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Abstract
This paper aims to find out the role that Social Networks play in managing the relationship
with the customer as a tool pursued by relational companies and as anew communication
channel. The study conclude that any company can invest in the networks to communicate
with its current and potential customers, creating a long-term relationship with them by
gathering information about their wishes, their purchasing habits, their experiences with the
products they produce for their knowledge more, follow their interactions through their
pages and comments to improve their services and resolve their complaints to gain their
satisfaction, loyalty and enhance the bonds of mutual trust.
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دور شبكات التواصل االجتماعي يف إدارة العالقة مع الزبون
الدكتور اليمني فالتو ،أستاذ حماضر أ ،جامعة دمحم خيضر بسكرة –اجلزائر-
الباحثة بنشوري نسيبة ،طالبة دكتوراه (سنة رابعة) ،جامعة دمحم خيضر بسكرة –اجلزائر-

ملخص
هتدف ىذه الورقة البحثية إذل معرفة الدور الذي أصبحت تلعبو شبكات التواصل االجتماعي يف إدارة العالقة
مع الزبون كأداة تنتهجها الشركات ذات التوجو العالئقي وكقناة اتصالية جديدة ،وخلصت الدراسة إذل أنو
ؽلكن ألي شركة االستثمار يف ىذه الشبكات للتواصل مع زابئنها احلاليُت واحملتملُت ،خلق عالقة طويلة األمد
معهم من خالل رتع ادلعلومات حول رغباهتم ،عاداهتم الشرائية ،جتارهبم مع ادلنتجات اليت تنتجها دلعرفتهم
أكثر ،متابعة تفاعالهتم عرب صفحاهتا وتعليقاهتم لتحسُت خدماهتا وحل شكاويهم لكسب رضاىم والئهم
وتعزيز أواصر الثقة ادلتبادلة.
الكلمات املفتاحية :إدارة العالقة مع الزبون ،معرفة الزبون ،قيمة الزبون ،ثقة الزبون ،شبكات التواصل االجتماعي.

املدخل:
أدى التوجو ضلو اقتصاد ادلعرفة ادلبٍت أساسا على التطور والتقدم التكنولوجي إذل استكشاف ادلعرفة يف الشركات
لتحقيق استمراريتها يف ظل التنافس الشديد والتغَتات ادلتسارعة وادلعقدة يف بيئة األعمال ،ىذا ما جعلها تنتهج
إدارة تعامالهتا إلكًتونيا خاصة مع رأمساذلا الزبوين ابعتباره العنصر الرئيسي جلميع أنشطتها التسويقية وذلك من
خالل إنشاء عالقات تفضيلية معو على ادلدى الطويل وشخصنة العرض لكل زبون عن طريق عدة برامج
وتطبيقات تكنولوجية حديثة من بينها شبكات التواصل االجتماعي (فايسبوك ،تويًت ،انستغرام... ،إخل)،
لكون ىذه األخَتة األسرع واألوسع انتشارا واألقل تكلفة من وسائل التواصل األخرى للتعرف على حاجات
الزبون ورغباتو وضمان والءه وزايدة ثقتو ورضاه هبا ،فقد أثبتت كفاءهتا يف تقريب الزبون من الشركة وتفعيل
العالقة معو من خالل معرفة سلوكو وطريقة تفكَته جيدا -الذي أصبحت لديو القدرة على البحث عن
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ادلنتجات اليت ػلتاجها وتقييم البدائل واختاذ قرار الشراء ،-تقليص دورة التغذية العكسية للطرفُت ،مواجهة
ادلنافسة وتقدمي اخلدمات على مدار الساعة ،وابت معظم الزابئن يستخدمون الفايسبوك ،التويًت ،االنستغرام،
 ...وغَتىا دلساعدهتم يف اختاذ قرارات شراء ادلنتجات.
وبناءا على ما تقدم ؽلكن صياغة إشكالية موضوع البحث ابلتساؤل التارل:
كيف تلعب شبكات التواصل االجتماعي دورا يف إدارة العالقة مع الزبون؟
وعلى ضوء ىذه اإلشكالية ؽلكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 -1كيف تلعب شبكات التواصل االجتماعي دورا يف معرفة الزبون؟
 -2كيف تلعب شبكات التواصل االجتماعي دورا يف حتديد قيمة الزبون؟
 -3كيف تلعب شبكات التواصل االجتماعي دورا يف تعزيز الثقة مع الزبون؟

