العدد اخلامس والعشرون

اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية

مداخل تحليل ربحية الزبون -دراسة نظرية تحليلية –
م .م .نزار حبيب عباس

م .م .عزام عبد الوهاب عبد الكريم

كلية اإلدارة واالقتصاد  /الجامعة
المستنصرية

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

المقدمة:
أصبحت عملية تحليل ربحية الزبون واحدة من أكثر الطرائق فائدة لمنظمات األعمال ،وذلك منن
خ ن ل توفير ننا للمالومننات الوالنناة والدايزننة عننن الزبننون ،كمننا تتئننمن تحدينندا للاائنندات ،والكل ن ،
واألرباح المتحزّزة من الزبون أو مجموعة الزبائن.
وتانند الز ن اررات المتالزننة بالا اننة مننا الزبننون واحنندة مننن الز ن اررات المجمننة الت ن تئننطلا ب نجاز ننا
اإلدارة الاليا ف الشركة ،وتلتخدم عملية تحلينل ربحينة الزبنون ل نرح الحصنول علنل المالومنات
المتالزة به ،وبالتال تلا م ذه الاملية ف تطوير الز ار ارت المتالزة بالزبون.
وتتوجه الشركات الذكية ف الوات الحائر ليس فزط نحنو بنناع ع انات طويلنة األجنل ومربحنة
نحو الزبون ،وانما ترغب ف امت كه مند الحيناة ،والحصنول علنل ايمنة حيناة الزبنون ،وا لنت ادة
األكثننر مننن مشننترياته ،ويجننب أن تنظننر نلننل الزبننائن كموجننودات يجننب أن تنندار وأن يننتم تاظيمجننا
بشكل منالب.
وينننخ ح حجننم المالومننات المتالزننة بزربنناح الزبننائن فن الوااننا ال الن لامننل الشننركات ،نذ تصننمم
أنظمة الحلابات لتحليل ربحية المنتج دون النظر نلل الزبون ف أغلب األحيان ،ولذلك ليتناول
ذا البحث للاديد من ال زرات المتالزة باملية تحليل ربحية الزبون.
ويشنتمل البحنث علنل ثن ث فزنرات ألالنية ،تتالنق ال زنرة األولننل بمنججينة البحنث ،والتن تئننمنت
مشكلة البحث ،وأ ميته ،وأ دافه.
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تئمن ال زرات المتالزة بم جنوم تحلينل ربحينة
وتتالق ال زرة الثانية بالجانب النظري للبحث ،والذي
ّ

الزبننون ،وتحليننل كل تننه ،والننتخدامات المالومننات الناجمننة مننن ربحيننة الزبننون ،وم ازيننا عمليننة تحليننل
ربحية الزبون ،ومزاييس (نماذج) ربحية الزبون ،وأخي ار بناع الا اات ما الزبون.
أما ال زرة الثالثة فزد تئمنت ا لتنتاجات والتوصيات الخاصة بالبحث.
ّ
منهجية البحث
تتئمن منججية البحث ارباة فزرات رئيلة يمكن توئيحجا كما يزت :
 -1مشككةلة البحككث :تننيدي عمليننة تننوفير اللننلا والخنندمات للزبننائن نلننل ايننام الشننركات بالتئننحية
بجننزع مننن موارد ننا ا اتصننادية ل ننرح ننجنناز تلننك الامليننة، ،وإلن الزبننون الم نرب لننيكون مكلننب

للشننركة بينمننا يكننون الزبننون غيننر الم نرب ملننتجلكا لموارد ننا فننان مشننكلة البحننث تتمثننل ف ن حاجننة
الشركات ل جابة علل عدد من التلاي ت منجا-:
 مد الك اعة المتحززة من ممارلة الشركة لنشاطاتجا ؟.
 كي
 كي
 كي

 كي

تحدد الشركات وبداة الزبائن المربحين وغير المربحين؟ وكي

تزيس الشركة ربحية الزبون والاائد المتحزق منه؟
تحزق الشركة تاظيم ارباحجا ؟ وكي

تمييز بينجم؟

تحزق ف الوات ن له رئا الزبون ؟

تطور الشركة من فاعلية تحزيق ا دافجا؟

 -2هدف البحث:
يتمثل د

البحث بن

 التاراح الم ا يم المتالزة باملية تحليل ربحية الزبون ف الجانب النظري.
 توئي الطرائق الممكنة لتحليل ربحية الزبون.

 كي ية التمييز بين الزبون المنرب وغينر المنرب منن خن ل النتخدام مجموعنة منن التزنينات
تلاعد الشركات علل توفير المالومات الت تلاعد علل اتخناذ الزن اررات الصنحيحة اتجناه

الزبائن المربحين وغير المربحين.
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 -3أهمية البحكث :تكمنن أ مينة البحنث منن خن ل نبنراز دور وتنزثير عملينة تحلينل ربحينة الزبنون
فن زيننادة ربحيننة الشننركات ،مننن خن ل ملنناعدته فن تحدينند الزبننائن المنربحين ،مننن أجننل أن تامننل
الشننركات علننل تطننوير ع اتجننا بجننم ،والننذين مننن الممكننن أن يكوننوا أداة مجمننة تلننتخدم فن كلننب
زبائن جدد للشركة ،وف الوات ن له فزن الشركة يجنب أن تكنون علنل علنم ومارفنة بالزبنائن غينر
الم ن نربحين ،ل ن ننرح الزين ننام باتخن نناذ مجموعن ننة من ننن الز ن ن اررات والليالن ننات الم ئمن ننة ،ومن ننن ئن ننمنجا
الليالننات اللننارية ،وتحدينند جننودة الا اننات مننا الزبننائن ،مننن أجننل تركيننز ا نتبنناه علننل الزبننائن
المنربحين ،ومحاولننة تحويننل الزبننائن غيننر المنربحين نلننل زبننائن منربحين أو تخ ننيح حجننم التاامننل
ماجم.
-4مكككنهل الدراوكككة واريقتهكككا:اعتمنند البحننث منننجج التحليننل الوص ن
البحث اعتمد الوص

والتحليل غراح التاري

ف ن الجانننب النظننري مننن

با مية تحليل ربحية الزبنون وا لناليب الممكنن

التخدامجا لذلك .

