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اسهامات ادارة عالقات الزابئن يف تعزيز الاداء الاسرتاتيجي
) دراسة اس تطالعية لآراء عينة من املديرين يف بعض املصارف التجارية يف حمافظة دهوك )
د .احسان حمسن حسني
مدرس
قسم احملاس بة ،جامعة نوروز
اقلمي كردس تان العراق

هلوڤان حس ين عامثن
مدرس مساعد
قسم احملاس بة ،جامعة نوروز
اقلمي كردس تان العراق

املس تخلص
هيدف هذا البحث اىل التعرف عىل اسهام ادارة عالقات الزابئن يف تفعيل ا ألداء الاسرتاتيجي .تمتثل مشلكة البحث بعدم وجود تصور اتم عن مفهوم ادارة عالقات الزابئن
وعدم ادراك امهيهتا يف تعزيز الاداء الاسرتاتيجي .ولقد اعمتد الباحثون عىل اختبار ادارة عالقات الزابئن مكتغري مس تقل وا ألداء الاسرتاتيجي مكتغري معمتد .ومت صياغة فرضيتني
اساس يتني للبحث وهام  .1توجد عالقات ارتباط معنوية طردية بني ادارة عالقات الزابئن مكتغري لكي مس تقل وا ألداء الاسرتاتيجي مكتغري لكي معمتد .2 .توجد عالقة تأأثري
معنوية لدارة عالقات الزابئن مكتغري لكي مس تقل يف ا ألداء الاسرتاتيجي مكتغري لكي معمتد .وقد اعمتد البحث عىل الاستبانة كأداة رئيس ية مجلع بياانت اجلانب امليداين،
وابس تخدام عدد من الاساليب الاحصائية يف حتليل البياانت .متثلت امه نتاجئ البحث بتفهم العينة املبحوثة اىل لك من مفهوم ادارة عالقات الزابئن وا ألداء الاسرتاتيجي ولكن
ينقصهم الفهم الواحض لها ،ويس تنتج من التحليل الاحصايئ بأأن هناك عالقة ارتباط وتأأثري قوية بني ادارة عالقات الزابئن وا ألداء الاسرتاتيجي .ويف ضوء تكل الاس تنتاجات
وصفت ادلراسة عدد ًا من املقرتحات ختدم امليدان املبحوث عهنا لعل أأمهها جتسد برضورة زايدة الرتكزي من ِقبل ادارات املصارف عىل قمية الزبون كونه ظهر كعامل مؤثر قوي يف
لك الفرضيات وهذا دليل عىل ادراك الدارات العليا والوسطى ألمهية هذا العنرص كونه مصدر اسايس للرحب.
اللكامت ادلاةل  :إدارة عالقات الزبائن ،األداء ،األداء االستراتيجي.

 .1املقدمة
 1.1أأمهية البحث

بد ًل من خصائص املنتج ،نظر ًا لختالف الزابئن يف أأهواهئم و أأذواقهم وعاداهتم

تعيش منظامت ا ألعامل اليوم يف عامل يشهد منافسة شديدة ،وليك تمتزي أأية منظمة عن

الرشائية .وتنعكس تأأثريات ادارة عالقات الزابئن عىل ا ألداء الاسرتاتيجي بشلك

غريها علهيا أأن تعرف زابئهنا ألهنم جحر ا ألساس اذلي تُبىن عليه ا ألعامل ،وعلهيا أأن

مبارش .حيث ميثل ا ألداء الاسرتاتيجي املدى اذلي من خالهل ميكن للمنظمة أأن حتقق

متتكل ادارة قائدة لتكون يف الصف ا ألول وحتافظ عىل ماكنهتا يف السوق بني املنظامت

النجاح املُس هتدف يف ا ألعامل القامئة و يُمثل القامس املشرتك لهامتم علامء الدارة ،كام

املنافسة ،وجناح أأي منظمة يعمتد بشلك أأسايس عىل كيفية ادارهتا لعالقاهتا مع

ان ُه يعترب عنرص ًا حمور ًاي مجليع فروع وحقول املعرفة الدارية ،فض ًال عن كونه ال ُبعد
الأكرث أأمهية خملتلف منظامت ا ألعامل واذلي يمتحور حوهل وجود املنظمة من عدمه

( )CRMحديث ًا كحقل اسرتاتيجي ملشألك ا ألعامل احلديثة ،ويه مُستندة عىل فلسفة

ويُعرب عن ا ألداء من خالل "مدى النجاح اذلي حتققه الرشكة يف حتقيق أأهدافها يف

أأعامل ِبأأن لك أأنشطة ا ألعامل جيب أأن تدور حول املس هتلكني ،حيث تغري جوهر

ا ألجل الطويل مثل البقاء والتكيف والمنو" .و يتضح ذكل من خالل رضا الزبون

ا ألعامل من التوجه حنو املنتج اىل التوجه حنو الزبون .هذا يعين تغري الاسرتاتيجية

بناء عىل ما تقدم فأأن البحث احلايل
حيث يُمثل املؤرش الرئييس للحصة السوقية .و ً

التسويقية من (ادلاخل للخارج) اىل (اخلارج لدلاخل) وهذا يركز عىل حاجات الزبون

يسعى اىل حبث وحتليل للواقع امليداين لهذا املوضوع اذلي يُعترب حديث ًا يف جمال
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التسويق .فض ًال عن كونه ميثل توجه اسرتاتيجي يف تعامل منظامت ا ألعامل بعامة مع

الزابئن ،واليت تقود اىل حتقيق زابئن مدى احلياة ،وظهرت ادارة عالقات الزابئن
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السوق من خالل زابئهنا احلاليني أأو احملمتلني .ويأأخذ املوضوع املبحوث خصوصيته يف
البنوك التجارية يف حمافظة دهوك موضوع البحث ِلام يُمثل هذا القطاع من أأمهية ممزية
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يف بيئة ا ألعامل وتأأثريه الكبري عىل مرافق الاقتصاد اخملتلفة ومبا ينعكس اجيا ًاب عىل اجملمتع

اجلانب النظري وما تس ىن للباحث الاطالع عليه من نتاجئ ادلراسات ذات العالقة.

بعمومه.

ويفرتض ا ألمنوذج وجود اجتاه واحد من العالقات بني متغرياته ،وعليه فان حتليل

 .2مهنجية البحث

العالقات بني هذه املتغريات وحسب أأمنوذج البحث هو أأحادي الاجتاه (One

 2.1مشلكة البحث

) .Wayوالشلك ( )1يوحض اخملطط الافرتايض للبحث :

تنحرص مشلكة البحث يف التعرف عىل ادارة عالقات الزابئن مكدخل يف تعزيز الاداء
ابعاد ادارة عالقات الزبائن

الاسرتاتيجي يف املصارف التجارية يف حمافظة دهوك ،وبشلك عام تمتثل مشلكة
البحث بعدم وجود تصور اتم عن مفهوم ادارة عالقات الزابئن وعدم ادراك امهيهتا يف
الخدمة

المبيعات

 2 .2أأمهية البحث

التسويق

تعزيز الاداء الاسرتاتيجي.
تربز امهية البحث من كونه احدى ادلراسات اليت تبحث يف ادارة عالقات الزابئن
مكدخل لتعزيز الاداء الاسرتاتيجي يف املصارف التجارية يف حمافظة دهوك ،اذ يعد
قطاع املصارف من القطاعات الهامة واحليوية يف التمنية الاقتصادية يف اقلمي
كوردس تان ،وتكتسب أأمهية هذا البحث من تقدمي اطار نظري حول مفهوم وامهية

االداء االستراتيجي

وابعاد وخطوات تنفيذ ومعوقات ادارة عالقات الزابئن وكذكل الاداء الاسرتاتيجي.
 2.3أأهداف البحث
يف ضوء حتديد مشلكة و أأمهية البحث فان الاهداف اجلوهرية للبحث يمتثل يف الايت:

املصدر  :من اعداد الباحثني
الشلك ( : )1أأمنوذج (خمطط) البحث الافرتايض

 .1تقدمي اطار نظري حول ماهية ادارة عالقات الزابئن وابعادها.

 2.5فرضيات البحث

 .2الوقوف عىل امه املضامني الفكرية ل ألداء الاسرتاتيجي واليت تناولهتا اغلب

يمتثل فرضيات البحث من الفرضيات الرئيس ية و الفرعية التية :

الكتاب والباحثني.

 2.5.1الفرضية الرئيس ية الاوىل

 .3حتديد وتشخيص عالقيت الارتباط والاثر لدارة عالقات الزابئن وا ألداء

توجد عالقات ارتباط معنوية طردية ذات دلةل احصائية عند مس توى (α ≤ 0.

الاسرتاتيجي يف املصارف املبحوثة.

) 05بني متغريات ابعاد ادارة عالقات الزابئن و الاداء الاسرتاتيجي ،وتتفرع مهنا

 .4اخلروج بأأمه الاس تنتاجات والتوصيات اليت تطرق الهيا الباحثني يف هذا اجملال.

الفرضيات الفرعية الآتية :

 2.4أأمنوذج البحث

 .1توجد عالقة ارتباط معنوية وطردية ذات دلةل احصائية عند مس توى (α ≤ 0.

تتطلب املعاجلة املهنجية ملشلكة البحث وفرضياهتا بناء أأمنوذج متاكمل يعرب عن العالقة

) 05بني التسويق الاداء الاسرتاتيجي.