ىدف البحث:
تعترب شبكات التواصل االجتماعي من أكثر الوسائط االتصالية استخداما من قبل معظم اجملتمعات لسهولة
وسرعة انتشارىا شلا جعلها مؤىلة أن تكون األنسب يف التسويق اإللكًتوين الذي يعتمد بصورة كبَتة على
تكنولوجيا ادلعلومات  ،ذلذا يسعى ىذا البحث إذل إبراز الدور الذي ؽلكن أن تؤديو ىذه الشبكات يف إدارة
الشركات لعالقاهتا مع زابئنها ،وذلك من خالل تبيان دورىا يف معرفة الزابئن (احلاليُت واحملتملُت) ،حتديد
قيمتهم وتعزيز ثقتهم من جهة أخرى.

املنهج املتبع:
بغرض اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة وابلنظر لطبيعة البحث اتبعنا ادلنهج الوصفي التحليلي ،ومت تسليط
الضوء على األفكار ادلستخلصة من مراجعة األدبيات حول التوجو العالئقي ضلو الزبون وشبكات التواصل
االجتماعي وحاولنا التعمق لتبيان دور ىذه األخَتة على إدارة العالقة مع الزبون.

أوالا :اإلطار املفاىيمي إلدارة عالقة الزبون

شهدت النظرايت ادلتعلقة ابلنشاطات التسويقية حتوال جذراي ارتبطت ابالنتقال من ادلقاربة الصفقاتية "ادلدى
القصَت" إذل ادلقاربة العالقية "ادلدى الطويل" يف بداية ذتانينات القرن  ،20ما أدى إذل تغَت عميق يف العالقة
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بُت الشركة والزبون وأصبح بناء عالقات دائمة مع الزابئن احلاليُت/اجلدد واحملافظة عليم وغَتىم من أصحاب
ادلصاحل ىدفا اسًتاتيجيا رئيسا يف رتيع رلاالت التسويق.

