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قياس اثر جودة عالقات الزبون المصرفي على والئه للمصرف
بحث تطبيقي في المصارف الخاصة العاملة في الديوانية
 حيدر حمزة صالح. م.م
 قسم الدراسات المالية والمصرفية/  كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية
5161/3/9 :تاريخ قبول النشر

5162/8/61 :تاريخ استالم البحث

:المستخلص
 وتم،يسعى البحث الحالي للتحقق من أثر جودة عالقات الزبون على تحسين والء الزبون المصرفي
)146(  وتم توزيع.تطبيق البحث على عينة من المصارف األهلية العاملة في محافظة الديوانية
) التزام الزبون، ثقة الزبون، ولتحديد أثر كل من (رضا الزبون.استمارة لزبائن المصارف األهلية
 واستخدم البحث مجموعة من األدوات.على والء الزبون تم االعتماد على مقاييس من دراسات سابقة
.)F، T، الفا كرونباخ، االنحراف المعياري،اإلحصائية للتحقق من الفرضيات منها (الوسط الحسابي
وتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات كان من أهمها وجود أثر معنوي لجودة عالقات الزبون على
. كما تبين أن لثقة الزبون اثر معنوي واضح على بناء والء الزبون للمصرف،والء الزبون المصرفي
وقدم البحث مجموعة توصيات منها السعي الحثيث من قبل إدارات المصارف لتعزيز ثقة الزبون
والتزامه من خالل التوجه نحو إدارة العالقة مع الزبون وإنشاء عالقات طويلة معه بغية الحفاظ عليه
. واالستجابة لطلبات الزبائن وإعالمهم بمواعيد انجاز الخدمات،واكتشاف حاجاته ورغباته
. والء الزبون، التزام الزبون، ثقة الزبون، رضا الزبون، جودة عالقات الزبون:الكلمات المفتاحية
Measuring the impact of the relationships quality customer's bank on
customer loyalty to the Bank
Applied research on a sample of private banks operating in Diwaniyah
Abstract:
The current research aims to investigate the impact of the quality of
customer relationships to improve customer loyalty banking, the research was
applied to a sample of private banks operating in Diwaniyah. It (146)
questionnaire were distributed for customers of private banks. To determine
the effect of each (customer satisfaction, customer trust, customer
commitment) on customer loyalty has been to rely on scales of previous
studies. It used a set of statistical tools to the investigate the hypotheses which
(mean, standard deviation, Cronbach's alpha, T, F). The research found a
group of the most important conclusions was that there is a significant impact
to the quality of customer relationships and loyalty to the banking customer, it
found that the trust of the customer significant impact to building customer
loyalty to the bank. The research presented a set of recommendations,
including the pursuit by banks management to enhance customer trust and
commitment through to go about managing the relationship with the customer
and the establishment of a long relationship with him in order to preserve it
and the discovery of his needs and wants , and to respond to requests from
customers and inform them of the dates of service delivery.
Key words: the quality of customer relationships, customer satisfaction,
customer trust, customer commitment, and customer loyalty.
اإلطار المنهجي للبحث
 مجتمع، الفرضيات، األهداف، أهميته،تتضمن هذه الفقرة تصميم منهجية البحث من مشكلة البحث
. واألدوات اإلحصائية،وعينة البحث
: مشكلة البحث:ً أوال
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يعد والء الزبون من الموضوعات المهمة التي تركز عليها المصارف في الوقت الحالي ،إذ يعد
تحقيق والء الزبائن من أهم أهداف رجال التسويق نظرا لما يقدمه من استقرار إليرادات المصرف،
كما يمنع هذا الوالء تحول الزبون إلى منتجات المنافسين رغم جهود المنافسين التسويقية ،وخاصة في
القطاعات التي يقدم فيها المنافسين منتجات وخدمات متشابهة بمستوى عال .كما أن المنافسة بين
المصارف جعلت العديد من المنتجات والخدمات الجوهرية متشابهة بشكل كبير ،لذلك بدأت المصارف
بالبحث عن مجال للتميز لتحقيق والء الزبون .
ونظرا لحدة المنافسة التي تشهدها مصارفنا العراقية أضحت الحاجة ملحة الى بناء عالقة ذات
مرتكزات نوعية عالية تقوم على ثقة الزبون ورضاه بما يدفعه لاللتزام مع تلك المصارف حاضرا
ومستقبال.
لذا فإن البحث الحالي يحاول التركيز على التساؤل اآلتي "هل يمكن تعزيز والء الزبائن من خالل
جودة عالقات الزبون في العينة مجتمع البحث" ؟ وينبثق عن التساؤل أعاله التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1ما هو مستوى رضا الزبون عن المصرف الذي يتعامل معه ؟
 -2ما مستوى ثقة الزبون بالمصرف الذي يتعامل معه ؟
 -3ما هو مستوى التزام الزبون مع المصرف الذي يتعامل معه ؟
 -4ما هو مستوى والء الزبون للمصرف الذي يتعامل معه ؟
ثانيا  :أهمية البحث :
تساهم المصارف بشكل كبير ومؤثر في االقتصاد القومي ،فهي تعتبر المؤسسات المالية التي تقوم
بدور كبير في توفير السيولة النقدية الالزمة لتمويل المشاريع االستثمارية .وتحتل المؤسسات
المصرفية الخاصة مكانة كبيرة في االقتصاديات المعاصرة فهي أحدى المؤسسات المؤثرة بشكل
مباشر في السياسة المالية والنقدية ألي بلد من خالل المعامالت المالية والنقدية وبالذات في مجال
االئتمان الداخلي والخارجي.
عليه فإن تطوير عمل هذه المصارف ونجاحها يساهم في تعزيز المجاالت االستثمارية في البلد بشكل
واضح ،ويدعم الجهاز المصرفي القومي  .لذا فان البحث الحالي يحتل أهمية خاصة من خالل اآلتي:
 -1تركيزه على قطاع حيوي ومهم ،له األثر الكبير في حل الكثير من اإلشكاالت االقتصادية -2 .كما
تمثل متغيرات البحث أهمية خاصة إذ أصبحت عالقات الزبون من المرتكزات األساسية لنجاح العمل
المصرفي ،خصوصا في بيئة مثل البيئة العراقية تشهد انفتاحا كبيرا يوفر أرضية خصبة للمنافسة
المصرفية بين المصارف الخاصة والحكومية .
 -3بناءا على ما سبق فان هذا يتطلب توجيه ادارة المصارف للسعي نحو تحقيق والء حقيقي يمكنها
من المنافسة في ظل الظروف الراهنة .
ثالثا ً :أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي بشكل أساسي للتحقق من اآلتي:
 -1التحقق فيما أذا كان هناك عالقة بين رضا الزبون ووالئه للمصرف .
 -2التعرف فيما أذا كان هناك عالقة بين ثقة الزبون ووالئه للمصرف .
 -3أذا كان هناك عالقة بين التزام الزبون ووالئه للمصرف .
 -4التعرف على طبيعة العالقة واألثر المعنوي بين جودة عالقات الزبون ووالئه في قطاع المصارف
رابعا ً :فرضيات البحث وإنموذجه الفرضي:
لإلجابة على تساؤالت البحث و تحقيق أهدافه تم صياغة فرضية رئيسة مفادها " توجد عالقة ارتباط
وأثر معنوي بين أبعاد جودة عالقات الزبون ووالء الزبون للمصرف "
وتنبثق منها الفرضيات الفرعية األتية-:
 -1هناك عالقة ارتباط وأثر معنوي بين رضا الزبون ووالء الزبون للمصرف.
 -2هناك عالقة ارتباط وأثر معنوي بين ثقة الزبون ووالء الزبون للمصرف.
 -3هناك عالقة ارتباط وأثر معنوي بين التزام الزبون ووالء الزبون للمصرف.
ويمكن وضع إنموذج فرضي يصور هذه الفرضيات وعلى النحو اآلتي :
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الشكل ( )6إنموذج البحث الفرضي
خامسا ً :مجتمع البحث وعينته -:
يمثل مجتمع البحث مجموعة متكاملة من األشخاص واألحداث واألشياء التي تثير االهتمام وتتطلب
إجراء بحث معين ،والمجتمع المستهدف يجب أن يكون مجموعة متكاملة من األشخاص أو العناصر
المرتبطة بمشروع البحث (.)Bryman, 2007:112
يتكون مجتمع الدراسة من زبائن المصارف األهلية العاملة في العراق والبالغ عددها ( )22مصرفا
أهليا  ،إذ شملت الدراسة ز بائن المصارف األهلية المتواجدين في مدينة الديوانية فقط ولم تشمل زبائن
المصارف األهلية في باقي مدن العراق .فقد شملت المصارف عينة البحث كل من (مصرف الخليج،
مصرف دار السالم ،مصرف بغداد ،مصرف ايالف) .
وعملية المعاينة تمثل اختيار العدد المناسب من المجتمع المستهدف ،وهي تبدأ مع تحديد المجتمع
المستهدف مباشرة ،وقد تم استخدام اسلوب العينة االحتمالية العشوائية والذي يكون فيها لكل عنصر في
المجتمع نفس الفرصة للظهور ( ،)Creswell , 2007:197إذ تم توزيع االستمارات بشكل عشوائي
من خالل االستعانة باألقارب واألصدقاء وطلبة الدراسات العليا .
وفيما يتعلق بحجم العينة تشير الدراسات اإلدارية والتسويقية الى إن الحجم المناسب يكون بين (-31
 011مشاهدة) ،لذا فقد تشكلت عينة الدراسة من ( )141زبون من أربعة مصارف أهلية عراقية تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة .وقد تم تحديد عدد أفراد العينة من خالل تحليل عينة اختبارية
عشوائية مكونة من  31زبون للمصارف األهلية األربعة المعنية ،إذ وجد أن متوسط االنحراف
المعياري لتحصيلهم الدراسي (.)1331
بعد ذلك تم احتساب حجم العينة وفق المعادلة اآلتية-:

