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امللخص
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تهدف الدراسة لتحديد دور إدارة خبـرات العمالء في تحسيـن جودة الخدمات بالجامعات ،ونشر الوعي بأهمية إدارة
خبـرات العمالء في تحسيـن الجودة ،وتحديد أثـر التطبيق على تحسيـن جودة الخدمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
توصلت الدراسة إلى:
يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية عند مستوى أهمية أقل من ( ،)α ≥ 0.05الستخدام الجامعات إدارة تجربة العمالءفي تحسيـن جودة الخدمة.
يستخدم بـرنامج إدارة تجربة العمالء اإللكتـروني بشكل غيـر صحيح .ويجب عمل نموذج يجمع األنظمة التقليديةواإللكتـرونية.
تبيـن أن إدارات الجامعات ال تسمح بمشاركة املستويات الصغرى في التخطيط لتنفيذ األنظمة الجديدة.ليس من املهم أن يكون لديك وحــدة تنظيمية إلدارة تجارب العمالء في املنظمة ،ألن النجاح يعتمد على سالمةالتطبيق ،وال يختلف التطبيق حسب نوع الجامعة بسبب تشابه الجوانب التنظيمية بيـن الجامعات.
تو�صى الدراسة بـ :
ضرورة تفعيل دور الثقافة التنظيمية واستهداف العميل بشمولية أكثـر واالستفادة من تجاربه.ضرورة استخدام بـرامج التعلم اإللكتـروني عن ُبعد ،خاصة مع وباء كورونا املستجد (.)Covid-19ضرورة دعم االسم والعالمة التجارية باستمرار بوضعهم في أذهان العمالء.جعل العالقة مع العميل أكثـر عاطفية ،وتـزويده بتجارب عاطفية إيجابية.الكلمات املفتاحية :الثقافة التنظيمية ،العالمة التجارية ،الحوافز ،التغذية املرتدة ،الجودة الوظيفية.

املقدمة

يـركز املـفـهــوم الـحــديــث للتسويق على العميل ،ويـتـعــرف على حــاجــاتــه ورغـبــاتــه ودوافـعــه ويـحــاول إشباعها ،وقــد بدأ
ذلك في أوائل ثمانينيات القرن العشريـن من خالل ظهور فكرة التسويق بالعالقات؛ فقام رجال التسويق بتطويـر العالقة
مع عمالئهم واجتذاب عمالء جدد من خالل جمع املعلومات عن العمالء وتفضيالتهم ،وتم تطويـر هذا املفهوم في بداية
التسعينيات إلى «إدارة عالقات العمالء» ،واستخدمت املعلومات التي تم جمعها في تـرسيخ العالقة معهم وتحقيق رضائهم
عن املنتجات ،وظهرت من خالل ذلك بـرامج حاسبات تنظم تلك البيانات واملعلومات ،ومن هنا نشأ مفهوم إدارة عالقات
العمالء( .صفوت)76 :2019 ،
غيـر أن فكرة العالقة مع العمالء بدت ضعيفة ،فكلما زاد استخدامها ظهر ضعفها ،حيث إنها جيدة في األخذ ،ضعيفة
في العطاء ،فهي تطلب من العمالء أن يقدموا بياناتهم دون أن يعرفوا فوائد ذلك في املقابل أو ما مصيـر تلك املعلومات،
* تم استالم البحث في يوليو  ،2020وقبل للنشر في سبتمبر  ،2020وتم نشره في ديسمبـر .2021
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وبذلك تدعوهم أن يكونوا أكثـر قيمة للمنظمة دون مقابل معلن لهم ،لذلك لم تثبت إدارة عالقات العمالء فعاليتها كما كان
ً
متوقعا ،مما دعا إلى ظهور مفهوم جديد هو إدارة خبـرات العمالء ) .Customer Experience Management (CEMويمكن
تعريف إدارة تجربة العمالء بأنها عملية تحديد وتخطيط وتوثيق نهج على مستوى املنظمة لتحسيـن تجربة العمالء ،بغرض
تحقيق أهداف العمل واملنظمة (.)Raj Roy ,2020
ً
مطلبا استـر ً
وطبقا لهذا املفهوم التسويقي؛ فإن عملية تحسيـن جودة الخدمات تعتبـر ً
اتيجيا لتحقيق مبدأ التوجه
بالعميل ،وذل ــك يتطلب مــن املـنـظـمــات أن تتبع املــداخــل الـحــديـثــة للتحسيـن عـمـ ً
ـومــا ،وك ــذا املــداخــل الـتــي تـتـنــاول جــودة
الخدمات من حيث تأثيـرها املباشر على رضــا العمالء ،بهدف تقديم خدمات تقابل متطلبات ورغـبــات العمالء وتتجاوز
توقعاتهم (.)Kotler & Armstrong, 2012
وتتميـز الجامعات من حيث أنشطتها ومجاالتها ،فهي مراكز بحثية تسعى لإلثـراء العلمي والفكري واملعرفي ،كما إنها
مراكز عملية لتخريج كــوادر بشرية مؤهلة تتناسب مع احتياجات منظمات العمل .وتستدعى عملية البحث عن التميـز
ً
في األداء معرفة جوانب القوة والضعف لعناصر أداء الخدمة .وتواجه الجامعات عــددا من التحديات أهمها التطورات
املتالحقة للتكنولوجيا ،والتحوالت الثقافية املتأثـرة على مقاييس اإلدراك لجودة الخدمات ،مما يستلزم معه تحسيـن جودة
الخدمات ،بإتباع أساليب جديدة للتحسيـن؛ من أهمها إدارة خبـرات العمالء.

