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Abstract:  
          This study aimed to analyze the effect of complaint handling on the customers’ loyalty in 

Mobilis. The researcher developed the questionnaire to gather data, then received (437) 

questionnaires, the data were analyzed by using the statistical program SPSS, depending on the 

means, standard deviation and regression analysis. 

The study concluded with the following results : the level of complaint handling is relatively 

average, in addition, the handling of complaints affects the customers’ loyalty.  
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 :مقدمة
يشكل استقطاب العمالء واحملافظة عليهم وبناء والئهم هدفا اسرتاتيجيا ألي مؤسسة أعمال، فالقيمة الوحيدة اليت ينبغي على  

وتستطيع املؤسسة أن حتقق النجاح عن طريق كسب هؤالء ، (احلاليني واحملتملني)مؤسسة األعمال خلقها هي القيمة اآلتية من العمالء
وهلذا كان لزاما على مؤسسات . العمالء وزيادة عددهم، فهم السبب الذي من أجله تقام املؤسسة ودوهنم ينتفي املربر املنطقي لوجودها

 .الهتمام مبا يسمى خبدمة العمالءاألعمال االهتمام بالعمالء من خالل تكريس جهودها لتوفري الراحة هلم واحملافظة عليهم أو ا
وتزداد صعوبة إرضاء العمالء واالحتفاظ هبم بالنسبة للمؤسسات اخلدمية فاخلصائص املميزة للخدمة من حيث درجة االرتباط  

وبالتايل عدم بينها وبني مقدم اخلدمة، درجة اخنراط العميل وعدم وجود معايري منطية لتقييم مستوى جودهتا يزيد من احتمال فشل اخلدمة 
رضا العمالء، والطريقة املتبعة يف معاجلة املؤسسة لشكاويهم وحل مشاكلهم هي اليت حتدد ما إذا كان باإلمكان بناء الوالء لديهم أو 

إذن فالقدرة على معاجلة شكوى العميل هي جانب من جوانب خدمة العمالء الذي ميكن أن يعود على طريف السوق . خسراهنم
، حيث ميكن للمؤسسات زيادة معدل االحتفاظ بالعمالء واحلماية من كلمة الفم املنطوقة السلبية، والتقليل من (ئع والعميلالبا)بالفائدة

 العيوب وذلك من خالل اإلدارة الفعالة الستياء وشكاوي العمالء
 :مشكلة الدراسة
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ة املنافسة وحدهتا نتيجة التطور التكنولوجي تعترب معاجلة شكاوي العمالء عنصرا جوهريا يف خدمة العمالء خصوصا مع زياد 
والتقين ما جعل املؤسسات تتسابق حنو كسب العمالء من خالل تشجيعهم على تقدمي شكاويهم حول املشاكل اليت يواجهوهنا ومعاجلتها، 

راسات أن الزبون املوايل يشرتي وذلك لالحتفاظ بالعمالء وبناء الوالء لديهم وحتقيق التميز يف العالقة معهم خصوصا وأنه قد أثبتت الد
تؤدي إىل زيادة أرباح  ℅5أكثر ويف نفس الوقت يدفع سعرا أعلى ، وأن تكلفة خدمتهم أقل كما أن زيادة االحتفاظ بالزبائن بنسبة 

 (.Reichheld ;1996)℅022-℅05املنظمة ما بني 
 :ومن هذا املنطلق فقد جاءت مشكلة الدراسة كالتايل 

 ما أثر معالجة الشكاوى على والء العمالء بمؤسسة الهاتف النقال موبيليس؟
 :سؤالني فرعيني مها يوتنبثق من السؤال الرئيس

 ما مدى اهتمام مؤسسة موبيليس باسرتاتيجيات معاجلة الشكاوى؟ .0

 هل هناك أثر ذو داللة إحصائية ملعاجلة الشكاوى على والء العمالء مبؤسسة موبيليس؟ .0

 :استنادا لإلشكالية املطروحة ميكن تقدمي الفرضيات التالية: الفرضيات
 .باسرتاتيجيات معاجلة الشكاوي ال يوجد اهتمام لدى مؤسسة موبيليس .0

 .ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملعاجلة الشكاوى على والء العمالء مبؤسسة موبيليس .0