النظرية بني متغريات البحث ،واليت تعطي تصور ًا واجاب ًة أأولية للفرضيات اليت افرتضهتا
البحث لالجابة عن ا ألس ئةل املطروحة يف مشلكة البحث .ويتضمن أأمنوذج البحث
متغريين رئيس يني ،ا ألول  :يتناول ادارة عالقات الزابئن ويضم ثالثة متغريات فرعية
يه التسويق ،املبيعات ،اخلدمة .والثاين  :يتعلق اب ألداء الاسرتاتيجي .ويشري ا ألمنوذج
اىل العالقات بني املتغريين الرئيس يني ،وجرى اس تنباط هذه العالقات من حصيةل

 .2توجد عالقة ارتباط معنوية وطردية ذات دلةل احصائية عند مس توى (α ≤ 0.
) 05بني املبيعات الاداء الاسرتاتيجي.
 .3توجد عالقة ارتباط معنوية وطردية ذات دلةل احصائية عند مس توى (α ≤ 0.
) 05بني اخلدمة الاداء الاسرتاتيجي.
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 2 .5 .2الفرضية الرئيس ية الثانية

ااتح لها اليوم قدرة اكرب من اي وقت مىض لقامة ورعاية ودمع طويل الامد لعالقات

يوجد تأأثري معنوي ذو دلةل احصائية عند مس توى ) (α ≤ 0. 05ملتغري ابعاد ادارة

مع الزابئن( .)2001 : 1 ،Winerذلكل تعد ادارة عالقات الزابئن اليوم من احللول

عالقات الزابئن يف متغري الاداء الاسرتاتيجي ،وتتفرع مهنا الفرضيات الفرعية الآتية :

الناحجة واملنترشة الان يف مجيع احناء العامل ،وهدفها الاساس يمتثل يف زايدة رضا

 .1يوجد تأأثري معنوي ذو دلةل احصائية عند مس توى ) (α ≤ 0. 05ملتغري

الزابئن وكسب ولهئم مع تقدمي دمع افضل واكرث وخفض لكفة املنتجات املس هتدفة عن

التسويق يف متغري الاداء الاسرتاتيجي.

طريق ربط وظائف التسويق واملبيعات والبحث والتطوير وخدمات دمع الزابئن مع ًا،

 .2يوجد تأأثري معنوي ذو دلةل احصائية عند مس توى ) (α ≤ 0. 05ملتغري
املبيعات يف متغري الاداء الاسرتاتيجي.
 .3يوجد تأأثري معنوي ذو دلةل احصائية عند مس توى ) (α ≤ 0. 05ملتغري اخلدمة
يف متغري الاداء الاسرتاتيجي.
 2.6هيلكية البحث واملصادر املعمتدة
يتكون البحث من مخسة مباحث  :املبحث الاول خصص ملهنجية البحث ،وجاء
املبحث الثاين ليظهر الطار املفاهميي حول ادارة عالقات الزابئن ،وفامي تناول املبحث
الثالث املضامني الفكرية ل ألداء الاسرتاتيجي ،وجاء املبحث الرابع ليظهر ليتطرق اىل
اجلانب التطبيقي واجياد عالقة الارتباط والتأأثري بني ادارة عالقات الزابئن والاداء
الاسرتاتيجي ،وابلهناية تناول املبحث اخلامس أأمه الاس تنتاجات والتوصيات املتعلقة
ابلبحث .و أأيضا مت الاعامتد عىل املصادر التالية يف دمع البحث املذكور وكام ييل :
 .1الكتب املتوفرة يف مكتبة اللكية واجلامعة.
 .2ادلورايت والبحوث املتوفرة حول متغريي البحث (ادارة عالقات الزابئن والاداء
الاسرتاتيجي) ومفاهميها.
 .3ش بكة الانرتنيت اليت احتوت عىل الكثري من املعلومات حول متغريي البحث.
 .3ادارة عالقات الزابئن
 3.1مفهوم ادارة عالقات الزابئن
ان ا ألساليب التقليدية جلذب الزبون مل تعد ذات جدوى ملنظامت الاعامل املعارصة مع
وجود بيئة عالية التنافس ية ذلا فان الفهم السلمي للزبون ودوافعه وسلوكياته وتلكفة
رحبيته يعد خطوة هامة يف سبيل حتسني اداء منظامت الاعامل يف ظل هذه البيئة.
ومع ثورة تكنلوجيا املعلومات وخاصة الش بكة العاملية واليت ساعدت عىل اجياد فرص
ملنظامت الاعامل لبناء عالقات مع الزابئن افضل مما اكنت عليه يف السابق يف عامل غري
متصل من خالل امجلع بني قدرات اس تجابة مبارشة لطلبات الزابئن وبتفاعل مرتفع،
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واذلهاب خبطوة ابعد خبلق القمي املضافة هلم( .)2002 : 1 ،Langsذلا أأدت البيئة
التنافس ية وكرثة السلع واخلدمات اىل زايدة اخليارات املتاحة أأمام الزابئن ونتيجة ذلكل
أأصبح الاحتفاظ ابلزابئن أأكرث صعوبة وتعمتد الكثري من املنظامت لتحقيق جناهحا يف
ا ألسواق عىل اقامة العالقات مع الزبون اخلاريج(السويدي .،)86 : 2010 ،ذلا ميكن
تعريف ادارة عالقات الزابئن بأأهنا اسرتاتيجية ومجموعة من الربامج املمتزية والتقنية اليت
هتدف اىل خفض اللكفة وزايدة الايرادات ،وخلق فرص وقنوات جديدة للتوسع
والعمل عىل حتسني قمية الزبون وزايدة الرضا والرحبية واحملافظة علهيا( & Grant
 .)2002 : 24 ،Andersonوكذكل عرفها لك من(،Reichheld & Schefter
 )2002 : 35عىل اهنا بناء اسرتاتيجيات لبناء ولء الزابئن وزايدة الارابح عىل مر
الزمن .وعرفها ( ) Kok & Zylابنه نشاطات املنظمة ذات الصةل بتطوير الزابئن
واحملافظة علهيم ويه مجموع العمليات ادلاخلية مثل املبيعات والتسويق ودمع الزبون مع
التكنولوجيا وتقنيات احلصول عىل البياانت .ويرى الباحثان ان مفهوم ادارة عالقات
الزابئن يه مفهوم حديث يركز عىل الزبون ويعرف ابنه فلسفة موهجة لعمليات
الاعامل تتضمن اخلدمة و التسويق و احلصول عىل املعلومات اليت تتعلق ابلزابئن لبناء
عالقات طويةل الاجل معهم لجل زايدة قمية الزبون وخلق القمية هل ألجل كسب
ولهئم ومن مث الاحتفاظ هبم.
 2.3أأمهية ادارة عالقات الزابئن
أأشار لك من( )2005 : 259 ،Ryals()2003 : 220 ،O’Brienاىل ان هناك
عدد ًا من احلقائق اليت تبني مدى أأمهية  CRMواملزااي اليت حتققها املنظامت اذ ان
املنظامت تس تطيع أأن ترفع أأرابهحا اىل ( )%80من خالل زايدة احتفاظها ابلزبون
بنس بة ( )%5س نو ًاي فقط ،وهذا يعين ان الاحتفاظ ابلزبون أأمه من اكتساب زبون
أآخر ،وان الزبون اذلي حتتفظ به املنظمة يكون راضي ًا ،كام ان الزبون الرايض سيبلغ
ما بني ( )10-8من الزابئن عن جتربته مع املنظمة ،وان فرص بيع املنتج اىل زبون
جديد يه ( )%15بيامن تكون فرص بيع املنتج اىل الزبون احلايل يه ( )%50وان
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( )%70من الزابئن اذلين فقدهتم املنظمة س يعاودون التعامل مع املنظمة اذا ما

 .1املبيعات  :ان تفاعل قوة املبيعات مع الزبون احملمتل وذكل بتحويهل اىل زبون دامئ

حولت املنظمة من الاهامتم ابخلدمة املقدمة اىل لك زبون ،ومما يزيد يف أأمهية ادارة

ومن مث احملافظة عليه وهو أأمر جوهري من اجل جناح منظامت الاعامل ،كام وينبغي

عالقات الزابئن ظهور احلقل املعريف والعمليايت اجلديد وهو التجارة الالكرتونية اذلي

ادارة معلية املبيعات من خالل العديد من اجملالت املتشابكة مع وحدات الاعامل

يشلك قفزة كبرية يف التطورات التكنولوجية واملعرفية والعلمية (عبد الرضا والطايئ،

ا ألخرى ويعد مالك املبيعات ركنا أأساس يا ملعلومات املنظمة ولبد من أأن ميتكل

 .)236 : 2007ويضيف ( )2009 : 15 ،Frow& Payneألمهية ادارة عالقات

ا ألدوات للحصول عىل املعلومات احلديثة عن هذا اجملال والاشرتاك يف هذه املعلومات

الزابئن من خالل الايت :

مع الآخرين.

 .1ان ادارة عالقات الزبون ذات دافع للمنظمة يف مساندة ا ألسواق اليت تتنافس فهيا

 .2التسويق  :تنشأأ نشاطات التسويق من التسويق التقليدي عن بعد اىل محالت

من خالل التوجه للحصول عىل أأفضل الزابئن وادارة امحلةل التسويقية بأأهداف واحضة.

الربيد الالكرتوين والش بكة العاملية وتعطي نشاطات التسويق املعمتدة عىل ش بكة

 .2تزويد العاملني ابملعلومات املناس بة والرضورية وذكل لسد حاجة العمليات

الزابئن احملمتلني خربة أأفضل للزابئن اذ تسمح ابسرتجاع الزابئن للمعلومات ذات

املنظمية للتعرف عىل الزبون وفهم احتياجاته ورغباته وكيفية بناء عالقة هامة بني

العالقة عىل حساهبم وحساب وقهتم وينبغي حتويل املعلومات اليت مت مجعها من الزابئن

املنظمة والزبون.

عىل مواقع الش بكة العاملية اىل معرفة مفيدة والاشرتاك فهيا وزايدهتا.

 .3تساعد ادارة عالقات الزبون للتعرف عىل نوع الزبون وحتليل البياانت اليت ختص

 .3اخلدمة  :خدمة الزابئن اليت توفرها املنظمة يه مفتاح لقابليهتا يف احملافظة عىل

لك زبون اذلي يسامه لتغري اسرتاتيجية املنظمة يف العمليات كام احلال يف وظيفة

الزابن اخمللصني والراضني عهنا وتعود اخلدمة اذلاتية رشطا اساس يا اذا يس تخدم الكثري

التسويق وتقدمي اخلدمة املناس بة هلم.

من الزابئن الش بكة العاملية دلراسة حاةل طلهبم ويقدمون الاس تفسارات وتعاجل خدمة

 .4تركز ادارة عالقات الزابئن عىل معليه خلق القمية من خالل التفاعالت احلاصةل

الزابئن اس تفسارات الزابئن املتنوعة مبا فهيا امور املنتجات والاحتياجات ( الربيعاوي

بني لك من املنظمة والزابئن)2009 : 85) ،Alok &Mishra .

