
الصناعي |  30   

ال
مق

طارق عبدالمحسن الدويسان
<< مؤسس ومدير عام شركة رواد العالمية لالستشارات والتدريب
تــرول جامـعـة الكـويت << أستـاذ ســابق في كليـة الهنـدسـة والبـ

6 حقائـــق يجـــب أن تدركها وتعيها كل شـــركة، بغـــض النظر 

عـــن نوعهـــا أو حجمهـــا، عـــن الزبون عند رســـم سياســـاتها 
إجراءاتها.  وتصميـــم 

6 حقائق على صاحب العمل أن يدركها



ال
مق
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هذه احلقائق هي:

<< غالبًا ما يتخلى الزبون عن التعامل مع شركة معينة بسبب سوء جودة اخلدمة، 
ال بسبب سوء جودة املنتج أو ارتفاع سعره.

<< اســـتعداد الزبـــون احلـــايل )Current Customer( للشـــراء هو أعلـــى بكثري من 
.)Prospective Customer( الزبـــون امُلحتمـــل

<< امُلحافظة على الزبون )Customer Retention( ُيقلل التكلفة ويزيد الربح.
  << تكلفـــة احملافظة علـــى الزبون احلايل هي أقل بكثري من تكلفة كســـب زبون 

. جديد
<< الزبـــون الغري راضي هو أكرث اســـتعدادًا للحديث عن جتربتـــه لآلخرين من الزبون 

الراضي.
<< نسبة قليلة جدًا من الزبائن املستائني تشتكي.



الصناعي |  32   

ال
مق

احلقيقة األوىل
غالبـــًا ما يتخلى الزبـــون عن التعامل 
مع شركة معينة بسبب سوء جودة 
اخلدمة، ال بسبب سوء جودة املنتج 
أو ارتفـــاع الســـعر. هذا مـــا توصلت 
إليه دراســـة ميدانية أجرتها شـــركة 
أكسنتشـــر علـــى أكـــرث مـــن 4,100 
زبون من ثمانيـــة دول يتوزعون على 
خمس قـــارات، حيث بّينت أن ســـوء 
اخلدمة هو الســـبب يف تخلي %67 
مـــن الزبائـــن عـــن الشـــركات التـــي 
يتعاملون معها. وأكرث جوانب ســـوء 

اخلدمة التـــي مت ذكرها هي:

ُمقدمـــو  وودّيـــة  لباقـــة  مـــدى   •
. مـــة خلد ا

• مـــدى ُمعاجلـــة القضايـــا يف وقت 
. سب ُمنا

• مـــدى جتـــاوب وتعاطـــف ُمقدمـــو 
لقضيـــة  معاجلتهـــم  يف  اخلدمـــة 

الزبون.

يف  الزبـــون  خدمـــة  توفـــر  مـــدى   •
ُمناســـبة. أوقـــات 

ويف دراســـة ميدانيـــة أخـــرى تناولت 
املصارف، تبني أن حجم املشـــرتيات 
من منتجات مالية واستثمارات ارتفع 
ألكرث مـــن 85% عندما حظـــي الزبون 
بتجربة إيجابيـــة؛ بينما انخفض االلتزام 
املادي ألكـــرث من 70% مـــن العمالء 

نتيجة مواجهتهم لتجربة ســـيئة.

ال يجـــب أن ُتفاجئنا هذه اإلحصائيات، 
فاســـتعدادنا مُلســـاحمة النادل عن 
خطـــأه يف اإلتيان بطعـــام مل نطلبه 
يتالشـــى عندما يتأخر هذا النادل يف 
تصحيح خطأه أو عندمـــا ُيكابر وُيربر 

خطأه!

احلقيقة الثانية
 Current( احلـــايل  الزبـــون  اســـتعداد 
Customer( للشـــراء هـــو أعلى بكثري 
 Prospective( امُلحتمـــل  الزبون  من 
ُتقدم  بالنســـبة لشركة   .)Customer
على ســـبيل املثال،  تدريبيـــة،  برامـــج 
فـــإن احتمـــال أن ُيســـّجل زبـــون حايل 
يف أحـــد براجمهـــا التدريبية يرتاوح من 
60% إىل 70%، بينمـــا تنخفـــض هـــذه 
النسبة بشـــكل كبري لتصل إىل 5% إىل 
20% بالنســـبة لزبون حمتمـــل. لذلك، 
يجب على املؤسسات أن تويل زبائنها 
احلاليـــني فائـــق اهتمامهـــا وحرصها 
وُتقّدمهـــم على ســـواهم يف رعايتها 
وبراجمهـــا. ومـــن امللفـــت أن بعـــض 
املصارف تعطي حوافز للزبون اجلديد، 
نظـــري  منخفضـــة  بفوائـــد  كإقراضـــه 
على  بذلك  وتفضلـــه  حســـابه،  حتويل 
الزبون احلايل، الذين ُرمبا يشعر بالغنب.