 :أهمية الدراسة
 :الباحث هلا من خالل ما يليتنبع أمهية هذه الدراسة وأسباب اختيار  

إن هذا البحث سوف يقدم معلومات جد مهمة للجهاز اإلداري وخصوصا التسويقي يف مؤسسة موبيليس مما يسمح له بتطوير  .0
اسرتاتيجيات وآليات تسويقية تشجع العمالء على تقدمي شكواهم مبا يتيح هلذه املؤسسة فرصة معاجلة شكاويهم واالحتفاظ هبم 

 .بدل التحول إىل املؤسسات املنافسة لفرتة طويلة

إن معرفة خمتلف شكاوي العمالء ومعاجلتها بالطريقة الصحيحة يتيح ملؤسسة موبيليس التقرب من العمالء أكثر مما يساعد على  .0
 .خلق عالقة متميزة معهم

متخصصة يف معاجلة  إن معرفة مدى أمهية معاجلة الشكاوي يدفع اجلهاز التسويقي يف مؤسسة موبيليس إىل وضع برامج .0
 .الشكاوي املقدمة وبناء برامج متميزة إلدارة العالقات مع العمالء

 :أهداف الدراسة
 .التعرف على املفاهيم النظرية املتعلقة بشكاوي العمالء واسرتاتيجيات معاجلتها .0

 .معرفة مدى اهتمام مؤسسة موبيليس بشكاوي العمالء ومعاجلتها .0

معرفة مدى أمهية معاجلة شكاوي العمالء مبؤسسة موبيليس وكيفية بناء عالقات متميزة معهم أثناء االحتكاك هبم ومعاجلة  .0
 .شكاويهم

 .تقدمي توصيات للقيادات العليا باملؤسسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليس .4
 :منهجية الدراسة
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ن الظاهرة االجتماعية املراد دراستها تعبريا كميا وكيفيا، وال يقف لقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، الذي يعرب ع 
املنهج عند مجع املعلومات لوصف الظاهرة، وإمنا يتعدى ذلك إىل حتليلها، وكشف العالقة بني أبعادها املختلفة من أجل تفسريها والوصول 

 .إىل استنتاجات تسهم يف تطوير الواقع وحتسينه
 :الدراسة إىل حمورين رئيسيني ومها مت تقسيم :محاور الدراسة

 .تناول اإلطار النظري للدراسة: احملور األول
 .مت التطرق فيه إىل الدراسة امليدانية مبؤسسة موبيليس: احملور الثاين

 اإلطار النظري للدراسة: المحور األول
العمالء جتاه هذا الفشل، وماهية إجراءات سنتطرق يف هذا احملور من الدراسة إىل مفهوم فشل اخلدمة، أنواعه وردود فعل  

 معاجلة الشكاوى اليت على املؤسسة اتباعها لتصحيح الفشل، كما سنتناول مفهوم الوالء، أنواعه وأمهيته بالنسبة للمؤسسات واسرتاتيجيات
 .االقتصادية

  :فشل الخدمة: أوال
، لكن هذا ال مينع من حدوث فشل يف تقدمي اخلدمة "مرةافعلها صحيحة من أول " أول قاعدة يف إنتاج اخلدمة وجودهتا هي  

 .نتيجة جمموعة من األسباب خارجة عن مراقبة املؤسسة، فباعتبار أن مقدم اخلدمة جزء من إنتاجها يزيد من احتمال فشل اخلدمة

 :مفهوم فشل الخدمة -1

وقد تنشأ هذه الفجوة عن طريق . دمة املدركةفشل اخلدمة حيدث عندما ال يتم تلبية التوقعات اليت حددها العميل من قبل اخل 
أو فشل اخلط األمامي ملزود اخلدمة؛ فالفشل يف اخلدمة اجلوهر هي تلك األحداث اليت تسبب املشاكل ( األساسية)فشل اخلدمة اجلوهر

يف حني بني . 1مقدم اخلدمةواليت تنشأ بواسطة مزود اخلدمة، أما فشل اخلط األمامي فريجع غلى السلوك السليب وغري املناسب من قبل 
أن فشل اخلدمة يتمثل يف أداء اخلدمة الذي يقل عن توقعات الزبائن حيث أن فشل ( Huang.J and Chang.C,2008) 2الباحثان