) Creswell , 2007:197(..........
إذ :e :الخطأ المسموح به :S ،االنحراف المعياري للعينة :N ،حجم العينة المطلوب.
5
حجم العينة المطلوب= ()1.31( × 5 )1.140
5
()1.10
=  144فردا
وقد تم توزيع ( )119استمارة على زبائن المصارف األربعة بالتساوي على فروعها في
محافظة الديوانية إذ استعيد منها ( )101استمارة معبأة  ،وجد منها  141استمارة كاملة فقط وصالحة
للتحليل اإلحصائي أي بمعدل  %91.8من إجمالي االستمارات المرسلة.
باالعتماد على الدراسات السابقة واألهداف األساسية للبحث تم اختبار فرضيات البحث وفق المنهج
الكمي الذي يعتمد على مسوحات االستبيان الذي تم تصميمه من خالل الدراسات السابقة المرتبطة
بجودة عالقات الزبون ووالء الزبون .
كان عدد االستبانات التي أخضعت للتحليل اإلحصائي ( )141استبانة وزعت على عينة من عمالء
أربعة مصارف اهلية في مدينة الديوانية .اتصفت عينة الدراسة بخصائص محددة فيما يتعلق
بالمعلومات الشخصية والعوامل الوظيفية ،إذ يبين الجدول رقم ( )1توزيع عينة الدراسة من حيث
الجنس والعمر والمستوى التعليمي.
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جدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي والعمر والتحصيل الدراسي
النوع االجتماعي
ذكور
الفئة
112
العدد
76
%

العمر
أناث
34
24

الفئة
2021-40
40

146

العدد
39
59
48

%
26
40
33

146

التحصيل الدراسي
العدد
الفئة
41
ثانوية فما دون
35
دبلوم
59
بكالوريوس
11
شهادة عليا
141

%
28
23
40
8

يوضح الجدول ( )1ان غالبية أفراد العينة فيما يتعلق النوع االجتماعي من الذكور إذ بلغ عددهم
( )112فردا بنسبة ( .)%71.7أما فيما يتعلق بفئات العمر فكان أكبر عدد من التكرارات في الفئة التي
تقع أعمارها بين ( )21-40عاما إذ بلغت النسبة ( )%40من مجموع أفراد العينة .وبالنسبة للمستوى
التعليمي فقد النسبة األكبر هم من حملة درجة البكالوريوس بنسبة مقدارها( .)40%وهذا ينسجم مع
النسب العالية واألعداد الكبيرة لخريجي الجامعات وخاصة حملة درجة البكالوريوس.
سابعاً :مقياس البحث:
وتم االعتماد على مجموعة من التدريسيين في قسم إدارة األعمال ممن هم بدرجة أستاذ مساعد كعينة
أولية )Pilot Study( 1و بوصفهم خبراء في مجال البحث لتحكيم االستمارة والوقوف على الصدق
الظاهري للمقياس أي لضمان مدى قدرة عبارات المقياس في التعبير عن مضمون المقياس.
واستخدم المقياس الترتيبي (ليكرت الخماسي) ألنه يمتاز بموثوقية عالية ومصداقية جيدة  ،كما إنه
بسهولة االختيار للمستجيبين بين (أتفق تماما -ال أتفق تماما )(.) Creswell , 2007:197
ويتضمن المقياس جزئين الجزء األول يمثل المعلومات الشخصية للمستجبين (الزبائن) من حيث
الخصائص الديمغرافية (النوع االجتماعي ،العمر ،التحصيل الدراسي) .في تضمن الجزء الثاني فقرات
المقياس التي تعبر عن اإلبعاد الفرعية لمتغيرات البحث .وهي تمثل بيانات مستمرة ( interval
 )scaleباالعتماد على مقياس ليكرت الخماسي اذ يكون المستجيب مخير في اإلجابة على مستوى
اتفاقه بين ( )0-1وكما يأتي (أتفق تماما= ، 0أتفق = ، 4محايد= ، 3ال أتفق = ، 2ال أتفق تماما = .)1
وللتأكد من ثقة/ثبات المقياس( )Reliabilityأي التعرف على الدرجة التي يتمتع بها المقياس المستخدم
في توفير نتائج متسقة في ظل ظروف متنوعة ومستقلة(خالل فترات زمنية مختلفة) ألسئلة متعددة
ولكن لقياس نفس الخاصية أو الموضوع محل االهتمام وباستخدام العينة ذاتها ( Creswell,
 .)2007:231فقد تم استخدام (الفا كرونباخ) لتحديد الثبات الداخلي للمقياس ،والجدول ( )2يوضح
مستوى ثبات المقياس من خالل مستويات الفا كرونباخ لكل بعد من األبعاد الفرعية والرئيسة في
البحث.
جدول ( )2معامالت ألفا كرونباخ لمتغيرات البحث
المتغير
رضا الزبون
ثقة الزبون
التزام الزبون
جودة عالقات الزبون
والء الزبون

