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يهــدف البحــث إلــى إب ـراز مــدى اإلســهام الــذي يمارســه رأس املــال الزبونــي بوصفــة أحــد املكونــات الرئيســة ل ـرأس املــال
الفكــري فــي تحقيــق املي ــزة التنافســية للمنظمــات ،وعالــج البحــث مشــكلة ضعــف االهتمــام ب ـرأس املــال الزبونــي فــي شــركات
اإلنت ــرنت ،واعتمــد البحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي فــي اختبــار فرضياتــه وتوصــل إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات امليدانيــة
واهمهــا :كشــفت نتائــج البحــث عــن اهتمــام الشــركات ب ـرأس املــال ألزبائنــي وأهمهــا مــا يتعلــق بحاجــات ورغبــات الزبائــن
املســتقبلية ،ومــدى رضاهــم ووالئهــم للشــركات ،وتقديــم مجموعــة مــن املقت ــرحات للمنظمــات املبحوثــة واهمهــا :إيــاء الشــركات
ً
ً
املبحوثــة اهتمامــا كبي ـرا لتعزي ــز رضــا زبائنهــا وكســب والئهــم مــن خــال تقديمهــا خدمــات تتســم بالجــودة املناســبة وبمــا يتــاءم
مــع حاجــات ورغبــات الزبائــن املتجــددة لالست ــرشاد بهــا فــي محاوالتهــا الكتســاب املي ــزة التنافســية فــي الســوق.
الكلمات املفتاحية :رأس املال الزبوني ،امليزة التنافسية ،شركات اإلنترنت.

املقدمة
ســاهمت التحــوالت االقتصاديــة العامليــة فــي زيــادة حــدة املنافســة بي ــن املنظمــات ،إذ تتنافــس فيمــا بينهــا علــى األســواق
والفــرص والزبائــن .ومــن ثــم أصبحــت التنافســية الوســيلة األساســية لكــي تجــد املنظمــة مكانــا لهــا فــي الســوق ،ولذلــك أصبــح
بنــاء قــدرة تنافســية مــن خــال تنميــة املزايــا النســبية وتحويلهــا إلــى مزايــا تنافســية هــو ســبيل املنظمــة للبقــاء والنجــاح فــي إطــار
إرضــاء الزبائن،وقــد كان لتلــك األحــداث والتغي ـرات العامليــة املتالحقــة تأثي ـراتها الواض ــحة علــى التســويق ،إذ غي ــرت مــن مفهومــه
عب ــر الحقــب الزمنيــة املختلفــة ليصــل إلــى مــا وصــل إليــه اآلن .فضــا عــن التأثي ـرات الت ــي تمارســها األنشــطة التســويقية علــى
إست ـراتيجيات املنظمــة وقدرتهــا علــى البقــاء والنمــو .ويختلــف مســتوى هــذا األث ــر باختــاف الفلســفة الت ــي تعتنقهــا املنظمــة.
وأصبحت املنظمة في عالم اليوم موجهة بالسوق والذي غيـر من طبيعة قراراتها االستـراتيجية .إضافة إلى ذلك ،فإن بـروز دور
التسويق ومكانته في التخطيط اإلستـراتيجـي يقت�ضي بناء قيمة للزبائن واستخالصها منهم باعتبارهم أساس القوة التنافسية
للمنظمــة .وقــد ارتبــط ذلــك بتحــول النظــرة إلــى التســويق ،إذ بــات ينظــر إليــه علــى أنــه أداة لتلبيــة احتياجــات الزبــون والوصــول
إلــى املي ــزة التنافســية فــي األســواق املســتهدفة .ويتــم ذلــك مــن خــال دوره اإلستـراتيج ــي والتكتيكــي .ويعتب ــر أحــد املرتكـزات املهمــة
المتــاك القــدرات فــي التمي ــز واســتدامة املزايــا التنافســية هــو تبنــي رأس املــال الزبونــي كمدخــل حديــث يـرج ــى مــن خاللــه جــذب
الزبائــن واملحافظــة عليهــم مــن خــال خلــق قيمــة لهــم أفضــل ممــا يحققــه املنافســون.
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إسهام رأس املال ألزبوني في تعزيـز امليـزة التنافسية...

اإلطارالنظري ومراجعة األدبيات السابقة
رأس املال الزبوني
 - 1املفهوم
إن رأس املــال الزبونــي يشــكل احــد املكونــات الرئيســة ل ـرأس املــال الفكــري فهــو يعمــل علــى تحويلــه فــي صــورة عالقــات
وأداء منظمــي ،إذ يتضمــن العالقــات مــع الزبائــن واملجهزي ــن ممــن يملكــون املعرفــة ويطلــق عليــه رأس املــال الخارج ــي كونــه
يعكــس عالقــات املنظمــة وتفاعالتهــا مــع العالــم الخارج ــي وعالقــات التنظيــم الخارجيــة وشــبكات املعلومــات لذلــك فانــه يمثــل
كل العالقــات الت ــي تكــون خــارج حــدود املنظمــة ،وان رأس املــال ألزبائنــي يهتــم بكســب رضــا الزبائــن وتعميــق والئهــم للمنظمــة
وتعظيــم منتجهــا ( )Johansen et.al.,2001,2كمــا أشــار ( )Manasco,2000,1إلــى رأس املــال الزبونــي علــى انــه مــدى قــوة
عالقــات املنظمــة مــع الزبائــن .وهنــاك مــن ي ــرى أن رأس املــال الزبونــي هــو ناتــج عــن تفاعــل العالقــات بي ــن رأس املــال البشــري
ورأس املــال الهيكلــي ويولــد هــذا التفاعــل طــرق ووســائل تنشــا مــن خاللهــا العالقــات مــع الزبائــن (ســلمان ،)105 ،2005 ،وينظــر
(صالــح )14 ،2009 ،إلــى رأس املــال الزبونــي بوصفــه احــد املكونــات األساســية ل ـرأس املــال الفكــري إذ انــه يب ــرزه ويحولــه فــي
صــورة قيمــة ســوقية وأداء منظمــي وهنــاك عــدة مؤش ـرات لقيــاس ذلــك األداء منهــا القــدرات التســويقية ،الحصــة الســوقية،
والء الزبــون ،ويضيــف أيضــا أن املنظمــة ال تســتطيع أن تملــك الزبائــن ،لكنهــا تحقــق قيمــة تضــاف إليهــا كـراس مــال زبونــي مــن
خــال عالقتهــا بهــؤالء الزبائــن ،والقــدرة علــى كســب زبائــن جــدد ،والقــدرة علــى االحتفــاظ بالزبائــن الحاليي ــن وحجــم الحصــة
الســوقية قياســا باملنافسي ــن ومعدالت النمو الســوقي ومعدالت الصناعة .أما ( )254-Chang&Tseng,2005,253فقد أشــار
إلــى أن رأس املــال الزبونــي هــو القيمــة الت ــي يفرزهــا مســتوى رضــا الزبائــن ووالئهــم ومــا بنتــه املنظمــة مــن عالقــات متمي ــزة معهــم،
وان هــذه العالقــات بي ــن املنظمــة وزبائنهــا تعــد ذات أهميــة كبي ــرة لألســباب اآلتيــة:
 أأن الزبائــن هــم الذي ــن يدفعــون ثمــن منتــج املنظمــة وبذلــك فــان مهمــة املنظمــة األولــى هــي بنــاء عالقــات متمي ــزة مــعالزبائــن وت ــرسيخها ب ــركائز قويــة.
 بأن الــوالء الــذي تكتســبه املنظمــة بالعالقــات الجيــدة مــع زبائنهــا يحقــق لهــا زيــادة فــي العائــد ،إذ أشــارت عــدد مــنالدراســات علــى إن معــاودة الزبــون علــى ش ـراء منتجــات املنظمــة بنســبة  5%ي ــزيد مــن إرباحهــا بنســبة ال تقــل عــن
.25%
كمــا ذكــر ( )Bermejo&Monroy,2010,143إن مفهــوم رأس املــال الزبونــي ي ــربط بي ــن املنظــور التســويقي واملنظــور
املالــي وذلــك مــن خــال اآلليــات واألدوات التســويقية الت ــي تعمــل علــى تعزي ــز رأس املــال الزبونــي وانعــكاس ذلــك علــى ربحيــة
املنظمــة بكســب زبائــن جــدد والحفــاظ علــى الزبائــن الحاليي ــن وذلــك يضمــن للمنظمــة تحقيــق مي ــزة تنافســية مســتدامة .كمــا
أوض ــح ( )Burad&Tumdo,2004,55إن قــدرة العاملي ــن علــى االرتبــاط باآلخـري ــن ،فضــا عــن قدرتهــم علــى الولــوج إلــى شــبكة
االتصــاالت والعالقــات ،وإحــداث التعــاون داخــل وخــارج املنظمــة ذلــك يعنــي رأس املــال الزبونــي.
 - 2أهمية رأس املال الزبوني
يعــد رأس املــال الزبونــي مــن أثمــن األصــول غي ــر امللموســة فــي املنظمــة ولذلــك تســعى املنظمــات إلــى رفــع قيمتــه بمــا يســهم
فــي كفــاءة عمليــات املنظمــة وفاعليتهــا واســتمراريتها ويعظــم ربحيتهــا إن كانــت تهــدف إلــى الربــح ،وتحقــق املنظمــة مزايــا عديــدة
مــن خــال اســتثمارها لـرأس املــال الزبونــي ومنهــا)Zerenler& et.al.,2008,33( :
	-إن رأس املــال الزبونــي يعــد مي ــزة تنافســية للمنظمــة فــي ظــل أســواق كثيفــة املنافســة ،إذ يســاعدها علــى تجــاوز
تحديــات املنافســة لحــد مــا وتجنــب الح ــروب ألســعريه.
	-من بيـن كل مكونات رأس املال الفكري فان لرأس املال الزبوني القيمة األعلى.
	-يمكــن عــد رأس املــال الزبونــي حلقــة تجمــع مكونــات رأس املــال الفكــري فيمــا بينهــا مــن جهــة وبي ــن أص ــحاب املصالــح
مــن جهــة أخ ــرى ولهــذه الحلقــة تأثي ــر إيجاب ــي علــى هيكليتــه)Martinez,2007,617( .
	-إن رأس املــال الزبونــي يمكــن املنظمــة مــن تحقيــق والء الزبائــن وذلــك مــن خــال فهــم حاجاتهــم وتحقيقهــا بانســجام.
()Navarro&Moya,2003,1470
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 - 3مكونات رأس املال الزبوني