مل اخلدمة ميثل أي حادثة متصلة باخلدمة اليت من املمكن حدوثها أثناء تعامل الزبون مع املؤسسة، كما أن أي فشل للخدمة ال يتم التعا
 .معه فورا من قبل مزود اخلدمة قد يكون مكلفا وقد يؤدي إىل حتول الزبائن حنو املؤسسات املنافسة

  :أنواع فشل الخدمة -2

أنه هناك نوعني من الفشل يف اخلدمة؛ فشل اخلدمة الناتج الذي يكون بسبب عدم تزويد ( Huang.J and Chang.C)يرى  
ر اخلدمة معيبا أو ناقصا وفشل عملية اخلدمة الذي يكون بسبب حصول بعض األخطاء أثناء الزبائن جبوهر اخلدمة املطلوب فيكون جوه

 :فشل اخلدمة إىل ثالث فئات وهي( Bolkan.S et al) 4يف حني قسم. 3عملية تقدمي اخلدمة للزبون
 
 :مرتبط بالفشل يف تقدمي اخلدمة اجلوهر لألسباب التالية: فشل نظام تقديم الخدمات 2-1
 .وجود اخلدمةعدم *

 .بطء غري مربر يف تقدمي اخلدمة*

 .فشل اخلدمات التكميلية املرتبطة باخلدمة املطلوبة*
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 :فشل يف تلبية حاجات ورغبات العمالء الضمنية والعلنية بسبب: الفجوة بين االحتياجات والطلبات 2-2
 .الفشل يف االستجابة للحاجات اخلاصة للعميل*

 .ت العميلالفشل يف االستجابة لتفضيال*

 .الفشل يف االستجابة خلطأ العميل خاصة يف حالة اعرتاف العميل بذلك*

 .الفشل يف االستجابة لتشويش اآلخرين*
 :ويشمل ما يلي (:اإلجراءات غير المرغوب فيها)أفعال الموظفين العفوية 2-3
 .ضعف مستوى االنتباه للعميل من قبل املوظفني*

 .تصرف غري مالئم من قبل املوظفني*

 .تصرف خيالف أخالق وقيم اجملتمع*

 .تصرف املوظف اخلاطئ نتيجة ضغوط العمل واألزمات*

تقدمي )إذا حصل فشل يف تقدمي اخلدمة فإن العميل إما يلجأ إىل سلوك تذمري عام  :ردود فعل العمالء تجاه فشل الخدمة -3
الشكوى إىل القسم اخلاص بالشكاوى باملؤسسة، الشكوى لطرف ثالث قد يكون مؤسسة حكومية أو مدنية، اختاذ إجراءات قانونية 

أو ال يتخذ أي ( إظهارها، الكلمة املنطوقة السلبية التحول إىل مؤسسة منافسة مع إظهار الشكوى او عدم )أو خاص ( لطلب اإلنصاف
 .5سلوك تذمري بل يكتفي بالتذمر ألصدقائه املقربني أو ألفراد أسرته

 (: إنعاش الخدمة)معالجة الشكاوى : ثانيا

على أهنا مصطلح شامل للجهود املنهجية ( Lovelock.C and Wirtz.J)عرفها (: إنعاش الخدمة)مفهوم معالجة الشكاوى  -1
اليت تبذهلا املؤسسة لتصحيح املشكلة بعد حدوث فشل يف اخلدمة واالحتفاظ بالشهرة والسمعة احلسنة لدى العمالء واالحتفاظ 

، فهي عملية حتويل فشل اخلدمة إىل فرصة جديدة وغري متوقعة للحصول على رضا العمالء، وال بد للتنبيه إىل ان عملية معاجلة 6هبم
جيب ان تنفذ بالشكل الصحيح ومن أول ألن الفشل يف معاجلة الشكاوى ال ميكن تداركه وسيؤدي إىل الشكاوى او إنعاش اخلدمة 

 .حالة عدم الرضا لدى العمالء غري قابلة لإلنعاش

 :7وهبدف عملية إنعاش اخلدمة جيب اختاذ إجراءات أساسية تتضمن: إجراءات معالجة الشكاوى -2
فيف احلواجز وجعلها أكثر سالسة ومالءمة وإزالة كل الشكوك لدى العمالء حول قيام تسهيل احلصول على آراء الزبائن من خالل خت*

