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 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء
 يراسة تطبيقية على شراكة أبو عطن  للمشروبدت / بنغدزي

 *عل  عطية حسين القدبس 
 

 ملخص: ال
هتدؼ ىذه الدراسة إىل ػتاولة التعرؼ على دور إدارة اصتودة الشاملة يف إدارة عالقات العمالء بشركة أبو     

ي، وذلك من خالؿ قوة عالقة االرتباط بينهما. ولتحقيق فرضيات الدراسة فقد مت عطين للمشروبات بنغاز 
استخداـ األسلوب اإلحصائي الوصفي واظتتمثل يف حساب اظتتوسطات اضتسابية، واالؿترافات اظتعيارية، 

ستخداـ (. وقد مت تنفيذ ىذه اظتعاصتات باTوالنسب اظتئوية، ومعامل االرتباط بًنسوف وسبًنماف، واختبار )
عبارة تدور حوؿ  30واظتكونة من  –( اعتمادًا على استمارة االستبياف اظتعدة عتذا الغرض SPSSبرنامج )

 101كوسيلة أساسية صتمع البيانات من اظتوظفٌن )قيد الدراسة(، والبالغ عددىم   –اظتشكلة موضوع الدراسة 
موعة من النتائج، أقتها : بأف ىناؾ "دور" موظف كعينة من غتتمع الدراسة. وقد توصلت ىذه الدراسة إىل غت

أو عالقة ارتباط موجبة بٌن مبادئ إدارة اصتودة الشاملة الثالثة اظتقرتحة )الرتكيز على العميل، الرتكيز على 
العملية، التحسٌن اظتستمر(، و أبعاد إدارة عالقات العمالء الثالثة اظتقرتحة )رضا العميل، والء العميل، قيمة 

 العميل(. 

: مبادئ إدارة اصتودة الشاملة)الرتكيز على العميل، الرتكيز على العملية، التحسٌن اظتستمر(، الكلمدت الدالة 
 أبعاد إدارة عالقات العمالء )رضا العميل، والء العميل، قيمة العميل(. 

  

                                 
  mail : ali_tawi@yahoo.com ليبيا  –جامعة عمر اظتختار  – كلية االقتصاد  –أستاذ مساعد بقسم إدارة األعماؿ  *
 

mailto:ali_tawi@yahoo.com


 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

[232] 

 

 تـقـدمـم:

، ويف ظل إدارة اصتودة الشاملة ينصب على تلبية حاجات  أصبح جوىر توجهات اظتنظمة اظتعاصر اليـو
ورغبات العميل وعلى توقعاتو أيضًا أو ما يفوقها، للوصوؿ إىل الرضاء التاـ أو الػكػامػل لػديو. ولػهػذا الػسػبػب 
يػسػتػلػـز توفر نظاـ للمعلومات التسويقية، واعتماد حبوث التسويق، وتوفًن نظاـ فعاؿ لالتصاالت مع العمالء 

اظتعلومات)التغذية العكسية للمعلومات وردود أفعاؿ العمالء( والتحليل  بصفة مستمرة، ومن شأف تدفق ىذه
اظتستمر عتا، أف يؤدي إىل مواكبة التغيًن يف متطلبات العمالء، وتشخيص فرص التحسٌن والتطوير الدائم 

  External Customersللمنظمة. والذي سوؼ يتم الرتكيز عليو يف ىذه الدراسة ىم العمالء اطتارجيٌن
اظتشرتوف أو اظتستفيدوف من منتجات أو خدمات شركة أبو عطين للمشروبات/ بنغازي، وقد يكونوف  وىم

(، أو موزعٌن وجتار رتلة أو جتزئة. ومن ىذا End Usersمستعملٌن هنائيٌن عتذه اظتنتجات أو اطتدمات)
ورضاىم ضمن اطتطط اظتنطلق كتب على الشركة وضع ىذه اضتاجات والرغبات بل والتوقعات عتؤالء العمالء 

االسرتاتيجية، وخاصًة يف غتاؿ اصتودة باعتبار العميل ىو الشريك الرئيسي للشركة. علمًا بأف الفكرة األساسية 
، والذي يعترب The Modern Marketing Conceptمنبثقة من اىتماـ مفهـو التسويق اظتعاصر 

وػتورهتا حوؿ إرضاء اظتستهلك أو الزبوف)بعًنة  مبثابة فلسفة تسويقية ترمي إىل تكييف كافة عمليات اظتنظمة
(. حيث أصبح ينظر عتذا العميل على أنو أحد األركاف األساسية للمنظمة، والسر 246:  1991وآخروف، 

يف حتقيق النجاح والنمو والبقاء عند توطيد العالقات القوية واظترتابطة معو. ومن ىذا اظتنظور ؾتد أف اصتودة 
حقق الرضا العايل لدى العمالء والعكس صحيح، وبالتايل سوؼ حتقق اظتوقع الريادي واظتتميز العالية نسبيًا ست

 عتذه الشركة أو تلك. 
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 مـشـكـلـة الـدراسـة 
إف اظتنظمػػػة الػػػ  تتجػػػو إىل تطبيػػػق إدارة اصتػػػودة الشػػػاملة البػػػد أف تبتعػػػد قػػػدر اإلمكػػػاف علػػػى اظتفػػػاىيم القد ػػػة 

)تبعػػاً لطبيعػػة منتجاهتػػا، وقػػدرهتا علػػى  بيػػع(، وتعتمػػد "مفهػػـو التسػػويق" وكلمػػا أمكنهػػا)اإلنتػػاج، اظتنػػتج، ال الثالثػػة
االسػػػتثمار يف نظػػػم تكنولوجيػػػا اظتعلومػػػات( االمتػػػداد العتمػػػاد "مفهػػػـو العميػػػل" أيضػػػا   وبػػػذلك سػػػتتجو اظتنظمػػػة 

إىل رضػا العميػل ونشاطها التسويقي لفهػم أفضػل للعميػل وحاجاتػو ورغباتػو وتوقعاتػو، وتنطلػق مػن ذلػك للوصػوؿ 
التػػاـ فيمػػا تقدمػػو لػػو. وعتػػذا تتنػػاوؿ ىػػذه الدراسػػة موضػػوعٌن مهمػػٌن وقتػػا: إدارة اصتػػودة الشػػاملة كمتغػػًن مسػػتقل 
وإدارة عالقػػػات العمػػػالء كمتغػػػًن تػػػابع، وتأسيسػػػاً علػػػى ذلػػػك  كػػػن دتثيػػػل مشػػػكلة الدراسػػػة يف التسػػػاؤؿ الرئيسػػػي 

إدارة عالقػػػات العمػػػالء بشػػػركة أبػػػو عطػػػين للمشػػػروبات  وبنػػػاء عليػػػو مت التالػػػػػػي: مػػػػػػا دور إدارة اصتػػػودة الشػػػاملة يف 
 صياغة التساؤالت الفرعية التالية : 

 ما دور مبدأ الرتكيز على العميل يف إدارة عالقات العميل  -1

 ما دور مبدأ الرتكيز على العملية يف إدارة عالقات العميل   -2

 قات العميل ما دور مبدأ التحسٌن اظتستمر يف إدارة عال -3

 أهـمـيـة الـدراسـة

 كن القوؿ بأف ىذه الدراسة حتظى بأقتية خاصة مستمدة من غتموعة أسباب نذكر بعضها على النحو 
 التالػػػي: 

تسليط الضوء على جزئيات اظتوضوع ػتل اظتشكلة، واظتتمثل يف أقتية الدور إلدارة اصتودة الشاملة كمتغًن -1
مالء كمتغًن تابع، باعتباره من اظتواضيع اإلدارية اصتديرة باالىتماـ يف علم إدارة مستقل يف إدارة عالقات الع

األعماؿ، ؽتا يتيح للمنظمات بشكل عاـ وإدارة شركة أبو عطين بشكل خاص ردة فعل سريعة وشاملة يف  
اًء للمكتبة كيفية جعل إنتاجها السلعي أو اطتدمي أكثر جودة. وعتذا يأمل الباحث أف دتثل ىذه الدراسة إثر 

العربية والليبية على وجو اطتصوص، وخاصًة بعد سؤاؿ الباحث ال توجد ىناؾ دراسة ميدانية للمشكلة قيد 
 اظتوضوع، واظتتعلقة بشركة أبو عطين للمشروبات / بنغازي. 
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إدارة شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي، يف مساعدة يأمل الباحث وبشدة أف تسهم نتائج ىذه الدراسة -2

أفضل لدور إدارة اصتودة الشاملة يف إدارة عالقات العمالء، وبالتايل ػتاولة تقدمي فرصة ؿتو إتباع  على فهم
 أسلوب اصتودة الشاملة مسؤولية اصتميع واظتفهـو التسويقي. 

تعترب ىذه الدراسة من الدراسات اظتيدانية شبو  –وبعد سؤاؿ الشركة –على حسب معرفة الباحث احملدودة -3
ليبيا وخاصًة على نطاؽ مدينة بنغازي، حيث  كن تصنيفها أولػى الػدراسػات فػي الػقػطػاع الػخػاص  النادرة يف

واظتتعلقة بػشػركة أبػو عػطين للمشروبات بنغازي، وعتذا السبب يأمل الباحث أف تفسح غتاالت جديدة ظتزيد 
 ضوع قيد الدراسة. من الدراسات اظتيدانية اظتستقبلية، للمهتمٌن والباحثٌن حوؿ ىذا اظتو 

 أهـداف الـدراسـة

 إىل حتقيق غتموعة من األىداؼ التالية :  –وبشيء من اطتصوصية  –تسعى ىذه الدراسة      

 أوالً : أهـداف الـدراسـة الـنـظـرمـة 
 على توجيو النظر على اآلتػػػي :  –وبشيء من اإلكتاز  –تعمل ىذه الدراسة

 ة. التعريف بإدارة اصتودة الشامل( 1
 والتحسٌن اظتستمر(.  مبادئ إدارة اصتودة الشاملة اظتقرتحة)الرتكيز على العميل، الرتكيز على العملية،( 2
 التعريف بإدارة عالقات العمالء. ( 3
 أبعاد إدارة عالقات العمالء اظتقرتحة)رضا العميل، والء العميل، وقيمة العميل(. ( 4

 يـةثدنيدً : أهـداف الـدراسـة الـمـيـدانـ
لتحديد الدور الذي  كن أف تلعبو إدارة اصتودة الشاملة يف إدارة عالقات العمالء بشركة أبو عطين 
لػلػمػشػروبػات بػنػغػازي، تػهػدؼ ىػذه الػدراسػة إلػى مػحػاولػة التعرؼ على وجهة نظر العاملٌن)قيد الدراسة( حوؿ 

 إمكانية حتقيق الفرضيات اآلتػػػيػة :

 توجػد عالقػة ارتبػاط ذات داللػة إحصػائية بػٌن إدارة اصتػودة الشػاملة، وإدارة عالقػات العمػالء. :الرئيسة الفرضية
 وال  تنبثق منها تفصيلياً غتموعة من الفرضيات الفرعية التالية : 

 توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ الرتكيز على العميل وإدارة عالقات العمالء. -1
 تباط ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ الرتكيز على العملية وإدارة عالقات العمالء.  توجد عالقة ار -2
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ التحسٌن اظتستمر وإدارة عالقات العمالء.-3
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 نموذج الدراسة المقترح من قبل البدحث 

 
  أسـبـدب اخـتـيـدر الـمـوضـوع

الػػػػ  دفعػػػػت الباحػػػػث إىل اختيػػػػار موضػػػػوع دور إدارة اصتػػػػودة الشػػػػاملة يف إدارة ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػن األسػػػػباب 
عالقػػات العمػػالء، كظػػاىرة إداريػػة تسػػتحق الدراسػػة واالىتمػػاـ بشػػركة أبػػو عطػػين للمشػػروبات بنغػػازي )بعػػد إجػػراء 
هػػا العديػػد مػػن اظتقػػابالت الشخصػػية مػػع بعػػا شخصػػيات اإلدارة التنفيذيػػة، واإلدارات األخػػرى(، نػػذكر مػػن أقت

 اآلتػػػي :

 

مبادئ إدارة 

انجىدة انشامهت 

 انمقترحت

أبعاد إدارة 

عالقاث انعمالء 

 انمقترحت

 

غير 

مىافق 

 تماما  

غ

 مىافق  

مىافق 

 تماما  

 

انتركيز  

عهً 

 انعميم

انتركيز 

عهً 

 انعمهيت

انتحسين 

رضا  انمستمر

 انعميم

والء 

 انعميم

قيمت 

 انعميم

درجت 

 انمىافقت

 دورها

 االستمرار في تحسين انمبذأ أو انمبادئ انمسببت في ارتفاع درجت انمىافقت

 سرعت انتحىل إنً معانجت انمبذأ أو انمبادئ انمسببت في تذني درجت انمىافقت

 ( نمىرج انذراست انمقترح نذور إدارة انجىدة انشامهت في إدارة عالقاث انعمالء1شكم رقم )

أو 

 عالقتها
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تعترب شركة أبو عطين من الشركات الرائدة يف صناعة اظتشروبات الغازية على وجو اطتصوص، حيث تعرضت -1
 ماعات اإلسالمية اظتتشددة آنذاؾ،للدمار اصتزئي والتخريب والسرقة أثناء اضتروب والقصف اصتوي على اصت

اظتتميز واظتنقطع النظًن، ؽتا ترتب عليو اسرتداد ورغم ذلك وقفت ىذه الشركة من جديد مبجهودىا الشخصي 
شتعتها ومكانتها يف السوؽ احمللية من جديد يف وقت قياسي، حيث يدؿ ذلك بأف ىناؾ قوى بشرية لديها 
عز ة قوية ظتواجهة اظتخاطر واألزمات، وىذا بالتحديد ما شجع الباحث باختيار اظتوضوع وتطبيقو عملياً 

 ىا. على ىذه الشركة دوف غًن 
رغبة الباحث الشخصية للبحث يف موضوع دور إدارة اصتودة الشاملة يف إدارة عالقات العمالء، كظاىرة -2

إدارية تستحق الدراسة بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي وخاصًة يف مثل ىذه الظروؼ الراىنة ال  
 تعيشها الدولة الليبية اآلف.

دارة عالقات العمالء من اظتواضيع اضتديثة نسبياً، وأصبح االىتماـ هبما يعترب موضوع إدارة اصتودة الشاملة وإ-3
متزايد على اظتستوى احمللي والدويل، وخاصًة يف ظل تزايد األزمات اإلدارية واظتالية واألمنية يف أعقاب القرف 

 العشرين واضتادي والعشرين بالدولة الليبية. 
دور إدارة اصتودة الشاملة يف إدارة عالقات العمالء يف  ىناؾ اىتماـ ليس بالقدر الكايف حوؿ موضوع-4

الشركات الليبية على الصعيد العاـ واطتاص، السيما يف الظروؼ ال  تعيشها الدولة الليبية طيلة فرتة العشر 
 السنوات اظتاضية وحىت وقت إعداد الدراسة. 

 إدارة عالقات العمالء"، قد يفتح تطلعات الباحث بأف موضوع الدراسة "دور إدارة اصتودة الشاملة يف-5
 الباب أماـ دراسات ميدانية أخرى على شركات أخرى يف القطاع العاـ أو اطتاص. 

 حـدوي الـدراسـة

تقتصر الدراسة اظتيدانية على شركة أبو عطين للمشروبات الواقعة مبنطقة أبو عطين الحدوي المكدنية : -أ
 بنغازي. 

/ ػتسن خالد الكيالين كانت بداية   الحدوي الزمنية:-ب ىذا العمل البحثي منذ  اللقاء األوؿ مع السيد احملرـت
، كما أف ىناؾ مدة زمنية غًن 2021مارس  31وحىت تاريخ  2021يناير  2مدير تنمية اظتبيعات، بتاريخ 

ىذه  على حجم الدمار والتخريب الذي طاؿ االطالعػتسوبة واظتتعلقة بالزيارات اظتيدانية األولية حيث مت 
 الشركة، وما مدى إمكانية إجراء الدراسة اظتيدانية عليها. 
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نتيجة لتوقف بعا اطتطوط اإلنتاجية بالشركة وتفريغ عدد من العاملٌن هبا يف حكم الحدوي البشرمة : -ج

 راحة عمل، مت اعتماد العاملٌن باإلدارة وإدارة التسويق وإدارة اإلنتاج. 
اصتودة الشاملة اظتقرتحة)الرتكيز على العميل، الرتكيز على العملية، والتحسٌن مبادئ إدارة حدوي الموضوع :-ي

 اظتستمر( و أبعاد إدارة عالقات العمالء اظتقرتحة)رضا العميل، والء العميل، وقيمة العميل( قيد الدراسة. 