وعباس.)257 : 2015 ،

 .5مساعدة منظامت العامل يف حتسني معليات البيع ابلتجزئة وادارة املبيعات من

 3.4خطوات تنفيذ ادارة عالقات الزابئن

خالل املشاركة ابملعلومات مع مجيع العاملني والاس تجابة الرسيعة للتغريات احلاصةل يف

يرى  )4-6) ،2001 ،Winerان خطوات تنفيذ ادارة عالقات الزابئن تمتثل يف

حاجات الزابئن (الكعيب)2006 : 10 ،

الايت :

 .6وميكن للمنظمة توفري اللكف عن طريق تقليل ا ألخطاء اليت تظهر من عدة نقاط

 .1انشاء قاعدة بياانت عن نشاط الزبون  :ان قواعد البياانت التقليدية مل تعد ذات

تفاعل غري املنسقة واليت تتحسن عند تفهم حاجات الزبون من خالل اس تخدام قنوات

جدوى ملنظامت الاعامل الكبرية ذلا استبدلت مبس تودعات البياانت Data

التصال املفضةل دلهيم (البغدادي.)2008 : 43 ،

 Warehousesواليت عن طريقها يمت القيام مبجموعة من الاجراءات لتجميع البياانت

 3 .3أأبعاد ادارة عالقات الزابئن

عن الزبون من مصادرها اخملتلفة (ادلاخلية او اخلارجية) وحتويلها اىل معطيات

ادارة عالقات الزابئن مفهوم يتطلب منوذج اعامل جديد يركز عىل الزابئن واذلي ينبغي

متجانسة ومعلومات تساعد عىل احتاذ القرار ،كام متكن مجيع املستمثرين من الوصول

دمعه مبجموعة من التطبيقات اليت تدمج معليات املكتب الامايم و اخللفي ،وان

اىل هذه املعلومات عن طريق تطبيقات وواهجات متعددة .وقاعدة بياانت الزبون

الابعاد الاساس ية لدارة عالقات الزابئن يه اجملالت اجلوهرية الثالثة للوظيفة

تتضمن معلومات عن الايت ( :املعامالت ،التصال من الزابئن ،املعلومات الوصفية،

(املبيعات ،التسويق ،خدمة الزابئن) ويقع عىل عاتق هذه الوظائف توفري مجيع

اس تجابة حملفزات التسويق ،البياانت اثبتة عىل مر الزمن).

املعلومات الالزمة لتحليل خصائص سلوك الزبون والعمل عىل تلبية حاجاته وتوقعاته

 .2حتليل قاعدة البياانت  :ويمت ذكل عن طريق مجموعة من الاجراءات لس تخالص

(القييس.)77 : 2008 ،

مواصفات وعالقات من البياانت وتقدمي معلومات جديدة مل تكن معروفة مس بق ًا
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تساعد عىل اختاذ القرار بشلك أأفضل ،من خالل اس تعامل تقنية تنقيب البياانت

يؤدي اىل احباط معنوايت املتبنني لها ،ولكن وعىل الرمغ من ذكل هناك مجموعة من

 Data Miningوعىل النحو الايت :

احللول من بيهنا معلية الاندماج بني املنظامت وايض ًا هناك تقدم ضئيل يف حماوةل وضع

أأ .حتديد مناطق او مشالكت يكون للتحليل فهيا قمية عالية.

تقنية وبروتوكولت موحدة لتنفيذ ادارة عالقات الزابئن.

ب .حتويل البياانت اىل معلومات مفيدة ابس تعامل تقنية تنقيب البياانت.

 .4الاداء الاسرتاتيجي

ت .الترصف بناء ًا عىل النتاجئ املس تخلصة.

 4.1مفهوم الاداء الاسرتاتيجي

ث .تقيمي النتاجئ وادلروس املفيدة من املعلومات املس تخلصة.

ان ل ألداء مفهوم واسع ويشمل يف مضامينه العديد من املفاهمي املتعلقة ابلنجاح

 .3نظرة حتليلية للقرارات اليت تس هتدف الزابئن (اختيار الزابئن).

والفشل والكفاءة والفاعلية ،اخملطط والفعيل ،والمكي والنوعي ،وغريها الكثري من

 .4اس تخدام ادوات لس هتداف الزابئن (الزابئن املس هتدفني).

العوامل املتعلقة به وذلكل فان ا ألداء ميثل ذكل النشاط الشمويل املس متر واذلي

 .5كيفية بناء عالقات مع الزابئن املس هتدفني (تسويق العالقات).

يعكس جناح املنظمة واس متراريهتا وقدرهتا عىل التكيف مع البيئة او فشلها وانكامشها

 .6مراعاة قضااي خصوصية الزابئن.

وفق اسس ومعايري حمددة تضعها املنظمة ووفق ًا ملتطلبات نشاطها وعىل ضوء

 .7وضع مقاييس لقياس برانمج ادارة عالقات الزابئن.

الاهداف طويةل الامد ام عىل صعيد الادارة الاسرتاتيجية فان الاداء قد حظي

 3.5معوقات تنفيذ ادارة عالقات الزابئن

ابهامتم اس تثنايئ وذكل لكونه يعكس صواب التوجه الاسرتاتيجي للمنظمة واختبار ًا

عند تنفيذ اسرتاتيجية ادارة عالقات الزابئن لبد من اخذ مجةل من املسائل املهمة،

فعلي ًا وواقعي ًا ملصداقية املدخل الاسرتاتيجي املعمتد كام انه يوحض ابعاد وحالت

ويه ما يأأيت .)33 ،2001 ، Cray & Byun( :

التكيف الاسرتاتيجي للمنظمة مع بيئهتا فقد اتفق معظم الباحثني الاسرتاتيجيني عىل

 .1خصوصية الزابئن  :تعترب من الامور املهمة اليت جيب مراعاهتا عند متثيل

ان معليات الادارة الاسرتاتيجية تشمل عىل ثالث مراحل اساس ية ويه مرحةل

اسرتاتيجية ادارة عالقات الزابئن ألهنا تعمتد عىل بياانت الزابئن ادلميوغرافية والسلوكية

الصياغة الاسرتاتيجية ،والتنفيذ الاسرتاتيجية ،واملرحةل الثالثة تمتثل ابلتقومي والرقابة

عن طريق قنوات التصال ونقاطها لن هذه املعلومات تعترب خشصية ابلنس بة للزابئن

الاسرتاتيجية وتمت هذه العملية الاخرية من خالل الاداء ،ومن خالل هذا الاداء

ومبا ان هناك حاجة مجلع املعلومات عن الزابئن ألجل تنفيذ اسرتاتيجية ادارة عالقات

تعمتد املنظامت اسلو ًاب حمدد ًا للتغذية العكس ية وذكل هبدف اعادة النظر سواء

الزابئن عليه لبد من حامية خصوصية الزابئن رمغ وجود اهامتم ابلزبون يف اللواحئ

الاسرتاتيجيات او الاهداف احملددة ام يف صيغ واساليب التنفيذ والرقابة ،ذلكل فقد

القانونية والس ياس ية العامة يف لك احناء العامل ذلكل هناك اربع اسس رئيسة ينبغي

اتفق معظم الاسرتاتيجيني عىل امهية معلية التقومي الاسرتاتيجي واليت يعد الاداء

العمل وفقها من اجل حامية خصوصية الزابئن ويه :

الاساس اذلي تقوم عليه وعليه فان الاداء هو نتيجة دلاةل العمليات واملراحل

أأ .ينبغي ابالغ الزابئن ان معلوماهتم خشصية واهنا مجعت لتس تخدم ألغراض

الاسرتاتيجية اخملتلفة وان اي خلل او اخفاق يف اي من هذه العمليات او املراحل

حمددة.

لبد ان يعكسه او يؤرشه الاداء الاسرتاتيجي واذلي يعد مر أأة الادارة الاسرتاتيجية

ب .ينبغي ان يكون الزبون قادر عىل تعقب معلوماته الشخصية.

وذكل يؤكد لك من ( )Ramanujam Venkatramanعىل ان الاداء

ت .ينبغي ان يكون الزبون دليه قدرة احلصول عىل معلوماته وتصحيحها.

الاسرتاتيجي هو جوهر وقلب الادارة الاسرتاتيجية (احلسيين.)232-2000 : 231 ،

ث .بياانت الزبون ينبغي حاميهتا من الاس تخدام غري املأأذون به.

يعد الاهامتم مبفهوم الاداء معوم ًا وا ألداء الاسرتاتيجي ،أأو كام يطلق عليه بعض

 .2اسرتاتيجية الـ CRMوتقنياهتا لتزال يف بداية عهدها ،اذ ان اغلب برجمياهتا

الباحثني اب ألداء املتفوق بشلك خاص ،من املفاهمي الادارية اليت حظيت مبس توى كبري

وتكنولوجيهتا منطية وغري متاكمةل (انجضة) ،اضافة اىل ارتفاع لكفة تنفيذها ،فض ًال عن

من الاهامتم من قبل املنظامت لكونه يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا هبدف وجناح املنظمة يف ظل

ذكل وجود اختالف يف الربجميات والتقنية املس تفيدة من قبل املنظامت اليت تتبناها مما

البيئة التنافس ية املتغرية (العابدي والعبادي .)15 : 2006 ،ويف اطار حتديد مفهوم
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ل ألداء الاسرتاتيجي فأأن حداثة ظهوره كحقل معريف مس تقل من حقول عمل الدارة،

وحسني )248 : 2013 ،ان الاداء الاسرتاتيجي هو نتاجئ الانشطة اليت تسعة الهيا

قدر من التفاق حول أأبعاده ومؤرشاته،
جعل مفهومه دون تعريف حمدد برمغ وجود ٍ

املنظمة لغرض حتقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية .ويرى الباحثان مفهوم الاداء

واصبح موضوع مناقش ته بني املهمتني ابلدارة الاسرتاتيجية ،امر ًا يف غاية الامهية

الاسرتاتيجي ميثل اطارا تشمل يف مضموهنا انشطة املنظمة اكفة يف السعي حنو حتقيق

ليشمل :

اهدافها الطويةل الامد من خالل اس تخدام موارد املنظمة اخملتلفة بكفاءة وفاعلية مبا

 .1الاداء التشغييل ( : )Operation Performanceاذلي يفرتض مقاييس اداء

حيقق لها التحسني املس متر و التوفق مقارنة ابملنافسني.