اإلطارالنظري
كيف بدأ االهتمام بالعميل
ُ
مطلبا استـر ً
إن تحسيـن الجودة للمنتجات يعد ً
اتيجيا لتحقيق مبدأ التوجه بالعميل ،وهذا يتطلب أن تتبع املنظمات
املداخل العلمية للتحسيـن ،لتقديم منتجات تقابل متطلبات ورغبات العمالء وتتجاوز توقعاتهم (Kotler & Armstrong,
 ،)2012وتحولت ً
حاليا أغلب عمليات اإلنتاج إلى الخدمات؛ حيث لم تعد تحتاج املنظمات التي تقدم الخدمات إلى معدات
وآليات ضخمة ومساحات شاسعة وغيـرها من مستلزمات اإلنتاج وتكاليفه ،بجانب الحصول على عوائد أعلى من إنتاج
السلع ،فبينت إحــدى الــدراســات أن  %70من العامليـن في الواليات املتحدة األمريكية يعملون بمجال الخدمات ،وأغلب
السلع تقتـرن بتقديم خدمة مثل النقل والصيانة ،واالئـتـمــان ،كما حدثت تـحــوالت عــديــدة بفلسفة التسويق ،بـ ً
ـدءا من
ً
محاولة تعظيم الربح للمديات القصيـرة ،وصــوال لبناء عالقة ممتدة مع العمالء؛ باعتماد املنظمة على حسن إدارة تلك
العالقة (الطائي والعبادي.)2009 ،
أسباب ظهورإدارة خبـرات العمالء
بــدأ االهـتـمــام يـت ـزايــد بـعــاقــات الـعـمــاء فــي أواخ ــر ال ـقــرن املــا�ضــي فــي الـكـتــابــات األجـنـبـيــة والـعــربـيــة ،مــن خــال ب ـرامــج
التسويق ،منها (االهتمام بالعالقة املباشرة بيـن العمالء واملسوقيـن ،واإلبقاء على العمالء ،وبناء عالقة طويلة األجل معهم)؛
لزيادة الربحية ،حتى ظهر مفهوم إدارة عالقات العمالء ،والذي ركز على العميل كفلسفة وثقافة ،وتواجدت من أجل دعم
عمليات التسويق ،وخدمة العمالء بفاعلية؛ من خالل عدة خطوات (بداية العالقـة ،وتطور العالقـة ،وإنهاء العالقة) ،عبـر
كافة نقاط االتصال بالعمالء لتعظيم قيمة املنظمة.
وع ــادة تظهر املـفــاهـيــم الـجــديــدة عـنــدمــا تضعف املـفــاهـيــم الـقــائـمــة أو يـخـفــوا نجمها ،وتـبــدوا الـحــاجــة ملحة لعملية
التطويـر ،وقد أوضح املحللون أن فكرة إدارة عالقات العمالء باتت خاوية ،وكلما زاد استخدامها اتضح ضعفها ،وأنها غيـر
جيدة في النتائج ،فهي تطلب من العمالء أن يقدموا بياناتهم دون أن يعرفوا ما مصيـر املعلومات ،ودون مقابل معلن ،لذلك
ً
ً
لم تثبت إدارة عالقات العمالء فعاليتها كما كان متوقعا ،ووفقا لبعض التقديـرات فإن  %70-50من مبادراتها قد فشلت في
تحقيق أهدافها كما إن نتائجها مخيبة لآلمال (بومديـن .)2013 ،كما كشفت عدة تطبيقات أخرى جوانب قصور عديدة؛
فأوضحت إحــدى الــدراســات أن  %10فقط مــن مديـري املنظمات الذيـن تــم استقصاؤهم وافـقــوا على أن نتائج األعمال
املتوقعة قــد تحققت مــن خــال تطبيق إدارة عــاقــات الـعـمــاء( ،أبــو الـنـجــا ،)509: 2013 ،مما دعــا للبحث عــن مفاهيم
جديدة ،ويمكن القول أن إدارة تجارب العمالء يمكنها رأب الصدع في مناطق الضعف هذه.
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مفهوم إدارة تجارب العمالء
ً
تعد إدارة خبـرات العمالء املعركة القادمة بيـن املنافسيـن ،فهي تتكامل مع إدارة عالقات العمالء ،ويؤديا معا إضافة
قيمة للعميل ،فعالقة العمالء تحقق االنتماء للمنظمة ملا تقدمه للعميل ،وما يشعر به بحصوله على املنتج ،ومنها يتفاعل
مع املنظمة .وإدارة تجارب العمالء تجلب ً
أبعادا جديدة ملشاعر العميل ،حيث تحتاج املنظمة لفهم مشاعره؛ والتي تلعب
ً
دورا كبي ًـرا في قراراته الشرائية ،فالعميل املحبط ليس في صالح املنظمة ،كما تساعد إدارة خبـرات العمالء في تحديد متى وما
هي الحاالت التي ينجذب فيها العميل ملا تقدمه املنظمة؟ كما تساعد على تحديد نقطة البدء مع العميل.
أبعاد إدارة خبـرات أو تجربة العمالء
هـنــاك تـخـصـصــات سـتــة وراء ت ـجــارب الـعـمــاء ال ـرائـعــة هــي (االسـتـ ـراتـيـجـيــة ،وفـهــم الـعـمـيــل ،والـتـصـمـيــم ،والـقـيــاس،
والحوكمة ،والثقافة) ،ومن وجهة نظر الدراسة يمكن تقديم األبعاد التالية:
 1-الثقافة التنظيمية :تمثل ثقافة املنظمة طريقة تفكيـر وعقيدة العامليـن واملؤسسيـن ،فهي مجموعة املعارف
املختـزلة لدى جماعة العمل ،وتستخدم في تعامالت املستقبل ،وتمثل سلوك العامليـن .وعلى املنظمة أن تتبني
السياسات التي تدعم ثقافتها التنظيمية ،مع تـرك مساحة لإلبداع في ظل معاييـر للمحاسبة .مع تقديم الدعم
بالبيانات واملعلومات من خالل قنوات االتصال واملعدات والبـرامج املناسبة.
 2-االســم التجاري وعالمة التعريف :وهــي تلك األسماء والعالمات التي توضع على الواجهات وتجعل املستفيد من
الخدمة  -املقدمة من خاللها  -يشعر بالثقة والرضا عند اختيار تلك العالمة ،فهي أكثـر من مجرد اسم أو شعار
أو إعــان ،فالبعض يـراها في الفكرة األساسية إلنشاء املنظمة .والبعض ُيعرفها من جانب اآلثــار النفسية التي
تتـركها لدى العمالء (تشيفيـرتون ،)145 :2008 ،كما تبـرزت أهمية األسماء املختصرة املستخدمة بالجامعات،
فتستخدم في االحتفاالت والتشجيع في املنافسات الرياضية ،وغيـر ذلك.
 3العملية التعليمية بالجامعة :تعتبـر وظيفة العمليات أحد وظائف املنظمة الرئيسة .وتشتمل على تخطيط وتنفيذورقابة النظم اإلنتاجية (سلع وخدمات) وأي أنشطة مطلوبة لدعم التقديم ،ويتم توظيف قوة العمل (العنصر
البشرى) لعملية اإلنتاج مع استخدام التسهيالت واملـعــدات (رأس املــال) بغرض تحويل املجهودات البشرية إلى
خدمات .والعملية التعليمية لها محاور متعددة قد تختلف بطبيعتها عن باقي الخدمات ،فتحتاج لوجود تناغم
بيـن مقدم الخدمة ومتلقيها ،حيث يبيـن ويوجه مقدم الخدمة ،وعلى طالب الخدمة البحث والتنقيب والغوص
في بحر العلم واملعرفة.
4نظم حوافز املنظمةُ :يعد نظام الحوافز أحد النقاط التي تدعم عالقة املنظمات بعمالئها (العمالء الداخلييـنمقدمي الخدمة ،والخارجييـن متلقي الخدمة) فهي بالنسبة ملتلقي الخدمة أحد العوامل التي تـرجح منظمة عن
أخرى في عملية االختيار بيـن املنظمات املتنافسة واملقدمة للخدمات .كما يختلف نظام الحوافز بيـن املنظمات
لعدة عوامل (اإلمكانات املادية ،ونوع الخدمة ،وحجم متلقي الخدمة ومقدميها) .أما بالنسبة للعميل الداخلي فإن
أمرا ً
الحصول على العمالة املاهرة في إدارة البيانات أو إدارة العمالء ً
صعبا ،كما إن االحتفاظ بهم أكثـر صعوبة
(توفيق.)63 :2007 ،
ويحتاجنظامالحوافزالجيدإلىمجموعةمناملقومات،أهمهاوجودنظامفعاللالتصاالتباملنظمة،حتىيمكنالتعرف
على رغبات األفـراد ومقتـرحاتهم ،وتحقيق التوازن بيـن العمليات والحوافز ،وبيـن الحوافز اإليجابية والسلبية،
واالسـتـخــدام املـتــوازن للحوافز الـفــرديــة والجماعية ،وبيـن الـحــوافــز والـتــدريــب .كما يجب إعــادة النظر فــي نظام
الحوافز من وقت آلخر حتى يتناسب مع املتغيـرات البيئية.
 5التغذية العكسية للنظام :تلعب املعلومات املرتدة ًدورا ً
مهما ألي نظام ،وتعني كافة املعلومات التي يمكن تجميعها
عن املدخالت أو املخرجات أو العمليات وتعديلها ،لتصب مرة أخرى داخل النظام فتساعد عمليات التحسيـن.
والتكيف مع عناصر النظام والبيئة املحيطة .كما تستطيع املنظمات أن تواكب التغيـرات في األسواق ،وتبقى على
مستوى عالي من الكفاءة واإلنتاجية ،ولن تستطيع ذلك دون تنفيذ تغذية مرتدة جيدة عن نتائج أعمالها ،كما
ً
ً
ً
إنها يجب أن تكون جزءا رئيسا وهاما من ثقافة املنظمة ،كما إنها تنظم عملية إعادة ضبط النظام ،أي أن الهدف
منها هو الحفاظ على مستوى أداء متميـز ،ومعالجة االنحرافات ،مما يدعم حالة التوازن واالستقرار للمنظمة.
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جودة الخدمات التعليمية في املنظمات الجامعية
أدى تطور الفكر اإلداري لشيوع مفاهيم إداريــة كثيـرة منها :إدارة الـجــودة ،الـجــودة واالعـتـمــاد ،الـجــودة الوظيفية.
ً
ً
وهذا التنوع أصبح يغطي مجمل األنشطة ،انطالقا من ضرورة توافق املنظمة مع بيئتها لضمان االستقرار والنمو؛ وصوال
لتحقيق األهداف ورضاء العمالء ،كما إن االرتقاء بجودة الخدمة يعتبـر الضمان الرئيس لتحقيق االمتياز ،أي أن الجودة
مقياس لدرجة مستوى الخدمات املقدمة للعمالء لتقابل توقعاتهم.
وللجودة مفاهيم متعددة ومتداخلة ُويصعب ذلــك من وجــود تعريف شامل للجودة ،فظهرت تعريفات متعددة منها
(تقيس التميـز ،عالقة بيـن معدالت األداء والتكلفة ،تعكس درجــة الثقة واالعتمادية ،درجــة إدراك العمالء للجودة ،).وقد
أصبحت دراســة جــودة الخدمات من أهــم موضوعات األبـحــاث بسبب ثبوت عالقتها مع التكاليف ،الربحية ،رضــا العمالء،
واالحتفاظ بالعمالء.
مفهوم جودة الخدمات التعليمية
أصبح تطبيق الجودة في املنظمات التعليمية خاصة الجامعية منها يمثل ضرورة حتمية؛ ذلك لسد الفجوة بيـن مخرجات
ً
التعليم الجامعي ومتطلبات التنمية الشاملة .وتلعب الجامعة ً
محوريا في إنتاج وصيانة أهم موارد املجتمع (رأس املال
دورا
البشري) ،كما إن التعليم الجامعي والبحث العلمي يعتبـران ضمن قياسات نجاح املجتمعات ،ومحددان أساسيان للتقدم.
ً
عموما بأنها تلبية ملتطلبات العميل الحالية واملستقبلية .وتم تعريفها على أنها املطابقة للمواصفات،
وتعرف الجودة
ُ
وتعرفها الجمعية األمريكية للجـودة بأنها «الصفات والخصائص الكلية للمنتج والتي تعكس قدرتها على تلبية الحاجات
الظاهـريـة والضمنية للمستفـيديـن» ،وهي تعتبـر نشاط يؤديه طرف آلخـر من أنشطة ومنافع غـيـر ملموسة إلشباع حاجـة