الجانب النظري للبحث
بزنجنا عملينة تلنجيل وتحلينل
 -1مفهوم تحليل ربحية الزبكو::تا ّنر عملينة تحلينل ربحينة الزبنون ّ
الاوائنند الت ن يننتم تحصننيلجا مننن الزبننائن ،وكننذلك تلننجيل وتحليننل التكننالي

ال زمننة لتحزيننق تلننك

الاوائد ،وييدي تحليل ربحية الزبنائن النذين يتبناينون منن ناحينة الاوائند والتكنالي

نلنل تنوفير ريينة

علننل لننبب وجننود ا خت فننات ف ن اإلي نرادات الت ن يننتم الحصننول عليجننا مننن الادينند مننن الزبننائن،
ويل ننتخدم الم نندراع المالوم ننات المتالز ننة بج ننذا التحلي ننل ل ننرح التزك نند م ننن حص ننول الزب ننائن ال ننذين
يلننا مون ف ن تحزيننق النندخل التش ن يل للشننركة علننل ا تمننام ي نوازي حجننم ملننا متجم ف ن تحزيننق
األرباح لتلك الشركة(Horngren, et. al.,2003: 490) .
وجنناعت ال ك نرة الرئيلننة لاملي ننة تحليننل ربحي نة الزب ننون نتيجننة البحننث ع ننن نظريننة يمكننن أن ي ننيدي
تطبيزج ننا نل ننل تاظ ننيم الزيم ننة ا حتمالي ننة المل ننتخدمة فن ن حل نناب التك ننالي

عل ننل أل نناس النش نناط،

وتتطلننب عمليننة تحليننل ربحيننة الزبننون نلننل نحننداث ت يينرات فن األلنناليب المتاننددة الملننتخدمة فن
حلنناب النندخل وتخصننيا التكننالي  ،األمننر الننذي يننيدي نل نل ئننرورة نجنراع تانندي ت ف ن ط ارئننق
تلننجيل الاائنندات والتكننالي

المتالزننة بزالننام الامليننات والخنندمات ل ننرح تحدينند مجموعننة الزبننائن
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والمبياننات ف ن كننل جننزع مننن اللننوق ،نذ تتطلننب عمليننة حلنناب التكننالي
المحالبة المالينة لاملينة توزينا التكنالي
وفق مراكز الكل

علنل أجنزاع اللنوق الم ئمنة ،اذ ينتم تزييند التكنالي

علنل

والت تتئمن أالام الامليات والخدمات.

ويتم تحميل التكالي
تتئمن كل

المزينندة بالننتخدام نظننام

المتالزنة بزالنام الاملينات بشنكل مباشنر ،أمنا التكنالي

الموارد البشرية ،والكل

التلويزية ،والكل

غينر المباشنرة (والتن

اإلدارية ،والصيانة.. ،الخ) فينتم توزياجنا

علل مراكز الكل .
ويوئ ن الشننكل ( )1جننو ر عمليننة ربحيننة الزبننون ،والننذي تننم تصننميمه ل ننرح التالننل مننن نظننام
تلننجيل الاائنند والكل ننة للزلننم التشن يل وفزنرات التكننالي

الصننناعية غيننر المباشنرة علننل وفننق نظننم

المحالبة التزليدية ،نلل تلجيلجا لكل مجموعة من الزبائن )Krakhmal, 2008.: 3( .
تحليل المحاسبة التقليدية

تحليل ربحية الزبون

الاوائد من خ ل مجموعة الزبون

التكالي

من خ ل مجموعة الزبون

األالام التش يلية

تطرح

تكالي

الزلم التش يل والتكالي
الصناعية غير المباشرة

األنشطة
الرب لكل مجموعة زبون
التكالي

غير المخصصة

تساوي

الرب الكل

الشكل ( )1تدفق المالومات ف أنموذج تحليل ربحية الزبون
(Source: )Krakhmal, 2008: 3

 -2تحليككل ةلفككة الزبككو :والمشككاةل المتعلقككة بكك  :يننتم الننتخدام رميننة كل ننة الزبننون ف ن تحليننل
وتصن
تكالي ه،
ّ

ذه الجرمية لل زرات المتالزة بكل ة الزبون علل وفق مجماات كل ة مختل ة علل
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أل نناس األنن نوات المختل ننة لموجج ننات التكل ننة ،أو عل ننل أل نناس اواع نند تخص ننيا التكل ننة ،أو عل ننل
ألنناس درجننات صنناوبة تحدينند ع اننات اللننبب واألثننر ،أو علننل ألنناس ع اننات المنننافا الملننتلمة
مننن ذلننك التحليننل ،ويمكننن تحدينند ال ز نرات الخملننة للتكننالي
الزبون
أ -التكالي

كما يزت (Horngren, et. al.,2003: 491-492) :

علل ملتو وحندة مخرجنات الزبنون :و ن تكنالي

(حالة) نلل الزبون ،مث تكالي
ب -التكالي

علل ملتو الدفاة للزبون :و

ملاندة الزبون :و

تكالي

تكالي

األنشطة المتالزة بمجموعنة منن الوحندات

الناجمة من ماالجة الطلبيات.
األنشطة المتالزة بدعم الزبائن وب نح النظنر عنن عندد

الوحدات أو دفاات المنتج الت يتم تلليمجا للزبون ،مث تكالي
د -تكننالي

األنشنطة المتالزنة ببينا كنل وحندة

ماالجة المواد لكل وحدة مباعة.

(الحا ت) المباعة للزبون ،مث التكالي
ج -تكالي

غيننر المباش نرة المتالزننة بجرميننة كل ننة

اننناة التوزي ننا :و ن تكننالي

الزيارات للزبون.

األنش ننطة المتالزننة بزننناة توزي ننا ماينننة ،و تتالننق بمن ننتج

ماين ،مث الرواتب المتالزة بالم ك اإلداري لزناة توزيا ماينة.
ه -تكالي

ملاندة الشركة :و

أو انوات توزيا ماينة ،مث تكالي

تكالي

األنشطة الت

يمكن تخصيصجا علل زبائن محددين

اإلدارة الاليا أو اإلدارة الاامة.

وتواجننه الش نركات عمومننا باننح المشنناكل المتالزننة بتحليننل كل ننة الزبننون يمكننن توئننيحجا كمننا
يزت (Velcu, 2002: 21):
أ -تجميا البيانات المتالزة بالزبون :تيكد الاديند منن الشنركات علنل فشنل نظمجنا المحالنبية فن
تازّب التكالي

المتالزة بزنشطة التلويق ،والتوزيا ،وخدمة الزبون ذات الصلة بزبائنجا.

ب -الئ ننا

فن ن ت نندوين مص نندر التكل ننة :ع نندم ال ننتخدام الش ننركات ل ل نناليب الم ئم ننة لت نندوين

مصادر التكل ة ،والت ي ترح التخدامجا من أجل تحديد الموارد الت يلتجلكجا الزبون.
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ج -البيانننات المتالزننة بلللننلة الزيمننة :تشننير ننذه ال ز نرة نلننل غينناب الت اعننل المنالننب بننين نظننم
المالوم نات داخننل الشننركة ،نذ يننتم تجميننا البيانننات مننن أج نزاع مختل ننة مننن لللننلة الزيمننة ل ننرح
تحديد التكالي

المتالزة بالزبون ،مما ييدي نلل وئا ذه التكالي

د -تخص ننيا التك ننالي  :نذ تظج ننر با ننح التك ننالي

التن ن

ف موئا الشك.

تتال ننق بزب ننون ما ننين ،مث ننل تك ننالي

اإلع ن ،والت يجب تخصيصجا علل زبائن ماينين.
نن المش نناكل
ه -تن نوافر المش نناكل فن ن نظ ننم المالوم ننات :يش ننير الادي نند م ننن م نندراع الش ننركات نل ننل ّ
المتئ ننمنة فن ن تحلي ننل ربحي ننة الزب ننون ن ن المش نناكل األكث ننر بالمزارن ننة م ننا نظ ننم تحلي ننل المحال ننبة

اإلدارية األخر .
 -3مزايا عملية تحليل ربحية الزبو ::يمكن توئني م ازينا تحلينل ربحينة الزبنون كمنا ينزت :
()Blocher, et. Al., 2002: 831

أ -توفير الخدمات األفئل للزبائن ذوي الربحية المرت اة.
ب -ا حت اظ بالزبائن ذوي الربحية المرت اة وئمان عدم كلبجم من ابل المنافلين.
ج -وئ ننا األل نناار با عتم نناد عل ننل كل ننة الخدم ننة ،نذ ي ننتم ف ننرح أل نناار مرت ا ننة للخ نندمات ذات
المصاري

المرت اة.