تشغيلية من خالل حصة السوق وتقدمي منتج جديد فض ًال عن مقاييس متعلقة ابلقمية

 4.2امهية الاداء الاسرتاتيجي

للزابئن والابتاكر وحتسني العملية.

تمتحور امهية الاداء الاسرتاتيجي بشلك عام حول قدرة املنظمة يف ختفيف لكف

 .2الاداء الاجامتعي ( : )Social Performanceاو ما يسميه البعض برضا

أأنشطهتا ،او القمية املقدرة للمشرتين ،مقارنة ابملنافسني ،او عندما يكون القبال عىل

احصاب املصاحل ،أأي الاداء اذلي يأأخذ يف احلساب رضا احصاب املصاحل من عاملني

رشاء منتجات املنظمة بشلك أأفضل من البدائل املنافسة ،وملعرفة مدى امهية الاداء

وجمهزين ،وزابئن . . .اخل ،وينظر اليه عىل انه جزء ممتم ل ألداء الاسرتاتيجي.

الاسرتاتيجي يف حقل الادارة الاسرتاتيجية ،كام يؤكد لك من ( Ginsberg & :

 .3الاداء الشامل ( : )Overall Performanceاو ما يسميه البعض اب ألداء

 )1985 ،Vankatramanعىل ان الاداء الاسرتاتيجي يعد جوهر الادارة

الاسرتاتيجي اذلي حيقق املوازنة بني متطلبات البقاء يف الامد القريب والبعيد ،وان

الاسرتاتيجية وان أأمهيته تربز من خالل ثالثة أأبعاد يه (نظرية-تطبيقية-ادارية).

ل ألداء الاسرتاتيجي اس بقيات وفق ًا ملؤرشين هام  :دورة حياة املنظمة -ومس توى

 .1الناحية النظرية  :مفن هذه الناحية ميثل الاداء مركز الادارة الاسرتاتيجية حيث

الرحبية (.)204 ،1990 ،Ansoff & Medonnelg

يشمل مجيع منطلقات الادارة ونظرايهتا.

ويعرف (املنصوري) ا ألداء الاسرتاتيجي عىل أأنه خيتلف عن ا ألداء العميل يف كون

 .2الناحية التطبيقية  :تربز امهية الاداء الاسرتاتيجي من خالل اس تعامل معظم

النسب املالية تمت هتيئهتا يف املس تقبل ويأأخذ البيئة الاقتصادية احمليطة بنظر الاعتبار

ادلراسات وحبوث الادارة الاسرتاتيجية ل ألداء يف اختبار الاسرتاتيجيات اخملتلفة،

من حيث دراسة الطلب واجتاهات املنافسني وتأأثري املتغريات يف اجلوانب الس ياس ية

والعمليات الناجتة عهنا(احلسيين)42 : 1998 ،

والاقتصادية والاجامتعية يف املنظمة (املنصوري ،)43 : 1998 ،يف حني أأشار

 .3الناحية الادارية  :يشري( )1980 : 223 ،Hoferاىل امهية ظهورها من خالل

)(Czepeاىل أأن ا ألداء الاسرتاتيجي يمتحور بشلك عام حول قدرة املنظمة يف

الاهامتم املزتايد واملمزي من قبل ادارات املنظامت ونتاجئه والتحولت اليت جتري يف

ختفيض لكف أأنشطهتا أأو القمية املقدرة للمشرتين مقارنة مع املنافسني أأو عندما يكون

هذه املنظامت من حيث ا ألهداف الاسرتاتيجية والس ياسات والربامج اعامتد ًا عىل

القبال عىل رشاء منتجات املنظمة بشلك أأفضل من البدائل املنافسة (سلطان

نتاجئ الاداء.

والطويل )58 ،2002 ،وعرف عىل أأنه ترمجة اخلطط الاسرتاتيجية اىل نتاجئ

 4.3طرق قياس الاداء الاسرتاتيجي

ومساعدة املدراء عىل الاس تجابة الرسيعة وبفاعلية للتغريات غري املتوقعة و أأضاف بأأنه

ان معلية قياس الاداء متثل املرتكز الرئييس لتقومي كفاءة وفاعلية اجناز املتطلبات

ميكن النظر اليه عىل أأنه معرفة  :كيف تعمل املنظمة أأجامل ؟(.)2003 : 2 ،Cokins

ألهدافها القصرية والطويةل الاجل ذلا فأأن هذه املقاييس لبد ان تأأخذ بنظر

كام اشار لك من ( )120 ،2000 ،Glunk & Wilderomاىل ان الاداء

الاعتبارات الاسرتاتيجية اليت تنهتجها املنظامت وما تبغي من ورائه يف حتقيق ودمع

الاسرتاتيجي هو اكرث من كونه اداء مايل موجه حنو اخملرجات ،بل انه منظور اوسع،

املزية التنافس ية ولغرض تقومي مدى جناح الاداء من وهجة نظر اسرتاتيجية لبد من

مع مؤرشات اداء غري مالية .ويعرف ()2010 : 380 ،Wheelen&Hunger

اس تعامل مجموعة من املقاييس اليت تربط بني املالية وغري املالية ومن مث بيان الاثر

الاداء الاسرتاتيجي ابهنا النتيجة الهنائية ألنشطة املنظمة وهو انعاكس لكيفية

الاسرتاتيجي للنتاجئ اليت مت الوصول الهيا،

اس تخدام ملواردها املادية والبرشية لغرض حتقيق اهدافها .واشار الهيا (اليارسي
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 4.3.1مقاييس الاداء املالية Financial Performance measures

كبري ابلعلوم املعرفية ذلكل فان املقابالت املعمقة مع الزابئن واملمتثةل ابلقصص واحلاكايت
اليت يروهيا الزابئن اجيااب وسلبا امنا متثل اجلزء الأكرب يف هذا املدخل ومينح الزابئن

أأن أأمه املؤرشات املالية لقياس ا ألداء الاسرتاتيجي يه (العائد عىل الاستامثر ،والعائد

خالل هذه املقابالت الفرصة للتعبري عن خرباهتم وممارساهتم وتطلعاهتم وذكل وفق

عىل حق امللكية ،والعائد عىل املسامهني ،واحلصة السوقية)w. msl. aube. gr( ،

رؤيهتم ،وانطلق هذا املدخل من رؤى جديدة بعد أأن أأصبحت مؤرشات قياس ا ألداء

واذلي يعتربه ( )Zeinthanl& Fryمؤرش ًا هام ًا ل ألداء الاسرتاتيجي لس ببني ا ألول

الاسرتاتيجي التقليدية واملمتثةل ابملؤرشات املالية و أأخرى غري مالية ،تشري اىل أأن

أأن السوق ميثل اجلزء املهم من بيئة ا ألعامل وهو املصدر الرئيس للفرص والهتديدات

الاسرتاتيجية اخملتارة تكون خاطئة ذلكل من الصعب معرفة ما يتوجب أأن تفعهل

يف مرحةل صياغة الاسرتاتيجية أأما الثاين فهو مرتبط مبعدل احلصة السوقية واذلي

املنظمة أأو كيفية اجراء حتوير يف مجموعة النشاطات املعقدة وعند هذه النقطة تكون

يرتبط بعوامل اسرتاتيجية حرجة ،كتقومي السوق ،وعدد املنافسني ،وتقس مي

احلاجة ماسة اىل مؤرشات موهجة ابلقرار ختص قياس ا ألداء الاسرتاتيجي

السوق(مصطفى .)1998 ،39 ،وفق ًا لهذا املقياس ميكن للمنظمة اس تخدام مؤرشات

.)1999 : 395) ،(Rughase

مالية لقياس ا ألداء الاسرتاتيجي فض ًال عن أأهنا توحض الصورة احلقيقية للمركز املايل

 4.3.4مقاييس أأحصاب املصاحل Stakeholders Measures

ملنظامت ا ألعامل واليت ميكن هتيئهتا مضن مناذج تنبؤيه لتحديد املركز املايل للمنظامت

ينطلق هذا املقياس من أأن نظم قياس ا ألداء املستندة عىل الطرق احملاسبية التقليدية

خالل فرتات مس تقبلية (احلسيين.)2000 ،239 ،

غري مناس بة للمنظامت احلالية اليت تغريت فهيا العالقات مع العاملني والزابئن واملوردين

 4.3.2مقاييس الاداء غري املالية

وكذكل مع أأحصاب املصاحل (Stakeholders) ،ذلكل لبد من وضع مقاييس قادرة

ان اس تخدام املقاييس املالية غري اكيف لعطاء صورة واحضة عن موقف املنظمة واداء

عىل تفهم العوامل غري امللموسة مثل اخلدمات والابتاكرات وعالقات العاملني ،حيث

الادارة العليا وعىل هذا الاساس فالبد من وجود مقاييس اخرى غري مالية مثل

يعترب مدخل املشارك أأي قياس ا ألداء بطريقة املشارك قادرا عىل الحاطة بقضااي

اجلودة ،الابداع والابتاكر ،رضا الزبون ،املرونة وغريها من املؤرشات الاخرى

التخطيط الاسرتاتيجي يف الوقت اذلي توجه فيه خيارات املنظمة اليت تتبعها يف

لتتاكمل مع املقاييس املالية لتعطي صورة متاكمةل عن اداء املنظمة ويبني()Horngre

التخطيط الاسرتاتيجي لتصممي نظام قياس ا ألداء.2004 : 2) ،(Atkinson&etal

ابن املقاييس املثالية غري موجودة لن املقاييس ختتلف من وحدة اقتصادية اىل اخرى

 4.3.5مقياس القمي التنافس ية ( (competing value measures

بسبب اختالف طبيعة وجحم املنظمة واعاملها والامهية النسبية للمقاييس املس تعمةل

ان ا ألداء الاسرتاتيجي مبوجب هذا املدخل يصنف وفقا ملؤرشين ا ألول هو مس توى

(اجلبوري (1999 ،52 ،ومن املؤرشات غري املالية اليت جيري الاعامتد علهيا يه

الرتكزي ان اكن داخليا أأي (ا ألداء ادلاخيل) أأو خارجيا أأي عالقة املنظمة ببيئهتا .والثاين

احلصة السوقية ،منتجات جديدة ،نوعية املنتوج اخلدمة املقدمة ،فاعلية العملية

هو الهيلك وما اذا اكن مس تقرا أأو مران .ان توحيد املؤرشين معا يؤدي اىل أأربعة

التسويقية ،الانتاجية وغريها من املقاييس اليت ترتبط مبس توى اداء معليات املنظمة.