 نبذة مختصرة على شراكة أبو عطن  للمشروبدت بنغدزي )المبحوثة قيد الدراسة(

بػػو عطػػين للمشػػروبات بنغػػازي مػػن أوائػػل الشػػركات الرائػػدة يف غتػػاؿ صػػناعة اظتشػػروبات مبختلػػف تعتػػرب شػػركة أ
مػيػػػالدي، والػػػذي يػمػكػػػن تػصػنػػػيفها مػػن  1964أنػواعػهػػػا، حػيػػػث كػانػػػت بػدايػػػة العمػػل يف ىػػذا النشػػاط يف العػػاـ 

مػػيالدي. وقػػد قػػدر  2003اـ ضػمن الشػػركات اظتسػػاقتة وإحػػدى شػػركات القطػػاع اطتػػاص والػػ  مت دتليكهػػا يف العػػ
عامػل، حيػث أف ىنػاؾ جػزء   574دينػار ليػ ، وتعمػل بقػوى بشػرية إرتاليػة  27000000رأس اظتاؿ الشركة بػ 

كبػػػًن مػػػن ىػػػؤالء العػػػاملٌن يف حكػػػم راحػػػة عمػػػل بسػػػبب اطتطػػػوط اإلنتاجيػػػة اظتتضػػػررة مػػػن جػػػراء اضتػػػرب يف ذات 
مكانتهػا البػػارزة يف السػوؽ احملليػة، وسػػوؼ يػتم تػدركتياً علػػى اظتنطقػة، وتعمػل الشػػركة ذاتيػاً وجاىػدًة علػػى اسػتعادة 

رفع نسبة اظتباشرة للعاملٌن اظتقيػدين بسػجل راحػة العمػل، حيػث يػتم اسػتدعائهم مػن راحػة العمػل حسػب حاجػة 
 العمل وتوسع القدرة اإلنتاجية. 

 الـتـعـرمـفـدت اإلجـرائـيـة

 Total Quality Managementإيارة الـجـوية الـشـدمـلـة 
ىي عبارة عن الفكر الفلسفي لطريقة حياة أفضل للمنظمة، اظتبين على منهج مشويل لتحسٌن األداء      

والفعالية والوضع التنافسي واظترونة يف اظتنظمة بصفة مستمرة، اعتماداً على التخطيط والتنظيم ..، وفهم وحتسٌن 
 ية للنظاـ اإلنتاجي الكلي للمنظمة. لكل نشاط عرب مشاركة كل العاملٌن على ؼتتلف النظم اصتزئ

 Customer Relationship Managementإيارة عالقدت العمالء 

شاملة مبنية على عمليات متكاملة بٌن اظتنظمة والعمالء، تقـو على أساس فتح  اسرتاتيجيةىي عبارة عن 
من أجل االحتفاظ هبؤالء العمالء عن باب اظتناقشة اظتعتمد على لغة اضتوار والتفاىم وزرع الثقة اظتتبادلة بينهم، 

 طريق حتقيق رضاىم و والئهم وقيمة عتم، وػتاولة كسب عمالء آخرين جدد. 

 



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
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 الـخـلـفـيـة الـنـظـرمـة لـلـدراسـة

 إيارة الجوية الشدملة

علػػػػػى الػػػػػرغم مػػػػػن وجػػػػػود ػتػػػػػاوالت عديػػػػػدة لتعريػػػػػف إدارة اصتػػػػػودة الشػػػػػاملة وتوصػػػػػيف أساسػػػػػياهتا ومبادئهػػػػػا      
سػػية، ال ؾتػػد ىنػػاؾ تعريفػػاً عاظتيػػاً موحػػداً ومتفػػق عليػػو حػػىت اآلف، وذلػػك بسػػبب مشوليتهػػا وتعػػدد جوانبهػػػا، األسا

وعتذا نرى أف كل تعريف يتناوؿ إبراز شتة أو خاصية معينة عتا. وبغػا النظػر عػن االختالفػات الػ  أظهرهتػا تلػك 
الفكػر اإلداري اظتعاصػر، ظتػا تتصػف بػو احملاوالت، إال أف ىناؾ بعػا التعػاريف قػد ظهػرت وفرضػت نفسػها علػى 

مػػػن موضػػػوعية ومشػػػوؿ نسػػػ  يف تناوعتػػػا. ويف ىػػػذا اإلطػػػار سػػػوؼ لتػػػاوؿ الباحػػػث اسػػػتعراض أىػػػم تلػػػك التعػػػاريف 
 للوقوؼ منها علػى مفهػـو واضػح إلدارة اصتػودة الشػاملة كمػدخل حػديث نسػبياً يف مسػًنة تطػور الفكػر الفلسػفي

 إلدارة اصتودة.

( إدارة اصتودة الشاملة على أهنا : التطوير والتحسٌن اظتستمر 643، 2004 – 2003يعرؼ ماىر)     
لػلػمػنػتػجػات واطتدمات ال  تقدمها اظتنظمة، وتشمل كافة الوحدات واظتستويات التنظيمية، كػمػا تػشػمػل كػافػة 

، وذلك إلشباع رغباهتم األطػػراؼ الػمػرتػبػطػة بػالػمنظمة من مستهلكٌن)وعمالء( وموردين، ومديرين، وعاملٌن
 وحتقيق التفوؽ االقتصادي للمنظمة.

( إدارة اصتودة الشاملة على أساس الكلمات ال  يتكوف منها اظتصطلح  23، 2004كما يصف جودة)      
 كما يلي: 

ختطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة كافة األنشطة اظتتعلقة بتطبيق اصتودة، كما يتضمن ذلك دعم أنشطة إيارة: 
 ة وتوفًن اظتوارد الالزمة. اصتود

 تلبية متطلبات العميل وتوقعاتو. الجوية: 

تتطلب مشاركة واندماج كافة موظفي اظتنظمة، وبالتايل ينبغي إجراء التنسيق الفعاؿ بٌن اظتوظفٌن ضتل الشدملة: 
 مشاكل اصتودة وإلجراء التحسينات اظتستمرة. 

ة الشاملة، وكما وردت عند الطائي، رعد وقدادة، وىناؾ غتموعة من التعاريف اظتهمة إلدارة اصتود
 (. وىى على النحو التالػػػي: 75، 2008عيسى)

، أهنا : التزاـ وتعهد اإلدارة والعاملٌن بإؾتاز األعماؿ بصورة تل  توقعات Tunks(1992)يرى 
 اظتستهلك أو تفوقها. 
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حبيث تكوف ؽتتازة ، بأهنا : إدارة اظتنظمة ككل Heizer and Render(2001)كما يرى   
 يف أوجو اظتنتجات واطتدمات ذات األقتية للمستهلك. 

، بأهنا : منهج شامل لتحسٌن التنافسية، والفاعلية، واظترونة يف اظتنظمة Oakland(2001)يف حٌن يرى 
 من خالؿ التخطيط، والتنظيم والفهم لكل نشاط ومشاركة كل فرد يف أي مستوى تنظيمي يف اظتنظمة. 

 ،  كن تعريفها من ثالثة أوجو على األقل وىي كاآلتػػػي :Ciampa(1992)أكثر تفصيالً يرى  وبػشػكػل
 من خالؿ وصف اظتبدأ األساسي الذي تعتمده وىو "اإلخالص الكلي للعميل".  :أوالً 

 من خالؿ وصف ؼترجاهتا فهي تسعى إىل: حتقيق الوالء لدى اظتستهلك عن طريق تلبية توقعاتو أو ما ثدنيدً:
يفوقها، تقليص الكلف والوقت )الالـز لالستجابة للمشاكل واضتاجات والفرص( إىل أقػل مػػا يػمػكػن، تػحػقػيػق 

 مػنػاخ يدعم ويشجع فرؽ العمل ويقود إىل مزيد من الرضا والتحفيز للعاملٌن، والتحسٌن اظتستمر. 

 حتقيق ؼترجاهتا. وىذه تػشػمػل : أدوات من خالؿ األدوات واألساليب والعناصر األخرى ال  تقود إىل ثدلثدً:
تػقػلػيػديػة مػسػتػمػدة من السيطرة على اصتودة وضماف اصتودة واظتعولية اعتندسية، وأدوات وأساليب مستمدة من 

 (، وبعا عناصر وأساليب التطوير التنظيمي، واظتفاىيم اضتديثة يف القيادة. JITنظاـ دتاماً يف اظتوعد )

 Principle of Total Quality Managementـجـوية الـشـدمـلـة مـبـديئ إيارة ال
تعددت اآلراء حوؿ التحديد األمثل ظتبادئ إدارة اصتودة الشاملة، ؽتا كتعلها من الصعوبة مبكاف االتفاؽ 

ؿتو  –وخاصًة من قبل اظتنظمة العاظتية للمواصفات –على عددىا، بالرغم من أف ىناؾ ػتاوالت وجهود عاظتية
دويل مقبوؿ عليها. ولكن يف ىذا اصتزء سوؼ يتم الرتكيز على اطتصائص أو السمات اإلكتابية للثالث  اتفاؽ
)قيد الدراسة(، وال  تسمح بالتعرؼ على دور إدارة اصتودة الشاملة يف إدارة عالقات العمالء)موضوع  اظتبادئ

 ػػػي : الدراسة(، وال   كن التعرض عتا بشيء من اإلكتاز على النحو التال

 Customer focus principleمبدأ التراكيز على العميل – 1

حيث ي عد  ،External Customerحيث يقصد يف ىذه الدراسة بالعميل ىو العميل اطتارجي 
الرتكيز على العميل وحتقيق رضاه وتلبية احتياجاتو ىو اعتدؼ الرئيسي ألي منظمة كانت، وىذا مػػا يراه أغلب 

 يف غتاؿ اصتودة، وهبذا يعترب مبثابة احملور الذي ترتكز عليو عجلة إدارة اصتودة الشاملة. ولذلك الباحثٌن واظتهتمٌن
فإف من أىم العوامل ال  كتب أخذىا بعٌن االعتبار يف إنتاج السلع أو اطتدمات، ىو كيف لتكم ىذا العميل 

أقتية يف أي منظمة وي عد نقطة البداية عليها على أساس جيدة أو رديئة. وعتذا يعترب العميل ىو اصتزء األكثر 
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والنهاية ظتختلف األنشطة. أي مبعىن أف النشاط يبدأ بالعميل يف تلبية احتياجاتو ورغباتو وما يطمح 
إليو، وينتهي بو ألنو ىو الذي سيشرتي ىذا اظتنتج وىو الذي سيقيمو، وعليو فإف رضاء العميل يعين إقبالو على 

ى زيادة اظتبيعات ومن مث زيادة األرباح، وعلى العكس دتامًا فإف عدـ رضاه على ىذا اظتنتج الذي ينعكس عل
 & Kraiweski) ذات اظتنتج، يعين أف ىذه اظتنظمة ستواجو خسارة وال  كن االستمرار يف اإلنتاج

Ritzman, 1993 : 141 .) 

يف أي منظمة، كذلك (، العميل بأنو أكثر األفراد أقتية Kotler, 1997 : 53ومن ىذا اظتنطلق وصف)
فهو غًن معتمد عليها بل ىي اظتعتمدة عليو، كما أشار أيضًا إىل أف ىذا العميل ىو الشخص الذي لتمل 

 للمنظمة احتياجاتو وأف من واجبها التعامل معو بصورة مفيدة لو وعتا. 

الدافعة وراء مصطلح ويف ىذا اإلطار يود الباحث أف يشًن إىل أف الرتكيز على العميل يعترب مبثابة القوة 
اصتودة وحتسٌن اإلنتاجية، وبالتايل ينعكس على ؾتاح اظتنظمة. وكتب أف تكوف ىذه اظتنظمة مستمعة جيدة 
لصوت العميل ليس فقط، بل وأف تكوف مستجيبة جيدة أيضًا يف الوقت اظتناسب ضتاجاهتم ورغباهتم، وىذا 

 للعمليات الداخلية للعميل وكذلك لتطلعاتو اظتستقبلية. بطبيعة اضتاؿ يتطلب فهم عميق وكامل من قبل اظتنظمة 

وؽتا جتدر اإلشارة إليو يف ىذا الصدد، أف الرتكيز على العميل ي عد أحد الركائز األساسية وفرص النجاح ألي 
أو  The Modern Marketing Conceptمنظمة كانت، لذلك فإف فكرة التسويق اظتعاصر 

دائمًا وأبداً بالعميل وتنتهي هبذا العميل أيضاً، للحصوؿ على أكرب شرلتة ؽتكنة  عمليات اإلنتاج اضتديثة، تبدأ
من العمالء اظتنتظرين، وىذه الفكرة تعود بالدرجة األوىل إىل دور اظتنافسة واحتداـ التسابق ؿتو تقدمي أفضل 

ناسبة واطتوض يف أعماؽ اظتنتجات باصتودة العالية، وكما ىي مطلوبة من قبل العمالء بالضبط، وباألسعار اظت
 توقعات ىؤالء العمالء، وكل ىذه األمور يقـو برترتتها التسويق الناجح إىل فعل على أرض الواقع. 

(، على أف تررتة رغبات العمالء إىل مقاييس جودة يتطلب من 35، 2001ويف السياؽ يؤكد)الطائي، 
سلوكو وتررتة ىذا الػسػلػوؾ وضػع الػتصميم  التسويق حتديد ماذا يريد ىذا العميل بالضبط، من خالؿ دراسة

اظتالئم للمنتج الذي يشبع ويرضي رغبات العميل باظتستوى اظتطلوب، لذلك البد ىنا من التنويو إىل أف سلوؾ 
 Kraiweskiالعميل اظتبين على قرار الشراء ال لتدث صدفة، بل  ر بعدة مراحل وىي على النحو التالػػػي )

& Ritzman, 1993:142 : ) 

 مرحلة اإلحساس باضتاجة لدى العميل ال  البد من إشباعها.  -1
مرحلة البحث عن اظتعلومات اظتتعلقة باظتنتجات اظتتاحة يف األسواؽ، وإجراء عملية مفاضلة من حيث  -2

 اصتودة والسعر.
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الالزمة، ال  على ضوئها مرحلة التقييم للمعلومات السابقة، فيما يتعلق جبودة اظتنتج وسعره ووضع اظتعايًن  -3

 يتم حتديد البديل اظتناسب للشراء. 
قرار الشراء، وىو اختيار أحد اظتنتجات، مبعىن اختيار األفضل من حيث اصتودة والسعر، أو حسب أي  -4

 أسبقية تنافسية كانت. 
يحاً أـ ال  وذلك من تقييم اضتالة مػػا بعد الشراء، وىنا يتم تقييم القرار الذي اختذه العميل، ىل كاف صح -5

 أجل أف يشعر ىذا العميل بالرضا عن القرار الذي اخذه. 

 Process focus principleمبدأ التراكيز على العملية  – 2
يف إدارة اصتودة الشاملة تستخدـ النتائج اظتعيبة كرمز أو كمؤشر لعدـ اصتودة يف العمليات ذاهتا، وعلى ذلك 

ال  تعرتض سبيل حتسٌن اظتنتجات واطتدمات، ومن ىنا كاف البد أف كتب إكتاد حلوؿ مستمرة للمشاكل 
يكوف للعمليات نصيب كبًن من الرتكيز واالىتماـ، وال يكوف الرتكيز فقط على النتائج احملققة)زين الدين، 

1997  :554.) 