 -1تعريف إدارة عالقة الزبون
ابتت الشركات يف الوقت احلارل منتبهة من خالل التسويق ابلعالقات إذل أعلية االحتفاظ ابلزابئن احلالُت
كهدف أساسي وإقامة عالقات دائمة معهم ما أمكن ،وعادة ما يستخدم مصطلح التسويق ابلعالقات مرادفا
إلدارة العالقة مع الزبون دلا يتضمنو من إنشاء للعالقات مع الزابئن واحملافظة عليها وتدعيمها على ادلدى
الطويل ،ورغم احتواء ىذين ادلصطلحُت لنفس القواعد التفكَتية إال أنو يبقى الثاين ىو األكثر استعماال حيث
يرى ( )Gummessonأنو التسويق ابلعالقات ىو ادلفهوم الرئيس للنوع اجلديد من التسويق ،ودتثل إدارة
العالقة مع الزبون ىو اإلطار العملي للتسويق ابلعالقات.
ترجع أصول إدارة العالقة مع الزبون إذل مفاىيم خدمة الزبون ألن تقدمي اخلدمة من وجهة نظر مقدمها ىي
الطريقة الوحيدة لضمان التميز التنافسي ،أما من وجهة نظر الزبون ىي عند حصولو على ما يريد فبدا من
الالزم زلاولة التنسيق بينهما لتحقيق ادلصلحة ادلشًتكة ويتحقق ىذا التنسيق من خالل ادلمارسات والسياسات
اإلدارية اليت تضع الزبون يف قلب اىتمامات ادلؤسسة؛ ونظرا للتطور التارؼلي الذي شهدتو إدارة العالقة مع
الزبون من مرحلة الًتكيز على ادلنتوج إذل مرحلة إدارة رتيع عالقات ادلؤسسة ،فإن الدراسات واألاحباث العلمية
كانت ذلا أيضا وجها ت نظر سلتلفة ختتلف من ابحث آلخر ومن مفكر آلخر شلا أدى إذل تعدد التعاريف
حول إدارة عالقة الزبون.
فقد عرفت أبهنا "عملية إدارة رتيع جوانب التفاعل بُت الشركة وزابئنها مبا يف ذلك االستكشاف ،ادلبيعات
واخلدمات ،وحتاول تطبيقات إدارة عالقة الزابئن توفَت نظرة اثقبة وحتسُت عالقة الشركة  /الزبون من خالل دمج
كل صور التفاعل مع الزابئن يف صورة واحدة" ).(Buttle , 2009, p. 27
وعرفت أيضا على أهنا " مقاربة منظمة إلدارة دورة حياة الزبون مبا يتناسب مع العمليات والتكنولوجيا"
).(Rajola , 2013, p. 42
يف حُت ) (Kleinaltenkamp, plinke, & Geiger, 2015, p. 62أشار إليها أبهنا "فلسفة
التوجو ضلو الزابئن مبساعدة تكنولوجيا ادلعلومات من أجل بناء وتوطيد عالقات الزابئن ادلراحبُت على ادلدى
الطويل من خالل تطبيق مفاىيم التسويق ،ادلبيعات واخلدمات".
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وعُرفت أيضا على أهنا "اسًتاتيجية أعمال ذلا أتثَت ىائل على العمليات التنظيمية ،قادرة على تطوير التعرف
على الزابئن ،زايدة ثقة وقيمة كل زبون من خالل توفَت السلع واخلدمات ادلخصصة" (Faed , 2013, p.
)7
من خالل ما سبق ؽلكن استخالص العناصر الرئيسية ذلذا التعريف فيما يلي:
 اسًتاتيجية عمل :تتبٌت الشركة فلسفة جعل الزبون مركز اىتمام ويتم وضع نشاطات إدارة ىذه العالقة منقبل مديري الشركة؛
 التفاعل :من خالل احلوار وتبادل ادلعلومات مبساعدة تكنولوجيا ادلعلومات؛ الزابئن :ؼلتلف نوع الزبون (فرد أو شرػلة أو عدة شرائح ،وسيط أو مورد او اتجر جتزئة) تبعا لنوع الصناعةونوع ادلؤسسة؛
 قيمة الزبون :تعظيم قيمة الزبون احلالية وادلستقبلية من خالل تكرار الصفقات والتبادالت وىو اذلدفالنهائي من العالقة.

 -2مراحل تطور إدارة العالقة مع الزبون
ترجع أصول إدارة العالقة مع الزبون إذل مفاىيم خدمة الزبون ألن تقدمي اخلدمة من وجهة نظر مقدمها ىي
الطريقة الوحيدة لضمان التميز التنافسي ،أما من وجهة نظر الزبون ىي عند حصولو على ما يريد فبدا من
الالزم زلاولة التنسيق بينهما لتحقيق ادلصلحة ادلشًتكة ويتحقق ىذا التنسيق من خالل ادلمارسات والسياسات
اإلدارية اليت تضع الزبون يف قلب اىتمامات ادلؤسسة.
وظلت إدارة العالقة مع الزبون مع بداية التسعينات من رلرد أداة تسويقية تكتيكية إذل عنصر اسًتاتيجي يف رتيع
القرارات التسويقية ،وقد زاد تطور التكنولوجيا عموما واالنًتنت خصوصا من تبٍت إدارة العالقة مع الزبون يف
العديد من الصناعات ،وقد مر ىذا ادلفهوم بعدة مراحل اترؼلية ىي(Kumar & Reinartz, :
)2018, pp. 12-13--14
املرحلة األوىل :إدارة عالقات الزابئن الوظيفية