مناذج وكام هو مبني يف الشلك ( )2أأدانه :

وعليه هناك انواع عديدة من املقاييس يه :

 4.3.3املقاييس الادراكية Cognitive Measures
وفقا لهذا املقياس فأأن الزبون وحده فقط هو القادر عىل تعريف جناح املزجي املعني
للمنتوج ،حيث املزااي التنافس ية موجودة يف أأذهان الزابئن ،ولهذا فان منظور الزبون
هو اذلي س يقرر وحيدد النجاح الاسرتاتيجي للمنظمة ،وهناك العديد من املؤرشات
اليت تصف تصورات وتطلعات الزابئن ذلكل فان مؤرش ًا واحد ًا لوصف املزية
التنافس ية املعقدة واملستندة عىل نشاطات خمتلفة من النادر اس تخدامه عليه ،فهناك
حاجة لعدة مؤرشات لتحقيق ذكل ويه مزجي من مؤرشات مكية ونوعية تتأأثر بشلك
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الشلك ( : )2مقياس القمي التنافس ية
منوذج التخطيط

منوذج النظام

الكفاءة

املرونة

الانتاجية

التكيف

الرحبية

املوقع التنافيس

منوذج العمليات ادلاخلية

منوذج الابداع والتطوير

الاس تقرار

فرص الابداع

كفاءة ا ألدارة ادلاخيل

رضا العاملني

0ادارة املعلومات

 0تطوير العاملني

 5.1وصف وتشخيص عينة البحث
خاريج

 5.1.1توزيع أأفراد العينة حسب التصنيف الوظيفي
جدول ( : )1توزيع أأفراد العينة حسب التصنيف الوظيفي

املصدر  :عبيد ،عبد السالم ابراهمي ،)2003( ،فلسفة ادارة اجلودة الشامةل واثرها

%
تكرار
التصنيف الوظيفي
4 .7
2
فين
0 .63
17
اداري
6 .29
8
اخرى
%100
27
اجملموع
املصدر  :من اعداد الباحثني ابلعامتد عىل بياانت اس امترة الاستبانة.
يظهر من خالل اجلدول ( )1ان نس بة املوظفني الاداريني يه أالكرب وقد بلغت

عىل ا ألداء الاسرتاتيجي ،أأطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،لكية الدارة والاقتصاد،

النس بة ( )%0 .63وبواقع ( )17فردأ آ من أأفراد العينة ،يف حني اكنت نس بة املوظفني

جامعة بغداد.103 ،

يف التصنيفات الاخرى ابملرتبة الثانية بنس بة ( )% 6 .29وبلغ عددمه ( )8فردأ آ من

اذ يركز منوذج النظام عىل املرونة والتكيف واملوقع التنافيس ،أأما أأمنوذج التخطيط

أأفراد العينة ،اكنت نس بة املوظفني الفنيني يف املرتبة الاخرية بنس بة ( )4 .7وبواقع ()2

فريكز عىل النتاجية والكفاءة والرحبية( اخملرجات) ،بيامن يركز منوذج البداع والتطوير

فردا.

عىل دمع البداع وتكوين املناخات املالمئة للتحسني ،و أأخريا يركز منوذج العمليات

 5.1.2توزيع أأفراد العينة حسب اجلنس

تركزي

داخيل

ادلاخلية عىل مؤرشات احملافظة عىل توازن العمليات ادلاخلية واملركز التنافيس احلايل،

جدول ( : )2توزيع أأفراد العينة حسب اجلنس

حيث متثل الامنذج ا ألربعة قمي متعارضة اذ حتدد املنظمة املدخل املالمئ لقدرات املنظمة

%
تكرار
اجلنس
6 .55
15
ذكر
4 .44
12
أأنىث
%100
27
اجملموع
املصدر  :من اعداد الباحثني ابلعامتد عىل بياانت اس امترة الاستبانة.
يظهر من خالل اجلدول ( )2ان نس بة اذلكور يه الأكرب وقد بلغت النس بة (.55

يعد هذا املقياس من املقاييس املعارصة يف قياس وحتسني ا ألداء الاسرتاتيجي اذ يعمتد

 )%6وبواقع ( )15فردأ آ من أأفراد العينة ،يف حني اكنت نس بة الاانث ابملرتبة الثانية

قواعد املقارنة مع رشاكت الصنف العاملي( )WCCأأو ا ألفضل يف الصنف ((BIC

بنس بة ( )%4 .44وبلغ عددمه ( )12فردأ آ من أأفراد العينة.

أأساسا لتقيمي أأداءها وحتسينه.

 5.1.3توزيع أأفراد العينة حسب الفئة العمرية

ومتغريات املوقف ،حيث تركز املنظمة احلديثة عىل البداع واملرونة يف اكتساب
املوارد ويه أأقل اهامتم ًا مبؤرشات الكفاءة والنتاجية ،بيامن تركز املنظامت الأكرث نضج ًا
عىل اعامتد مناذج التخطيط والعمليات لضامن الرحبية والتوازن يف بيئة ا ألعامل.
4.3.6

املقياس املقارن Benchmarking Approach

 .5حتليل النتاجئ واختبار الفرضيات
هيدف هذا املبحث اىل عرض وحتليل نتاجئ اجاابت عينة البحث من خالل فقرتني
الاول يتضمن وصف ًا ملتغريات البحث وتشخيصها ويتضمن عرض املتوسطات احلسابية
والاحنرافات املعيارية ،والثاين يمت مبوجبه اختبار الفرضيات وذكل وفق ًا ملهنجية البحث.

جدول ( : )3توزيع أأفراد العينة حسب الفئة العمرية
تكرار
الفئات العمرية
2
اقل .من25
17
35-25
3
45-36
5
46فاكرث
27
اجملموع
املصدر  :من اعداد الباحثني ابلعامتد عىل بياانت اس امترة الاستبانة

نس بة
4 .7
0 ،63
1 ،11
5 ،18
%100
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يتضح من خالل اجلدول ( )3ان أأكرب فئة معرية اكنت ( )35-25بنس بة ()%0 .63

شهادة دون العدادية املرتبة الثانية بنس بة ( )%4 .7بواقع ( )2فرد أأ من أأفراد العينة

وبواقع ( )17فردأ آ من أأفراد العينة ،وتلهيا الفئة (46فاكرث) بنس بة ( )%5 .18وبواقع

للك فئة ،وجاء ابملرتبة الاخرية محةل شهادة عليا بنس بة ( ) %4 .7بواقع (  ) 1أأفراد.

( )5فردأ آ من أأفراد العينة ،يف حني بلغت الفئة ( )45-36نس بة ( )%1 .11وبواقع

 5.1.6توزيع أأفراد العينة حسب املنصب الوظيفي

( )3فردأ آ من أأفراد العينة ،واخريا بلغت الفئة (اقل .من )15نس بة ( )%4 .7وبواقع
( )2فردأ آ من أأفراد العينة.
 5.1.4توزيع أأفراد العينة حسب مدة اخلدمة الوظيفية
جدول ( : )4توزيع أأفراد العينة حسب مدة اخلدمة الوظيفية
نس بة
تكرار
املدة
8 .14
4
5–1
1 .48
13
10 – 6
2 .22
6
15 – 11
4 .7
2
20 – 16
4 .7
2
– 21فأأكرث
0 .100
27
اجملموع
املصدر  :من اعداد الباحثني ابلعامتد عىل بياانت اس امترة الاستبانة.
يتضح من خالل جدول ( )4ان النس بة الأكرب اكنت ( )%1 .48بواقع ( )13فردأ آ ملن
دلهيم اخلدمة ملدة ( ،)10-6بيامن اكنت ابملرتبة الثانية ملن دلهيم اخلدمة بني()15-11
وبنس بة ( )%2 .2 .2بواقع( )6فردأ آ لك فئة ،وجاء ابملرتبة الثالثة ملن دلهيم اخلدمة ما
بني ( )5-1س نوات بنس بة ( )%8 .14وبواقع ( )4فردأ آ ،وقد اكنت يف املرتبة ا ألخرية
ملن دلهيم اخلدمة ما بني (12فاكرث) و( )20-16س نوات وبنسب ( )%4 .7وبواقع
( )2فردأ آ من أأفراد العينة للك فئة.
 5 .1 .5توزيع أأفراد العينة حسب التحصيل العلمي
جدول ( : )5توزيع أأفراد العينة حسب التحصيل العلمي
تكرار
التحصيل العلمي
2
دون العدادية
2
اعداديه
11
دبلوم فين
11
باكلوريوس
1
شهادة عليا
27
اجملموع
املصدر  :من اعداد الباحثني ابلعامتد عىل بياانت اس امترة الاستبانة.

