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:هذا العمل املتواضع إىل أهدي 
أيب من شقي طول الدهر حىت أصبحنا ما حنن عليه

تربيتناإىل أمي من سهرت الليايل و ذاقت األمرين يف 

و إىل روح زوجيت الطاهرة رمحها اهللا



احلمد هللا و الشكر له على فضله و نعمه
أتقدم بالشكر اجلزيل لكل 

من األستاذ دحو سليمان و األستاذة عبيدي فتيحة

و الزميلة كما أتقدم بالشكر اجلزيل ألخىت أمال 
على مساعديتصياد آمنة 

يف إجناز هذه املذكرة
الشكر لكل الزمالء يف الدفعة

يت يف و الشكر لكل أساتذ
كل األطوار الدراسية



V

:ملخص 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر تطبيق إدارة عالقات الزبائن على رضا املشرتي الصناعي ، 
.حيث كان اسقاط اجلانب التطبيقي على املشرتين الصناعيني لشركة ليند غاز بفرع ورقلة

واعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف مجع املعطيات والبيانات املتعلقة بالظاهرة 
موضوع البحث، ولتحقيق هذا اهلدف استخدمنا االستبيان كأداة للدراسة ومت توزيع استمارة االستبيان على عينة 

حتليل بيانات االستبيان على برنامج احلزمة صاحلة للمعاجلة وقد اعتمدنا يف52زبون وجدنا منها 60مقدارها 
والختبار الفرضيات استخدمنا Excelو برنامج معاجل اجلداول (spss)االحصائية للعلوم االجتماعية 

كما مت اختبار حتليل التباين األحادي،(one way anova)املتوسطات احلسابية، واالحنراف املعيار، 
.استخدم أساليب حتليل االحندار واالرتباط إلثبات وجود عالقة بني متغريات الدراسة

ويف األخري خلصت الدراسة إىل أن إىل وجود أثر ألبعاد إدارة عالقات الزبائن على رضا املشرتي 
.الصناعي
.CRM ،B2Bإدارة عالقات الزبائن، رضا ، املشرتي الصناعي ، :لكلمات المفتاحيةا

Summary :

This study aimed to identify the impact of the application of customer relationship
management on the satisfaction of the industrial buyer, as the practical side was dropped
on the industrial buyers of Lind Gas Company in Ouargla branch.

In this study, we relied on the descriptive and analytical approach to collect data
related to the phenomenon in question. To achieve this goal, we used the questionnaire as a
study tool. The questionnaire was distributed among a sample of 60 clients, of which we
found 52 suitable for treatment.

In analyzing the questionnaire data, we relied on the Statistical Package for Social
Sciences (spss) and the Excel table wizard program.

To test the hypotheses, we used the arithmetic means, the standard deviation, the one
way anova test, and the methods of regression and correlation analysis were used to prove
the existence of a relationship between the study variables.

Keywords: customer relationship management, satisfaction, industrial buyer, CRM, B2B.
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مقدمة

ب

:توطئة 
يعترب رضا املشرتي الصناعي من أهم أهداف كل مؤسسة تنشط يف جمال سوق األعمال إذ أنه يعترب من الصعب 

إدارةولعل ظهورإرضاء املشرتي الصناعي و ذلك خلصوصيته إذ يعترب رشيدا ال حيتكم إىل العواطف يف اختاذ قرارات الشراء ، 
عالقات الزبون يأيت منسجما مع هذا السياق ليرتكز على قيام املؤسسات بإعطاء زبائنها االهتمام الكبري و العمل على فهم 

املقدم إىل الزبون وجعل الزبون يشعر بأن املنافع اليت حصل عليها للمنتجعميق حلاجات ورغبات الزبائن مبا يضمن حتقيق قيمة 
هو ما يعترب تعريفا دقيقا ملصطلح الرضا و الذي يقود بدوره إىل مرحلة الوالء و اليت تصبو إليها كل ، و من املنتوج أكرب من كلفته

5مؤسسة ناشطة يف جمال األعمال لتقليل نفقات احلصول على زبائن جدد كما أن حجم أرباح الشركة من الزبون الويل يعترب 
.أضعاف الزبون اجلديد

ؤسسات اليت تتعامل مع املشرتين الصناعية بالدرجة األوىل و هي من بني املؤسسات مؤسسة ليند غاز من بني املتعترب 
اليت تعمد على إدارة عالقات الزبائن للوصول إىل إرضائهم خاصة يف اآلونة األخرية يف ظل ظهور منافسة شديدة يف جمال 

.الغازات الصناعية بورقلة من طف مؤسسة حديثة النشأة تدعى كاالغاز

:بناءا على ما سبق فإنه سيتم معاجلة هذه الدراسة من خالل صياغة اإلشكالية الرئيسية على النحو املوايلكالية البحثإش: أوال 
؟تطبيق إدارة عالقات الزبائن على رضا المشترين الصناعيين لمؤسسة ليند غاز فرع ورقلة هل يؤثر

:وتندرج حتت هذه اإلشكالية عدة أسئلة فرعية من بينها

هل هناك عالقة ارتباط بني إدارة عالقات الزبائن و رضا املشرتيني الصناعيني لشركة ليند غاز فرع ورقلة؟.1
هل هناك عالقة تأثري بني أبعاد إدارة عالقات الزبائن و رضا املشرتين الصناعيني لشركة ليند غاز فرع ورقلة؟.2
؟إىل البيانات العامة غاز تعزى هل هناك فروق يف مستوى رضا املشرتيني الصناعيني لشركة ليند.3

:يتطلب حتليل اإلشكالية حمل الدراسة إثبات صحة جمموعة من الفرضيات هي: فرضيات البحث: ثانيا 

:وميكننا طرح الفرضية الرئيسية األوىل كاأليت:الفرضية الرئيسية األولى

.رضا املشرتي الصناعيو إدارة عالقات الزبائنتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 

وهي توجد عالقة تأثري بني أبعاد إدارة عالقات الزبون و رضا املشرتي الصناعي، و لكن:الفرضية الرئيسية الثانية 

:الختبار هذه الفرضية وجدنا أنه من األفضل تقسيمها لعدة فرضيات  فرعية كالتايل

رضا املشرتي و الرتكيز على الزبائن الدائمنيبني ذات داللة إحصائية تأثري توجد عالقة : الفرضية الفرعية األولى
.الصناعي

رضا املشرتي الصناعيو ثقة الزبونبني ذات داللة إحصائية تأثري توجد عالقة : الفرضية الفرعية الثانية.
رضا املشرتي و املعلوماتتكنولوجيا بني ذات داللة إحصائية تأثري توجد عالقة : الفرضية الفرعية الثالثة

.الصناعي
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رضا املشرتي الصناعيو قيمة الزبونبني ذات داللة إحصائية تأثري توجد عالقة : الفرضية الفرعية الرابعة.

:وميكننا طرح الفرضية الرئيسية األوىل كاأليت:ثالثةالفرضية الرئيسية ال

املبحوثني اجتاه رضاهم تعزى إىل البيانات العامةتوجد فروق يف استجابات

:تتمثل أهم األسباب اليت دفعت بنا إىل اختيار هذا املوضوع والبحث فيه فيما يلي: أسباب إختيار الموضوع :ثالثا 

االهتمام الشخصي باملوضوع؛.1
التوجه التسويقي احلديث حنو التسويق بالعالقات و بذلك إدارة عالقات الزبائن؛.2
خص.3

:تتمثل أهم أهداف الدراسة فيما يلي :أهداف الدراسة : رابعا 

؛التطرق إىل املفاهيم النظرية إلدارة عالقات الزبون. 1

؛التطرق إىل املفاهيم النظرية رضا املشرتي الصناعي.2

. توضيح عالقة االرتباط و التأثري لتطبيق إبعاد إدارة عالقات الزبائن على رضا املشرتي الصناعي. 3

:ميكن حصر أمهية البحث يف النقاط التالية: أهمية الدراسة: خامسا 

؛املشرتي الصناعيإدارة عالقات الزبائن و رضاأنه من املوضوعات املهمة يف ميدان اإلدارة إذ يتناول مفهومني مهمني مها -

؛لفت انتباه القائمني على رأس شركة ليند غاز فرع ورقلة إىل أمهية االهتمام أكثر بأبعاد إدارة عالقات الزبائن-
.حث شركة ليند غاز على تعزيز االستجابات و الردود النشغاالت و شكاوي زبائنها الصناعيني - 

:حدود البحث:سادسا 

:نوجزها فيما يليلبحثنا حدود

.إدارة عالقات الزبائن و رضا املشرتي الصناعي: اقتصرت الدراسة على دراسة العالقة بني املتغريين التاليني: الحدود الموضوعية 

23إىل غاية 2020أفريل من سنة 24إمتدت دراستنا امليدانية هلذا املوضوع من خالل الفرتة املمتدة ما بني :الحدود الزمانية 
.2020جويلية من سنة 

.حدود والية ورقة و ضواحيها:الحدود المكانية 

جمموعة من املالك ملؤسسات القطاع اخلاص، املكلفني بالشراء يف مؤسسات القطاع االقتصادي و رؤساء مصلحة :الحدود البشرية 
.الوسائل العامة ملؤسسات القاع العام
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:منهج البحث واألدوات المستخدمة: سابعا 

اعتمدنا يف ها البحث على املنهج الوصفي التحليلي ملوضوع الدراسة، أما أدوات مجع املعلومات والبيانات فتمثلت يف -
.لتحليل نتائج الدراسة22نسخة رقم SPSSاالستمارات املرسلة على عينة الدراسة باإلضافة إىل استخدام 

:مرجعية الدراسة : ثامنا 

صادر املتعلقة بالدراسة منهامت االعتماد على مجلة من امل-
تتمثل يف اإلطالع على الكتب العربية و األجنبية ومقاالت منشورة يف جمالت علمية متخصصة و مذكرات : املصادر ثانوية 

.رسائل ماجيسرت و أطروحات الدكتوراة اليت تعرضت لبعض جوانب املوضوع سابقا 
فردا و الذي يتضمن 60مجعها من خالل االستبيان املوجه إىل عينة متكونة من متثل البيانات اليت مت:مصادر البيانات الثانوية 

.جمموعة من األسئلة املختلفة حول إدارة عالقات الزبائن بأبعادها األربعة و رضا املشرتي الصناعي

:هيكل البحث : تاسعا 

للبحث من خالل نظرياألول لدراسة اجلانب الفصل خصص اليم البحث إىل فصلني بتقسبغية معاجلة اإلشكالية املطروحة قمنا 
املبحث األول الذي يعاجل مفهوم إدارة عالقات الزبائن و رضا املشرتي الصناعي، باإلضافة إىل املبحث الثاين الذي يتناول جمموعة من 

.الية بالدراسات السابقةبعض الدراسات السابقة العربية منها و األجنبية اليت عاجلت موضوع البحث  وكذلك مقارنة الدراسة احل

.ومناقشة النتائج

:صعوبات البحث : عاشرا 

غلق املكتبات اجلامعية مما أدى إىل لنقص املراجع؛-
ت للطلبة بسبب اجراءات الوقاية إثر تفشي فريوس كورونا؛عدم استقبال املؤسسا-
.غلق حمالت القطاع اخلاص بقرار رئاسي يف إطار إجراءات الوقاية من فريوس كورونا-

يمثل أنموذج الدراسة) 1-أ(لشكل رقم اأنموذج الدراسة: حادي عشر

من إعداد الطالب: المصدر 

إدارة عالقات الزبائن

التركيز على الزبائن 
الدائمين
ثقة الزبون

تكنولوجيا المعلومات

قيمة الزبون

رضا المشتري الصناعي

البيانات العامة

طبيعة المؤسسة، مدة (
التعامل مع الشركة، حجم 

))عدد العمال(المؤسسة 



األدبیات : الفصل األول
ارة إلدةوالتطبیقیالنظریة

عالقات الزبائن ورضا 
الصناعيالمشتري
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: تمهید 
سنتطرق يف هذا الفصل النظري إلدارة عالقات الزبون و رضا املشرتي الصناعي من كل جوانبهما غري أنه ارتأينا بأنه من 
غري املعقول التطرق ملفهوم هاذين العنصرين دون التطرق ملفهوم التسويق بالعالقات و املشرتي و الشراء الصناعيني وذلك حىت 

نب املوضوع ، كما أننا سنتطرق للعديد من الدراسات السابقة سواء العربية منها أو األجنبية و ذلك نتمكن من اإلملام بكل جوا
لنهل العديد من املعلومات و توجيهنا يف هذا البحث من حيث البناء و املضمون حيث قسمنا هذا الفصل إىل مبحثني مها   

:كالتايل 

 و رضا املشرتي الصناعيمفاهيم حول إدارة عالقات الزبائن: املبحث االول.
الدراسات السابقة:املبحث الثاين
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.مفاهیم حول إدارة عالقات الزبائن و رضا المشتري الصناعي:المبحث األول
يف هذا املبحث حاولنا التطرق ملفهومي إدارة عالقات الزبائن و كذا رضا املشرتي الصناعي حىت نتمكن من ضبط 

اإلملام بكل جوانب املوضوع و ايفائه حقه حىت تكون الدراسة متكاملة بني جزئها النظري و التطبيقي حىت يتسىن لنا املصطلحات 
و عليه قسمنا هذا املبحث إىل مطلبني األول يعىن بإدارة التسويق بالعالقات و أما الثاين فيتعلق برضا املشرتي الصناعي

مفهوم إدارة التسویق بالعالقات: األول بالمطل
و لكن حىت يتسىن لنا ذلك البد من جيدبشكلاملصطلحهذاتعريفعلىالزبائنعالقاتإلدارةالصحيحالفهميقوم

.إىل ماهية التسويق بالعالقاتباختصارالتطرق و لو 

:تعريف التسويق بالعالقات : الفرع األول

تعددت املصطلحات الدالة عن مفهوم التسويق بالعالقات حيث الحظنا وجود العديد منها و اختالفها حسب املراجع 
و فيما يلي سنوضح " التبادل بالعالقات " ،"التسويق العالئقي: " فقد أطلق عليه ،و الباحثني العاملني حول هذا املوضوع 

:مفهومه من خالل التعريفات اآلتية 

 يعرفه)Lendrevie (جمموعة الوسائل املوجهة لتأسيس عالقات فردية تفاعلية مع العمالء: " بأنه،
. 1"من أجل خلق أو احلفاظ على مواقف إجيابية و مستمرة اجتاه املؤسسة و العالمة

 1994,(أماMorgan (عبارة عن البحث عن العميل و احلفاظ عليه و : " فقد عرفه على أنه
.2" ة معه تطوير العالق

 و يصفه )Bingham,2001 ( التحالفات و املشاركات اإلسرتاتيجية و هو العملية اليت : " بأنه
 "3.

1 Lendrevie, j et autres, Markator , 7eme édition, édition DALLOZ, paris , 2003, p 904

.12،ص 2009جلزائر، دليمي فتيحة، تنمية العالقة مع الزبون كأساس لبناء والئه للعالمة، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة ا2

3 Bingham, Frank G, and Gomes, Roger, “Business Marketing” contemporany, Publishing Group,Inc ,2001, p24 .
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 2001 ,(عرفهlovelock (رتاتيجي للمنظمة يتم فلسفة أداء العمل إضافة إىل أنه توجه اس: " بأنه
بدال من الرتكيز على جدب الزبائن اجلدد ،من خالله الرتكيز على االحتفاظ بالزبائن احلاليني و تطوير العالقات معهم

.1" باستمرار 
 و يعرفه )Gronroos,1994 (عمليه تعريف الزبون املستهدف مث العمل على جذبه و : " بأنه

إضافتا إىل تطوير العالقات املستمرة مع األطراف ،مث دعمه و تطوير العالقة معهو من مث االحتفاظ به،استهدافه
و هذا يتحقق من خالل الوفاء بالوعود ،األخرى ذات الصلة باملنظمة مما يساعد يف حتقيق أهداف مجيع هذه األطراف

.2" املقدمة جلميع هذه األطراف بالشكل املرضي و املقبول 
 و يعرفه )kotler (يسعى للتفكري بصيغة ارتباط و تبادل و تعاون مع ،منوذج مطور من التسوق: " أنه ب

.3" الزبون على املدى الطويل ملواجهة املنافسة 

:الفرق بين التسويق بالعالقات و التسويق بالمعامالت :الفرع الثاني

:سنحاول من خالل اجلدول املوايل إبراز أوجه االختالف بني التسويق بالعالقات و التسويق باملعامالت 

يوضح الفرق بين التسويق بالعالقات و التسويق بالتعامالت) 1-1(.الجدول رقم 

التسويق بالتعامالتالتسويق بالعالقات
يقوم بصفقة ما مث خيتفي يقدم احللول و يبقى متواجد لتقدمي نتائج أفضل 

ينافس باألسعار يقدم و يدعم القيمة للزبائن
تفكري و سلوك قصري األمد تفكري و سلوك طويل األمد

تبين فلسفة العمل حول الصفقات تبين فلسفة العمل حول العالقات 
جذب الزبائن االحتفاظ بالزبائن 

ال توجد أنشطة تتصف باالستمرارية خيلق هيكل من األنشطة تدعم العالقات 
يركز على البيعيركز على العالقات 

يقدم حوافز لتنفيذ الصفقات يقدم حوافز طويلة األجل 

ص،2012، 32العدد،االقتصاديةللعلومبغدادكليةجملة،األردنيةاملصارفخدماتجودةعلىوأثرهابالعالقاتللتسويقاألساسيةاألبعاد،وآخرونالكرميعبدونس1
171.

، 11العدد ،الباحث، جملة" فرع ورقلة اجلزائراتصاالتمؤسسةحالةدراسة"للمؤسسةالتنافسيةامليزةحتقيقيفالعالقاتتسويقأبعاداستخدامأثر،حكيمجروةبن2
.178، ص2012

3 Kotler p,et autres, marketing management, 12 eme édition , pearson education, paris, 2006, p 21.



إلدارة عالقات الزبائن ورضا المشتري الصناعيةالنظریاألدبیات: الفصل األول

5

يركز على عائدات البيع يركز على عائدات الثقة 
خدمات ما بعد البيع تعين تكلفة إضافية خدمات ما بعد البيع هي استثمار حنو العالقات 

الرتكيز على املنتجات الرتكيز على التوقعات 
الصفقة النهائية املبيعات هي البداية

والتحديات، الفرص،العريبالوطنيفالتسويقحولالثاينالعريبامللتقىبالعالقات،التسويقحسن،أمحدفخرياهلام:المصدر 
.407ص ،2003قطر، ،الدوحة،اإلداريةللتنميةالعربيةاملنظمة

مما جعل معظم ،

:و سنوضح طريقة هذا التحول من خالل الشكل املوايل ،رضاه و االحتفاظ به و تعزيز والئه على الدوام

.ح التحول من التسويق بالتعامالت إلى التسويق بالعالقاتيوض) 1-1(الشكل رقم 

تسويق العالقة    

)                  بالعالقات ( 
التعامالت تسويق

Source : Payne. Adrian, Marketing Management Relationship Marketing Perspective ,
Canfield school of Management , 2000,P17.