الفا كرونباخ
٤٧.٠
٤٧86
٤٧.9
٤٧88
٤٧81

المصدر
Antonio ,2014
Tseng& Ming, 2007
Dick & Basu , 2004

عدد العبارات
6
6
5
17
10

تاسعا :األدوات اإلحصائية:
أستخدم البحث مجموعة من األدوات اإلحصائية للتحقق من فرضيات البحث بعد اختبار مقياس
البحث ومعاينة المجتمع ،وكانت األدوات على النحو اآلتي:
 النسب المئوية والتكرارات . الفا كرونباخ. الوسط الحسابي. 1تم اختيار عشرة تدريسيين من حملة لقب أستاذ مساعد في قسم إدارة األعمال كخبراء لتحكيم المقياس وعينة اولية لمعرفة
الصدق الظاهري للمقياس .
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 االنحراف المعياري. معامل التفسير . R2 اختبار . T اختبار . Fوأعتمد البحث على البرنامج اإلحصائي ( )Spss,Ver.19في تحليل البيانات واختبار الفرضيات.
ثانيا  :اإلطار النظري للبحث
 -6-5جودة العالقة مع الزبون:
تنظر المنظمات إلى تسويق العالقات بوصفها القلب في عمليات األعمال وتددرك المنظمدات ارتبداط
هددذه الفلسددفة مددع عملياتهددا األخددرى وتتحددرك علددى نحددو أفضددل باتجدداه إجددراء التحددوالت الواسددعة لعمددل
المنظمة في عالقاتها مدع الزبدون) .(Smith,2008:7فهدي عمليدة بنداء وادارة عالقدات الزبدون فدي اي
مسددتوى تنظيمددي مددن خددالل فهددم واسددتبقاء وإدارة حاجددات الزبددون باالعتمدداد علددى كسددب معرفددة حددول
الزبائن لزيادة الفاعلية والكفاءة التنظيمية وبذلك تزداد الربحيدة(،)Antonio,2014:587وبدذلك يمكدن
القول إنها استخدام المفهوم التسويقي واالستراتيجيات التسويقية لخلق توجه نحو معرفة الزبدون الحدالي
والممكن ومحاولة فهم حاجاتهم ورغابتهم من اجل البقاء في السوق مدن خدالل تحليدل السدلوك الشدرائي
للزبائن في ضوء المعرفة بالزبون في ظل البيئة الديناميكية و المتسدارعة فدي التغييدر تتسدم العديدد مدن
العالقات التسويقية بدرجة كبيرة عالية من انعدام التأكد فيما يتعلق باستمرار فترة التعامل مع العالقة أو
المنظمة نفسها.
وقد دأبت المنظمات المعاصرة على بناء عالقة بجودة تضمن ديمومتها مع الزبائن لتحقيق مكاسب
المرجوة من االستثمار في عالقتها مع الزبون ،ولتقليل درجة عدم التأكد فيمدا يتعلدق بطدول العالقدة مدع
الزبون من خالل بناء إنموذج عالئقي يتسم بجودة عالقات تبادلية تقوم على الثقة وااللتزام والرضا من
قبددل طرفددي التبددادل (.(Smith ,2008:13وقددد عرفددت جددودة عالقددات الزبددون علددى إنهددا " العالقددة
التسويقية الموجهة نحو تحقيق رضا الزبون وثقته بما يضدمن اسدتقرار العالقدة وديمومتهدا علدى اسداس
مبدأ فدائز-فدائز "( .)Garbarino& Johnson , 2013: 79وعرفهدا ( Bennett & Barkensjo ,
 )2013: 94على إنها "سعي المنظمة الى ادامة العالقة مع المشترين في ضوء روابدط االلتدزام والثقدة
بين طرفي التبادل واالعتماد المتبادل بينهما".
أما ( )Antonio ,2014: 583-610عرفها على إنها " التعرف على توصدي وبددء وصديانة العالقدة
مع الزبائن المربحين من خالل التبادل الثنائي والوفاء بالوعود والتقيدد بقواعدد العالقدة مدن اجدل تحقيدق
االهداف وزيادة خبرة االطراف المستهدفة "
ومن المثير لالهتمام إن إبعاد جودة العالقة مرتبطة مع بعضها ) ،(Smith ,2008:10وقدد تعرضدت
دراسدات عديددة لجدودة العالقدات (Chakrabarty& ()Hennig-Thurau et al., 2002:235
) Crosby et al.,2010:71-88()Green,2010:6
ووصفت جودة العالقة بأنها تنشأ من قدرة مجهز الخدمة على تخفيض حجم عدم التأكد ( Antonio
 ،),2014: . 589وهذا مدا تؤكدده الدراسدات التسدويقية المرتبطدة بدإدارة العالقدات والتدي تشدير الدى إن
حجدم عددم التأكدد يختدزل نتيجددة وجدود تداريخ متواصدل بالعالقدة وتجربددة مسدتمرة مدن قبدل الزبدون فددي
التعامل اإليجابي مع العالمدة أو المنظمدة نفسدها ) (Smith ,2008:13وبدذلك فدان جدودة العالقدة تمثدل
مدى نجاح المنظمة في تقليدل درجدة عددم التأكدد التدي يواجههدا الزبدون وإمكدان اعتمداده علدى مصدداقية
المنظمة وجديتها ومدى ثقته باألداء المستقبلي للمنظمة (.)Hennig-Thurau et al.,2002:232
ونتيجدة لخصدائص الخدمددة مدن عددم ملموسدديتها والتالزميدة أو عددم الفصددل ،فدإن معظدم الدراسددات
تؤكد على أهمية ودور مقددمي الخدمدة ألنهدم يدؤدون دورا مهمدا فدي تطدوير عالقدات طويلدة المددى مدع
الزبون ،فهم يمثلون حلقة الوصل بين المنظمة والزبائن ،مما يعني دورهم الجوهري فدي رسدم خارطدة
العالقددة ومدددى مصددداقية المنظمددة و جددودة وقيمددة خدددماتها .ممددا يحفددز علددى تعزيددز وشددائج العالقددة مددع
المنظمة).( Smith ,2008:15
112
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وتذهب بعض الدراسات في التأكيد من خالل الكش عن مالمح الوالء المعتمد على التفاعل بين مقدم
الخدمة والزبون والذي يكون أكثر تجذرا من الوالء للعالمة أو للمنظمة ذاتها( Yang & Peterson ,
.)Antonio ,2014: . 583-610( )2009 : 814
كما أكدد ) (Crosby et al., 2010: 71علدى إن السدلوك البيعدي العالئقدي هدو نزعدة سدلوكية لمقددم
الخدمة من أجل تجسدير طبيعدة التمداهي واالنددماج بدين الزبدون والمنظمدة والعمدل علدى إدامدة العالقدة
وتنميتها ،مما يمهد لبناء وشائج نفسية و اجتماع ية بين الزبون والمنظمدة ،تولدد مدع مدرور الوقدت رأس
مال عالئقي مستدام ،اليمكن تقليده أو استنسداخه مدن قبدل المنافسدين يعدزز تنافسدية المنظمدة فدي بيئتهدا.
ومما ينبغي عدم تجازوه في هذا السياق التأكيد على تأثير سلوك مقدم الخدمدة ودوره اإليجدابي فدي بنداء
توقعددات الزبددون عددن قيمددة الخدددمات وسددمعة المنظمددة)) Chakrabarty& Green,2010:3ومددن
المالحظ بأن قياس جودة العالقة ،يمثدل معيدار مهدم للتطدوير التنظيمدي فدي القطداع الصدناعي والخددمي
على حد سواء ،لذا فقد أكد الباحثون والممارسون على ضرورة توسيع هدذا المفهدوم وطبيعدة ممارسدته
) .(Crosby et al., 2010: 75واتفق معظم الباحثين على أن جودة العالقدة يمكدن قياسدها فدي ضدوء
ثالثة أبعاد وكاآلتي:
)Beatson et ()Bennett & Barkensjo, 2013: 94( (Crosby et al., 2010: 68-81
)al.,2014:211-223
 -6-6-5رضا الزبـون Customer satisfaction
يمثددل الرضددا أحددد األهددداف اإلسددتراتيجية التددي تسددعى المنظمددات الددى تحقيقهددا مددن خددالل األنشددطة
التسويقية ،وهو يمثل محورا رئيسا في العالقة بين المنظمة والزبون .فضال عن كونه محددا السدتمرار
العالقة وتنميتها سيما وأنه المجسر الحقيقي لبناء الدوالء ( .)Ping ,2003:329كمدا إن الرضدا مقيداس
لألداء التسويقي الحالي والمتوقع في المستقبل .ولقد عرف رضا الزبون بأنه " شعور إيجابي نداتج عدن
تقيديم جميدع جواندب عالقدة الزبدون مدع المنظمدة "( .) Yang & Peterson , 2009 : 815ويؤكدد
( )Omar et al., 2011:6-28إن رضدا الزبدون عدن العالقدة مدع المنظمدة يمكدن أن يحثده علدى دعدم
المنظمة ومناصرتها ،والتأثير على نوايا التحول .
كما اشار ) )Ping ,2003:339الى إن شعور الزبون بعدم عدالة العالقدة مدع المنظمدة يولدد موقد
عدم الرضا ،ويخلق انطباعا سلبيا عن المنظمة مما يربك مدركات الزبدون ورؤيتده للصدورة الخارجيدة
للمنظمدة وسدمعتها بالنهايدة .فدي حدين إن رضدا الزبدون عدن عالقتده بالمنظمدة يرسدم تصدورات إيجابيددة
لصدورة المنظمددة  ،ويؤطرهددا بمدددركات مشددرقة لسددمعتها ،ممددا يعنددي حياكددة وشددائج نفسددية وارتباطددات
وجدانية تجعل الزبون يتماهى مع هوية المنظمة.
ومن الجدير بالذكر ان الباحثي ن يميزون بين نوعين من الرضا ،األول رضا الزبون عدن كدل صدفقة
على حدده والثداني الرضدا المتدراكم .فدالنوع األول يشدير الدى رضدا الزبدون عدن كدل حالدة شدراء معيندة
وتقييمه لنتائجها  .أما الرضا التراكمي فهو يتولد عن قرارات الشدراء المتكدررة والتعدامالت الكليدة بدين
الزبددون والمنظمددة ،وهددو يعبددر عددن رضددا الزبددون فددي عالقتدده مددع المنظمددة فددي الماضددي والحاضددر
والمسدتقبل ،بمعندى إنده مؤشدر ألداء المنظمدة ومدا تقدمده مدن خددمات بجدودة عاليدة ( Omar et al.,
.)2011:22
 -5-6ثقة الزبـــون Customer Trust
أجبددر المندداخ التنافسددي المحتدددم الكثيددر مددن المنظمددات علددى اسددتخدام أسدداليب مبتكددرة وخالقددة ،تمتدداز
بمرونة عالية تمكنها من مواجهدة المنافسدين فدي السدوق ،وتمنحهدا جرعدات كبيدرة لالسدتجابة ومواءمدة
التغييرات البيئية من خالل بناء عالقات شراكة وتعاون مع أصحاب المصالح األساسيين( & Bennett
 .)Barkensjo , 2013: 94واعتمدت المنظمات على تواصل عالئقدي متندوع يعتمدد بدرجدة واضدحة
على الثقة .ويذكر كدل مدن (Garbarino& Johnson , 2013: ( )Morgan & Hunt, 1994:24
 )79ان العالقات التبادلية المرتكزة على أسس الثقدة تمكدن المنظمدات مدن بنداء صدرح عالئقدي رصدين
و متوغل في العمق الزمني ،مما يعني تعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية وتخفيض تكدالي المعدامالت
( .)Beatson et al.,2014:214ويؤكدد البداحثون إن الثقدة أسداس العالقدات وعنصدر هدام للتسدويق،
فكلما زادت الثقة بين المنظمة والزبون زاد احتمال قيام عقة طويلة المدى بينهما ( De et al., 2010:
113
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.) 33-50من هنا أكدد ) (Smith ,2008:13علدى ان الثقدة تعتبدر عنصدرا محوريدا فدي عمليدة تطدور
العالقددة بددين المنظمددة وزبائنهددا ،وهددي محدددد مهددم السددتمرار العالقددة .وقددد ركددز( Morgan&Hunt,
) 1994:29على األطر األخالقية والقانونية التي تستند عليها العالقة والتي يكون للثقة دور اساسدي فدي
دعمها وإسنادها.