احلقيقة الثالثة
احلـــايل  الزبـــون  علـــى  امُلحافظـــة 
ُيقلـــل   )Customer Retention(
التكلفـــة ويزيـــد الربـــح. بّينـــت أحدى 
بنســـبة %2  الزيـــادة  أن  الدراســـات 
يف احملافظة علـــى الزبون تكايفء 
تقليـــل التكلفة بنســـبة 10%. ويف 
دراســـة  أظهرت  املالية،  اخلدمـــات 
يف   %5 بنســـبة  الزيـــادة  أن  أخـــرى 
احملافظـــة علـــى الزبـــون تـــؤدي إىل 
زيـــادة يف الربح بنســـبة 25%. هذه 
الزيـــادة يف امُلحافظة علـــى الزبون 
ُيمكـــن أن تأخذ شـــكل ُمكافآت يتم 
منحهـــا للعاملني نظري جناحهم يف 
رعاية الزبائن احلاليني. أما الزيادة يف 
ُمعّدل  زيـــادة  بســـبب  فهـــو  الربـــح 
شـــراء الزبائـــن احلاليني مـــع الزمن، 
مـــع انخفـــاض تكلفـــة امُلحافظـــة 
الزبائن  استعداد  عن  ناهيك  عليهم. 
احلاليني لدفع سعر أعلى بامُلقارنة 

امُلنافسني. أســـعار  مع 

احلقيقة الرابعة
تكلفـــة احملافظة علـــى الزبون هي 
أقـــل بكثري مـــن تكلفة كســـب زبون 
جديد. فلقد مت تقدير تكلفة كســـب 
أربعـــة زبائن جدد مبا يســـاوي تكلفة 
امُلحافظـــة علـــى زبـــون واحـــد )أي 
أن تكلفـــة احملافظـــة علـــى الزبون 
تســـاوي 25% مـــن تكلفـــة كســـب 

جديد(. زبون 

احلقيقة اخلامسة
الزبون الغري راضي هو أكرث اســـتعدادًا 
للحديث عن جتربته لآلخرين من الزبون 
الراضي. فبعض الدراســـات أشارت إىل 
أن الزبـــون الغري راضـــي ُيخرب 9 إىل 10 
أشـــخاص عن جتربته الســـيئة، بينما 
الزبـــون الراضـــي، ُيخـــرب 5 فقـــط عن 
جتربتـــه اإليجابية. ويف دراســـة أخرى، 
تبني أن الزبـــون الراضي ُيخرب 9 إىل 12 
شـــخص عـــن اخلدمـــة اجليـــدة التي 
تلّقاهـــا، بينما الزبـــون الغري راٍض ُيخرب 
20 شـــخص آخر عن اخلدمة السيئة 

بها. حظي  التي 

احلقيقة السادسة
الزبائـــن  مـــن  جـــدًا  قليلـــة  نســـبة 
كل  فُمقابل  تشـــتكي.  املســـتائني 
شـــخص مســـتاء قرر أن يشـــتكي، 
أال  قـــرروا  آخـــر  شـــخص   26 يوجـــد 
مـــن  فقـــط   %4 )أي  يشـــتكون 
املســـتائني يشـــتكون(. ومـــن أبـــرز 
أســـباب إحجـــام الزبـــون عـــن تقدمي 

هي: الشـــكوى 

• عـــدم معرفتـــه بكيفيـــة تســـجيل 
الشـــكوى.

إن  التمـــادي  أو  باإلحـــراج  شـــعوره   •
. شتكى ا

• اعتقاده بأن الشـــكوى لـــن تؤدي إىل 
. نتيجة

ُمقـــدم  فعـــل  ردة  مـــن  خوفـــه   •
املؤسســـة.  أو  اخلدمـــة 

الشـــائعني  هما  اآلخريين  الســـببني 
وُرمبـــا  العامـــة،  املؤسســـات  يف 
يف  العاملني  شـــعور  هـــو  الســـبب 
وظائفهـــم  أن  املؤسســـات  هـــذه 

آمنة بغـــض النظـــر عـــن أداءهم.

ختامًا
أن  علـــى  التأكيـــد  امُلهـــم  مـــن 
احلقائق الســـتة تنطبـــق على كافة 
املؤسسات، مبا فيها املؤسسات 
الصناعيـــة، ُرمبـــا بنســـب ُمختلفـــة. 
وإدراك هـــذه احلقائق يرتتـــب عليها 

هي: ثـــالث  سياســـات 

األولويـــة  اخلدمـــة  جـــودة  إيـــالء   •
املنتـــج. جـــودة  علـــى  واالهتمـــام 

الزبائـــن  علـــى  احملافظـــة  إيـــالء   •
على  واالهتمـــام  األولويـــة  احلاليـــني 

جدد. زبائـــن  كســـب 

• بـــذل قصـــارى اجلهد وُرمبـــا املال 
إلرضاء الزبون املســـتاء.

نتنـــاول يف الفقرات التالية ببعـــض من التفصيل كل واحدة مـــن تلك احلقائق، 
وُنقدم حولهـــا بعض التوصيات.