الجدول ()1
ً
مكونات رأس املال الزبوني وفقا لوجهات نظربعض الباحثيـن

يعــد رأس املــال الزبونــي احــد
املكونات
السنة
الباحث
مكونــات رأس املــال الفكــري ويشي ــر إلــى
القيمــة املتضمنــة مــن عالقــات املنظمــة  2001 Mouritsen& et.al. 1امتيازات املنظمة – عالقات الزبائن – رضا الزبائن –
نسبة االحتفاظ واالرتداد للزبائن.
مــع زبائنهــا ورضاهــم ووالئهــم لهــا ،ويســمى  2003 Tsan &Chang 2عالقات الزبائن – رضا الزبائن – عالقات أصـحاب
األسهم والشركاء االستـراتيجييـن.
أيضــا رأس املــال ألعالقات ــي أو رأس املــال
 2004قنوات التوزيع – العالقات التجارية – منح التـراخيص
الخارج ــي ،وقــد قــدم الباحثــون مكونــات 3
Yu& et.al
– عالقات الزبائن.
رأس املــال الزبونــي كل وفــق رؤيتــه وهــم
 2004 Burud&Tumdo 4عالقات الزبائن – تخصيص املوارد – رضا الزبائن –
يتشــابهون فــي تناولهــم لبعــض األبعــاد
التعاون داخل املنظمة وخارجها.
ويختلفــون فــي أخ ــرى.
 2005 Rothbery&Erickson 5عالقات الزبائن – عالقات املجهزيـن – عالقات املورديـن
 2007املكانة الذهنية – رضا الزبائن – عالقات الزبائن.
Kok
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باالعتمــاد علــى مــا ورد فــي الجــدول
 2008 Zerenler& et.al. 7عالقات الزبائن – رضا الزبائن
( )1ن ــرى إن هنــاك تفــاوت فــي عــدد هــذه
املكونات ً
وفقا لتوجهات الباحثي ــن فمنهم
مــن ركــز علــى مكوني ــن اثني ــن فقــط ومنهــم مــن ركــز علــى أكث ــر مــن ذلــك ،وان اغلــب املكونــات الــواردة فــي الجــدول تنصــب حــول
مكوني ــن رئيسيي ــن همــا (عالقــات الزبائــن ،رضــا الزبائــن) وبنــاءا علــى ذلــك ســوف يتــم اعتمــاد هذي ــن املكوني ــن فــي البحــث الحالــي
بوصفهــم يتوافقــان مــع امليــدان املبحــوث.
 أعالقات الزبائنإن عالقــات الزبائــن لــم تعــد مفهومــا قديمــا يعب ــر عنــه بلغــة جديــدة ( )Palmer,2001,79فبعــد أن أدركــت منظمــات
األعمال املتواجدة في أسواق ذات منافسة شديدة إن عملية جذب زبائن جدد من منافسيها أكثـر تكلفة من عملية املحافظة
علــى الزبائــن الحاليي ــن الذي ــن يمثلــون أســاس مفهــوم عالقــات الزبائــن ( )Mirzamohamohammad&Fard,2012,55ومــن
هنــا تحولــت معظــم املنظمــات مــن التســويق التقليــدي املرتكــز علــى بيــع املنتجــات إلــى مفهــوم عالقــات الزبائــن الــذي ي ــركز علــى
العالقــات طويلــة األمــد املســتمرة واملربحــة مــع الزبــون ،وذلــك بإنتــاج وتســويق املنتجــات الت ــي تنســجم ومتطلباتــه وتوقعاتــه
مســتهدفة تحقيــق رضــاه عب ــر االحتفــاظ بــه وتعزي ــز والئــه علــى الــدوام (كوتلــر وامست ــرونج.)497 ،2009 ،
إن مفهوم عالقات الزبائن عادة تؤخذ من وجهتـي نظر هما)Bermejo&Monroy,2010,145(:
وجهــة نظــر است ـراتيجية :والت ــي تعنــي فلســفة أداء األعمــال الــذي يضــع عالقــة البائــع واملشت ــري فــي مركــز التفكي ــر
االستـراتيج ــي .أمــا وجهــة النظــر األخ ــرى فهــي وجهــة النظــر العملياتيــة ويقصــد بهــا :عمليــة منظمــة إلدارة بدايــة العالقــة مــع
الزبائــن وصيانــة تلــك العالقــة عب ــر كل نقــاط االتصــال مــع الزبائــن لكــي يتــم زيــادة قيمــة تلــك العالقــة .وقــد طــور (Sin,et.
 )al.,2006,409مجموعــة مــن املؤش ـرات الت ــي يمكــن مــن خاللهــا قيــاس عالقــات الزبائــن ومنهــا:
أوال -الثقــة :إن الثقــة تمتــاز بالح ــركية أي أنهــا ليســت ثابتــة بــل إن مســتوى الثقــة يتغي ــر مــن وقــت إلــى أخ ــر ،وتعــد الثقــة
عامــا مهمــا فــي التعامــات جميعهــا بمــا فيهــا التعامــل مــع املنظمــة ،ألنهــا تؤث ــر علــى مواقــف الزبائــن اتجــاه املنظمــة
( )Hung&Kwon,2009,557وقــد عرفــت الثقــة بأنهــا الرغبــة فــي اعتمــاد شــريك التبــادل الــذي تثــق بــه املنظمــة ويمكــن
ت ــرسيخ الثقــة مــع الزبائــن عــن طريــق)Damm&Monroy,2011,264(:
	-شعور الزبائن بان املنظمة تهتم بهم.
	-الثقة بقدرة املنظمة على وفائها باحتياجات الزبائن.
	-مصداقية املنظمة في التعامل مع الزبائن.
ً
ثانيــا -الروابــط :ويقصــد بهــا اتفــاق املنظمــة والزبــون علــى �شــيء معي ــن وهــذه الروابــط العالئقيــة مــا بي ــن املنظمــة والزبــون تــؤدي
إلى استدامة العالقة بينهما مما يؤدي إلى الت ـزام اكب ــر بينهما (.)Sin,et,al,2006,40
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وان املنظمات يمكن إن تتبنى العالقات مع الزبائن من خالل ثالثة روابط وهي)Wang,et.al,2006,3( :
	-روابط مالية :الجوائز املالية التـي تقدمها املنظمة للزبائن كخصم السعر.
	-روابط اجتماعية :درجة الرابط بيـن مقدم الخدمة والزبون سوية بعالقات شخصية.
	-روابــط هيكليــة :الروابــط الت ــي تتعلــق بالعالقــات الرســمية ،وذلــك مــن خــال قواعــد وسياســات وإج ـراءات تعــزز
العالقــات الرســمية بي ــن مقــدم الخدمــة والزبــون.
 برضا الزبائنيعــد رضــا الزبائــن مــن أكث ــر العوامــل أهميــة لنجــاح املنظمــات فــي الوقــت الحاضــر ،إذ تواجــه هــذه املنظمــات منافســة
قويــة فــي الســوق ،لــذا أصبــح لزامــا عليهــا االهتمــام بمســالة رضــا زبائنهــا عنهــا ووالئهــم لعالمتهــا التجاريــة والــذي يمنحهــا مب ــررا قويــا
لنجاحهــا وتفوقهــا علــى اآلخـري ــن .وقــد عــرف ( )Kotler,2003:40رضــا الزبائــن بأنــه شــعور الزبــون بالســرور أو بخيبــة األمــل ناتــج
عن مقارنة أداء املنتج أو إيـراده مع توقعات الزبون عنه ،كما عرفت معاييـر  ISO 9000لسنة  2000رضا الزبائن بأنه ((رأي
الزبــون حــول درجــة تلبيــة حاجاتــه وتوقعاتــه مــن خــال أداء املنتجــات والخدمــات املســتلمة))
أمــا فيمــا يخــص قيــاس رضــا الزبائــن فقــد عرفــت املؤسســة األمريكيــة للتنميــة قيــاس رضــا الزبائــن بأنــه الجهــود املنهجيــة
الت ــي تقــوم بهــا املنظمــة للوقــوف علــى مــدى رضــا زبائنهــا عمــا تقدمــه لهــم مــن خدمــات وب ـرامج بهــدف إج ـراء التعديــات املنظميــة
والب ــرمجية الالزمــة بحيــث تصبــح أكث ــر اســتجابة الحتياجــات وتطلعــات الزبائــن.
كما ذكر ( )Boone&Kurtz,2004,173إن هناك ثالث مراحل إليجاد رضا الزبائن وهي:
	-فهــم حاجــات الزبــون :يتوجــب علــى املسوقي ــن إن يكونــوا علــى اتصــال دائــم بالزبائــن الحاليي ــن  /املحتملي ــن ملعرفــة
العوامــل الت ــي تحــدد الســلوك الش ـرائي لهــؤالء الزبائــن.
	-النفذية املرتدة للزبون :وهي الطرق واألســاليب الت ــي يســتخدمها املســوقون لتعقب آراء الزبائن عن املنظمة ملعرفة
مــدى تلبيتهــا لتوقعاتهم.
	-القيــاس املســتمر :تتمثــل هــذه الخطــوة بقيــام املنظمــة بإنشــاء ب ــرنامج خــاص لقيــاس رضــا الزبــون لنظــام ()CSM
 Customer Satisfaction Matricesالــذي يقــدم إج ـراءات لتتبــع رضــا الزبــون طــوال الوقــت بــدال مــن معرفــة
تحسي ــن أداء املنظمــة فــي وقــت معي ــن.
كما إن رسم استـراتيجيات املنظمة وتقييم أدائها يعتمد على تحقيق رضا الزبون وذلك من خالل(:نسيمه.)91 ،2011،
	-مهمة املنظمة هي خلق واكتشاف الزبون واملحافظة عليه من خالل كسب والئه.
	-جذب واملحافظة على عالقات الزبائن باملنظمة ،وتوطيدها من خالل تحقيق رضاهم.
	-مهمة التسويق هي تحديد النقص في إشباع حاجات الزبون والسعي إلشباعها بطريقة تحقق رضاه.
	-الرضا الحقيقي للزبون يتأثـر بمدى جودة أداء اإلدارات.
	-التسويق يحتاج ملمارسة التأثيـر والرقابة على اإلدارات لضمان تحقيق الرضا.