ً
معينة لطالـب الخدمـة سواء تم أداؤها بمقابل أم مجانا (صفوت.)2019 ،
أبعاد ومحددات الجودة الوظيفية للخدمات
هناك اختالفات في قياس جودة املنتج حيث يختلف قياس جودة الخدمة عن جودة السلعة ،لذلك هناك مجموعة
من األبعاد لقياس جــودة الخدمات ،ولكي تحقق املنظمات جــودة خدماتها يجب أن تتبني أبـعـ ًـادا متعددة إلدارة الجودة،
تكون فاعلة في تصميم وتقديم الخدمة وهي:
 1-امللموسية أو التجسيد :وهي تسهيالت تقدمها املنظمة عند أداء الخدمة مثل املعدات واألجهزة املستخدمة ،ومظهر
الـعــامـلـي ــن ،وأدوات االت ـصــال ،حـيــث يـحـكــم الـعـمـيــل عـلــى ال ـجــودة مــن خــال املـظــاهــر الشكلية لـتـقــديــم الـخــدمــة ،أو
التكنولوجيا املستخدمة في التقديم ،ومظهر وديكورات مكان تقديم الخدمة ،أو كافة األشياء املستخدمة لبناء جو
مريح للعمالء .كما تعني مدى مناسبة املبنى من حيث التنظيم الداخلي للخدمات وأنواعها ،والتسهيالت املالية املقدمة.
ً
 2-االعتمادية والتجانس :هي القدرة على تنفيذ الخدمة؛ وفقا للوعود املقدمة للعمالء .وتعني قيام املنظمة بأداء
الخدمة بطريقة صحيحة ،فالعميل يتوقع أن تقدم له خدمة بجودة من حيث االلتـزام بالوقت واألداء ،إضافة
إلى اعتماده على مقدم الخدمة في أدائها ،واالحتفاظ بسجالت دقيقة يمكن الرجوع إليها.
 3مدى سرعة االستجابة :تتعلق بقدرة مقدم الخدمة على تقديم الخدمة للعمالء بشكل دائــم ،وفي وقت حاجةالعميل ،إلى جانب شعور مقدم الخدمة بالراحة والحماس عند تقديمه الخدمة ،ومدى الجاهزية لذلكً ،
وأيضا
سرعة تقديم الخدمة.
4األمان والضمان والتأكيد :وهي درجة الشعور باألمان عند تلقي الخدمة ،وتتعلق باملخاطر الناجمة عن تقديمالخدمة ،وقــدرة العامليـن على كسب ثقة العمالء؛ بتقديم الخدمة بـصــورة خالية مــن املخاطر .وتعكس األمــان
املحيط بمكان الخدمة ،واملحافظة على سرية وخصوصية للعمالء ،وشعورهم بالطمأنينة على أرواحهم وممتلكاتهم.
 5التعاطف والتقرب والــود :يشيـر ملدى قدرة مقدم الخدمة لفهم حاجات العميل وتحديدها وتـزويده بالرعاية،والتعاطف معه ،ويقصد به االهتمام بالعمالء وتوفيـر العناية الشخصية لكل عميل على حده ،مما يشعر العميل
أنه العميل األوحد للمنظمة ،كما يعكس مدى احتـرام وأدب مقدم الخدمة عند التعامل مع العميل ،وقدرته على
تكويـن عالقات ودية معه ،والرغبة في مساعدته ومجاملته.
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الجودة وتطبيقها في مجال التعليم العالي
قاربت العملية التعليمية التغيـرات العاملية املتسارعة؛ حيث قامت املجتمعات بإعادة النظر في مخرجات التعليم
لتتناسب مع متطلبات املراحل املستقبلية .والجامعات ال تختلف عن بقية املنظمات عندما يتطلب األمر تطبيق املفاهيم
ُ
اإلدارية الحديثة .وقدمت العديد من الدول منها الواليات املتحدة األمريكية واليابان نماذج للجودة تستخدم كأداة علمية
ً
لتطويـر املنظمات عامة والتعليمية خاصة ،والتي صممت لتالئم طبيعة التعليم املنهي واألكاديمي ،من أجل تجاوز مشكالت
التعليم ومخرجاته (باشيوة والبـراوي .)2009 ،كما إن اتساع وانتشار الحاجة للخدمات التعليمية أضفى أعباء كبيـرة على
القطاع الحكومي ،األمــر الــذي تطلب معه قيام القطاع الخاص باملشاركة في تقديم الخدمات التعليمية ،وظهور مفهوم
«صناعة التعليم» ،وقيام الجامعات األهلية.
ويمر قطاع التعليم والتدريب في اململكة العربية السعودية بمراحل تطويـرية مهمة ضمن خطة الــرؤيــة السعودية
للتعليم املستقبلي بحلول عام  ،2030فظهرت معه العديد من األهــداف التي تسعى اململكة لتحقيقها خالل هذه الفتـرة
منها (توفيـر فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة ،ورفع جودة مخرجات التعليم ،وزيادة فاعلية البحث العلمي،
وتشجيع اإلبداع واالبتكار ،وتطويـر مناهج التعليم العام ،وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية واملهنية املناسبة) ،والتي
تتطلب تخطيطا ً
دقيقا ُيبنى على بيانات دقيقة وشاملة تدعم متخذ القرار وراسم السياسات في مجاالت التعليم والتدريب.
العالقة بيـن إدارة خبـرات العمالء وتحقيق جودة الخدمات في التعليم العالي
 1-العالقة بيـن الثقافة التنظيمية وبيـن جودة الخدمات :هناك عدة محاور تساعد في بناء إدارة ناجحة لخبـرات العمالء،
فتبدأ بجمع وتحليل البيانات واملعلومات عن العمالء بإدارات وأقسام املنظمة املختلفة .وتتأثـر تلك التجميعات بثقافة
املنظمة -بالنسبة ملقدمي الخدمة تجاه العمالء وتجاه الخدمة -كما تتأثـر بالتكنولوجيا املتاحة لتقديم الخدمات ،ومنها
تحدد العمليات التنفيذية املناسبة ألقسام املنظمة ،كما تساعد التغذية العكسية على التحديث املستمر للبيانات
واملعلومات واإلجراءات لحديث تقديم الخدمات بصفة مستمرة لتلبي احتياجات العمالء وتحقق رغباتهم.
ويلزمإعادةتـرتيبثقافةاملنظماتعندتطبيقإدارةخبـراتالعمالءخاصة،وأنهاتحتاجإلىفعاليةومرونةأكثـرإلنجاح
التعامل مع العمالء ،كما يجب أن تكون بمبادرة من كافة أطراف املنظمة (اإلدارة ،ومقدمي الخدمة ،ومصممي
الخدمة) ،بل والعمالء راغبي الخدمة ذاتهم  -من خالل مقتـرحاتهم  -حتى يتم تبادر الخبـرات بيـن املنظمة وعمالئها،
فــاإلدارة تحتاج أن تتعاون مع العامليـن وتشاركهم معها في اتخاذ القرارات وآراءهــم في عمليات تقديم الخدمة،
والعاملون يحتاجون ملرونة أكثـر عند التعامل مع العمالء لفهم احتياجاتهم ومعالجة شكواهم .والعمالء يجب أن
يقدموا مقتـرحاتهم وشكواهم بأسلوب يتناسب مع إمكانات املنظمة.
 2-العالقة بيـن االســم التجاري وبيـن جــودة الـخــدمــات :يساعد االســم التجاري الجيد متلقي الخدمة فــي تحديد
االختيار املناسب للخدمة الجيدة  -من وجهة نظره  -حيث يساعد االسم التجاري أخذ الوضع التناف�سي املناسب
داخل األسواق .وعندها سيساعد االسم التجاري متلقي الخدمة في الشعور بالرضاء عن اختياره؛ وسوف يحقق
ً
رواجا باألسواق ،وبالتالي الشعور بالثقة في الخدمة ( تشيفيـرتون.)12 :2008 ،
كماإناالسمالتجاريوعالمةالتعريفللمنظمةالتعليميةمنالعواملالتيتتحكمفيطبيعةتفاعلالعميلمعاملنظمة-
خاصة في الجامعات األهلية  -حيث يكون لها تأثيـر نف�سي واجتماعي على طالب الخدمة .وتلعب ً
دورا ً
مهما في جذب
املزيد من العمالء ،وزيــادة معدالت االحتفاظ بهم .وتحقيق ميـزة تنافسية من خــال تقديم قيمة مضافة لهم.
ً
فخريج جامعة لها اسم وعالمة تجارية مميـزة يكون
مطلوبا في سوق العمل عنه من خريجي جامعات أخرى.
 3العالقة بيـن نظام العملية التعليمية وبيـن جودة الخدمات :تهدف عمليات الجامعة كنظام لتقديم تشكيلةمــن البـرامج التعليمية ،تتحقق بــإشـراف أقسامها العلمية ،فيتم تصميم بـرامج تلبي رغـبــات العمالء وحاجات
العمل واملجتمع .كما إن التطبيقات التكنولوجية املستخدمة تمكن من استكشاف املعلومات الخاصة بالعمالء
واالتصال بهم وتحسيـن أداء الخدمة وتقليل النفقات مما يـزيد رضا العمالء.
ويتطلب تطبيق إدارة خبـرات العمالء إلكت ً
ـرونيا ونجاحها وجود التقنيات التكنولوجية بمختلف العمليات واألنشطة
التعليمية؛ وهذا يعني أن عمليات جذب العمالء واملحافظة عليهم ال بد أن تكون موجهة إلكت ً
ـرونيا .كما يجب عند
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بداية تطبيق إدارة العمالء ضــرورة تنمية العملية التعليمية التقليدية واإللكتـرونية من خالل اتخاذ اإلجـراءات
التي من شأنها تحسيـن جودة الخدمات املقدمة.
4العالقة بيـن نظام الحو افزوبيـن جودة الخدمات :يؤثـر السلوك التنظيمي على املنظمة بصور مختلفة .فيكونً
ً
إيجابيا وهنا تـزيد كفاءة وفعالية املنظمة ،وقد يكون سلبيا فتنخفض الكفاءة والفعالية ،وبينهما سلوك محايد
سلبا أو ً
ال يؤثـر ً
إيجابا ،لذلك فإن تحفيـز العامليـن يؤثـر بدرجة كبيـرة على مستوى أدائهم ،وبالتالي على كفاءتهم
اإلنـتــاجـيــة ،وتـظـهــر هـنــا ض ــرورة توفيـر الـحــوافــز الـتــي تشجع الـعـمــاء عـلــى الـتـعــامــل مــع تكنولوجيا إدارة خبـرات
العمالء ،مع تحقيق التوافق بيـن أهداف املنظمة وأهداف العامليـن.
 5العالقة بيـن التغذية العكسية وبيـن جــودة الـخــدمــات :تعاني الـعــديــد مــن املنظمات غـيــاب ال ــدور الجيدللرقابة ذلك من خالل غياب التغذية العكسية سواء الرسمية أو غيـر الرسمية ،وكذلك وجود ثغرة بعملية
التغذية العكسية؛ ففي الواليات املتحدة األمريكية نسبة  %77من املديـريـن ال يعطون تغذية مرتدة ملوظفيهم
( ،)Rondeau, 2007: 27وفي الدول العربية فإن تقاريـر الكفاءة ً
غالبا ما تكون سرية ،حيث أفاد معهد اإلدارة
العامة بالرياض أن  %64من املرؤوسيـن ال يعرفون نتائج تقويم أدائهم (الشمراني.)5 :2009 ،
وبالنسبة للعملية التعليمية تعني التغذية العكسية الرقابة على البـرامج التعليمية وقياس نتائج التنفيذ العملي،
ومقارنتها باملعاييـر املستهدفة ،مع تحديد اإلجراءات التصحيحية ،بما يدعم العالقة مع العمالء ،ويتم ذلك بصورة دورية.
وبالنسبة للخدمات املقدمة فتعني التغذية العكسية رقابة معاييـر األداء القياسية من وجهات نظر متعددة (مقدم الخدمة،
متلقيها ،املنافسيـن ،معاييـر األداء) مع إجراء املراجعات والدراسات عند تحليل كل عنصر من عناصر إدارة العالقة ،بما
يدعم إدارة خبـرات العمالء ( الشمراني.)10 :2009 ،