: خصائص التسويق بالعالقات : الفرع الثالث 

:1

من خالل االستمرار يف ،يرتكز التسويق بالعالقات دائما على بناء و تدعيم و تنمية العالقة مع العمالء احلاليني- 
؛

.16- 14ص ، ص 2005، 413املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، العدد ، " حبوث ودراسات" مىن شفيق ، التسويق بالعالقات1

املدخل متعدد الوظائف   يف 
التسويق

املدخل الوظيفي يف التسويق  

السيما ( التأكيد على مجيع جماالت األسواق  
) االحتفاظ بالزبون 

السيما ( التأكيد على جمال سوق الزبون      
)جذب الزبون 
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حبيث يتم الرتكيز على العمالء األكثر أمهية من الناحية ،توجيه اجلهود التسويقية إىل فئة حمدودة من العمالء- 
؛اإلسرتاتيجية

؛يتم تسويق منتجات و خدمات واسعة و متنوعة إىل جمموعة حمددة من العمالء- 

هدف اجلهود الرتوجيية يتمحور دائما حول كيفية االحتفاظ بالعمالء بناءا على تفسري و توضيح سبب إقامة الزبائن - 
؛ؤسسةالعالقة مع امل

الرتكيز أكثر على متييز خدمة الزبون من خالل اإلحاطة حباجاته و رغباته احلالية و املستقبلية- 

؛يعتمد أكثر على وسائل االتصال الشخصية يف عملية االتصال بالعمالء كاهلاتف و الفاكس و الربيد- 

حيث أن عناصر املزيج التسويقي تتميز بالفردية ،يعتمد على اخلصوصية من خالل تكييف و تنويع املزيج التسويقي- 
؛سواء كان ترويج أو توزيع أو منتج أو تسعري

؛يعترب التسويق االسرتاتيجي و التسويق التفاعلي و املباشر وظائف حيوية و أساسية لتحقيق األهداف- 

ء من خالل دراسة مستوى رضاهم يعتمد اإلدارة التسويقية يف عملية تقييم النشاط التسويقي على قاعدة بيانات العمال- 
؛عن املؤسسة و مدى قناعتهم مبواصلة تعاملهم معها

يعتمد على تكامل أنشطة اجلودة و خدمة الزبون مع مكونات املزيج التسويقي و سنوضح ذلك من خالل الشكل - 
:املوايل  

يوضح مكونات التسويق بالعالقات) 2-1(رقمالشكل 

التسويق بالعالقات 

التسوق بالعالقة و دوره يف تعزيز رضا الزبون ،2012،جنالء يونس حممد آل مراد و عمر حممد الساير الدليمي: المصدر
.29، ص 107العدد –34، جملة تنمية ا"دراسة لعينة من املنظمات الفندقية يف مدينة دهوك " 

لجودةا المزيج التسويقي

خدمة 
الزبون 

=++
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:مهام التسويق بالعالقات :الفرع الرابع

:ما يليتتمثل أهم مهام التسويق بالعالقات في

يظهر أهم مهام التسويق بالعالقات): 3- 1(الشكل رقم

Source : Anne J, Marketing direct et relation client, édition Demos, Paris, France, (2004), p24

(CRM)تعريف إدارة عالقات الزبائن : الفرع الخامس

:حيثمنهاتعددت اآلراء يف تعريف إدارة عالقات الزبائن و فيما يلي نتعرض لبعض 

مركزمنعليهااحلصوليتماليتالبياناتمنهائلةكميةوحتليلختزينعملية" :على(Hamilton)هاملنتعرفها-
الزبائنعالقاتإدارةوتساعدالزبون،سلوكإىلبعمقالنظرعلىيساعدممااملبيعات،وقسماحلايل،الشراءودوائرالزبونخدمة

علىللمنظمةرحبيةاألكثرالزبائنملتطلباتبسرعةاالستجابةتستطيعحيثزبون،كلمعخمتلفةبطريقةالتعاملعلىاملؤسسة
"1.تطلبااألكثرأورحبيةاألقلالزبائنحساب

بياناتقاعدةوجودخاللمنعالقات الزبائنإدارةعملياتتدعموأنظمةوأدواتبرجميات" :(Nagai)نقايوعرفها-
2.الزبائنعنالبحثمثلإحصائيةتقنياتاستخدامخاللمنعن الزبائناملعلوماتوحتليلوختزينمجععلىتساعد "

وفعالةصلبةبقاعدةواالحتفاظللبناءعملإسرتاتيجية" :هيالزبائنعالقاتإدارة(Lucent Tecnology)رأيأما يف-
" .خدمتهمتستهدفعالقاتطريقعنالعمالءرضاخالهلامنيتحقق

1 Pierre guépet, Livre Blanc De La Gestion De La Relation Client, éditions des dirigeants commerciaux de france,
france, premiere edition, 2013, p: 10.

2 Roger Joseph. BARAN et autres, Principles of Customer Relationship Management, Thomson south western,
USA, 2008, p: 4

التسويق بالعالقات 

تسويق العالقات 
الشراكة

تسويق العالقات تسويق العالقات الوفية
التكيفي

تسويق العالقات 
)الريادي ( الفعال  

حتويل املستهدف إىل 
شريك أو  موجه 

جعل املستهدف ويف و 
إقناعه باحلضور الدائم 

للمؤسسة  

االندماج و التكيف حسب 
منطق اهلدف غري قابل 

للتعديل 

تغيري اهلياكل 
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الزبائنجلذبشاملةوعمليةإسرتاتيجية" :الزبائنعالقاتإدارة(Parvatiyar, Shet)وشيتبارفتيريويرى-
اإلسرتاتيجيةهذهوتتضمنوالزبون،املؤسسةمنلكلأعظمقيمةخللقاملنتقنيالزبائنمعشراكةعالقاتوبناءواالحتفاظ

.لهاملقدمةالقيمةتعظيميفاملؤسسةوفعاليةكفاءةلزيادةالزبونخدمةالبيع،التسويق،وظائفبنيالتكاملحتقيق
وثقافةوعمليةإسرتاتيجيةعنعبارةالزبائنعالقاتإدارة(Janice Reynolds)رنولدسجانسعرفكما-

.1إشباعهاعلىوالعملحاجاتهفهمخاللمنللزبوناملقدمةالقيمةوزيادةالعوائدتعظيممناملؤسسةمتكنتكنولوجيا

إسرتاتيجية 

.زبائنختزين، و حتليل املعلومات املتعلة بال،برجميات تساعد على مجع

الزبائنعالقاتإدارةأبعاد: الفرع السادس

قد اخرتنا يف هذا الفرع بعض من أبعاد إدارة عالقات الزبائن و اليت اعتمدناها يف دراسة العالقة باجلزء التطبيقي و هي  
:كالتايل

:الرئيسيينالزبائنعلىالتركيز: أوال
التشاركمناملزيدحتقيقحنواملُستهدفأنشطتهامركزميثلوإنهُ ،هلاالوحيدالصديقمبثابةهوالزبونإناملعاصرةاملنظماتترى

اهلدففإنلذلك.املنظماتجناحأساسواملستمرالعايلالوالءذويالرئيسينيالزبائنويُعترب،الطرفنيبنيماالبناءوالتفاعل
الرئيسينيالزبائنويتمثل.هلابالنسبةرحبيةاألكثرالزبائنخاصةوبصفةالزبائنمععميقةعالقاتحتقيقهوللمنظماتاألساسي

إىليقسمونالزبائنأنعلىيقومالذيالزبائنهرمخاللمنمعهمالتعاملميكنوهؤالءللمنظمةواملوالنياملُعتادينالزبائن
.2الرصاصفئة،احلديدفئة،الذهبيةالفئة،البالتنيفئة:وهمالرحبيةحيثمنفئاتأربع

عنصرابوصفهااإلسرتاتيجيةيفوالباحثنيالُكتابتركيزحملاألخريةالسنواتيفالزبونقيمةاصبحت:الزبونقيمة: ثانيا
املُرحبنيغريعناملُرحبنيالزبائنلتشخيصللمنظمةبالنسبةأساسيُمرتكزالزبونقيمةوتعترب,التنافسيةلإلسرتاتيجيةجوهريا

ترتيبيفتساعداليتالزبائنعالقاتإدارةانشطةمنامللموسةوغريامللموسةالفوائدتصففهي.معهملتجسيد
وبرنامج،إلفرتاضيةااملتعلقةاملعلوماتبواسطةاملُضافةالقيمةخاللمنتتحققأنوميكنبنجاحالزبائنمعالعالقة
معاملتعاملنيالزبائنلقيمةكبريرقماىلالوصوليفيتمثلالزبائنعالقاتإدارةاليهتسعىالذياهلدفبِأنالقولوميكن،الوالء

.3املنظمة

يفوالوسطىالعليااالداراتمنعينةآلراءالمنظميالنجاحفيالزبونعالقاتادارةعبرالمعرفةإلدارةالتفاعليالدور"استطالعيةدراسة،نعمةيوسفمؤيد،الساعدي1
.8، ص 2010، "اخلاصةالعراقيةاملصارف

2 Janice REYNOLDS, A Practical Guide to CRM, , CNP Books, New York, USA, 2002, p: 2.
3 Desarbo, W. S. and others,."Customer value analysis in a heterogeneous market"Strategic Management journal,
Vol.22, No. 9, 2001,pp.845-857
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الزبونلعالقةرئيسيوسيطويعترباملاضيةالعقودخاللالتسويقجماليفكبريةامهيةالثقةمفهوماكتسب:الزبون ثقة:ثالثا
ضروريوعنصروالزبائن،املنظمةبنيالعالقاتلنجاحاساسيمقومعلىهلاينظرحيثمهمامرالثقةوتعتربالتسويقي،

املستوياتأنحيث.بناءحوارإىلتؤديالتبادليةالعالقاتيفأمهيتهاوتتمثلالزبائن،معبالعالقاتاالمدطويلللتوجه
منليس،الثقةوبدون،اآلخرعلىبعضهماواالنفتاحالطرفنيبنيمااملتبادلالقبولُتسهلأنميكناملتحققةالثقةمنالعالية
األمدطويلةعالقاتعلىاحلفاظيفالثقةأمهيةالسابقةالدراساتوأظهرت.الزبائنمنأكثرمعلوماتعلىاحلصولالسهل

1.املعلوماتمعوارتباطها

:) اإلتصال ( تكنولوجيا المعلومات : رابعا
البيع،التسويق ووظائفيفاحلاسوببرجمياتاستخداممثلالزبائنمعاملباشرااللتقاءنقاطعلىالرتكيزيتمالبعد هذايف

أنحيثوالرسائل،و االمييلاالنرتنتصفحاتطريقعنالزبائنمعالكرتونياوالتواصلاخلدمات،ودعمبالزبائناالهتمام
تطويرأجلمنبالزبائناخلاصةاملعلوماتواستكشافالقصريةالرسائلإرسالمنمستخدميهامتكنالتكنولوجيةالتطبيقات

الزبائنعنالصحيحةاملعلوماتأساسعلىمبنيةالناجحةالبيععملياتأيضا،مستهدفةفئةلكلاملناسبةاالتصالعروض
إذ،الزبائنخدماتأداءوحتسنيتطويريفتساعداحلاسوببرامجأناملناسب، كماالوقتويفاملناسباملبيعاتملندوباملقدمة

الرضاوزيادةالنفقاتتقليلإىليؤديمماوالزبوناملوظفبنيماالتواصلعمليةتسهلواليتالزبونعناملهمةاملعلوماتتوفر
.2الزبون  لدى

:مراحل تطبيق إدارة عالقات الزبائن : الفرع السابع

:حسب الشكل املوايل ،خطوات5ميكن تلخيص مراحل تطبيق إدارة عالقات الزبون يف 

يوضح مراحل تطبيق إدارة عالقات الزبائن) 4- 1(الشكل رقم

1 Madjid, Rahmat., " Customer Trust as Relationship Mediation Between Customer Satisfaction and Loyalty At
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Southeast Sulawesi".The International Journal Of Engineering And Science (IJES),
Vol. 2 , No. 5 , 2013, PP. 48-60
2 René Lefébure et Gilles venturi, gestion de la relation , édition Eyrolles, Paris, France, 2005 ,P106.
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Source : Lendrevie, j et autres, Mercator , 8eme édition, édition dunod, paris , 2006, p
889.

:الدعائم األساسية لتطبيق إدارة عالقات الزبون: الفرع الثامن

:1و اليت تعترب دعائم أساسية له،يتطلب تطبيق إدارة عالقات الزبائن الفعال العناصر التالية

و تعين النظرة الشمولية لتوجهات إدارة املؤسسة حنو إجياد قيمة للزبون من خالل التعرف على الزبائن و :اإلستراتيجية:أوال
األسواق معا، من ناحية ربط و تكامل البيانات املتعلقة بالزبون و حسب القطاعات السوقية املستهدفة، و من مث حتليلها للوصول 

.تسويقي إبداعي و اختيار البديل األفضل على أساس حتقيقه للقيمة املدركة إىل جمموعة من البدائل املتضمنة تقدمي مزيج 

خد بعني االعتبار فهم و تكاملة يف املؤسسة شرط أن يتم األتشمل استعمال أنظمة تكنولوجيا حديثة و م: التكنولوجيا:ثانيا
ر هذه األنظمة قبل شرائها من قبل مسؤويل التقنية استيعاب مدركات الزبائن و العاملني لتلك التكنولوجيا احلديثة من خالل اختبا

، و فضال عن قيام املؤسسة بتدريب العاملني عليها ليتسىن هلم التعرف عليها و ت،يف املؤسسة

.156، ص 2009، 1يوسف حجيم سلطان الطائي و هاشم فوزي دباس العبادي ، إدارة عالقات الزبون ، الوراق للنشر و التوزيع ، ط1

مجع البيانات -
ختزين البيانات -
معرفة الزبائن-

معاجلة البيانات -
اجتماعي دميغرايف -
سلوكي -
حسب احتمال -

حتقيق الرحبية 

السلع و اخلدمات -
االتصال -
اختيار القناة-

اإلجابات -
االستماع-

الرضا -
املردودية -
اختيار القنوات -
العرض املقدم-

نظرة إدارة 
عالقات الزبائن

التقسيم

التعريف  

التبادل  التكييف  

التقييم  
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هلا مبا فيهم الزبائن و هذا حيدث يف املؤسسات اإلبداعية اليت تعترب مجيع األطراف الداخلة يف العملية التسويقية هم شركاء
.ألن هذا يساعدها على االحتفاظ بزبائنها احلاليني لفرتة طويلة  ،العاملني

إذ تلعب دور مهم يف توطيد العالقة مع ،: ثقافة المؤسسة:ثالثا
لدعم الزبون و إجياد قيمة له، و مبا أن اإلبداع هو تغيري فيجب ،املستفيدين و األطراف املتعاملة معها سواء يف الداخل أو اخلارج

جوائز حتفيزية هلم من خالل تقدمي،على املؤسسة إدارته بالشكل الذي يؤمن هلا التميز و التفوق على اآلخرين و دعم املبدعني
.لغرض تشجيعهم على تقدمي املزيد من األفكار اإلبداعية مبا ينسجم و ثقافة املؤسسة 

و تشمل مجيع اهلياكل التنظيمية اليت تعتمد املؤسسة و العمليات الوظيفية اليت تؤديها، و : هياكل و عمليات المؤسسة:رابعا
وجهة حنو الزبون، و تتمثل أمهية اجلهود يف التقليل من الوقت الالزم للقيام بعملية خاصة يف جمال اإلبداع باملزيج التسويقي و امل

.1تسويقية معينة و حمو جمموعة من مهام التسويق 

:الزبون عالقاتإدارةأهمية: الفرع الثامن
: 2خاللمناملنظمةيفو أمهيتهاالزبونعالقةإدارةدوريأيت
؛الزبائن والءحتقيق- 
؛بالزبائنأكثرمعرفة- 
؛املنافسنيعنالتميز- 
؛الطلباتتنفيذيفالتسريع- 
؛جددزبائنعلىاحلصول- 
؛الواحدالزبونعنالناتجالعائدرفع- 
؛الفردللزبونشخصيةخدماتحتقيق- 
؛الزبائنطلباتتنفيذتكاليفختفيض- 
؛جددزبائنعلىللحصولختفيض التكلفة- 
.للمؤسسةمردوديةأكربحيققونالذينالزبائنحتديد- 

: الزبائنعالقاتإدارةأهداف: الفرع التاسع
: 3من بني األهداف األكثر أمهية يف إدارة عالقات الزبائن نذكر مايلي 

، 3رسالة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر دور إدارة عالقات الزبائن يف كسب والء زبائن املؤسسات اخلدماتية، 1
.98ص 
دراسة حتليلية آلراء عينة من العاملني يف بعض " العالقة و التأثري –، املزيج التسويقي للخدمات و إدارة عالقات الزبون 2013جاسم مشتت داوي و محزة حممد كاظم ، 2

.188، ص 41، جملة اإلدارة و االقتصاد ، العدد " لعراقية منظمات السياحة ا

.67، ص 2007توفيق عمرو ، إدارة عالقات العمالء ، مركز اخلربات املهنية لإلدارة ، القاهرة ، 3
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؛ورحبيتهموالئهموزيادةبالزبائناالحتفاظمعدالتزيادة
الزبائنميولدراسةخاللمناإلسرتاتيجيةواخلطةالتسويقلبحوثمدخالتومعلوماتتوفري

؛املستقبليةحولووضع افرتاضات
؛جددعمالءجذب
؛للشركةاهلامةاإلسرتاتيجيةاملفاهيمحولاالتفاقنقاطوإقرارللشركة،التسويقيةالرؤيةتوحيد
تعترببدورهاواليتالفمكلمةطريقعنللرتويججيدةوسيلةهماملوالينيالزبائنأنإذالفم ،كلمةتفعيل

؛جددزبائنالستقطابفعالة ومهمةوسيلة
؛الشخصيبالطابعتنطبعالزبائنمعالتفاعالتجعل
؛للمنظمةووالئهالزبونرضاوزيادةحتسني
؛احلياةمدىالزبونقيمةتعظيم
؛الزبائنأجزاءأولقطاعاتاألمثلاالستغالل
؛الزبائنحمفظةجمموعمناملرحبةالزبائناستهداف
الزبون إدارةوكفاءةفعاليةزيادة.

إدارة عالقات الزبائنوظائفيوضح ) 5- 1(الشكل رقم: وظائف إدارة عالقات الزبائن : الفرع العاشر 

ال

Source : Nicolas S C, La relation client, édition Pearson, Paris, 2005, p101.

: إدارة عالقات الزبائن العملية- 1
.اليومي للمؤسسة مع زبائنها ، كاملعاجلة األوتوماتيكية و النظر يف البيانات املتعلقة بالزبائن 

إدارة عالقات الزبائن التحليلية

النمذجةالتجزئة  التنشيط   

عالقات الزبائن العمليةإدارة

التسويق البيع      خدمات    

إدارة عالقات الزبائن املعاونة

التكامل مع خمتلف العمليات املهنية األخرى للمؤسسة و 

االتصال يف مكان السوق
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و هي كل آليات حتليل البيانات املتعلقة بالزبائن بصورة :إدارة عالقات الزبائن التحليلية- 2
مباشرة أو غري مباشرة ، كاملوردين و الشركاء و غريهم ، و هذه اآلليات املعاجلة للمعطيات تدار من أجل 

.هدف بناء مناذج سلوكيات الزبائن و املسامهة يف عملية التجزئة 
هلا تكامل كل قنوات االتصال املستخدمة مثل و يتم من خال:إدارة عالقات الزبائن المعاونة - 3
، و غريها و اهلدف منها هو خدمة الزبائن عن طريق تسهيل web ،emailاهلاتف ، الربيد ، : 

.1عملية االتصال و جعلها مباشرة أو متاحة يف كل مكان و زمان 

مفاهیم حول رضا المشتري الصناعي:المطلب الثاني
الرضا و الوالء من بني أهم ما تصبو إليه كل مؤسسة يف ظل التوجه املعاصر للتسويق و الذي ينحو منحى العالقات، يعد

الشراء و لكن من غري املعقول أن نتطرق إىل رضا املشرتي الصناعي دون التطرق و لو باختصار إىل التعريف باملشرتي و 
الصناعيني 

المشتري الصناعي:الفرع األول

 :
الزراعية و املؤسسات احلكومية و اهليئات اليت ،املستهلك التنظيمي و ميثل مجيع املنشآت الصناعية و التجارية: " يعرف على أنه

التنظيمات و املؤسسات مجيعها إىل سلع و خدمات متكنها من أداء وظيفتها و حتقيق ال تستهدف الربح  حيث حتتاج هذه
2"أهدافها التنظيمية 

: " كما عرف بأنه 
3"اخلدمات اليت تؤجر أو تباع أو توفر لآلخرين 

، رسالة ماجسرت ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، " دراسة الة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة " دور املعرفة يف حتسني تسيري عالقات الزبائن إميان قحموش ،1
.41، ص 2012جامعة بسكرة ، 

.ص،ه1427الرياض ،،3ط،السعوديةلألسرة الشرائية للقراراتتحليليةدراسة:المستهلكسلوكاجلريسي ،الرمحانعبدخالد2 43
"بحث تطبيقي في الشركة العامة للصناعات الكهربائية" ، أثر سلوك المشتري الصناعي في قنوات التوزيع سناء حسن حلو 3

.189، ص 74العدد –19
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بأنه: " يعرف أيضا 
يف إنتاج سلع جديدة أو إعادة استخدامها يف أداء أنشطة و فعاليات أخرى أو إعادة بيعها لتحقيق األرباح لبعض املشرتين 

1"البيع الصناعيني املتخصصني يف إعادة

جمموعة من الفئات األساسية اليت تشرتك يف العديد من الصفات العامة لعملية الشراء على الرغم من تنوع و : " كما عرف بأنه 
2: ل كل منها وهي اختالف أهداف و أعما

؛املنتجون
؛املنضمات غري الرحبية
 ؛احلكوميةاملؤسسات
 الوسطاء أو املوزعون.