خصائص حيث تشكل جتهيزات اإلنتاج والعاملٌن نظامًا لإلنتاج، كتب تصميمو إلنتاج منتجات بأبعاد و 
اصتودة ال  يريدىا العمالء، وىذا يشًن إىل "تصميم عمليات اإلنتاج تؤدي للجودة"، فبينما كترى إنتاج السلع 
و/ أو اطتدمات، ي تابع األداء اإلنتاجي ويوجو للتأكد من أف السلع واطتدمات اصتيدة فقط ىي ال  ت نتج، وىذا 

 (.55:  1998ودة" )مصطفى، يشًن إىل "السيطرة على عمليات اإلنتاج لبلوغ اصت

(، العملية على أهنا: سلسلة 16 - 15:  2010ويف ىذا السياؽ يعرؼ كل من)الطائي والعبادي، 
مرتابطة من األعماؿ أو األنشطة، ال  هتدؼ إىل حتقيق نتائج ذات قيمة أعلى. كما يشًن نفس الباحثٌن 

للكشف عن وإزالة األسباب ال  تؤدي إىل السابقٌن على أف حتسٌن العملية ىي: األنشطة اظتستخدمة 
 االؿترافات، هبدؼ حتسٌن إمكانيات العملية. 

وتأسيسًا على ما سبق، نستنتج بأف الرتكيز على العملية يعترب مبثابة تقليل التالف والفاقد وتوفًن يف اصتهد 
واصفات اظتعدة لذلك، موجو والوقت والتكلفة أيضاً، وعتذا أصبحت حتسٌن العملية الداخلية لإلنتاج وحسب اظت

لالرتقاء هبذا اظتنتج مقارنًة باظتنتجات اظتنافسة بالسوؽ. حيث يصبح حتقيق رضا العميل وإكتاد ميزة تنافسية يف 
األسواؽ العاظتية يعتمداف بدرجة كبًنة على السلع واطتدمات اظتقدمة لتلك األسواؽ اظتستهدفة. ومن ىذا 

اظتهمة ال  تعتمد عليها أغلب اظتنظمات  االسرتاتيجياتالعملية اإلنتاجية أحد اظتنطلق أصبح مبدأ الرتكيز على 



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
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على تنظيم األجهزة واظتعدات، وقوة العمل حوؿ عملية تقليل  االسرتاتيجيةالصناعية، حيث تقـو ىذه 
تجابة فرص الفاقد والتالف، والذي بدوره ينعكس على العملية بشكل إكتايب، وكتعلها بشكل مرف وقابلة لالس

لرغبات العميل اظتتغًنة، وبػالػتػايل لتقق للمنظمة زيادة يف اإلنتاجية واالرتقاء يف مستوى اصتودة، وىو الشيء 
 (. 332:  2005الذي تعمل من أجلو كافة اظتنظمات الصناعية واطتدمية على حد السواء)الفضل والطائي، 

بإكتاز أىم العناصر ال  تتعلق بالعملية والنظاـ  وبالرتكيز على مضموف ىذا اظتبدأ يتطلب األمر توضيح ولو
 ,Evansاإلنتاجي، وال  تعترب مبثابة عناصر الكفاءة اإلنتاجية، وىي على النحو التالػػػي بشيء من التصرؼ)

1997 : 431 : ) 

ية،  كن القوؿ بأف معظم مشاكل اصتودة ناجتة عن طبيعة العمليات اإلنتاج إيارة العملية اإلنتدجية :أ( 
 وتتضمن ىذه اظتشاكل نقطتٌن أساسيتٌن قتا :

حيث تشًن ىنا إىل التخطيط وإدارة األنشطة الكفيلة باحملافظة على مستوى عايل نسبيًا من األداء  :السيطرة*
يف العملية اإلنتاجية والسيطرة عليها، وأف اعتدؼ الرئيسي للسيطرة ىو ػتاولة إزالة كل الظروؼ الشاذة وغًن 

 ل  تعرتض العملية اإلنتاجية. الطبيعية ا
حيث يقصد بذلك ىو تشخيص الفرص اظتتاحة ألجل حتسٌن اصتودة يف األداء، وأف اعتدؼ منو  التحسين:*

ىو نقل اإلنتاج إىل مستوى جيد، ولذلك ؾتد أف العملية اإلنتاجية تركز على منع حتقيق العيوب واألخطاء 
 سائر يف مدخالت وؼترجات العملية. أصاًل، وػتاولة تقليص الفاقد والتالف واطت

وكما ىو معروؼ يتكوف أي نظاـ إنتاجي من أربع مكونات أساسية، وىي مكوندت النظدم اإلنتدج  : ب( 
 على النحو التالػػػي : 

 المدخالتInputs  : ،ويقصد باظتدخالت ىنا رتيع عناصر اإلنتاج من مواد وآالت ومعدات
سواء كانت نصف مصنعة أو تامة الصنع وغًنىا. ومن اظتهم عند حتليل  وأفراد، وخطط وطاقة، ومواد مشرتاة

العالقة بٌن اظتدخالت واظتخرجات كتب أف تكوف اظتخرجات أعلى قيمة من اظتدخالت، وىو ما يؤكد حتقيق 
ل  الكفاءة اإلنتاجية، وال  تقيس درجة ؾتاح اظتنظمة يف استغالؿ مواردىا اظتتاحة يف إنتاج سلع و/أو خدمات ا

وذلك بتعظيم الناتج بالنسبة لكل وحدة من اظتدخالت اظتستخدمة للوصوؿ إىل اضتاالت  ،تتخصص يف إنتاجها
اظتثلى، وكلما كاف النظاـ اإلنتاجي جيد كلما كانت الكفاءة اإلنتاجية جيدة، ويدعم ىذا الرأي شعار مرفوع يف 

اصتيد تتحقق بواسطة نظاـ إنتاجي جيد والعكس  بعا أدبيات إدارة اإلنتاج والعمليات مفاده : أف اإلنتاجية
 صحيح. 

حيث تشمل اآلالت واظتعدات وطرؽ : Transformation Processesالعمليدت التحوملية *
 اإلنتاج والتصاميم والسيطرة النوعية وغًنىا. 
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حيث تشمل اظتنتجات اظترحلية ونصف مصنعة والتامة الصنع من  : Outputsالمخرجدت *
و اطتدمات، وال  على أساسها يتم االستمرار أو إعادة النظر يف تصميم وتنظيم العمليات السلع و / أ

 اإلنتاجية الفرعية للنظاـ اإلنتاجي الكلي للمنظمة. 
حيث تعترب مبثابة عصب اضتياة ألي نظاـ إنتاجي، فهي  : Feedbackالتغذمة العكسية للمعلومدت *

ن خالؿ االتصاالت الفعالة على اظتستوى النظاـ اإلنتاجي الكلي تسمح من حتقق النتائج اظتطلوبة، وذلك م
للمنظمة، ومن يتحقق النجاح يف توفًن الوقت واصتهد الالزمٌن إلنتاج منتج معٌن، ومن مث توفًن يف التكلفة 

فرض النهائية للعملية اإلنتاجية، ؽتا يرتتب عليو دتهيدًا يف زيادة فرص اإلبداع واالبتكار الالزمٌن لتحقيق 
 االستمرارية إىل ما الهناية. 

 كن القوؿ بأنو يتم حتويل اظتدخالت يف  –واظتتعلق مبكونات النظاـ اإلنتاجي  –وتأسيسًا على ما سبق 
 العملية اإلنتاجية إىل ؼترجات ذات قيمة للعمالء، عرب العناصر الرئيسية التالية :

، Methods، األساليب Materials، اظتواد Machines، اآلالت Manpowerالعاملٌن 
 . Environment، البيئة Measurementsالقياسات 

 Continuous improvement principleمبدأ التحسين المستمر  – 3

يعكس التحسٌن اظتستمر قدرة اظتنظمة على االستمرار، وىذا ما  يز الفكر الفلسفي إلدارة اصتودة الشاملة      
خرى لإلدارة. فهو األنشطة اظتعتمدة يف اظتنظمة لزيادة كفاءة وفاعلية عمليات عن بقية األفتاط التقليدية األ

(. وىذا ما كتعل من أىم Ross, 1995 : 201اصتودة، ألجل تقدمي منافع إضافية للمنظمة وعمالئها)
وة أىداؼ التحسٌن اظتستمر للجودة، ىو وجود نظاـ عمل وعمليات موثوؽ ويعتمد عليو يف حتقيق النتائج اظترج

يف كل مرة، دوف حدوث اختالفات يف تلك النتائج. إف األطروحات الفكرية ال  ختصصت يف غتاؿ إدارة 
اإلنتاج والعمليات، وكذلك يف غتاؿ العلـو التسويقية تناولت غتموعة من اطتطوات األساسية لنموذج التحسٌن 

 John, 2000لى النحو التالػػػي)اظتستمر، وال  أشار إليها الباحثٌن، حيث تتضمن ذتاين مراحل وىي ع
:125 :) 

 تعريف اظتشكلة ضمن سياؽ ما اظتطلوب حتسينو.  -1
 حتديد وحتليل ما يتعلق بالعملية اطتاضعة للتحسٌن.  -2
 توثيق ما مت حتليلو واظتتعلق بالعملية.  -3
 



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
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 قياس األداء اضتايل.  -4
 ي ىي عليو حالياً. فهم ظتاذا تنجز العملية اطتاضعة للتحسٌن بالشكل الذ -5
 تطوير حلوؿ بديلة والقياـ باختيار أفضلها.  -6
 تقييم النتائج اظترتتبة على العملية اصتديدة بعد التحسٌن.  -7
 االلتزاـ مبنهج التحسٌن اظتستمر.  -8

 Customer Relationship Managementإيارة عالقدت العمالء 
رى الباحث من األقتية مبكاف التطرؽ ولو بشيء من قبل اطتوض يف ثنايا مصطلح عالقات العمالء، ي

اإلكتاز إىل مفهـو العميل، ومعرفة من ىو العميل الذي تتعامل معو اظتنظمة. ويف ىذا الصدد كتب التفريق بٌن 
 ثالثة أنواع من العمالء وىم على النحو التالػػػي: 

اـ واإلدارات داخل اظتنظمة، وىم اظتوظفٌن واألقس:  Internal Customersالعمالء الداخليين -أ
فهم عمالء داخليٌن لبعضهم البعا، تؤثر جودة ؼترجات عمل كل منهم على اآلخر، فكل موظف ىو 
عميل داخلي ظتوظف آخر يستفيد من جودة عملو ويتأثر عملو مبخرجات عمل اظتوظف اظتزود لو، وكل إدارة 

دوف من ؼترجاهتا، كما أف لكل عملية إنتاجية أو أو قسم عتا عمالء من اإلدارات أو األقساـ األخرى يستفي
 خدمية عمالء داخليٌن يستفيدوف من ؼترجاهتا وتتأثر جودة أعماعتم جبودة ؼترجات ىذه العملية وىكذا. 

وىم اظتشرتيٌن واظتستفيدين من اظتنتجات)سلع : External Customersالعمالء الخدرجيين -ب(
(، أو موزعٌن وجتار End usersستعملٌن هنائيٌن عتذه اظتنتجات)و/ أو خدمات( اظتنظمة، وقد يكونوف م

 رتلة أو جتزئة. 
، مثل مالكي األسهم والشركاء واجملتمع الذي توجد فيو ىذه المعنيين بأعمدل ونجدحدت المنظمة-ج(

اظتنظمة، وال  كتب عليها أف تبين رتيع سياساهتا وأىدافها وعملياهتا على إرضاء كل ىؤالء األصناؼ 
 وإسعادىم واحملافظة عليهم. ويف دراستنا ىذه سوؼ يتم الرتكيز على العمالء اطتارجيٌن كما أسلفنا سابقاً. 

 أوال: مفهوم العميل النهدئ 

ىػنػػػاؾ الػعػديػػػد مػػػن التعػػاريف الػػ  تطرقػػت للعميػػل النهػػائي والػػذي يسػػميو بعػػا الك تػػاب بػػالزبوف، فقػػد عرفػػو 
الػػذي يقػػـو بالبحػػث عػػن سػػلعة أو خدمػػة مػػا وشػػرائها السػػتخدامها  (، ىػػو ذلػػك الفػػرد15:  1995عبيػػدات)

 اطتاص أو استخدامو العائلي.

(، فقػػػد عػػػرؼ العميػػػل النهػػػائي "الزبػػػوف" علػػػى أنػػػو، اظتسػػػتخدـ النهػػػائي طتػػػدمات 38:  2006أمػػػػػػا اصتنػػػايب)
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والػػػػذاكرة، اظتنظمػػػة، وتتػػػػأثر قراراتػػػػو بعوامػػػػل داخليػػػػة مثػػػػل: الشخصػػػػية واظتعتقػػػػدات واألسػػػػاليب والػػػػدوافع 
وبعوامل خارجية مثل: اظتوارد وتأثًنات العائلة ورتاعات التفضيل واألصدقاء، وقد يكوف ىػؤالء العمػالء أفػراداً أو 

 منظمات. 

(، العميػػل النهػػائي "الزبػػوف" علػػى أنػػو، ذلػػك الشػػخص الػػذي يقتػػين 23:  2004فػػػػػي حػػٌن يعػػرؼ البكػػري)
والنفسػية أو ألفػراد العائلػة. وىنػاؾ غتموعػة أخػرى مػن التعػاريف البضاعة أو يشرتي هبدؼ إشػباع حاجاتػو اظتاديػة 

ال  تتطرؽ إىل نفس اظتفاىيم السابقة، ولكن يف ىػذه الدراسػة سػوؼ يػتم الرتكيػز علػى دور اصتػودة يف رضػا ووالء 
 وقيمة العميل، وىل ىناؾ إمكانية حتقيق ذلك.

 ثـدنـيـدً: إيارة عـالقـدت الـعـمـيـل

العميل كقاعدة أساسية من اىتماـ التسويق اظتعاصر بالعميل واعتباره أحد األركاف ظهرت إدارة عالقات 
األساسية للمنظمة، يف حتقيق النجاح والنمو والبقاء من خالؿ بناء عالقات مرتابطة مع العمالء. ومن خالؿ 

ة بٌن اظتنظمة شاملة وعملية متكامل اسرتاتيجيةىذا اظتضمن  كن تعريف إدارة عالقات العميل على أهنا: 
واظتستفيدين بوجو عاـ، والزبائن على وجو اطتصوص، تقـو على أساس التحاور والتشاور والثقة اظتتبادلة بينهم، 

(. وفػي الػسػيػاؽ عػرفت أيػضػاً بػأنػهػا: الػقدرة 85:  2006من أجل االحتفاظ بالزبائن وحتقيق قيمة عتم)طاىر، 
باستعماؿ تشكيلة من الوسائل اظتختلفة ال  تعمل على البقاء باتصاؿ دائم  على اضتوار اظتستػمر مع الزبػػائػن،

 (.     Mohan & Jeff, 2001 : 5مع الزبوف)

 ثـدلـثـدً : أهـداف إيارة عـالقـدت الـعـمـالء

ىناؾ غتموعة من األىداؼ ال  تسعى أي منظمة إىل حتقيقها، من خالؿ إدارة عالقات العمالء وال   
: رضا العميل، والء العميل، وقيمة العميل)قيد الدراسة(، وال  سوؼ يتم التعرض عتا بشيء من نذكر منها 

 اإلكتاز على النحو التالػػػي : 

  Customer Satisfactionرضد العميل – 1
، والذي  كن تعريفو على External Customerي قصد برضا العميل ىنا، ىو رضا العميل اطتارجي 

 & Johanؾ العميل ظتدى فاعلية اظتنظمة يف تقدمي اظتنتجات ال  تل  حاجاتو ورغباتو)أنو : درجة إدرا
Hall, 1997 : 7 ويف نفس اإلطار ع رؼ أيضًا على أنو : ذلك الشعور الذي يوحي للزبوف السرور أو .)

 (. Kotler, 2003 : 40عدـ السرور الذي ينتج عند مقارنة أداء اظتنتج اظتالحظ مع توقعاتو)
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من ىنا نستنتج أف الرضا ىو دالة على األداء اظتدرؾ واظتتوقع، ففي حالة عجز األداء عن التوقعات و 
فإف العميل يكوف يف حالة عدـ السرور أو االستياء وخيبة األمل، ويرتؾ التعامل مع اظتنظمة يف اظتستقبل، ويف 

حة والرضا. أمػػا يف حالة جتاوز األداء على حالة أف يكوف األداء مطابقًا لتوقعات ىذا العميل فإنو سيشعر بالرا
 ,Kotlerما ىو متوقع أو يتخطى التوقعات، ففي ىذه اضتالة يبقى العميل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً هبذه اظتنظمة)

2001 : 36 .) 