الدراسات السابقة وتقديم الفجوة البحثية

دراسات تناول العالقة مع العمالء
قدمت دراسة (رجب )2011 ،مفهوم إدارة خبـرات العمالء وأبعادها وعواملها ،ودورها في تحسيـن جودة الخدمةالفندقية ،ودور ذلك في زيادة والء العمالء من خالل (الرضا والثناء واملديح ،والدفاع والتأييد ،وااللتـزام بالبقاء،
وعواطف العمالء) ،وقد بينت الدراسة عدم وجود اختالف في آراء العامليـن بالقطاع الفندقي فيما يتعلق بأبعاد
تجارب العمالء (مؤشرات األداء ،ودعم اإلدارة العليا ،وتمكيـن العامليـن ،ونظام الحوافز ،والتغذية العكسية،
وبيئة التعلم) ،وأوصــت بضرورة اهتمام اإلدارة العليا ،وقناعتها بــإدارة تجارب العمالء عند التنفيذ ،مع ضرورة
بناء قواعد بيانات خاصة بالعمالء .وتم االستعانة ببعض أبعاد تلك الدراسة في تشكيل أبعاد الدراسة الحالية.
سعت دراســة ( )Talet, 2012لتحديد دور إدارة املعرفة فــي إدارة خبـرات العمالء مــن حيث (االحـتـفــاظ بهم،وتطويـر العالقة معهم بتطويـر إدارة املعرفة) ،وقد حددت عمليات إدارة املعرفة بـ (اكتساب املعرفة ،وتخزينها،
ونشرها ،واستخدامها) ،وتمثلت أبعاد إدارة خبـرات العمالء في (اكتساب العميل ،واالحتفاظ به ،وتطويـر العالقة
معه) ،ويتطلب ذلــك دعــم اإلدارة العليا ،وتغييـر ثقافة املنظمة فيما يتعلق بتبادل ومشاركة املعرفة ،وأوصــت
بتكامل إدارة املعرفة وإدارة عالقات وخبـرات العمالء في العديد من املجاالت الحيوية؛ من خالل (تطويـر املحتوى
املعرفي للمنظمة ،والكفاءات الفردية للموارد البشرية ،وتوفيـر التكنولوجيا الالزمة لتحقيق ذلك).
أظهرت دراسة ( )Dhruv et al., 2017تبني تجار التجزئة ملجموعة تقنيات تساعد على إشراك عمالهم .وركزت على«مستقبل البيع بالتجزئة» من خالل تسليط الضوء على خمسة مجاالت رئيسة تدفع املجال لألمام وهي (التكنولوجيا
التي تدعم اتخاذ الـقـرار ،وق ـرارات عــرض البضائع ،واالستهالك واملشاركة ،وجمع البيانات واستخدامها ،وتحليل
الربحية) .وقــد اقتـرحت الــدراســة عديد من القضايا التي تستحق ً
مزيدا من الدعم والبحث لتجارب العمالء مثل
(اإلنتـرنت ،والواقع االفتـرا�ضي ،والذكاء االصطناعي ،والروبوتات ،والطائرات بدون طيار ،واملركبات بدون سائق).
قدمت دراسة ( )Raj Roy, 2020تعريف لتجربة العمالء بأنها «عملية تحديد وتخطيط نهج على مستوى املنظمةلتحسيـن تجربة العمالء ،بغرض تحقيق أهــداف العمل» كما بينت أن هناك ممارسات لتجربة العمالء تتم من
خالل (قياس وتحديد األولويات باملنظمة ،وبناء ثقافة التـركيـز على العمالء ،ومعرفة مطالب العمالء ،وتقديم
استبيانات خاصة بخبـرات العمالء) ،وقد استعانت الدراسة الحالية ُببعد الثقافة التنظيمية.
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دراسات تناول جودة الخدمة التعليمية:
قدمت دراسة (مسلم )2011 ،تقويم العملية التعليمية والتعرف ملدى توافر معاييـر الجودة الشاملة في الكليةمحل الــدراســة ،وبينت أن أعلى معاييـر الجودة هو معيار الرؤية االستـراتيجية املنتمية للثقافة التنظيمية ،أن
ً
تـرتيب مجاالت معاييـر الجودة الشاملة وفقا آلراء أعضاء هيئة التدريس هي( :التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة
املجتمع ،والجوانب اإلدارية ،وإدارة املواقف التعليمية) ،وأوصت الدراسة بـضرورة توفيـر متطلبات التقويم الكلية
وتفعيل التغذية الراجعة للعملية التعليمية ،وزيادة معدالت اإلنفاق التعليمي ،وزيادة املستحدثات التكنولوجية.
أظهرت دراســة ( )Basheer & Ahmad , 2012تقييم جــودة الخدمة بكليات إدارة األعـمــال ،والتعرف على درجةرضاء الطالب ،والعالقة بيـن أبعاد جودة الخدمة (امللموسية ،واملوثوقية ،واالستجابة ،والضمان ،والتعاطف) وبيـن
رضاء الطالب في التعليم العالي ،وخلصت الدراسة لوجود عالقة إيجابية بيـن أبعاد جودة الخدمة ورضاء الطالب.
تـنــاولــت دراس ــة (مـحـمــد )2016 ،الـعــاقــة بيـن استـراتيجيات التعليم اإللـكـت ــرونــي وتطويـر التعليم بالجامعاتالـعـراقـيــة ،وخلصت أن هـنــاك قـصــور فــي تبني الجامعات الستـراتيجيات التعليم اإللكتـروني ،وأن هـنــاك عالقة
معنوية بيـن استـراتيجيات التعليم اإللكتـروني وتطويـر التعليم ،وأوصت بـضرورة االهتمام باستـراتيجيات التعليم
اإللكتـروني وإيجاد اآلليات املناسبة لتنفيذ ذلك بالجامعات العراقية.
هدفت دراسة ( )Gómez et al., 2020إلى تحليل الفروق الفردية في جودة التعليم العالي من خالل تحقيق الرضااملستدام ،ومراعاة املتغيـرات التي تتعلق باألسرة واملعلميـن والطالب ،وقد تحققت الدراسة من الرضا لعينة من
 1091مفردة منها الطالب  ،%45.8أعضاء هيئة التدريس  %11.1أولياء األمور  .%42.9وتبيـن أن دور التعليم ً
جيدا
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب واألقارب على حد سواء .ويـركز ذلك على تجارب املستق�صي منهم.
تعقيب على الدراسات السابقة وتقديم الفجوة البحثية:
من خالل استعراض الدراسات السابقة تبيـن أنها كشفت عن أهمية إدارة عالقات وخبـرات املنظمة مع عمالئها،وأن لتلك الـعــاقــات دور فــي تحقيق رس ــالــة املنظمة وغــايــاتـهــا؛ إذا اسـتـخــدمــت بـصــورة صحيحة ،وتــوفــر الــدعــم
املطلوب ،والبيئة املناسبة للتطبيق .وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أهمية إدارة عالقات
وخبـرات العمالء وأثـرهمـا علـى جودة األداء غيـر أن الدراسة الحالية ركزت على إدارة خبـرات العمالء.
تبيـن قلة عدد أبعاد التطبيق بالدراسات السابقة ،لذلك تسلط الدراسة الحالية الضوء على األبعاد التالية:(ثقافة املنظمة ،واالســم التجاري وعــامــة التعريف ،والعملية التعليمية ،ونـظــام الحوافز للمنظمة ،والتغذية
العكسية متعددة الجوانب) كنظرة أوســع وأشمل لم يتم تناولها لــدور إدارة خبـرات العمالء في تحسيـن الجودة
الوظيفية للخدمات بقطاع التعليم العالي.
ً
اختالف بيئة التطبيق ومجاالته املتعددة ،مما يستوجب حذرا عند االستفادة من نتائج وتوصيات تلك الدراسات.ركزت دراسات عديدة على جودة الخدمة التعليمية من منظور الجودة الشاملة ،لذا تـركز الدراسة الحالية علىالجودة الوظيفية مستعينة بإدارة خبـرات العمالء.
تتناول الــدراســة الحالية إدارة خبـرات العمالء ودورهــا في تحسيـن جــودة الخدمات التعليمية بالجامعات السعوديةالحكومية واألهلية من خالل التـركيـز على (معرفة واقع إدارة خبـرات العمالء بالجامعات السعودية ،وتحديد األبعاد
التي يمكن من خاللها إدارة عالقة متميـزة مع العمالء ،وتحديد األهمية النسبية لتلك األبعاد ،والخروج بنتائج وتوصيات
قد تساهم في تحقيق جودة الخدمات التعليمية بالجامعات السعودية من خالل تحسيـن العالقة مع متلقي الخدمة).