 .املؤسسة باختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح فشل اخلدمة

 .وضع اسرتاتيجيات إنعاش فعالة للخدمة وهذه اخلطوة تتطلب قيام املؤسسة بوضع خطوات واضحة ومنظمة والتزامها هبا*

من التعويضات املادية واملعنوية للعمالء تبعا لطبيعة املؤسسة ومكانتها، وتبعا لنوع الفشل احلاصل جبودة اخلدمة  توفري مستويات مالئمة*
 .املطلوبة من قبل املؤسسة

 :قد مت تقسيمها إىل العديد من االسرتاتيجيات أمهها: استراتيجيات معالجة الشكاوى أو إنعاش الخدمة -3

ميز هبيكلية معينة تضمن احلصول على أفضل النتائج من تطبيقها حيث جيب أن تكون خطوات ال بد أن تت: سرعة االستجابة 3-1
وأن تتوافر لدى املؤسسة تعليمات مكتوبة هبدف مساعدة املوظفني على القيام بعمليات   االستجابة العرتاضات العمالء حمددة ومتسلسلة
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وتشتمل على التوقيت والتجاوب والزمن الذي يقضيه العميل منتظرا حىت يتم معاجلة اعرتاضه ومشكلته، فكلما كانت  ،8اإلنعاش الالزمة
 .9هذه االستجابة سريعة كلما زادت من رضا العميل وحسن تقييمه لعملية اإلنعاش ومعاجلة شكاويه

فاالعرتاف بالوقوع  10عمالء معنويا عن الضرر الذي تعرضوا لهوتعترب العامل األساسي الذي يساهم يف تعويض ال: سياسة االعتذار 3-2
 .11العمالءيف الفشل هو أوىل خطوات االعتذار والذي ال بد له من أن يكون متبوعا بالتعاطف، إظهار االهتمام واألدب يف التعامل مع 

بالشكل املناسب جتاه عمالئها وأن من الواجب على املؤسسات تقدمي تفسري حول أسباب فشل اخلدمة : تفسير أسباب الفشل 3-3
 .12تكون هذه التفسريات واضحة كما جيب عليها حتديد األساليب اليت جيب اتباعها إلنعاش اخلدمة والتعامل مع الفشل احلاصل

ى على املوظفني حتديد كافة اإلمكانات املمكنة حلل مشاكل العمالء ومن مث مساعدة العمالء عل: المساعدة في حل المشكلة 3-4
اختاذ اإلجراءات الالزمة كما جيب على املوظفني أن تعتمد قراراهتم على رغبات العمالء وإسهاماهتم، كما ينبغي على املؤسسات تدريب 

 .13مشاكلهماملوظفني على الكيفية الواجب اتباعها هبدف التعامل مع شكاوي العمالء ومساعدهتم على حل 
مع األخذ بعني االعتبار أن  14اسرتاتيجية التعويض املادي هي استعادة رضا العمالء إن اهلدف الرئيسي من: التعويض المادي 3-5

  .املبالغة يف التعويض املادي سيؤدي إىل نتائج سلبية

 الوالء: ثالثا
إن العالقة مع العميل أصبحت ال تتلخص فقط يف تسليم املنتجات أو اخلدمات، وال تتوقف عند معاجلة الشكاوى أو تقدمي  

ما بعد البيع، بل تعدهتا يف حماولة هلذه املنظمات لبناء وإدارة العالقات مع العمالء أو ما يعرف بالوالء، الذي يؤدي إىل خفض  خدمات
 .التكاليف وزيادة األرباح للمنظمات

صحيح إن االعتقاد التقليدي بأن العمالء الراضني لديهم والء يف نفس الوقت للمنظمة قد ثبت أنه غري : مفهوم الوالء -1
من الذين اختاروا منظمة جديدة للتعامل معها كانوا ( ℅ 55-55)أن ما بني ( Reichheld et al,1999) 15فحسب

على أنه التزام عميق من   (Kotler and Keller,2009) 16راضني أو راضني جدا من تعاملهم مع املنظمة السابقة، وقد عرفه
قبل العميل بإعادة شراء صنف مفضل لديه، وقيام هذا العميل بتوصية اآلخرين بشرائه مع وجود اجتاه قوي لعدم التحول عن هذا 
الصنف من املنتجات حىت حبال وجود مؤثرات تروجيية تستهدف إثناءه وإبعاده عن التعامل مع هذا الصنف لصاحل أصناف 

املوايل لديه تأثري إجيايب وهو إميانه بالعالمة التجارية مما جيعله يقدم الشكوى للمنظمة عند مواجهة مشكلة يف  أخرى، فالعميل
املنتج وليس التحول عن املنظمة، كما أهنم يتجاوبون مع عمليات الشراء البديلة مثل األنرتنت وهو إحدى الطرق اليت توفر 

 :واصفات التالية، فالعميل الويف يتمتع بامل17تكاليف البيع

 يشرتي بشكل منتظم. 