.الشراء الصناعيتعريف: الفرع الثاني

فمنه من اعتربها وظيفة ترتبط بتأمني احتياجات ،لقد اختلف الباحثون يف جمال التسويق حول وظيفة الشراء الصناعي
:

slack et al( حسب هو عملية تتضمن التعاقد مع جمهز معني من أجل احلصول على مواد و خدمات ": )1998 ,
3"معينة تستخدمها املنظمة يف تصنيع املنتجات اليت حيتاجها زبائنها 

4"هو عملية تتضمن امتالك املنظمة ملنتجات غري تامة الصنع من مصدر خارجي " 

stevenson( أما ( كليا أو جزئيا يف أحد أقسام املنظمة  تنفيذهاهو وظيفة تتضمن بضعة مهام جيري ") : 1999,
.5")  قسم الشراء 

هو سلوك األفراد أو اجلماعات يف األسواق و الذين يشرتون املنتجات لتسهيل " ) : honerkamp, 2002( و حسب
.1"ة اليومية 

.122، ص 1992، دار وائل للنشر ، عمان ، 2، ط" مدخل سلوكي " حممد إبراهيم ، مبادئ التسويق عبيدات1
85العدد - 21" حبث تطبيقي على جلان املشرتيات يف بعض كليات جامعة بغداد " نعيمة شليبة الكعيب ، سلوك املشرتي الصناعي 2
.118، ص 2015،

3 Slack, Nigel, Chambers, Stuart, Harland, Christine, Harrison, Alan and Johnston, Robert, Operations
Management, 2nd Ed., Financial Times Management, London, 1998, P476.
4 Waller, Derek L., Operations Management, A Supply Chain Approach, International Thomson Business Press,
London, 1999, P457 .

5 Stevenson, William J ,.Production/Operations Management, 6th Ed., McGraw-Hill, New York, 1999, P695
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هو سلوك منظمي يتألف من جمموعة أفعال و إجراءات تنظيمية ") : ellis and williams, 2002( و يعرفه
.2"الصناعية تاملنتجااء ر تستهدف ش

هو فعالية احلصول على املواد و األجزاء و التجهيزات الالزمة لتصنيع السلع ") : Baden and fuller, 2003( حسب
3" أو تقدمي اخلدمات 

بأنه مصطلح يطلق على الوظيفة اليت تتعامل مع مدخالت العملية الصناعية و مع أسواق " ) : kearney, 2003( يعرفه
4" جتهيزها

فيعرفه بأنه عملية صناعة القرار من قبل الشركات اليت تثبت حاجتها إىل ": )kotler and armstrong, 2016( أما
"5

hair et al( يعرفه بأنه الوظيفة املسئولة عن توفري و تدبري احتياجات الشركة من املواد و السلع و األجزاء و ") :2010 ,
التجهيزات املختلفة اليت تكون الشركة يف حاجة إليها مبا خيدم األنشطة و الفعاليات األخرى يف الشركة للوصول إىل األهداف 

6."املنشودة

ختالفات واضحة حول ماهية الشراء الصناعي حيث مت تناوله كونه عملية تتألف ومن خالل التعريفات السابقة نستنتج وجود ا
و سلوك يتكون من العديد من األفعال، كما أنه إختاذ للقرار ينبين على عدة خطوات،  فعالية تتكون من ،من عدة مراحل
.ووظيفة تتكون من عدة مهام ،نشاطات عديدة

.أنواع الشراء الصناعي:الفرع الثالث

: وتتمثل فيما يلي 

):NEW TASK(الشراء ألول مرة: أوال

1Honerkamp, Sven, Marketing Management, 10th Ed., Camilla Hove, Denmark, 2002, P9.
2 Ellis, H. M. and Williams, D. R., “Gross-Cultural Industrial Organizational Buying Behavior in China and
United Kingdom”,Asia In Extensor, October 2002, P3.
3 Baden, A., and Fuller, C., Purchasing Software Components at the Dawn of Market, 2nd Ed., Lulu University
Library, 2003, P2 .
4 Kearney, A. T., “More Profit Through Purchasing”, Purchasing Excellence, Vol. (8), No. (2), Spring 2003, P20
5 Kotler، P. and Armstrong، Gary، Principles of Marketing،16th Ed.، Publishing Pearson Eduction،2016, P198 .
6 Hair، Joseph F.، Anderson، Ralph E.، Babin ، Barry J. and Mehata، Rajiv، Sales Management ، 4th Ed.، South
Western ، Gengage Learning، USA.،2010 , P193 .
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و يعرف كذلك مبهمة الشراء اجلديدة و هي موقف يواجهه املشرتي الصناعي عندما يصدر أمر شراء سلع أو خدمات ألول مرة  
، و كبرية جداكما أن تكلفة اخلطأ يف هذا القرار تكون  1.فغالبا ما تكون املشرتيات يف ظل هذا املوقف عالية الكلفة و املخاطرة 

فإذا كانت مهمة 2.
،فرصة جديدة يف الوقت نفسهالشراء اجلديدة بالنسبة للمشرتي هي عملية معقدة و مكلفة فهي بالنسبة للمجهزين متثل حتديا و 

و هلذا تعد عملية الشراء ألول مرة من العمليات املعقدة باعتبارها تتطلب عدد كبري من 3.اليت سوف حتدث يف املؤسسة
4.املشاركني من ذوي اخلربات الفنية الذين يؤثرون على إجراءات الشراء و مجع املعلومات و اختاذ قرار الشراء 

) :straight rebuy( إعادة الشراء المباشر أو المتكرر : ثانيا

يعد هذا النوع من القرارات الشرائية تكرارا يف السوق الصناعي حيث يقوم املشرتي الصناعي بطلب نفس املشرتيات اليت طلبها 
فإن املشرتي وهلذا5.ويتم إصدار الطلب ذاته بشكل متكرر و روتيين ال حيتمل خماطر كبرية بسبب اخلربة املكتسبة ،سابقا

6.قرار الشراءصالصناعي حيتاج ملعلومات قليلة خت

.6

) :Modified rebuy(إعادة الشراء المعدل: ثالثا

و الكمية  و أسعار 
حيث يلجأ املشرتي الصناعي إىل هذا النوع من املشرتيات للبحث عن التسليم 7.الشراء و شروط التسديد و حىت اآلجال الزمنية

.8

1 Kotler , P & Keller , K, “Marketing management” , 13th ed , Pearson Prentice Hall . Inc , New Jersey , 2012 ,
P208.

.153، ص 2005، منشأ املعارف ، اإلسكندرية ، 1حممد فريد الصحن ، طارق طه أمحد ، إدارة التسويق يف بيئة العوملة و االنرتنت ، ط2

240، ص 2010،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ، األردن ، ،1إحسان دهش جالب ، هشام فوزي دباس العبادي ، التسويق وفق منظور فلسفي و معريف معاصر ، ط3

. 187، ص 2003، عمان ، 1العمر رضوان احملمود ، مبادئ التسويق ، دار وائل للنشر ، ط4

.201، ص 1998إمساعيل السيد ، مبادئ التسويق ، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، 5

6 Goncalves,Rui & Vaqure John c., Industrial buying behavior and word - of – mouth, , Masters thesis in
Industrial Marketing and e-commerce, Lulea University of Technology, 2006, P11.

7 Dwyer ,F & Tanner , J, ”Business marketing : connecting strategy , relationships , and learning” , 3rd ed ,The
McGraw – Hill Companies . Inc , New York , 2006, P 4.

8 Zikmund, William G., Amico, Michael d, Marketing, 4th Ed., west publishing company, 2000, P14.
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املشرتي الصناعي يف احلصول على عروض أفضل بسبب هذه التعديالت و يكون املسوق على استعداد لتحويل هذه احلالة برغبة 
1.احلاالت من الشراء إىل فرص من خالل تقدمي مزيج تسويقي أفضل

يث أن تكرار الشراء من األنواع السابقة للشراء الصناعي نستنتج بأن الرضا يشكل فرقا كبريا يف نوع التعامالت الصناعية ح
بنفس املواصفات و رمبا بنفس الكميات أو بكميات أكرب ينم على الرضا املطلق يف حني أن الشراء مع التعديل إمنا يقودنا إىل 

.بالتوجه للتعديل املشرتي الصناعي ألزماحلكم بأن الرضا كان جزئيا أو نسبيا مما 

تعريف الرضا: الفرع الرابع

و سنقوم فيما يلي بتقدمي نبذة ،لقد تعددت و اختلفت تعريفات الرضا باختالف وجهات نظر الباحثني يف جمال التسويق
:للتعريف به

شعور إجيايب ناتج عن تقييم جوانب العالقات مع املؤسسة و ممثليها و سلوكهم : " يعرف الرضا من الناحية اإلدراكية على أنه
2"أي مدى تعويض املنتج بطريقة مالئمة للتضحيات املقدمة لنيله ،بالتوقعاتالتعاوين و مقارنتها 

3"أي تطابق القيمة املتوقعة و القيمة املدركة،هو املدى الذي يتفق عنده األداء املدرك و توقعات الزبون" :و يعرف أيضا 

احلالة اليت يتم فيها موازاة احتياجات و رغبات و توقعات الزبون أو التفوق عليها مما : ")J.A. GOODMAN( يعرفه 
" .يؤدي إىل إعادة  شراء املنتج و الوالء املستمر للمؤسسة 

" . هو االنطباع باملكافأة أو عدم املكافأة  لقاء التضحيات اليت يتحملها العميل عند الشراء : " يعرف 

4"شعور الزبون الناتج عن املقارنة بني خصائص املنتوج و توقعات العميل":يعرف كذلك بأنه 

بأنه احلكم على جودة اخلدمة الناجتة عن مقارنة توقعات الزبون للخدمة و ) : " Zolliger et Lamarque( يعرفه 
5"األداء 

.185، ص 2013، عمان ، 1دار صفاء للنشر و التوزيع ، ط، إدارة التسويق أفكار و توجهات جديدة ، غسان قاسم داود الالمي1

، جملة الباحث ، " املدرية اجلهوية ورقلة " بنشوري عيسى و الداوي الشيخ ، تنمية العالقات مع الزبائن عامل أساسي الستمرار املؤسسات جتربة بنك الفالحة و التنمية الريفية 2
.368، ص 2010، 7العدد 

ية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة قلش  ، أمهية التسويق بالعالقات يف حتقيق امليزة التنافسية باإلسقاط على املؤسسات العربية ، أطروحة دكتورة ، كلية العلوم االقتصادعبد اهللا 3
.184ص ،2013حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 

4 Daniel Ray. Mesurer et Développer La Satisfaction Clients. Edition d’organisation. 2eme tirage.2001, p22
5 Monique Zollinger et Eric Lamarque. Marketing et Stratégie de la Banque. 4ed.Dunod. Paris. 2004. p85.
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1:يات ميكن أن تتحقق هيمستو 3توجد و بالتايل ،بأنه دالة الفرق بني األداء و التوقعات : " يعرف أيضا

 زبون غري راضي = التوقعات <األداءdissatisfied.
 زبون راضي : التوقعات = األداءsatisfied.
 زبون راضي و سعيد للغاية : التوقعات >األداءhigh satisfied

2"درجة إدراك الزبون ملدى فاعلية املنظمة يف تقدمي املنتجات اليت تليب حاجاته و رغباته : ")john et Hall( يعرفه 

باعتبار املنتج مطابق ،هو احملور األساسي لتوثيق العالقة الرتابطية الدائمة بني الزبون و املؤسسة" :يعرف كذلك 
3"لتوقعاته و حاجاته 

السابقة ميكننا القول بأن رضا املشرتي الصناعي هو مدى التوافق بني خصائص املنتجات و و عليه و من التعاريف
.توقعات املشرتيني الصناعيني مما يضمن إعادة الشراء و بذلك والئهم للمؤسسة 

أنواع الرضا: الفرع الخامس

: من أجل إدارة العملية التسويقية ميكن تصنيف الرضا إىل ثالث أنواع يتم التطرق إليها فيما يلي 

:الرضا عن النظام: أوال
توافر السلعة ،اجلودة،األسعار: هو التقييم املوضوعي الذي يقوم به الزبون للمنافع الكلية اليت حيصل عليها من النظام مثل 

4.عة أو اخلدمةالتصور الذهين عن السلو 

: الرضا عن المؤسسة : ثانيا
ذلك وصف هذا النوع من الرضا بأنهل،يشري إىل ما حيصل عليه الزبون يف التعامل مع منظمات السلع و اخلدمات

.استهالك السلع و اخلدمات للمنظمة و ما حييط بذلك من موقع املنظمة و اجلو العام هلا 
:الخدمة الرضا عن السلعة أو :ثالثا

و ،هو التقييم املوضوعي الذي يقوم به الزبون ملختلف املخرجات و اخلربات عند استخدام أو استهالك السلع و اخلدمات 
5.تتوقف عملية التقييم اليت تتم عن طريق مقارنة الزبون لتوقعاته السابقة مع خمرجات السلعة أو اخلدمة

.79، ص 2007ة العربية السعودية ، فيليب كوتلر و جاري ارمسرتونغ ، ترمجت سرور علي إبراهيم ، أساسيات التسويق ، دار املريخ ، اململك1

، ص 2014دراسة الة املؤسسة الوطنية للصناعات االليكرتونية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة اجلزائر ، " كشيدة حبيبة ، آليات تدعيم امليزة التنافسية من خالل حتقيق رضا العميل 2
35.
.222، ص 2009، 1إدارة عالقات الزبون ، الوراق للنشر و التوزيع ، طيوسف حجيم الطائي و هاشم فوزي دباس العبادي ،3

.78ص،2005مىن شفيق ، التسويق بالعالقات ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، 4
.125، ص 1998املفاهيم و االسرتاتيجيات ، مكتبة عني الشمس ، القاهرة ، " عائشة مصطفى املناوي ، سلوك املستهلك 5
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خصائص الرضا:الفرع السادس
:يوضح الشكل املوايل أهم خصائص الرضا 

أهم خصائص الرضا)6- 1(الشكل رقم

Source : Daniel Ray. Mesurer et Développer La Satisfaction Clients. Edition d’organisation. 2eme

tirage.2001, p24

:الرضا الذاتي : أوال
و اإلدراك الذايت ،طبيعة و مستوى التوقعات الشخصية للعميل من جهة: يرتبط رضا الزبون بعنصرين أساسيني مها 

فالزبون ،فنظرة الزبون هي النظرة الوحيدة اليت ميكن أخدها بعني االعتبار فيما يتعلق بالرضا،للخدمات املقدمة من جهة أخرى
و على هذا ميكن 1.إمنا حيكم عليها من خالل ما توقعه من اخلدمة ،ال حيكم على جودة اخلدمة بشكل واقعي و موضوعي

كل شخص عن غريه حىت و إن مت استهالك و استخدام نفس اعتبار الرضا الذايت على أنه ذلك الشعور الذي يتميز به
2.فكل زبون ميلك وجهة نظر معينة و خاصة ،اخلدمة

غري أن هذه اخلاصية تكون يف حاالت الشراء االستهالكي ال الصناعي

1 Laurent Hermel, Mesurer la satisfaction client, 2eme tirage, AFNOR, Paris , 2004, p 11-13
2 Daniel Ray. Op.cit, p24 .

الجودة المدركة

الجودة المتوقعة

:        الرضا النسبي 
)التوقعات ( 

:    الرضا التطوري 
یتغیر مع الزمن( 

(

:         الرضا الذاتي 
)إدراك الزبون ( 
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اخلارجية اليت تعتمد على النظرة إىل) املطابقة -اجلودة (تظهر أمهية االنتقال من النظرة الداخلية اليت تركز على من هناو 
.1)الرضا –اجلودة ( 

2"ما يتوقعه الزبون و يرغب فيه " و من هذا املنطلق تسعى املؤسسة إىل انتهاج أسلوب 

:الرضا النسبي: ثانيا

ففي حالة زبونني 3.فكل زبون يقوم باملقارنة من خالل نظرته ملعايري السوق ،يتغري الرضا حسب مستويات التوقع
.4

األحسن ليس بالضرورة أن تكون هي اليت تباع نتجاتو هذا ما يفسر أن امل5.فرضا الزبون ليس أمر مطلقا إمنا نسيب 
لذا تلجأ املؤسسة إىل 6.فاملهم ليس أن تكون األحسن إمنا جيب أن تكون األكثر توافقا مع توقعات الزبائن ،مبعدالت كبرية

7.أكثر توافقا مع هذه التوقعاتسلعمن أجل تقدمي ،،جتزئة السوق

:الرضا التطوري: ثالثا

فمع مرور ،مستوى التوقع من جهة و مستوى اإلدراك من جهة أخرى: عيارين مها يتغري رضا  الزبون من خالل تطور م
و ،الوقت ميكن لتوقعات الزبون أن تعرف تطورا نتيجة لظهور منتجات جديدة أو تطور املعايري اخلاصة  باملنتجات القدمية

8.كما أن إدراك الزبون جلودة املنتج ميكن أن يعرف هو األخر تطورا خالل عملية تقدمي املنتج،ذلك بسبب زيادة املنافسة

.114، ص 2007جامعة املسيلة ، ، رسالة ماجسرت ،" دراسة ميدانية يف املؤسسة املنائية لسكيكدة" نور الدين بوعنان ، جودة اخلدمات و أثرها على رضا العمالء 1

، 3دراسة حالة جممع صيدال ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر " عائشة بوسطة ، أثر التسويق بالعالقات يف حتقيق جودة خدمة العمالء 2
.97، ص 2011

.69، ص مرجع سابقإميان قحموش ، 3

.114نور الدين بوعنان، مرجع سبق ذكره، ص4
5 Daniel Ray, Op.cit, P24.
6 Laurent Hermel,مرجع سابق, P13.

، 3زائر دراسة حالة جممع صيدال ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري ، جامعة اجل" عائشة بوسطة ، أثر التسويق بالعالقات يف حتقيق جودة خدمة العمالء 7
.97، ص 2011

دراسة حالة جمموعة من مؤسسات صناعة أغلفة الورق املموج باجلزائر ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية و " إميان إيرين ، أثر اجلودة املدركة للمشرتي الصناعي على والئه 8
.34ص ،2017، 2العلوم التجارية و علوم التسيري ، جامعة البليدة 
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.محددات الرضا: الفرع السابع

أهم و من ،و اختالف طبيعة الزبائن و العوامل املؤثرة يف سلوكهم،تتعدد حمددات الرضا و ختتلف باختالف املنتوج
:حمددات الرضا مايلي 

:التوقعات : أوال

معتمدا يف ذلك على خرباته ،
1.السابقة يف االستهالك الفعلي للخدمة

2:تتشكل هذه التوقعات من ثالث أبعاد رئيسية هي و

 ؛اخلدمةالتوقعات املتعلقة بتكلفة السلعة أو
التوقعات عن طبيعة أداء السلعة أو اخلدمة ؛
التوقعات عن املنافع و رد الفعل االجتماعي.

3:األيت أنواع نوجزها يف3كما تنحصر أنواع التوقعات هي األخرى يف 

 تويات و ميثل هذا النوع عملية عقلية تركز على مس،تتمثل يف املعتقدات عن مستوى أداء معني:التوقع التنبؤي
؛يعتقد الزبون وجودها يف املنتجالصفات اليت

رب دراسات و أحباث نظرية و يتم إعدادها ع،يرتكز هذا النوع على املستويات املثالية يف األداء:التوقع المعياري
؛قياسية
 يتناول هذا النوع أداء املنتج أو عالمة معينة مقارنة مبنتجات أو عالمات أخرى:التوقع المقارن.

،يعرب عن مستوى األداء الذي يرغب العميل يف احلصول عليه أثناء استخدامه للمنتوج) : المدرك ( األداء الفعلي : ثانيا
عدم الرضا كونه مقياس مبسط و عملي / حيث تربز أمهية األداء يف الدراسات اخلاصة بالرضا،مبعىن إدراكه الفعلي لتوقعاته

1 Gilbert rock & Marie José –le doux , Le service de la clientèle, édition ERPI, Paris, 2006,p 31.

االقتصادية و العلوم البليدة ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم - 199الوكالة –دراسة حالة القرض الشعيب اجلزائري " إميان العشاب ، التسويق بالعالقات كأداة لكسب والء الزبون 2
.40، ص 2018، 3التجارية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر 

.126عائشة مصطفى املناوي ، مرجع سابق ، ص 3
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من ناحية أخرى تكمن أمهية األداء الفعلي  ،ميكن االعتماد عليه للتعبري عن وجهة نظره يف جوانب خمتلفة متعلقة بأداء املنتوج
1.كونه معيارا للمقارنة بينه و بني التوقعات بناءا عن حالة املطابقة أو عدم املطابقة االجيابية و السلبية

2:سيتم شرح كل منهما فيما يلي و:  المطابقة و عدم المطابقة:ثالثا

.هي الدرجة اليت يتساوى فيها األداء الفعلي للمنتج مع األداء املتوقع : أ المطابقة
حيث جند نوعان من ،هي درجة احنراف أداء املنتج عن املستوى املتوقع الذي يسبق عملية الشراء:ب عدم المطابقة 

:االحنراف مها 
يكون عندما يتفوق األداء الفعلي عن التوقعات :االنحراف الموجب.
يكون نتيجة اخنفاض األداء الفعلي عن األداء املتوقع : االنحراف السالب.