 ومن ىذا اظتنظور كاف البد على أي منظمة تريد حتقيق الرضا التاـ لعمالئها، أف تأخذ بعٌن االعتبار مراحل
 ( : 61 - 57:  2002إكتاد رضا العميل، وىي ثالثة مراحل على النحو التالػػػي)السامرائي، 

تشًن ىذه اظترحلة على أنو يتوجب على اظتسوقٌن أف يكونوا على اتصاؿ دائم مع  فهم حدجدت العميل: -أ(
الشرائي عتؤالء العمالء، حيث  العمالء سواء اضتاليٌن أو احملتملٌن، ليتسىن عتم معرفة العوامل ال  حتدد السلوؾ
 ي عد فهم العميل واإلظتاـ حباجاتو ورغباتو من أكثر األمور أقتية للمنظمة اظتعاصرة. 

حيث تشًن ىذه اظترحلة إىل الطرؽ واألساليب ال  يستعملها اظتسوقٌن لتعقب التغذمة المرتدة للعميل:  -ب(
عاهتم، و كن للمنظمة القياـ بذلك من خالؿ طريقة آراء العمالء عن اظتنظمة، ظتعرفة مدى تلبيتها لتوق

 االستجابة السريعة. 
تشًن ىذه اظترحلة األخًنة إىل حتقيق الرضا، وال  تتمثل بقياـ اظتنظمة بإنشاء برنامج  القيدس المستمر: -ج(

، وال  حتاوؿ Customer Satisfaction Matrices (CSM)خاص لقياس رضا العميل كمصفوفة 
  إجراًء لتتبع رضا العميل طوؿ الوقت، بداًل من معرفة مدى حتسٌن أداء اظتنظمة يف وقت معٌن فقط.فيو تقدمي

وهبذا الطرح اظتوجز، يتضح بأف ىناؾ غتموعة من النقاط وال  من خالعتا  كن حتقيق رضا العميل وىي      
 ( :40:  2004على النحو التالػػػي بشيء من التصرؼ)العبيدي، 

العمالء يف مناقشة خطط اصتودة وطرؽ تطويرىا، وختصيص مكافأة غتزية لكل مقرتح من  مشاركة -1
 مقرتحاهتم الذي لتقق نتائج إكتابية ؿتو خدمة اصتودة الكلية للمنظمة.

 على أنشطتها والطلب منهم تقدمي مقرتحاهتم لتطويرىا.  واطالعهمدعوة العمالء لزيارة اظتنظمة  -2
 لعمالء يف اظتناسبات وبطاقات هتنئة حتتوي على عبارات تدؿ على اإلقداـ والتقدير. تقدمي ىدايا رمزية ل -3
 زيارة العمالء اظتهمٌن بٌن اضتٌن واآلخر، لالستماع ميدانياً على آرائهم ومقرتحاهتم.  -4
وؼ على متابعة العمالء الذين أشرتوا منتج اظتنظمة مرة واحدة، ومل يكرروا عملية الشراء مرة أخرى، للوق -5

 األسباب اظتؤدية إىل عزوفهم على منتجاهتا.
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شعار العمالء بأقتيتهم من خالؿ اعتماد العاملٌن مبجاؿ التسويق والرتويج واإلعالف على خطط، يتم إ -6

 الرتكيز فيها بشكل واضح على أقتية ىؤالء العمالء. 

 Customer Loyaltyوالء العميل  – 2

ر اظتهمة لنجاح أي منظمة، حيث ت عد عملية االحتفاظ بالعميل من القضايا يعترب والء العميل من األمو      
الصعبة جدًا وخاصًة يف ضل ظروؼ اظتنافسة التامة، وذلك بسبب التغيًنات السيكولوجية اظتتعلقة بسلوؾ 
، العمالء. حيث يتم استخداـ الوالء لإلشارة إىل تفضيل العمالء لشراء منتجات منظمة ما دوف غًنىا)جالب

(. وهبذا االجتاه فقد عرؼ الوالء على أنو : مقياس لدرجة معاودة الشراء من عالمة معينة من 56:  2004
(. ومن ىذا اظتنطلق، فنجد أغلب اظتنظمات حتاوؿ جاىدًة تعظيم الوالء 315:  2005نفس العميل)ؾتم، 

ٌن ىذا العميل واظتنظمة. ومن ىنا  لدى العمالء، باستخداـ أساليب متنوعة، وػتاولة إكتاد نوع من اظتشاركة ب
كاف لزامًا على اظتنظمات اظتعاصرة البحث يف مكونات والء العميل ودور والئو يف اصتودة، وال  سوؼ يتم 

 التطرؽ إليها بشيء من اإلكتاز على النحو التالػػػي : 

 أ( مـكـونـدت والء الـعـمـيـل
العميل إىل رحبية مناسبة من وجهة نظر األطراؼ ذات  من الثابت عمليًا يف سوؽ األعماؿ يتم تررتة والء

العالقة. ومن ىنا مت التوصل إىل مكونات أساسية تؤدي إىل تلك الرحبية، وىذه اظتكونات  كن إكتازىا على 
 ( : 102:  2006النحو التالػػػي بشيء من التصرؼ)طاىر، 

كاليف متنوعة من أجل اضتصوؿ على بطبيعة اضتاؿ تتحمل اظتنظمة تتكدليف الحصول على العميل : -1
عميل جديد، إذ يؤدي تبين العميل للمنتج اصتديد أو اظتطور إىل حتقيق عوائد للمنظمة بصورة مستمرة، وىذه 

 اضتالة تعرب عن الرضا التاـ للعمالء. 
ات اصتديدة أو وتشًن إىل زيادة العوائد الناجتة من زيادة مبيعات اظتنتج:Upgradesالـتـرقـيـدت الـعـلـيـد  -2

 اظتطورة، عن طريق توصيات واقرتاحات العمالء ذوي التجربة الكبًنة والسابقة. 
وتشًن إىل اـتفاض العوائد نتيجة غتموعة من األسباب  : Downgradesاالنـحـدارات الـدنـيـد  -3

ائد مؤشراً مهماً لنية منها : التحوالت يف االستثمار، التفاوض، اطتصومات، وقلة استعماؿ اظتنتج، إذ ي عد الع
 العميل يف زيادة أو ختفيا استثمار اظتنظمة، الذي بدوره يؤدي إىل زيادة عوائدىا. 
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ويف ىػػػػذا اإلطػػػػار غالبػػػػاً مػػػػػػػا يقسػػػػم العمػػػػالء إىل ثػػػػالث طبقػػػػات، وفقػػػػاً لنمػػػػوذج والء العميػػػػل الػػػػذي 
 ( بشيء من التصرؼ على النحو التالػػػي : Jammerngy, 1998 : 2قدمو)

 عدة والء قوية )العمالء الذين لديهم والء لعالمات شراء يف كل وقت(. قا -1
 قاعدة والء معتدلة )العمالء الذين لديهم والء لعالمتٌن أو أكثر(. -2
 قاعدة متغًنو الوالء والتبديل )العمالء الذين لديهم والء لعالمة واحدة مفضلة إىل أخرى(.  -3

إىل أف الوالء لعالمة أو ظتاركة جتارية معينة يعتمد بالدرجة  ،Oliver(2002 : 35)وهبذا اظتعىن يشًن
األوىل على ثالث عناصر مكونة أساسية وىػػػي : االلتزاـ أو التعهد، التفضيل، والشراء اظتتكرر، وباالعتماد على 

 ىذه اظتكونات إذ كونو يصف أربعة مستويات من الوالء وىي على النحو التالػػػي: 

وىي عبارة عن ماركة جتارية واحدة تكوف مفضلة لدى العميل، باالعتماد على  تمييزي :اإليرااك  أو ال. 1
 خصائص وؽتيزات اظتاركة التجارية الفائتة أو السابقة. 

وىي عبارة عن االرتباط اجتاه اظتاركة التجارية، ويكوف تطوره عرب سلسلة مواقف العدطف  أو االنفعدل  : . 2
 مرضية.  شراء متعددة، وىي ال  كانت

 وىي عبارة عن اظترحلة االنفعالية مع التعبًن عن نية إعادة الشراء. الميول: . 3
 وىو عبارة عن اظترحلة اظتيوؿ مضافاً الرغبة الفعلية للتغلب على اظتؤثرات اظتوقفية. الفعل: . 4

عىن أخر كلما  ومن خالؿ العرض السابق يبدوا واضحاً، بأف ىناؾ عالقة طردية بٌن الرضا والوالء، أي مب
كاف الرضا تاـ أو عايل لدى العميل عن منتج معٌن، كاف يف اظتقابل والءه عايل ظتاركتها اظتعينة، و كن نظرياً 

 ( على النحو التالػػػي)الباحث(: 2رسم ىذه العالقة يف الشكل رقم)

 

 
 

والء 

 انعميم

3

2

1

 

 

 رضـــا

 انعميم

 3                  2               1  

 ( انعالقت انطرديت بين درجت والء انعميم وضاه2شكم رقم )



 
 

                                        2022 مندمر( 1العدي ) (6)المجلد                                                                      اكديمم  مجلة المنتدى األ           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 

[247] 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

0772  2710- 4478 (enilnO)                                                   0772 2710 -446x (Print) 
 

  ب( يور والء الـعـمـيـل فـ  الـجـوية

و عملياً، فإف والء العميل ىو معاودتو أو تكراره لعملية الشراء ظتنتج معٌن. من الثابت علمياً واظتتعارؼ علي     
فهناؾ عالقة وثيقة الصلة بٌن إدارة اصتودة الشاملة و والء العميل، حيث أف العمالء يفضلوف دائمػًا العػالمة 

لشراء تكػوف بػالػتػأكػيػد مبنية الػتػي تػتػسػم باصتودة العالية نسبيًا واظتواصفات واطتصائص اصتيدة، فتكرار عملية ا
عػلى الثقة اظتتبادلة بٌن اظتنظمة وىذا العميل، وىذا بدوره سيؤدي إىل بناء والء العميل عتذه اظتنظمة اظتعنية دوف 
غًنىا، بسبب تطابق منتجاهتا مع حاجات ورغبات العميل، وهبذا العرض اظتوجز  كن توضيح العالقة بٌن 

 ( على النحو التالػػػي )الباحث( :3 رسم ختطيطي كما ىو مبٌن بالشكل رقم )اصتودة و والء العميل يف

 

     
( السابق، نالحظ أف ىناؾ ثالث مستويات أساسية للوالء اطتاص بالعميل فيما 3من خالؿ الشكل رقم )

د اظتنظمة، % مثاًل، ينتهجوف هنجاً عدائياً ض 20يتعلق باصتودة، حيث يتضح بأف والء العمالء اظتنخفا عند 
ألهنم غًن راضيٌن عن اظتنتجات ال  تتصف باصتودة اظتنخفضة )الرديئة( حسب رأيهم، وبالتايل سيكونوف 
متذمرين من منتجات ىذه اظتنظمة ويتصفوف بالعمالء اظتتغًنوف من عالمة إىل أخرى، ويف ىذا الوضع ال يستقر 

 العميل على عالمة معينة.

% مثاًل، فإهنم يروف بأف جودة اظتنتج لو  50فيو يكوف والء العمالء متوسط عند أما يف اظتستوى الثاين و      
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 انعميم

 ج و والء انعميم( انعالقت انطرديت بين مستىي جىدة انمنت3شكم رقم )



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

[248] 

 

منافس بنفس اصتودة، ويكونوا يف ىذه اضتالة مشوشٌن بٌن عالمتٌن أو أكثر ومل لتدد بعد أيهما 
وا أفضل، وىذه اظترحلة قد تنقل ىؤالء العمالء إىل مرحلة أعلى ويصبحوا مدافعٌن أو إىل مرحلة أسفل ويكون

% مثاًل يكونوف حياديٌن ال يستخدموا أسلوب اعتجـو أو  50متذمرين. فمعظم العمالء ذوي الوالء اظتتوسط 
 الدفاع عن منتجات اظتنظمة، والسبب يف ذلك ألف لديهم البديل عتذا اظتنتج. 

جودة منتج  % مثاًل، فإهنم يروف بأف 90أما يف اظتستوى الثالث، وفيو يكوف والء العمالء عايل عند      
اظتنظمة أو عالمتو ال  يتعاملوف معها، ىي أفضل وأجود العالمات بسبب التجربة والثقة اظتتبادلة بٌن ىؤالء 
العمالء واظتنظمة. حيث يكوف الوالء ىنا عايل جدًا بسبب اصتودة العالية ظتنتجات اظتنظمة ال  يراىا العمالء، 

افعٌن عن منتجات اظتنظمة، ألف تربطهم أواصر قوية مع حيث يصبحوا يف ىذا الوضع أحد الدعاة واظتد
منتجاهتا، ؽتا يعكس آرائهم حوؿ منتجات اظتنظمة بأهنا تشبع حاجاهتم وحتقق رغباهتم وكانت مواصفات 

 وخصائص اظتنتجات مطابقة ظتا يتوقعونو. 

 Customer Valueقـيـمـة الـعـمـيـل – 3

ت اليـو يف بيئة األعماؿ، أدت إىل ضرورة ملحة لتغيًن رتيع مع التطورات السريعة ال  تشهدىا اظتنظما
األنشطة التسويقية وتوجيهها ؿتو مفهـو التسويق اظتعاصر، الذي يرمي إىل بناء عالقات ترابط قوية مع العمالء 

وىناؾ غتموعة من التعاريف اطتاصة بقيمة  اطتارجيٌن، ليتسىن للمنظمة لتحقيق قيم معينة عتؤالء العمالء.
قيمة العميل على أهنا: الفرؽ بٌن قيمة العمالء الكلية والتكلفة  Kotler(1997 : 38)لعميل حيث عرؼا

 الكلية. 

(، قيمة العميل على أهنا: مػػػا لتصل عليو العميل نتيجة عملية التبادؿ مقابل 12:  2000ويرى الربعاوي)
كاليف ال  يتحملها العميل عند اختاذه لقرار السعر الذي يدفعو، فهي دتثل أرتايل اظتنفعة مطروحًا منها الت

 الشراء. 

(، قيمة العميل على أهنا : عملية التبادؿ أو اظتبادلة ال  كتريها العميل 56:  2004كما عرؼ جالب)
بٌن اظتنافع ال  لتصل عليها من السلعة أو اطتدمة وبٌن تكلفة اضتصوؿ عليها، وتشمل منافع اظتنتج نفسو، 

، األطراؼ اظتشرتكة بعملية الشراء، والوقت واصتهد اظتبذوؿ للحصوؿ على اظتنتج، واظتخاطرة خدمات اإلسناد
 اظتدركة. 

ومن خالؿ التعاريف السابقة أصبح لزامًا على الباحث توضيح عناصر قيمة العميل بشكل موجز، وكما 
:  2005ػػػي)الدوري، ىي عنصرين أساسٌن ألجل تكوين القيمة للعميل على النحو التال Kotlerجاء هبا 
12: ) 
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وىي عبارة عن حزمة من منافع العميل  :Total Customer Valueالقيمة الكلية للعميل (1
 ال  لتصل عليها من اظتنتج، وىذه اضتزمة تنقسم إىل اآلتػػػي : 

حيث يقصد هبا اطتصائص اظتادية للمنتج نفسو و كن أف تتضمن  : Product Valueقيمة السلعة -أ
 ء، اظتوثوقية، اظتطابقة، اظتتانة، واصتمالية(، ويف كثًن من األحياف يطلق عليها تسمية أبعاد اصتودة. )األدا

حيث يقصد هبا التميز يف تقدمي اطتدمة، وىنا  كن أف تتضمن :  Service Valueقيمة الخدمة -ب
 ف(. )اضتسابات واالئتماف، تسهيالت الطلب، التسليم، اطتدمات ما بعد البيع، والضما

ويقصد هبا ىنا اظتوظفوف واظتستخدموف أو اظتالؾ، حيث  : Personnel Valueالقيمة الشخصية -ج
أصبح أفراد اظتنظمة مصدرًا مهمًا لتحقيق التميز، وبشكل خاص فػي غتػاؿ الػتسػويػق الػمػوجػو ؿتػو اطتدمة 

نافسٌن، ألهنا تعتمد على ثقافة واصتودة العالية نسبيًا للخدمات الشخصية، وىي صعبة التقليد من قبل اظت
 اظتنظمة ومهارات اإلدارة، وتتضمن اآلتػػػي: االحرتاؼ، الكياسة، اجملاملة، الثقة، اظتثابرة، واظتوثوقية. 