 يشرتي مستلزمات املنتج. 

 ينصح اآلخرين بالشراء. 

 ال يتأثر باملغريات اليت تقدمها األطراف املنافسة. 

فاملزايا اليت حتصل عليها املنظمة من خالل العالقة مع الزبائن ووالئهم ( Reichheld et al,1996) 18حسب: أهمية الوالء -2
 :تتمثل فيما يلي
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 فالزبائن كلما تعرفوا على املنتج مقارنة مع املنتجات املنافسة يشرتون بكميات أكرب: زيادة الشراء. 

 فاملنظمة تتحمل تكاليف إضافية جلذب عمالء جدد مثل مصاريف اإلعالن والرتويج وتكلفة الوقت للتعرف على : تقليل التكاليف
 .ميل أحياناعمالء جدد، وهذه التكاليف تفوق الربح املتوقع من الع

 فالعميل يقوم بتقدمي نصيحة إجيابية ألصدقائه عن املنتج األفضل إذا كان لديه رضا ووالء من خالل  : كلمة الفم المنطوقة اإليجابية
لديهم كلمة الفم املنطوقة، وهذه وسيلة أكثر فعالية من وسائل اإلعالن املدفوعة، كما أن العمالء الذين يتم جذهبم هبذه الطريقة يكون 

 .والء أكثر من الذين يتم جذهبم من خالل احلمالت اإلعالنية والرتوجيية

 فاملنظمة اليت حتتفظ بقاعدة عريقة من العمالء الذين لديهم والء هلا تكون درجة احتفاظها باملوظفني أكرب : االحتفاظ بالموظفين
 .وطيدة مع العمالء وحتقيق رضاهم ووالئهمحيث تكون وظائفهم مستقرة ومرضية، األمر الذي يساهم يف بناء عالقات 

 :إىل ثالث حاالت وهي( Oliver,1999) 19هناك العديد من التصنيفات للوالء، فقد صنفه: تصنيف الوالء -3

 وهي احلالة األوىل من حاالت الوالء، حيث البيانات واملعلومات املتاحة للعميل عن ماركة معينة تشري أن ماركة : الوالء اإلدراكي
هي األفضل، وهذا اإلدراك يكون مبنيا على أساس معرفة سابقة باملنتج أو البدائل، وقد يكون مبنيا على التجربة احلديثة للمنتج، واحدة 

 .فيكون العميل يف هذه املرحلة ذو طبيعة سطحية

 ل جتاه املاركة نتيجة الرضا وهو احلالة الثانية من حاالت الوالء، ويتمثل يف املوقف الذي يتخذه العمي(: المؤثر)الوالء العاطفي
لة من الرتاكمي واملتواصل، والتزام العميل يف هذه املرحلة بشراء املاركة يعرف على أنه الوالء التأثريي، ومع ذلك فإن هذه املرحلة أو احلا

إىل درجة أعمق من الوالء تبقى عرضة لتحول العميل عن املاركة، ولذلك يرغب الكثري من أصحاب املاركات واملنظمات يف الوصول 
 .االلتزام والوالء

 وهو احلالة الثالثة واألخرية للوالء، وهو الرؤيا اإلجيابية للعميل جتاه املاركة واليت تظهر من خالل إعادة شرائه للماركة، : الوالء السلوكي
يتطلب تقييما ملعتقدات العميل مع التزام عميق للعميل بإعادة الشراء للماركة احملددة فقط، ولذلك فإن قياس والء العميل سوف 

 .معا" السلوك"وميوالت إعادة الشراء لدى العميل " االجتاه"وعاطفة العميل " اإلدراك"

 :إىل أنه ميكن تقسيم العمالء طبقا لدرجة والئهم إىل( Kotler and Keller, 2006) 20بينما يشري
 حيث أن العميل يكون لديه درجة عالية من الوالء للماركة، ويقوم بشراء املاركة يف كافة األوقات وهذه الدرجة من  :الوالء العالي

 .الوالء يكون من الصعب حتول العميل

 وهؤالء العمالء يكون لديهم والء لعدة ماركات يقومون بالتبديل بينها: الوالء الجزئي. 