امليـزة التنافسية
 - 1مفهوم امليـزة التنافسية
تعــد املي ــزة التنافســية هدفــا تســعى املنظمــات مــن خاللــه إلــى تحقيــق التفــوق علــى املنظمــات املنافســة العاملــة فــي نفــس
القطــاع ،فنشــوء هــذا املفهــوم وهيمنتــه علــى التوجهــات االست ـراتيجية دفــع بعــض الباحثي ــن إلــى تعريــف اإلدارة االست ـراتيجية
بأنهــا أدارة املي ــزة التنافســية فهــي عمليــة تحديــد وتطوي ــر واســتخدام املي ــزة بشــكل واض ــح وملمــوس بحيــث يمكــن تطبيقهــا
والحفــاظ عليهــا (.)Kuncoro, Suriani,2017,2
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كمــا يعرفهــا ( )Harvyبأنهــا املصــدر الــذي يعــزز وضــع الشــركة فــي الســوق بمــا يحقــق لهــا األربــاح االحتكاريــة مــن خــال
امتيازهــا علــى منافســيها فــي املحــاور اآلتيــة)Harvy,1998,7((Sin, et, al,2016,436) :
	-تمايـز املنتجات التـي تنتجها الشركة عن منتجات املنافسيـن.
	-التـركيـز على قطاعات متخصصة معينة في السوق.
	-التـركيـز على اإلنتاج أو على القنوات التوزيعية.
	-استخدام سياسات محددة للسعر والكلفة.
وتعــرف املي ــزة التنافســية بأنهــا خاصيــة أو مجموعــة خصائــص نســبية تنفــرد بهــا املنظمــة ويمكنهــا االحتفــاظ بهــا ملــدة
طويلــة نســبيا نتيجــة لصعوبــة محاكاتهــا أو تحقيــق املنفعــة لهــا وتمكنهــا مــن التفــوق علــى املنافسي ــن فيمــا تقدمــه مــن منتجــات
وخدمــات للزبائــن ( .)Nurul, Sarminah, 2016, 258وعليــه فــان املي ــزة التنافســية هــي مقــدرة املنظمــة علــى أداء أعمالهــا
بالشــكل الــذي يصعــب علــى منافســيها تقليــده (املصــاروة.)281 ،2016 ،
 - 2االستـراتيجيات التنافسية
إن ســعي املنظمــة إلح ـراز املي ــزة التنافســية مرهــون بامتالكهــا للوســائل والســبل الت ــي تمكنهــا مــن الوصــول إلــى ذلــك
الهــدف ،وهــذا مــا يطلــق عليــه فــي األدبيــات اإلداريــة باالست ـراتيجيات التنافســية ولعــل مــن أكث ــرها شــيوعا هــي االست ـراتيجيات
التنافســية العامــة املنســوبة إلــى ( )Porter,1980والــذي ي ــرى بــان االست ـراتيجية التنافســية تســتند إلــى األنشــطة الفريــدة
واملختلفــة وتتعلــق باملركــز النسب ــي التناف�ســي للمنظمــة فــي مجــال الصناعــة الت ــي تنتمــي إليهــا ،وان ذلــك املركــز هــو الــذي
يحــدد مــدى قدرتهــا علــى تحقيــق أربــاح أعلــى مــن معــدل الصناعــة وذلــك املســتوى مــن األداء ينبــع مــن امتــاك املنظمــة للمي ــزة
التنافســية ،ومــن خــال هــذا التفاعــل ي ــرى ( )Porterأن أمــام املنظمــة ثــاث أنــواع مــن االست ـراتيجيات التنافســية هــي قيــادة
الكلفــة الشــاملة ،التماي ــز والتـركي ــز املســتند أمــا إلــى الكلفــة أو التماي ــز.
وكل هذه االستـراتيجيات يمكن أن تحقق لها ميـزة تنافسية ،والشكل التالي يوضـح ذلك( :القطب)60،2002 ،
النطاق
التنافس ي