د -الت اوح ما الزبائن من أجل التوصل نلل ن س الملتو من المنافا المتبادلة ماجم.
ه -تحويننل الزبننائن غيننر الم نربحين نلننل زبننائن م نربحين مننن خ ن ل الم اوئننات المتالزننة باللننار،
والجودة ،ومزيج المنتج ،وماالجة الطلبية ،وآماد التلليم ،وترتيبات الدفا.
و -تحديد الزبائن الذين يمكن التئحية بجم ف حال توجججم نحو التاامل ما المنافلين.
 -4اوككتادام معلومككال تحليككل ربحيككة الزبككو ::يمكننن توئنني الننتخدام مالومننات تحليننل ربحيننة
الزبون كما يزت :
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أ -تحديككد مرةككز الزبككو ::يتمثننل الجنند

النرئيس لتحليننل ربحيننة الزبننون بتحدينند مركننز الزبننون كونننه

مربحا أم غير مرب  ،فالل لبيل المثال يتم تحليل كل خدمة مزدمة للزبنون فن النشناط المصنرف
لتحدي نند الربحي ننة الكلي ننة ،ب نند م ننن تحدي نند ربحي ننة ك ننل خدم ننة عل ننل ح نندة ،وب ننذلك فج ننو يل نناعد ندارة
المصننر علننل تلنناير الخنندمات المص نرفية ،وتحدينند الشننروط المنالننبة للزننرح ،وبمننا ي ن بالحنند
األدنل من د
ب -اخت

ربحية الزبون( .عبود)111 :7002 ،

طلبات الزبنون :وتلنتخدم مالومنات ربحينة الزبنون ل نرح تحديند التبناين فن طلبنات

الزبننون ،نذ تكننون مشننتريات باننح الزبننائن علننل شننكل دفاننات وبكميننات ص ن يرة ،ف ن حننين تكننون
مشتريات زبائن آخرين علل شكل دفاات كبيرة وبشكل متباعد.
ج -عنندم نمطيننة الطلبيننات أو الطلبيننات الخاصننة :وتلننتخدم المالومننات أيئننا ف ن لننبيل تحدينند
الطلبيات الخاصة للزبون ،نذ اد يطلب الزبون طلبنات خاصنة تتطلنب نجنراع عمنل ندلن خناا
لآل ت ،أو تتطلب الزيام باملية تابئة وت لي
د -اخننت

خاصة بالزبون.

حج ننم المش ننتريات :وي ننتم الننتخدام المالوم ننات م ننن أج ننل تحدينند ا خ ننت

المشتريات ،والت تختل

فن ن حج ننم

من اذ مزدار األعمال الكتابية والمناولة وا تصا ت.

ه -وات تلبية طلبات الزبون :كذلك تلتخدم مالومات التحليل ل رح تحديند وانت تلبينة طلبينات
الزبون ،مث ُ تزديم خدمات خاصة للزبون تتالق بالنزل والتلليم.
و -خصننائا عمليننات اإلنتنناج :نذ يننتم الننتخدام المالومننات المتالزننة بتحليننل ربحيننة الزبننون ف ن
تحدينند خصننائا عمليننات اإلنتنناج المطلوبننة لتلبيننة الطلبيننات ،وخصوصننية الصننن

المطلوبننة ،أو

بتصر )
طرائق التصميم المطلوبة( .الجبوري وخئير/ 117 :7002 ،
ّ
 -6مزنناييس (أو نمنناذج) ربحيننة الزبنون :ااتننرح الادينند مننن البنناحثين عنندة نمنناذج تلننتخدم فن
اياس ربحية الزبون ويمكن توئيحجا كما يزت :
أ -أنموذج تكامل نظام المحالبة الملتند علل النشاط ما بطااة األداع المتوازن :
:Integrating Activity – Based Costing & Balanced Scorecard Model
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تانند بطااننة األداع المت نوازن ( )BSCالت ن أاترحجننا ك ن مننن ) (Kaplan & Nortonمننن أ ننم
المزاييس الملتخدمة ف تحليل ربحية الزبون ،والت تنوفّر نطنا ار شنام إلدارة ع انات الزبنون ،نذ
تتئ ننمن ننذه البطاا ننة لمز نناييس مخرج ننات الزب ننائن المل ننتجدفين (ا ل ننتراتيجيين) ،ومنج ننا اكتل نناب
الزبننون ،ورئننا الزبننون ،وا حت نناظ بننه ،وحصننة حلنناب الزبننون ،وحصننة اللننوق ،وأشننار البنناحثيين
نلل ادرة الشركات علل الدمج بين نظمجنا الخاصنة المتالزنة ببطاانة األداع المتنوازن ( )BSCونظنم
المحال ن ننبة المل ن ننتندة عل ن ننل النش ن نناط ( )ABCل ن ننرح تك ن ننوين مصن ن ن وفة مز ن نناييس ربحي ن ننة الزب ن ننون
( ،)Krakhmal, 2008:5وابل الدخول ف ت اصيل ذه المص وفة لو

يتم نلزناع الئنوع علنل

الم ا يم المتالزة ب( )BSCو( )ABCوبشكل مختصر.
بزنجننا أداة تلننتخدمجا اإلدارة ل ننرح
أوالً :بااقكككة اءدال المتكككواز ::تان ّنر بطااننة األداع المت نوازن ّ
تحويل رلالة والتراتيجية المنظمة نلل مجموعة من مزاييس األداع والتن ت ّنوفر نطنا ار مايننا لتن ينذ
ا لننتراتيجية ،و ترّكننز ننذه األداة علننل تحزيننق األ نندا الماليننة فزننط ،واّنمننا تلز ن الئننوع علننل
األ نندا

غيننر الماليننة الت ن يجننب أن تحززجننا المنظمننة إلنجنناز أ نندافجا الماليننة ،ويمكننن رييننة أداع

المنظم ننة وعل ننل وف ننق بطاا ننة األداع المتن نوازن م ننن أرب ننا وجج ننات نظ ننر ،و ن ن  :المالي ننة ،والزب ننون،
والاملينات التشن يلية الداخلينة ،والنتالم والنمنو(Horngren, et.al., 2003: 447-448) .ويمكنن
توئي مخطط بطااة األداع المتوازنة كما ف الشكل ( )7اآلت :
مزاييس األداع المال

رضا الزبو:

ل نالك ارت ات

ف األرباح؟

تم تحلين وات التلليم؟
ل ّ
النجاح التنافل

التعلم واإلبداع
ما و عدد براعات ا خترات لجذه

العمليال التشغيلية الداالية
تم تطوير اإلنتاجية؟
ل ّ

اللنة؟

الشكل 7مخطط بطااة األداع المتوازنة
(Source: )Blocher, et. Al., 2002: 43

ويمكن توئي مئامين مخطط بطااة األداع المتوازنة كما يزت :
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* الاوامل المالية :وتتمثل باوامل الربحية ومنجا نيرادات الامليات التش يلية ،والليولة ومنجا مد
م ئمة التدفزات النزدية ،والمبياات ومنجا ملتو المبياات لمجموعة المنتجات المكل ة،
والزيمة اللواية ومنجا لار اللجم ف اللوق.
* الاوامل المتالزة بالزبون :وتتمثل بالاوامل المتالزة برئا الزبون ومنجا شكاو الزبون،
والمججز والموزت ومنجا اوة الا اات ما المججزين والموزعين ،والتلويق والبينا ومنجنا ا تجا نات
ف ن ملننتو المبياننات ،وواننت التلننليم ومنجننا التلننليم ف ن الواننت المحنندد ،والجننودة ومنجننا شننكاو
الزبائن ،والمصاري

المتالزة بالئمان.