نس بة
4 .7
4 .7
4 .40
4 .40
7 .3
0 .100

يتبني من خالل جدول ( )5ان نس بة محةل شهادة باكلوريوس و دبلوم فين الأكرث وقد
بلغت ( )%4 .40بواقع ( )11فردأ آ من أأفراد العينة للك فئة ،بيامن اكنت نس بة محةل
doi : 10. 25007/ajnu. v8n1a326

جدول ( : )6توزيع أأفراد العينة حسب املنصب الوظيفي
نس بة
تكرار
التحصيل العلمي
7 .3
1
مدير
5 .18
5
مساعد مدير
8 .77
21
رئيس قسم
0 .100
27
اجملموع
املصدر  :من اعداد الباحثني ابلعامتد عىل بياانت اس امترة الاستبانة.
يتبني من خالل جدول ( )6ان نس بة رئيس القسم يه الأكرث وقد بلغت ()%8 .77
بواقع ( )21فردأ آ من أأفراد العينة ،وتلهتا مساعد مدير يف املرتبة الثانية وبنس بة (.18
 )%7بواقع ( )5فرد أأ من أأفراد العينة ،وجاء املدير ابملرتبة الاخرية بنس بة ()%7 .3
بواقع ( )1أأفراد.
 5.1.7توزيع أأفراد العينة حسب ادلورات التدريبية
جدول ( : )7توزيع أأفراد العينة حسب ادلورات التدريبية
تكرار
التحصيل العلمي
5
بال دورة
8
دورة واحدة
14
دوراتن فأأكرث
27
اجملموع
املصدر  :من اعداد الباحثني ابلعامتد عىل بياانت اس امترة الاستبانة

نس بة
5 .18
6 .29
9 .51
0 .100

يتبني من خالل جدول ( )7ان نس بة املوظفني اذلين شاركوا يف دوراتن فأأكرث يه
الأكرث وقد بلغت ( )% 9 .51بواقع ( )14فردأ آ من أأفراد العينة ،وتلهتا يف املوظفني
اذلين شاركوا يف دورة واحدة ابملرتبة الثانية وبنس بة ( )% 6 .29بواقع ( )8فرد أأ من
أأفراد العينة ،وجاء بال دورة ابملرتبة الاخرية بنس بة ( )% 5 .18بواقع ( )5أأفراد.
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 5.1.8توزيع أأفراد العينة حسب س نوات اخلدمة يف املنصب الاداري
جدول ( : )8توزيع أأفراد العينة حسب س نوات اخلدمة يف املنصب الاداري
تكرار
التحصيل العلمي
6
5–1
15
10 – 6
6
15 – 11
27
اجملموع
املصدر  :من اعداد الباحثني ابلعامتد عىل بياانت اس امترة الاستبانة.

نس بة
2 .22
6 .55
6 .22
%100

يتبني من خالل جدول ( )8ان نس بة اغلبية العينة املبحوثة دلهيم خدمة ما بني (– 6
 )10س نوات ويه النس بة أالكرث وقد بلغت ( )% 6 .55بواقع ( )15فردأ آ من أأفراد
العينة ،وتلهتا .اما املوظفني اذلين دلهيم خدمة ( )5- 1و ( )15 – 11س نوات حصلوا
عىل نسب متساوي بنس بة ( )% 6 .22بواقع ( )6فرد أأ من أأفراد العينة للك فيئة.
 5.2حتليل عالقات الارتباط بني متغريات ادلراسة
لختبار الفرضية الرئيسة الاوىل ومتفرعاهتا مت اس تخدام معامل الارتباط البس يط
واملتعدد بطريقة ) (Spearmanكونه ا ألداة الحصائية املناس بة للتعرف عىل عالقات
الارتباط بني املتغريات ذات البياانت الوصفية ،حيث يمت التحقق من مدى حصة تكل
الفرضيات وحبسب الآيت :
 5.2.1حتليل عالقات الارتباط عىل املس توى اللكي
يوحض اجلدول ( )9نتاجئ حتليل عالقات الارتباط بني متغريات ادلراسة ومبوجب
املؤرش اللكي لها ،اذ تشري تكل النتاجئ بوجود عالقة ارتباط معنوية وطردية
ومبس توايت عالية بني متغري ادارة عالقات الزابئن و متغري الاداء الاسرتاتيجي ،اذ
بلغت قمية معامل الارتباط بيهنام ( )782 .0ويه قمية معنوية عند مس توى (.)01 .0
وتشري هذه النتيجة اىل قبول الفرضية الرئيسة الاوىل واليت تنص عىل أأنه ( توجد
عالقة ارتباط معنوية وطردية ذات دلةل احصائية عند مس توى  05 .0بني ادارة
عالقات الزابئن و الاداء الاسرتاتيجي).
 5.2.2حتليل عالقات الارتباط عىل املس توى اجلزيئ
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 5.2.2.1اختبار الفرضية الفرعية ا ألوىل
تكشف النتاجئ يف اجلدول ( )9اىل وجود عالقة ارتباط معنوية وطردية بني بعد
التسويق و الاداء الاسرتاتيجي ،اذ بلغت قمية معامل الارتباط بيهنام ( )619 .0وعند
مس توى معنوية ( ،)01 .0وتؤكد هذه النتاجئ قبول الفرضية الفرعية ا ألوىل واملتفرعة
من الفرضية الرئيسة الاوىل واليت تنص عىل أأنه ( توجد عالقة ارتباط معنوية وطردية
ذات دلةل احصائية عند مس توى  05 .0بني بعد التسويق و الاداء الاسرتاتيجي).
 5.2.2.2اختبار الفرضية الفرعية الثانية
تشري النتاجئ يف اجلدول ( )9اىل وجود عالقة ارتباط معنوية وطردية بني بعد املبيعات
و الاداء الاسرتاتيجي ،اذ بلغت قمية معامل الارتباط بيهنام ( )498 .0وعند مس توى
معنوية ( ،)01 .0وتؤكد هذه النتاجئ قبول الفرضية الفرعية الثانية واملتفرعة من الفرضية
الرئيسة الاوىل واليت تنص عىل أأنه ( توجد عالقة ارتباط معنوية وطردية ذات دلةل
احصائية عند مس توى  05 .0بني بعد املبيعات و الاداء الاسرتاتيجي).
 5.2.2.3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
تظهر النتاجئ يف اجلدول ( )9اىل وجود عالقة ارتباط معنوية وطردية بني بعد اخلدمة
و الاداء الاسرتاتيجي ،اذ بلغت قمية معامل الارتباط بيهنام ( )824 .0وعند مس توى
معنوية ( ،)01 .0وتؤكد هذه النتاجئ قبول الفرضية الفرعية الثالثة واملتفرعة من الفرضية
الرئيسة الاوىل واليت تنص عىل أأنه ( توجد عالقة ارتباط معنوية وطردية ذات دلةل
احصائية عند مس توى  05 .0بني بعد اخلدمة و الاداء الاسرتاتيجي).
اجلدول ( : )9عالقات الارتباط بني أأبعاد متغريات ادلراسة
الاداء الاسرتاتيجي
املتغريات
** 619 .0
التسويق
** 498 .0
املبيعات
* 824 .0
اخلدمات
** 782 .0
أأبعاد ادارة عالقات الزابئن
املصدر  :اعداد الباحثني ابلس تفادة من نتاجئ التحليل الحصايئ ،* α ≤ 0. 05
** α ≤ 0. 01

مت اللجوء اىل التحليل عىل املس توى اجلزيئ وذكل للتعمق يف فهم عالقات الارتباط

 3 .5حتليل عالقات التأأثري بني متغريات ادلراسة

عىل مس توى الاداء الاسرتاتيجي وبيان مدايت ارتباطها بأأبعاد ادارة عالقات الزابئن،

لختبار الفرضية الرئيسة الثانية ومتفرعاهتا مت اس تخدام معامل الاحندار

حيث يوحض اجلدول ( )9عالقات الارتباط بني متغريات ادلراسة عىل مس توى

) (Regression Coefficientالبس يط واملتعدد بطريقة ) (Enterوذكل للتعرف

املؤرشات اجلزئية وذكل ابس تخدام معامل الارتباط املتعدد وكام يأأيت :
doi : 10. 25007/ajnu. v8n1a326
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عىل عالقات التأأثري بني متغريات ادلراسة و أأبعادها ،اذ سيمت التحقق من مدى حصة

اجلدول ( : )10تأأثري ابعاد ادارة عالقات الزابئن يف الاداء الاسرتاتيجي

تأأثري تكل الفرضيات وكام يأأيت :
5.3.1

حتليل عالقات التأأثري عىل املس توى اللكي

ا ألمنوذج

تشري نتاجئ التحليل يف اجلدول ( )10اىل وجود تأأثري معنوي للمتغري املس تقل واملمتثل

قمية
B0

قمية
B

قمية
R2

قمية F
احملسوبة

القمية
احملسوبة
ملس توى
املعنوية

بأأبعاد ادارة عالقات الزابئن يف املتغري التابع واملمتثل اب ألداء الاسرتاتيجي وعىل

ابعاد ادارة
عالقات 000 .0 360 .39 612 .0 997 .0 271 .0
الزابئن
قمية  Fاجلدولية بدرجات حرية ((α ≤ 0. 05) ،N = 26 ،241 .4 = )25 ،1

التأأثري وعند مس توى ( )05 .0وعىل املس توى اللكي ألمنوذج ادلراسة .ويدمع ذكل أأن

املصدر  :اعداد الباحثني ابلعامتد عىل نتاجئ التحليل الاحصايئ

قمية مس توى املعنوية احملسوبة والبالغة ( )000 .0اكنت أأقل بكثري من قمية مس توى

وتأأسيس ًا عىل النتاجئ املثبتة يف اجلدول ( )10فانه يمت قبول الفرضية الرئيسة الثانية

املعنوية الافرتايض واذلي اعمتدته ادلراسة والبالغ ( .)05 .0كام وتشري نتاجئ التحليل

واليت تنص عىل أأنه (يوجد تأأثري معنوي ذو دلةل احصائية عند مس توى  05 .0ألبعاد

مضن هذا املس توى اىل الآيت :

ادارة عالقات الزابئن يف الاداء الاسرتاتيجي).

 .1يف ضوء معادةل الاحندار توحض قمية الثابت ) (B0والبالغة ( )271 .0أأن هناك

 5.3.2حتليل عالقات التأأثري عىل املس توى اجلزيئ

ظهور ًا ل ألداء الاسرتاتيجي من خالل عواملها مقداره ( )271 .0وذكل عندما تكون

مت اللجوء اىل التحليل عىل املس توى اجلزيئ ابس تخدام حتليل الاحندار البس يط

قمية ادارة عالقات الزابئن ومن خالل ابعاده مساوية للصفر ،وهو معامل ميكن القبول

للوقوف عىل مس توايت التأأثري للك من ابعاد ادارة عالقات الزابئن يف الاداء

يف ادلراسات النسانية .وعليه ميكن تفسري هذه النتيجة بأأن الاداء الاسرتاتيجي

الاسرتاتيجي ،حيث اكنت نتاجئ العالقات تكل كام يأأيت :

تس متد خصائصها بشلك كبري من ابعاد ادارة عالقات الزابئن يف املصارف املدروسة.