التمايـز

قيادة الكلفة

التـركيـز املستند إلى التمايـز

التـركيـز املستند إلى الكلفة

امليـزة التنافس ي
الشكل ( )1االستـراتيجيات التنافسية العامة

وفيما يلي توضيح لتلك االستـراتيجيات التنافسية (جعفر وعلي:)397،2016،
 أاستـراتيجية قيادة الكلفةتعد است ـراتيجية الكلفة املنخفضة مدخل تناف�ســي قوي في األســواق الت ــي يتماي ــز مشت ــريها بحساســيتهم نحو األســعار،
فمــن خــال تخفيــض الكلــف فــي كل مجــال مــن مجــاالت األنشــطة مــع املحافظــة علــى مســتوى مقبــول مــن النوعيــة ،تســتطيع
املنظمــة إن تبيــع منتجاتهــا أو خدماتهــا بأســعار رائــدة فــي الســوق (.)Thompson&Strickland,1999,103
كمــا تعنــي هــذه االست ـراتيجية محاولــة انف ـراد املنظمــة بتقديــم منتجــات ذات كلــف منخفضــة مقارنــة مــع منتجــات
املنافسي ــن،إن االفت ـراض األسا�ســي الــذي تقــوم عليــه هــذه االست ـراتيجية هــو كســب مي ــزة الكلفــة علــى املنافسي ــن والت ــي يمكــن
مــن خاللهــا كســب حصــة ســوقية كبي ــرة نســبيا وتصاميــم ســهلة التصنيــع والصيانــة ،مــع مــدى واســع مــن املنتجــات مــن اجــل
توزيــع الكلــف ،فضــا عــن اســتثمارات رأســمالية كبي ــرة جــدا وخاصــة فــي بدايــة التأســيس،فضال عــن أســعار تنافســية ابتدائيــة
مــع تحمــل خســائر أوليــة لغــرض بنــاء الحصــة الســوقية ( ،)porter,1980,91وتســتطيع املنظمــة إن تحقــق مي ــزة الكلفــة
املنخفضــة باســتخدام تقنيــة املعلومــات مــن خــال عــدة أســاليب وكاالت ــي:
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	-التنســيق بي ــن األقســام :لقد مكنت تقنية املعلومات من زيادة قدرة التنســيق بي ــن أقســام املنظمة وبي ــن املنظمات
مــع بعضهــا البعــض ممــا قلــل مــن كلــف املقابــات الشــخصية والت ــي قــد تتطلــب انتقــال اإلفـراد مــن منظمــة إلى أخ ــرى،
فضــا عــن اختصــار الوقــت املســتغرق إلنجــاز ذلــك ،إذ مكنــت الشــبكات املحليــة والعامليــة مــن ربــط الحواســيب
التابعــة للشــركات مــع بعضهــا البعــض (.)247-Daft,2010,246
	-تبســيط اإلج ــراءات :إن لجــوء املنظمــة لتطبيــق تقنيــة املعلومــات يســهم فــي خفــض الكلــف املتعلقــة باإلج ـراءات
اإلداريــة الروتينيــة واملعامــات وتخفيــض التكاليــف الكليــة لإلعمــال الورقيــة واملراســات الب ــريدية.
	-تقليــل املخ ــزون :يعــد املخ ــزون مــن املــواد األوليــة ،والنصــف مصنعــة ،وتامــة الصنــع أليــة منظمــة صناعيــة مــن
املوجــودات الت ــي تتكبــد املنشــأة مــن ج ـراء االحتفــاظ بهــا كلفــا عاليــا والت ــي تتمثــل بكلــف إيجــار املخــازن أو اندثارهــا
فــي حالــة تملكهــا ،فضــا عــن تعطيــل مبالــغ ماليــة كبي ــرة ال تــدر عائــدا لهــا ،عليــه بفضــل اســتخدام تقنيــة املعلومــات
تمكنت املنظمات من االتصال باملجهزيـن بوسائل أكثـر سهولة وسرعة والذيـن سيقومون بدورهم بتـزويد املنظمة
باملــوارد املطلوبــة خــال فت ــرة زمنيــة قصي ــرة.
	-تقليــل االعتمــاد علــى األيــدي العاملــة :يعــد املــورد البشــري احــد أهــم عوامــل اإلنتــاج أليــة منظمــة ،وتتكبــد املنظمــات
تكاليــف عاليــة تتمثــل فــي الرواتــب واألجــور واملنافــع األخ ــرى الت ــي تقدمهــا املنظمــة للعاملي ــن ،إال أن توظيــف تقنيــة
املعلومــات يــؤدي إلــى التأثي ــر علــى الهيــكل التنظيمــي ،فالتغي ـرات الت ــي يحدثهــا اســتخدام هــذه التقنيــات فــي املهــام
واملنظمــات علــى مســتوى اإلفـراد والوحــدات اإلداريــة ،تنعكــس فــي تغي ــر طبيعــة بعــض الوظائــف ممــا يســتلزم إعــادة
هيكلــة وإج ـراء التعديــات املناســبة فــي الهيــكل التنظيمــي للمنظمــة ،والــذي غالبــا مــا ينتــج عنــه دمــج وإلغــاء بعــض
الوظائــف واألقســام والوحــدات األمــر الــذي يــؤدي إلــى التخلــي عــن أعــداد كبي ــرة مــن القــوى العاملــة ،ولعــل مــن
أوض ــح التطبيقــات علــى ذلــك هــو اســتخدام الســيطرة الحاســوبية علــى املكائــن مــن خــال نظــام التصنيــع املتكامــل
بالحاســوب ( )CIMوكل مــن نظامــي الـ ـ ( )CADو( )CAMوالت ــي أدت إلــى تقليــص االعتمــاد علــى األيــدي العاملــة بشــكل
كبي ــر جــدا (اليوزبكــي.)11 ،2005 ،
	-تقليــص الحجــم (الت ــرشيق) وإعــادة التنظيــم :إذ تــدل التقدي ـرات فــي الــدول الصناعيــة إن نتيجــة اســتخدام هــذه
التقنيــة أمكــن تخفيــض حجــم الجهــاز اإلداري بنســبة تت ـراوح بي ــن  40%-30والــذي انعكــس بــدوره علــى تقليــل
التكاليــف اإلداريــة (.)Ejrami et al.,2016,24
 باستـراتيجية التمايـزتقــوم هــذه االست ـراتيجية علــى أســاس تقديــم املنظمــة ملنتجــات متماي ــزة وفريــدة ،وتأخــذ طرائــق تحقيــق هــذه
االست ـراتيجية أشــكاال متعــددة كتصميــم متماي ــز أو عالمــة تجاريــة متماي ــزة أو أبعــادا أخ ــرى ،إذ تعمــد املنظمــات إلــى تميي ــز
نفســها باســتخدام عــدة أبعــاد فــي مــرة واحــدة وفــي أن واحــد (.)Porter,1980,37
وتعــرف هــذه االست ـراتيجية بأنهــا عمليــة تخطيــط النشــاط لتحقيــق تماي ــز فــي مخ ــرجاته قياســا للبدائــل املطروحــة فــي
الســوق ممــا يحقــق انف ـراد مخ ــرجاته بمواصفــات فريــدة ت ــرتقي علــى بديالتهــا (جعفــر وعلــي)397،2016،
إن االفت ـراض املهــم الكامــن وراء است ـراتيجية التماي ــز ،هــو رغبــة الزبائــن بدفــع أســعار أعلــى ملنتجــات تختلــف فــي
خصائصهــا ومي ـزاتها عــن املنتجــات املماثلــة ،إن القيمــة العاليــة لهــذه املنتجــات يتــم إيجادهــا مــن خــال الجــودة العاليــة للمنتــج
أو بســبب تقنياتــه العاليــة أو جاذبيتــه أو تقديمــه بصــورة ممي ــزة ،إن است ـراتيجية التنافــس تبنــي املي ــزة التنافســية عــن طريــق
جعــل الزبائــن اقــل ميــا للبحــث عــن منتجــات بديلــة أخ ــرى عنــد إشــباع متطلباتهــم (.)Pitts,1996,94
 جاستـراتيجية التـركيـز:تقــوم الفكــرة األساســية لهــذه االست ـراتيجية علــى أســاس اختيــار مجــال تناف�ســي محــدود فــي القطــاع الــذي تعمــل فيــه
املنظمــة ،ومــن ثــم اســتخدام مداخــل تحقيــق املي ــزة التنافســية ســواء املســتندة إلــى الكلفــة أم تلــك الت ــي تســتهدف التماي ــز
وتـركي ــز العمــل فيهــا علــى ذلــك القطــاع ،والعمــل علــى إشــباع حاجــات ورغبــات خاصــة ملجموعــة معينــة مــن الزبائــن أو التـركي ــز
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على استخدامات معينة للمنتج .ويتوقف نجاح استـراتيجية التـركيـز بشكل خاص على مدى مالئمة القطاع الذي تستهدف
املنظمة التنافس خالله مع قدرتها على التـركي ــز في ذلك الج ــزء باتجاه اســتبعاد املنافسي ــن اآلخـري ــن واملحتملي ــن ومنعهم من
التأثي ــر فــي حصــة املنظمــة (القطــب)63 ،2002 ،
إن است ـراتيجية التـركي ــز املســتندة علــى الكلفــة املنخفضــة أو التماي ــز تكــون مالئمــة للمنظمــة فــي ظــل توفــر مجموعــة مــن
الشــروط منها( :اليوزبكي)45 ،2001 ،
	-أن يكون القطاع السوقي املستهدف كبيـرا بالدرجة التـي يمكن إن يحقق من خاللها الربح.
	-أن تكون هناك احتمالية نمو مرتفعة للقطاع السوقي املستهدف.
	-أن يكون لدى املنظمة املوارد الالزمة للعمل في ذلك القطاع بصورة فاعلة.
	-أن تكــون املنظمــة قــادرة للدفــاع عــن نفســها أمــام املنافسي ــن مــن خــال املحافظــة علــى ســمعتها وعالمتهــا التجاريــة
أمــام زبائنهــا.
أمــا املخاطــر الت ــي قــد تتعــرض لهــا هــذه االست ـراتيجية فإنهــا تتمثــل فــي احتماليــة إيجــاد املنافسي ــن لطــرق فعالــة تســتخدم
فــي التـركي ــز علــى خدمــة القطــاع الســوقي املســتهدف ،كمــا قــد يتوجــه مســتهلكي ذلــك القطــاع نحــو الســوق األوســع خاصــة وان
األذواق والتوجهــات تتغي ــر بمــرور الزمــن (.)Thompson&Strickland,1999,155