* الاوامننل المتالزننة بالامليننات الداخليننة :وتتمثننل بالاوامننل المتالزننة بننالجودة ومنجننا عنندد المايبننات،
ومزدار الخردة ،واإلنتاجية ومنجا ك اعة الزو الااملة ،وك اعة الماكنة ،والمرونة ومنجا وات الندورة
اإلنتاجيننة ،وواننت تنصننيب المانندات ،وجا زيننة المانندات ومنجننا الخبنرة فن عمليننة التشن يل ،وطااننة
الماكنة ،واألمان ومنجا عدد حوادث الامل.
* عوامل اإلبدات والتالّم :وتتمثل بالاوامل المتالزة ب بدات المنتج ومنجا عدد الت يرات ف تصنميم
المنننتج ،وتوايننت المنتجننات الجدينندة ومنجننا عنندد األيننام الكليننة ال زمننة إلنتنناج المنتجننات الجدينندة،
وتطننوير المجننارة ومنجننا عنندد لنناعات تنندريب الانناملين ،ومانويننة الملننتخدمين ومنجننا مانندل دوران
التكي .
الملتخدمين ،والزدرة ومنجا الزدرة علل ّ
وانند أتننل ألننم بطااننة األداع المت نوازن نتيجننة عملجننا علننل موازنننة الننتخدام مزنناييس األداع الماليننة
ومزاييس األداع غير المالية عند تزنويم األداع علنل األمند الزرينب والبايند ،وتامنل نذه األداة علنل
ألن
التزلينل منن تركينز المندير علنل األداع المنال ارينب األمند فزنط ،منث األربناح ال صنلية ،وذلنك ّ

الميشرات التش يلية وغير المالية ،مثنل جنودة المننتج ورئنل الزبنون ،تلنتخدم فن ايناس الت ين ارت

الت تجريجا الشركة علل األمد البايد ،واد

تظجر المنافا المالية لجذا الننوت منن الت ينرات بايندة

األمد بالوات الحال .
وتا نند التحل ننينات الكبين نرة فن ن المز نناييس غي ننر المالي ننة ميش ننر عل ننل خل ننق الزيم ننة ا اتص ننادية فن ن
نن الزيادة ف رئل الزبون ،والت تم ايالجا من خ ل مل اللوق
الملتزبل ،فمث يمكن الزول ّ
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وتكرار الشراع ،علل ّننجا نشارة رت ات حجم المبياات والدخل ف الملتزبل ،وتامنل بطاانة األداع
المتن نوازن عل ننل تول ننيا ا تم ننام اإلدارة ب نناألداع اري ننب وباي نند األم نند م ننن خن ن ل الموازن ننة ب ننين من نزيج

المزاييس المالية وغير المالية(Horngren, et.al., 2003: 448) .

ثاني كاً :نظككم المحاوككبة الموككتندة عل ك النشككاا :يانند واحنندا مننن أفئننل أدوات التص ن ية ف ن نظننام
التكننالي  ،ويزننوم نظننام ( )ABCبتصن ية نظننام التكننالي

مننن خن ل التركيننز علننل األنشننطة ال رديننة

واعنند ا كننزغراح تكل ننة ألالننية ،وانند يكننون النشنناط عبننارة عننن حنندث ماننين ،أو مجمننة ،أو وحنندة
عمل تلتخدم ل رح ماين ،وعلل لبيل المثال تصميم المنتجنات ،وتنصنيب الماكيننات ،وتشن يل
الماكينات ،وتوزيا المنتجات.
وتامل نظم ( )ABCعلل حلاب تكالي

األنشطة ال ردية وتخصيصجا علل أغراح التكل نة مثنل

المنتج ننات والخ نندمات عل ننل أل نناس األنش ننطة المل ننتخدمة فنن ننت نناج ك ننل من ننتج أو خدم ننة ،ويمك ننن
توئي ذلك من خ ل الشكل (  ) 1اآلت :
التخصيا ألغراح التكل ة األخر
الكل ة لكل من:

أغراح التكل ة األلالية
تكالي

األنشطة

األنشطة

* المنتج
* الخدمة
* الزبون
الشكل 1تخصيا التكالي

علل ألاس األنشطة

)Source: (Horngren, et. al.,2003: 141

* ااكككوال تنفيكككا التةكككاليف الموكككتندة علككك النشكككاا ( :)ABCوتتمث ننل ب ننالخطوات اآلتي ننة:
)(Horngren, et. al.,2003: 136-148
* تحديد المنتجات التن ينتم اختيار نا كنزغراح للتكل نة ،منث ينتم اختينار مننتج الادلنة فن شنركة
تصنيا المادات الطبية.

اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية
* تحدي نند التك ننالي
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المباشن نرة للمنتج ننات ،وتتك ننون م ننن التك ننالي

الادلات ،وتتئمن مث لتكالي
وتتئمن تكالي

المباشننرة المل ننتخدمة فن ن تص نننيا

المواد المباشرة ،واألجور المباشرة ،وتكالي

الصيانة والتنظي

لتكالي

الصيانة والتنظي ،

مباشرة وغير مباشرة.

* اختينار ألنس تخصنيا التكل نة لنتخدامجا فن تخصنيا التكنالي
مننث يننتم تحدينند لننتة أنشننطة لتخصننيا التكننالي

غينر المباشنرة للمنتجننات،

غيننر المباش نرة لمنننتج الادلننة و ن  ،التصننميم،

وتنصيب ماكينات الزوالنب ،والاملينات التصننياية ،وعملينة الشنحن ،والتوزينا ،والاملينات اإلدارينة،
وتلننتخدم ألننس تخصننيا التكل ننة بتحدينند عنندد مجماننات النشنناط التن يننتم تجميننا التكننالي

علننل

ألالجا علل وفق نظام (.)ABC
* يتم تحديد التكالي

غير المباشرة المتالزة بكل ألاس لتخصنيا التكل نة ،وينتم توزينا التكنالي

الص ننناعية غي ننر المباشن نرة عل ننل األنش ننطة ،عل ننل أل ننس ع ا ننة الل ننبب – و – األث ننر ب ننين أل نناس
تخصيا التكل ة وبين التكالي

المتالزنة بالنشناط المت ينر عبنر مجمانات التكل نة ،كلمنا كنان ذلنك

ممكنا.
* يننتم حلنناب المان ّندل لكننل وحنندة ولكننل ااعنندة تخصننيا للتكل ننة ،والت ن تلننتخدم ف ن تخصننيا
التكالي

غير المباشرة للمنتجات (الادلات).