 5.3.2.1اختبار الفرضية الفرعية ا ألوىل

 .2أأما قمية امليل احلدي ) (Bفقد اكنت ( )997 .0واملرافقة ملتغري الاداء

تشري النتاجئ يف اجلدول ( )11اىل وجود تأأثري معنوي لبعد التسويق يف الاداء

الاسرتاتيجي فهيي تدل عىل ان تغري ًا مقداره ( )1يف متغري ابعاد ادارة عالقات الزابئن

الاسرتاتيجي ،اذ بلغت قمية معامل ) (tاحملسوبة ( )940 .3ويه أأكرب من قميهتا

س يؤدي اىل تغري مقداره ( )%99يف الاداء الاسرتاتيجي وهو تغري ممتاز ميكن

اجلدولية والبالغة ( )706 .1وبدرجة حرية ( )26مما يشري اىل معنوية التأأثري وعند

الاستناد عليه يف تفسري العالقة التأأثريية للمتغري املس تقل ابعاد ادارة عالقات الزابئن

مس توى ( .)05 .0ويؤكد ذكل أأن قمية مس توى املعنوية احملسوبة والبالغة ()000 .0

يف املتغري املعمتد الاداء الاسرتاتيجي.

اكنت أأقل بكثري من قمية مس توى املعنوية الافرتايض واذلي اعمتدته ادلراسة .كام

 .3كام تبني نتاجئ التحليل يف اجلدول ( )10أأن قمية ) (R2بلغت ( ،)612 .0وهذه

وميكن دمع التحليل اذلي أأرشان هل ابلنتاجئ الآتية :

النتيجة تشري اىل أأن ما نسبته ( )%2 .61من التغري اذلي حيصل يف الاداء

أأ .بلغت قمية امليل احلدي ) (Bما قميته ( )632 .0واملرافقة ل ألداء الاسرتاتيجي اذ

الاسرتاتيجي يعود اىل املتغري املس تقل واملمتثل بأأبعاد ادارة عالقات الزابئن ،وهو

أأهنا تدل عىل ان تغري ًا مقداره ( )1يف متغري التسويق س يؤدي اىل تغري مقداره (.63

يشري اىل وجود عوامل تأأثريية أأخرى تبلغ نسبهتا ( )%8 .38غري مضمنة يف ا ألمنوذج

 )%2يف الاداء الاسرتاتيجي ،وهو تغري جيد ميكن الاستناد عليه يف تفسري العالقة

الافرتايض اذلي أأعمتده الباحث يف دراس ته احلالية.

التأأثريية ألحد ابعاد املتغري املس تقل واملمتثل بعد التسويق يف املتغري املعمتد الاداء

مس توى املؤرش اللكي لها ،اذ بلغت قمية معامل ) (Fاحملسوبة ( )360 .39ويه أأكرب
من قميهتا اجلدولية والبالغة ( )241 .4وبدرجات حرية ( ،)25 ،1مما يشري اىل معنوية

الاسرتاتيجي.
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قمية مس توى
قمية t
قمية
قمية
املعنوية
ا ألمنوذج
احملسوبة
R2
B
احملسوبة
000 .0
533 .0
487 .0
الثابت
000 .0
871 .2 248 .0 763 .0
املبيعات
قمية  tاجلدولية بدرجة حرية ((α ≤ 0. 05) ،N = 26 ،706 .1 = )26

قمية مس توى
قمية t
قمية
قمية
املعنوية
ا ألمنوذج
احملسوبة
R2
B
احملسوبة
000 .0
667 .1
939 .0
الثابت
000 .0
940 .3 383 .0 632 .0
التسويق
قمية  tاجلدولية بدرجة حرية ((α ≤ 0. 05) ،N = 26 ،706 .1 = )26

مس توى  05 .0لبعد املبيعات يف الاداء الاسرتاتيجي).

املصدر  :اعداد الباحثني ابلعامتد عىل نتاجئ التحليل الاحصايئ

 5.3.2.3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

وتأأسيس ًا عىل النتاجئ املثبتة أأعاله فانه يمت قبول الفرضية الفرعية ا ألوىل واملتفرعة من

تشري النتاجئ يف اجلدول ( )13اىل وجود تأأثري معنوي لبعد اخلدمة يف الاداء

الفرضية الرئيسة الثانية واليت تنص عىل أأنه (يوجد تأأثري معنوي ذو دلةل احصائية عند

الاسرتاتيجي ،اذ بلغت قمية معامل ) (tاحملسوبة ( )248 .7ويه أأكرب من قميهتا

مس توى  05 .0لبعد التسويق يف الاداء الاسرتاتيجي).

اجلدولية والبالغة ( )706 .1وبدرجة حرية ( )26مما يشري اىل معنوية التأأثري وعند

 5.3.2.2اختبار الفرضية الفرعية الثانية

مس توى ( .)05 .0ويؤكد ذكل أأن قمية مس توى املعنوية احملسوبة والبالغة ()000 .0

تشري النتاجئ يف اجلدول ( )12اىل وجود تأأثري معنوي لبعد املبيعات يف الاداء

اكنت أأقل بكثري من قمية مس توى املعنوية الافرتايض واذلي اعمتدته ادلراسة .كام

الاسرتاتيجي ،اذ بلغت قمية معامل ) (tاحملسوبة ( )871 .2ويه أأكرب من قميهتا

وميكن دمع التحليل اذلي أأرشان هل ابلنتاجئ الآتية :

اجلدولية والبالغة ( )706 .1وبدرجة حرية ( )26مما يشري اىل معنوية التأأثري وعند

ج .بلغت قمية امليل احلدي ) (Bما قميته ( )747 .0واملرافقة ل ألداء الاسرتاتيجي اذ

مس توى ( .)05 .0ويؤكد ذكل أأن قمية مس توى املعنوية احملسوبة والبالغة ()000 .0

أأهنا تدل عىل ان تغري ًا مقداره ( )1يف متغري اخلدمات س يؤدي اىل تغري مقداره (.74

اكنت أأقل بكثري من قمية مس توى املعنوية الافرتايض واذلي اعمتدته ادلراسة .كام

 )%7يف الاداء الاسرتاتيجي ،وهو تغري جيد ميكن الاستناد عليه يف تفسري العالقة

وميكن دمع التحليل اذلي أأرشان هل ابلنتاجئ الآتية :

التأأثريية ألحد ابعاد املتغري املس تقل واملمتثل ببعد اخلدمات يف املتغري املعمتد الاداء

ت .بلغت قمية امليل احلدي ) (Bما قميته ( )763 .0واملرافقة ل ألداء الاسرتاتيجي اذ

الاسرتاتيجي.

أأهنا تدل عىل ان تغري ًا مقداره ( )1يف متغري املبيعات س يؤدي اىل تغري مقداره (.76

ح .كام تبني نتاجئ التحليل يف اجلدول ( )13أأن قمية ) (R2بلغت ( ،)679 .0وهذه

 )%3يف الاداء الاسرتاتيجي ،وهو تغري جيد ميكن الاستناد عليه يف تفسري العالقة

النتيجة تشري اىل أأن ما نسبته ( )%9 .67من التغري اذلي حيصل يف الاداء

التأأثريية ألحد ابعاد املتغري املس تقل واملمتثل ببعد املبيعات يف املتغري املعمتد الاداء

الاسرتاتيجي يعود اىل أأحد عوامل املتغري املس تقل واملمتثل ببعد اخلدمة.

املصدر  :اعداد الباحثني ابلعامتد عىل نتاجئ التحليل الاحصايئ
وتأأسيس ًا عىل النتاجئ املثبتة أأعاله فانه يمت قبول الفرضية الفرعية ا ألوىل واملتفرعة من
الفرضية الرئيسة الثانية واليت تنص عىل أأنه (يوجد تأأثري معنوي ذو دلةل احصائية عند

الاسرتاتيجي.
ث .كام تبني نتاجئ التحليل يف اجلدول ( )12أأن قمية ) (R2بلغت ( ،)248 .0وهذه
النتيجة تشري اىل أأن ما نسبته ( )%8 .24من التغري اذلي حيصل يف الاداء
الاسرتاتيجي يعود اىل أأحد عوامل املتغري املس تقل واملمتثل ببعد املبيعات.
اجلدول ( : )12تأأثري بعد املبيعات يف الاداء الاسرتاتيجي
doi : 10. 25007/ajnu. v8n1a326
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اجلدول ( : )13تأأثري بعد اخلدمة يف الاداء الاسرتاتيجي

 6.2التوصيات

قمية مس توى

 .1زايدة الرتكزي من ِقبل ادارات املصارف عىل ادارة عالقات الزابئن كونه ظهر

املعنوية

كعامل مؤثر قوي يف لك الفرضيات وهذا دليل عىل ادراك الدارات العليا والوسطى

احملسوبة

ألمهية هذا العنرص كونه مصدر اسايس للرحب.
 .2تطوير كفاءة التنظمي دلى املصارف التجارية بشلك عام والعمل عىل ترس يخ
مبادئ انشاء عالقات ُمس تدامة مع الزابئن من خالل ارشاك املوظفني بشلك عام يف

قمية

قمية

قمية

B

R2

 tاحملسوبة

الثابت

624 .0

-

790 .1

000 .0

اخلدمة

747 .0

679 .0

248 .7

000 .0

ا ألمنوذج

قمية  tاجلدولية بدرجة حرية ((α ≤ 0. 05) ،N = 26 ،706 .1 = )26

دورات تطويرية وورش معل تبني هلم املتطلبات احلديثة يف التعامل املرصيف اذلي هو

املصدر  :اعداد الباحثني ابلعامتد عىل نتاجئ التحليل الاحصايئ

قامئ اب ألساس عىل العالقة املبارشة مع الزبون.

وتأأسيس ًا عىل النتاجئ املثبتة أأعاله فانه يمت قبول الفرضية الفرعية الثالثة واملتفرعة من

 .3الس تعانة خبربات ادارية تقدم الاستشارات فامي خيص اجراء حبوث تسويقية عن

الفرضية الرئيسة الثانية واليت تنص عىل أأنه (يوجد تأأثري معنوي ذو دلةل احصائية عند

البيئة احمليطة وكيفية اس تغالل الفرص ومواهجة التحدايت كون الاس تجاابت بينت قةل

مس توى  05 .0لبعد اخلدمة يف الاداء الاسرتاتيجي).

اجراء مثل هكذا حبوث.

 .6الاس تنتاجات والتوصيات

 .4مراجعة برانمج ادارة عالقات الزابئن بشلك دوري خالل الس نة للوقوف عىل

 6.1الاس تنتاجات

أأدائه.