حيث تشًن ىنا إىل طريقة مالئمة لإلشارة إىل غتموعة  :Image Valueقيمة المكدنة -ي
ال  يستلمها العميل  Rewards Psychologicalمن اظتكافأة النفسية Constellationمتآلفة

 من الشراء، دتلك استهالؾ اظتنتج، وتربز اظتكانة الذىنية من خالؿ الرسالة اإلعالمية أو من خالؿ التعبئة.
وينقسم ىذا العنصر إىل النقاط اظتهمة : Total Costumer Costالتكلفة الكلية للعميل  (2

 التالية :
وىو القيمة التبادلية  Cost Priceصد هبا ىنا سعر التكلفةويق:  Cash Costالتكلفة النقدمة -أ

 للمنتجات، وعلى أساسو حتدد قيمة اظتنتج ال  سيحصل عليها العميل. 
وىنا بعا العمالء يعتربوف تكاليف الوقت أعلى من التكاليف :  Time Costتكلفة الوقت -ب

 ف لديهم وقت ضائع. النقدية، وىذا يظهر بوضوح لدى العمالء الذين يرغبوف بأف يكو 
وىي تعرب عن  Energy Costوتسمى أحيانًا بتكلفة الطاقة  : Effort Costتكلفة المجهوي -ج

 اصتهد الذي يقـو بو العميل للحصوؿ على اظتنتج، إذ يعترب تكلفة يدفعها ىذا العميل. 
جدد تتضمن تكاليف النفسية التعامل مع أفراد : Psychological Costتكلفة النفسية  -ي

واضتاجة لفهم اإلجراءات اصتديدة، واجملهود اظتبذوؿ من أجل التكيف مع األشياء اصتديدة، وكذلك قد 
 يصاحبها نوع من اإلحباط لدى العميل يف حالة عدـ إضافة قيمة لو عن اقتناءه منتج معٌن.

 



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
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 مـنـهـجـيـة الـدراسـة
لوصفي كدراسة حالة للظاىرة ػتل الدراسة، متبعاً لتحقيق فرضيات الدراسة، اعتمد الباحث على اظتنهج ا     

 يف ذلك اآلتػػػي : 

 هـيـكـلـيـة الـدراسـة –أ 

 اعتمدت ىذه الدراسة على أسلوبٌن رئيسيٌن من أساليب البحث العلمي كالتالػػػي :     

ة اظتعلومات وذلك مبراجعة الكتب والبحوث واجملالت العربية واإلؾتليزية وشبك األســـلوب الـنـظـري :-1
العاظتية، ذات االرتباط بالظاىرة موضوع الدراسة، وذلك لتحديد اإلطار النظري اظتناسب عتذه الدراسة فيما 

 يتعلق بدور إدارة اصتودة الشاملة يف إدارة العمالء. 
بل وذلك باعتماد ىذه الدراسة على استمارة االستبياف اظتطورة تصميمًا من ق األسـلـوب الـمـيـدانـ  :-2

الباحث، واظتناسبة صتمع البيانات الالزمة من قبل اظتوظفٌن العاملٌن )اظتستهدفٌن( بشركة أبو عطين 
 للمشروبات بنغازي.

  
 مـجـتـمـع وعـيـنـة الـدراسـة –ب 

يتألف غتتمع ىذه الدراسة من اظتوظفٌن العاملٌن)الفعليٌن( بإدارة شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي،      
( موظفًا تقريباً، وقد مت اختيار ىؤالء لكوهنم أكثر عالقة 140تسويق، وإدارة اإلنتاج، والبالغ عددىم)وإدارة ال

وتفهمًا واستجابة للموضوع)قيد الدراسة(، وذوي مسؤوليات مباشرة يف التعامل معو، وكذلك بعضهم يتقلدوف 
التسويق، ؽتا  كنهم من حتديد درجة مناصب الختاذ القرارات ومن أصحاب اطتربات الواسعة يف غتاؿ اصتودة و 

اظتوافقة ؿتو دور إدارة اصتودة الشاملة مببادئها الثالثة)قيد الدراسة( يف إدارة عالقات العمالء بإبعادىا الثالثة)قيد 
 الدراسة(. 

 Krejcieتباع الباحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة، فقد مت حتديدىا باستخداـ جدوؿ اومن خالؿ      
and Morgan ( موظفًا عاماًل. وهبذا 103لتحديد حجم العينات، حيث حدد حجم عينة الدراسة بػػ )

( صحيفة استبياف على اظتوظفٌن العاملٌن)قيد الدراسة(. حيث كاف عدد 103فقد قاـ الباحث بتوزيع )
و يف حكم غًن ( صحيفة استبياف مفقودة أ2( صحيفة استبياف، أي أف ىناؾ عدد)101االستبيانات اظتسرتدة)

 ( 101صاضتة للمعاصتة اإلحصائية، حيث يصبح العدد اإلرتايل لالستبيانات الصاضتة للمعاصتة اإلحصائية)
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صحيفة استبياف. وقد مت اختيار شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي لتوظيف فتوذج الدراسة اظتقرتح، 
وقيادات إدارية جديرة باالىتماـ والدراسة،  لكوهنا شركة حتتوي على كوادر ليبية متخصصة ذات كفاءات عالية

ل الظروؼ ال  تعيشها الدولة الليبية فػي الػوقػت الػراىػػن، ؽتا كتعل تعرض الشركات الليبية للكثًن ظوخاصًة يف 
من اظتخالفات والتجاوزات، وىذا بطبيعة اضتاؿ يعكس الضرورة اظتلحة لدور إدارة اصتودة الشاملة مببادئها 

يد الدراسة( يف إدارة عالقات العمالء بإبعادىا الثالثة)قيد الدراسة(. وفيما يلي وصف للصفات الثالثة)ق
 ( التالػػػػي : 1الد غرافية لعينة الدراسة، وكما ىي موضحة يف اصتدوؿ رقم)
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 ( الصفدت الدممغرافية ألفراي عينة الدراسة1جدول رقم)
 بـةالـنـسـ الـتـكرار الــصــفــة

 الـجـنــس : 
 ذكػػػػػر 
  أ نػثػػػػػي 

 
94 
7 

 
93.1 % 
6.9 % 

 % 100.0 101 الــمــجــمـــــوع
 الــعــمــر :

  سػػػنػة. 39 – 30من 
  سػػػنػة.  49 – 40من 
  سػػػنػة.  59 – 50من 
  سػػػنػة فػأكػثػر.  60من 

 
1 
30 
62 
8 

 
1.0 % 
29.7 % 
61.4 % 
7.9 % 

 % 100.0 101 الــمــجــمـــــوع
 ســـــنــوات الــخــدمــة : 

  سػػػنػوات. 10 – 6من 
  سػػػنػة.  15 – 11من 
  سػػػنػة فػأكػثػر.  16من 

 
1 
17 
83 

 
1.0 % 
16.8 % 
82.2 % 

 % 100.0 101 الــمــجــمـــــوع
 مــجــدل الــوظــيــفــة :

 .الػعػامػلػيػن فػػي اإلدارة 
 .الػعػامػلػيػن فػػي الػتػسػويػق 
 لػعػامػلػيػن فػػي اإلنػتػاج. ا 

 
30 
46 
25 

 
29.7 % 
45.5 % 
24.8 % 

 % 100.0 101 الــمــجــمـــــوع
 الـمـؤهــل الـعـلـمــ  :

 .ثػانػوي أو أقػػل 
 .جػػامػعػػي 
 .مػػا فػػوؽ الػجػامػعػػي 

 
10 
87 
4 

 
9.9 % 
86.1 % 
4.0 % 

 % 100.0 101 الــمــجــمـــــوع
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 ـخـدمـة فـ  جـمـع بـيـدنـدت الـدراسـةاألياة الـمـسـت–ج 

لتحقيق أغراض ىذه الدراسة فقد مت تصميم وتطوير صحيفة االستبياف من قبل الباحث، هبدؼ معرفة دور      
إدارة اصتودة الشاملة واظتتمثلة يف مبادئها الثالثة اظتقرتحة)قيد الدراسة(، يف إدارة عالقات العمالء واظتتمثلة يف 

ثة اظتقرتحة)قيد الدراسة(، وذلك من خالؿ وجهة نظر العاملٌن باإلدارة، وإدارة التسويق، وإدارة أبعادىا الثال
ويشمل على  الجزء األولاإلنتاج بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي. حيث ق سم االستبياف إىل جزأين: 
 الجزء الثدن ى العلمي. أما غتموعة من البيانات الشخصية، اصتنس، العمر، سنوات اطتدمة، الوظيفة، واظتستو 

فيحتوي على أواًل: إدارة اصتودة الشاملة وهبا: )أ( مبدأ الرتكيز على العميل ولتتوي على ستسة عبارات، و )ب( 
مبدأ الرتكيز على العملية ولتتوي على ستسة عبارات، و)ج( مبدأ التحسٌن اظتستمر ولتتوي على ستسة 

قات العميل وهبا: )أ( ب عد رضا العميل ( عبارة. ثانياً: إدارة عال15عبارات، حيث يصبح إرتايل العبارات )
ولتتوي على ستسة عبارات، و)ب( ب عد والء العميل ولتتوي على ستسة عبارات، و)ج( ب عد قيمة العميل 

( عبارة. وقد استخدـ فيها مقياس 15ولتتوي على ستسة عبارات أيضاً، حيث يصبح إرتايل العبارات )
ح ما بٌن )غًن موافق دتاماً( إىل )موافق دتاماً(. حيث دتثل ىذه ستاسي الرتب، والذي يرتاو   Likertليكرت

العبارات إرتااًل العناصر األساسية ال  تتصف هبا إدارة اصتودة الشاملة وإدارة عالقات العميل، وال  من خالعتا 
تخدـ يف ( مقياس ليكرت اظتس2مت قياس درجة اظتوافقة لدى العاملٌن هبذه الشركة. حيث يوضح اصتدوؿ رقم )

 صحيفة االستبياف اظتعدة لذلك، وكما ىو مبٌن أدنػػػاه :

 ( مقيدس ليكرت خمدس  الرتب المقترح للدراسة2جدول رقم )
1 2 3 4 5 

 موافق تمدمدً  موافق غير متأاكد غير موافق غير موافق تمدمدً 

 ثـبـدت وصـدق مـقـيـدس الـدراســـة –ي 

جريت دراسة استطالعية على عينة من غتتمع الدراسة بلغ قوامها للتحقق من ثبات مقياس الدراسة أ       
( مفردة، وطبقت معادلة )ألفا كرونباخ( ضتساب مقياس الدراسة، وقد تراوحت قيم معامالت الثبات 20)

(، وبلغت قيمة معامل الثبات للمبادئ ككل 0.837 – 0.802ظتبادئ إدارة اصتودة الشاملة مػػػا بٌن )
 – 0.852معامالت الثبات ألبعاد إدارة عالقات العمالء، فقد تراوحت مػػػا بٌن )(. أمػػػا 0.902)

(، وىػػػي درجات ثبات عالية، وىذا يدؿ على أف 0.927(، وبلغت قيمة معامل األبعاد ككل )0.871
 صحيفة االستبياف اتسمت بالثبات وبدرجة عالية من التميز.
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الباحث باستخداـ طريقة الصدؽ اإلحصائي وللتحقق من صدؽ مقياس الدراسة قاـ   
(Statistical Validity حيث مت حساب معامل الصدؽ اإلحصائي باستخداـ دالة اصتذر الرتبيعي ،)

 – 0.895ظتعامل الثبات، حيث كانت قيم معامالت الصدؽ ظتبادئ إدارة اصتودة الشاملة ترتاوح مػػػا بٌن )
(، يف حٌن تراوحت معامالت 0.949ودة الشاملة ككل )(، وبلغت قيمة صدؽ مبادئ إدارة اصت0.914

(، أما قيمة صدؽ أبعاد إدارة عالقات 0.933 – 0.923صدؽ أبعاد إدارة عالقات العمالء مػػػا بٌن )
(، وىذا بطبيعة اضتاؿ يربر قطعاً صػدؽ الػمػقػيػاس وأف عبارات االستبياف تعكس 0.962العمالء ككل فبلغت )
 :التالػػػي صيل يف اصتدوؿكن التعبًن عن ذلك بشيء من التفجلو، و ألاس مػػػا صممت بوضوح قدرهتا على قي

 وأبعدي إيارة عالقدت العمالء ة( قيم معدمالت الثبدت والصدق لمبديئ إيارة الجوية الشدمل3) جدول
 لصدقمعدمل ا معدمل الثبدت عدي العبدرات مبديئ إيارة الجوية الشدملة المقترحة م
 0.895 0.802 5 مبدأ الرتكيز على العميل  أ
 0.907 0.823 5 مبدأ الرتكيز على العملية  ب
 0.914 0.837 5 مبدأ التحسٌن اظتستمر ج

 0.949 0.902 15 الـمـجـمـــوع
 معدمل الصدق معدمل الثبدت عدي العبدرات أبعدي إيارة عالقدت العمالء م
 0.933 0.871 5 ب عد رضا العميل أ
 0.930 0.865 5 ب عد والء العميل ب
 0.923 0.852 5 ب عد قيمة العميل ج

 0.962 0.927 15 الـمـجـمـــوع
 

 األسـلـوب اإلحـصـدئـ  الـمـسـتـخـدم  -هـ 

لتحقيق أىداؼ الدراسة اظتيدانية، وذلك من خالؿ التحقق من فرضياهتا واظتتعلقة بالتعرؼ على دور إدارة 
واظتتمثلة يف مبادئها الثالثة اظتقرتحة )قيد الدراسة(، يف إدارة عالقات العمالء واظتتمثلة يف أبعادىا اصتودة الشاملة 

الثالثة اظتقرتحة )قيد الدراسة(، بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي، فقد مت استخداـ أسلوب العينة يف 
توسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية، وية، واظتئاإلحصاء الوصفي، واظتتمثل يف حساب التكرارات والنسب اظت

(، وقد مت تنفيذ ىذه اظتعاصتات اإلحصائية باستخداـ برنامج Tومعامل االرتباط بًنسوف وسبًنماف، واختبار )
Statistical Package for Social Sciences والذي يرمز لو اختصارًا بالرمز اظتعروؼ بػػ ،

(SPSS .) 
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 ـة ومـنـدقـشـتـهـدعـرض نـتـدئـج الـدراس –و 
ويف ىذا اصتزء سوؼ يتم عرض وحتليل البيانات ال  تضمنتها صحيفة االستبياف، وذلك من خالؿ حتليل      

آراء واستجابات عينة اظتبحوثٌن من غتتمع الدراسة لشركة أبو عطين للمشروبات بػنػغػػازي، حوؿ متغًنات 
ات إدارة عالقات العمالء، حيث مت استخداـ مقياس ليكرت الدراسة اظتتعلقة بإدارة اصتودة الشاملة ومتغًن 

( درجة لتمثل اإلجابة موافق دتاماً، إىل أقل وزف لو وىو 5ستاسي الرتب، والذي يرتاوح من أعلى وزف لو وىو )
( درجة لتمثل اإلجابة غًن موافق تػمػامػاً، ومػن جػانػب آخػػر تػػم االعػتمػاد على الوسط اضتسايب الفرضي 1)

( درجة، كمتوسط أداة القياس هبدؼ قياس وتقييم الدرجة ال  مت اضتصوؿ عليها، واظتتعلقة 3والبالغ قيمتو )
ظتبادئ إدارة اصتودة الشاملة وأبعاد إدارة عالقات العمالء  حوؿ العبارات اظتكونة باستجابات أفراد عينة الدراسة،

 على النحو التالػػػي : 
آراء أفراي العينة للعبدرات المكونة لمبديئ إيارة الجوية الشدملة الثالثة أواًل: تحليل ومندقشة نتدئج 

 المقترحة )قيد الدراسة( :
( المتوسطدت الحسدبية واالنحرافدت المعيدرمة واألوزان النسبية الستجدبدت أفراي عينة 4جدول رقم )

 قترحة )قيد الدراسة(الدراسة حول العبدرات المكونة لمبديئ إيارة الجوية الشدملة الثالثة الم

 ( العبدرات المكونة لمبدأ التراكيز على العميل1) م
المتوسط 
 الحسدب 

االنحراف 
 المعيدري

الوزن 
 النسب 

األهمية 
 النسبية

1 
اصتودة، ويتم  اسرتاتيجيةيلعب الزبوف اطتارجي دوراً يف صياغة 
 .االسرتاتيجيةوضعها عند أعداد اطتطة 

 اطتامسة % 78.8 0.83 3.94

2 
يعترب الزبوف الشريك غًن اظتباشر للشركة، وبالتايل البد من حتقيق 

 رضاه التاـ عن منتجات الشركة.
 الثالثة % 83.2 0.78 4.16

3 
اصتودة  اسرتاتيجيةيعترب الزبوف احملور األساسي الذي ترتكز عليو 
 لتحقيق حاجاتو ورغباتو.