وقدم ( )Bennett & Barkensjo, 2013: 94الثقة على إنها "المتغير األكثدر قبدوال كأسداس ألي
تفاعل أو تبادل إنساني ،وهي تعني إن الطرف اآلخر سوف يفدي بالتزاماتده المحدددة سدلفا فدي التبدادل".
وأكدد ذلدك مدا قدمده ( )De et al., 2010: 33-50عدن الثقدة كونهدا "االسدتعداد لالعتمداد علدى شدريك
التبادل الذي تثق فيه" .وجمع ( )Morgan & Hunt, 1994:28بين المفهومين أعاله عندما أقترح إن
التوجه طويل المددى فدي العالقدات بدين البدائع والمشدتري يتوقد علدى عداملين همدا ،االعتمداد المتبدادل
ومدى ثقة بعضهما البعض وهذا ما يحدد تقلبات األسدواق واالسدتثمارات التدي يقدوم بهدا كدل طدرف فدي
العالقة وسمعة المنظمة والرضا عن تلك العالقة" .فالثقة هي اعتقاد الزبون أن مقددم الخدمدة لديده نوايدا
حسنة تجاهه أو في صالحه (.)Garbarino& Johnson, 2013: 76
عالوة ع لى ذلك ،إن البنية المفاهيمية للثقة يمكن أن تنسج مدن المصدداقية والنوايدا الحسدنة التدي يددركها
الزبون عن المنظمة .إذ إن إدراك الزبون لمصداقية المنظمة واالعتقاد إن المنظمة تملك الخبدرة الكافيدة
بنحو يمكنها من االعتماد عليه ،وتلمس النوايا الحسنة من قبل الزبون ،يمكن ان يكون معززا أو محفدزا
للزبدون مدن أجدل إدامدة العالقددة واسدتمراريتها ولدو تحدت ضددغوط البيئدة المعقددة( Moliner et al.,
.)2007: 198
ويشير بعض الباحثين الى إن الثقة بنية متعددة األبعاد ترتكز على جوانب سلوكية من جهة ،ومن
جهة أخرى ترتكز على أبعاد أو عناصر معرفية في عالقات التبادل ( Bennett & Barkensjo ,
 .) 2013: 84فمن الناحية السلوكية ،األمانة تجعل الثقة ممكنة  ،كما أن الشعور بالعدالة تحث النوايا
تجاه المنظمة .مما يولد اعتقاد لدى الطرفين بعدالة العوائد وااليرادات المتحصلة للطرفين ،حتى في
ظل ظروف عدم التأكد (.)De et al., 2010: 33-50
ومن الناحية المعرفية يتضمن سلوك الثقدة توقعدا مسدتقبلي بشدأن المنظمدة ويكدون نداتج عدن مسدتوى
االعتمادية (وجود بدائل وإمكانية التحول) ودرجة الرضا عن العالقة وبذلك تكون الثقة سلوك يضم بين
طياته نية تحمل المخاطر واالستعداد إلدامة العالقة دون التحول الى منظمة أخرى ( Moliner et al.,
.)2007: 196
ويوسددع ( )Liang & Wang,2006: 129قاعدددة الثقددة بإنموذجده الددذي يفتددر إن الثقددة يمكددن
توليدددها مددن خددالل اربددع أسددبقيات متالزمددة وهددي (االسددتقامة ،العدالددة ،االعتماديددة ،الرضددا) .وتسددتند
العناصددر السددلوكية علددى االسددتقامة والعدالددة ،فددي حددين تمثددل االعتماديددة والرضددا أسددبقيات للعناصددر
المعرفية للثقة.
ولخددص (  )Garbarino& Johnson , 2013: 86مفهددوم الثقددة علددى "إنهددا مدددى شددعور الزبددون
بمصداقية المنظمة ونواياها الحسنة " ،وأكد بوجود عنصرين أساسيين لقيام الثقة وهما:
 مصداقية المنظمة بمعنى الى أي حد يمكن االعتماد على وعود المنظمة. النوايا الحسنة يشير الى مدى اهتمام المنظمة بمصالح زبائنها وتحمسها لتحقيق مكاسب مشتركة.ويشير ( )Liang & Wang,2006: 125الى إن كل مفاهيم الثقة تتفق على موثوقية طرفدي التبدادل
وإمكانية االعتمداد للوفداء بااللتزامدات .إذ إن زرع الثقدة لددى الزبدون يقلدل مدن درجدة إدراك المخداطرة
المرتبطة بالسلوك االنتهازي ،ويولد اعتقاد رصين بدأن احتياجاتده سدتلبيها المنظمدة فدي المسدتقبل تحدت
ظروف مختلفة ،بالتالي يكون استعدادا ضمنيا لالعتماد على المنظمة نفسها.
 - 3-5-1التزام الزبون Customer commitment
اهتمت العديد من الدراسات في تحليل دور التزام الزبون فدي تشدكيل العالقدات التسدويقية وإدامتهدا،
إذ يعد التزام الزبون عنصرا مهما في العالقات طويلة المددى ،كمدا شدكل محدل اهتمدام البداحثين لددوره
فددي ترصددين وشددائج العالقددات التسددويقية األخددرى كالثقددة و الددوالء والتمدداهي مددع الشددركة ( Zins,
.)2011:263وقد أصبح االلتزام موضوعا محوريا في التسدويق كونده أحدد المحداور الرئيسدة للتسدويق
بالعالقات الناجحدة .لقدد تدم تعريد االلتدزام علدى إنده " تعهدد ضدمني أو صدريح باسدتمرار العالقدة بدين
114
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طرفي التبادل" ( .)Morgan & Hunt, 1994:28وقدم كل من ()Liang & Wang,2006 : 125
تعريفا "الرغبة في استمرار العالقة في المستقبل واالستعداد للقيام بتضدحيات قصديرة المددى للمحافظدة
علدى العالقدة" .وأكدد (  )Garbarino& Johnson, 2013: 89إن االلتدزام يعندي اسدتعداد الطدرفين
لتقديم تضحيات على المدى القصير لتحقيق مكاسدب علدى المددى الطويدل .أي إن الطدرفين يكدون لدديهم
االستعداد لالستثمار في أصول ذات قيمدة تخصدص للعالقدة .وبدذلك يبرهندون علدى انده يمكدن االعتمداد
عليهم للقيام بمهام ضرورية في المستقبل ،وهدذا يزيدد مدن حالدة االسدتقرار فدي العالقدة ويقلدل مدن حالدة
درجة عدم التأكد وتكالي البحث عن عالقات جديدة.
ويوضدح ) ( Smith,2008:16أهميدة االلتدزام مدن خدالل المحافظدة علدى اسدتثمارات العالقدة مدع
شددركاء التبددادل ،ومقاومددة المكاسددب الجذابددة علددى المدددى القصددير بهدددف تحقيددق مكاسددب علددى المدددى
الطويل وبناءا على ذلك فإن االلتزام يؤدي الى انتهاج أساليب تعاونية تساهم في نجاح عالقات التبادل.
وقدم ( )Zins , 2011:273التدزام الزبدون علدى إنده مرحلدة مدن مراحدل تطدور عالقدة التبدادل بدين
طرفي التبادل ،وعند هذه المرحلة التي تعدد األكثدر تقددما مدن االعتمداد المتبدادل بدين البدائع والمشدتري
يكون الطرفان حققا مستوى من الرضا عن العالقة يمنع دخول اطراف أخدرى فدي إمكانهدا تقدديم مزايدا
مشابهة .
ويؤكد ( )Anderson & Weitz, 2009:33في نظريتهما للتسويق بالعالقة على إن االلتزام يعني
اعتقاد الشريك بأهمية العالقة مع الطرف اآلخر وهي تستحق بدذل المزيدد مدن الجهدود للمحافظدة عليهدا
واستمرارها ،أي ان الزبون يعتقد إن العالقة تستحق أن يعمل جاهدا الستمرارها.
من جهة أخرى فإن عدم التوازن في االلتزام بالعالقة يدؤدي الدى ان الطدرف األكثدر التزامدا يتعدر
الى سلوكيات انتهازية من الطرف األقل التزاما فيكدون مسدتعدا إلنهداء العالقدة ( De et al., 2010:
.) 33-50
أما عن أبعاد االلتزام فيذهب ( )Zins, 2011:283الى وجود بعدين لاللتزام همدا ،األول المصدداقية
أي مقدددار االلتددزام المشددترك للطددرفين ،وكلمددا زادت االسددتثمارات التددي يوجههددا الطرفددان فددي العالقددة،
زادت مصلحة الطرفين في استمرار العالقة وزاد االلتدزام طويدل األجدل تجداه العالقدة ( & Bennett
 .) Barkensjo, 2013: 84أما البعد الثاني فهو التوازن فالطرف األكثر التزامدا قدد يصدبح معرضدا
للسلوكيات االنتهازية من الطرف األقل التزاما.
وفي سياق آخر يقدم ( )Anderson & Weitz, 2009: 26نوعين من االلتزام هما االلتزام الوجداني
وااللتددزام التقددديري .فددااللتزام الوجددداني يعبددر عددن مدددى رغبددة الزبددون فددي صدديانة وترصددين عالقتدده
بالشركة  ،وفي ضوء هذا النوع فإن الزبون يرغب في استمرار العالقة من خالل االلتزام ألنده يسدتمتع
ويتماها مع عالمة الشركة ويشعر بدالوالء واالنتمداء  .أمدا االلتدزام التقدديري فهدو مددى تصدور الزبدون
لوجددود حاجددة الددى صدديانة العالقددة فددي ضددوء تكددالي التحددول او فسددخ العالقددة المتوقعددة والمرتبطددة
باالنصراف من العالقة  .وهو ينتج من عملية تقدير التكالي والعوائد  ،بما في ذلك تقيديم االسدتثمارات
الموظفة في العالقة ومدى توفر بدائل تعو االستثمارات التي لم توظ .
وبناءا على ذلك يركز االلتزام في العالقة على االسدتمرارية والتطدور فدي العالقدة ،وذلدك عنددما يتعدد
الطرفددان باسددتمرار العالقددة ،أي أن اسددتمرارية العالقددة هددي عنصددر يددرتبط بددااللتزام ،ويعكددس رؤيددة
الطرفين الحتمال استمرار العالقة ،وتطور العالقة يعكس توسعة وتعميق العالقة مدن خدالل التعدامالت
المستقبلية  ،الذي يمكن أن يتم من خدالل القيمدة المشدتركة المضدافة الناتجدة مدن العالقدة (Crosby et
).al., 2010: 79
 – 5-5والء الزبون (المفهوم والماهية ) Customer Loyalty
الوالء كمصطلح يُعد من أكثر الكلمات المشهورة في معجمات التسدويق وقدد يفسدر بطرائدق متعدددة،
ويدرس من مداخل متنوعة تختل باختالف الباحثين .وعلى الرغم من الدراسات التي تناولت موضوع
الوالء ،وبينت انه يرجع الى أكثر من مئة عدام ،أال أنده يبقدى موضدوع حدديث فدي البحدوث والدراسدات
التسويقية الحديثة والسديما فدي مجدال سدلوك الزبدون ( .)Liang & Wang,2006: 120وممدا ينبغدي
اإلشارة إليه أن الوالء يمثل تركيبا بنائيا معقدا) .وقد وردت تعداري ومفداهيم عديددة تددل علدى أهميتده.
ولعل من أقدم التعريفات لوالء الزبدون مدا قدمده ( " )Day,1969االسدتجابة السدلوكية المنحدازة والتدي
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يعبر عنها بشدكل مسدتمر علدى الدرغم مدن وجدود بدديل أو أكثدر وهدي دالدة للعمليدات النفسدية "( Ping
 .),2003:343كما عرف بأنه" االلتزام بإعادة الشراء أو أعادة اقتناء المنتج أو الخدمة المفضلة بشدكل
مستمر في المستقبل على الرغم من تأثير العوامل والجهود التسويقية ").(Curtis,2014:76
وفددي هددذا السددياق قدددم ( )Payne,1995:33سددلم انتقددالي ( )Ladderيوضددح كيفيددة تطددور العالقددة
المبنية على الوالء مع الزبون ،إذ يالحظ من الجددول ( )10أن الزبدون قدد يتحدول الدى شدخص يشدتري
بشكل منتظم ( )Regular purchaseأي االحتفاظ بدالزبون ،وثدم الدى زبدون دائدم يددعم المنظمدة بقدوة
( ،) Supporterوفددي النهايددة يتحددول الددى زبددون نشددط ومدددافع عددن المنظمددة (يحفددز ويوصددي اآلخددرين
للشراء من المنظمة).