.عوامل رضا الزبون: الفرع الثامن

3:يوجد العديد من العوامل اليت تؤثر على رضا العميل أمهها

؛لقيمة املضافة للمنتج أو اخلدمةا.1
؛األسعار التنافسية.2
؛دقة و الوضوح يف تنظيم الفواتريال.3
؛جودة و متيز اخلدمة.4
.وجود موظفني ودودين و مهذبني وواسعو املعرفة و ميلكون روح املساعدة .5

خطوات تحقيق رضا: الفرع التاسع

:إن أهم خطوات حتقيق الرضا هي 

يتوجب على املسوقني أن يكونوا على اتصال دائم بالزبائن سواء كانوا احلاليني أو احملتملني :فهم حاجات الزبون: أوال
.ليتسىن هلم معرفة العوامل اليت حتدد السلوك الشرائي هلؤالء الزبائن 

.160، ص 2005املكتب العريب للمعارف ، القاهرة ، 1يف رفع كفاءة أداء اخلدمات املصرفية ، ط) اجلاتس (سامي أمحد حممد مراد ، دور إتفاقية حترير جتارة اخلدمات الدولية 1

.41إميان العشاب، مرجع سبق ذكره،  ص2
دراسة ميدانية على متاجر األلبسة اجلاهزة مبدية طرطوس ، جملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات "والء رزيقا ، جودة اخلدمة يف جتارة التجزئة و أثرها على رضا العميل 3

.201، ص  2013، 6العدد –35-العلمية 
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مة ملعرفة مدى هي الطرق و األساليب اليت يستخدمها املسوقون لتعقب آراء الزبائن عن املنظ: التغذية المرتدة للزبون: ثانيا
1.ستجابةو ميكن للمنظمة القيام بذلك من خالل طريقة اال،

هو اخلطوة األخرية لتحقيق الرضا تتمثل بقيام املنظمة بإنشاء برنامج خاص لقياس رضا الزبائن : القياس المستمر: ثالثا

الذي يقدم إجراءا لتتبع رضا الزبائن طوال الوقت بدال من معرفة مدى حتسني أداء املنظمة يف وقت معني)CSM(كنظام 
.2

.أساليب قياس الرضا: الفرع العاشر

: القياسات اليت  تتشكل هي األخرى من طرق فرعية يتم التطرق إليها فيما يلي نوعني منلقياس الرضا ميكننا االعتماد على 

: القياسات الدقيقة: أوال
3: سنحاول تفصيل البعض منها فيما يلي،توقعاته و هي تنجز بعيدا عن الزبائن

.يعترب مقدار احلصة السوقية مرتبط مبقدار األعمال املنجزة مع الزبائن و تنوعها بالنسبة لكل زبون :الحصة السوقية.أ
و التقدم ،: جلب زبائن جدد.ب

.بائن اجلدد 
فإن كان عدد زبائن مؤسسة يف تزايد هذا ،ميكن اعتبار تطور عدد الزبائن أداة للتعبري عن رضاهم: تطور عدد الزبائن.ت

مما يؤثر باإلجياب على عدد الزبائن و هذا من خالل الصورة اجليدة اليت ،
4.تنقل هلم عن املؤسسة و 

كما أن أحسن طريقة للحفاظ أو منو احلصة ،نعين به استمرار تعامل الزبائن مع املنظمة: معدل االحتفاظ بالزبائن.ث
.السوقية هي االحتفاظ بالزبائن احلاليني 

.من خالل قياس الربح الصايف الناتج عن كل زبون أو صنف من الزبائن ميكن حساب املردودية: المردودية .ج

، جملة تنمية " دراسة لعينة من املنظمات الفندقية يف مدينة دهوك " جنالء يونس حممد آل مراد و عمر حممد الساير الدليمي ، التسوق بالعالقة و دوره يف تعزيز رضا الزبون 1
.34، ص 2012، 107العدد –34

دراسة مقارنة بني املصارف اإلسالمية و املصارف التجارية يف األردن ،   رسالة " عاصم رشاد حممد أبوفزع ، اختبار العالقة بني جودة اخلدمة ، رضا الزبون و قيمة الزبون 2
.20، ص 2015ماجسرت ، كلية األعمال ، جامعة الشرق األوسط ، 

، رسالة ماجسرت ، كلية االقتصاد و " شركة الكهرباء حمافظة أربد كحالة دراسية " السعد معتصم سامل ، تأثري إعادة هندسة العمليات اإلدارية على مستوى رضا العمالء 3
.43، ص 2015العلوم االإدارية ، جامعة الريموك ، 

.42إميان العشاب ، مرجع سابق ، ص 4
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يدل االقتناء أكثر من منتج املنظمة يف ظل السوق غري االحتكارية على : عدد المنتجات المستهلكة من قبل الزبون.ح
1.أن الزبون راض عن املنتج و اخلدمة

و سنحاول ،2د على انطباعات الزبائن من خالل االستماع هلم و هي القياسات اليت تعتم: القياسات التقريبية:  ثانيا
:التطرق هلا فيما يلي

حيث تدعو املؤسسة زبائنها إىل تقدمي اقرتاحات من أجل حتسني مستوى : صندوق االقتراحات و دفتر الشكاوي.أ
و تكون هذه اخلدمة إما عرب وضع سجل حتت تصرف الزبائن ،و انتقادات لتصحيح و تعديل أي خطأ أو تقصري،عملها

3.لتسجيل أرائهم سلبيتا كانت أم اجيابية أو عرب وضع رقم أخضر جماين لتسهيل التعامل مع الزبائن أو عرب األنرتنت  

يراها من جيري فيه استخدام أفراد لتقمص دور الزبون املزيف و تثبيت نقاط الضعف و القوة اليت : التسوق الوهمي.ب
خالل شراء منتجات املؤسسة و املقارنة قصد اختبار كفاءة و فعالية العاملني يف التعامل مع املواقف املختلفة و يعتمد هذا 

4: األسلوب على القيام بعدة مبادرات منها

عرفة كيفية قيام بعض مدراء املؤسسة باالتصال اهلاتفي أو االليكرتوين باملؤسسة و تقدمي إستفسارات أو شكاوي مل.ت
.التعامل معها 

قيام املدراء أنفسهم بزيارة موقع البيع ملنافسيهم الكتشاف أسلوب التعامل مع العمالء و مقارنته بأسلوب التعامل يف .ث
.مؤسسته 

يف هذا األسلوب يتم االتصال بالزبائن املتوقفني عن التعامل مع : تحليل الزبائن المتوقفين عن التعامل مع المؤسسة .ج
.ؤسسة أو املتحولني إىل موارد أخرى ملعرفة السبب من جهة و مراقبة معدل فقدان الزبائن من جهة أخرى امل
5.هي مسوح ميدانية دورية يستخدم فيها االستبيان لقياس مستوى رضا الزبائن  : المسح الميداني لرضا الزبون.ح

،و يتم اختيار عينة ممثلة للمجتمع،ريو من أجل أن يكون االستقصاء فعال جيب أن يكون دو :االستقصاءات .خ
6.حبيث يتم طلب رأي الزبائن حول املؤسسة و كذا منافسيها  

، رسالة ماجستري ، كلية العلوم " دراسة ميدانية ببنك الفالة و التنمية الريفية " ، أثر التسويق بالعالقة على جودة اخلدمات املصرفية و عالقتها برضا الزبون مسارة ياقوتة1
.115-114، ص 2014االقتصادية و العلوم التجارية و علو التسيري ، جامعة املدية ، 

.43سبق ذكره، ص السعد معتصم سامل ، مرجع 2
.21، ص 2010جامعة باتنة ، خيلف جناح ، أثر املزيج التسويقي على والء الزبون يف املؤسسة اخلدمية ، رسالة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، 3
.115، ص 2008اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، األردن ، ، دار 1رعد عبد اهللا الطائي عليان و إميان فاصل السامراين ، تسويق املعلومات ، ط4

.43-42إميان إيرن ، مرجع سابق ، ص 5

كلية العلوم االقتصادية و اه ،بن شايب حممد ، أثر تفعيل املزيج التسويقي ملؤسسات الطريان على رضا الزبائن مع دراسة حالة اخلطوط اجلوية اجلزائرية ، أطروحة دكتور 6
.51، ص 2015، 3العلوم التجارية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر
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الدراسات السابقة:المبحث الثاني

عدة دراسات عربية وأجنبية موضوع إدارة عالقات الزبون و الرضا حيث سنستعرض يف هذا املبحث أهم تناولت
.ما جاء منها

الدراسات باللغة العربیة:المطلب األول 

.حبسب سنة النشرنازليارتبناها فيما يلي ترتيبا تتطرقت جمموعة من الدراسات باللغة العربية إىل جوانب من موضوع حبثنا

العالقة بين جودة الخدمة في متاجر التجزئة ورضا الزبائن دراسة ميدانية على ،)2018(ديما حسين: الفرع األول
.االفرتاضية السورية، رسالة ماجستري، اجلامعةمتاجر األجهزة اإللكترونية في مدينة حلب

وذلك من خالل معرفة أثر 
البيئة املادية، واالعتمادية، والتفاعل الشخصي، وحل املشاكل، وسياسة املتجر علی رضا مشرتي األجهزة اإللكرتونية يف مدينة 

.حلب 
زة ولتحقيق ذلك، قامت الباحثة بتصميم استبيان، حيث قام مشرتو األجهزة اإللكرتونية الذين قاموا بزيارة متاجر األجه

استبيان صاحلة للدراسة، وقد استخدمت الباحثة عددا من 523اإللكرتونية باإلجابة على أسئلة االستبيان، ومت احلصول على 
.لعرض وحتليل نتائج الدراسةSPSSاألساليب اإلحصائية عن طريق برنامج

ة جلودة اخلدمة يف متاجر التجزئة على وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، أمهها، وجود أثر ذو داللة إحصائي
.رضا الزبائن، وكذلك وجود أثر ذو داللة إحصائية لكافة أبعاد جودة اخلدمة يف متاجر التجزئة على رضا الزبائن 

وانتهت الدراسة بتقدمي جمموعة من التوصيات واملقرتحات أمهها تصميم متاجر التجزئة مبا يتيح سيولة وحرية حترك الزبائن 
أجزاء املستجر بكل أرحيية، وكذلك توفري معدات وجتهيزات حديثة و عصرية تليب رغبات الزبائن وتشعرهم بالرضا عن ضمن

.جودة اخلدمة

دراسةالزبائن معرضاعلىالطيرانلمؤسساتالتسويقيالمزيجتفعيلأثر، )2015(محمد شايببن:الفرع الثاني
.03اجلزائرالتسيري، جامعةوعلوموالتجاريةاإلقتصاديةالعلومكليةأطروحة دكتوراه،،الجزائريةالجويةالخطوطحالة

أسهم هذا البحث يف دراسة وحتليل العالقة املفرتضة بني أبعاد جودة اخلدمة، املزيج التسويقي باخلطوط اجلوية اجلزائرية وبني 
.رضا الزبائن 

حيث مت تشخيص حالة مؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية بعينة من الزبائن باجلزائر العاصمة وعن طريق الربيد اإللكرتوين، إذ 
عبارة، إذ 113أسئلة شخصية ومباشرة و 09زبون، مت إستخدام اإلستبانة أداة للدراسة، وتضمنت 410بلغ حجم العينة 

( v20 ( SPSS )يات باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةجرت معاجلة البيانات لغرض اختبار الفرض
.األكثر مالءمة لطبيعة تلك البيانات 
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أمهها إدراك املبحوثني ملمارسة تطبيق املزيج التسويقي مع اخلطوط اجلوية : وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من اإلستنتاجات 
.امل األكثر أمهية لرضا الزبائن هو خربة وكفاءة الطياريناجلزائرية يعترب متوسطا، كما أن الع

التدريب املستمر وخاصة موظفي اخلطوط األمامية وطاقم الطائرة، التزام اخلطوط اجلوية : وخلصت الدراسة إىل توصيات أبرزها 
، التقليل )ستجابة، التعاطف واألمان امللموسية، اإلعتمادية، اإل( اجلزائرية بسياسة اجلودة املعلنة من قبل اإلدارة بكل أبعادها 

من التأخرات واإللغاءات، جتديد األسطول اجلوي و تبين مزيج تسويقي يتالئم و درجات السفر ويليب تطلعات الزبائن 
.ورودانتهم وخيلق قيمة هلم يف مسبول بناء الرضا وتعزيز الوالء وملا ال إسعادهم

اإللكترونيالشراءمراحلفيالزبائنعالقاتإدارةتطبيقات، )2012(الشبيلمطلبصالحسوزي: الفرع الثالث
.باألردناألوسطالشرقاألعمال، جامعة، رسالة ماجستري، كليةللزبونالقيمةبناءوأثرها في

أثر تطبيق ادارة عالقات الزبائن يف مراحل الشراء االلكرتوين على قيمة الزبون واملتمثلة بالقيمة هدفت الدراسة إىل إختبار
.التقنية و القيمة العاطفية والقيمة االجتماعية على عينة من املتسوقني إلكرتونيا من مواقع التسوق اإللكرتوين يف عمان 

نسخة، وبلغ 262جلمع البيانات األولية من عينة البحث، ومت توزيع لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبيان 
.257عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل 

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق إدارة عالقات الزبائن يف مراحل الشراء اإللكرتوين هلا أثر إجيايب على قيمة الزبون،  
ثر املراحل تأثريا اجيابيا على قيمة الزبون النقدية كانت مرحلة الشراء، وأن أكثر املراحل تأثريا اجيابيا على قيمة كما تبني أن أك

.الزبون العاطفية كانت مرحلة ما بعد الشراء 
سته يف محاية ضرورة اهتمام املوقع اإللكرتوين بإظهار سيا: وقد انتهت الدراسة يف اخلروج ببعض التوصيات كان من أبرزها 

أمن املوقع اإللكرتوين ومحاية اخلصوصية للزبائن لتعزيز الثقة مبوقع املنظمة، باإلضافة إىل عدم االعتماد الكلي على استخدام 
بطاقة االئتمان إلمتام عملية الشراء والتنويع يف أساليب الدفع املطروحة على املوقع االلكرتوين ملا له أثر إجيايب على قيمة الزبون 

.النقدية

التسويق بالعالقة ودوره في ،)2012(نجله يونس محمد آل مراد، عمر ياسين محمد الساير الدليمي:الفرع الرابع
،  )107(، العدد)34(تعزيز رضا الزبون دراسة لعينة من المنظمات الفندقية في مدينة دهوك

. 47-23العراق، ص كلية االقتصاد جامعة املوصل، 

سعت هذه الدراسة إىل توضيح دور التسويق بالعالقة يف تعزيز رضا الزبون، حيث تبنت هذه األخرية يف إطارها امليداين 
، )الثقة، التبادل، القيم املشرتكة، االتصال، الوضوح، الروابط ( موضوع التسويق بالعالقة بوصفه متغريا مستقال، ممثال ب 

وصفه متغريا تابعا ووضع خمطط افرتاضي للبحث يعكس طبيعة عالقة االرتباط واألثر بني التسويق بالعالقة من ورضا الزبون ب
.جهة وتعزيز رضا الزبون من جهة أخرى
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(SPSS)تضمنت هذه الدراسة جمموعه من الفرضيات الرئيسة اليت مت اختبارها باستخدام الربنامج اإلحصائي للبيانات 
.عن األفراد املبحوثني العاملني والزبائناستمارة استبيان صاحلة للمعاجلة80خالل 

هناك عالقة ارتباط وتأثري ذات داللة معنوية ملتغريات التسويق بالعالقة : توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات أمهها 
.عالقة ارتباط و تأثري معنوي يف تعزيز رضا الزبونيف تعزيز رضا الزبون، فيما عدا متغري الروابط ظهر بان ليس له 

ضرورة أن تدرك املنظمات املبحوثة أمهية األبعاد التسويق بالعالقة يف أدائها وذلك :و قد نتج عنها العديد من التوصيات أمهها
.ملا هلا من عالقة تأثري معنوي يف تعزيز رضا الزبون

:ةالدراسات باللغة األجنبی: المطلب الثاني 
كما تطرقت جمموعة من الدراسات باللغة األجنبية كذلك إىل جوانب من موضوع حبثنا رتبناها فيما يلي ترتيبا تصاعديا 

:حبسب سنة النشر 
:الفرع األول

Andy Fred Wali and all(2016), Customer relationship management (CRM)
experiences of Business-to-Business (B2B) marketing firms: A qualitative study, Cogent

Business & Management Journal,Vol.3 ,ISSN 2331-1975 .

يف قطاع (B2B)األعمال لشركات تسويق (CRM)استكشفت هذه الدراسة جتارب إدارة عالقات العمالء
)متعاملي اهلاتف النقال(االتصاالت 

مت . موظفني من شركات االتصاالت السلكية والالسلكية10
.Nvivo 10حتليل بيانات املقابلة باستخدام حتليل احملتوى مبساعدة برنامج

ووجدت الدراسة أربعة موضوعات ناشئة متيز جتارب إدارة عالقات العمالء لشركات تسويق االتصاالت بني الشركات 
خلصت الدراسة إىل أن .B2Bااللتزام باملوارد، تطوير معرفة املنتج، سلوك توجه العمالء وختصيص خدمة: وهي تشمل

. البيع وليس العميل/ يسيني موجهة حنو املنتج ومشغليها الرئB2Bsطبيعة العالقة بني

وقدمت توصيات بناًء على نتائجها املوضوعية بأنه جيب على شركات االتصاالت للنقال بناء شراكة قوية مع موزعيها و 
ى متكني ستعمل هذه الشراكة عل

.B2Bموظفي شركات التسويق

:الفرع الثاني
Rana Saifullah Hassan and all (2015), Effect of Customer Relationship Management
on Customer Satisfaction, Procedia Economics and Finance Vol 23 , PP 563 – 567.
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.يف االحتفاظ بالعمالء وإرضائهم (CRM)كان الغرض من الدراسة هو التحقق من فعالية إدارة عالقات العمالء
موظف ببنك الفالح اإلسالمي التجاري الذين يتعاملون مباشرة مع العمالء 100

.يف إسالم أبادf-11وf-10املوجودين يف القطاعني
تظهر هذه الدراسة أن إدارة العالقة مع العمالء هلا تأثري كبري على رضا العمالء وأن كال املتغريين هلما عالقة إجيابية كما 

سن الروح خلصت الدراسة إىل أن إدارة عالقات العمالء تلعب دورًا رئيسًيا يف زيادة احلصة السوقية، فهي تعزز اإلنتاجية، وحت

.

:الفرع الثالث
Zeynep Ata, U. and Toker, A. (2012), "The effect of customer relationship
management adoption in business‐to‐business markets", Journal of Business &

Industrial Marketing, Vol. 27 No. 6, PP. 497-507

على رضا العمالء وأداء الشركة يف (CRM)من هذه الدراسة هو التحقيق يف آثار تبين إدارة عالقات العمالءالغرض
.(B2B)أسواق األعمال التجارية

أعمالشركة113
.تركية

له تأثري إجيايب كبري على كل من رضا العمالء واألداء التنظيمي هلذه CRMتشري النتائج إىل أن اعتمادحيث 
باإلضافة إىل .يؤثر أيًضا على أداء التسويق التنظيمي بشكل كبري، ولكن ليس األداء املايلCRMأن اعتمادالشركات، إذ

اء تنظيمي أفضل يف مؤسسة األعمال، كما أن الديناميكية البيئية ذلك تكشف النتائج أن تعزيز رضا العمالء يؤدي إىل أد
.واملنافسة هلا تأثري معتدل سليب على العالقة بني رضا العمالء واألداء التنظيمي

:الفرع الرابع

, Customer Relationship( 2011)Earl D. Honeycutt  Jr&Michael Rodriguez
Management (CRM)'s Impact on B to B Sales Professionals' collaboration and Sales

Performance, Journal of Business-to-Business Marketing , Vol.18 I.4, PP 335-356.