مشكلة الدراسة

رغم أن املنظمات (إنتاجية أو خدمية) تسعى لتحسيـن األداء وتحقيق الجودة من خالل جــودة املنتجات املقدمة،
ً
والتي تواجه تحديات عديدة ،إال أن هناك قصورا في تحديد مدى أهمية مفهوم إدارة خبـرات العمالء باملنظمات العربية،
ومنها منظمات التعليم الجامعي ،مما يتـرتب عليه وجــود قـصـ ً
ـورا في جوانب الخدمات املقدمة .وفــي إطــار دراســة وتحديد
أوجه القصور املتعلقة بأبعاد إدارة خبـرات العمالء ومدى تطبيقها في املنظمات التعليمية الجامعية ،ومن خالل استقراء
املوضوع والنتائج املتحصل عليها؛ يمكن تـرجمة مشكلة الدراسة إلى مجموعة من التساؤالت أهمها:
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ما هي األبعاد الرئيسة املكونة إلدارة تجارب العمالء في قطاع التعليم؟ما هي األبعاد الرئيسة املكونة لجودة الخدمات التعليمية؟هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن إدارة تجارب العمالء وبيـن جودة الخدمة التعليمية املقدمة بالجامعات؟هل اإلشكالية في وجــود وحــدة تنظيمية باملنظمات إلدارة تجارب العمالء أم في عملية تطبيق املفاهيم واألبعاداملشكلة ملفهوم تجارب العمالء؟

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها:
توضيح مدى إمكانية استخدام مفهوم إدارة خبـرات العمالء وأبعاده في التعليم الجامعي.دراسة واختبار وتحديد دور إدارة خبـرات العمالء في تحقيق جودة الخدمات التعليمية.نشر الوعي بأهمية دور إدارة خبـرات العمالء في تحسيـن الجودة بمنظمات التعليم الجامعي.-تحديد أثـر التطبيق على تحسيـن جودة الخدمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

حدود الدراسة

سعت الدراسة لتبيـن مدى توافر مستلزمات وأبعاد تطبيق إدارة خبـرات العمالء في الجامعات الحكومية واألهلية ،في
ظل أزمة انتشار مرض الكورونا ً
وبائياً ،
ونظرا ملا تعانيه اململكة ومؤسساتها التعليمية  -كبقية دول العالم  -من آثار الوباء فقد
واجهت الباحثة العديد من املشكالت في طرح االستبانة وتلقيها ،مما دعا لطرح االستقصاءات وتلقيها بعدة طرق (املقابالت
الشخصية ،والبـريد اإللكتـروني ،ووســائــل التواصل االجتماعي) ،كما سعت لبيان مــدى التحسيـن في مستوى األداء بسبب
تفعيل دور إدارة خبـرات العمالء والوقوف على مدى توافر متطلبات التطبيق في ظل عدم وجود وحدة تنظيمية إلدارة خبـرات
العمالء.

فرضيات الدراسة

يهدف الفرض الرئيس للدراسة إلى بيان مدى وجــود دور لتبني الجامعات ملفهوم إدارة خبـرات العمالء ،وبيـن
زيادة فعالية التحسيـن املستمر ملستوى الخدمات التعليمية املقدمة على اختالفها .وقد تم صياغة الفرض الرئيس
كالتالي:
«يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )α ≥ 0.05لتبني الجامعات ملفهوم إدارة
خبـرات العمالء في تحسيـن جودة الخدمات التعليمية ،من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس»
ويتفرع من الفرض الرئيس الفرضيات الفرعية التالية:
«يــوجــد تأثيـر معنوي ذو داللــة إحصائية عند مستوى معنوية أقــل مــن ( )α ≥ 0.05ألداء الثقافة التنظيميةبالجامعات ،على الجوانب الوظيفية للخدمات التعليمية».
«يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )α ≥ 0.05للعملية التعليمية بالجامعات،على الجوانب الوظيفية للخدمات التعليمية».
«يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )α ≥ 0.05لالسم التجاري وعالمة التعريفبالجامعات ،على الجوانب الوظيفية للخدمات التعليمية».
«يــوجــد تأثيـر معنوي ذو داللــة إحصائية عند مستوى معنوية أقــل مــن ( )α ≥ 0.05للحوافز بالجامعات محلالدراسة ،على الجوانب الوظيفية للخدمات التعليمية».
«يوجد تأثيـر معنوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )α ≥ 0.05للتغذية العكسية بالجامعات،على الجوانب الوظيفية للخدمات التعليمية».
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تصميم الدراسة

منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على عدة مناهج بحثية ،كما يلي:
 1-املنهج االستقرائي :بهدف دراســة واستقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة املعاصرة التي يتضمنها الفكر
اإلداري واملتعلقة بموضوع الدراسة ،وكيفية االستفادة منها في معالجة مشكلة الدراسة.
 2-املنهج االستنباطي :حيث يعتمد على التفكيـر املنطقي االستنتاجي ملحاولة الربط بطريقة منطقية بيـن دور إدارة
خبـرات العمالء وبيـن تحسيـن جودة الخدمات التعليمية.

بيانات الدراسة
اعتمدت الدراسة على جانبيـن نظري وميداني كاآلتي:
 1-الدراسة النظرية :استهدفت الحصول على البيانات الثانوية الالزمة إلعداد الفكرة النظرية للدراسة وتضمنت
مفاهيم إدارة خبـرات العمالء التقليدية واإللكتـرونية ،ودوره ــا فــي التعليم الـعــالــي ،وبـيــان ذلــك الــدور فــي تطبيق
الجودة للخدمة التعليمية.
 2-الدراسة امليدانية :استهدفت الحصول على البيانات األولية الالزمة لتحليل أبعاد الدراسة ،وتم إجراء الدراسة
امليدانية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية (جامعة امللك عبد العزيـز بجده ،وجامعة امللك سعود
بالرياض ،وجامعة األعمال والتكنولوجيا بجده ،وجامعة الفيصل بالرياض).
مجتمع وعينة الدراسة
ي ـت ـك ــون م ـج ـت ـمــع ال ـ ــدراس ـ ــة م ــن م ـن ـت ـس ـبــي ال ـج ــام ـع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والجامعات األهلية باململكة العربية السعودية من السادة أعضاء هيئة
أعضاء هيئة التدريس
الجامعة
التدريس والهيئة املعاونة ،حيث بلغ عدد الجامعات في التعليم الجامعي م
عدد حجم العينة
150
باململكة العربية السعودية ( )29جامعة حكومية ،وعــدد ( )14جامعة  1جامعة امللك عبد العزيـز 7372
150
7211
أهـلـيــة وع ــدد ( )29كـلـيــة أه ـل ـيــة ،وع ــدد ( )4أ ـكـادي ـم ـيــة حـكــومـيــة ،وع ــدد  2جامعة امللك سعود
50
240
جامعة الفيصل
( )4كليات تقنية حكومية ،وعــدد ( )87كليات تقنية متوسطة للطالب 3
50
والطالبات ،وعدد ( )106مؤسسات ومراكز أبحاث تقنية وعلمية .مقيد  4جامعة األعمال والتكنولوجيا 219
400 15042
اإلجمالي
بالتعليم الجامعي  1.620.491طالب /طالبة .من الذكور  819.711من
اإلناث  .800.780كما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس باململكة  85,409الجدول من إعداد الباحثة
عضو هيئة تــدريــس (وزارة التعليم الـسـعــودي) .وقــد اعتمدت الــدراســة
على العينـة العشـوائية البسـيطة فـي اختيـار العينـة ،واتبعت أسلوب االستقصاءات لجمع البيانات.
ً
وقد تكونت وحدة املعاينة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة طبقا للجدول رقم (.)1
جدول رقم ()1
بيان بحجم عينة الدراسة.

أدوات وطرق جمع البيانات
تـم تــوزي ــع االسـتـبــانــة إلكت ً
ـرونيا باململكة العربية الـسـعــوديــة ،ثــم جمع ـكـافــة الـبـيــانــات األولـيــة مــن االس ـتـبــانــات ،وبعد
فحصها لم يسـتبعد أي منها لتحقيقهـا شـروط اإلجابة الصـحيحة .وقـد تضمنـت االسـتبانة على قسميـن( :اشتمل األول على
البيانات الشخصية والوظيفية للمستقصيـن ،بينما اشتمل الثاني على محوريـن يتمثل األول في املتغيـر املستقل :أبعاد
خبـرات العمالء (الثقافة التنظيمية ،والعملية التعليمية ،واالسم التجاري ،والحوافز ،والتغذية العكسية) حيث تضمن
على ( )52سؤال موزع على األبعاد ،منها ( )2سؤال مفتوح ،وتمثل القسم الثاني في املتغيـر التابع :الجودة الوظيفية للخدمة
(امللموسية ،واالعتمادية ،واالستجابة ،والثقة ،والتعاطف) حيث تضمن على ( )52سؤال موزع على األبعاد ،منهم ( )2سؤال
مفتوح ،وقد تم االعتماد على مقياس ليكارت الخما�سي في اإلجابة على التساؤالت ،باإلضافة إلى األسئلة املفتوحة.
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خبرات العمالء :محور جديد لجودة الخدمات بالجامعات

الدراسة امليدانية

جدول رقم ()2
صدق االتساق الداخلي لعبارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات محل الدراسة