 يغريون من ماركة إىل أخرىوهم العمالء الذين : الوالء المتنقل. 

 وهم العمالء الذين يتغريون باستمرار وال يظهرون الوالء ملاركة معينة، حيث أهنم يتحولون بسرعة من ماركة إىل أخرى: المتحولون. 

 (أثر معالجة الشكاوى على والء العمالء بمؤسسة موبيليس) الدراسة الميدانية: المحور الثاني
 نقطة 0205 سنة كانت جيزي بعد العمالء عدد حيث من اجلزائري بالسوق الثاين املركز حتتل موبيليس مؤسسة كانت أن بعد  

، وهلذا مت انتقاؤها لدراسة احلالة ملعرفة مدى اهتمامها مبعاجلة باجلزائر الالسلكية االتصاالت سوق يف الرائد هي أصبحت أين هلا حتول
 .لشكاوى هبذه املؤسسة على والء العمالءالشكاوى، ومدى تأثري اسرتاتيجيات معاجلة ا
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 :(2112-2112) موبيليس النقال الهاتف مؤسسة عمالء تطور: أوال
 (2112-2112) موبيليس النقال الهاتف مؤسسة عمالء تطور (1) رقم جدول

 0205 0205 0204 0200 0200 شركات اهلاتف النقال
 02044245 04252442 00200025 00505425 02500554 موبيليس
 05052555 02225055 05500045 02555002 02545552 جيزي
 00005552 00025052 00550200 2525545 2252052 جنمة

 42240000 40022255 40025024 02502042 02502220 اجملموع
www.arpt.dz بتصرف 

 02500554 بـــ يقدر 0200 سنة عددهم كان حيث مستمر تزايد يف" موبيليس" مشرتكي أن يتضح اعاله اجلدول خالل من 
 عدد تراجع حني يف املوالية، سنوات األربع خالل ماليني 2 حوايل بزيادة أي مشرتك 02044245 بـــ يقدر 0205 سنة عددهم ليصبح

 مشرتك 05500045بـــــ 0204 سنة الذروة بلغت أن بعد باجلزائر الالسلكية االتصاالت سوق على ترتبع كانت اليت" جيزي" مشرتكي
 بفارق موبيليس مؤسسة بذلك لتتفوق مشرتك، مليون 0 حبوايل قدر باخنفاض أي 0205 سنة مشرتك05052555 عددهم ليصبح

 لتشجيع لةالدو  قبل من املوضوعة التشجيعية الربامج إىل باألساس راجع وهذا اجلزائري، السوق يف الريادة وحتتل مشرتك مليون قدره
 .والوطنية العمومية املؤسسات

 :الدراسة منهج: ثانيا
 يقف وال ،21وكيفيا كميا تعبريا دراستها املراد االجتماعية الظاهرة عن يعرب الذي التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدم لقد 

 والوصول تفسريها أجل من املختلفة أبعادها بني العالقة وكشف حتليلها، إىل ذلك يتعدى مناوإ الظاهرة، لوصف املعلومات مجع عند املنهج
 .وحتسينه الواقع تطوير يف تسهم استنتاجات إىل
 الباحث قام أين مشرتك، 02044245 عددهم بلغ والذين موبيليس مؤسسة مشرتكي مجيع يف الدراسة جمتمع متثل وقد 

 املسرتجعة االستبانات عدد وكان الورقية، االستبانة جانب إىل اإللكرتونية باالستبانة االستعانة مت وقد العشوائية، العينة أسلوب باستخدام
 وقد استبانة،( 402) للتحليل الصاحلة االستبانات عدد كان وبذلك اإلحصائي، للتحليل صاحلة غري استبانة 05 منها استبانة( 455)

 . SPSS برنامج باستخدام الدراسة لبيانات اإلحصائية املعاجلة متت
 :الدراسة نتائج: ثالثا
 :مدى اهتمام مؤسسة موبيليس باستراتيجيات معالجة الشكاوى-1