مشكلة البحث
بــات مــن املمكــن فــي ضــوء معطيــات عمــل املنظمــات الخدميــة فــي القــرن الحــادي والعشري ــن القــول بــأن غالبيتهــا تــدرك
أهميــة الزبــون بوصفــه الركي ــزة الرئيســة لنجــاح املنظمــات مــن خــال تحقيــق رضــاه وكســب والئــه ،إذ تعانــي تلــك املنظمــات مــن
ضعف االهتمام بـرأس مالها الزبوني والذي يعد عنصرا رئيسا من عناصر رأس مالها الفكري ،فضال عن عدم توظيف رأس
املــال الزبونــي فــي تبنــي إست ـراتيجيات تنافســية مناســبة تســهم فــي إحــداث تكيــف املنظمــات مــع البيئــة التنافســية فــي الســوق.
وبموجب ما سبق ،يمكن صياغة مشكلة البحث في إطار التساؤالت البحثية اآلتية:
 1كيف تسعى املنظمات املبحوثة من خالل أنشطتها التسويقية إلى امتالك رأس مال زبوني؟ 2كيف يؤدي رأس المال الزبوني إلى تدعيم نشــاطات المنظمة من خالل تبني است ـراتيجيات تنافســيةفاعلة تمكنها من كســب المي ـزة التنافســية؟
 3 -ما طبيعة عالقة االرتباط واألثـر بيـن بعدي البحث؟

أهداف البحث
يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 4التعرف على واقع رأس املال الزبوني في املنظمات عينة البحث. 1التعــرف علــى مــدى اســتفادة المنظمــات مــن رأس المــال الزبونــي فــي بنــاء است ـراتيجيات تنافســية فاعلــةتقــود إلــى تحقيــق األهــداف المنظميــة الموضوعــة.
 2الوقوف على االستـراتيجيات التنافسية المتبناة من قبل المنظمات المبحوثة. 3التعــرف علــى تأثي ــر رأس المــال الزبونــي فــي اإلستـ ـراتيجيات التنافســية بأنواعهــا (الكلفــة األدنــى،التماي ــز ،التـركي ــز).

فروض البحث

ً
استنادا إلى متضمنات مشكلة البحث ،تم صياغة الفرضيات اآلتية:
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الفرضية الرئيسة األولى
هنــاك عالقــة ارتبــاط موجبــة ذات داللــة معنويــة بي ــن رأس املــال الزبونــي واالست ـراتيجيات التنافســية بأنواعهــا (الكلفــة
األدنــى ،التماي ــز ،التـركي ــز).
الفرضية الرئيسة الثانية
ً
ً
يؤثـررأس املال الزبوني في االستـراتيجيات التنافسية بأنواعها (الكلفة األدنى ،التمايـز ،التـركيـز) تأثيـرا معنويا.

تصميم الدراسة

بغيــة الحصــول علــى البيانــات الالزمــة لتحقيــق أهــداف البحــث ،والتحقــق مــن ص ــحة فرضياتــه ،فقــد اعتمــد فــي بنــاء
إطــاره النظــري علــى املعلومــات املتوافــرة فــي الكتــب واملجــات العلميــة الرصينــة ومــا تـزخ ــر بــه شــبكة اإلنت ــرنت عب ــر املواقــع
العلميــة املتخصصــة .فيمــا تــم االعتمــاد فــي الجانــب العملــي علــى قائمــة االســتبيان وكمــا فــي (امللحــق  ،)1والت ــي تعــد أداة رئيســة
روعــي فــي بنائهــا قدرتهــا علــى تشــخيص بعــدي البحــث وقياســهما مــن خــال توزيــع ( )72اســتمارة علــى العاملي ــن فــي شــركات
اإلنت ــرنت عينــة البحــث ،وتحصــل منهــا علــى ( )68اســتمارة صالحــة للتحليــل وبنســبة اســتجابة بلغــت (.)94.4
إذ اشــتملت قائمــة االســتبيان علــى
ثالثــة أج ـزاء رئيســة ،شــمل الج ــزء األول
منهــا البيانــات التعريفيــة عــن األف ـراد
املبحوثي ــن ،فيمــا ركــز الج ــزء الثانــي علــى ت األبعاد الرئيسة املتغيـرات الرئيسة لالستمارة عدد الرموز
العوامل املستخدمة املجموع
رأس املــال الزبونــي ،وجــاء الج ــزء الثالــث
5
--- 1معلومات عامة معلومات تعريفية باملستجيب 5
ل
12
X1-X12
ليتناو أنواع االست ـراتيجيات التنافســية  2بعد رأس املال الزبوني متغيـرات رأس املال الزبوني 12
الت ــي تعــد بدائــل است ـراتيجية متاحــة
5
X13-X17
5
استـراتيجية الكلفة األدنى
اتيجيات
ر
ـ
ت
اإلس
بعد
5
X18-X22
5
استـراتيجية التمايـز
أمــام الشــركة املبحوثــة مــن خــال ثالثــة 3
التنافسية
محــاور ،خصــص األول منهــا الست ـراتيجية
4
X23-X26
4
استـراتيجية التـركيـز
الكلفــة األدنــى ،وضــم الثانــي است ـراتيجية
التماي ــز ،وتطــرق املحــور الثالــث إلــى است ـراتيجية التـركي ــز ،الجــدول (.)2
الجدول ()2
مكونات قائمة االستبيان

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الثالثـي في قياس املتغيـرات التـي تضمنها بعدي البحث واملرتب من الفقرات (أتفق ،محايد،
ال أتفق) وباألوزان ( )1 ،2 ،3وبوسط فر�ضي قدره ( )2لتحويل نتائج اإلجابات لألفراد املبحوثيـن من أصل استمارة االستبانة.

وللتحقــق مــن ص ــحة الفرضيــات المطروحــة وقياســها تــم اســتخدام مجموعــة مــن األدوات اإلحصائيــة
المســتندة إلــى البـ ـرامج اإلحصائيــة ) ،(SPSS-12والت ــي يمكــن تصنيفهــا علــى النحــو اآلتــي:
 - 1األدوات الخاصــة بوصــف متغي ـرات البحــث وتشــخيصها :وتتمثــل بالتك ـرارات والنســب املئويــة واألوســاط الحســابية
واالنح ـرافات املعياريــة.
 - 2أدوات اختبــار فرضيــات البحــث :اعتمــد الباحثــان علــى عــدد مــن األدوات الت ــي تســهم فــي اختبــار فرضيــات البحــث
وتتمثــل فــي اآلتــي:
 أمعامل االرتباط البسيط (بيـرسون) :ويستخدم لتحديد قوة العالقة وطبيعتها بيـن متغيـريـن. -باالنحدار الخطي البسيط :يستخدم للتعرف على معنوية تأثيـر متغيـر مستقل واحد في املتغيـر معتمد.

حدود الدراسة

تمثلت حدود الدراسة باملحاور األساسية اآلتية:
	-الحدود املكانية :أجـريت الدراسة في شركات األنتـرنت العاملة في محافظة نينوي.
	-الحدود الزمانية :امتدت فتـرة الدراسة من  2017/3/12لغاية 2017/9/30
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اإلطارامليداني
نبذة عن الشركات املبحوثة
تتمثــل رؤيــة الشــركات عينــة البحــث فــي إنعــاش الســوق العراقيــة بأحــدث التقنيــات فــي مجــال تقديــم خدمــات اإلنت ــرنت،
إذ تــم اختيــار( )6شــركات مــن مجمــوع ( )14شــركة عاملــة فــي مجــال اإلنت ــرنت فــي
الجدول ()3
محافظــة نينــوي ،والت ــي مثلــت ( )42.8مــن مجتمــع البحــث ،والجــدول ( )3يظهــر
تاريخ التأسيس وعدد العامليـن في
تاريــخ التأســيس وعــدد العاملي ــن للشــركات املبحوثــة.
وصف األفراد املبحوثيـن
اتض ــح مــن خــال تفريــغ قائمــة االســتبيان ،وقــدر تعلــق األمــر باألف ـراد
املبحوثي ــن ،بأنهــم يتســمون بالخصائــص اآلتيــة:
 - 1توزيع األفراد املبحوثيـن بحسب الجنس
يوضـح الجدول ( )4توزيع األفراد املبحوثيـن بحسب الجنس.
بلغــت نســبة الذكــور ( ،)66.2فــي حي ــن مثلــت نســبة اإلنــاث مــن األف ـراد
املبحوثي ــن (.)33.8
 - 2توزيع األفراد املبحوثيـن بحسب الفئات العمرية
تم تبويب أعمار عينة الدراسة ضمن أربع فئات عمرية يعكسها الجدول (.)5
اتضـح أن الفئة العمرية الثانية ( )40-31بلغت ( ،)35.4%في حيـن أن ()30.9%
مــن أعمــار املبحوثي ــن كانــت ضمــن الفئــة العمريــة الثالثــة ( ،)50-41وســجلت الفئــة
العمريــة الرابعــة ( -51فأكث ــر) ( .)5.8%يالحــظ مــن النســب أعــاه ارتفــاع أعمــار األفـراد
املبحوثي ــن إذ ت ــركزت بي ــن ( )50-31ســنة نتيجــة العتمــاد الشــركات علــى العاملي ــن ذوي
الخب ـرات والكفــاءات الســابقة فــي قطــاع االتصــاالت واإلنت ــرنت.
 - 3توزيع األفراد املبحوثيـن بحسب املؤهل العلمي
يوض ــح الجــدول ( )6نســبة أف ـراد العينــة الحاصلي ــن علــى شــهادة (دكتــوراه،
ماجستي ــر ،بكالوريــوس ،دبلــوم فنــي).
تبي ــن بــأن ( )73.5%مــن املبحوثي ــن هــم مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس ،فــي
حي ــن شــكل حملــة شــهادة الدبلــوم الفنــي ( )14.8%مــن املبحوثي ــن ،وشــكل حملــة
الشــهادة العليــا املاجستي ــر ( )8.8%مــن املبحوثي ــن ،واحتلــت هــذه النســبة املرتبــة
الثالثــة ،وشــكل حملــة شــهادة الدكتــوراه ( )2.9%مــن املبحوثي ــن ،وتعكــس هــذه
النســبة قلــة اعتمــاد الشــركات علــى ذوي الشــهادات العليــا فــي أنشــطتها.
وصف أبعاد البحث وتشخيصها
  - 1وصف بعد رأس املال الزبوني وتشخيصه
يشي ــر امللحــق ( )2إلــى التوزيعــات التكراريــة والنســب املئويــة واألوســاط الحســابية
واالنحـرافات املعيارية للمتغيـرات ( )X1-X12التـي تمثل بعد رأس املال الزبوني ،وكاآلتي:
يتفــق ( )77.9%مــن األف ـراد املبحوثي ــن علــى ســعي الشــركات لبنــاء ثقــة عاليــة
مــع زبائنهــا ،ويعــزز ذلــك قيمــة الوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري للمتغي ــر ()X1
والبالغي ــن ( )2.720و( )0.568علــى التوالــي .فيمــا يشي ــر ( )70.6%مــن املبحوثي ــن إلــى
قيــام الشــركات باإليفــاء بوعودهــا الت ــي قطعتهــا لزبائنهــا ،إذ بلــغ الوســط الحساب ــي
واالنح ـراف املعيــاري للمتغي ــر ( )X2) (2.647و( )0.592علــى التوالــي.
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الشركات املبحوثة