الشكل ( )5السلم االنتقالي لتطور والء الزبون
Source: Bennett, R., and Barkensjo, A., “Relationship quality, relationship
marketing, and client perceptions of the levels of service quality of charitable
organizations”, International Journal of Service Industry Management, (2013)16(1):
81-106.

 -3- 2أهمية الوالء
الكثير من الدراسات والبحوث تتفق ،بان تحليل سلوك الزبون ،مصدر مهم التخاذ القرارات
التسويقية  ،فضال عن دوره في عملية التخطيط االستراتيجي ،ناهيك عن تأثيره على األداء المنظمي
( . )Dick & Basu , 2004: 103ولعل ابرز السلوكيات التي هي مثار جدل الباحثين هو والء
الزبون ،لما يتضمنه من مفاهيم واسعة في سياق األدب التسويقي (.)Curtis ,2014:74
وفي مجال اهمية الوالء ،فقد كشفت دراسة ( )Lewis, 2004:289أن االحتفاظ بوالء ( )%5من
زبائن المنظمة ،يرفع أرباحها بنسبة ( .)%125-25ودعمت هذه الدراسة من قبل ( Ping
 ،),2003:320-352كما تحقق ( )Aydin & Ozer, 2004:121من الرافعة التشغيلية للوالء،
وأكدت دور والء الزبائن في تقليل التكالي التسويقية ،زيادة المبيعات ،تخفيض التكالي التشغيلية.
المنافسين ( .)Zins, 2011:279فالزبون الموالي
فضال عن ابتعاد الزبون عن التحول لعرو
مصدر ترويجي مهم لسمعة المنظمة وجودة عروضها التي تقدمها ،من خالل الدعاية بالكلمة
المنطوقة(.)Word of Mouthوالتوصيات المجانية( )Referralsالتي ينصح اآلخرين بها للتعامل
مع المنظمة ،كما يكون اطارا مرجعيا لتفضيل التعامل مع المنظمة (.)Aydin & Ozer, 2004:121
مما سبق يمكن تأكيد االدعاء بان "والء الزبون قوة تسويقية مدهشة Fantastic Marketing
 )Yang & Peterson, 2009: 802( "Forceألنه مصدر للتوصيات ونشر الدعاية المجانية  ،فهو
يمثل إعالنات مجانية ذات مصداقية عالية جدا كونها ناتجة عن تجربة واقعية للزبون .وهذه السلوكيات
تقلل من التكالي االتصاالت التسويقية ( ،)Curtis,2014:79كما أن التغذية العكسية التي يقدمها
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( Dick & Basu,