 :ولتحديد قيم املتوسط احلسايب سنقسمها إىل ثالث فئات وفق اخلطوات التالية
 .4 =0-5:  حساب طول املدى•
 .0300=4/0(:0) قسمة املدى على عدد الفئات•
 :للمقياس ونتحصل على الفئات التاليةإىل احلد األدىن  0300يضاف •

 .قوي[ 5-0355]متوسط، [ 0352-0304]ضعيف،    [1-2.33]
، كما (0305)يتضح من اجلدول أدناه أن اهتمام مؤسسة موبيليس باسرتاتيجيات معاجلة الشكاوى متوسط نسبيا مبتوسط حسايب  

، مث تفسري أسباب الفشل (0305)حل للمشكلة مبتوسط حسايب  يتضح ان مؤسسة موبيليس هتتم بالدرجة األوىل باسرتاتيجية اقرتاح

http://www.arpt.dz/
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، ويف األخري (0305)، مث سياسة االعتذار مبتوسط حسايب (0302)، مث سرعة االستجابة مبتوسط حسايب (0300)مبتوسط حسايب 
 (.0320)التعويض املادي مبتوسط حسايب 

 الشكاوى معالجة ألبعاد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2) رقم جدول
 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب البعــد

 سرعة االستجابة
 سياسة االعتذار

 تفسري أسباب الفشل
 اقرتاح حل للمشكلة

 التعويض املادي

0302 
0305 
0300 
0305 
0320 

2350 
2350 
2355 
2350 
2322 

 متوسط
 متوسط
 متوسط
 متوسط
 متوسط

 متوسط 2350 0305 معاجلة الشكاوي
 .SPSS برنامج نتائج على باالعتماد نيالباحث إعداد من: المصدر

 :موبيليس بمؤسسة العمالء والء على الشكاوى معالجة أثر-2
 (.0) رقم اجلدول يبينها كما التباين حتليل نتائج وكانت اخلطي االحندار حتليل أجري 

 موبيليس مؤسسة عمالء والء على الشكاوى معالجة أثر لقياس االنحدار تحليل نتائج (3) رقم جدول
جمموع  املصدر

 املربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

( F)قيمة
 احملسوبة

( F)قيمة
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

معامل 
 (R²)التحديد

معامل 
 (R)االرتباط

 23202 23502 23222 03005 203050 003054 5 553020 االحندار
      23044 400 503220 اخلطأ
       405 0053024 اجملموع

 (      2325)دال عند مستوى الداللة                                     .SPSSباالعتماد على خمرجات  نيالباحث إعداد من: المصدر
عند درجات حرية ( 03005)أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ( 203050)احملسوبة  (F) من خالل اجلدول أعاله جند أن قيمة 
وهذا يدل على وجود أثر  ملعاجلة الشكاوى على والء عمالء مؤسسة موبيليس، ويعزز هذا ( 2325)ومستوى الداللة البالغ ( 400و  5)

 (F) ووالء العمالء، كما يؤكد هذه النتيجة مستوى داللة أي وجود عالقة قوية بني معاجلة الشكاوى( 23202)معامل ارتباط بريسون 

وهي قوة ( 23502)مستوى الداللة املعتمد، اما القوة التفسريية للنموذج فقد بلغت ( 2325)حيث أنه أقل من ( 23222)البالغ 
 (.والء العمالء)من املتغري التابع ( ℅..50)تفسر ما مقداره ( معاجلة الشكاوى)تفسريية متوسطة نسبيا مما يعين أن أبعاد املتغري املستقل 

 .يبني قيم بيتا اليت متثل األمهية النسبية لكل متغري من املتغريات املستقلة ومدى تأثريها على املتغري التابع( 4)واجلدول رقم 
 قيم بيتا التي تمثل األهمية النسبية لكل متغير من المتغيرات المستقلة  (4)جدول رقم 

 الرتتيب الداللة اإلحصائية (t)قيمة  بيتا املتغري
 سرعة االستجابة
 سياسة االعتذار

 تفسري أسباب الفشل
 اقرتاح حل للمشكلة

 التعويض املادي

23040 
23422 -
23022 
23005 
23005 

23200 
23252 -
53540 
03042 
53552 

 