الشركة

عدد
تاريخ
التأسيس العامليـن

سمارت لالتصاالت 2010
2001
فجـر لألنتـرنت
2004
قمر لإلنتـرنت
ماتـركس لإلنتـرنت 2005
2006
دجلة لإلنتـرنت
أيـرث لنك لإلنتـرنت 2007

70
69
48
42
38
32

املصدر :دليل الشركات املبحوثة لسنة .2012

الجدول ()4
توزيع األفراد املبحوثيـن بحسب الجنس
الجنس
ذكر
أنثـى

املصدر :استمارة االستبانة.

العدد %
66.2 45
33.8 23

الجدول ()5
توزيع األفراد املبحوثيـن بحسب
الفئات العمرية
الفئة العمرية
20-30
31-40
41-50
 – 51فأكثـر

املصدر :استمارة االستبانة.

العدد
19
24
21
4

%
27.9
35.4
30.9
5.8

الجدول ()6
توزيع األفراد املبحوثيـن بحسب
املؤهل العلمي
املؤهل العلمي
دكتوراه
ماجستيـر
بكالوريوس
دبلوم فني
املصدر :استمارة االستبانة.

العدد %
2.9 2
8.8 6
73.5 50
14.8 10

إسهام رأس املال ألزبوني في تعزيـز امليـزة التنافسية...

وفيمــا يتعلــق بكــون املصداقيــة الركي ــزة الرئيســة للتعامــل بي ــن العاملي ــن والزبائــن ،فقــد كان االتفــاق بي ــن األف ـراد
املبحوثي ــن ( ،)57.4%وبلغ الوسط الحساب ــي للمتغي ــر ( )X3) (2.485واالنح ـراف املعياري ( ،)0.657وشكلت نسبة اإلجابات
املحايــدة (.)33.8%
ويتض ــح تأكيــد عينــة البحــث علــى تمي ــز الشــركات مــن خــال تقديمهــا لخدمــات متنوعــة لزبائنهــا ،مــن خــال اتفاقهــم تجــاه
املتغيـر ( )X5بواقع ( )77.9%وبوسط حسابـي ( )2.720وانحـراف معياري (.)0.568
ويتفــق ( )72.1%منهــم علــى قيــام الشــركات ببنــاء عالقــات شــخصية مــع زبائنهــا ،وقــد بلــغ الوســط الحساب ــي واالنح ـراف
املعيــاري للمتغي ــر ( )X6) (2.661و( )0.588علــى التوالــي.
وبلــغ االتفــاق ( )63.2%علــى مضمــون املتغي ــر ( )X8املتعلــق باعتبــار الشــركات رضــا الزبــون هــو الربــح الحقيقــي لهــا ،فيمــا
بلغ عدم االتفاق ( ،)8.8%وقد بلغ الوسط الحساب ــي واالنح ـراف املعياري ( )2.544و( )0.656على التوالي.
ويتفــق ( )69.1%مــن املبحوثي ــن علــى ح ــرص إدارة الشــركات علــى كســب والء الزبــون وليــس رضــاه فقــط ،ويعــزز ذلــك
قيمــة الوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري للمتغي ــر ( )X10) (2.573و( )0.697علــى التوالــي.
غلبــت إجابــات املبحوثي ــن للمتغي ــر ( )X12باتجاههــا نحــو االتفــاق علــى فحــوى املتغي ــر الخــاص بإتاحــة الشــركات املجــال
لزبائنها إلبداء آرائهم حول طبيعة الخدمات املقدمة ،إذ بلغت ( )66.2%بوسط حسابـي ( )2.544وانحـراف معياري (.)0.700
 - 2وصف بعد اإلستـراتيجيات التنافسية وتشخيصه
يشي ــر الملحق ( )3إلى التوزيعات التك اررية والنســب المئوية واألوســاط الحســابية واالنح ـرافات المعيارية
للمتغي ـرات ) (X13-X26الت ــي تمثل بعد اإلست ـراتيجيات التنافسية ،وكاآلتي:
 أ استـراتيجية الكلفة األدنىيتفــق ( )60.3%مــن املبحوثي ــن علــى اهتمــام الشــركات بتقليــل التكاليــف كلمــا أمكــن ذلــك ،إذ بلــغ الوســط الحساب ــي
للمتغي ــر ( )X13) (2.455بانح ـراف معيــاري ( .)0.741ومــا يعــزز ذلــك الـرأي ،اتفــاق املبحوثي ــن البالــغ ( )66.2%حــول املتغي ــر
( )X14الخاص بســعي الشــركات لتنمية عالقاتها مع زبائنها لتخفيض كلفة االحتفاظ بهم ،بوســط حساب ــي وانح ـراف معياري
بلغــا علــى التوالــي ( )2.558و(.)0.677
وفــي االتجــاه نفســه ،يؤكــد ( )58.8%مــن األف ـراد املبحوثي ــن اتفاقهــم مــع مــا تضمنــه املتغي ــر ( )X15حــول ســعي الشــركات إلــى
تخفيض كلفة خدماتها لغرض كسب رضا زبائنها ،إذ بلغ الوسط الحسابـي واالنحـراف املعياري له ( )2.529و( )0.610على التوالي.
 ب استـراتيجية التمايـزيفص ــح ( )67.6%مــن املبحوثي ــن عــن قيــام الشــركات بتقديــم خدمــات تتناســب مــع حاجــات ورغبــات زبائنهــا ،ويعــزز ذلــك
قيــم الوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري للمتغي ــر ( )X18البالغــة ( )2.588و( )0.651علــى التوالــي .ويشي ــر ( )51.5%مــن
األف ـراد املبحوثي ــن إلــى اتفاقهــم فيمــا يتعلــق بســعي الشــركات لتقديــم خدمــات تتمي ــز بالجــودة العاليــة ،ويدعــم ذلــك قيمــة
الوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري للمتغي ــر ( )X19البالغــة ( )2.661و( )0.765علــى التوالــي.
كما بلغ اتفاق املبحوثيـن ( )52.9%مع املتغيـر ( )X20املتضمن اعتماد الشركات على سياسة موثوقة لجودة خدماتها
املقدمة ،إذ بلغ الوســط الحساب ــي ( )2.647واالنح ـراف املعياري ( .)0.787ويشي ــر ( )64.7%من عينة البحث إلى اتفاقهم مع
املتغي ــر ( )X22املتعلــق بكــون جميــع العاملي ــن فــي الشــركات مســئولون عــن جــودة الخدمــات املقدمــة ،إذ بلــغ الوســط الحساب ــي
واالنحـراف املعياري ( )2.558و( )0.740على التوالي.
 ج استـراتيجية التـركيـزيشي ــر ( )60.3%مــن األفـراد املبحوثي ــن إلــى عــدم اتفاقهــم مــع املتغي ــر ( )X23واملتعلــق بســعي الشــركات لتقديــم خدماتهــا
إلى فئة سوقية محددة ،إذ بلغ الوسط الحساب ــي واالنح ـراف املعياري لهذا املتغي ــر ما مقداره ( )1.529و( )0.722على التوالي.
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وبخصــوص مــا ورد فــي املتغيـري ــن )X24( ،املتضمــن قيــام الشــركات بتقديــم خدماتهــا للزبائــن املتواجدي ــن فــي منطقــة
ســوقية معينــة ،واملتغي ــر ( )X25املتضمــن اقتصــار الشــركات فــي عملهــا علــى تقديــم خدمــات متماي ــزة للزبائــن ،فقــد جــاءت
إجابــات املبحوثي ــن غي ــر متفقــة علــى ذلــك ،وبلغــت ( )52.9%ويعــزز ذلــك قيمــة الوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري لــكال
املتغيـري ــن والبالغــة ( )1.602و( )0.735علــى التوالــي.
وفــي االتجــاه نفســه ،يعب ــر ( )47.1%مــن األفـراد املبحوثي ــن عــن عــدم اتفاقهــم مــع مــا تضمنــه املتغي ــر ( )X26حــول ســعي
الشــركات إلــى التخصــص بنــوع واحــد مــن خدمــات اإلنت ــرنت ،إذ بلــغ الوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري لهــذا املتغي ــر
( )1.676و( )0.721علــى التوالــي.