 .1تبني من خالل نتاجئ التحليل الاحصايئ ملتغريات ادلراسة ان هناك عالقة ارتباط
قوية بني ادارة عالقات الزابئن والاداء الاسرتاتيجي ،وهذا يعين لكام جنحت املصارف
يف اقامة عالقات قوية ومتينة مع زابئهنا ادى ذكل اىل حتسني وتفعيل اداهئا
الاسرتاتيجي.
 .2توحض نتاجئ التحليل الاحصايئ ان هناك تأأثري معنوي وقوي لدارة عالقات
الزابئن مكتغري مس تقل لكي عىل الاداء الاسرتاتيجي مكتغري معمتد لكي ،وهذا يعين ان
اي تغري نوعية عالقة املصارف بزابئهنا س يؤدي بتغري اداهئا الاسرتاتيجي.
 .3حتقيق رضا الزبون ( اجلهات املعنية وامجلهورية ) من خالل اقامة عالقات قوبة
معهم واليت بدورها تعمتد عىل مدى توافر املنتجات ابجلودة املطلوبة والسعر املناسب،
مبا حيقق ابلنتيجة فعالية يف اداهئا الاسرتاتيجي.
 .4نالحظ من خالل اجيابيات العينة املبحوثة أأن العاملني يف املصارف التجارية
يدركون أأمهية ادارة عالقات الزابئن يف حتقيق أأداء اسرتاتيجي أأفضل ولكن ينقصهم
الفهم الواحض لها ولثقافهتا اليت تتبناها وعالقهتا اب ألداء الاسرتاتيجي للمرصف.
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جـامعـة نوروز
لكية الادارة والاقتصاد
قسـم ادارة الاعامل
بسم هللا الرمحن الرحمي
م/اس امترة استبانة
السادة مدير املرصف ،معاون املدير ،ومديري ا ألقسام . . .احملرتمني :
حتية طيبة وبعد. . .

نضع بني أأيديمك اس امترة اس تبيان للبحث املوسوم (اسهامات ادارة عالقات الزابئن يف تعزيز الاداء الاسرتاتيجي  /دراسة اس تطالعية لآراء عينة من املديرين يف بعض املصارف
التجارية يف حمافظة دهوك ) ،معدة ألغراض علمية حبتة ،هبدف اس تطالع أآرائمك حول املوضوع وانطالقا من ثقتنا بتعاونمك يف اجناز هذا البحث ،من خالل مسامهتمك مبلء
الاس امترة عىل وفق الفقرات املبينة أأدانه ،من اجل حتقيق رصانة متقدمة يف اجناز البحث علامً ان دقة البحث وما خترج به من توصيات ،س تعمتد عىل دقة اجاابتمك اليت لنا ثقة هبا
ويه موضع اعزتازان وتقديران.
س تجد أأمام لك عبارة مخسة بدائل ترتاوح بني ( أأتفق بشدة) اىل (ل أأتفق بشدة) واملطلوب منك اختيار البديل اذلي يتطابق مع وهجة نظرك بوضع عالمة (  )يف املاكن
املناسب واذلي يعكس واقع املنظمة.
املالحظات :
 .1ل حاجة ذلكر الامس عىل الاستبانة.
 .2س تقترص املعلومات املعطاة من قبلمك ألغراض البحث العلمي فقط.
 .3يرىج عدم ترك أأي فقرة دون اجابة.
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
اول  :بياانت عامة تعريفية اولية
أأ  /بياانت تتعلق ابملنظمة
 .1امس املرصف :
 .2معر املرصف ( اترخي التأأسيس) - :
 .3موقع املرصف  :داخل املدينة (
 .4عدد العاملني يف املرصف ( :
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)

عامل

)
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ب  /معلومات تتعلق ابجمليب عىل الاس تبيان.
 .7اجلنس :

)

ذكر (

 .8العمر  :اقل من ( )25س نة

انىث

) ( ) 35 – 25س نة (

(

( ) 45 -36س نة

) ( )46س نة فاكرث

(

 .9التحصيل العلمي  :دون اعدادية (
دبلوم فين (

(

)

)

اعدادية

) باكلوريوس (

)

 .10عدد س نوات خدمة يف املنظمة  5 – 1 :س نة (

)
)

(
)

(

شهادة عليا

)  10 -6س نة (

)

(

)  15 -11س نة (

)

 20 - 16س نة (

)  21س نة فأأكرث (

)
 .11عـدد سـنـوات اخلـدمة فـي املركز الاداري احلايل يف املنظمة ( 5-1 :

) س نة ) ( 10-6 ،س نة،

 ) (15 -11س نة

 .12املنصب الوظيفي احلايل  :مدير ( ) ،م .مدير ( ) ،رئيس القسم ( )
 .13التخصص  :اداري (

)

فــين (

)

اخرى (

) اذكرها رجاء ًا.

 .14ادلورات التدريبية اليت شاركت فهيا  - :بال دوره ( ) دوره واحده ( ) دوراتن فاكرث

( )

اثنيا  :ابعاد ادلراسة
أأ .ادارة عالقات الزابئن  :هو ادارة تفاعالت الزبون من خالل اس تخدام املعلومات عن الزبون احلايل واحملمتل من اجل التفاعل بشلك أأكرب واجيايب واس تخدام هذه املعلومات
يف اختاذ قرارات اسرتاتيجية تسويقية فعاةل.
ت

الـفقـــرات

او ًل

التسويق

1.

تسعى املرصف اىل اس تعامل اساليب تسويقية متنوعة للحفاظ عىل الزابئن احلاليني وكسب زابئن
.جدد

2.

تس تخدم املرصف املعلومات املتوفرة يف قواعد البياانت لصياغة اسرتاتيجية التسويق املوجه حنو
.الزبون

3.

.تس تخدم املرصف وسائل التصال اخملتلفة لكسب زابئن جدد

4.

تقوم املرصف ابجراء املسوحات امليدانية هبدف التعرف عىل حاجات ورغبات الزبون احملمتل
.وتفضيالته يف الرشاء
.تس تخدم املرصف وسائل تروجي مبتكرة يف محالهتا الاعالنية

6.

)one-to-oneتستند املرصف يف معلياهتا التسويقية عىل مبد أأ تسويق ابلعالقات(

اثني ًا

املبيعات

5.

أأتفق
بشدة

أأتفق
بشدة

أأتفق

أأتفق

حمايد

حمايد

ل أأتفق

ل أأتفق

ل أأتفق
بشدة

ل أأتفق
بشدة
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7.

.متتكل املرصف جسالت رمقية حول انشطة املبيعات

8.

.تقدم املرصف التسهيالت واخلصومات النقدية لزابئهنا ادلامئيني

9.

.حتدث املرصف قواعد البياانت بنتاجئ وتقارير معليات البيع بصورة مس مترة

10.

.ترتبط انشطة املبيعات ابلعمليات احملاسبية للمرصف من خالل برامج حاسوبية معدة لهذا الغرض

11.

.تس تفاد املرصف من معلومات املبيعات يف اعداد برامج خاصة ابكتساب الزبون احملمتل للرشكة

12.

حتافظ املرصف عىل رسية املعلومات يف السجالت الرمقية من خالل اجراءات وقائية تدرج مضن
.تعلاميت املرصف

اثلث ًا

اخلدمة

13.

.تسعى املرصف اىل الاحتفاظ ابلزابئن احلاليني من خالل تقدمي خدمات اضافية تشعرمه ابلسعادة

14.

.تؤمن املرصف برضورة تعزيز ولء الزبون من خالل تقدمي خدمة غري متوقعة مقارنة ابملنافسني

15.

.تس تجيب املرصف برسعة ألي اس تفسارات او شاكوى يتقدم هبا الزبون

16

.تليب املرصف طلبات الزبون بتطوير خدماهتا القامئة وحتسيهنا

17.

.تقوم املرصف بتوجيه رسائل تعريفية للزبون حول اخلدمة املقدمة بواسطة الهواتف النقاةل(احملموةل)

18.

.تسعى املرصف اىل ترس يخ املاكنة اذلهنية خلدماهتا يف نفوس زابئهنا

أأتفق
بشدة

أأتفق

حمايد

ل أأتفق

ل أأتفق
بشدة

ب .الاداء الاسرتاتيجي  :هو قدرة املنظمة يف ختفيض لكف أأنشطهتا او القمية املقدرة للمشرتين مقارنة مع املنافسني.
الـفقـــرات

ت
.1

.تسعى املرصف ابدخال التقنيات التكنولوجية ابس مترار لتحسني اداهئا

.2

.تسعى املرصف اىل ادخال عاملهيا بدورات تطويرية بني فرتى واخرى لتحسني اداهئا

.3

.تتوقع املرصف زايدة ا ألرابح يف ا ألمد البعيد

.4

.ل تتوقع املرصف زايدة عوائد املسامهني يف الامد البعيد

.5

.تتوقع املرصف زايدة العائد عىل الاستامثر يف الامد البعيد

.6

.تتوقع املرصف زايدة احلصة السوقية لها يف الامد البعيد

.7

.تسعى املرصف اىل ارضاء الزبون من خالل تقدمي خدمات ذات جودة عالية

.8

.تعىن املرصف بأآراء الزابئن من اجل تطوير اخلدمات وا ألخذ هبا
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أأتفق
بشدة

أأتفق

حمايد

ل أأتفق

ل أأتفق
بشدة
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.9

.تسعى املرصف اىل ارضاء املوظفني من خالل توفري ادلمع املادي واملعنوي

.10

.حصلت املرصف عىل شهادة الايزو لمتزيها اب ألداء

.11

.تسعى املرصف اىل زايدة انتساب الزابئن الهيا يف الس نوات املقبةل

.12

.تسعى املرصف اىل بناء عالقات ممتزية وطويةل الامد مع الزبون

.13

.هتدف املرصف ادلخول يف اسواق جديدة حملية اقلميية عاملية مبنتجاهتا احلالية

.14

.تعىن املرصف ابس تغالل الطاقة الانتاجية ابلاكمل

.15

.هتدف املرصف اىل وضع خطط اسرتاتيجية لتحسني أأداهئا

.16

.تعىن املرصف بتسلمي منتجاهتا ابلوقت احملدد دون تأأخري
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