صدق أداة الدراسة وثباتها
اعـ ـتـ ـم ـ ـ ــدت ال ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ع ـل ـ ــى م ـص ـ ــادر
متعـددة (كتـب،ودوريـات ،وأبحـاث املنشـورة)
ف ــي إعـ ـ ـ ــداد ق ــائ ـم ــة االس ـت ـق ـص ــاء وت ـطــويـ ــرهــا
م ــن خ ــال امل ـقــاب ـ ــات الـشـ ـخـصـيــة مـ ــع ذوي
ال ـخ ـب ـ ــرة ف ـ ــي ال ـع ـلـ ــوم اإلداري ـ ـ ــة وال ـت ـسـ ــويــق،
ومنهجيـة البحـث العلمـي وتحليـل البيانـات.
وق ــد تـحـق ــق ال ـصـ ــدق ال ـظــاهـ ــري لـلـمـقــايـيــس
باالسـتعانة باملحكميـن مـن الــزمــاء أعضـاء
هيئـة التدريـس حيـث تـم إج ـ ـراء التعديـالت
الالزمـة ،كما تم حساب معامل االرتباط بيـن
إجــابــات الـعـيـنــة عـلــى كــل فـقــرة لـكــل متغيـر،
والدرجة الكلية إلجمالي إجابات العينة لكافة
ال ـف ـق ـرات ،وك ــذل ــك االرت ـ ـبـ ــاط ب ـيـ ــن ال ــدرج ــة
الـكـلـيــة لـلـمـتـغـي ـرات وال ــدرج ــة الـكـلـيــة ملـحــاور
االستقصاء ككل ،كما بالجدول رقم (.)2
الـتـعـلـيــق عـلــى ج ــدول ( :)2مــن خــال
ت ـح ـل ـيــل ج ـ ـ ــدول ( )2ت ـب ـي ـ ــن أن ج ـم ـي ــع قـيــم
معامالت االرتـبــاط بيـن كل فقرة من فقرات
املتغيـرات وأبعادها والقيمة الكلية لفقرات
االسـ ـتـ ـقـ ـص ــاء ع ـل ــى م ـس ـت ــوى أعـ ـضـ ــاء هـيـئــة
ً
ى
ل
ال ـتــدريــس قــد ت ـ ـراوحــت مــا بـي ــن ( 0.428إلــى الجدو طبقا لنتائج التحليل اإلحصائي*:داللة إحصائية عند مستو الدالة ()α ≥ 0.05
ً
إحصائيا
 )0.758وكلها ـكـانــت موجبة ودالــة
جدول رقم ()3
عند مستوى الــداللــة ( ،)α ≥ 0.05كذلك تـراوحت قيم معامالت
ثبات فقرات متغيـرات الدراسة بالجامعات محل
االرت ـبــاط اإلجـمــالـيــة ملتغيـرات الــدراســة وأبـعــادهــا والــدرجــة الكلية
الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ
لــاسـتـقـصــاء كـلــل م ــا بـي ــن (  0.639إل ــى  ،)0.799وجـمـيـعـهــا ـكـانــت
أعضاء هيئة التدريس
املتغيـرات واألبعاد
دال ــة إحـصــائـ ًـيــا عـنــد مـسـتــوى ال ــدالل ــة ( )α ≥ 0.05ويـفـســر ذلــك
ً
عدد معامل ألفا
إحصائيا بيـن إجابات عينة من
وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة
األبعاد
املتغيـر
العبارات كرونباخ
أعضاء هيئة التدريس على كل فقرة من فقرات االستقصاء ،مما
*0.741
6
الثقافة التنظيمية
يدل على صدق املحتوى واملضمون للفقرات واملتغيـرات وأبعادها
االسم التجاري وعالمة
*0.699
6
واالسـتـقـصــاء كـكــل .كـمــا اسـتـخــدمــت الــدراســة طــريـقــة مـعــامــل ألفا
التعريف للجامعة
إدارة
العملية التعليمية
خبـرات
كرونباخ لقياس مدى ثبات أداة الدراسة كما بالجدول رقم (.)3
*0.647
6
العمالء التقليدية واإللكتـرونية
الـتـعـلـيــق ع ـلــى جـ ــدول ( :)3تــوضــح ن ـتــائــج ال ـج ــدول ( )3أن
*0.773
6
نظم حوافز املنظمة
معامالت الثبات للمتغيـرات وأبعادها باالستقصاء مرتفعة وكذلك
*0.719
التغذية العكسية للنظام 6
الـقـيـمــة الـكـلـيــة لـثـبــات األداة ،مـمــا ي ــدل عـلــى أن ال ـف ـق ـرات املـكــونــة
*0.641
6
الجوانب امللموسة
الجودة
لالستقصاء تعطي نتائج مستقرة ،وثابتة وال تتغيـر في حالة إعادة
*0.739
6
االعتمادية والتجانس
*0.814
6
الوظيفية سرعة االستجابة
تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املختلفة للخدمة
*0.648
6
م ــرة أخـ ــرى ،وبــال ـتــالــي تــوجــد طـمــأنـيـنــة ت ـجــاه تـحـلـيــل ب ـيــانــات األداة التعليمية الثقة واألمان والضمان
*0.757
6
التعاطف والتفاني
املستخدمة في هذه الدراسة.

املتغيـراملستقل :أبعاد ومعوقات تطبيق إدارة خبـرات العمالء
(ارتباط بالدرجة الكلية لالستقصاء = )*0.739
االسم التجاري وعالمة التعريف
الثقافة التنظيمية
(ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر= ( )*0.739ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر= )*689 .0
م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط
*0.548 7 *0.538 8 *0.611 9 *0.628 1 *0.601 2 *0.528 3
*0.609 10 *0.458 11 *0.507 12 *0.655 4 *0.603 5 *0.588 6
نظم حو افزاملنظمة
العملية التعليمية
(ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر= ( )*0.642ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر= )*0.764
*0.577 19 *0.504 20 *0.657 21 *0.438 13 *0.631 14 *0.504 15
*0.604 22 *0.526 23 *0.478 24 *0.521 16 *0.558 17 *0.528 18
املتغيـرالتابع :األشياء امللموسة
التغذية العكسية
(ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر= ( )*0.712ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر=)*0.639
*0.458 31 *0.548 32 *0.505 33 *0.738 25 *0.758 26 *0.508 27
*0.428 34 *0.603 35 *0.524 36 *0.539 28 *0.627 29 *0.668 30
املتغيـرالتابع :أبعاد ومعوقات جودة الخدمة
(ارتباط بالدرجة الكلية لالستقصاء= )*0.718
االستجابة
االعتمادية
(ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر= ( )*0.734ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر= )*0.799
*0.523 43 *0.668 44 *0.648 45 *0.523 37 *0.507 38 *0.512 39
*0.543 46 *0.542 47 *0.527 48 *0.502 40 *0.609 41 *0.538 42
التعاطف
الثقة واألمان
(ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر= ( )*0.639ارتباط بالدرجة الكلية للمتغيـر= )*0.739
*0.522 55 *0.504 56 *0.578 57 *0.544 49 *0.518 50 *0.538 51
*0.521 58 *0.518 59 *0.438 60 *0.531 52 *0.511 53 *0.548 54

قيمة الثبات الكلية الستقصاء هي

-

*0.721

ً
الـجــدول طبقا لنتائج التحليل اإلحـصــائــي*:داللــة إحصائية عند مستوى
الدالة ()α ≥ 0.05
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إجراءات تطبيق الدراسة:
ً
إحصائيا بالحاسب
بعد القيام بتوزيع االستقصاءات وجمعها بعد استكمال تعبئتها تم إدخال البيانات ومعالجتها
اآللــي عــن طريق بـرنامج ( )SPSSومــن ثــم قامت الباحثة بتحليل البيانات واسـتـخـراج النتائج ،وقــد تــم تـرميـز وإدخ ــال
البيانات للحاسب اآلل ــي ،وتحديد طول خاليا املقياس الخما�سي (الحدود الدنيا والعليا) املستخدم في الدراسة وحساب
املــدى ( ،)4= 1-5ثــم تقسيم املــدى على عــدد خــايــا املـقـيــاس للحصول على طــول الخلية الصحيح أي ()0,80 = 5/ 4
وإضافة هذه القيمة ألقل قيمة في املقياس ،وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طـول الخالي ــا كما يلي:
من  1إلى أقل من  1,80يمثل (غيـر موافق بشدة) نحو كل عبارة.من  1,80إلى أقل من  2,60يمثل (غيـر موافق) نحو كل عبارة.من  2,60إلى أقل من  3,40يمثل (محايد) نحو كل عبارة.من  3,40إلى أقل من  4,20يمثل (موافق) نحو كل عبارة.من  4,20إلى  5يمثل (موافق بشدة) نحو كل عبارة.كما تم حساب التكرارات والنسب املئوية للمتغيـرات الشخصية لوصف أفراد عينة الدراسة ،كذا حساب املتوسط
الحسابي وتـرتيبه واالنحرافات املعيارية ملتغيـرات الدراسة وأبعادها كالتالي:
جدول رقم ()4
ً
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملتغيـرات الدراسة طبقا آلراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات محل الدراسة
م

العبارة
املتغيـراملستقل :إدارة خبـرات العمالء

ثقافة الجامعة
 1تنفذ الجامعة إدارة ناجحة لخبـرات العمالء.
 2تعلن الجامعة ثقافتها في أماكن واضحة.
 3تستخدم الجامعة اقتـراحات مقدمو الخدمة في تطويـر خدماتها.
 4تتناسب خدمات الجامعة ومتطلبات سوق العمل.
 5تنشر الجامعة ثقافة االهتمام بالعميل بيـن مقدمي الخدمة.
 6تتفق ثقافة التعامل مع العمالء مع باقي ثقافة الجامعة.
االسم التجاري وعالمة التعريف للجامعة
 7تستخدم الجامعة شعارها في جميع التعامالت.
 8شعار الجامعة يتواجد باملوقع اإللكتـروني.
 9تستق�صي الجامعة عمالءها حول عالمتها التجارية.
 10االسم التجاري للجامعة له صدى جيد في سوق العمل.
 11االسم التجاري للجامعة يدعم من اإلدارة طوال الوقت.
 12تحرص الجامعة على توزيع هدايا تذكارية عليها شعار الجامعة.
العملية التعليمية التقليدية واإللكتـرونية
 13يوجد نظام جيد للمعلومات عن العمالء.
 14تستخدم الجامعة بـرامج متطورة في إدارة عالقتها بالعمالء.
 15تتوافر بالجامعة مكتبة إلكتـرونية.
 16تـراعي الجامعة حقوق امللكية الفكرية في جميع املوضوعات الدراسية.
 17تقدم الجامعة خدمات تـرفيهية متميـزة.
 18يوجد هيكل تنظيمي متخصص إلدارة خبـرات العمالء.
نظم حو افزاملنظمة
 19توجد مكافآت للمتميـزيـن في عالقاتهم بالعمالء.
 20توجد نظام حوافز معلنة.
 21تستخدم نتائج تقييم األداء عند منح الحوافز.
 22معاييـر تقييم أداء مقدمو الخدمة مستقاه من األهداف الكلية للجامعة.
 23يوجد نظام مكافآت مر�ضي.
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املتوسط الحسابي
3.63
4.33
4.25
3.04
4.20
3.33
4.03
4.07
3.69
3.19
4.19
3.13
3.44
3.51
3.08
3.84
3.07
4.74
3.55
3.98
3.76
3.05
3.92
3.45
3.86
3.71
3.45
3.29