اختبارفرضيات البحث
 - 1تحليل عالقات االرتباط بيـن رأس املال الزبوني واإلستـراتيجيات التنافسية
بهــدف إتمــام اختبــار الفرضيــة الرئيســة األولــى ،تــم االحتــكام إلــى معامــل االرتبــاط البســيط (بي ــرسون) ،والجــدول ()7
ً
يبي ــن نتائــج االختبــار ،إذ تشي ــر نتائــج التحليــل املعروضــة فــي الجــدول املذكــور آنفــا إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة موجبــة بي ــن
رأس املال الزبوني واستـراتيجية الكلفة األدنى في الشركات قيد البحث ،إذ بلغ معامل االرتباط بينهما ( ،)0.457وبلغت قيمة
معامــل االرتبــاط بي ــن رأس املــال الزبونــي واست ـراتيجية
الجدول ()9
التماي ــز ( ،)0.566فــي حي ــن بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط
نتائج تحليل عالقات االرتباط بيـن رأس املال الزبوني
بي ــن رأس املــال الزبونــي واست ـراتيجية التـركي ــز ()0.593
عنــد مســتوى معنويــة ( ،)0.05وتفســر هــذه العالقــة واإلستـراتيجيات التنافسية (الكلفة األدنى ،التمايـز ،التـركيـز)
في الشركات قيد البحث
إدراك الشــركات املبحوثــة ألهميــة رأس املــال الزبونــي فــي
تحديــد االست ـراتيجية التنافســية املناســبة.
املتغيـرالتابع استـراتيجية استـراتيجية استـراتيجية
التـركيـز
الكلفة األدنى التمايـز
وبنـ ًـاء علــى مــا ســبق ،يمكــن إثبــات ص ــحة الفرضيــة املتغيـراملستقل
*
*
*
الرئيســة األولــى والت ــي تنــص علــى أنــه“ :هنــاك عالقــة رأس املال الزبوني
0.593
0.566
0.457
*P ≤ 0.05
N = 68
ارتبــاط موجبــة ذات داللــة معنويــة بي ــن رأس املــال
الزبونــي واإلست ـراتيجيات التنافســية بأنواعهــا (الكلفــة
األدنى،التماي ــز ،التـركي ــز)”.
 - 2تحليل تأثيـررأس املال الزبوني في اإلستـراتيجيات التنافسية
من خالل إجـراء تحليالت االنحدار الخطي البسيط تم اختبار الفرضية الرئيسة الثانية والحكم عليها ،إذ يعرض الجدول
ً
ً
ً
ً
( )8تأثيـر رأس املال الزبوني بوصفه متغيـرا مستقال في اإلستـراتيجيات التنافسية بوصفها متغيـرا معتمدا ،وعلى النحو اآلتي:
 أتشي ــر نتائــج تحليــل االنحــدار املبينــة فــي الجــدول ( )8إلــى وجــود تأثي ــر معنــوي ل ـرأس املــال الزبونــي فــي است ـراتيجيةالكلفــة األدنــى ،إذ بلغــت قيمــة ) (Fاملحســوبة ( ،)31.12وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة ( )4.01عنــد درجت ــي
حـرية ( ،)1,66وعند مستوى معنوية ( ،)0.05وقد بلغ معامل التحديد ) ،)0.320( (R2ومن خالل متابعة معامالت
) (β1البالغــة ( )0.678واختبــار ) (tلهــا تبي ــن أن قيمــة ) (tاملحســوبة بلغــت ( ،)5.58وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة
البالغــة ( )1.67عنــد مســتوى معنويــة ( ،)0.05ومــن شــأن ذلــك أن يفســر اعتمــاد الشــركات فــي تبنيهــا است ـراتيجية
الكلفــة األدنــى علــى توجهاتهــا نحــو إضافــة قيمــة لزبائنهــا وتحقيــق رضاهــم.
 بيوجــد تأثي ــر معنــوي ل ـرأس املــال ألزبائنــي فــي است ـراتيجية التماي ــز ،وذلــك مــن خــال قيمــة ) (Fاملحســوبة البالغــة( ،)17.40وهي أكب ــر من قيمتها الجدولية البالغة ( )4.01عند مســتوى معنوية ( )0.05ودرجت ــي ح ــرية ( ،)1,66وقد
بلــغ معامــل التحديــد ) ،)0.209( (R2كمــا بلغــت قيمــة ) ،)0.701( (β1وهــي قيمــة معنويــة بداللــة قيمــة ) (tاملحســوبة
البالغــة ( )4.17واألكب ــر مــن نظي ــرتها الجدوليــة البالغــة ( )1.67عنــد مســتوى معنويــة (.)0.05
 جيوجــد تأثي ــر معنــوي ل ـرأس املــال الزبونــي فــي تبنــي است ـراتيجية التـركي ــز ،وذلــك مــن خــال قيمــة ) (Fاملحســوبةوالبالغــة ( )35.83وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة ( )4.01وعنــد مســتوى معنويــة ( )0.05ودرجت ــي ح ــرية
( )1,66وقــد بلــغ معامــل التحديــد ) ،)0.325( (R2كمــا بلغــت قيمــة ) )0.971( (β1وهــي قيمــة معنويــة بداللــة قيمــة
13

إسهام رأس املال ألزبوني في تعزيـز امليـزة التنافسية...

الجدول ()10
نتائج عالقة تأثيـررأس املال الزبوني في اإلستـراتيجيات
التنافسية

) (tاملحســوبة البالغــة ( )5.99واألكب ــر مــن
نظي ــرتها الجدوليــة البالغــة ( )1.67عنــد مســتوى
معنويــة ( ،)0.05وتشي ــر هــذه النتيجــة إلــى اعتمــاد
الشــركات علــى معطيــات رأس املــال الزبونــي فــي
تحديــد است ـراتيجية التـركي ــز ،ومــن شــأن ذلــك
أن يقــود إلــى قبــول الفرضيــة الرئيســة الثانيــة
والت ــي تنــص علــى أنــه “ :يؤث ــر رأس املــال الزبونــي
بأنواعهــا ً(الكلفــة
فــي االست ـراتيجيات التنافســية ً
األدنــى ،التماي ــز ،التـركي ــز) تأثي ـرا معنويــا.“ .

املستقل رأس املال الزبوني
B1
B0
التابع
استـراتيجية 0.678 0.765
* 4.01 31.12 0.320
الكلفة األدنى ()5.58( *)2.99
استـراتيجية 0.701 0.376
* 17.40 0.209
()4.17( *)1.07
التمايـز
استـراتيجية 0.971 0.433
* 35.83 0.352
مناقشة نتائج الدراسة
()5.99( *)1.27
التـركيـز
	-كشــفت نتائــج البحــث عــن اهتمــام الشــركات ( ) تشيـر إلى قيمة )d.f.= (1, 66
N = 68
*P ≤ 0.05
ب ـرأس املــال ألزبائنــي وأهمهــا مــا يتعلــق بحاجــات  tاملحسوبة.
F
R2
املحسوبة الجدولية