الزبون الموالي ممكن أن تساهم في تقليل األخطاء ،وترفع من جودة العرو
.)2004: 109
أما انخفا التكالي التشغيلية ،ينتج عن تقليل متطلبات خدمة الزبون ،فالزبون الموالي لديه معرفة
كافية عن طبيعة العرو  ،وال يحتداج الدى معلومدات إضدافية ،فضدال عدن دوره كعامدل بوقدت جزئدي،
ورغبت ه المستمرة لتقدديم خددمات محدددة للزبدائن اآلخدرين ،بإخبدارهم عدن أفضدل الخددمات أو توضديح
طبيعتها ،وكيفية اقتناءها .فهو كدليل ومرشد لآلخرين بشكل تطدوعي ،ويدذلل المصداعب المحتملدة أمدام
اآلخددرين ،بمددا يقلددل الحاجددة الددى المددورد البشددري ،وتباعددا يخفددض التكددالي التشددغيلية ( & Yang
.)Peterson, 2009: 819
وخالصة القول إن تحقيق والء الزبون يؤدي الى ما يأتي:
أ -تقليل التكدالي  ،فدالزبون المدوالي يقلدص تكدالي خدمتده والخددمات المسداعدة اآلخدرين ،كمدا يقلدل
تكالي اجراء الصفقة ،ويزيد من إنتاجية العاملين والتي تقلل من التكالي  .أما التكالي التسدويقية
األخرى كالدعاية و اإلعالن ،يقلل الزبون من تكاليفها عندما يكون مصددر مجداني إلنجازهدا .وقدد
يقلل ذلك من تكالي جذب زبون جديد الذي يعادل ستة أضعاف تكلفة االحتفاظ بالزبون الموالي.
ب -زيادة ربحية المنظمة من خالل زيادة المشدتريات مدن الزبدون المدوالي ،وتكرارهدا بشدكل مسدتمر،
كما يزيد من المشتريات المتقاطعة ( ،)Cross-Sellingفضال عن دوره في تقليل كما بيندا سدابقا.
كما االحتفاظ بالزبون الموالي.
ت -تحسين القددرات التنافسدية للمنظمدة ،كونده يشدكل أحدد الموجدودات الفكريدة (الموجدودات السدوقية)
غير الملموسة ،والتي من الصعب تقليدها أو استنساخها .فالزبون الموالي ال يتحول الى المنافسدين
بسهولة ،بل انه حليد ومددافع عدن سدمعة الشدركة ومصدالحها .ويدروج لهدا مدن خدالل التوصديات
لآلخرين بالتعامل معها ،واإلعالن المجاني بالكلمة المنطوقدة ( )WOMوالصدادقة التدي تزيدد مدن
إدراك جودة الخدمة.
اإلطار العملي للبحث
أوال :وصف متغيرات جودة عالقات الزبون
 -1وص رضا الزبون :
تشير النتائج الواردة في الجدول ( )3الى إن الوسط الحسابي العام إلجابات العينة بلغت ()3.48
وبانحراف معياري مقداره ( ،)0.74مما يعني أن االتجاه العام لقبول الخدمات التي يقدمها المصرف
كان جيد بما يتيح أرضية كافية لتأمين عالقة متينة مع الزبائن في حالة استمرار المصرف بتقديم
خدمات بمستوى جودة مرتفعة.
ومما يالحظ وجود اتفاق عام لدى العينة حول جودة الخدمات ،فقد كان الوسط الحسابي لهذه الفقرة
مقداره ( )4.1وبانحراف معياري ( .)0.49كما أكد أفراد العينة إن المصرف يهتم المصرف بمشاكل
الزبائن من خالل اإلجابة على استفساراتهم فقد كان الوسط الحسابي ( )3.71وانحراف معياري
( .)0.96واتضح من النتائج أيضا وجود تصور إيجابي لدى العينة عن اهتمام المصرف بتقليص وقت
االنتظار داخل المصرف وكذلك توفير مناخ مناسب في المصرف .
جدول ( )3الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات العينة حول رضا الزبون

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة
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 -2وص ثقة الزبون بالمصرف :
تشير نتائج الجدول ( )4الى ان روابط الثقة التي تعشق العالقة بين الزبون و المصرف بمستوى
جيد ،فقد كان الوسط الحسابي العام إلجابات العينة حول مدى ثقتهم بالمصرف وطبيعة الخدمات التي
يقدمها ( ،)3.07وكانت اإلجابة متناسقة الن االنحراف المعياري منخفض (.)1.11وقد أكدت اتجاهات
العينة على الصورة اإليجابية لديها عن المصرف وتصورها إن المصرف بعيد كل البعد عن الخداع
فقد أظهرت نتائج االستبانة اتفاق العينة حول ذلك ،و بوسط حسابي مقداره ( )4.17واالنحراف
المعياري مقداره ( ،)0.70كما تبين مصداقية وموثوقية قنوات االتصال والترويج التي يستخدمها
المصرف بتقديم صورة واقعية عن طبيعة الخدمات التي يمكن أن يقدمها للزبائن .ولعل ذلك ما يبرر
ارتفاع مستوى رضا الزبائن وذلك لتطابق توقعاتهم المبنية على ما تقدمه قنوات االتصال من وعود
وما يقدمه المصرف من خدمات واقعية تولد حالة الرضا لديهم وتزرع موق الثقة بالمصرف من
خالل تعامله بشكل نزيه للوفاء بالتزاماته تجاه زبائنه .
جدول ( )4الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات العينة حول الثقة بالمصرف

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة

 -3وص التزام الزبون :
تشير نتائج الوص اإلحصائي الواردة في الجدول ( )5نوايا االلتزام بالعالقة مع المصرف و إدامة
العالقة معه .إذ عبرت العينة عن كون المصرف يمثل الخيار األول بالنسبة لها ،فقد كان الوسط
الحسابي لهذه الفقرة ( )4بانحراف معياري مقداره ( .)1.73وتؤكد العينة ذلك من خالل التعبير عن
عدم مالءمة قرار التحول الى مصرف آخر مما يعني التزامه بالعالقة مع المصرف بمختل الظروف
والعرو  ،مما يعني حصر اقتناء خدماتهم المصرفية من المصرف الحالي .وقد يكون الدوافع النفسية
المسببة األساس لذلك ،إذ اتفقت العينة بوسط حسابي مقداره ( )3.17وبنسبة أتساق عالية على وجود
روابط نفسية اللتزامهم مع المصرف.
جدول ( )5الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات العينة حول التزام الزبون

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة

ويمكن تقديم خالصة ألبعاد جودة عالقات الزبون مع المصرف من خالل الجدول ( )6والذي يتبين
من خالله إن المستوى العام لجاهزية الزبون لهيكلة عالقة رصينة مع المصرف تكون قائمة على
روابط نفسية واجتماعية يسودها الثقة بالمصرف والعاملين فيه و تؤطرها التزامات طويلة نتيجة
119

9

91

1097

يمكن أن تلبي حاجات ومتطلبات

التطابق بين متطلبات الزبون وما يقدمه المصرف من عرو
الزبون الظاهرية والكامنة على حد سواء.
جدول ( )1الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
ت
6
5
3