 الثانية % 85.6 0.75 4.28

4 
افعة لعملية التحسٌن اظتستمر للجودة وزيادة يعترب الزبوف القوة الد

 اإلنتاجية، عند أخذ أرائو وتوقعاتو.
 األوىل % 86.2 0.67 4.31

 الرابعة % 82.2 0.78 4.11 للشركة أساليب متعددة حتاوؿ من خالعتا االحتفاظ بالزبوف. 5

 0.57 4.16 المتوسط الحسدب  واالنحراف المعيدري والوزن النسب  العدم
83.0 
% 

 

  



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
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[256] 

 

 ( العبدرات المكونة لمبدأ التراكيز على العملية2) م
المتوسط 
 الحسدب 

االنحراف 
 المعيدري

الوزن 
 النسب 

األهمية 
 النسبية

1 
اظتهمة ال   االسرتاتيجياتيعترب الرتكيز على العملية أحد 

 تستخدمها الشركة لتقليل التالف والفاقد.
 
4.02 

 
0.70 

 
80.4 % 

 
 الثالثة

2 
كيز على العملية اظترتجم اضتقيقي ضتاجات ورغبات يعترب الرت 

 الزبوف.
 
4.02 

 
0.66 

 
80.4 % 

 
 الثانية

3 
تتمتع عملية اإلنتاج باظترونة الكافية ؽتا يتيح إمكانية تغيًنىا وفقاً 

 لتغيًن أذواؽ الزبائن.
 
3.78 

 
0.87 

 
75.6 % 

 
 اطتامسة

4 
دؼ إىل تعترب عملية اإلنتاج سلسلة مرتابطة من األنشطة هت

 حتقيق قيمة أعلى للزبوف.
 
4.10 

 
0.64 

 
82.0 % 

 
 األوىل

5 
معينة،  كن  واسرتاتيجياتتعتمد إدارة الشركة وسائل 

استخدامها ظتواكبة التطور اضتاصل يف غتاؿ اظتيكنة والتصاميم 
 اضتديثة على اظتنتج.

 
 
3.98 

 
 
0.92 

 
 
79.6 

 
 
 الرابعة

  79.6 0.59 3.98 والوزن النسب  العدم المتوسط الحسدب  واالنحراف المعيدري

 ( العبدرات المكونة لمبدأ التحسين المستمر3) م
المتوسط 
 الحسدب 

االنحراف 
 المعيدري

الوزن 
 النسب 

األهمية 
 النسبية

1 
اظتهمة ال  تتبناىا  االسرتاتيجياتيعترب التحسٌن اظتستمر أحد 

 الشركة ألجل اضتفاظ على زبائنها.
 
4.23 

 
0.66 

 
84.6 % 

 
 األوىل

2 
أصبح التحسٌن اظتستمر حافزاً يدفع األفراد العاملٌن إىل اإلنتاج 

 جبودة عالية.
 
4.13 

 
0.77 

 
82.6 % 

 
 الرابعة

3 
لدى الشركة القدرة على حتديد وحتليل اظتشكلة، ومعرفة مػػا 

 مطلوب حتسينو.
 
4.04 

 
0.87 

 
80.8 % 

 
 اطتامسة

4 
حتليلو، وتتم مقارنة األداء السابق  تقـو الشركة دائماً بتوثيق ما مت

 مع األداء اضتايل.
 
4.16 

 
0.61 

 
83.2 % 

 
 الثانية

5 
دتتلك الشركة القدرة على تطوير حلوؿ بديلة، وإجراء التحسٌن 

 اظتستمر يف العملية ظتواكبة اظتنتجات اصتديدة.
 
4.14 

 
0.77 

 
82.8 % 

 
 الثالثة

  % 82.8 0.57 4.14 زن النسب  العدمالمتوسط الحسدب  واالنحراف المعيدري والو 
 

( السابق، والذي يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة من العاملٌن يف غتاؿ 4من خالؿ اصتدوؿ رقم )     
اإلدارة، والتسويق، واإلنتاج بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي على اظتستوى التفصيلي ظتبادئ إدارة اصتودة 

 )قيد الدراسة( على النحو التالػػػي :  الشاملة الثالثة اظتقرتحة
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 ( مبدأ التراكيز على العميل :1)

( السابق، بأف اظتتوسط اضتسايب اظتوزوف العاـ ظتبدأ الرتكيز على العميل بلغ 4يتضح من نتائج اصتدوؿ رقم )     
 العاـ %(، إذ تبٌن بأف اظتتوسط اضتسايب83( و وزف مئوي بلغ )0.57( وباؿتراؼ معياري قدره )4.16)

(، وىذا يعين أف مبدأ الرتكيز على العميل ي عد واضحًا ألفراد عينة 3أكرب من متوسط أداة القياس البالغ )
%( وفقاً لوجهة نظرىم، وىذا يدؿ على أقتية ىذا اظتبدأ وإدراكو من قبل أفراد 83الدراسة بنسبة اتفاؽ قدرىا )

جاتو ىو ىدؼ رئيسي للشركة، وأف الرتكيز على العميل ي عد عينة الدراسة، وأف حتقيق رضا العميل وتلبية احتيا
 األساس والقوة الدافعة وراء مستوى حتسٌن اصتودة واإلنتاجية. 

 ( مبدأ التراكيز على العملية : 2)

( السابق، بأف اظتتوسط اضتسايب اظتوزوف العاـ ظتبدأ الرتكيز على العملية بلغ 4يتضح من اصتدوؿ رقم )     
%(، وبعد مقارنة اظتتوسط اضتسايب العاـ 79.6( و وزف مئوي بلغ )0.59راؼ معياري قدره )( وباؿت3.98)

(، اتضح بأف اظتتوسط العاـ ىو أكرب من الوسط الفرضي، وىذا يعين 3مع اظتتوسط اضتسايب الفرضي والبالغ )
على ما  %(. وبناء79.6ا )أف متغًن الرتكيز على العملية ي عد واضحًا ألفراد عينة الدراسة بنسبة اتفاؽ قدرى

تقدـ يتضح بأف أفراد عينة الدراسة متفقوف حوؿ اىتمامهم بالرتكيز على العملية، وتقليل التالف والفاقد 
وحتسٌن مستوى العملية اإلنتاجية حبسب اظتواصفات اظتعدة لذلك، وذلك ألجل االرتقاء مبنتجات الشركة 

 مقارنًة باظتنتجات اظتنافسة األخرى. 

 مبدأ التحسين المستمر : ( 3)
( السابق، بأف اظتتوسط اضتسايب اظتوزوف العاـ ظتبدأ التحسٌن اظتستمر بلغ 4يتضح من اصتدوؿ رقم )     
%(، وبعد مقارنة اظتتوسط اضتسايب العاـ 82.8( و وزف مئوي بلغ )0.57( وباؿتراؼ معياري قدره )4.14)

عاـ أكرب من الوسط الفرضي، وىذا دليل قطعي على جتانس مع الوسط اضتسايب الفرضي أتضح بأف اظتتوسط ال
إجابات أفراد عينة الدراسة، حيث يعترب مبدأ التحسٌن اظتستمر واضحًا ألفراد العينة بنسبة اتفاؽ قدرت 

تقدـ يتضح جليًا بأف الشركة هتتم مببدأ التحسٌن اظتستمر ألهنا تدرؾ بأف ىذا اظتبدأ ما%(، وبناًء على 82.8)
 كفاءة وفاعلية عمليات اصتودة ألجل تقدمي منافع إضافية إليها ولعمالئها على وجو االستمرار.   يزيد من

وبعد االنتهاء من وصف استجابات أفراد عينة الدراسة باإلدارة، والتسويق، واإلنتاج بشركة أبو عطين 



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
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[258] 

 

رتحة )قيد الدراسة(، يتعٌن للمشروبات بنغازي، عػلػى مػسػتػوى مػبػادئ إدارة اصتودة الشاملة الثالثة اظتق
على الباحث من حتديد األقتية النسبية لكل مبدأ، وذلك من أجل الوقوؼ على أولويات اىتماـ أفراد العينة 
بالشركة، وحتديد أي اظتبادئ أكثر أقتية وتأثًناً يف إدارة عالقات العمالء هبذه الشركة، حيث  كن توضيح ذلك  

 على النحو التالػػػي:( 5كما ىو وارد يف اصتدوؿ رقم )

( ترتيب األهمية النسبية من وجهة نظر أفراي العينة حول مبديئ إيارة الجوية الشدملة 5جدول رقم )
 الثالثة المقترحة )قيد الدراسة(

 
 المتغير الرئيس 

 
 المتغير الفرع 

المتوسط 
 الحسدب 

االنحراف 
 المعيدري

ترتيب 
األهمية 
 النسبية

 
 إيارة الجوية الشدملة

 األوؿ 0.57 4.16 بدأ الرتكيز على العميلم
 الثالث 0.59 3.98 مبدأ الرتكيز على العملية
 الثاين 0.57 4.13 مبدأ التحسٌن اظتستمر

( السابق، ترتيب األقتية النسبية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بشركة أبو عطين 5يوضح اصتدوؿ رقم )     
رة اصتودة الشاملة اظتقرتحة )قيد الدراسة( وفقًا للمتوسط اضتسايب، حيث للمشروبات بنغازي، حوؿ مبادئ إدا

أحتل مبدأ الرتكيز على العميل اظترتبة األوىل، أما مبدأ التحسٌن اظتستمر فأحتل اظترتبة الثانية، يف حٌن أحتل 
يف  االسرتاتيجيةقراراتو  مبدأ الرتكيز على العملية اظترتبة الثالثة واألخًنة. إذًا كتب على متخذ القرار أف يرتب

ضوء ىذه اظتعطيات، ويعطي األقتية واألولوية للمبادئ ال  حصلت على أقل اىتماـ ألجل حتسينها وتطويرىا 
 حىت يتم من خالعتا حتقيق التميز التنافسي.  
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العمالء الثالثة : تحليل ومندقشة نتدئج آراء أفراي العينة للعبدرات المكونة ألبعدي إيارة عالقدت ثدنيدً 
 المقترحة )قيد الدراسة( :

( المتوسطدت الحسدبية واالنحرافدت المعيدرمة واألوزان النسبية الستجدبدت أفراي عينة 6جدول رقم )
 الدراسة حول العبدرات المكونة ألبعدي إيارة عالقدت العمالء الثالثة المقترحة )قيد الدراسة(

المتوسط  عميل( العبدرات المكونة لُبعد رضد ال1) م
 الحسدب 

االنحراف 
 المعيدري

الوزن 
 النسب 

األهمية  
 النسبية

تقـو الشركة مبشاركة الزبائن يف مناقشة خطط اصتودة،  1
 وختصيص جوائز قيمة لكل مقرتح.  

 
3.20 

 
0.99 

 
64.0% 

 
 اطتامسة

تعمل الشركة على دعوة زبائنها لزيارهتا بٌن اضتٌن واآلخر  2
 لتقدمي آرائهم.

 
3.22 

 
0.94 

 
64.4% 

 
 الرابعة

 
اصتودة الرضا العايل  باسرتاتيجيةحتقق الشركة عند قيامها  3

 للزبائن، وبالتايل حتقق اظتوقع الريادي يف السوؽ. 
 
 
3.86 

 
 
0.82 

 
 
77.2% 

 
 
 الثالثة

تعمل الشركة دائمًا على أف يشعر الزبوف بأقتيتو، وأف لو  4
 . االسرتاتيجيةدور متميز يف خططها 

 
3.95 

 
0.89 

 
79.0% 

 
 الثانية

حتاوؿ الشركة دائمًا أف تفهم حاجات ورغبات الزبائن،  5
 ومعرفة آرائهم عن منتجاهتا وقياس رضاىم باستمرار.

 
4.10 

 
0.80 

 
82.0% 

 
 األوىل

  %73.2 0.72 3.66 المتوسط الحسدب  واالنحراف المعيدري والوزن النسب  العدم 
المتوسط  ُبعد والء العميل( العبدرات المكونة ل2) م

 الحسدب 
االنحراف 
 المعيدري

الوزن 
 النسب 

األهمية 
 النسبية

تسعى الشركة جاىدًة إىل حتقيق قاعدة والء قوية بٌن الزبوف  1
 وعالمتها التجارية.  

 
4.20 

 
0.73 

 
84.0% 

 
 األوىل

أغلبية الزبائن يكرروف شراء منتجات الشركة، ويفضلوهنا  2
 جات اظتنافسة.على بقية اظتنت

 
3.80 

 
0.83 

 
76.0% 

 
 اطتامسة

تركز الشركة يف عملها على الوالء التميزي ظتاركتها التجارية،  3
 وحتسٌن صورهتا يف أذىاف الزبائن.

 
4.15 

 
0.65 

 
83.0% 

 
 الثانية



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
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حتاوؿ الشركة أف جتعل الزبوف مدافع عن عالمتها التجارية،  4
 وبالتايل ستحقق الوالء العايل لديو.

 
4.05 

 
0.79 

 
81.0% 

 
 الثالثة

تسعى الشركة إىل بناء والء الزبوف قائم على أساس  5
)تكاليف اضتصوؿ على الزبوف، توصيات الزبوف، تدرج 

 اضتاجات الدنيا(. 

 
3.97 
 
 

 
0.72 
 
 

 
79.4 
 
 

 
 الرابعة
 

  80.6 0.60 4.03 المتوسط الحسدب  واالنحراف المعيدري والوزن النسب  العدم
المتوسط  العبدرات المكونة لُبعد قيمة العميل (3) م

 الحسدب 
االنحراف 
 المعيدري

الوزن 
 النسب 

األهمية 
 النسبية

تسعى الشركة دائمًا إىل حصوؿ الزبوف على اظتنتج بسعر  1
 مناسب ومنفعة عالية منو.  

 
4.22 

 
0.62 

 
84.4% 

 
 الثانية

تعمل الشركة على جعل منتجاهتا قيمة ؽتيزة، وذلك  2
 المتالكها أبعاد أكثر من اظتنافسٌن.  

 
4.13 

 
0.62 

 
82.6% 

 
 الرابعة

 
تعمل الشركة على جعل ظتنتجاهتا مكانة ذىنية لدى الزبوف،  3

 وبالتايل ستحقق قيمة اظتكانة الذىنية.  
 
4.22 

 
0.62 

 
84.4% 

 
 الثالثة

تضع الشركة ضمن أولوياهتا حصوؿ الزبوف على منتج بأقل   4
 أقل جهد ووقت ؽتكنٌن.كلفة ؽتكنة و 

 
4.27 

 
0.69 

 
85.4% 

 
 األوىل

تسعى الشركة إىل حتقيق اظتنافع بأقل التكاليف، وذلك عن  5
طريق اظتقارنة بٌن القيمة الكلية للزبوف والتكاليف الكلية 

 للزبوف.