* يتم حلاب التكالي
* يتم حلناب التكنالي

غير المباشرة المخصصة علل المنتجات (الادلات).
الكلينة للمنتجنات منن خن ل جمنا جمينا التكنالي

المباشنرة وغينر المباشنرة

للمنتجات (الادلات).
وتطب ننق الش ننركات أيئ ننا م ج ننوم اإلدارة المل ننتندة عل ننل النش نناط ( )ABMال ننذي يوئن ن عملي ننة
توص نني

الزن ن اررات اإلداري ننة التن ن تل ننتخدم مالوم ننات نظ ننام ( )ABCل ننرح تحزي ننق رئ ننا الزب ننائن

وتطننوير الربحيننة ،وتشننتمل ننذه الزن اررات علننل ان اررات التلنناير ،ومنزيج المنننتج ،والزن اررات المتالزننة
بكي يننة تزلننيا التكننالي  ،والزن اررات المتالزننة بكي يننة تحلننين الامليننات ،والزن اررات المتالزننة بتصننميم
المنتج.

)(Horngren, et. al.,2003: 148
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وباد توئني الم نا يم المتالزنة ببطاانة األداع المتنوازن ،ونظنم المحالنبة الملنتندة علنل األنشنطة،
يمكن توئي األأنموذج الذي يدمج بين األأنموذجين وكما موئ ف الشكل (  ) 4اآلت :

()ABC
غير المربحين
التالل

الزبائن
المربحين
اللجولة
(ا حت اظ)

اللجولة

المراابة

(الحرق)

الملتجدفين

()BSC

غير الملتجدفين

الشكل 4مقاييس تكامل ( )ABCو()BSC
(Source: )Krakhmal, 2008: 6

ويمكن توئي مئامين المص وفة كما يزت )Krakhmal, 2008: 5( :
يلننتطيا المنندراع أن يحززّ نوا اللنناادة للزبننائن الملننتجدفين ،والم نربحين ،والننذين يزاننون ف ن الجانننب
الال ننوي األيل ننر للمصن ن وفة ،وتخ ننيح حج ننم الل ننوق بالنل ننبة للزب ننائن األا ننل ربحي ننة ،أم ننا الزب ننائن
المربحين ،وغير الملتجدفين والذين يزاون ف الجانب الل ل األيلنر للمصن وفة فيجنب ا حت ناظ
بجننم ومنراابتجم للتزكنند مننن عنندم تالىجننم نلننل زبننائن غيننر منربحين ،ويلننتطيا المنندراع مننن أن يركن ّنزوا
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علننل عمليننة التلنناير ،وعلننل تطننوير الامليننة واألنشننطة المتالزننة ب ن دارة الا اننة مننا الزبننائن غيننر
المربحين والملتجدفين الذين يزاون ف الجانب الالوي األيمن للمص وفة.
وتحنندد ( )BSCالزبننائن الملننتجدفين وغيننر الملننتجدفين ،أمننا أأنمننوذج ( )ABCفياطن ري للمنندراع
علل أماكن تواجند ال نرا المتالزنة بتالنل الزبنائن الجنذابين والمكل نين فن الا انات المربحنة علنل
األم نند الباي نند ،وياطن ن أأنم ننوذج بطاا ننة األداع المتن نوازن توئ ننيحا للم نندراع عل ننل ال ننرا الجذاب ننة،
نن
وال ننرا الت ن مننن الممكننن أن تتالننل نلننل فننرا جذابننة ،ولكننن يجننب علننل المنندراع أن ينندركوا ّ
أمنوال الزبننائن تبنندأ بالتنننااا والنئننوب مننا الا اننة المربحننة فن األمنند الباينند ،ولننذلك فننان الجنند

النجائ إلدارة الا اة ما الزبون

الحصول علل ألجم (حصة) عالية من الزبائن.

ب -أنمننوذج مجنناميا ع اننة الزبننون  :Customer Relationship Groups Modelيتئننمن ننذا
األأنمننوذج ايننام الشننركات بتصننني

الزبننائن علننل وفننق بانندين رئيلننين و مننا و ع الزبننائن للشننركة،

وحجم األرباح المحتمل تحزيزجا من خ ل التاامل ما ي ع الزبائن ،ولذلك ناك أرباة أنوات من
الزبائن علل وفق ذا التصني

و م األصدااع الحزيزيون ،وال راشات ،وأصدا

البحر ،وال رباع،

الو ع المتواا
زبائن األمد الزصير

زبائن األمد البايد
األصدقاء الحقيقيون

الفراشات

الموائمة المناسبة بين عروض الشركة وحاجات الزبائن (أعلى
األرباح)

الموائمة المناسبة بين عروض الشركة وحاجات الزبائن (أرباح
مرتفعة)

أصداف البحر

الغرباء

موائمة منخفضة بين عروض الشركة وحاجات الزبائن (أرباح
منخفضة)

موائمة منخفضة بين عروض الشركة وحاجات الزبائن (أقل
األرباح)

ربحية عالية
الربحية المحتملة
ربحية منخ ئة

الشكل  5مجاميا ع اة الزبون
(Source: )Kotler & Armstrong, 2008: 22
ويمكن توئني مئنامين نذه المصن وفة كمنا ينزت :
)22

( Kotler & Armstrong, 2008:
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* اءصكككدقال الحقيقيككككو ::تتئ ننمن ننذه الخلي ننة للزب ننائن المن نربحين وال ننذين ل ننديجم ال ننو ع المرت ننا
للشركة ،ولذلك ف ّنجا تتئمن الموائمة المنالبة بين عروح الشركة وحاجات الزبائن ،وتحزق ذه
الخلية أعلل األرباح ،ولذلك تتجه الشركة نحو زيادة ا لتثمار وبناع الا اات الطويلة األجنل منا
نذا الننوت مننن الزبنائن ،وا لنتبزاع علننيجم ل نرح تح ينز م علننل نزنل الصنورة الموجبننة عنن الشننركة
نلل الزبائن اآلخرين.
* الفراشكال :تتئنمن ننذه الخلينة للزبنائن المنربحين والنذين

يوجند لننديجم النو ع المرت نا للشننركة،

ولننذلك ف ّنجننا تتئننمن أيئننا الموائمننة المنالننبة بننين عننروح الشننركة وحاجننات الزبننائن ولكننن بحجننم
أال بالمزارنة ما األصدااع الحزيزيون ،وتحزنق نذه الخلينة ل ربناح المرت انة ،ولنذلك تتجنه الشنركة

نحننو كلننب و ع نني ع الزبننائن مننن خ ن ل التركيننز علننل الخدمننة المزدمننة لجننم ،ويانند المتانناملين
باأللواق المالية مثا علل ذا النوت من الزبائن.
* أصداف البحر :تتئمن ذه الخلية للزبائن المربحين ولكن بحجم مننخ ح والنذين لنديجم النو ع
المرت ننا للشننركة ،ولننذلك ف ّنجننا تتئننمن الموائمننة المحنندودة بننين عننروح الشننركة وحاجننات الزبننائن،