وأداء (B2B)على مبيعات  الشراكات املهنية(CRM)يف تأثري إدارة عالقات العمالءدراسةتبحث هذه ال
مندوب املبيعات وأدائه إىل تقييم يؤثر بشكل إجيايب على فعالية CRMتنتقل الدراسة من افرتاض أن استخدام.املبيعات

.هذه النتيجة من منظور مندوب املبيعات

ومت تلقي استطالعات قابلة B2Bمتخصًصا يف مبيعات115حيث مت إرسال استبيان يتألف من أربعة مقاييس إىل 
.SPSSمت حتليل البيانات باستخدام برنامج .مشارًكا70لالستخدام من 



إلدارة عالقات الزبائن ورضا المشتري الصناعيةالنظریاألدبیات: الفصل األول

29

واستخدامه يؤثر بشكل إجيايب على أداء CRMج هذه الدراسة أن هناك دليل جترييب على أن اعتمادتبني من خالل نتائ
.على أداء املبيعاتCRMكوسيط جزئي أثر التعاون بشكل إجيايب على تأثري استخدام.املبيعات وفعالية املبيعات والتعاون

.بيعاتومع ذلك مل يؤثر التعاون بشكل إجيايب على فعالية عملية امل

جلعل فريق CRMكما قدمت هذه الدراسة بعض التوصيات من بينها أنه ميكن ملديري املبيعات استخدام تقنية
يؤدي إىل أداء CRMاملبيعات لديهم أكثر فعالية وكفاءة كما أنه لزيادة التعاون جيب على مديري املبيعات التأكيد على أن

.كملهاأعلى لكل من فريق املبيعات والشركة بأ

:یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقةما: المطلب الثالث 
األدوات ،املتغريات،هناك الكثري من التشابه و االختالف بني الدراسة احلالية و الدراسات السابقة سواء من حيث املنهج

جمتمع الدراسة و حىت حجم العينة حيث حبثت الدراسة احلالية موضوع أثر إدارة عالقات الزبائن املستعملة،  الزمان و املكان،

أن الدراسات السابقة قد اعتمدت التفصيل املوضح يف اجلدول على املنهج الوصفي التحليلي و االستبيان كأداة يف حني 
:املوايل 

.يوضح أهم الفروقات و التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية)2-1(الجدول رقم

أوجه االختالفأوجه الشبهعنوان الدراسة
التسويق بالعالقة ودوره في تعزيز 
رضا الزبون دراسة لعينة من 

الفندقية في مدينة المنظمات 
دهوك

اعتماد الرضا كمتغري تابع يف -
.الدراسة

.املنهج الوصفي التحليلي-
. االستبيان كأداة-

مدينة دهوك بالعراق: املكان -
.2012: الفرتة الزمنية -
سعت هذه الدراسة إىل :اهلدف -

توضيح دور التسويق بالعالقة يف 
.تعزيز رضا الزبون

عامل و 40جمموعة من : العينة -
.زبون ملنضمات فندقية40كذلك 

فيالزبائنعالقاتإدارةتطبيقات
وأثرها اإللكترونيالشراءمراحل

للزبونالقيمةبناءفي

اعتماد إدارة عالقات الزبائن  -
.كمتغري مستقل يف الدراسة

.املنهج الوصفي التحليلي-
.االستبيان كأداة-

األردن: املكان -
.2012:الفرتة الزمنية -
هدفت الدراسة إىل :اهلدف -

إختبار أثر تطبيق ادارة عالقات 
الزبائن يف مراحل الشراء االلكرتوين 

.على قيمة الزبون
فردا قاموا بالشراء 257: العينة -

.اإللكرتوين
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لمؤسساتالتسويقيالمزيجتفعيلأثر
دراسةالزبائن معرضاعلىالطيران

الجزائريةالجويةالخطوطحالة

اعتماد الرضا كمتغري تابع يف -
.الدراسة

.املنهج الوصفي التحليلي-
.االستبيان كأداة-

.اجلزائر العاصمة: املكان -
.2015: الفرتة الزمنية -

دراسة وحتليل العالقة :اهلدف -
املفرتضة بني أبعاد جودة اخلدمة و 

املزيج التسويقي باخلطوط اجلوية 
.ا الزبائن اجلزائرية وبني رض

عامل و  40مجموعة من : العینة -
من زبائن اخلطوط اجلوية 410كذلك 
.اجلزائرية

العالقة بين جودة الخدمة في متاجر 
التجزئة ورضا الزبائن دراسة ميدانية 
على متاجر األجهزة اإللكترونية في 

مدينة حلب

اعتماد الرضا كمتغري تابع يف -
.الدراسة

.التحليلياملنهج الوصفي -
.االستبيان كأداة-

.حلب بسوريا: املكان -
.2018:  الفرتة الزمنية -
هدفت الدراسة إىل معرفة :اهلدف -

طبيعة العالقة بني جودة اخلدمة يف 
.متاجر التجزئة ورضا الزبائن

فردا قاموا بشراء أجهزة 523: العينة -
).سوريا(إلكرتونية من عدة متاجر حبلب 

Customer Relationship
Management (CRM)'s
Impact on B to B Sales
Professionals'
collaboration and Sales
Performance

اعتماد إدارة عالقات الزبائن  -
.كمتغري مستقل يف الدراسة

.املنهج الوصفي التحليلي-
.االستبيان كأداة-

.الواليات املتحدة األمريكية: املكان -
.2011:  الفرتة الزمنية -
هدفت الدراسة إىل معرفة :اهلدف -

(CRM)تأثري إدارة عالقات العمالء
على مبيعات  الشراكات املهنية

(B2B)وأداء املبيعات.
فردا متخصصا يف مبيعات 70: العينة -

(B2B).
The effect of customer
relationship management
adoption in business to
business markets

اعتماد إدارة عالقات الزبائن  -
.كمتغري مستقل يف الدراسة

.املنهج الوصفي التحليلي-
.االستبيان كأداة-

.تركيا: املكان -
.2012:  الفرتة الزمنية -
التحقيق هدفت الدراسة إىل:اهلدف -

يف آثار تبين إدارة عالقات العمالء
(CRM) على رضا العمالء وأداء

أسواق األعمال التجاريةالشركة يف 
(B2B).

.مسريا لشركة أعمال113: العينة -
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Effect of Customer
Relationship Management
on Customer Satisfaction

اعتماد إدارة عالقات الزبائن  -
كمتغري مستقل و الرضا كمتغري تابع 

.يف الدراسة
.املنهج الوصفي التحليلي-
.االستبيان كأداة-

.إسالم أباد بباكستان: املكان -
.2015:  الفرتة الزمنية -
كان الغرض من الدراسة هو :اهلدف -

التحقق من فعالية إدارة عالقات العمالء
(CRM) يف االحتفاظ بالعمالء

.وإرضائهم
موظف ببنك الفالح 100: العينة -

.اإلسالمي التجاري
Customer relationship
management (CRM)
experiences of Business-
to-Business (B2B)
marketing firms: A
qualitative study

اعتماد إدارة عالقات الزبائن  -
.كمتغري مستقل يف الدراسة

.املنهج الوصفي التحليلي-
جمموعات الرتكيز أو ما يعرف -

.

.تركيا: املكان -
.2016:  الفرتة الزمنية -
التحقيق هدفت الدراسة إىل:هلدف ا-

جتارب إدارة عالقات العمالءيف واقع 
(CRM) األعمال لشركات تسويق

(B2B) متعاملي (يف قطاع االتصاالت
.)اهلاتف النقال

.من إعداد الطالب:المصدر

:حيث ساعدتنا هذه الدراسات فيما يلي 

البحث؛موضوعدراساتإليهتوصلتماأخروحتديدالبحثخطةبناء
؛الدراساتهذهيفاملتضمنةاملعلوماتمنالباحثاستفاد
البحث؛مبوضوعاملتعلقةاملراجعمنكثرياىلالباحثوجهت
وبنائهاالستبيانجماالتحتديديفساعدتفقدذلكجانبإىل.

: خالصة الفصل 

تعريفني ضا املشرتي الصناعي وقد خلصنا إىلالنظرية حول إدارة عالقات الزبائن و ر تناولنا يف هذا الفصل العديد من املفاهيم 

ة قختزين، و حتليل املعلومات املتعل،على مجعاستخدام نظام معلومات تسويقي قوي مدعم بقواعد بيانات و برجميات تساعد 
مدى التوافق بني خصائص املنتجات و توقعات املشرتيني الصناعيني مما يضمن املشرتي الصناعي فعرفناه بأنهأما رضا.بالزبائن

.إعادة الشراء و بذلك والئهم للمؤسسة 

نبية مما ساعدنا كثريا على اإلحاطة باملوضوع و ايفائه حقهمث تطرقنا للعديد من الدراسات السابقة باللغتني العربية و األج



: الفصل الثاني
الدراسة المیدانیة
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تمهید
إدارة عالقات الزبائن و كذا رضا من أجل حتقيق أهداف الدراسة، وبعد التطرق اىل املفاهيم النظرية املتعلقة بكل من 

.من جانبيهواستعراض أهم الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع املشرتي الصناعي 

أثري تطبيق إدارة عالقات الزبائن على رضا املشرتي دراسة مدى تسنتطرق يف هذا الفصل اىل الدراسة امليداني
،الفرضياتمت استخدام أداة االستبيان اليت متكننا من نفي أو إثبات الصناعي حيث 

:مها مبحثنيوقد قسم هذا الفصل اىل 

؛و أدوات الدراسةالطريقة :المبحث األول-
.امليدانية ومناقشتهاعرض وحتليل نتائج الدراسة : المبحث الثاني-
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.الطریقة و أدوات الدراسة: المبحث األول
يتناول هذا املبحث عناصر الدراسة امليدانية املتمثلة يف جمتمع وعينة الدراسة وأهم خصائص العينة الدراسة، كما سنتطرق 

اليت مت اإلحصائيةللتحقق من صدقها إتباعهاألداة الدراسة واإلجراءات اليت مت 
.على التساؤالتواإلجابةاستخدامها يف معاجلة بيانات الدراسة 

إجراءات الدراسة: المطلب األول
مجتمع وعينة الدراسة : الفرع األول

املشرتي الصناعي لشركة ليند غاز معرفة مدى تأثري تطبيق إدارة عالقات الزبائن على رضا 
زبون من بينهم قطاع خاص، 614الزبائن الذي بلغ عددهم، فمجتمع الدراسة يتمثل يف عدد للغازات الصناعية فرع ورقلة

وزعت عليهم استبيانات الدراسة عشوائية البسيطة حيث ، ونظرا لذلك أخرتنا يف هذه الدراسة العينة العام و قطاع إقتصادي
08حني يف. من العدد املوزع% 100استبيان وبنسبة ) 60(مفردة وقد مت اسرتجاع 60احملددة البالغ ةالعينحبجم 

.
يوضح عدد االستمارات الموزعة والصالحة للدراسة): 1- 2(الجدول رقم 

مجتمع وعينة 
الدراسة

عدد االستبيانات
القابل للتحليلالملغاتالمسترجعالموزع

املشرتين الصناعيني 
لشركة ليند غاز

60600852

.بالإعداد الط: المصدر
:حيث مَّر تصميم االستبيان قبل الشروع يف عملية توزيعه باملراحل التالية

وهذا استنادا على مراجعة دراسات :إعداد استبيان أويل من أجل استخدامه يف مجع البيانات واملعلومات-
:حيث مت تقسيم االستبيان إىل ثالثة أجزاء.سابقة ذات صلة

طبيعة :"ختصفقرات 3العامة للمبحوثحيتوي على البيانات : األولالجزء
) .عدد العمال(، مدة التعامل مع الشركة و حجم املؤسسة املؤسسة 

يتكون من حمورين مها:الجزء الثاني
حيتوي على فقرات ختص أبعاد إدارة عالقات الزبائن و اليت هي :إدارة عالقات الزبائن:األولالمحور 

فقرات ) 04(فقرات، تكنولوجيا املعلومات بـ ) 04(فقرات، ثقة الزبون بـ ) 07(الرتكيز على الزبائن الدائمني بـ 
.فقرات أيضا) 04(و قيمة الزبون بـ 
.فقرات) 10(يتمحور حول رضا املشرتي الصناعي بـ :المحور الثاني
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عرض االستبيان على املشرف من أجل تقييم مدى مالئمته جلمع البيانات، وتعديله األويل حسب -
.

والذين قاموا بتقدمي النصح واإلرشاد من تعديل وحذف ما مت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني-
.يلزم

توزيع االستبيان بشكله النهائي على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسة، وذلك بعد أخذ -
.املوافقة من املشرف

متغيرات الدراسة: الفرع الثاني
لقد اعتمدت الدراسة على متغريين ومها املتغري املستقل واملتغري التابع، وذلك موضح يف اجلدول التايل

يوضح متغيرات الدراسة): 2- 2(الجدول رقم 
االسمالمتغيرات
قيمة و تكنولوجيا املعلومات، ثقة الزبونالرتكيز على الزبائن الدائمني، (إدارة عالقات الزبائنالمستقل

)الزبون

رضا املشرتي الصناعيالتابع
بالمن إعداد الط: المصدر
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أداة الدراسة وٕاجراءاتها:المطلب الثاني
:أداة الدراسة: الفرع األول

املشرتين الصناعيني اخلواص، لغرض مجع املعلومات والبيانات األولية من عينة الدراسة موجه االستبيانمت تصميم 
وقد مت االعتماد يف تصميمه ،مسؤويل الشراء يف املؤسسات االقتصادية و رؤساء مصاحل الوسائل العامة يف املؤسسات العمومية

ردود العلى عينة الدراسة وكانت نسبة استبيان60على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع، ومت توزيع 
أثر تطبيق إدارة عالقات الزبائن 60، أي مت اسرتجاع 100%

علومات العامة حول املؤسسة اليت ألول على املتغريات املتعلقة بامل، حبيث تكون االستبيان يف اجلزء اصناعيعلى رضا املشرتي ال
عبارة مقسمة ) 24(أما اجلزء الثاين من االستبيان فيتكون من ) طبيعة املؤسسة، (واملتمثلة يف 

برنامج التكوين أو التدريب: احملور الثاين. عبارات) 08(ويشمل )املدربون(ذة ساتاأل: احملور األول: على ثالث حماور هي
. عبارات) 09(ويشمل هو اآلخر )الورشة(التجهيزات التقنية : عبارات، واحملور الثالث) 07(ويشمل 

لتتم معاجلتها إحصائيا حبيث ماسياور السابقة درجات سلم ليكارت اخلوقد مت إعطاء كل عبارة من عبارات احمل
:أخذ هذا املقياس الشكل التايل

لعبارات إدارة عالقات الزبائندرجة أهمية بنود االستبيان) 3- 2(الجدول رقم 
غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافقموافق بشدةالتصنيف

54321الدرجة
البإعداد الط:المصدر

لعبارات رضا المشتري الصناعيدرجة أهمية بنود االستبيان)4- 2(الجدول رقم 
بشدةغير راضغير راضمحايدراضجد راضالتصنيف

54321الدرجة
البإعداد الط:المصدر

ولتحديد مستوى املوافقة على كل فقرة من الفقرات وكل حمور وكل جمال ضمن أداة الدراسة مت االعتماد على قيمة 
أدناه يوضح مستويات املوافقة استنادا خلمس مستويات لقياس اجتاه اإلجابات اعتمدنا )3-2(م الوسط احلسايب واجلدول رق

4حيث متثل ،)5على 4عن حاصل قسمة عبارة(وذلك حبساب طول الفرتة أوال ) املرجحاملتوسط(على املتوسط احلسايب 
مسافة 5إىل 4ومن ثالثة،مسافة 4إىل 3ومن ثانية،مسافة 3إىل 2ومن أوىل،مسافة 2إىل 1من(عدد املسافات 

1:ويصبح التوزيع كما يلي)رابعة
الخماسيليكارتالمتوسط المرجح والمستوى لمقياس ):5- 2(م الجدول رق

المستوىالمتوسط المرجح
منخفض جدا1.79إىل 1

منخفض2.59إىل 1.80

الندوة العالمیة للشباب ،spssتحلیل بیانات االستبیان باستخدام البرنامج االحصائيالفرا،ولید عبد الرحمن خالد 1
.26ص ،2009متوفر،بلد النشر غیر اإلسالمي،



میدانیة الدراسة ال: ثانيالفصل ال

37

متوسط3.39إىل 2.60
مرتفع4.19إىل 3.40
مرتفع جدا5إىل 4.20

الندوة العاملية للشباب ،spssحتليل بيانات االستبيان باستخدام الربنامج االحصائي الفرا، عبد الرمحن خالد وليد:المصدر
.26ص ،2009متوفر،بلد النشر غري اإلسالمي،

:و قياس الثباتاألساليب االحصائية المستخدمة: الفرع الثاني
:األساليب االحصائية- أ

22النسخة رقم SPSSاألساليب االحصائية املناسبة باستخدام برنامج احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 
واستخدام األساليب اإلمكانوحماولة احلصول على نتائج دقيقة قدر وهذا نظرا ملالئمته ملثل هذه الدراسة،

:التاليةاإلحصائية
الدراسة؛عينةمفرداتإجاباتنسبإلظهاراملئويةوالنسبالتكراراتحساب- 1

الدراسةومتغرياتاإلستبيانلفقراتاإلتساقدرجةلقياسكرونباخألفامعاملبإسخدامالثباتحساب- 2
ة؛الفرعيتلإلجابة على التساؤال. احلسابية واالحنرافات املعياريةاملتوسطات- 3
حساب معامل اإلرتباط بريسن إلختبار الفرضية الفرعية األوىل؛- 4
، الثالثة، و الثانيةات الفرعيةحساب االحندار  املتعدد مع توضيح االرتباط بينهما الختبار الفرضي- 5
؛الرابعة
.لفرعية اخلامسةالختبار الفرضية اONE WAY ANOVAاالختبار االحصائي - 6

أداة الدراسة ثبات-ب
معاملدراسةخاللمنالقياسأداةاختبارسيتماملطروحاملشكلملعاجلةاإلستبيانأسئلةإستماراتجاهزيةمدىمعرفةقصد

عالقاتادارةاثردراسةيفاملستعملةاألداةتقييممنهايرادمرحلةوهياإلستبيانثباتدراسةبغرضالداخلي،اإلتساق
جندذلكيفاملستعملةاملعامالتأهمبنيمنحيث،رضا املشرتي الصناعي لزبائن شركة ليند غاز فرع ورقلة علىالزبائن
"Cronbach's Alpha"معامل 0منالقيمةيأخذالذيα)كرونباخ( – يبنيالذيالثباتنسبةعنتعربواليت) ( 1
املوايلاجلدولالعموموعلىالظروف،نفسيفأعيدإذااإلجابةنفسيعيدونوالذيناملختارةالعينةأفرادنسبة

.االختبارنتائجيوضح
الدراسةإلستبيانكرونباخآلفامعاملإختبارنتائج:)6- 2(رقمجدول

النسبةالمعامل
%79.8ألفا كرومباخ

SPSSالبرنامجباستخداماإلستبيانلنتائجاإلحصائيالتحليلعلىبناءاطالبالإعدادمن:المصدر
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لديناكانحيثاملدروسةالعينةجمتمعألفرادالدراسةأداةوثباتصدقبقياسواخلاصأعالهاجلدولمعطياتعلىبناءا
أنيعينوهذا،60 %مناكربوهيوالثقةالثباتمنعالمستوىذوالنتيجةهذهوتعترب،%79.8التاليةالنتائج
.مراتعدةالعينةأفرادعلىاإلستبيانتوزيعإعادةمتلوفيماتغريهاوعدماإلستبياننتائجيفعاليةبدرجةإستقرارهناك

المناقشةوالنتائجعرض:الثانيالمبحث
هذا حىت يتيح لنا اإلجابة على ويف هذا املبحث سوف نتطرق لعرض كل النتائج و كذا اختبار الفرضيات و صحتها 

.اإلشكاليات الفرعية و بذلك اإلشكالية الرئيسية
:فقرات االستبیاننتائجوتحلیلعرض:االولالمطلب

ادارةعلىالتسويقياملعلوماتنظامدوردراسةعلىالتعرفإىلاليتالدراسةنتائجعرضاملطلبهذايتضمن
فرضياتواختبارحتليلهاطريقعنالنتائجعرضاألولاملقاميفسيتملذا،اجلزائراتصاالتمبؤسسةالزبونمعالعالقة
.الدراسةإستنتاجاتخاللمنالفرضيةإثباتأونفيإىلوالوصولالدراسة

:البيانات العامة للمبحوثعرض و تحليل نتائج:لالفرع األو 
:حرصنا على تنوع عينة الدراسة من حيث مشوهلا على اآليتاإلمكانللخروج بنتائج دقيقة قدر 

املشرتين الصناعيني اخلواص، مسؤويل الشراء يف املؤسسات االقتصادية و رؤساء مصاحل الوسائل العامة يف املؤسسات .1
العمومية؛ 

؛مدة التعامل مع الشركة .2
).عدد العمال(حجم املؤسسة .3

)خصائص املبحوثني(يلي وصفا مفصال ألفراد عينة الدراسة وفقا للمتغريات أعاله وفيما
:طبيعة المؤسسة-1

ألفراد عينة الدراسةطبيعة املؤسسةمن خالل الشكل التايل يتضح لنا توزيع النسب حسب متغري 
طبيعة المؤسسةيوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير ): 1- 2(الشكل رقم 

بناءا على خمرجات برنامج إكسلالبإعداد الط: المصدر

قطاع عام
6%

قطاع اقتصادي
35%
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لديناكانحيثاملدروسةالعينةجمتمعألفرادالدراسةأداةوثباتصدقبقياسواخلاصأعالهاجلدولمعطياتعلىبناءا
أنيعينوهذا،60 %مناكربوهيوالثقةالثباتمنعالمستوىذوالنتيجةهذهوتعترب،%79.8التاليةالنتائج
.مراتعدةالعينةأفرادعلىاإلستبيانتوزيعإعادةمتلوفيماتغريهاوعدماإلستبياننتائجيفعاليةبدرجةإستقرارهناك