البعد
رضا الزبون
ثقة الزبون
التزام الزبون
المعدل العام

الوسط الحسابي
3.48
3.57
3.38
3.47

االنحراف المعياري
0.74
0.61
0.72
0.69

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة

فقد كان الوسط العام لجودة العالقة مع الزبون ( )3.47بانحراف معياري قدره ( ،)1.18وهذا يعني
إن المصرف يجب أن يكون مستعد لرسم خارطة طريق ناجعة تمكنه من إدامة وتجذير هذه العالقة
لتكون منطلق وقاعدة اساسية لبناء رأس مال عالئقي يشكل ميزة تنافسية مستدامة للمصرف .
ثانيا  :وصف والء الزبون:
تشير نتائج الجدول ( )7الى إن المستوى العام التجاهات العينة مجتمع البحث حول والئهم للمصرف
كان جيد الن الوسط الحسابي العام مقداره ( )3.5وبانحراف معياري ( .)0.78مما يؤكد إن زبائن
المصرف لديهم نوايا حسنة تجاه المصرف في المستقبل القريب وال يوجد ما يهدد المصرف بفقدان أو
تسرب جزء من حصته من الزبائن ،فقد عبر الزبائن عن استعدادهم لدفع أي سعر يطلبه هذا المصرف
لقاء خدماته حتى وان كانت أسعار المصارف األخرى اقل من أسعار المصرف .وهذا ما يسمى بالوالء
الحقيقي وغير المزي  ،ألن التغير في اسعار عرو المصرف ال يعني شيء لهم ما دام المصرف
يقدم لهم خدمات بمستوى توقعاتهم .وما يؤكد هذه النوايا اتفاق العينة بوسط حسابي مقداره ()3.17
وأتساق جيد بلغ االنحراف فيه ( )1.12حول عدم استعدادهم للتحول الى مصارف أخرى.
أما من الناحية السلوكية فقد اتفقت العينة بوسط حسابي عالي بلغ ( )3.91وانحراف معياري
(، )1.78من خالل نقل التوصيات لآلخرين والترويج الشفوي لخدمات المصرف .فضال عن التحدث
ونقل القصص واألحداث أو الروايات اإليجابية عن تجاربهم مع المصرف فقد كان الوسط الحسابي
لهذه العبارة ( )3.23بانحراف معياري ( .)0.72ومن جهة أخرى  ،فهم لن يقوموا بالتحدث ونقل
التجارب السلبية أو الفاشلة لآلخرين (كان الوسط الحسابي لهذه العبارة ( )3.67بانحراف معياري
( ))0.85وإنهم سيدافعون عن المصرف في حال محاولة األخرين تشويه صورة المصرف والتحدث
عن بشكل سلبي أو نقل التجارب الفاشلة كان الوسط الحسابي لهذه العبارة ( )3بانحراف معياري
( ،) 0.71مما يعني انهم مناصرون للمصرف وداعمون له ،بل أكدوا بأنهم غالبا ما ينقلون هذه
التجارب الى العاملين في المصرف وإدارته من أجل توليد حلول لهذه المشاكل ومعالجتها(كان الوسط
الحسابي لهذه العبارة ( )3.24بانحراف معياري ( .))0.72وعبر ت العينة عن القيمة االجتماعية
والنفسية جراء تعاملها مع المصرف كان الوسط الحسابي لهذه العبارة ( )3.52بانحراف معياري
())0.82
جدول ( )7الوسط الحسابي و االنحراف المعياري إلجابات العينة حول والء الزبون
ت

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

1
2
3

أوصي بالتعاقد مع هذا المصرف لمن يطلب مني النصيحة.
أقول أشياء إيجابية عن هذا المصرف لآلخرين.
أشجع أصدقائي ومعارفي وأقاربي على التعامل مع الخدمات التي يقدمها المصرف
سوف ادفع أي سعر يطلبه هذا المصرف لقاء خدماته حتى وان كانت أسعار
المصارف األخرى اقل
إذا واجهتني مشكلة في التعامل مع هذا المصرف لن انقل شكواي إلى الزبائن
المقربين مني.
إذا واجهتني مشكلة في الخدمة التي يقدمها المصرف فسوف انقلها مباشرة إلى
العاملين فيه بقصد حلها.
لن أتحول إلى أي مصرف منافس إذا واجهتني مشكلة في التعامل مع هذا المصرف.
أدافع عن المصرف عندما ينتقده األخرين بشكل سلبي
افتخر أمام األخرين كوني أتعامل مع هذا المصرف