وتحز ننق ننذه الخلي ننة أرباح ننا منخ ئ ننة ،ول ننذلك تتج ننه الش ننركة نح ننو محاول ننة تحل ننين ربحي ننة نني ع

الزبائن ،أو تخ يح حجم الخدمات المزدمة لجم ،وياد المتزاعدين المتااملين ما المصنار مثنا
علل ذا النوت من الزبائن.
* الغربال :تتئمن ذه الخلية للزبائن الت تكون ربحيتجم منخ ئنة والنذين يكنون و ع نم للشنركة
منخ ئ ننا أيئ ننا ،ول ننذلك ف ّنج ننا تتئ ننمن الموائم ننة المح نندودة ج نندا ب ننين ع ننروح الش ننركة وحاج ننات
الزبننائن ،وتحزننق ننذه الخليننة أاننل األربنناح للشننركة ،ولننذلك تتجننه الشننركة نحننو عنندم ا لننتثمار ف ن

المجا ت المتالزة بجي ع الزبائن.
ج -أنمواج مصفوفة اءهمية االوتراتيجية مقابل ربحية الزبو::
Krakhmal, 2008: 6-:Customer Profitability vs. Strategic Significance Matrix Model
))7
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و و تزنية أخر تلتخدم ف تحليل ربحية الزبنون وذلنك منن خن ل تمثينل زبنائن الشنركة بمخطنط
يوئن مصن وفة تمثننل األ ميننة ا لننتراتيجية للزبننون وربحيتننه ،ويمكننن توئنني

ننذا األأنمننوذج مننن

خ ل الشكل (  ) 6اآلت :

بشكل
مربمرببشكل
كبير
كبير

نوت الزبائن

رب كبير
مربحين

عال

ربحية مزيج
المنتج

غير مربحين
رب اليل

غير مرب
بشكل كبير

واطئ

عال

كل ة الخدمة

واطئ
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الشةل 6مصفوفة اءهمية االوتراتيجية مقابل ربحية الزبو:
(Source: )Krakhmal, 2008: 6

توئن ن األل ننجم الموج ننودة فن ن المخط ننط نل ننل ا تج نناه المزت ننرح لتوج ننه الزب ننون ،ويمك ننن أن تل نناعد
المارفة ٍ
بكل من ربحية الزبون والتجابتجم للاروح التلنويزية علنل اينام الشنركة بتطنوير ججود نا
التلويزية وبزللوب ييدي نلل تاظيم الرب بشكل كبير ،ويتئنمن نذا األأنمنوذج لمزيناس نئناف
يتالق بتخصيا الموارد ما األخذ بنظر ا عتبار لزيمة الزبون داخل المنظمة.
ويشير ذا األأنموذج نلل ع اة ربحية الزبنون منا مند نمكانينة النتبدال الزبنائن الحناليين منا
زبننائن جنندد يتانناملون مننا الشننركة ،نذ يتبنناين نننوت الزبننائن وفننق ننذه الا اننة ،ويانند الزبننائن الننذين
نن الننباح
يمتننازون بلننجولة نمكانيننة الننتبدالجم غيننر جننذابين للججننود التلننويزية ،علننل الننرغم مننن ّ

منجم يوفّر فرصة كبيرة علل تحزيق أرباح مرت اة ،بالمزارنة منا الزبنائن النذين يصناب النتبدالجم،
وعند تئمين كل ة ترك الزبائن للتاامل ما الشركة نلل تحليل ربحية الزبنون نحصنل علنل مزيناس
يدعل مزياس  ، Tobin`s qويشير ذا المزياس نلنل نلنبة ربحينة اللنوق الناجمنة منن ا لنتثمار
فيه نلل كل ة التبدال الزبون.
فزنجننا تتحمننل لتكننالي
وعننندما تزننوم الشننركات بننالحم ت التلننويزية ل ننرح جننذب زبننائن جننددّ ،

كبيرة اد

تنيدي نلنل الحصنول علنل الزبنائن المنربحين ،ولنذلك يشنير نذا األأنمنوذج نلنل ئنرورة

تحديد الزبائن المجمين (ا لتراتيجيين) ل رح توجيه الحم ت التلويزية نحو م ومننذ بداينة الزينام
بالنشاط ،ويجنب األخنذ بنظنر ا عتبنار ن ّن جمينا الزبنائن لنيكونون مكل نين للشنركة وغينر منربحين
ف بداية الحم ت التلويزية ،بلبب التكالي

المرت اة والمرتبطة ببناع الا اة ما ي ع الزبائن.

ولذلك تحتاج الشنركة نلنل المزارننة بنين ا اتصناديات المرتبطنة بالحصنول علنل الزبنائن الجندد،
وا اتصنناديات الناجمننة مننن التاامننل مننا الزبننائن الحنناليين الننذين يتانناملون مننا الشننركة منننذ عنندة
ل نننوات ،فئن ن ع ننن ايامج ننا بمرااب ننة التزلب ننات فن ن طل ننب الزب ننائن الح نناليين عل ننل جمي ننا منتجاتج ننا
وبصورة ملتمرة ،ل رح تحديد الربحية الكلية للزبون خ ل مدة تاامله ما الشركة.
د -أنمواج دورة حياة الزبو:Customer lifetime value :
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Source: ("How to Measure and Manage Customer Value and Customer Profitability",
)internet, p.p. 9-14

ينظر ذا األنموذج للزبائن علل اعتبار ّأنجم التثمار ،وتامنل وظنائ

التلنويق والمبيانات علنل

وف ننق ماادل ننة ت نندعل ايم ننة حي نناة الزب ننون  ،CLVوذل ننك عتب ننارات تتال ننق ب مكاني ننة تحزي ننق األرب نناح
الملتزبلية من الزبائن ،ويتم التاامل ما كل زبون كزداة النتثمار مشنابجة للنجم مانين فن مح ظنة
التثمارية ماينة ،ولذلك يكون الزبائن كاأللجم.
نيدي ال ننتخدام الزب ننائن نل ننل تحزي ننق األرب نناح ،أو تحزي ننق الخل ننارة ،كم ننا نن
وم ننن الممك ننن أن ي ن ّ
الت ي نرات ف ن

نذا اللننلوك للزبننائن

تلننبب الزلننق عننادة ،وانند يكننون الننتخدام ألننلوب  CLVم ينندا

ل جم للوك األرباح ،نذ يربط ذا األللوب عائدات الزبون ما أرباح الشركة والذي من الممكن أن
نن الزبننائن انند
يننذ ب با تجنناه ن لننه دائمننا ،نذ ّ

يكون نوا م نربحين علننل الننرغم مننن ارت ننات حجننم

نن ننذا األل ننلوب يص ننور وجج ننة نظ ننر متزدم ننة فن ن خل ننق الث ننروة ويمك ننن أن يح ن ّندد
مبيا نناتجم ،كم ننا ّ
كصاف ايمة حالية إليرادات الزبون.