المناقشةوالنتائجعرض:الثانيالمبحث
هذا حىت يتيح لنا اإلجابة على ويف هذا املبحث سوف نتطرق لعرض كل النتائج و كذا اختبار الفرضيات و صحتها 

.اإلشكاليات الفرعية و بذلك اإلشكالية الرئيسية
:فقرات االستبیاننتائجوتحلیلعرض:االولالمطلب

ادارةعلىالتسويقياملعلوماتنظامدوردراسةعلىالتعرفإىلاليتالدراسةنتائجعرضاملطلبهذايتضمن
فرضياتواختبارحتليلهاطريقعنالنتائجعرضاألولاملقاميفسيتملذا،اجلزائراتصاالتمبؤسسةالزبونمعالعالقة
.الدراسةإستنتاجاتخاللمنالفرضيةإثباتأونفيإىلوالوصولالدراسة

:البيانات العامة للمبحوثعرض و تحليل نتائج:لالفرع األو 
:حرصنا على تنوع عينة الدراسة من حيث مشوهلا على اآليتاإلمكانللخروج بنتائج دقيقة قدر 

املشرتين الصناعيني اخلواص، مسؤويل الشراء يف املؤسسات االقتصادية و رؤساء مصاحل الوسائل العامة يف املؤسسات .1
العمومية؛ 

؛مدة التعامل مع الشركة .2
).عدد العمال(حجم املؤسسة .3

)خصائص املبحوثني(يلي وصفا مفصال ألفراد عينة الدراسة وفقا للمتغريات أعاله وفيما
:طبيعة المؤسسة-1

ألفراد عينة الدراسةطبيعة املؤسسةمن خالل الشكل التايل يتضح لنا توزيع النسب حسب متغري 
طبيعة المؤسسةيوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير ): 1- 2(الشكل رقم 

بناءا على خمرجات برنامج إكسلالبإعداد الط: المصدر

قطاع خاص
59%

قطاع اقتصادي
35%
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قطاع خاص
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نسبة مؤسسات القطاع بلغت حيث طبيعة املؤسسةمن خالل الشكل السابق نالحظ توزع أفراد العينة حسب 
،%35نسبة مؤسسات القطاع االقتصادي حني بلغتيف%. 6فبلغت نسبة مؤسسات  القطاع العام أما ،%59اخلاص 

من مؤسسات القطاع اخلاص يليها القطاع االقتصادي، يف حني حصل القطاع العام وهذا يوضح أن أغلبية أفراد العينة كانوا 
.مما خيلق تنوعاً يف إجابات أفراد العينة املدروسةعلى أقل النسب  

مدة التعامل مع الشركة-2
.مدة تعامل املؤسسة مع شركة ليند غازمن خالل الشكل التايل يتضح لنا توزيع النسب حسب متغري 

مدة التعامل مع الشركةيوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير ): 2- 2(الشكل رقم 

لب بناءا على خمرجات برنامج إكسلاإعداد الط: المصدر

إىل 5يتعاملون مع الشركة يف مدة ترتاوح بني الذيننالحظ من الشكل أن أغلبية أفراد العينة كانت من املستجيبني
حلت املدة أقل من عينة الدراسة، بعدها % 35بنسبة 10املدة أكثر من ، تليها %44حيث بلغت نسبتها سنوات 10
قد يسمح لنا إعطاء أكثر مصداقية لدراسة الرضا لدى أفراد العينة لطول مدة ، وهذا ما %21سنوات بنسبة بلغت5من 

   .

)عدد العمال(حجم المؤسسة -3
.ألفراد عينة الدراسة ) عدد العمال(حجم املؤسسة من خالل الشكل التايل يتضح لنا توزيع النسب حسب متغري 

سنوات10أكثر من 
35%
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سنوات5أقل من 
21%

10إلى 5من 
سنوات
44%
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).عدد العمال(حجم المؤسسة يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير ):3- 2(الشكل رقم 

.لب بناءا على خمرجات برنامج إكسلاإعداد الط: المصدر

% 46أفراد العينة، حيث جند نسبة العمال ملؤسسات من خالل الشكل أعاله نالحظ توزيع النسب حسب عدد 
املؤسسات اليت عدد أما ، 49إىل 10عدد عماهلا من % 23ونسبة عمال 09إىل 1للمؤسسات اليت عدد عماهلا من 

.  ت األفرادبافعموما هناك تنوع يف عينة الدراسة مما خيلق أيضا تنوع يف إجا، %31فما فوق  فكانت بنسبة 50عماهلا من 

:إدارة عالقات الزبائن ورضا المشتري الصناعيأسئلة عرض و تحليل نتائج:ثانيالفرع ال
:أبعاد إدارة عالقات الزبائن-1

الرتكيز على الزبائن (بكل أبعاده إدارة عالقات الزبائنسيتم حتليل عبارات املقياس اخلاص مبحور 
من خالل حساب املتوسط لتحديد اجتاه إجابات ) قيمة الزبون، تكنولوجيا املعلومات، ثقة الزبون، الدائمني

لكل عبارة ملعرفة درجة تشتت إجابات العينة عن املتوسط احلسايب، مع عينة الدراسة، واالحنراف املعياري
.إدارة عالقات الزبائنحتديد املتوسط الكلي لكل بعد من أبعاد 

إدارة عالقات الزبائنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بفقرات ): 7-2(الجدول رقم 

المتوسطالمحاور الفرعية مع الفقرات
الحسابي

االنحراف 
المعياري

اتجاه إجابات 
العينة

بشدةموافق4,830,474.تطلعكم املؤسسة على كل جديد من املعلومات بشكل مستمر

بشدةموافق4,870,397.
بشدةموافق4,880,323.جتد املؤسسة تفهما واضحا ملا تطرحونه من أفكار وآراء

49إلى 10من 
عامل
23%

عامل فما 50من 
فوق
31%
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عمال9إلى 1من 
46%
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بشدةموافق4,560,574.جتدون اهتماما واضحا وترحيب عند زيارتكم للمؤسسة
بشدةموافق4,560,574).هنا اقصد املؤسسة تتبابع زبون( 

بشدةموافق4,440,608.(اقصد خدمات متابعة(توفر لكم املؤسسة خدمات إضافية مميزة بعد كل عملية 
موافق4,150,872.تستمع املؤسسة لكل انشغاالتكم وتطلعاتكم  عند اتصالكم

جدامرتفع4,500,505ينالدائمالتركيز على الزبائن 
موافق3,811,085.تقدم لكم املؤسسة تسهيالت خاصة لتعزيز الثقة املتبادلة

بشدةموافق4,460,828.تعتقدون أن املؤسسة تتمتع مبصداقية ملا تروج له
بشدةموافق4,270,795.تتعاملون مع  املؤسسة بكل سرية و أمانة

بشدةموافق4,290,723.تعامل موظف املؤسسة معكم يولد احساس بالثقة
جدامرتفع4,290,723ثقة الزبون

الربيد اهلاتف،(تستخدم املؤسسة خمتلف وسائل للتواصل معكم بكل أرحيية 
.(...اإللكرتوين

موافق3,960,816
بشدةموافق4,400,634.تستعمل املؤسسة برجميات حلول إدارة عالقات الزبائن

بشدةموافق4,650,480.
بشدةموافق4,400,603.تسعى املؤسسة لتطبيق أحدث تكنولوجيا إلجناز أعماهلا يف ظرف وجيز

جدامرتفع4,310,544تكنولوجيا المعلومات
بشدةموافق4,370,486.موظفو املؤسسة دائما على استعداد تام ملساعدتكم

بشدةموافق4,560,574.تقدم املؤسسة عروضا مناسبة لكم
بشدةموافق4,440,608.ميتاز موظفو خدمة العمالء بسلوك راقي ومهذب يف التعامل معكم

موافق4,150,872.توفر املؤسسة موظفني لالهتمام حباجاتكم و رغباتكم
جدامرتفع4,500,505قــيــمــــة الـــزبـــــــون

جدامرتفع4,400,371إدارة عالقات الزبائن

SPSSبناءا على خمرجات برنامج إعداد الطالب: المصدر
) 4.50(الرتكيز على االلزبائن الدائمنيبلغت قيمة املتوسط احلسايب حملور ا: ينالدائمالتركيز على الزبائن -1

على هذا احملور، حيث بلغت بشدة وهذا يدل على أن إجابات أفراد العينة كانت بدرجة موافق ) 0,505(وباحنراف معياري 
، حبيث بلغ أعلى افق على التوايلبشدة و مو بدرجة موافق)4.15و 4,88(قيمة املتوسط احلسايب لفقرات هذا احملور بني 

وباحنراف معياري) 4.88(بقيمة) جتد املؤسسة تفهما واضحا ملا تطرحونه من أفكار وآراء(ة متوسط هلذا احملور للعبار 
تستمع املؤسسة لكل انشغاالتكم وتطلعاتكم  (ارة، فيما أتى أدىن متوسط هلذا احملور للعببشدةبدرجة موافق) 0.323(
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بدرجة موافق وذلك حسب اختالف اجتاهات ) 0.872(وباحنراف معياري قدره ) 4.15(بقيمة متوسط اتصالكمعند 
.أفراد العينة
) 4.87(بقيمة متوسط يف املرتبة الثانية ) جتد املؤسسة تفهما واضحا ملا تطرحونه من أفكار وآراء(العبارة احتلتكما 

فقد احتلت ) تطلعكم املؤسسة على كل جديد من املعلومات بشكل مستمر(العبارة ، أما)0.397(وباحنراف معياري قدره 
جتدون اهتماما واضحا (، و احتلت كل من العبارتني )0.397(وباحنراف معياري قدره ) 4.87(بقيمة متوسط املرتبة الثالثة 

املرتبة ))هنا اقصد املؤسسة تتبابع زبون((و ) وترحيب عند زيارتكم للمؤسسة
توفر لكم املؤسسة (، يف حني احتلت العبارة )0.574(وباحنراف معياري قدره ) 4,56(بقيمة متوسط الرابعة مناصفة 

وباحنراف معياري قدره ) 4,44(بقيمة متوسط املرتبة اخلامسة ))اقصد خدمات متابعة(خدمات إضافية مميزة بعد كل عملية 
)0.608.(

وهذا يدل على ) 0.723(وباحنراف معياري ) 4,29(ثقة الزبونبلغت قيمة املتوسط احلسايب حملور :ثقة الزبون-2
أن إجابات أفراد العينة كانت بدرجة موافق بشدة على هذا احملور، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب لفقرات هذا احملور 

تعتقدون أن (بدرجة موافق بشدة و موافق على التوايل، حبيث بلغ أعلى متوسط هلذا احملور للعبارة )3.81و 4,46(بني 
بدرجة موافق بشدة ، فيما أتى أدىن ) 0.828(وباحنراف معياري) 4,46(بقيمة) املؤسسة تتمتع مبصداقية ملا تروج له

وباحنراف ) 3,81(بقيمة متوسط )لتعزيز الثقة املتبادلةتقدم لكم املؤسسة تسهيالت خاصة (متوسط هلذا احملور للعبارة
.بدرجة موافق)  1.085(معياري قدره 

) 4,29(بقيمة متوسط يف املرتبة الثانية ) تعامل موظف املؤسسة معكم يولد احساس بالثقة(كما احتلت العبارة 
بقيمة فقد احتلت املرتبة الثالثة ) املؤسسة بكل سرية و أمانةتتعاملون مع  (، أما العبارة )0.723(وباحنراف معياري قدره 

).0.795(وباحنراف معياري قدره ) 4.27(متوسط 
وباحنراف معياري ) 4,31(تكنولوجيا املعلوماتبلغت قيمة املتوسط احلسايب حملور : تكنولوجيا المعلومات-3

يدل على أن إجابات أفراد العينة كانت بدرجة موافق بشدة على هذا احملور، حيث بلغت قيمة املتوسط وهذا) 0.544(
بدرجة موافق بشدة و موافق على التوايل، حبيث بلغ أعلى متوسط هلذا )3.96و 4.65(احلسايب لفقرات هذا احملور بني 

بدرجة موافق ) 0.480(وباحنراف معياري) 4.65(بقيمة) متتلك املؤسسة موقع الكرتوين مميز لعرض منت(احملور للعبارة 
اهلاتف، (تستخدم املؤسسة خمتلف وسائل للتواصل معكم بكل أرحيية (بشدة ، فيما أتى أدىن متوسط هلذا احملور للعبارة

.بدرجة موافق )  0.816(وباحنراف معياري قدره ) 3.96(بقيمة متوسط )..)الربيد

تسعى املؤسسة لتطبيق أحدث (و ) تستعمل املؤسسة برجميات حلول إدارة عالقات الزبائن(العبارتنيكما احتلت
)0.634(وباحنراف معياري قدره ) 4.40(بقيمة متوسط مناصفة يف املرتبة الثانية )تكنولوجيا إلجناز أعماهلا يف ظرف وجيز

.بدرجة موافق بشدةعلى التوايل) 0.603(و 
وهذا ) 0.505(وباحنراف معياري ) 4.50(قيمة الزبون بلغت قيمة املتوسط احلسايب حملور :الـــزبـــــــونقــيــمــــة -4

يدل على أن إجابات أفراد العينة كانت بدرجة موافق بشدة على هذا احملور، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب لفقرات 
موافق بشدة و موافق على التوايل، حبيث بلغ أعلى متوسط هلذا احملور للعبارة بدرجة)4.15و 4.56(هذا احملور بني 



میدانیة الدراسة ال: ثانيالفصل ال

43

بدرجة موافق بشدة ، فيما أتى أدىن ) 0.574(وباحنراف معياري) 4.56(بقيمة) تقدم املؤسسة عروضا مناسبة لكم(
وباحنراف ) 4.15(ة متوسط بقيم)توفر املؤسسة موظفني لالهتمام حباجاتكم و رغباتكم(متوسط هلذا احملور للعبارة

.بدرجة موافق )  0.872(معياري قدره 

بقيمة متوسط يف املرتبة الثانية ) ميتاز موظفو خدمة العمالء بسلوك راقي ومهذب يف التعامل معكم(كما احتلت العبارة 
دائما على استعداد تام موظفو املؤسسة (، أما العبارة بدرجة موافق بشدة)0.608(وباحنراف معياري قدره ) 4.44(

بدرجة موافق بشدة  )0.486(وباحنراف معياري قدره ) 4.37(بقيمة متوسط فقد احتلت املرتبة الثالثة ) ملساعدتكم
.كذلك

.بدرجة موافق جدا ) 0.371(االحنراف املعياري ب و ) 4.44(أما عن املتغري املستقل ككل فقد كان املتوسط 
و قيمة الزبون الرتكيز على الزبائن املهمنيمن اجلدول السابق أن إجابات أفراد العينة لبعدأما عن البعد السائد فيالحظ 

حمتلة بذلك املرتبة أتت بنسبة مرتفعةتكنولوجيا املعلومات، فحني أن إجابات أفراد العينة لبعدمرتفعة و متساوية باملرتبة األوىل
.األخريةباملرتبة ثقة الزبون، مث يليه بٌعد الثانية

:رضا المشتري الصناعيأبعاد -2
رضا المشتري الصناعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بفقرات ): 8-2(الجدول رقم 

المتوسط المحاور الفرعية مع الفقرات
الحسابي

االنحراف 
المعياري

اتجاه إجابات 
العينة

راض3,811,085.سرعة االستجابة والرد على استفساراتكم وشكاويكم

راضجد 4,460,828.معاجلة شكاويكم  كمشرتين صناعيني وحتسني ردود أفعالكم
راضجد 4,270,795.سهولة الوصول ألصحاب القرار يف املؤسسة حلل مشاكلكم

راضجد 4,290,723.منتجات املؤسسة مطابقة ملعايري اجلودة
راضجد 4,290,723ورغباتكم املتغرية باستمراراملؤسسة تسعى إىل تلبية حاجاتكم 

راض3,960,816.تقدم املؤسسة أسعار تنافسية عن املؤسسات األخرى
راض3,960,816.تسعى املؤسسة لتوفري طلباتكم يف الوقت واملكان احملددين

راضجد 4,650,480.تأخذ املؤسسة مالحظاتكم وانتقاداتكم بعني االعتبار
راضجد 4,400,603.التعامالت املالية مع املؤسسةسهولة 

راضجد 4,310,544.تتعامل املؤسسة مع كل زبائنها بكل شفافية
مرتفع جدا4,370,486رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري الصنــــاعي

SPSSإعداد الطالب بناءا على خمرجات برنامج : المصدر
جدا حيث بلغ املتوسط احلسايب على اجلدول السابق نالحظ أن إجابات املبحوثني يف هذا احملور كانت مرتفعة بناءا

و 4.65(، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) 0.486(باحنراف معياري يقدر بـ ) 4.37(
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أخذ املؤسسة مالحظاتكم وانتقاداتكم بعني ت(أي بني راض بشدة و راض و كان ذلك من نصيب العبارتني ) 3.81
جد و بدرجة )1.085و4.80(و باحنراف معياري )  سرعة االستجابة والرد على استفساراتكم وشكاويكم(و ) االعتبار

فقد احتلت املرتبة الثانية )معاجلة شكاويكم  كمشرتين صناعيني وحتسني ردود أفعالكم(على التوايل، أما العبارة راض و راض 
، كما ان املرتبة الثالثة كانت من نصيب العبارة جد راض بدرجة ) 0.828(و احنراف معياري ) 4,46(مبتوسط حسايب 

يف حني جد راض،بدرجة ) 0.603(و احنراف معياري ) 4.40(مبتوسط حسايب )سهولة التعامالت املالية مع املؤسسة(
و باحنراف معياري ) 4.31(يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ) سسة مع كل زبائنها بكل شفافيةتتعامل املؤ (جاءت العبارة 

) منتجات املؤسسة مطابقة ملعايري اجلودة(بدرجة جد راض، اما عن املرتبة اخلامسة فكانت مناصفة بني العبارتني ) 0.544(
) 0.723(و احنراف معياري ) 4.29(مبتوسط حسايب )  راملؤسسة تسعى إىل تلبية حاجاتكم ورغباتكم املتغرية باستمرا(و 

يف املرتبة ) سهولة الوصول ألصحاب القرار يف املؤسسة حلل مشاكلكم(لكل منهما و بدرجة جد راض، كما جاءت العبارة 
فكانت ةبدرجة جد راض كذلك، أما املرتبة السابع) 0.795(و احنراف معياري ) 4.27(السادسة مبتوسط حسايب 

تسعى املؤسسة لتوفري طلباتكم يف الوقت (و ) تقدم املؤسسة أسعار تنافسية عن املؤسسات األخرى(مناصفة بني العبارتني 
.لكل منهما بدرجة راض) 0.816(و احنراف معياري ) 3.96(مبتوسط حسايب ) واملكان احملددين

لصناعيني ملؤسسة ليند غاز راضون عن منتجات و خدمات يف ظل ما سبق التطرق إليه نستنتج أن آراء املشرتيني ا
املؤسسة إىل حد كبري غري أن املؤسسة جيب عليها الرتكيز أكثر على تسريع االستجابات و الردود على استفسارات و شكاوى 

.كربالزبائن باإلضافة إىل مراجعة األسعار و توفري املنتجات يف الوقت و املكان احملددين لضمان مستوى رضا أ
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تحلیل و مناقشة الفرضیات: الثاني المطلب

كل SPSSهذا املطلب سنتطرق الختبار الفرضيات و مدى صحتها و ذلك من خالل مناقشة خمرجات يف 
.حسب نوع املعاجلة املناسب 

اختبار الفرضية الرئيسية األولى: الفرع األول 
، حىت نتمكن تقوم هذه الفرضية على وجود عالقة ارتباط بني إدارة عالقات الزبائن بأبعادها و رضا املشرتي الصناعي 

:من اختبار صحة هذه الفرضية نقوم باقرتاح التايل 
مستوى عندإدارة عالقات الزبائن بأبعادها و رضا املشرتي الصناعيبني ال توجد عالقة ارتباط : H0الفرضية الصفرية 

.0.05أقل من αداللة 
عند مستوى داللة إدارة عالقات الزبائن بأبعادها و رضا املشرتي الصناعيبنيتوجد عالقة ارتباط: H1الفرضية البديلة 

α  0.05أقل من.
الزبائن و رضا المشتري الصناعيمعإدارة العالقةأبعادبيناإلرتباطيةالعالقاتيوضح) :9- 2(جدول رقم 

رضا 
المشتري 
الصناعي

أبعاد إدارة عالقات الزبائن

المتغير المستقل التركيز على 
الزبائن 
الدائمين

تكنولوجيا ثقة الزبون
المعلومات

قيمة الزبون

قيمة 
معامل 
االرتباط

0,599**0,531**0,0110,599**0,670**

مستوى 
الداللة

0,0000,0000,9360,0000,000

حجم 
العينة

5252525252

SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

االرتباطمعاملقيمةاننالحظاجلدولخاللمنبرضا املشرتي الصناعيالرتكيز على الزبائن الدائمنيعالقة
اقلوهو0.00يساويالداللةمستوىنأوبمتوسطة، طرديةخطيةعالقةهناكانهعلىيدلوهذا0.599يساويبريسون

.علىالعينةيفعليهااملتحصلالنتيجةتعميمونستطيعاحصائيةداللةاالرتباطملعاملوبالتايل0.05من
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يساويبريسوناالرتباطمعاملقيمةاننالحظاجلدولخاللمنثقة الزبون برضا املشرتي الصناعيعالقة
0.05مناقلوهو0.00يساويالداللةمستوىنأوب، متوسطةطرديةخطيةعالقةهناكانهعلىيدلوهذا0.531
.علىالعينةيفعليهااملتحصلالنتيجةتعميمونستطيعاحصائيةداللةاالرتباطملعاملوبالتايل

بريسوناالرتباطمعاملقيمةاننالحظاجلدولخاللمنبرضا املشرتي الصناعيتكنولوجيا املعلوماتعالقة
منكربا وهو0.936يساويالداللةمستوىنأوبضعيفة، طرديةخطيةعالقةهناكانهعلىيدلوهذا0.011يساوي

.علىالعينةيفعليهااملتحصلالنتيجةتعميمونستطيعاحصائيةداللةاالرتباطملعاملليس وبالتايل0.05

يساويبريسوناالرتباطمعاملقيمةاننالحظاجلدولخاللمنالصناعيبرضا املشرتيقيمة الزبون عالقة
0.05مناقلوهو0.00يساويالداللةمستوىنأوبمتوسطة،طرديةخطيةعالقةهناكانهعلىيدلوهذا0.599
.علىالعينةيفعليهااملتحصلالنتيجةتعميمونستطيعاحصائيةداللةاالرتباطملعامل:وبالتايل

برضا املشرتي إدارة عالقات الزبائن عالقةاننالحظيةئحصااإلالعينةمنعليهااملتحصلالنتائجهذهخاللومن
يساويالداللةمستوى، كما أن0.670يساويبريسوناالرتباطمعاملقيمةنطردية تقرتب من القوة إذ أالصناعي
علىالعينةيفعليهااملتحصلالنتيجةتعميمونستطيعاحصائيةداللةاالرتباطملعاملوبالتايل0.05مناقلوهو0.00
.