االنحراف املعياري التـرتيب
7.43
7.25
1
8.28
6
6.49
2
6.85
5
7.08
3
8.05
4
8.67
7.43
4
5.63
1
7.56
5
8.65
3
7.07
2
7.62
6
7.38
6.45
5
7.83
1
6.37
4
7.53
2
5.85
3
6.09
6
6.72
6.09
3
6.29
1
6.81
2
5.63
3
5.33
5
6.58
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املتوسط الحسابي
العبارة
م
3.19
 24تهتم الجامعة بالحوافز املعنوية أكثـر من الحوافز املادية.
3.77
التغذية العكسية للنظام
3.14
 25يحرص مقدمو الخدمة على تصحيح األخطاء في تعامالتهم مع العمالء.
3.24
 26تتابع الجامعة أداء املنافسيـن وتستخدم ذلك لتحسيـن أدائها.
ً
3.03
 27يـراجع أعضاء هيئة التدريس موقف الطالب املتعسريـن دراسيا.
3.28
 28تتم تغذية مرتدة من أعضاء هيئة التدريس لتحسيـن الخدمات.
3.69
 29أعمال تقويم األداء للخدمة تتم على أساس علمي.
3.70
 30تتم استقصاءات دورية للعمالء عن الخدمات.
3.59
املتغيـرالتابع :جودة الخدمة التعليمية الجامعية
3.85
الجوانب امللموسة
3.76
 31توفر الجامعة أجهزة ومعدات حديثة لتقديم الخدمة.
3.36
 32تتميـز مباني الجامعة باالتساع والتهوية الجيدة.
3.14
 33تتميـز القاعات الدراسية باإلضاءة الجيدة.
3.24
 34تتوافر بالجامعة التجهيـزات اإلضافية مثل (الكافتـريات /أماكن للسيارات.)./
3.03
 35تتناسب األجهزة واملعدات مع نوع الخدمات املقدمة.
3.28
 36بيئة العمل بالجامعة بعيدة عن الضوضاء.
3.81
االعتمادية والتجانس
3.12
 37عندما تعد الجامعة بأداء �شيء ما فإنها تفي بذلك.
3.5
 38يوجد نظام جيد لحل مشكالت العمالء.
3.28
 39يتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع أعداد الطالب.
3.69
 40الخدمات املقدمة تتناسب مع احتياجات املجتمع.
3.24
 41يبدي مقدمو الخدمة أهمية كبيـرة لحل مشكالت العمالء.
3.83
 42يـراقب أداء العمل من خالل نقاط االتصال بالعمالء.
3.69
سرعة االستجابة
4.17
 43يتم الرد على الشكاوى بعدة وسائل (الهاتف ـ اإلنتـرنت .غيـر ذلك).
3.92
 44العاملون على استعداد تام لتنفيذ الخدمات بمهارة.
3.12
 45سهولة الوصول للمختص للرد على الشكاوى.
3.5
 46يتم إبالغي بموعد حصولي على الخدمات بالجامعة.
3.28
 47تجري اإلدارة التعديالت للخدمات بمبادرة منها.
3.69
 48تستجيب اإلدارة بسرعة ملطالب العمالء.
3.97
الثقة واألمان والضمان
4.17
 49تدعم اإلدارة مقدمو الخدمة بما يمكنهم أداء عملهم.
3.92
 50أثق في العامليـن بالجامعة عند أدائهم للخدمة لي.
3.12
 51تحرص الجامعة على توفيـر وسائل أمان للتدريب العملي.
3.51
 52أشعر بالخصوصية في تعاملي مع نظام الجامعة.
3.14
 53يقابل نظام الخدمة بالجامعة توقعات العمالء.
3.5
 54لدى الجامعة وسائل إلكتـرونية لحماية بيانات العمالء.
3.48
التعاطف والتفاني
3.12
 55أحصل على اهتمام شخ�صي من العامليـن.
3.14
 56يوجد بالجامعة خط اتصال لتلقي الشكاوى.
3.24
 57يتعاطف مقدمو الخدمات بالجامعة مع ظروف العمالء.
3.69
 58أفخر بوجودي ضمن فريق العمل بالجامعة.
3.88
 59تضع الجامعة احتياجاتي في مقدمة اهتماماتها.
3.03
 60تعمل الجامعة وفق ساعات عمل مالءمة للخدمة.
متوسط إدارة خبـرات العمالء والجودة الوظيفية للخدمات التعليمية
ً
بالجامعات محل الدراسة طبقا آلراء أعضاء هيئة التدريس = 3.88

ً
الجدول طبقا لنتائج التحليل اإلحصائي.
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التعليق على الجدول :تبيـن أن قيمة املتوسط الحسابي لدرجات موافقات أعضاء هيئة التدريس حول وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بيـن إدارة خبـرات العمالء وجودة الخدمات التعليمية بالجامعات محل الدراسة قيمته ( ،)3.88وهي
قيمة مرتفعة.
ومـن أجـل التأكـد مـن ثبـات واتسـاق أداة الدراسـة تـم اسـتخدام اختبـار كرونبـاخ ألفـا  Cronbach’s Alphaوقد تبيـن
من نتائج القياس ارتفاع معامل ألفا لالستقصاء؛ حيث بلغ االستقصاء ( ،)0,721وبالتالـي تتمتـع أداة الدراسـة بصـورة عامـة
بمعامـل ثبـات عـال يتيـح للباحثة تحقيـق أهـداف الدراسـة وكذلك ثبـات النتائـج (يـرجع إلى جدول رقم .)4

التحليل اإلحصائي االعتمادي واالستداللي الستقصاءات الدراسة:
 - 1اختبار الفرض الرئيس« :يوجد تأثيـر معنوي ذو داللــة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )α ≥ 0.05لتبني
الجامعات ملفهوم إدارة خبـرات العمالء في تحسيـن جودة الخدمة التعليمية ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس».
الختبار الفرض تم االستعانة بتحليل املسار  Path Analysisباستخدام بـرنامج  Amos 5املدعوم ببـرنامج اإلحصائي
 SPSSوذلــك للتحقق من دور إدارة خبـرات العمالء في تحسيـن جــودة الخدمات التعليمية في الجامعات السعودية ،كما
يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم ()5
نتائج اختباراملسارللتحقق من دورإدارة خبـرات العمالء في تحسيـن جودة الخدمة التعليمية بالجامعات،
البيان
إدارة خبـرات العمالء على
تحسيـن جودة الخدمات
التعليمية

CH 1 CH 2
الجدولية RMSEA CF 1 GFI
املحسوبة
0.876 0.899 3.753 37.978

0.000

Direct Effect
التأثيـراملباشر
تحسيـن
جودة
الخدمات 0.543
التعليمية

*Sig
Indirect Effect
التأثيـرغيـراملباشر مستوى الدالة
*0.218

0.000

الجذر التـربيعي ملتوسطات الخطأ التقريبي ويجب أن يقتـرب من
الصفر RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation must be of
الصحيح
مؤشر مالءمة الجودة من املفتـرض أن يقتـرب من الواحد
a proximity to zero.
الصحيح
الواحد
مؤشر املوائمة املقارن ومن املفتـرض أن يقتـرب من
GFI: Goodness of Fit Index must be of a Proximity to one.
املباشر
ـر
ي
التأث
قيم
معامالت
التأثيـر غيـر املباشر عبارة عن حاصل ضــرب
CFI: Comparative Fit Index must be of a Proximity to one.
بيـن التغيـرات

ً
الجدول طبقا لنتائج التحليل اإلحصائي

التعليق على الجدول :تبيـن وجود أثـر معنوي ذو داللة إحصائية إلدارة خبـرات العمالء على تحسيـن جودة الخدمات
التعليمية بالجامعات محل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،إذ بلغت قيمة  CH2املحسوبة ( ،)37.978وهي
ذي داللة عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05وبلفت قيمة ( Goodness of Fit Index )GFIوهو مؤشر موائمة الجودة وقيمته
( ،)0.899وهي تقتـرب من قيمة الواحد الصحيح ،وبلغ الجذر التـربيعي ملتوسطات الخطأ التقريبي Root Mean Square
 ،)0.000( )RMSEA( Error of Approximationوهي مساوية لقيمة الصفر ،وهذا ما يعكس التحليل العاملي التوكيدي
 Confirmatory Factor Analysisأي املوائمة التامة ،فيما بلغ التأثيـر املباشر إلدارة خبـرات العمالء على جودة الخدمات
التعليمية ( ،)0.543وهو ما يشيـر إلى أن إدارة خبـرات العمالء الجيدة تؤثـر على جودة الخدمات التعليمية ،وبالتالي فإن
زيــادة االهتمام بــإدارة خبـرات العمالء من شأنه توليد تأثيـر على جــودة الخدمات التعليمية باالرتفاع ،وهــي نتيجة عملية
تساهم في تحقيق بعض أهداف الدراسة.
االستنتاج :وعلى ذلك نقبل بالفرضية الرئيسة للدراسة وهي «وجــود تأثيـر معنوي ذو داللــة إحصائية عند مستوى
معنوية أقــل من ( )α ≤ 0.05لتبني الجامعات مفهوم إدارة خبـرات العمالء على تحسيـن جــودة الخدمات التعليمية ،من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس».
االستنتاج :وعلى ذلك نقبل بالفرضية الرئيسة للدراسة وهي «وجــود تأثيـر معنوي ذو داللــة إحصائية عند مستوى
معنوية أقــل من ( )α ≤ 0.05لتبني الجامعات مفهوم إدارة خبـرات العمالء على تحسيـن جــودة الخدمات التعليمية ،من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس».
291

خبرات العمالء :محور جديد لجودة الخدمات بالجامعات

 - 2الفرضيات الفرعية
جدول رقم ()6
نتائج اختبار تحليل االنحدار ألبعاد إدارة خبـرات العمالء على الجودة الوظيفية للخدمات التعليمية بالجامعات.
R
البيان االرتباط
الثقافة
التنظيمية 0.71