كانت ىذه فًتة التوسع السريع اليت وجدت الشركات صعوبة يف مواكبة قواعد التوسع حىت أنو دل تكن ىناك
إدارة جيدة حلساابت الزابئن بل رلرد تسيَت حلساابت الديون رغم التوسع الكبَت لقواعد الزابئن؛ وتعترب ىذه
ادلرحلة وظيفية إلدارة العالقة فلقد تطورت رتيع النشاطات اليت تقع ضمن مظلة إدارة عالقات الزابئن من
تطبيقُت مستقلُت :األول ىو أدتتة قوى البيع وختتص أبنشطة ما قبل البيع وذلك ابحلفاظ على بياانت الزابئن
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ادلتوقعُت ،التسويق عرب اذلاتف ،توليد الطلب ،إنشاء حصص بيعية ووضع أوامر البيع؛ واثنيهما ىو تدعيم
خدمة الزبون اليت هتتم أساسا أبنشطة ما بعد البيع وتقوم هبا مكاتب ادلساعدة ،مراكز االتصال ،وعلى الرغم
من أن كال ىذين التطبيقُت ساعلا يف حتسُت اخلدمات وادلبيعات إال أهنما غَت مندرلُت بفعالية مع ادلكاتب
اخللفية ومعزولُت عن النظم األخرى .وكانت أداة ختطيط موارد الشركة  ERPمصممة جلمع إدارات الشركة
ووظائفها ضمن نظام حاسويب واحد.
املرحلة الثانية :بدء الرتكيز على الزبون
زاد االىتمام يف ىذه ادلرحلة مبكاتب مواجهة الزبون كمقاربة إلدماج األنظمة الفرعية ادلستقلة وادلختلفة يف حزمة
واحدة ومأل الفراغات اليت تركها نظام  ERPوابلتارل تلبية احتياجات األعمال ابتداءا مع الواجهة األمامية
للمؤسسة ا ليت تواجو الزابئن ،وكان اذلدف ىو إنشاء رؤية موحدة جلميع التفاعالت مع الزابئن بغض النظر عن
الغرض من االتصال هبم (ما قبل البيع ،صفقات البيع ،خدمات ما بعد البيع) أو وسائل االتصال (اذلاتف،
الربيد االلكًتوين واالنًتنت) ،دل يتحقق ىذا اذلدف خالل التسعينات شلا زاد من خيبة األمل لكون توقعات
الزابئن من  CRMفاقت ما حتقق على أرض الواقع ،فتوقع ادلراقبون زواذلا إذل أن غذت األنًتنت الفهم
االسًتاتيجي ذلذه اإلدارة وابت من الواضح أن زايدة االيرادات من ىذه االخَتة كانت صعبة التنفيذ واالدراك
والقياس دون فهم اسًتاتيجي أكثر للعملية.
املرحلة الثالثة :النهج االسرتاتيجي

احبلول هناية عام  2002بدأ سوق  CRMابالنتعاش يف مقاربة اسًتاتيجية وأغلقت الفجوة بُت توقعات
الزابئن وما مت حتقيقو يف الواقع وبُت القيمة احملققة وادلدركة حيث استفادت الشركات من خربهتا وفشلها يف
تنفيذ االصدارات السابقة من  ،CRMوبدأت أفضل الشركات يف الًتكيز على دمج األنظمة األمامية اليت
تواجو الزبون من األنظمة اخللفية وكذا مع األنظمة ادلستخدمة من قبل الشركاء وادلوردين ،وساعد دمج
تكنولوجيا االنًتنت يف تدعيم  CRMفأدركت العديد من الشركات إمكانية االستفادة من تبٍت اسًتاتيجيات
 CRMبدال من التنفيذ األعمى للحلول الربرلية ادلعتمدة على التكنولوجيا فكان اذلدف النهائي ىو زايدة
االيرادات وليس فقط السيطرة على التكاليف.
املرحلة الرابعة :تسهيل ومرونة إدارة عالقات الزبون االسرتاتيجية