من السابق ذكره و مبا أنه ثبت وجود عالقة ارتباط بني أبعاد إدارة عالقات الزبائن و رضا املشرتي الصناعي ماعدا 
وبذلك الزبائن بأبعادها و رضا املشرتي الصناعيإدارة عالقات ارتباط بني وجود عالقة لومات يتضح لنابعد تكنولوجيا املع

.H1و قبول الفرضية البديلةH0رفض الفرضية الصفرية

اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: الفرع الثاني 
حىت نتمكن ،بني إدارة عالقات الزبائن بأبعادها و رضا املشرتي الصناعي الفرضية على وجود عالقة تأثريتقوم هذه

:من اختبار صحة هذه الفرضية قمنا بتقسيم هذه الفرضية إلىل فرضيات فرعية بالنحو التايل 
توجد عالقة تأثري بني بعد الرتكيز على الزبائن الدائمني على أنه الفرضية تقوم هذه:الفرضية الفرعية األولى -1

:و بالتايل نفرتض اآليت و رضا املشرتي الصناعي
ال توجد عالقة تأثري بني بعد الرتكيز على الزبائن الدائمني و رضا املشرتي الصناعي عند مستوي : H0الفرضية الصفرية 

.0.05أقل من αداللة 
توجد عالقة تأثري بني بعد الرتكيز على الزبائن الدائمني و رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة :H1الفرضة البديلة 

α 0.05أقل من.
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تحليل االنحدار الخطي البسيط بين بعد التركيز على الزبائن الدائمين و رضا المشتري ): 10- 2(الجدول رقم 
الصناعي

معلمات النموذجالفرضية
معامالت 
االنحدار

tاختبار
القيمة 

(sig)االحتمالية
التفسير

الفرضية األولى

B2.5627.5030.000معنوية

B10.3734.9480.000معنوية

R0.573معامل االرتباط 

R20.329معامل التحديد 

F(24.480(اختبار 

النموذج 0.000مستوى الداللة
معنوي

SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

:يتبني لنا من خالل نتائج هذا التحليل الوارد يف اجلدول أعاله مايلي
الرتكيز على الزبائن عندما يكون عامل (B=2.562)دة واحدة هوكوحرضا املشرتي الصناعيأن متوسط -

.0يساوي الدائمني
بنسبة معيارية رضا املشرتي الصناعيبوحدة واحدة يزداد الرتكيز على الزبائن الدائمنيويعين أن الزيادة يف عامل -

.(B1=0.373)قدرها 
، ألن رضا املشرتي الصناعيعلى أبعاد إدارة عالقة الزبائنكأحد الرتكيز على الزبائن الدائمنييوجد تأثري من قبل -

).0,05(أقل من وهي (t)الختبار ) 0,000(القيمة االحتمالية 
أنه يوجد مما يدل على) 0,573(إىل قوة العالقة بني املتغريين السابقني هي Rتشري قيمة معامل االرتباط -

.بعد الرتكيز على الزبائن الدائمني ورضا املشرتي الصناعيبني فوق املتوسطارتباط 
باالعتماد على رضا املشرتي الصناعيمن التباين يف مستوى %32.9الرتكيز علة الزبائن الدائمنيفسر متغري -

.رضا املشرتي الصناعي على إحداث تغريات يف الرتكيز علة الزبائن الدائمنيوبالتايل يساهم R2قيمة معامل التجديد 
وهذا يدل على أن ) 0,05(وهي أقل من مستوى الداللة ) F) (0,000(بلغت قيمة مستوى الداللة -

.رضا املشرتي الصناعييؤثر  يف الرتكيز على الزبائن الدائمنيالنموذج ككل معنوي وأن 
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و بني بعد الرتكيز على الزبائن الدائمني و رضا املشرتي الصناعيتوجد عالقة تأثري بأنهسبق يظهر لناو عليه و من ما
.H1و نقبل الفرضية البديلة H0بذلك نرفض الفرضية الصفرية 

و رضا املشرتي ثقة الزبونتوجد عالقة تأثري بني بعد أنه على تقوم هذه الفرضية : الفرعية الثانيةالفرضية -2
:و بالتايل نفرتض اآليت الصناعي

أقل من αو رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة ثقة الزبونال توجد عالقة تأثري بني بعد : H0الفرضية الصفرية 
0.05.

.0.05أقل من αو رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة ثقة الزبونتوجد عالقة تأثري بني بعد :H1الفرضة البديلة 
تحليل االنحدار الخطي البسيط بين بعد ثقة الزبون و رضا المشتري الصناعي): 11- 2(رقم الجدول 

معلمات النموذجالفرضية
معامالت 
االنحدار

tاختبار
القيمة 

(sig)االحتمالية
التفسير

الفرضية األولى

B3.43713.5060.000معنوية

B10.1873.1990.000معنوية

R0.412معامل االرتباط 

R20.170معامل التحديد 

F(10.231(اختبار 

النموذج 0.002مستوى الداللة
معنوي

SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

:يتبني لنا من خالل نتائج هذا التحليل الوارد يف اجلدول أعاله مايلي
يساوي ثقة الزبونعندما يكون عامل (B=3.437)هودة واحدة كوحرضا املشرتي الصناعيأن متوسط - 0.
بنسبة معيارية قدرها رضا املشرتي الصناعيبوحدة واحدة يزداد ثقة الزبونويعين أن الزيادة يف عامل - (B1=0.187).
ألن القيمة االحتمالية ،رضا املشرتي الصناعيعلى أبعاد إدارة عالقة الزبائنكأحد ثقة الزبونيوجد تأثري من قبل -

).0,05(أقل من وهي (t)الختبار ) 0,000(
مما يدل على أنه يوجد ) 0,412(بني املتغريين السابقني هي إىل وجود عالقةRتشري قيمة معامل االرتباط -

.بعد ثقة الزبون ورضا املشرتي الصناعيبني املتوسطأقل منارتباط 
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باالعتماد على قيمة معامل رضا املشرتي الصناعيمن التباين يف مستوى %17.0ثقة الزبونفسر متغري -
.رضا املشرتي الصناعي على إحداث تغريات يف ثقة الزبونساهم وبالتايل تR2التجديد 

وهذا يدل على أن ) 0,05(وهي أقل من مستوى الداللة ) F) (0,000(بلغت قيمة مستوى الداللة -
.رضا املشرتي الصناعيؤثر  يف تالزبونثقةالنموذج ككل معنوي وأن 

و بذلك نرفض الفرضية و رضا املشرتي الصناعيثقة الزبونبني بعد توجد عالقة تأثري بأنهسبق يتضح لناو عليه و من ما
.H1و نقبل الفرضية البديلة H0الصفرية 

و رضا تكنولوجيا املعلوماتتوجد عالقة تأثري بني بعد على أنه تقوم هذه الفرضية : ثالثةالفرضية الفرعية ال-3
:و بالتايل نفرتض اآليت املشرتي الصناعي

αو رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة تكنولوجيا املعلوماتال توجد عالقة تأثري بني بعد : H0الفرضية الصفرية 
.0.05أقل من 

أقل αو رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة تكنولوجيا املعلوماتتوجد عالقة تأثري بني بعد :H1الفرضة البديلة 
.0.05من 

تحليل االنحدار الخطي البسيط بين بعد تكنولوجيا المعلومات و رضا المشتري الصناعي): 12- 2(الجدول رقم 

معلمات النموذجالفرضية
معامالت 
االنحدار

tاختبار
القيمة
(sig)االحتمالية

التفسير

الفرضية األولى

B3.93910.6900.000معنوية

B10.0700.8230.414معنوية

R0.116معامل االرتباط 

R20.013معامل التحديد 

F(0.678(اختبار 

النموذج غير 0.141مستوى الداللة
معنوي

SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

:يتبني لنا من خالل نتائج هذا التحليل الوارد يف اجلدول أعاله مايلي
تكنولوجيا املعلوماتعندما يكون عامل (B=3.939)دة واحدة هوكوحرضا املشرتي الصناعيأن متوسط -

.0يساوي 
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بنسبة معيارية قدرها رضا املشرتي الصناعيبوحدة واحدة يزداد املعلوماتتكنولوجيا ويعين أن الزيادة يف عامل - (B1=0.07).
، ألن رضا املشرتي الصناعيعلى أبعاد إدارة عالقة الزبائنكأحد تكنولوجيا املعلوماتيوجد تأثري من قبل ال -

).0,05(أكرب منوهي (t)الختبار ) 0,141(القيمة االحتمالية 
مما يدل على أنه يوجد ) 0,116(بني املتغريين السابقني هي إىل وجود عالقةRتشري قيمة معامل االرتباط -

.ورضا املشرتي الصناعيتكنولوجيا املعلوماتبعد بني ضعيفارتباط 
باالعتماد على قيمةرضا املشرتي الصناعيمن التباين يف مستوى %13.0تكنولوجيا املعلوماتفسر متغري -

.رضا املشرتي الصناعي على إحداث تغريات يف تكنولوجيا املعلوماتساهم وبالتايل تR2معامل التجديد 
وهذا يدل على أن ) 0,05(من مستوى الداللة وهي أكرب) F) (0,141(بلغت قيمة مستوى الداللة -

.الصناعيرضا املشرتي ؤثر  يف تال تكنولوجيا املعلوماتمعنوي وأن غري النموذج ككل 
و بذلك و رضا املشرتي الصناعيتكنولوجيا املعلوماتبني بعد توجد عالقة تأثري بأنهلقولسبق ميكننا او عليه و من ما

.H1الفرضية البديلة نرفض و H0الفرضية الصفرية نقبل 

الزبون و رضا املشرتي قيمةتوجد عالقة تأثري بني بعد أنه تقوم هذه الفرضية على : رابعالفرضية الفرعية ال-4
:و بالتايل نفرتض اآليت الصناعي

أقل من αو رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة قيمة الزبونال توجد عالقة تأثري بني بعد : H0الفرضية الصفرية 
0.05.

أقل من αو رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة قيمة الزبونتوجد عالقة تأثري بني بعد :H1الفرضة البديلة 
0.05.

تحليل االنحدار الخطي البسيط بين بعد قيمة الزبون و رضا المشتري الصناعي): 13- 2(الجدول رقم 

معلمات النموذجالفرضية
معامالت 
االنحدار

tاختبار
القيمة 

(sig)االحتمالية
التفسير

الفرضية األولى

B2.0594.7520.000معنوية

B10.4935.0510.000معنوية

R0.581معامل االرتباط 

R20.338معامل التحديد 

F(25.515(اختبار 

النموذج 0.000مستوى الداللة
معنوي
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SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

:يتبني لنا من خالل نتائج هذا التحليل الوارد يف اجلدول أعاله مايلي
يساوي قيمة الزبونعندما يكون عامل (B=2.059)دة واحدة هوكوحرضا املشرتي الصناعيأن متوسط - 0.
بنسبة معيارية قدرها رضا املشرتي الصناعيبوحدة واحدة يزداد قيمة الزبونويعين أن الزيادة يف عامل - (B1=0.493).
، ألن القيمة رضا املشرتي الصناعيعلى أبعاد إدارة عالقة الزبائنكأحد قيمة الزبونيوجد تأثري من قبل -
).0,05(أقل من وهي (t)الختبار ) 0,000(االحتمالية 

مما يدل على أنه يوجد )0,581(بني املتغريين السابقني هي إىل وجود عالقةRتشري قيمة معامل االرتباط -
.بعد قيمة الزبون ورضا املشرتي الصناعيبني املتوسطفوقارتباط 

باالعتماد على قيمة معامل رضا املشرتي الصناعيمن التباين يف مستوى %33.8قيمة الزبونفسر متغري -
.رضا املشرتي الصناعي على إحداث تغريات يف قيمة الزبونساهم وبالتايل تR2التجديد 

وهذا يدل على أن ) 0,05(وهي أقل من مستوى الداللة ) F) (0,000(بلغت قيمة مستوى الداللة -
.رضا املشرتي الصناعيؤثر  يف قيمة الزبون تالنموذج ككل معنوي وأن 

و بذلك نرفض الفرضية و رضا املشرتي الصناعيقيمة الزبونبني بعد توجد عالقة تأثري بأنهسبق يتبني لناو عليه و من ما
.H1و نقبل الفرضية البديلة H0الصفرية 

ةثالثاختبار الفرضية الرئيسية ال: ثالثالفرع ال
الفرضية على وجود فروق يف استجابات املبحوثني اجتاه رضاهم تعزى إىل البيانات العامة، حىت نتمكن من تقوم هذه

:التايل اختبار صحة هذه الفرضية نقوم باقرتاح 
αال توجد فروق يف استجابات املبحوثني اجتاه رضاهم تعزى إىل البيانات العامة عند مستوى داللة : H0الفرضية الصفرية 

.0.05أقل من 
أقل αتوجد فروق يف استجابات املبحوثني اجتاه رضاهم تعزى إىل البيانات العامة عند مستوى داللة : H1الفرضية البديلة 

.0.05من  
البيانات العامة للمبحوثتحليل التباين األحادي لفحص ): 14-2(الجدول رقم 

مصدر التبايناسم المتغير
مجموع 
متوسط المربعاتدرجة الحريةالمربعات

Fقيمة 
المحسوبة

مستوى 
sigالداللة 

12,213111,1101,324,2470طبيعة المؤسسة
7,40311,67301,303,2580مدة  التعامل
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عدد (حجم المؤسسة
)العمال

8,64511,78601,043,4290

SPSSمن إعداد الطالب بناءا على خمرجات برنامج : المصدر

):F(يوضح اجلدول أعاله مقارنة املتوسطات عن طريق اختبار 
، حيث بلغت قيمة )طبيعة املؤسسة(تعزى ملتغري رضا املشرتي الصناعيعدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى -

.0,05وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة 1,324فقد بلغت Fأما القيمة احملسوبة 0,247الداللة اإلحصائية 
، حيث بلغت قيمة )مدة  التعامل(تعزى ملتغري رضا املشرتي الصناعيعدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى -

.0,05وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة 1,303فقد بلغت Fأما القيمة احملسوبة 0,258الداللة اإلحصائية 
، حيث ))عدد العمال(حجم املؤسسة(تعزى ملتغري رضا املشرتي الصناعيعدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى -

هي غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة 1,043فقد بلغت Fأما القيمة احملسوبة 0,429بلغت قيمة الداللة اإلحصائية 
0,05.

ال توجد فروق يف استجابات املبحوثني اجتاه رضاهم تعزى إىل البيانات العامة و بذلك بأنهسبق نقولو عليه و من ما
.H1و نرفض الفرضية البديلة H0نقبل الفرضية الصفرية 
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نتائج اختبار الفرضیات: المطلب الثالث

: نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى: الفرع األول
وجود عالقة ارتباط بني أبعاد إدارة عالقات الزبائن و رضا املشرتي الصناعي ماعدا بعد تكنولوجيا املعلومات 

الزبائن بأبعادها و رضا املشرتي الصناعيإدارة عالقات ارتباط بني ميكننا احلكم بوجود عالقة 

:نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:الفرع الثاني
نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:

أقل من αتوجد عالقة تأثري بني بعد الرتكيز على الزبائن الدائمني و رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة 
0.05.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

.0.05أقل من αو رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة ثقة الزبونتوجد عالقة تأثري بني بعد 
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

أقل من αو رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة تكنولوجيا املعلوماتال توجد عالقة تأثري بني بعد 
0.05.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

.0.05أقل من αتوجد عالقة تأثري بني بعد قيمة الزبون و رضا املشرتي الصناعي عند مستوي داللة 

:نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: الفرع الثالث
:نصت الفرضية الرئيسية الثالثة على أنه

.0.05أقل من αتوجد فروق يف استجابات املبحوثني اجتاه رضاهم تعزى إىل البيانات العامة عند مستوى داللة ال
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:خالصة الفصل

تطبيق إدارة عالقات الزبائن تأثريبعد تعرضنا هلذا الفصل والذي تطرقنا من خالله لدراسة جانب 
وحماولة إسقاط اجلانب النظري عليها،على رضا املشرتي الصناعي،

، فمعظم اإلجابات هناك أثر لتطبيق إدارة عالقات الزبائن على رضا املشرتي الصناعينستنتج بشكل عام أن 
.املتغرييناليت مت استخالصها من نتائج حتليل االستبيان ترى أن هناك عالقة بني 

مدة ، طبيعة املؤسسة(اه رضاهم تعزى إىل البيانات العامة يف استجابات املبحوثني اجتفروقكما أننا مل جند
).)عدد العمال(حجم املؤسسة ، التعامل مع الشركة

يعد املبعدين الرتكيز على الزبائن الدائمني و قيمة الزبون األكثر إرتباطا برضا املشرتي الصناعي يف حني 
.خلصت الدراسة إىل عدم تأثري مبعد تكنولوجيا املعلومات
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:  االستنتاج العام- 1
النتائج ومناقشة، وكذا حتليلللعديد من املشرتين الصناعيني على ضوء ما قمنا به من دراسة ميدانية 

وذلك من ألفراد العينة الذين ينتمون إىل زبائن شركة ليند غاز فرع ورقلةمن خالل توزيع االستبيان املتحصل عليها
نيأجل معرفة مدى حتقق صحة الفرضيات اليت بنينا على أساسها البحث أو الدراسة، حيث مت إثبات صحة الفرضيت

.وبناءا على ذلك ميكن القول بأن الفرضية العامة للبحث قد حتققتيف حني مت نفي الفرضية الثالثة األوىل والثانية
عالقات الزبون يف رضا املستعمل الصناعي ال يتجلى إال إذا ركزت إدارةوعليه فإن الدور الفعال الذي تلعبه 

: ومن خالل دراستنا استخلصنا االستنتاجات التاليةالشركة على حتقيق و توفري كل أبعاد هذه األخرية،
عبارة عن إسرتاتيجية جلذب الزبائن و 
،

.ة بالزبائنقختزين، و حتليل املعلومات املتعل
شرتيني مدى التوافق بني خصائص املنتجات و توقعات املأما رضا املشرتي الصناعي فعرفناه بأنه

.الصناعيني مما يضمن إعادة الشراء و بذلك والئهم للمؤسسة 

؛هموشكاويت املشرتين الصناعيني االستجابة والرد على استفساراسرعة يف وجود خلل لدى شركة ليند غاز- 
بنسب أقل فيما خيص األسعار و التوزيع؛كانرضا املشرتين الصناعيني- 
؛ألبعاد إدارة عالقات الزبائن إىل رضا املشرتي الصناعي لزبائن شركة ليند غاز فرع ورقلةيؤدي التطبيق الفعلي السليم - 
حبسب طبيعة املؤسسة ، حجمها و مدة التعامل معها مما يزيد يف ثقة رضا زبائن شركة ليند غاز مع ال توجد فروق يف - 

وقة؛استقطاب زبائن جدد من خالل الكلمة املنطاملشرتين الصناعيني و بذلك 
تطبيق أفضل على أن تكون هذه الدراسة امتداد لدراسات علمية الحقة من اجل حتسني مستوي أملنويف األخري 

ال إلجياد حل وزيادة التعمق يف هذا األبعاد إدارة عالقات الزبائن سواء اليت تطرقنا إليها يف هذه الدراسة أو أبعاد أخرى،
.تواجهها شركة ليند غاز يف إرضاء زبائنها و احلفاظ عليهماليت للمشاكل وختطي كل الصعوبات 

:  االقتراحات- 2
ا، فقد توصلنا لبعض االقرتاحات املهمة واليت نتمىن من خالل ما قدمناه من دراسة نظرية وميدانية اليت قمنا 

:رضا املشرتين الصناعيني و بالتايل ضمان والئهم نذكر منها ا بغرض حتسني مراعا
 -

؛خدمات النقل و أوقات التسليم
؛نظام معاجلة الشكاوي و االقرتاحات بغية توفري عالقات وثيقة مع املشرتين الصناعيني ضرورة تدعيم - 
؛تقدمياالهتمام بضرورة - 
؛بإدارة عالقات الزبون وخاصة يف بعدها املتعلق بتكنولوجيا املعلومات و االتصالجيب زيادة االهتمام - 
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:  اآلفاق المستقبلية للدراسة- 3
جديدةآفاقفتحأجلمنوبعضىها،أغفىلواملوضوعمناملهمةاجلوانببعضتناول،حمدودعملناإن

:اآلتيةاملواضيعنقرتحالواسعهذايفللبحث
دور تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف حتقيق والء املشرتي الصناعي؛
؛الزبونمعالعالقةبادارةاملؤسسةعالقةتفعيليفالتسويقحبوثدور
 يف رضا املشرتي الصناعي؛أثر جودة اخلدمات املصاحبة
عالقات الزبائن يف ضمان والء املشرتي الصناعيإدارة دور.