العملية
التعليمية 0.61

التغذية
العكسية 0.67

B
F
R2
معامل التحديد املحسوبة معامل االنحدار
امللموسية 0.23
االعتمادية 0.05
 42.3االستجابة 0.27
0.53
الثقة 0.04
التعاطف 0.12
امللموسية 0.24
االعتمادية 0.08
 41.2االستجابة 0.09
0.45
الثقة 0.19
التعاطف 0.16
امللموسية 0.08
االعتمادية 0.08
 44.4االستجابة 0.13
0.55
الثقة 0.17
التعاطف 0.19

B
F
R2
R
البيان االرتباط معامل التحديد املحسوبة معامل االنحدار
امللموسية 0.04
االعتمادية 0.12
االسم
 45.4االستجابة 0.13
0.52
التجاري 0.67
الثقة 0.16
التعاطف 0.19
امللموسية 0.18
االعتمادية 0.13
 45.4االستجابة 0.17
0.50
نظمافز 0.77
الحو
الثقة 0.19
التعاطف 0.24

ً
الجدول طبقا لنتائج التحليل اإلحصائي

التعليق على ال ـجــدول :مــن خــال تحليل الـجــدول الـســابــق تبيـن وجــود أث ــر معنوي ذو داللــة إحصائية ألبـعــاد إدارة
خبـرات العمالء على جودة الخدمات التعليمية ،حيث ظهرت القيم املختلفة بالجدول لتدل على وجود االرتباط كما أعطت
نتائج االعتمادية ألسئلة استمارات االستقصاء ،بقبول االعتماد على نتائج الدراسة امليدانية في تعميم النتائج ،كما أعطت
األساليب االستداللية نتيجة إيجابية لقبول فروض الدراسة الفرعية وكذا قبول مستويات الثقة واملعنوية لنتائج االختبار.
االستنتاج :نقبل بالفرضيات الفرعية املشار إليها بفرضيات الدراسة.

مناقشة نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
تبيـن وجــود تأثيـر معنوي ذو داللــة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )α ≥ 0.05لتبني الجامعات ملفهومإدارة خبـرات العمالء في تحسيـن جــودة الخدمات التعليمية ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
السعودية محل الدراسة.
أن األبعاد الرئيسة املكونة إلدارة تجارب العمالء في قطاع التعليم هي (الثقافة التنظيمية ،واالسم التجاري وعالمةالتعريف ،والعملية التعليمية ،ونظم الحوافز ،والتغذية العكسية لكافة األعمال).
اتفقت الدراسة مع دراسات عديدة على أن األبعاد الرئيسة املكونة للجودة الوظيفية للخدمات في قطاع التعليمهي (الجوانب املادية امللموسة ،واالعتمادية والتجانس ،وسرعة االستجابة ،والثقة واألمان والضمان ،والتعاطف
والتفاني) (صفوت2016 ،؛ )Basheer & Ahmad , 2012
إن بـرامج إدارة خبـرات العمالء اإللكتـرونية تستخدم مع اإلطار غيـر اإللكتـروني للتطبيق لتكويـن نموذج متناسقللتطبيق حيث ثبت فشل التطبيق عند التـركيـز على النظم اإللكتـرونية فقط (رجب.)2011 ،
يجب أن تكون عالقة العميل مع املنظمة أكثـر وجدانية ،على أن يتم تـزويد العمالء بتجارب وجدانية إيجابية أثناءالتعامل بينهما (رجب.)2011 ،
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ليست اإلشكالية في وجــود وحــدة تنظيمية باملنظمات إلدارة تجارب العمالء بل بمدى تطبيق املفاهيم واألبعاداملشكلة ملفهوم تجارب العمالء دون النظر لوجود وحدة تنظيمية قد ال تؤدى ً
دورا ً
مهما ،كما إن ذلك ال يختلف
بيـن كون الجامعة حكومية أم أهلية حيث في الغالب تتشابه الجوانب التنظيمية للجامعات.
-تبيـن عدم السماح للمستويات اإلدارية الصغرى باملشاركة في التخطيط عند اتباع نظم تطبيقية جديدة.

توصيات الدراسة
توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
إجراء التعديالت في خطوات بناء الثقافة التنظيمية للجامعات ،حيث يتم التحول بشدة نحو العمالء واالستفادةمن تجاربهم وتدعيمها ،بل وتوجيهها إذا لزم األمر .كما يجب دعم وتأييد لإلدارة العليا نحو ذلك.
ضرورة بناء هيكل للعملية التعليمية كخدمة مقدمة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.ضرورة نشر ثقافة االهتمام بالعميل بيـن كافة أفراد املنظمات ،والعمل على تطويـر الخدمات ًبناء على اقتـراحات
العمالء ،مع توفيـر االعتمادات املالية الالزمة لذلك.
ض ــرورة دعــم الـعــامــة الـتـجــاريــة للجامعة مــن خــال تبينها للعمالء بـصــورة مكثفة بشكل واضــح فــي ـكـافــة أنشطةاملنظمة مثل (املؤتمرات والندوات ،).مع إجراء االستقصاءات حول سبل تنميتها.
فــي حــالــة تطبيق املـفــاهـيــم الـخــاصــة بــأبـعــاد إدارة خـب ـرات الـعـمــاء يـجــب عـقــد دورات تــدريـبـيــة وورش عـمــل لكافةالعامليـن قبل التطبيق.
ضرورة تطبيق استـراتيجية ناجحة لنظام الحوافز بالجامعات على أن يتم تعديل نظم الحوافز املطبقة لتتناسبمع استـراتيجيات إدارة خبـرات العمالء.
-ضرورة السماح للمستويات اإلدارية املختلفة (خاصة البسيطة منها) باملشاركة في التخطيط.
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املراجع
ً
أول  -مراجع باللغة العربية:
الـشـمـرانــي ،غ ــادة شهيـر« .)2009( .أث ــر الـتـغــذيــة العكسية عـلــى تطويـر األداء الــوظـيـفــي :دراس ــة عـلــى األجـهــزةالحكومية في مدينة الرياض اململكة العربية السعودية» رسالة ماجستيـر منشورة ،جامعة امللك سعود :كلية
إدارة األعمال.
الطائي ،يوسف حجيم سلطان؛ والعبادي ،هاشم فوزي دباس .)2009( .إدارة عالقات الزبون .األردن (عمان):الوراق للنشر والتوزيع.
أبــو الـنـجــا ،محمد عـبــد الـعـظـيــم« .)2013( .إدارة الـعــاقــات مــع الـعـمــاء :مــدخــل التسويق املبني على قواعدالبيانات» .اإلسكندرية :الدار الجامعية.
باشيوة ،لحسن عبد هللا والبـرواري نـزار« .)2009( .نماذج اإلدارة التعليمية بيـن متطلبات الجودة الشاملة والتحوالتالعاملية :دراسة مقارنة» ،املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ،املجلد( ،)2العدد ( ،)3ص .2
-بومديـن ،بلكبيـر .)2013( .دراسات ميدانية في إدارة األعمال .عمان :دار اليازوري ،عمان.تشيفيـرتون ،بيتـر .)2008( .إدارة العالمات التجارية العاملية .القاهرة :دار الفاروق لالستثمارات الثقافية.توفيق ،عمرو عبد الرحمن .)2007( .إدارة عالقات العمالء .القاهرة :مركز الخبـرات املهنية لإلدارة (بميك).رجب ،السيد يوسف« .)2011( .دور إدارة تجارب العمالء في جودة الخدمات الفندقية :دراسة تطبيقية علىقطاع الفنادق في مصر» ،رسالة دكتوراه غيـر منشورة ،جامعة بور سعيد :كلية التجارة.
رجــب ،جيهان عبد املنعم« .)2008( .دراســة الـعــوامــل املــؤث ــرة على املكاسب الفعلية إلدارة عــاقــات العمالء منمنظور العامليـن ومـنـظــور الـعـمــاء» ،املجلة العلمية لالقتصاد والـتـجــارة ،الـعــدد األول (يـنــاي ــر) .كلية التجارة
جامعة عيـن شمس.
صفوت ،محمد نبيل .)2019( .تسويق الخدمات املصرفية واملالية .القاهرة :دار الحمد للطباعة والنشر.محمد ،خنساء جاسم« .)2016( .تقييم استـراتيجيات التعليم اإللكتـروني بهدف تطويـر التعليم الجامعي:دراسة ميدانية بالتطبيق على الجامعات العر اقية» رسالة ماجستيـر غيـر منشورة :جامعة قناة السويس ،كلية
التجارة.
مسلم ،سيد عبده« .)2011( .تقويم أداء العملية التعليمية بكلية الدراسات اإلنسانية جامعة األزهرفي ضوءمعاييـرالجودة الشاملة» ،رسالة ماجستيـر غيـر منشورة ،جامعة األزهر :كلية الدراسات اإلنسانية.
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ABSTRACT
The study aims to define the role of customer experiences management in improving the quality of
services in Universities, and to raise awareness of the importance of managing customer experiences in im
proving quality. Moreover, it determines the impact of the application on improving the quality of services
faculty members’ perspective.
The Study Found:
-	 There is a statistically significant effect, at a level of significance less than (α ≥ 0.05), for Universities
to use customer experience management to improve service quality.
-	 Customer electronic experiences are used incorrectly. A template that combines traditional and
electronic systems must be created.
-	 The University administration does not allow the participation of lower level employees when
planning to implement the new regulations.
-	 It is not important to have an organizational unit to manage customer experiences in the organiza
tions, because success depends on the integrity of the application. The application does not differ
according to the type of Universities due to the similarity of the organizational aspects amongst
them.
The Study Recommends:
-	 The necessity of activating the role of organizational culture, targeting the clients more holistically,
and benefiting from their experiences.
-	 The necessity of using remote e-learning programs, especially during the Corona (Covid-19) pan
demic situation.
-	 It is necessary to constantly support the trademark and brand name by positioning it in the minds
of customers.
-	 To ensure that the relationship with the customers more emotional, and to provide them with good
emotional experiences.

Keywords: Organizational Culture, Trademark, Incentives, Feedback, Functional Quality.
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