4
0
1
7
9
8

الوسط
الحسابي
3.81
3.23
3.17

االنحراف
المعياري
0.79
0.72
0.71

4

0.82

3.67

0.85

3.24

0.73

3.71
3
3.52

0.76
0.71
0.82
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3.67
3.5

0.62
0.78
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ثالثا ً :اختبار فرضيات البحث
 -6-3اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات البحث
تتناول الفقرة الحالية اختبار عالقات االرتباط بين المتغيرات المستقلة (ابعاد جودة عالقات الزبون)
والمتغير التابع (والء الزبون) ،وعلى النحو اآلتي :
 -1-1-3اختبار عالقات االرتباط بين رضا الزبون ووالئه :
تشير نتائج التحليل اإلحصائي الى وجود عالقة ارتباط بين رضا الزبائن عن المصرف وطبيعة
الخدمات التي يقدمها و والئهم للمصرف  ،إذ يتضح من خالل نتائج الجدول ( )8وجود عالقة ارتباط
إيجابي بمستوى معنوية ( )1.11وكانت قيمة معامل االرتباط (.)1.10
جدول ()8
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 -2-1-3اختبار عالقات االرتباط بين ثقة الزبون ووالئه :
تشير نتائج التحليل اإلحصائي الى وجود عالقة ارتباط بين ثقة الزبائن بالمصرف وبمستوى الوعود
التي يقدمها المصرف لزبائنه ووالئهم له ،إذ يتضح من خالل نتائج الجدول ( )8الى وجود عالقة
ارتباط إيجابي بمستوى معنوية ( )1.11وكانت قيمة معامل االرتباط (.)1.09
جدول ()9
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 -3-1-3اختبار عالقات االرتباط بين التزام الزبون ووالئه :
تشير نتائج التحليل اإلحصائي الى وجود عالقة ارتباط بين التزام الزبائن مع المصرف ومستوى
والئه للمصرف ،إذ يتضح من خالل نتائج الجدول ( )10الى وجود عالقة ارتباط إيجابي بمستوى
معنوية ( )1.11وكانت قيمة معامل االرتباط (.)1.10
جدول ()10
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 -5-3اختبار فرضيات األثر (االنحدار )
تقدم الفقرة الحالية تأطير عملي لعالقات التأثير بين متغيرات البحث (المستقلة والمعتمدة) .ويالحظ
من النتائج الواردة في الجدول ( )11وجود أثر معنوي لجودة عالقات الزبون على تحقيق والء زبائن
المصرف لترصين وتطوير العالقة بين الطرفين ،إذ بلغت قيمة معامل التفسير ( )0.56عند مستوى
معنوية ( .)0.01مما يعني يفسر ما نسبته ( )56%والباقي يرجع الى عوامل أخرى .
جدول ( )11اسلوب تحليل التباين لقياس أثر جودة عالقات الزبون على والء الزبون
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وعلى مستوى عالقات األثر بين متغيرات جودة العالقة ووالء الزبون يمكن أن نالحظ من الجدول
()12ما يأتي :
 -1-2-3عالقة األثر بين حالة الرضا لدى الزبون (الناتجة عن تصورات زبائن لمستوى جودة الخدمة
من جانب ،وسلوكيات مقدمي الخدمة من جانب أخر ومدى اهتمامهم ورعايتهم لحاجات ورغبات
الزبائن ) و نوايا الوالء وسلوكياته .مما يعني إن سعي المصرف لالهتمام بالتصميم الداخلي للمبنى
لتسهيل انسيابية سير المعامالت ،و العمل على تقليل فترة انتظار الزبائن له أثر معنوي على حفز
الزبون لنقل أي مشكلة محتملة قد تواجهه عند اقتناء الخدمة إلى العاملين فيه بقصد حلها ،وعدم
التشكي أمام األخرين حول تلك الحوادث الحرجة التي تقع ،بل يدافع عن المصرف ويظهر والئه
الرصين أمام األخرين إذا ما تم الحديث عن المصرف بصورة سلبية .ومما يالحظ أن النتائج
اإلحصائية أكدت ان حالة الرضا لها أثر معنوي بمقدار ( )0.25على والء الزبون.
 -2-2-3عالقة األثر بين ثقة الزبون بالمصرف و والئه :
تشير نتائج التحليل الواردة في الجدول ( )12الى وجود أثر معنوي بين ثقة الزبون بالمصرف
ومستوى والئه ،أي أن ثقة الزبون بالمصرف وبأساليب الترويج التي تقدم وعود واقعية يحققها
المصرف ،وكذلك شعور الزبون بوفاء المصرف بالتزاماته يحقق ما نسبته ( )0.31من والء الزبائن
وإصرارهم على عدم التحول الى مصرف اخر ال في الوقت الحالي وال في المستقبل القريب .كما إن
ذلك يدفعهم الى تشجيع اآلخرين للتعامل مع المصرف ونشر القصص والتجارب اإليجابية مع
المصرف.
 -3-2-3عالقة األثر بين التزام الزبون ووالئه :
تشير نتائج التحليل الواردة في الجدول ( )13الى وجود أثر معنوي بين التزام الزبون بالمصرف
ومستوى والئه مما يعني وجود الروابط النفسية لدى الزبائن مع المصرف ورغبته بحصر معامالته
المصرفية مع هذا المصرف يمكن ان تؤثر بشكل معنوي على دوافع الزبون للفخر أمام األخرين إنه
يتعامل مع هذا المصرف  ،كما قد تجبره هذه الدوافع إلدامة العالقة حتى في حالة تغير أسعار الخدمات
التي يقدمها المصرف .فضال عن شعور الزبون بأن المصرف الحالي هو الخيار األمثل بالنسبة له،
وإنه من غير المالئم التحول الى مصرف أخر يدفعه الى تشجيع أصدقائه و اقاربه على التعامل مع
الخدمات التي يقدمها المصرف ،يوصي بالتعاقد مع هذا المصرف لمن يطلب النصيحة منه .ومما
يالحظ أن النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ( )11أكدت ان التزام الزبون لها أثر معنوي بمقدار
( )0.24على والء الزبون وبمستوى معنوية (.)0.01
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عليه يمكن القول إن نتائج التحليل اإلحصائي جاءت متوافقة مع فرضيات البحث الحالي  ،كما تؤكد
ما قدمته الدراسات السابقة  .فقد أكدت دراسة كل من ( )Antonio ,2014: 592إن رضا الزبون يعد
الجسر الحقيقي للوصول الى والء الزبون وهو من المحددات األساسية لتحقيق الوالء  .في حين أشار
( )Bennett & Barkensjo , 2013: 99الى سعي المنظمات بشكل مستمر الى مراقبة رضا
الزبائن وشكواهم ثم االستجابة لها يمكن ان يحفز الزبون على زيادة مشترياته من المنظمة و يمتنع عن
التحول الى منظمة منافسة حتى في حالة رفع األسعار .ويذكر ()Chakrabarty& Green,2010:8
إنه مما الشك فيه تقديم خدمات مصرفية بجودة عالية من شأنها تعزيز والء الزبائن ومناصرتهم
للمصرف ،وكذلك حثهم على الترويج الشفوي المجاني لصالح المصرف.
من جانب أخر تؤكد الدراسات على الدور المعنوي لحالة الثقة بين المصرف والزبون في تحقيق
والء الزبون ( .)Beatson et al.,2014:219ففي دراسة قدمها ()Crosby et al., 2010: 75
تبين إن التعامل النزيه من قبل المصرف والوفاء بالتزاماته تجاه الزبون ،و شعوره بأنه يعتمد على
المصرف للحصول على خدمات بصورة جيدة يحث الزبون على الدفاع المصرف أمام اآلخرين في
التفوه بروايات سلبية عن التجارب التي يخوضها اآلخرون مع المصرف ،بل يقوم بنشر تجاربه
الناجحة مع المصرف وإدارته .كما أكد ( )Garbarino& Johnson, 2013: 81هذا الجانب معتقدا
إن نجاح العاملين في توليد الثقة لدى الزبون سيفتح قناة اتصال مباشرة معهم للتشكي عن بعض
الحوادث السلبية و التعاون في حلها معهم دون أن يغادر المصرف بوجه مكفهر ،أو إنه ينوي التحدث
عن تلك التجارب السيئة .
وفي االتجاه ذاته تؤكد الدراسات والبحوث إن التزام الزبون مع المصرف يولد بما ال شك فيه والء
عال ورصين (.)Beatson et al.,2014:219
إذن نجاح المصرف في جعل الزبون يشعر بأن خياره األول هو التعامل معهم ،وحثه إلقامة عالقة
طويلة األمد مع المصرف و العمل على أيجاد روابط نفسية مع المصرف يمكن تكون دوافع مهمة
للزبون للتفاخر أمام اآلخرين بتعامله مع المصرف( .)Hennig-Thurau et al.,2002:237كما إنها
تبعده عن التفكير بالتحول الى مصرف آخر ،وتجعله هو من يحث األخرين ويوصيهم بإجراء
معامالتهم المصرفية مع هذا المصرف (.)Liang & Wang ,2006 : 129
جدول ( )13أثر أبعاد جودة العالقة على والء الزبون
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المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
أوال ً:اإلستنتاجات:
 -1أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي إن رضا الزبائن عن الخدمات و العرو التي يقدمها المصرف
كان بمستوى جيد ،فقد أبدت العينة قبولها العالي لجودة الخدمات المقدمة من قبل المصرف،
واتضح من النتائج أيضا وجود تصور إيجابي لدى العينة عن اهتمام المصرف بتقليص وقت
االنتظار داخل المصرف وكذلك توفير مناخ مناسب في المصرف .
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 -2تبين من خالل تحليل إجابات العينة وجود روابط ثقة عالية لدى الزبائن بالمصرف ،عبروا عنها
في ضوء ثقتهم العالية بأن المصرف لم يخدعهم ،وكذلك ثقتهم بالعاملين ونزاهتهم في اإليفاء
بالتزامات المصرف تجاههم ،والعناية المؤكدة من قبل إدارة المصرف بحاجاتهم ورغباتهم
والسعي الدؤوب على تلبيتها.
 -3اتضح بعد تحليل إجابات العينة مستوى استعدادهم لاللتزام بعالقتهم مع المصرف وذلك من خالل
شعورهم بوجود روابط نفسية قوية مع المصرف ،كما إنهم يشعرون بأنه خيارهم األمثل ويرغبون
حصر معامالتهم معه ،و نيتهم إقامة عالقات طويلة األمد معه.
 -4أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي مستوى والء جيد في ضوء إجابات العينة عن عدم النية بالتحول
الى مصرف آخر ،واستعدادهم للدفاع عن المصرف عندما ينتقده اآلخرون بشكل سلبي ،وتقديم
النصح والمشورة لآلخرين بالتعامل مع المصرف ،و دفع أي سعر يطلبه المصرف لقاء خدماته
حتى وان كانت أسعار المصارف األخرى اقل.
 -0أفرزت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط وأثر معنوي بين أبعاد جودة عالقات الزبون
و والئه .إذ أظهرت النتائج إن حالة الرضا المرتفعة لدى الزبون وثقته بالمصرف عوامل اساسية
لحصول المصرف على والء الزبائن .كما بينت النتائج ان وجود االلتزام من قبل الزبون يمثل
عنصرا أساسيا للحصول على مناصرة الزبون ودعمه المستمر بالعالقة اإليجابية و التعامل معه
باختالف الوضع التنافسي.
ثانيا ً :التوصيات:
 -1التركيز على برامج رضا الزبون ومراقبة الرضا بشكل مستمر من خالل ما يأتي:
أ -الحرص على تقديم الخدمات إلى الزبائن وانجازها في الوقت المحدد ،فعدم حصول الزبون
على الخدمة في الوقت المحدد يجعله يشعر بعدم الرضا وعدم كفاءة المؤسسة في تقديم خدمة
جيدة.
ب -التركيز على رضا الزبون من خالل االستماع إليه ومعالجة شكاويه ومشاكله بسرعة وعدم
إهمالها ،خاصة أن تكلفة الحفاظ على الزبون أكبر من تكلفة جلب زبون جديد.
ت -إجراء دراسات وبحوث جادة من شأنها الكش عن حاجات ورغبات الزبائن من أجل السعي
وراء تلبيتها و تحقيقها.
ث -محاولة تحسين جودة الخدمة باستمرار من خالل تطوير طرق تقديمها وجعلها تتناسب مع
توقعات الزبون.
 -2السعي الحثيث من قبل إدارات المصارف لتعزيز ثقة الزبون والتزامه من خالل ما يأتي :
أ -محاولة مراقبة عملية التفاعل بين موظفي الخطوط األمامية والزبائن من أجل ضمان حسن
تدفق المعلومات بين الطرفين.
ب -التوجه نحو إدارة العالقة مع الزبون وإنشاء عالقات طويلة معه بغية الحفاظ عليه واكتشاف
حاجاته ورغباته.
ت -االستجابة لطلبات الزبائن وإعالمهم بمواعيد انجاز الخدمات.
 -3أن تعمل إدارة المصارف على االستجابة السريعة لمشكالت الزبائن المتعلقة بخدمة الضمان
والعمل على الرد السريع عن استفسارات الزبائن بأقصر وقت ممكن ،والعمل على تشجيع
الزبائن على تقديم الشكاوى المتعلقة بالمنتجات وخدماتها مما يعزز رضا الزبائن عن
المصرف ومنتجاتها.
 -4توجيه أدارة المصارف نحو تحقيق والء الزبون وتعزيزه كونه يمثل ركيزة للميزة التنافسية
المستدامة وذلك من خالل ما يأتي :
أ -توسع المصارف في تقديم كل ما هو حديث في الخدمات المصرفية للزبائن ألن ذلك سيؤدي
إلى زيادة والء الزبائن للمصرف الذي يتعاملون معه.
ب -تصميم برامج مميزة للحفاظ على والء الزبائن وضمان استمرار تعاملهم مع المصرف
وتوجيهها إلى فئات العمر المختل  ،و مستويات الدخول المختلفة.
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