أثر إدارة عالقات إظهاريفبسيطكلبشولواهمتساليتو،ةياملنهجوكلبالشناعرضدقوننكالبحث،هذايف
يف رضا املشرتي الصناعي ملؤسسة ليند غاز فرع ورقلةCRMالزبائن 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة غرداية

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم التجارية

استمارة استبيان
و بعدطيبةتحيةاهللا،ورحمةعليكمالسالم

حتت 2019/2020: تسويق صناعي لسنة:يف إطار استكمال متطلبات نيل شهادة املاسرت ختصص 
نرجوا منكم التكرم باإلجابة عن األسئلة " . أثر تطبيق إدارة عالقات الزبائن على رضا المشتري الصناعي" عنوان

اليت   تتضمنها، علما بأن املعلومات اليت سيتم احلصول عليها ستعامل بسرية تامة، وألغراض البحث العلمي فقط، 
.لوا مننا شكرنا اجلزيل لتفهمكم ومساعدتكم القيمة يف إعداد هذا البحثويف االخري تقب

في الخانة المناسبة) x(يرجى وضع عالمة : البيانات العامة للمبحوث: الجزء األول 
:طبيعة املؤسسة-1

قطاع اقتصاديقطاع عام               قطاع خاص                     
:مدة التعامل مع الشركة -2

سنوات10أكثر من سنوات           10إىل 5من سنوات                5أقل من 
):عدد العمال(حجم املؤسسة -3

وقفما ف50من  عامل   49إىل 10من عمال             09إىل 1من 
ورضا المشتري الصناعيإدارة عالقات الزبائن: الجزء الثاني

أبعاد إدارة عالقات الزبائن:المحور األول

موافقالعبارات
بشدة

غير محايدموافق
موافق

غير موافق
بشدة

التركيز على الزبائن الدائمين

االستبيان-1
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.تطلعكم املؤسسة على كل جديد من املعلومات بشكل مستمر

.املؤسسة مبقرتحاتكم حلل أي مشكلة

.جتد املؤسسة تفهما واضحا ملا تطرحونه من أفكار وآراء

.جتدون اهتماما واضحا وترحيب عند زيارتكم للمؤسسة

هنا اقصد املؤسسة تتبابع ( 
).زبون

اقصد خدمات (لكم املؤسسة خدمات إضافية مميزة بعد كل عملية توفر
).متابعة

.تستمع املؤسسة لكل انشغاالتكم وتطلعاتكم  عند اتصالكم

ثقة الزبون

.املؤسسة تسهيالت خاصة لتعزيز الثقة املتبادلةلكمتقدم

.تتمتع مبصداقية ملا تروج لهاملؤسسةتعتقدون أن 

.مع  املؤسسة بكل سرية و أمانةونتتعامل

.يولد احساس بالثقةكمتعامل موظف املؤسسة مع

تكنولوجيا المعلومات

اتف، اهل(بكل أرحيية كمة خمتلف وسائل للتواصل معتستخدم املؤسس
.)...الربيد اإللكرتوين

.تستعمل املؤسسة برجميات حلول إدارة عالقات الزبائن

.متتلك املؤسسة موقع الكرتوين مم

.تسعى املؤسسة لتطبيق أحدث تكنولوجيا إلجناز أعماهلا يف ظرف وجيز

:قيمة الزبون

.تكمتام ملساعداستعدادموظفو املؤسسة دائما على 

.لكمتقدم املؤسسة عروضا مناسبة 

.معكمتعاملالميتاز موظفو خدمة العمالء بسلوك راقي ومهذب يف 
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.كم و رغباتكمتوفر املؤسسة موظفني لالهتمام حباجات

الصناعيشتريرضا الم: المحور الثاني

جد العبارات
راض

غير راضغير راضمحايدراض
بشدة

.وشكاويكمكمستجابة والرد على استفساراتاالسرعة 

.كمصناعيني وحتسني ردود أفعالشكاويكم  كمشرتين معاجلة 

.اكلكمشمألصحاب القرار يف املؤسسة حلل سهولة الوصول 

.ملؤسسة مطابقة ملعايري اجلودةامنتجات 

.باستمرارم املتغرية كورغباتكمحاجاتةتلبياملؤسسة تسعى إىل 

.املؤسسة أسعار تنافسية عن املؤسسات األخرىتقدم

.احملددينلتوفري طلباتكم يف الوقت واملكان املؤسسةتسعى 

.بعني االعتباركموانتقاداتكماملؤسسة مالحظاتتأخذ

.تعامالت املالية مع املؤسسةالسهولة 

.بكل شفافيةكل زبائنهال املؤسسة مع  تتعام
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SPSSنتائج -2

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 52 100,0

Excluea 0 ,0

Total 52 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables

de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,798 29

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 52 100,0

Excluea 0 ,0

Total 52 100,0
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a. Suppression par liste basée sur toutes les variables

de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,599

Nombre d'éléments 15a

Partie 2 Valeur ,658

Nombre d'éléments 14b

Nombre total d'éléments 29

Corrélation entre les sous-échelles ,806

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,893

Longueur inégale ,893

Coefficient de Guttman ,892

a. Les éléments sont : تھتم المؤسسة , .تطلعكم المؤسسة على كل جدید من المعلومات بشكل مستمر

تجدون اھتماما واضحا , .تجد المؤسسة تفھما واضحا لما تطرحونھ من أفكار وآراء, .بمقترحاتكم لحل أي مشكلة

, ).اقصد خدمات متابعة(توفر لكم المؤسسة خدمات إضافیة ممیزة بعد كل عملیة , .للمؤسسةوترحیب عند زیارتكم 

, .تقدم لكم المؤسسة تسھیالت خاصة لتعزیز الثقة المتبادلة, .تستمع المؤسسة لكل انشغاالتكم وتطلعاتكم  عند اتصالكم

تستخدم المؤسسة , .لد احساس بالثقةتعامل موظف المؤسسة معكم یو, .تتعاملون مع  المؤسسة بكل سریة و أمانة

تستعمل المؤسسة برمجیات حلول إدارة , ...).الھاتف، البرید اإللكتروني(مختلف وسائل للتواصل معكم بكل أریحیة 

یمتاز موظفو خدمة العمالء بسلوك راقي , .موظفو المؤسسة دائما على استعداد تام لمساعدتكم, .عالقات الزبائن

سرعة االستجابة والرد على , .توفر المؤسسة موظفین لالھتمام بحاجاتكم و رغباتكم, .كمومھذب في التعامل مع

..استفساراتكم وشكاویكم

b. Les éléments sont : معالجة شكاویكم  كمشترین , .سرعة االستجابة والرد على استفساراتكم وشكاویكم

تقدم المؤسسة أسعار تنافسیة عن , .منتجات المؤسسة مطابقة لمعاییر الجودة,.صناعیین وتحسین ردود أفعالكم

سھولة التعامالت المالیة مع , .تسعى المؤسسة لتوفیر طلباتكم في الوقت والمكان المحددین, .المؤسسات األخرى

, .ارتكم للمؤسسةتجدون اھتماما واضحا وترحیب عند زی, .تتعامل المؤسسة مع كل زبائنھا بكل شفافیة, .المؤسسة

تسعى المؤسسة لتطبیق أحدث تكنولوجیا إلنجاز أعمالھا في , .موظفو المؤسسة دائما على استعداد تام لمساعدتكم

, .تقدم لكم المؤسسة تسھیالت خاصة لتعزیز الثقة المتبادلة, .منتجات المؤسسة مطابقة لمعاییر الجودة, .ظرف وجیز

سھولة الوصول ألصحاب القرار في المؤسسة لحل , .عرض منتجاتھاتمتلك المؤسسة موقع الكتروني ممیز ل

تقدم المؤسسة أسعار تنافسیة عن المؤسسات األخرى, .مشاكلكم ..
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Statistiques descriptives

N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

تطلعكم المؤسسة على كل جدید من 

.المعلومات بشكل مستمر
52 3 5 4,83 ,474

تھتم المؤسسة بمقترحاتكم لحل أي 

.مشكلة
52 3 5 4,87 ,397

تجد المؤسسة تفھما واضحا لما تطرحونھ 

.من أفكار وآراء
52 4 5 4,88 ,323

تجدون اھتماما واضحا وترحیب عند 

.زیارتكم للمؤسسة
52 3 5 4,56 ,574

متابعة باستمرار بعد كل عملیة تقومون 

).تتبابع زبونھنا اقصد المؤسسة ( بھا 
52 3 5 4,56 ,574

توفر لكم المؤسسة خدمات إضافیة ممیزة 

اقصد خدمات متابعة(بعد كل عملیة  ).
52 3 5 4,44 ,608

تستمع المؤسسة لكل انشغاالتكم 

.وتطلعاتكم  عند اتصالكم
52 2 5 4,15 ,872

التركیز على الزبائن الدائمیین 52 4 5 4,50 ,505

تسھیالت خاصة تقدم لكم المؤسسة

.لتعزیز الثقة المتبادلة
52 2 5 3,81 1,085

تتمتع بمصداقیة لما المؤسسةتعتقدون أن 

.تروج لھ
52 2 5 4,46 ,828

تتعاملون مع  المؤسسة بكل سریة و 

.أمانة
52 2 5 4,27 ,795

تعامل موظف المؤسسة معكم یولد 

.احساس بالثقة
52 3 5 4,29 ,723

ثقة الزبون 52 3 5 4,29 ,723

تستخدم المؤسسة مختلف وسائل 

الھاتف، (للتواصل معكم بكل أریحیة 

.(...البرید اإللكتروني

52 2 5 3,96 ,816

تستعمل المؤسسة برمجیات حلول إدارة 

.عالقات الزبائن
52 3 5 4,40 ,634



المالحق

71

تمتلك المؤسسة موقع الكتروني ممیز 

.لعرض منتجاتھا
52 4 5 4,65 ,480

تسعى المؤسسة لتطبیق أحدث تكنولوجیا 

.إلنجاز أعمالھا في ظرف وجیز
52 3 5 4,40 ,603

تكنولوجیا المعلومات 52 3 5 4,31 ,544

موظفو المؤسسة دائما على استعداد تام 

.لمساعدتكم
52 4 5 4,37 ,486

.لكمتقدم المؤسسة عروضا مناسبة  52 3 5 4,56 ,574

یمتاز موظفو خدمة العمالء بسلوك راقي 

.ومھذب في التعامل معكم
52 3 5 4,44 ,608

توفر المؤسسة موظفین لالھتمام 

.بحاجاتكم و رغباتكم
52 2 5 4,15 ,872

قــیــمــــة الـــزبـــــــون 52 4 5 4,50 ,505

إدارة عالقات الزبائن 52 4 5 4,40 ,371

استفساراتكم سرعة االستجابة والرد على 

.وشكاویكم
52 2 5 3,81 1,085

معالجة شكاویكم  كمشترین صناعیین 

.وتحسین ردود أفعالكم
52 2 5 4,46 ,828

سھولة الوصول ألصحاب القرار في 

.المؤسسة لحل مشاكلكم
52 2 5 4,27 ,795

.منتجات المؤسسة مطابقة لمعاییر الجودة 52 3 5 4,29 ,723

كمحاجاتةتلبیالمؤسسة تسعى إلى 

باستمرارم المتغیرة كورغبات
52 3 5 4,29 ,723

تقدم المؤسسة أسعار تنافسیة عن 

.المؤسسات األخرى
52 2 5 3,96 ,816

تسعى المؤسسة لتوفیر طلباتكم في الوقت 

.والمكان المحددین
52 2 5 3,96 ,816

وانتقاداتكم كمالمؤسسة مالحظاتتأخذ
.بعین االعتبار 52 4 5 4,65 ,480

.سھولة التعامالت المالیة مع المؤسسة 52 3 5 4,40 ,603
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تتعامل المؤسسة مع كل زبائنھا بكل 

.شفافیة
52 3 5 4,31 ,544

رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري 

الصنــــأعي
52 4 5 4,37 ,486

N valide (liste) 52

Table de fréquences

المؤسسةطبیعة 

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide 4 22 42,3 42,3 42,3

5 30 57,7 57,7 100,0

Total 52 100,0 100,0

مدة  التعامل

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide سنوات10سنوات الى 5من  1 1,9 1,9 1,9

4 3 5,8 5,8 7,7

5 48 92,3 92,3 100,0
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Total 52 100,0 100,0

عدد العمال(حجم المؤسسة

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide عامل49الى 10من  2 3,8 3,8 3,8

عامل50اكثر من  5 9,6 9,6 13,5

4 12 23,1 23,1 36,5

5 33 63,5 63,5 100,0

Total 52 100,0 100,0

Corrélations

التركیز على الزبائن 

الدائمیین ثقة الزبون تكنولوجیا المعلومات

التركیز على الزبائن الدائمیین Corrélation de Pearson 1 ,510** -,143

Sig. (bilatérale) ,000 ,312

N 52 52 52

ثقة الزبون Corrélation de Pearson ,510** 1 -,280*

Sig. (bilatérale) ,000 ,044

N 52 52 52

تكنولوجیا المعلومات Corrélation de Pearson -,143 -,280* 1

Sig. (bilatérale) ,312 ,044

N 52 52 52

قــیــمــــة الـــزبـــــــون Corrélation de Pearson 1,000** ,510** -,143

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,312
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N 52 52 52

إدارة عالقات الزبائن Corrélation de Pearson ,876** ,731** ,133

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,349

N 52 52 52

رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري 

الصنــــأعي

Corrélation de Pearson ,599** ,531** ,011

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,936

N 52 52 52

Corrélations

قــیــمــــة 

الـــزبـــــــون إدارة عالقات الزبائن

رضـــــــــــــــــــــــــــا 

المشتــــري 

الصنــــأعي

التركیز على الزبائن الدائمیین Corrélation de Pearson 1,000** ,876** ,599**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000

N 52 52 52

ثقة الزبون Corrélation de Pearson ,510** ,731** ,531**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000

N 52 52 52

تكنولوجیا المعلومات Corrélation de Pearson -,143 ,133 ,011

Sig. (bilatérale) ,312 ,349 ,936

N 52 52 52

قــیــمــــة الـــزبـــــــون Corrélation de Pearson 1 ,876** ,599**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000

N 52 52 52

إدارة عالقات الزبائن Corrélation de Pearson ,876** 1 ,670**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000

N 52 52 52
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رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري 

الصنــــأعي

Corrélation de Pearson ,599** ,670** 1

Sig. (bilatérale) ,000 ,000

N 52 52 52

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Récapitulatif des modèles

Modèle R R-deux R-deux ajusté

Erreur standard

de l'estimation

1 ,581a ,338 ,325 ,270

a. Prédicteurs : (Constante), قــیــمــــة الـــزبـــــــون

ANOVAa

Modèle

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

1 Régression 1,860 1 1,860 25,515 ,000b

Résidus 3,645 50 ,073

Total 5,505 51

a. Variable dépendante : رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري الصنــــأعي

b. Prédicteurs : (Constante), قــیــمــــة الـــزبـــــــون
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Coefficientsa

Modèle

Coefficients non standardisés

Coefficients

standardisés

t Sig.B Ecart standard Bêta

1 (Constante) 2,059 ,433 4,752 ,000

قــیــمــــة الـــزبـــــــون ,493 ,098 ,581 5,051 ,000

a. Variable dépendante : الصنــــأعيرضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري 

Récapitulatif des modèles

Modèle R R-deux R-deux ajusté

Erreur standard

de l'estimation

1 ,573a ,329 ,315 ,272

a. Prédicteurs : (Constante), التركیز على الزبائن الدائمیین

ANOVAa

Modèle

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

1 Régression 1,809 1 1,809 24,480 ,000b

Résidus 3,696 50 ,074

Total 5,505 51

a. Variable dépendante : رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري الصنــــأعي
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b. Prédicteurs : (Constante), التركیز على الزبائن الدائمیین

Coefficientsa

Modèle

Coefficients non standardisés

Coefficients

standardisés

t Sig.B Ecart standard Bêta

1 (Constante) 2,562 ,341 7,503 ,000

التركیز على الزبائن الدائمیین ,373 ,075 ,573 4,948 ,000

a. Variable dépendante : الصنــــأعيرضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري 

Récapitulatif des modèles

Modèle R R-deux R-deux ajusté

Erreur standard

de l'estimation

1 ,412a ,170 ,153 ,302

a. Prédicteurs : (Constante), ثقة الزبون

ANOVAa

Modèle

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

1 Régression ,935 1 ,935 10,231 ,002b

Résidus 4,570 50 ,091

Total 5,505 51



المالحق

78

a. Variable dépendante : رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري الصنــــأعي

b. Prédicteurs : (Constante), ثقة الزبون

Coefficientsa

Modèle

Coefficients non standardisés

Coefficients

standardisés

t Sig.B Ecart standard Bêta

1 (Constante) 3,437 ,255 13,506 ,000

ثقة الزبون ,187 ,059 ,412 3,199 ,002

a. Variable dépendante : رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري الصنــــأعي

Récapitulatif des modèles

Modèle R R-deux R-deux ajusté

Erreur standard

de l'estimation

1 ,116a ,013 -,006 ,330

a. Prédicteurs : (Constante), تكنولوجیا المعلومات

ANOVAa

Modèle

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

1 Régression ,074 1 ,074 ,678 ,414b

Résidus 5,432 50 ,109

Total 5,505 51
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a. Variable dépendante : رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري الصنــــأعي

b. Prédicteurs : (Constante), تكنولوجیا المعلومات

Coefficientsa

Modèle

Coefficients non standardisés

Coefficients

standardisés

t Sig.B Ecart standard Bêta

1 (Constante) 3,939 ,368 10,690 ,000

تكنولوجیا المعلومات ,070 ,085 ,116 ,823 ,414

a. Variable dépendante : رضـــــــــــــــــــــــــــا المشتــــري الصنــــأعي

ANOVA

Somme des

carrés ddl Carré moyen F Sig.

طبیعة المؤسسة Intergroupes 12,213 11 1,110 1,324 ,247

Intragroupes 33,537 40 ,838

Total 45,750 51

مدة  التعامل Intergroupes 7,403 11 ,673 1,303 ,258

Intragroupes 20,655 40 ,516

Total 28,058 51

عدد العمال(حجم المؤسسة Intergroupes 8,645 11 ,786 1,043 ,429

Intragroupes 30,125 40 ,753

Total 38,769 51
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