ويب ننين الش ننكل ( )2ال رئ ننيات والتنبن نيات التن ن تش ننترك فن ن تز نندير ايم ننة حي نناة الزب ننون ،وا نند يك ننون
أنمننوذج التنبنني حلالننا جنندا للادينند مننن ا فت ارئننات ،فالننل لننبيل المثننال نلنل متننل تلننتمر الا اننة
فاننال فجننل ننو زبننون
ال االننة مننا الزبننون؟ وكننم ومتننل ين ننق الزبننون ال ّاننال؟ واذا كننان الزبننون غيننر ّ
ميات؟ و ل ليتالل نلل المنافلين؟ واذا كان كذلك فماذا وكم ليشتري من المنافلين؟

فزنند ين ننق الزبننون  $100مننا الشننركة وين ننق  $500مننا المنافلننين ،ولننذلك يجننب علننل الشننركة أن
تبحننث ف ن البيانننات المتاحننة لننديجا ف ن محاولتجننا لاجابننة علننل ننذين الل نيالين ،وف ن حننال عنندم
الننتطاعتجا الحصننول علننل البيانننات الخارجيننة ،ف ّنجننا تلجننز نلننل وئننا ا فت ارئننات علننل البيانننات
الم زودة ،و ذا يان الحاجة نلل ك اعة عالية ف التنبي اإلحصائ ل رح تطوير ندارة األداع.
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الزيمة الحالية

الزيمة الملتزبلية

ايمة الزبون

الزيمة

الحال

المحتملة

التنبي وعدم التزكد

الوات

نجاية مدة

اليوم

التنبي

شةل ()7قيمة أنمواج دورة حياة الزبو:
Source:"How to Measure and Manage Customer Value and Customer Profitability", internet, p.p. 12

ويانند م جننوم الزيمننة الحزيزيننة لحينناة الزبننون فن الوااننا الاملن م جومننا صنناب الزينناس ،وكننذلك فجننو
م جننوم يمكننن ند اركننه لكننن صنناب ا لننتخدام ،نذ ينندرك المنندراع بننزن الزبننائن يختل ننون فن ملننتويات
توليد األرباح بالنلبة نلل المبياات ،وعادة ما يثزنون بالزبنائن النذين يحززنون أربناح حالينة فزنط فن
حال ادرة المحالبين علل حلاب ذه األرباح.
و ننا يبنرز اللنيال اآلتن  :ننل منن الممكنن منن الناحينة الامليننة أن تزناس ايمنة حيناة الزبنون؟ و ننل
يلنناوي ذلننك للججنند المبننذول فن الزينناس؟ ومننا ن الحننا ت أو الموااننا الت ن تلننتخدم فيجننا بيانننات
 CLVلتصب م جومة؟.
نن اإلجابننة علننل ننذه التلنناي ت تانند كمح ن ّنزات للبنناحثين تنندفاجم نحننو ننجنناز الادينند مننن البحننوث
ّ
علل ذا الموئوت الحيوي والمجم بالنلبة لمنظمات األعمال.

 -5بنال العالقال مع الزبو ::يمكن توئي مئامين ذه الا اة من خ ل ال زرات اآلتية:
أ -إدارة العالقكككة مكككع الزبكككو ::يانند م جننوم ندارة الا اننة مننا الزبننون ( )CRMاألكثننر أ ميننة ف ن
وتار بزنجا عملية شاملة تتئمن بناع والمحافظنة علنل الا انات المربحنة منا
التلويق الحديثّ ،
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الزبن ن ن ن ن ن ن ن ن ننون من ن ن ن ن ن ن ن ن ننن خ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ل تزن ن ن ن ن ن ن ن ن ننديم الزيمن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة األفئن ن ن ن ن ن ن ن ن ننل لن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه وتحزين ن ن ن ن ن ن ن ن ننق رئن ن ن ن ن ن ن ن ن نناه.
()Armstrong & Kotler, 2005: 16
ويجب أن تكاف المنظمات علل بناع ع اات مربحة وشخصية وطويلة األمند منا الزبنائن ،و
تصننب الا اننة ع اننة ش نراكة وليلننت مجننرد الملننا مة ف ن عمليننة التبننادل ن ف ن حننال الشنناور
بوجود الثزة وا لتزام بين المنظمة وزبائنجا)Etzel et. al., 1997: 12( .
نن الم تنناح
وتانند ايمننة الزبننون وارئننائه الحجننر األلنناس إلدارة الا اننة المربحننة مننا الزبننون ،نذ ّ

ألن الزبننائن
ال نرئيس إلدارة ننذه الا اننة ن خلننق الزيمننة األفئننل للزبننون وتحزيننق رئنناه ،وذلننك ّ
يكونون موالين لجنا ،وياطو نا الجنزع األكبنر منن تانام تجم التجارينة،

الرائين عن المنظمة لو

بزنجا تزييم الزبائن لل روانات بنين م ازينا وتكنالي
وتار القيمة المدرةة ّ
ّ

عنرح التلنويق بالمزارننة

ما عروح المنافلين)Armstrong & Kotler, 2005: 16( .
وتزخذ ذه المزايا والتكالي
والتكالي

أشكا عدة ،متدرجنة منن الم ازينا والتكنالي

ا اتصنادية نلنل الم ازينا

المانوية ،ويبندو الملنتجلك أكثنر رئناع فن حنال كنون ايمنة الزبنون ن األعلنل (وذلنك

عند تجاوز المنافا للكل

أن الكلن
فزن الملتجلك الذي ينر ّ
وبجامش كبير) ،ومن ناحية أخر ّ ،

أكبر من المنافا ،من المحتمل لنن يكنون منن زبنائن الشنركةPerreault & McCarthy, ( .
)1999:38
وياتمد رضا الزبو :علل أداع المنتَج المدرك بالمزارنة منا تواانات المشنتري ،نذ ينيدي انخ ناح
أداع المنتج عن التوااات نلنل عندم نرئناع الزبنون ،فيمنا تنيدي م ئمنة أداع المننتج للتواانات نلنل
نرئ ن نناعه ،فن ن ن ح ن ننين ي ن ننيدي تج ن نناوز أداع المن ن ننتج لتل ن ننك التواا ن ننات نل ن ننل خل ن ننق الزب ن ننون المب ن ننتجج.
()Armstrong & Kotler, 2005: 17
وتختل ن

ملننتويات الا اننة مننا الزبننون علننل وفننق طبياننة اللننوق الملننتجد  ،نذ ت نرتبط الشننركة

با اننات بلننيطة مننا الادينند مننن الزبننائن منخ ئ ن الجننامش (تكننون مشننترياتجم منخ ئننة األربنناح
بالنلبة للشركة) ،فيما تنشز الشنركة ع انات شنراكة كاملنة منا الزبنائن المنربحين (تكنون مشنترياتجم
مرت اننة األربنناح بالنلننبة للشننركة) ،وتزنندم الشننركة ث ثننة أن نوات مننن المنننافا لزبائنجننا ل ننرح تطننوير
و ئجم ،وتتمثل بالمنافا المالية مثل حوافز البيا ،والمنافا ا جتماعية مثل رعاية البرامج التلويزية
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ف ن الن نوادي ا جتماعيننة ،ومنننافا الننروابط الجيكليننة الت ن تتئننمن ا رتبنناط بشننبكات حالننوبية مننا
الزبائن)Armstrong & Kotler, 2005: 17-20( .
ب -الابيعة المتغيرة للعالقة مع الزبو ::أدت الت يرات البيئينة المتلنارعة نلنل نحنداث ت يينر فن
ع اننات الشننركات مننا زبائنجننا ،وتتئننمن ننذه الت يي نرات با ختيننار النندايق للزبننائن ،نذ يننتم نج نراع
تحليل ربحية الزبون عند اختياره ،ل رح توجيه عروح التلويق نحو الزبائن المربحين والتخلا
من الزبائن الت تكون ربحيتجم غير م ئمة للشركة ،وتدعل ذه الاملية ب دارة الا انة ا نتزائينة،
واد تم التخدام ذه الطريزة ف الصناعة المصرفية.
وباد أن يتم انتزاع الملتجلكين المربحين ،تزوم ندارة التلويق بتكوين ع اات طويلنة األمند ماجنم،
نن الشن ننركات ف ن ن الوان ننت الحن ننال
نذ ّ