مع هناية العقد األول من القرن الواحد والعشرين واجهت الشركات جيال جديدا من أنظمة  CRMومت قبول
اسًتاتيجياهتا على نطاق واسع كعنصر أساسي يف اسًتاتيجية التسويق ،ومت اعتمادىا من قبل عدد متزايد من
الشركات الصغَتة وادلتوسطة كأداة إدارية ابلتكنولوجيات ادلرافقة ذلا لتوجيو أعماذلا ،واعتُربت سالستها ومرونتها
واطلفاض تكاليفها الثابتة ىو ادلفتاح الرئيس للعمل ،ومع ظهور وسائل التواصل االجتماعي وزايدة انتشار
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اخلدمة الذاتية واالنتشار ادلتزايد للخدمات على األنًتنت ازدادت معها تكنولوجيا إدارة عالقات الزابئن فكان
دتكُت الزبون من بُت أحدث ادلواضيع الناشئة.
املرحلة اخلامسة :إدارة عالقات الزبون االجتماعية

أدى التطور التكنولوجي اجلديد والوصول غَت ادلسبوق لوسائل التواصل االجتماعي إذل ظهور تقنيةCRM
االجتماعية اليت تتميز مبشاركة الزبون من خالل تكامل الويب 2.0والوسائط االجتماعية واستخدام الرؤى
ادلستندة إذل البياانت لتحسُت جتربة الزابئن الكلية ،تشجع الشركات ادلشاركة النشطة للزابئن عرب االنًتنت
خالل استخدامهم لتطبيقات الربرليات لتتبع البياانت االجتماعية يف الوقت الفعلي ،حيث دتكن ىذه
ادلعلومات الشركات من تقدمي زلتوى ذي صلة ورسائل شخصية لزابئن زلددين ،حتسُت جتربة الزابئن يف كل
نقطة اتصال على طول رحلة الزبون ابإلضافة إذل ذلك يتيح اجلمع بُت البياانت عرب وسائط التواصل
االجتماعي ادلختلفة للمؤسسات حتديد قيمة الزبون ليس فقط على أساس الراحبية فقط ولكن أيضا استنادا إذل
سلوكهم عرب االنًتنت من حيث تشتت ادلعرفة والتأثَت على األعضاء اآلخرين يف رلتمع الوسائط االجتماعية.
والشكل التارل ؽلثل تلخيصا جزئيا دلراحل تطور إدارة العالقة مع الزبون:

الشكل رقم ( :)01تطور إدارة العالقة مع الزبون عرب الزمن
قبل 1996

قبل 2002

قبل 1990
إدارة مراكز االتصال

تكامل مكاتب مواجهة

تدعيم خدمات الزبون

الزابئن (التسويق،

إدارة عالقات الزبون

أتتمة قوى البيع

ادلبيعات ،اخلدمات)

إدارة احلمالت

وظيفة اخلدمة

وظيفة التسويق
وظيفة اخلدمة

وظيفة ادلبيعات

وظيفة ادلبيعات

اجملال:

األىداف:
حتسُت عمليات اخلدمة
زايدة كفاءة ادلبيعات

ختفيض تكاليف التفاعل
زايدة االحتفاظ ابلزبون
حتسُت جتربة الزبون

االسًتاتيجية
تكامل ERP
حتليالت الزبون
التكامل الكلي لألنًتنت
كامل ادلنظمة

قبل 2015

قبل 2008
تسهيل ومرونة إدارة

إدارة عالقات الزبون

عالقات الزبون

االجتماعية

االسًتاتيجية
تكامل الويب 2.0وشبكات

وظيفة حتت الطلب
التواصل االجتماعي
كامل ادلنظمة مبا فيها ادلؤسسات
الصغَتة وادلتوسطة

ختفيض التكاليف وظلو االيرادات
ادليزة التنافسية

إشراك الزابئن
جتربة الزبون

)Source: (Kumar & Reinartz, 2018, p. 12
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 -3أبعاد إدارة العالقة مع الزبون