23222 
23222 
23222 
23205 
23222 

0 
5 
0 
4 
0 
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 SPSSباالعتماد على خمرجات  نيالباحث إعداد من: المصدر
إىل أن تفسري أسباب الفشل كانت األكثر تأثريا على والء عمالء موبيليس حيث بلغت قيمة بيتا ( 4)يشري اجلدول رقم  
، تليها سرعة (2325)وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد( 23222)وهي دالة إحصائيا حيث بلغ مستوى الداللة( 23022)

مبستوى داللة ( 23005)، مث التعويض املادي حيث بلغت بيتا (23222)مبستوى داللة ( 23040)بيتا  االستجابة حيث بلغت
وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد ( 23205)مبستوى داللة ( 23005)، مث اقرتاح حل للمشكلة حيث بلغت بيتا (23222)
ن متعاملي موبيليس أ؛ وهذا يدل على (23222)وى داللة تمبس( -23422)، وأخريا تأيت سياسة االعتذار حيث بلغت بيتا (2325)

يولون اهتماما بالغا بتفسري أسباب الفشل وسرعة االستجابة والتعويض املادي مقابل الشكاوى اليت يقدموهنا على سياسة االعتذار اليت 
 .ليهاتنتهجها املؤسسة، ففي نظرهم االعتذار ال يكفي وال يعوض الفشل يف اخلدمة اليت حتصلوا ع

 :خاتمة
بعد ازدياد املنافسة يف سوق اهلواتف النقالة باجلزائر، أصبح لزاما على املؤسسات املتنافسة أن تنتهج سياسات تسويقية متكنها   

 من تقدمي اخلدمة األفضل اليت متكنها من كسب العمالء واحلفاظ عليهم، ومع اخلصائص اليت متيز اخلدمة بشكل عام وأمهها الالملموسية،
والتالزمية اليت جتعل من جودة اخلدمة متعلقة بشكل كبري مبقدمها، مما يؤدي إىل احتمال حصول الفشل يف تقدميها مما يؤدي إىل تذمر 

 .العميل وعدم رضاه، لكن تبين املؤسسة السرتاتيجيات إنعاش اخلدمة ومعاجلة الشكاوى، قد ميكنها من زيادة رضا ووالء العمالء
 :سة حول مؤسسة موبيليس وحتليل االستبانات مت التوصل إىل النتائج التاليةوبعد القيام بدرا 

 اهتمام مؤسسة موبيليس باسرتاتيجيات معاجلة الشكاوى متوسط نسبيا من وجهة نظر العمالء. 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملعاجلة الشكاوى على والء العمالء مبؤسسة موبيليس. 

 اقرتاح حل للمشكلة، مث تفسري أسباب الفشل، مث : تيجيات معاجلة الشكاوى وفق الرتتيب اآليتلقد كان اهتمام موبيليس باسرتا
سرعة االستجابة، مث سياسة االعتذار، ويف األخري التعويض املادي؛ يف حني كان ترتيب هذه االسرتاتيجيات حسب تأثريها على 

مث التعويض املادي، مث اقرتاح حل للمشكلة، ويف األخري  تفسري أسباب الفشل، مث سرعة االستجابة،: والء العمالء كاآليت
 .سياسة االعتذار

 :وبناء على النتائج السابقة فإنا نوصي إدارة املؤسسة بـــــــــ
 تشجيع العمالء على تقدمي شكاويهم للمؤسسة عند حدوث خطأ، أو فشل يف تقدمي اخلدمة. 

  املوظفني يف املؤسسة بأمهية اجلودة وذلك من خالل دورات تدريبية وتكوينيةالرتكيز على جودة اخلدمة وضرورة توعية كل. 

 وجوب تعزيز التوجه حنو العميل ونشر ثقافة تقوم على أن العميل هو بؤرة نشاط املؤسسة وسبب وجودها. 

 معهم واالحتفاظ  العمل على وضع قاعدة بيانات خاصة بالعمالء، من أجل التعرف على العميل مما يسهل ربط عالقة متميزة
 .هبم

 وضع خطط واسرتاتيجيات ملعاجلة شكاوى العمالء من أجل الوصول إىل رضاهم ووالئهم للمؤسسة. 

استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف إدارة العالقة مع العمالء، مع حتديث موقع األنرتنت بشكل دوري لتسهيل التواصل مع العميل، 
 .يف الوقت املناسبواستقبال شكاويه، ومعاجلتها 
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