تصن ننمم ا لن ننتراتيجيات المتالزن ننة بجن ننذب الزبن ننائن واج ن نراع

الص زات ماجم فزط ،بل تلتخدم ندارة الا اة ما الزبنون للمحافظنة علنل الزبنائن الحناليين ،وبنناع

ع اات مربحة طويلة األمد ماجم.
وفئن عننن ذلننك فننزن الشننركات تزننوم ف ن الواننت الحائننر با تصننال المباشننر بالزبننائن وذلننك مننن
خن ل مننا يلننمل بالتلننويق المباشننر ،وذلننك بالننتخدام ولننائل ا تصننال المختل ننة (الجننات  ،البرينند،
األكشاك ،واإلنترنت))Armstrong & Kotler, 2005: 20-22( .
ج -توككويع عالقككة الش كراةة :تتئننمن ندارة الا اننة مننا الزبننون مننا يلننمل ب ن دارة ع اننة الش نراكة،
وتار بزنجا الامل المشترك ما الشركاع فن األالنام األخنر للشنركة ،أو منا الشنركاع منن خنارج
ّ
الشننركة ،ل ننرح ا شننتراك ف ن تاظننيم الزيمننة للزبننائن ،نذ ت نرتبط أالننام الشننركة لتكننوين فننرق عمننل
لتحزيق الزيمة للزبون ،وتتكون ذه ال رق من أفراد المبياات والتلويق ،والمتخصصين بالامليات،
والمحلل ننين الم نناليين وغي ننر م ،ل ننرح تنل ننيق جج ننود األال ننام نح ننو تاظ ننيم الزيم ننة للزب ننون وتحزي ننق
رئاه)Armstrong & Kotler, 2005: 22( .
نزن علننل المحالننبين
وف ن حننال حصننول باننح المشنناكل ،مننث مشننكلة تتالننق بزائمننة الزبننون ،فن ّ

ملاعدة رجال البيا ف حل ذه المشنكلة ،وعندم اعتبنار نذه المشنكلة بزنجنا تتالنق بنالزبون ،وانمنا
تتالنق بالشنركة ،نذ تتطلنب الا انة طويلننة األجنل منا الزبنون مشناركة جميننا أفنراد الشنركة فن حننل
المشاكل الت يواجججا الزبون)Perreault & McCarthy, 1999:39( .
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وكننذلك أدت الت ي نرات نلننل مشنناركة الشننركة للمجج نزين والمننوزعين مننن خ ن ل ندارة لللننلة التججيننز
ف تصنيا وتوزيا المنتجات ل رح خلق الزيمة للزبون ،فمث تتئمن ل لنل التججينز لصنناعة
نار
الحال ننبات الشخص ننية م ننن مجج ننزي مكون ننات الحال ننبة ،ومص ن ّننا الحال ننبة ،والم ننوزعين ،وتج ن ّ
التجزئننة ،والبننائاين ،وكننذلك ظجننرت التحال ننات ا لننتراتيجية بننين الشننركات ل ننرح الحصننول علننل

الشركاع ا لتراتيجيين ()Armstrong & Kotler, 2005: 22-23

االوتنتاجال والتوصيال
 -1االوتنتاجال:
 .1ياند الزبننائن بالنلننبة للشننركة أداة الننتثمار مشنابه ل لننجم فن المحننافظ ا لننتثمارية ،وذلننك
عتماد أرباح الشركات بشكل كبير علل الا اة المنالبة ما الزبون المرب .

 .7يمك ننن تزل ننيم الزب ننائن نل ننل مجم ننوعتين فيم ننا يتال ننق بتحزي ننق األرب نناح ،و ننم الزب ننائن ال ننذين
تحمل الخلارة.
يلا مون ف تاظيم أرباح الشركة ،وآخرين ييدي التاامل ماجم نلل ّ
 .1تلننتثمر الشننركات الادينند مننن الم نوارد ا اتصننادية ف ن حم تجننا التلننويزية ل ننرح جننذب
زبائن جدد ،مما يتطلب توفر مالومات عن خصائا الزبائن الملتجدفين من أجل التنبي

بما يمكن أن يحززوه من ربحية للشركة.

 .4يمكن أن يكون الزبائن الجدد ج ّذابون حتل وان لم يكونوا مربحين.
 .5تلاعد عملية تخصيا الكل

غير المباشرة علل م اركنز الكلن

فن تحديند الن زنات التن

تصرفجا الشركات من أجل الحصول علل األرباح الناجمة من التاامل ما الزبائن.

 .6تلتخدم ألاليب تحليل ربحية الزبون ف عملية توئي الزبون المرب وغينر المنرب  ،منن
أجننل ملنناعدة متخننذي الزنرار علننل تحدينند الليالننات ال زمننة لتنميننة الا اننات مننا الزبننائن

المن نربحين ،وتحدي نند األل نناليب الئ ننرورية م ننن أج ننل ا حت نناظ بج ننم ،والليال ننات ال زم ننة
لتحويل الزبائن غير المربحين نلل زبائن مربحين أو عدم التاامل ماجم.

 .2تننيدي عمليننة حلنناب ايمننة حينناة الزبننون مننن خ ن ل جمننا المالومننات الئننرورية عننن دورة
حياته نلل الملاعدة علل التنبي باألرباح الملتزبلية المتوااة من خ ل التاامل ماه.

 -2التوصيال
جدينة علنل
 .1ياد الزبنون المنرب مكلنبا للشنركات ،لنذلك فن ّن علنل الشنركات الامنل وبكنل ّ
ا حت اظ بالزبائن المربحين
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 علل الشركات ومن خ ل ايامجا بتحليل ربحية زبائنجا ان تحدد الزبائن غير المنربحين. 7
والذين بدعوا يشكلون عبئا عليجا من اجنل ان تامنل علنل تخ نيح حجنم التاامنل ماجنم
.
مية عملية تحلينل ربحينة الزبنون فن مارفنة موانا الزبنائن بالنلنبة للشنركة فنان علنل

.1
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ا اتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة وا اتصاد ،جاماة ب داد ،م ،14ت.7002 ،57
 -11عبن ننود ،لن ننالم محمن نند ،ندارة التكن ننالي
المحدودة ،ب داد.7002 ،

ف ن ن النشن نناط المص ن نرف  ،شن ننركة آب للطباعن ننة ال نين ننة