أصبحت ادلنتجات أكثر تطورا وأقصر عمرا بشكل متزايد وعمليات التصنيع والتطوير والتسويق ختضع للتغَت

ادلستمر ،ىذا التغَت مرتبط احبقيقة أن متطلبات الزابئن واحتياجاهتم أصبحت أكثر وعيا ودتيزا ،ما حتم على
الشركات اليت انتهجت فلسفة التسويق ابلعالقات إدراك ىذه التغَتات والتكيف معها ،وال يتأتى ذلك إال من
خالل معرفة زابئنها احلاليُت وادلستقبليُت ،حتديد األفضل منهم خللق القيمة وتعزيز أواصر الثقة ادلتبادلة.
 معرفة الزبون :ػلتاج التوجو العالئقي إذل معرفة الزابئن لفهم احتياجاهتم اخلاصة ،خصائصهم ،واالمكانية
احملتملة للعالقة ،وؽلكن تقسيم ادلعرفة إذل(Wilde, 2011, pp. 48-49) :
 معرفة حول الزبون :يشتمل ىذا النوع من ادلعرفة على معلومات حول الزبون فيما يتعلق بسلوك
الشراء والدفع ،دوافعو ،عادات الشراء والطلبات ،ويتم احلصول عليها من خالل التفاعل مع الزبون
(أاحباث السوق)؛
 ادلعرفة من الزبون :يصل ىذا النوع من ادلعرفة يف الغالب إذل الشركة من الزبون نفسو عن طريق
إبالغو ذلا بتجاربو مع ادلنتجات/العمليات أو توقعاتو منها ،معرفتو مبنافسو وكذا اقًتاحات احلل؛
 ادلعرفة للزبون :عندما يشارك الزبون معرفتو مع شركة أخرى تكون ىذه الشركة يف وضع ؽلكنها من
حتديد الفجوات ادلعرفية احملتملة وإغالقها ومواصلة تطوير عدم معرفة الزبون.
وتساىم ىذه ادلعرفة يف احلصول على زابئن أكثر راحبية ،االحتفاظ ابلزابئن احلاليُت ،احلصول على حصة أكرب
من إنفاق الزابئن وإمكانية تغيَت تصميم ادلنتج أثناء عملية التطوير وتعترب ىذه فوائد الشركات يف دمج معرفة
الزابئن ) ،(Sain & Wilde , 2014, p. 58كما ؽلكن للزبون أن يستفيد أيضا من التعاون ادلعريف مع
الشركة من خالل تلبية احتياجاتو وتررتتها إذل خدمات ملموسة ،حصولو على عائدات عن مساعلتو يف عملية
ابتكار ادلنتجات وخصومات عند شراء ادلنتج ادلطور ).(Wilde, 2011, p. 54
ومن أجل استمرار وإطالة العالقة مع الزبون ال تكتفي الشركة جبمع وتنظيم ادلعلومات منو وحولو دلعرفتو فقط بل
تستغل ىذه ادلعرفة لتنفيذ مبادرات خلق القيمة وتبادل ادلعرفة ،فالقضية األساسية ألي شركة تُعٌت بعالقات
الزابئن ىي أن تكون قادرة على زايدة قيمة زابئنها وإمكانية احلد من فقداهنم وحتوذلم للمنافس.
 قيمة الزبون :تتكون عملية إنشاء القيمة من ثالثة عناصر أساسية تتمثل يف :حتديد القيمة اليت غلب
على الشركة تقدميها للزابئن (الفوائد ادللموسة وغَت ادللموسة ادلتصورة للعرض ادلقدم للزابئن واليت تتجاوز
ادلنتج األساسي)؛ حتديد القيمة اليت تتحصل عليها الشركة من زابئنها (األرابح اليت جتنيها الشركة من
الزبون على مدار فًتة عالقتو هبا) ،والعنصر الثالث واألىم ىو اإلدارة الناجحة هلذه القيمة ادلتبادلة
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وتعظيم القيمة العمرية لشرائح الزابئن ادلرغوبُت )(Payane, 2005, p. 103؛ وتكون ىذه اإلدارة
أكثر قابلية للتطبيق عندما هتتم الشركة بعنصرين أساسيُت علا التواصل ادلباشر ومشاركة ادلعرفة مع زابئنها
عن طريق األنًتنت ورتيع وسائل التواصل ).(Doligalski, 2015, p. 27
 ثقة الزبون :مبجرد تكرار العالقة التبادلية بُت الشركة والزبون فهذا يعٍت أن ىناك وضع مربح بينهما ،ومن
العوامل احلامسة لتطوير ىذا الوضع ىو بناء الثقة ،ألنو إذل جانب احلوافز ادلالية (خصومات ،قسائم
وىدااي رلانية) اليت تقدمها الشركات للزابئن لتكرار عمليات الشراء تعد الثقة أيضا أحد أسباب تكرار
ىذه العمليات لثقتهم أن ما تقدمو ىو أفضل ما ؽلكن إغلاده يف السوق؛ وقد عُرفت الثقة أبهنا "رغبة