 
 
3.90 

 
 
0.70 

 
 
78.0% 

 
 
 اطتامسة

  %82.8 0.51 4.14 المتوسط الحسدب  واالنحراف المعيدري والوزن النسب  العدم
 

( السابق، والذي يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة من العاملٌن يف غتاؿ 6من خالؿ اصتدوؿ رقم )     
اإلدارة، والتسويق، واإلنتاج بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي على اظتستوى التفصيلي ألبعاد إدارة عالقات 

 ى النحو التالػػػي :العمالء الثالثة اظتقرتحة )قيد الدراسة( عل

 ( بُعد رضـــد العميل:1)

( وباؿتراؼ 3.66( السابق، بأف اظتتوسط اضتسايب العاـ لب عد رضا العميل بلغ )6يتضح من اصتدوؿ رقم )     
(، وبعد مقارنة اظتتوسط اضتسايب العاـ بالوسط اضتسايب 73.2( و وزف نس  بلغ )0.72معياري قدره )
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ح بأف اظتتوسط العاـ ىو أكرب من الوسط الفرضي، وىذا دليل قطعي على (، اتض3الفرضي البالغ )
لب عد رضا العميل وبنسبة  وضوح وجتانس إجػابػػات أفػػراد العينة عػلى عبارات )أو أسئلة( صحيفة االستبياف

حقق رضا (. أي أف ىناؾ اتفاؽ بٌن أفراد العينة والشركة على أف اصتودة العالية نسبيًا ست73.2اتفاؽ بلغت )
عايل لدى العميل، وبالتايل كسب عمالء جدد وحتقيق الرضا التاـ، والذي بدوره سيحقق أرباح عالية نتيجة 

 احتفاظ الشركة هبؤالء العمالء يف اظتستقبل. 

 ( بُعد والء العميل : 2)
( 4.03( السابق، بأف اظتتوسط اضتسايب العاـ لب عد والء العميل قد بلغ )6يتضح من اصتدوؿ رقم )
(، وبعد مقارنة اظتتوسط الػحػسػابػي العاـ بالوسط 80.6( ووزف نس  بلغ )0.60وباؿتراؼ معياري قدره )

(، اتضح بأف اظتتوسط العاـ أكرب من الوسط الفرضي، وىذا دليل قطعي على وضوح وجتانس 3الفرضي البالغ )
بنسبة اتفاؽ بلغت د والء العميل و لب ع إجابات أفراد العينة على عبارات )أو أسئلة( صحيفة االستبياف

على ىذه النتيجة  كن القوؿ بأف العمالء دائمًا يفضلوف العالمة ال  تتسم باصتود العالية  (. وبناء80.6)
نسبياً، وأف توافر أبعاد اصتودة يف منتجات الشركة ىػو الػذي يػدفػع العػمػالء لتكرار عملية الشراء الناجتة من الثقة 

 ىذه الشركة وعمالئها، وىذا بدوره أيضًا سيؤدي إىل بناء والء لدى العمالء ظتنتجات شركة أبو اظتتبادلة بٌن
 عطين للمشروبات بنغازي. 

 ( قيمة العميل : 3) 
( 4.14( السابق، بأف اظتتوسط اضتسايب العاـ لب عد قيمة العميل قد بلغ )6يتضح من اصتدوؿ رقم )
%(، وبعد مقارنة اظتتوسط اضتسايب العاـ بالوسط  82.8نس  بلغ )( و وزف 0.51وباؿتراؼ معياري قدره )

(، اتضح بأف اظتتوسط اضتسايب العاـ أكرب من الوسط الفرضي، وىذا دليل قطعي على وضوح 3الفرضي البالغ )
ت لب عد قيمة العميل وبنسبة اتفاؽ بلغ وجتانس إجابات أفراد العينة على عبارات ) أو أسئلة( صحيفة االستبياف

على ما تقدـ  كن القوؿ بأف شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي، ترى بأف اظتنافع ال  يتم  وبناء (.82.8)
اضتصوؿ عليها ىي أكثر من التكاليف ال  تتحملها، وبالتايل سيتم حتقيق قيمة للعميل، تطبيقًا للمقولة : بأف 

 اصتودة العالية نسبياً تعمل على زيادة القيمة الكلية. 

بعد االنتهاء من وصف استجابات أفراد عينة الدراسة بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي على مستوى و 
أبعاد إدارة عالقات العمالء، كاف البد على الباحث من حتديد األقتية النسبية لكل ب عد، وذلك من أجل 

ر أقتية وتأثًنًا يف إدارة عالقات الوقوؼ على أولويات اىتماـ أفراد العينة بالشركة، وحتديد أي األبعاد األكث
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 ( التالػي :7العمالء، و كن توضيح ذلك من خالؿ اصتدوؿ رقم )

( ترتيب األهمية النسبية من وجهة نظر أفراي عينة الدراسة حول أبعدي إيارة عالقدت 7جدول رقم )
 العمالء الثالثة المقترحة )قيد الدراسة(

 
 المتغير الرئيس 

 
 المتغير الفرع 

 
متوسط ال

 الحسدب 

 
االنحراف 
 المعيدري

ترتيب 
األهمية 
 النسبية

 
 أبعدي إيارة عالقدت العمالء

 الثالث 0.72 3.66 ب عد رضا العميل
 االثاين 0.60 4.03 ب عد والء العميل
 األوؿ 0.51 4.14 ب عد قيمة العميل

 

د عينة الدراسة بػشػركػة أبػو عػطػنػي ( السابق، ترتيب األقتية النسبية من وجهة نظر أفرا7يوضح اصتدوؿ رقم)
لػلػمػشػروبػات بنغازي، حوؿ أبعاد إدارة عالقات العمالء وفقاً للمتوسط اضتسايب، حيث أحتل ب عد قيمة العميل 
الرتتيب األوؿ، وب عد والء العميل الرتتيب الثاين، يف حٌن أحتل ب عد رضا العميل الرتتيب الثالث واألخًن. ومن 

تقدـ البد على متخذ القرار بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي، أف يعطي األقتية واألولوية لألبعاد خالؿ مػػػا 
ال  حتصلت على أقل أقتية من إجابات أفراد العينة، وذلك من أجل االىتماـ هبا وحتديد السبل الكفيلة ال  

 الفلسفي إلدارة اصتودة الشاملة بالشركة. تساىم يف عملية ؾتاح إدارة عالقات العمالء، عند تبين تطبيق الفكر 

 ثدلثدً : تحليل واختبدر عالقدت االرتبدط بين متغيرات الدراسة : 
يركز ىذا اصتانب على قياس عالقات االرتباط بٌن مبادئ إدارة اصتودة الشاملة الثالثة اظتقرتحة )قيد 

الدراسة(، وذلك من خالؿ الفرضية الرئيسية الدراسة(، وأبعاد إدارة عالقات العمالء الثالثة اظتقرتحة )قيد 
( Tوالفرضيات الفرعية ال  تضمنتها الدراسة، وقد مت استخداـ معامل ارتباط )بًنسوف( واستخداـ اختبار )

 الختبار معنوية معامالت االرتباط.

منها، وىػػػي وألجل اختبار الفرضية الرئيسية واثبات صحتها، فالبد من اختبار الفرضيات الفرعية اظتنبثقة 
 على النحو التالػػػي : 

 ( اختبدر الفرضية الفرعية األولى : 1) 

 لػلػتػحػقػق من صحة الفرضية الفرعية األوىل، البد من اختبار الفرضيتٌن اإلحصائيتٌن التاليتٌن :       

العميل وأبعاد  عدـ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ الرتكيز على ( :H0فرضية العدم ) –أ 
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 إدارة عالقات العمالء. 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ الرتكيز على العميل وأبعاد ( : H1الفرضية البدملة ) –ب 
 إدارة عالقات العمالء. 

ت ( اآليت حملرجات العمليا8و كن توضيح قبوؿ من عدـ القبوؿ الفرضية، مت االعتماد على اصتدوؿ رقم )     
 ( على النحو التالػػػي : SPSSاضتسابية، باالعتماد على الربنامج )

 ( نتدئج عالقدت االرتبدط بين مبدأ التراكيز على العميل وأبعدي إيارة عالقدت العمالء8جدول رقم )
 المتغير التدبع

 
 

المتغير 
 المستقل

 أبعدي إيارة عالقدت العمالء
 

مبدأ التراكيز 
 على العميل

إدارة عالقات 
 اصتدولية tقيمة  قيمة العميل والء العميل رضا العميل العمالء

معامل ارتباط 
 بًنسوف

 
0.42** 

 
0.38** 

 
0.30** 

 
0.44** 

 
5 % 

 
1 % 

( tقيمة )
 احملسوبة

 
5.48 

 
4.78 

 
3.58 

 
5.86 

 
1.83 

 
2.82 

 درجػػػة الػثػقػة T 0.000 0.000 0.002 0.000معنوية 

القرار 
 )النتيجة(

 توجد عالقة
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

 
95 % 

 
99 % 

( السابق، بوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة 8يتضح من خالؿ النتائج الواردة باصتدوؿ رقم )     
بٌن مبدأ الرتكيز على العميل وأبعاد إدارة عالقات العمالء، حيث  (0.000إحصائية عند مستوى معنوية )
( احملسوبة لعالقة االرتباط بٌن اظتتغًنين t(، وإف ما يدعم ذلك قيمة )0.42بلغت عالقة االرتباط الكلية )

%(،  ؽتا يدؿ  1( عند مستوى معنوية )2.82( اصتدولية البالغة )t( وىي أكرب من قيمة )5.48والبالغة )
(، أي أف النتيجة مقبولة بدرجة ثقة قدرىا H1( وقبوؿ الفرضية البديلة )H0لك على رفا فرضية العدـ )ذ



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
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%(. وتأسيسًا على ذلك  كن القوؿ بأف ىناؾ اىتماـ من قبل شركة أبو عطين للمشروبات  99)
باقي اظتنافسٌن يف السوؽ  بنغازي مببدأ الرتكيز على العميل، والذي من خاللو  كن أف حتقق تفوقاً تنافسياً على

 احمللية على األقل. 

 ( اختبدر الفرضية الفرعية الثدنية : 2)

 للتحقق من صحة الفرضية الفرعية الثانية، البد من اختبار صحة الفرضيتٌن اإلحصائيتٌن التاليتٌن :      

دأ الرتكيز على العملية عدـ وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بٌن مب( : H0فرضية العدم ) –أ 
 وأبعاد إدارة عالقات العمالء. 

توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ الرتكيز على العملية ( : H1الفرضية البدملة ) –ب 
 وأبعاد إدارة عالقات العمالء. 

اآليت حملرجات العمليات  (9و كن توضيح قبوؿ من عدـ القبوؿ الفرضية، مت االعتماد على اصتدوؿ رقم )     
 ( على النحو التالػػػي : SPSSاضتسابية، باالعتماد على الربنامج )

 ( نتدئج عالقدت االرتبدط بين مبدأ التراكيز على العملية وأبعدي إيارة عالقدت العمالء 9جدول رقم )
 المتغير التدبع

 
 

المتغير 
 المستقل

 أبعدي إيارة عالقدت العمالء
 

مبدأ التراكيز 
 على العملية

إدارة عالقات 
 اصتدولية tقيمة  قيمة العميل والء العميل رضا العميل العمالء

معامل ارتباط 
 بًنسوف

 
0.73** 

 
0.71** 

 
0.58** 

 
0.63** 

 
5 % 

 
1 % 

( tقيمة )
 احملسوبة

 
13.97 

 
13.11 

 
8.90 

 
10.30 

 
1.83 

 
2.82 

 درجػػػة الػثػقػة T 0.000 0.000 0.000 0.000معنوية 

القرار 
 )النتيجة(

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

 
95 % 

 
99 % 
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( السابق، بوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 9يتضح من خالؿ اصتدوؿ رقم )
(، بٌن مبدأ الرتكيز على العملية وأبعاد إدارة عالقات العمالء، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 0.000عنوية )م

(، 13.97( احملسوبة لعالقة االرتباط بٌن اظتتغًنين البالغة )t(، وإف ما يدعم ذلك قيمة )0.73الكلية بينهما )
%(، ؽتا يدعم عالقة االرتباط بٌن  1وى معنوية )( عند مست2.82( اصتدولية البالغة )tوىي أكرب من قيمة )

اظتتغًنين. وتأسيساً على ذلك  كن القوؿ بأف ىناؾ اىتماـ أكرب ظتبدأ الرتكيز على العملية من مبدأ الرتكيز على 
العميل، وىذا يدؿ على أف شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي تستخدـ طرؽ البحث و وسائل حديثة 

اإلنتاجية، وذلك لتحقيق مستويات عالية للجودة واإلنتاجية، وىػػػػػنا سيتم رفا فرضية ومبتكرة يف العملية 
 %(. 99( أي أف النتيجة مقبولة بدرجة ثقة قدرىا )H1( وقبوؿ الفرضية البديلة )H0العدـ )

 ( اختبدر الفرضية الفرعية الثدلثة : 3)

 تبار صحة الفرضيتٌن اإلحصائيتٌن التاليتٌن : للتحقق من صحة الفرضية الفرعية الثالثة، البد من اخ     

عدـ وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ التحسٌن اظتستمر ( : H0فرضية العدم ) –أ 
 وأبعاد إدارة عالقات العمالء. 

ستمر توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ التحسٌن اظت( : H1الفرضية البدملة ) –ب 
 وأبعاد إدارة عالقات العمالء. 

( اآليت ظتخرجات 10و كن توضيح قبوؿ من عدـ القبوؿ الفرضية، مت االعتماد على اصتدوؿ رقم )     
 ( على النحو التالػػػي : SPSSالعمليات اضتسابية، باالعتماد على الربنامج )

 
 

 
 
 

 



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
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 سين المستمر وأبعدي إيارة عالقدت العمالء ( نتدئج عالقدت االرتبدط بين مبدأ التح10جدول رقم )

 المتغير التدبع
 
 

المتغير 
 المستقل

 أبعدي إيارة عالقدت العمالء

مبدأ 
التحسين 
 المستمر

إدارة عالقات 
 اصتدولية tقيمة  قيمة العميل والء العميل رضا العميل العمالء

معامل ارتباط 
 % 1 % 5 **0.66 **0.54 **0.59 **0.61 بًنسوف

( tمة )قي
 2.82 1.83 11.26 7.92 9.16 9.71 احملسوبة

 درجػػػة الػثػقػة T 0.000 0.000 0.000 0.000معنوية 

القرار 
 )النتيجة(

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

توجد عالقة 
ارتباط موجبة 
 ومعنوية

95 % 99 % 

     

( السابق، بوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية عند 10يتضح من خالؿ اصتدوؿ رقم )     
( بٌن مبدأ التحسٌن اظتستمر وأبعاد إدارة عالقات العمالء، إذ بلغت قيمة معامل 0.000مستوى معنوية )

قة االرتباط بٌن اظتتغًنين والبالغة ( احملسوبة لعالt(، وإف ما يدعم ذلك قيمة )0.61االرتباط الكلية بينهما )
%( ؽتا يدعم عالقة  1( عند مستوى معنوية )2.82( اصتدولية والبالغة )t(، وىي أكرب من قيمة )9.71)

(، أي أف H1( وقبوؿ الفرضية البديلة )H0االرتباط بٌن متغًنين، وىذا يؤكد قطعًا رفا فرضية العدـ )
سيسًا على ما سبق  كن القوؿ بأف شركة أبو عطين للمشروبات %(. وتأ 99النتيجة مقبولة بدرجة ثقة )

بنغازي هتتم مببدأ التحسٌن اظتستمر وتعتربه أحد اظترتكزات األساسية ال   كن أف حتقق من خاللو التفوؽ 
 التنافسي للشركة. 

لة اظتقرتحة غتتمعة  وألجل الوقوؼ على معنوية عالقة االرتباط بصورة عامة بٌن مبادئ إدارة اصتودة الشام     
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كػمػتػغػيػر مػستقػل، وأبعاد إدارة عالقات العمالء اظتقرتحة غتتمعة كمتغًن تابع، البد من اختبار 
 الفرضيتٌن التاليتٌن : 

ال توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بٌن مبادئ إدارة اصتودة  ( :H0فرضية العدم ) –أ 
 عمالء. الشاملة وأبعاد إدارة عالقات ال

توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بٌن مبادئ إدارة اصتودة ( : H1الفرضية البدملة ) –ب 
 الشاملة وأبعاد إدارة عالقات العمالء. 