ورغبــات الزبائــن املســتقبلية ،ومــدى رضاهــم
ووالئهــم للشــركات ،وطبيعــة الخدمــات املطلوبــة
ً
مــن قبلهــم ،فضــا عــن ســعي الشــركات بتعزي ــز رضــا زبائنهــا مــن خــال اإليفــاء بوعودهــا لهــم.
	-أوض ــحت النتائــج أن الشــركات املبحوثــة تتبنــى خيــار است ـراتيجية الكلفــة األدنــى علــى نحـ ٍـو كبي ــر يفــوق ســعيها لتبنــي
است ـراتيجية التماي ــز مــن خــال االتفــاق علــى مضمــون متغي ـراتها والت ــي مــن أهمهــا قيــام الشــركات بتنميــة عالقتهــا
مــع الزبائــن لتخفيــض كلفــة االحتفــاظ بهــم وتعزي ــز حصتهــا الســوقية وســمعتها وســعيها لالنتشــار فــي الســوق للوقــوف
بوجــه املنافسي ــن.
	-أفــرزت إجابــات األف ـراد املبحوثي ــن عــدم تبنــي الشــركات خيــار است ـراتيجية التـركي ــز مــن خــال عــدم االتفــاق علــى
مضمــون متغي ـراتها والت ــي مــن أهمهــا قيــام الشــركات بتقديــم خدماتهــا إلــى فئــة ســوقية معينــة والتخصــص بنــوع
محــدد مــن خدمــات اإلنت ــرنت (نــوع االشت ـراكات).
	 -أظهرت نتائج التحليل وجود عالقات ارتباط معنوية موجبة بي ــن رأس املال الزبوني واإلست ـراتيجيات التنافسية،
وتفســر هــذه العالقــة الــدور الــذي يمارســه رأس املــال الزبونــي فــي تحديــد رؤيــة الشــركات للمســتقبل وصياغــة
اإلست ـراتيجيات التنافســية املناســبة.
ً
ً
	-تبي ــن بــأن رأس املــال الزبونــي يمــارس تأثي ـرا معنويــا فــي تحديــد اإلست ـراتيجيات التنافســية املتبعــة مــن قبــل الشــركات
وبأنواعهــا (الكلفــة األدنــى ،التماي ــز ،التـركي ــز).
المصدر :نتائج البـرنامج اإلحصائي .SPSS

توصيات الدراسة
	-ضــرورة االعتمــاد علــى رأس املــال الزبونــي املتولــد مــن عالقــة الشــركات مــع زبائنهــا لتحديــد اإلست ـراتيجيات التنافســية
املالئمــة ،مــن دون االقتصــار علــى معطيــات الســوق لرســم التوجهــات االست ـراتيجية املناســبة.
	-العمــل علــى تعزي ــز رأس املــال الزبونــي وانعــكاس ذلــك علــى ربحيــة املنظمــة بكســب زبائــن جــدد والحفــاظ علــى الزبائــن
الحاليي ــن وذلــك يضمــن للمنظمــة تحقيــق مي ــزة تنافســية مســتدامة.
ً
	-ضــرورة اعتمــاد الشــركات علــى الخيــار اإلستـ ًراتيج ــي املناســب وفقــا ملعطيــات رأس مالهــا الزبونــي مــن دون التـركي ــز
علــى است ـراتيجية الكلفــة األدنــى فقــط ســعيا منهــا للحفــاظ علــى حصتهــا الســوقية ،إذ قــد تب ــرز التماي ــز بوصفهــا
وســيلة مثلــى فــي الكثي ــر مــن الظــروف واألوضــاع الســوقية.
	-يتطلب من الشــركات املبحوثة القيام بإج ـراء بحوث تســويقية وبناء نظام استخبارات ــي تســويقي لتشــخيص الوضع
التناف�ســي وتحديــد احتياجــات الزبائــن وقيــاس مــدى رضاهــم عــن طبيعــة الخدمــات املقدمــة ،وبمــا يســهم فــي رســم
توجهاتهــا املســتقبلية املناســبة.
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امللحق ()1
نموذج قائمة االستبيان
القسم األول :بيانات عامة تتعلق باملجيب عن االستمارة
(
		
) ذكر
 1الجنس( :(
) 30–20
 2العمر( :) دكتوراه (
 3المؤهل العلمي( :( ) دبلوم فني (
				

القسم الثاني :رأس املال الزبوني
ويتضمــن هــذا القســم مجموعــة مــن
الفق ـرات تتعلــق ب ـرأيك فــي رأس املــال الزبونــي
ً
لديكــم ،لطفــا حــدد إجابتــك بوضــع عالمــة ()ü
فــي مقيــاس االســتجابة إزاء كل فقــرة وبمــا ت ـراه
ً
ممثــا لرأيــك الدقيــق.

القسم الثالث :االستـراتيجيات التنافسية

)
)
)
)

أنثـى
( ) 50–41
40–31
( ) بكالوريوس
ماجستيـر
أعدادية فما دون

(

)  –51فأكثـر

ت

املتغيـرات

1
2
3
4
5
6
7

تسعى شركتكم إلى بناء ثقة عالية مع الزبائن.
تعمل شركتكم على اإليفاء بوعودها اتجاه الزبائن.
تعد املصداقية الركيـزة الرئيسة للتعامل بيـن العامليـن والزبائن.
تقدم شركتكم سماحات وتسهيالت للزبائن الدائميـن.
تتميـز شركتكم بتقديم خدمات متنوعة لزبائنها.
تسعى شركتكم إلى بناء عالقات شخصية مع الزبائن.
تســعى الشــركة إلــى تحقيــق رضــا الزبائــن مــن خــال تلبيــة احتياجاتهــم
وتوقعاتهــم.
تعتبـر الشركة رضا الزبون هو الربح الحقيقي لها.
تعالــج الشــركة أســباب عــدم الرضــا لزبائنهــا بأســلوب التحــاور اإليجاب ــي
معهــم.
تحـرص الشركة على كسب والء الزبون وليس رضاه فقط.
تتمتع إدارة الشركة بثقة كبيـرة من لدن زبائنها.
تتيح الشركة املجال للزبائن إلبداء آرائهم حول الخدمات املقدمة.

ال
أتفق محايد أتفق

ويتضمــن هــذا القســم ثــاث محــاور
تتعلــق بأنــواع االست ـراتيجيات التنافســية
املعتمــدة مــن قبــل املنظمــة وهــي (الكلفــة
األدنــى ،التماي ــز ،التـركي ــز) ،ويتمخــض عــن 10
كل محــور مجموعــة مــن الفقـرات تبحــث كل 11
فقــرة منهــا عــن ً رأيكــم فــي املي ــزة التنافســية 12
للمنظمــة ،لطفــا حــدد إجابتــك بوضــع عالمــة
ً
( )üعلــى أحــد الخيــارات الــواردة فــي مقيــاس االســتجابة إزاء كل فقــرة وبمــا ت ــرونه مناســبا.
8
9

املحوراألول :استـراتيجية الكلفة األدنى
ت
13
14
15
16
17

املتغيـرات
تهتم الشركة بسياسة تقليل التكاليف كلما أمكن ذلك.
تسعى الشركة إلى تنمية عالقتها مع زبائنها لتخفيض كلفة االحتفاظ بالزبائن.
تلجأ الشركة إلى خفض كلف خدماتها لغرض تحقيق رضا زبائنها.
التكاليف التسويقية في الشركة منخفضة مقارنة بالشركات املماثلة.
تسعى الشركة إلى التقليل من السيولة النقدية بما يعزز قدرتها على املنافسة.

أتفق

محايد

ال أتفق

املحورالثاني :استـراتيجية التمايـز
ت
18
19
20
21
22

املتغيـرات
بـرأيك تقوم الشركة بتقديم خدمات تتناسب مع حاجات ورغبات الزبائن.
تسعى الشركة إلى تقديم الخدمات للزبائن بجودة عالية.
تتمايـز إدارة الشركة باعتمادها سياسة موثوقة لجودة الخدمات املقدمة.
يفضل الزبائن جودة الخدمات املقدمة من قبل الشركة على خدمات الشركات األخـرى بالرغم من ارتفاع أسعارها.
جميع العامليـن في الشركة مسؤولون عن جودة الخدمات املقدمة للزبائن.
18
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املحورالثالث :استـراتيجية التـركيـز
ت
23
24
25
26

أتفق

املتغيـرات
تعمل الشركة على تقديم خدماتها إلى فئة سوقية محددة.
تخدم الشركة الزبائن املتواجديـن في منطقة سوقية معينة.
تقتصر الشركة في عملها على تقديم خدمات متمايـزة للزبائن.
تتخصص الشركة بنوع محدد من أشتـراكات األنتـرنت.

محايد

ال أتفق

امللحق ()2
التوزيعات التكرارية والنسبية واألوساط الحسابية واالنحـر افات املعيارية
لبعد رأس املال الزبوني
املتغيـرات
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الوسط
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انحـراف
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معامل
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4.788
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0.697
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4.525
2.128
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1.976
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3.586
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امللحق ()3
التوزيعات التكرارية والنسبية واألوساط الحسابية واالنحـر افات املعيارية لبعد االستـراتيجيات التنافسية
املتغيـرات
استـراتيجية
الكلفة األدنى
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25
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Abstract
The research aims at highlighting the contribution of the customer capital which is considered one of
the main component of intellectual capital, in achieving competitive advantage .It tackles the problem of
little interest in the customer capital on part of Internet Service Providers. The study employs descriptive
analytical method for testing the hypotheses, and it came up with a number of findings, namely, the interest
of the companies in the capital to the customers and the most important regarding the needs and desires of
future customers, and their satisfaction and loyalty to companies Finally, we recommend that the surveyed
organizations should focus on customer satisfaction and loyalty, by providing high quality products and
services that meet or even exceed their customers expectations, thus gaining a competitive advantage.
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