( اآليت ظتخرجات 11و كن توضيح قبوؿ من عدـ القبوؿ الفرضية، مت االعتماد على اصتدوؿ رقم )     
 ( على النحو التالػػػي : SPSSد على الربنامج )العمليات اضتسابية، باالعتما

( نتدئج عالقة االرتبدط بين مبديئ إيارة الجوية الشدملة المقترحة مجتمعة وأبعدي إيارة 11جدول رقم )
 عالقدت العمالء المقترحة مجتمعة

المتغير         
 التدبع
 

 المتغير المستقل

 
إيارة عالقدت 

 العمالء

 
( tقيمة )

 المحسوبة

 
 ( الجدوليةtمة )قي

مبديئ إيارة الجوية 
 الشدملة

 
0.71 

 
13.18 

5 % 1 % 
1.83 2.82 

 النتيجة )أو القرار(
 

توجد عالقة ارتبدط موجبة وذات ياللة 
 1إحصدئية بين المتغيرمن عند مستوى )

)% 

 يرجة الثقة

 95 % 99 % 

ارتباط موجبة وذات داللة إحصائية بٌن ( السابق، أنو توجد عالقة 11يتضح من خالؿ اصتدوؿ رقم )     
مبادئ إدارة اصتودة الشاملة الثالثة اظتقرتحة غتتمعة )مبدأ الرتكيز على العميل، مبدأ الرتكيز على العملية، ومبدأ 
التحسٌن اظتستمر(، وأبعاد إدارة عالقات العمالء الثالثة اظتقرتحة غتتمعة )ب عد رضا العميل، ب عد والء العميل، 

( t(، وقد بلغت قيمة )0.71قيمة العميل( معًا بداللة متغًناهتا غتتمعة، إذ بلغ االرتباط بينهما ) وب عد
( H0(، وعليو يتم رفا فرضية العدـ )2.82( اصتدولية والبالغة )t( وىي أكرب من قيمة )13.18احملسوبة )
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ودة الشاملة اظتقرتحة غتتمعة (، أي وجود عالقة ارتباط بٌن مبادئ إدارة اصتH1وقبوؿ الفرضية البديلة )
و أبعاد إدارة عالقات العمالء اظتقرتحة غتتمعة. وتأسيساً على ما سبق  كن القوؿ بأف اىتماـ شركة أبو عطين 

 مببادئ إدارة اصتودة الشاملة يساىم يف حتقيق التفوؽ التنافسي على باقي الشركات اظتنافسة.

الفرعية،  كن توضيح ترتيب قوة االرتباط لقيمة معامل  وبعد ثبوت صحة الفرضية الرئيسية والفرضيات
 ( التالػػػي :12سبًنماف، وكما ىي موضحة يف اصتدوؿ رقم )

 ( ترتيب قوة االرتبدط بين مبديئ إيارة الجوية الشدملة وإيارة عالقدت العمالء12جدول رقم )
المتغير                            

 التدبع
 المتغير المستقل

 الــتــرتــيــب عالقدت العمالء إيارة

 الثدلث 0.42 مبدأ التراكيز على العميل
 األول 0.73 مبدأ التراكيز على العملية
 الثدن  0.61 مبدأ التحسين المستمر

( السابق، أف مبدأ الرتكيز على العملية جاء باظترتبة األوىل، يليو مبدأ التحسٌن 12يتضح من اصتدوؿ رقم )     
 رتبة الثانية، بينما مبدأ الرتكيز على العميل جاء باظترتبة الثالثة واألخًنة.اظتستمر باظت
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 الـنـتـدئـج والـتـوصـيـدت
 أوالً : الـنـتـدئـج

واظتتعلقة بدور  –من خالؿ آراء اظتبحوثٌن – كن تلخيص أبرز النتائج ال  توصلت إليها ىذه الدراسة      
 ت العمالء، بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي على النحو التالػػػي : إدارة اصتودة الشاملة يف إدارة عالقا

توجد عالقة ارتباط موجبة وذات داللة إحصائية بٌن إدارة اصتودة الشاملة وإدارة عالقات العمالء  (1
( "حتقيق الفرضية 0.71بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )

 .الرئيسية"
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ الرتكيز على العميل وإدارة عالقات العمالء بشركة  (2

(، وهبذا حتصلت على الرتتيب 0.42أبو عطين للمشروبات بنغازي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )
 ق الفرضية الفرعية األوىل".الثالث من حيث قوة االرتباط "حتق

قة ارتباط ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ الرتكيز على العملية وإدارة عالقات العمالء بشركة توجد عال (3
(، وهبذا حتصلت على الرتتيب 0.73أبو عطين للمشروبات بنغازي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )

 األوؿ من حيث قوة االرتباط "حتقيق الفرضية الفرعية الثانية". 
اط ذات داللة إحصائية بٌن مبدأ التحسٌن اظتستمر وإدارة عالقات العمالء بشركة أبو توجد عالقة ارتب (4

(، وهبذا حتصلت على الرتتيب 0.61عطين للمشروبات بنغازي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )
 الثاين من حيث قوة االرتباط "حتقيق الفرضية الفرعية الثالثة". 

ات بنغازي حوؿ أقتية مبادئ إدارة اصتودة الشاملة اظتقرتحة، وذلك من تتفق شركة أبو عطين للمشروب (5
 خالؿ اآلتػػػي : 

تتفق شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي حوؿ أقتية مبدأ الرتكيز على العميل، ألهنا تدرؾ أف حتقيق  (أ 
عد األساس والقوة رضا العميل وتلبية احتياجاتو ىو اعتدؼ الرئيسي عتذه الشركة، وأف الرتكيز على العميل ي  

(، 4.16الدافعة وراء مستوى حتسٌن اصتودة، والداللة على ذلك قيمة اظتتوسط اضتسايب اظتوزوف العاـ والبالغة )
 حيث احتل على الرتتيب األوؿ. 

تتفق شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي حوؿ أقتية مبدأ الرتكيز على العملية، ألهنا تدرؾ بأقتية تقليل  (ب 
لف، وحتسٌن مستوى العملية اإلنتاجية حبسب اظتواصفات اظتعدة لذلك، ألجل االرتقاء مبنتجات الفاقد والتا
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ىذه الشركة مقارنة مبنتجات الشركة األخرى، والداللة على ذلك قيمة اظتتوسط اضتسايب اظتوزوف العاـ 
 (، حيث احتل على الرتتيب الثالث. 3.98والبالغة )

غازي حوؿ أقتية مبدأ التحسٌن اظتستمر، ألهنا تدرؾ جلياً بأف ىذا تتفق شركة أبو عطين للمشروبات بن (ج 
اظتبدأ يزيد من كفاءة وفعالية عمليات اصتودة، ألجل تقدمي منافع إضافية إليها ولعمالئها على وجو االستمرار، 

 الثاين. (، حيث اجتل على الرتتيب 4.14والداللة على ذلك قيمة اظتتوسط اضتسايب اظتوزوف العامل والبالغة )
تتفق شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي حوؿ أقتية أبعاد إدارة عالقات العمالء اظتقرتحة، وذلك من  (6

 خالؿ اآلتػػػي : 
تتفق شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي حوؿ أقتية ب عد رضا العميل، ألهنا تدرؾ بأف اصتودة العالية  (أ 

عمالء جدد وحتقيق الرضا التاـ، والذي بدوره سيحقق  نسبيًا ستحقق رضا عايل لدى العميل، وبالتايل كسب
أرباح عالية نتيجة احتفاظ ىذه الشركة هبؤالء العمالء يف اظتستقبل، والداللة على ذلك قيمة اظتتوسط اضتسايب 

 (، حيث احتل على الرتتيب الثالث. 3.66اظتوزوف العاـ والبالغة )
ة ب عد والء العميل، ألهنا تدرؾ بأف العمالء دائماً تتفق شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي حوؿ أقتي (ب 

يفضلوف العالمة ال  تتسم باصتودة العالية نسبياً، وىي ال  تدفع ىؤالء العمالء لتكرار عملية الشراء الناجتة من 
ا، الثقة اظتتبادلة بٌن ىذه الشركة وعمالئها، وىذا بدوره أيضًا سيؤدي إىل بناء والء لدى العمالء ظتنتجاهت

 (، حيث احتل على الرتتيب الثاين. 4.03والداللة على ذلك قيمة اظتتوسط اضتسايب اظتوزوف العاـ والبالغة )
تتفق شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي حوؿ أقتية ب عد قيمة العميل، ألهنا تدرؾ بأف اظتنافع ال  يتم  (ج 

يتم حتقيق قيمة للعميل، والداللة على ذلك اضتصوؿ عليها ىي األكثر من التكاليف ال  تتحملها، وبالتايل 
 (، حيث احتل على الرتتيب األوؿ. 4.14قيمة اظتتوسط اضتسايب اظتوزوف العاـ والبالغة )

 ثـدنـيـدً : الـتـوصـيـدت

على النتائج اظتتحصل عليها سابقاً، ومع النظر بعٌن االعتبار ألدبيات اظتوضوع ػتل الدراسة، فإف ىناؾ  بناء
التوصيات ال  يرى الباحث أقتية األخذ هبا للرفع من مستوى دور إدارة اصتودة الشاملة يف إدارة  غتموعة من

 عالقات العمالء الراىن بشركة أبو عطين للمشروبات بنغازي، ومن أقتها ما يلػػػي : 

من  ضرورة العمل على زيادة قوة االرتباط بٌن إدارة اصتودة الشاملة وإدارة عالقات العمالء، وذلك (1
خالؿ زيادة تفعيل االلتزاـ مببادئ إدارة اصتودة الشاملة اظتقرتحة )مبدأ الرتكيز على العميل، مبدأ الرتكيز على 
العملية، ومبدأ التحسٌن اظتستمر(، وأبعاد إدارة عالقات العمالء اظتقرتحة )ب عد رضا العميل، ب عد والء العميل، 

 ي : وب عد قيمة العميل(، وذلك من خالؿ اآلتػػػ
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ضرورة العمل على زيادة قوة االرتباط بٌن مبدأ الرتكيز على العميل وإدارة عالقات العمالء، وذلك من  (أ 
 (. 0.42خالؿ زيادة تفعيل االلتزاـ هبذا اظتبدأ يف إدارة عالقات العمالء، حيث كانت قوة االرتباط بينهما )

العملية وإدارة عالقات العمالء، وذلك من ضرورة العمل على زيادة قوة االرتباط بٌن مبدأ الرتكيز على  (ب 
 (.0.73خالؿ زيادة تفعيل االلتزاـ هبذا اظتبدأ يف إدارة عالقات العمالء، حيث كانت قوة االرتباط بينهما )

ضرورة العمل على زيادة قوة االرتباط بٌن مبدأ التحسٌن اظتستمر وإدارة عالقات العمالء، وذلك من  (ج 
 (.0.61هبذا اظتبدأ يف إدارة عالقات العمالء، حيث كانت قوة االرتباط بينهما )خالؿ زيادة تفعيل االلتزاـ 

من الصواب أف تعمل شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي على زيادة نسبة إدراكها ظتبادئ إدارة اصتودة  (2
(، وذلك للتحوؿ الشاملة اظتقرتحة )مبدأ الرتكيز على العميل، مبدأ الرتكيز على العملية، ومبدأ التحسٌن اظتستمر

 من درجة االتفاؽ إىل االتفاؽ التاـ. 
من اظتفيد أف تعمل شركة أبو عطين للمشروبات بنغازي على زيادة نسبة إدراكها ألبعاد إدارة عالقات  (3

العمالء اظتقرتحة )ب عد رضا العميل، ب عد والء العميل، وب عد قيمة العميل(، وذلك للتحوؿ أيضًا من درجة 
 تفاؽ التاـ. االتفاؽ إىل اال

 

  



 
   عل  عطية حسين القدبس                                                 يور إيارة الجوية الشدملة ف  إيارة عالقدت العمالء         
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 قـــدئـــمـــة الـــمـــراجـــع

 الً : الـمـراجـع الـعـربـيـة :و أ
، العالقـة مـع الزبـون اسـتراتيجيةإيارة المعرفة التسـومقية بدعتمـدي (.2004البكري، تامر ياسػر ) .1

 – 26العلػـو اإلداريػة للفػرتة اظتؤدتر الدوري السنوي الرابع، جامعة الزيتونػة األردنيػة، كليػة االقتصػاد و 
 نيساف. 28

، دراسػػة أثــر إيارة معرفــة الزبــون فــ  تحقيــق التفــوق التندفســ (. 2006اصتنػػايب، أمػػًنة ىػػاتف ) .2
مقارنػػة يف عينػػة مػػن اظتصػػػارؼ العراقيػػة، رسػػالة ماجسػػتًن مقدمػػػة إىل غتلػػس كليػػة اإلدارة واالقتصػػػاد، 

 جامعة الكوفة. 
التكدمل بين سلسلة قيمة العميـل وسلسـلة قيمـة (. 2005، يعرب )الدوري، زكريا & السعيدي .3

، اظتػػػػػػؤدتر العلمػػػػػػي الػػػػػػدوري السػػػػػػنوي جبامعػػػػػػة اإلسػػػػػػراء، كليػػػػػػة اإلدارة المنظمــــــة )مــــــدخل تحليلــــــ (
 واالقتصاد.  

للتســومق وأثــر  فــ  تحقيــق الميــزة  االســتراتيج التخطــيط (. 2000الربعػػاوي، سػػعدوف جيثػػر ) .4
ًن غػًن منشػػورة، دراسػة حالػة يف الشػػركة العامػة للصػػناعات اصتلديػة بغػػداد،  ، رسػالة ماجسػػتالتندفسـية

 كلية اإلدارة.  
المــزمج التســومق  وجــوية الخدمــة الصــعبة وأثرهمــد فــ  (. 2002رائي، حفصػػة عطػػا ا  )ماالسػػ .5

، رسػػػالة ماجسػػتًن علػػػى غتموعػػة مػػػن اظتستشػػفيات اضتكوميػػػة اطتاصػػة مبدينػػػة تحقيــق رضـــد المرضــى
 ية اإلدارة. بغداد، كل

ــــ  تحقيــــق (. 2001الطػػػػائي، يوسػػػػف حجػػػػيم ) .6 ــــديئ إيارة الجــــوية الشــــدملة ف ــــق مب يور تطبي
، دراسػػة حالػػة يف معمػػل اإلطػػارات سػػابك، أطروحػػة دكتػػوراه غػػًن منشػػورة، كليػػة الكفــدءة واإلنتدجيــة

 اإلدارة واالقتصاد اصتامعة اظتستنصرية.
إليارة الجـوية الشـدملة فـ   االسـتراتيج دور الـ(. 2010الطائي، يوسف & العبادي، ىاشم ) .7

 ، للتنمية والتطوير، دراسة تطبيقية يف معمل بيبسي الكوفة، الكوفة : البتيل. إيارة عالقدت الزبون
يور بحــوث التســومق فــ  نشــر وظيفــة الجــوية لتحقيــق رضــد (. 2004العبيػػدي، أزىػػار عزيػػز ) .8

 العامة للصناعات النسيجية، حلو، جامعة الكوفة. ، رسالة ماجستًن تطبيقية يف الشركة المستهلك
إيارة الجوية الشـدملة مـن المسـتهلك إلـى (. 2005الفضيل، عبد احملسن & الطائي، يوسف ) .9

 ، عماف: مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع. المستهلك
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The role of total quality management in managing customer 
relationships 

An applied study on Abu Atni Beverages Company / Benghazi 

Abstract :                                                                                                
This study aims to try to identify the role of Total Quality 

Management in managing customer relations in Abu Atni Beverages 
Company, Benghazi, through the strength of the link between them. 
To achieve the study hypotheses, the descriptive statistical method 
was used, which is the computation of arithmetic averages, standard 
deviations, percentages, Pearson and Spearman correlation coefficient, 
and (T) test. These treatments were implemented using the (SPSS) 
program based on the questionnaire form prepared for this purpose - 
consisting of 30 phrases revolving around the problem under study - 
as a basic method for collecting data from the employees (under 
study), who numbered 101 employees as a sample from the study 
population. This study has reached a set of results, the most important 
of which are: that there is a "role" or a positive correlation between 
the three proposed TQM principles (customer focus,  process focus, 
continuous improvement), and the three proposed customer 
relationship management dimensions (customer satisfaction, Customer 
loyalty, customer value).                                                                                                

Key words: Total Quality Management Principles  (Customer 
Focus, Process Focus, Continuous Improvement), Customer 
Relationship Management Dimensions (Customer Satisfaction, 
Customer Loyalty, Customer Value).                                                                       