الزبون يف التعامل مع الشركة دون طلب أو إجراء أي اختبارات إضافية على سلوكو ادلستقبلي"
) ،(Dickhut, Koye, & Liebetrau, 2016, p. 122كما عرفت أيضا أبهنا "توقع
للوعود اليت غلب أن تلتزم هبا العالمة التجارية" )،(Tatar & Erdogmus, 2016, p. 5
وؽلكن للشركة كسب ثقة الزابئن يف عالمتها التجارية بعدة طرق أعلها(Parniangtong, 2017, :

)p. 175
 أوال إنشاء عالقة عاطفية قوية من خالل إدراك العالمة التجارية؛
 اثنيا خلق موقف اغلايب جتاه العالمة التجارية واليت تتأثر غالبا ابحلمالت اإلعالنية والتسويق ادلباشر
كاستخدام ادلشاىَت كسفراء للعالمة؛
 اثلثا من خالل إجراءات زلددة ؽلكن أن تؤثر على تصورات الزابئن حول الشركة دلعايَتىا األخالقية
العالية مثل رعاية اجملتمع ،التربعات ،دعم حقوق االنسان...،إخل.

اثنيا :شبكات التواصل االجتماعي
 -1تعريف شبكات التواصل االجتماعي:
وفقا ل ـ ـ ـ ـ ) (Wozniak, Stangl, Schegg, & Liebrich, 2017, p. 77الشبكات
االجتماعية ىي "رلموعة من التطبيقات ادلستندة إذل األنًتنت واليت تعتمد على األسس االيديولوجية
والتكنولوجية ادلستندة لويب  2.0واليت تسمح إبنشاء وتبادل احملتوى الذي أنشأه ادلستخدم" .اقتصر ىذا
التعريف على الوسائط ادلستندة على الويب فقط ،أما ) (Looy, 2016, p. 27أشارت إذل أن
الويكيبيداي أضافت أن وسائل التواصل االجتماعي تشمل "التقنيات ادلستندة إذل الويب واذلواتف احملمولة
ادلستخدمة لتحويل االتصاالت إذل حوار تفاعلي" ،يف حُت  Safko and Brakeعرفها أبهنا "رتيع
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التقنيات واألدوات ادلتاحة للتواصل مع الزابئن واالسًتاتيجيات الالزمة الستخدم ىذه التقنيات واألدوات
بفعالية" ) ،(Looy, 2016, p. 27يف حُت (فالق ،2017 ،صفحة  )19فعرف شبكات التواصل

االجتماعي أبهنا "شبكات تسمح لكل من األفراد ومنظمات األعمال إبنشاء صفحات إلكًتونية يتم إدارهتا
وتعديلها من قبل مؤسسيها ،دتثل ىذه الشبكات قنوات للتواصل وتبادل ادلعلومات وادلعارف".

يف ضوء التعاريف الواردة لشبكات التواصل االجتماعي ؽلكن القول أبهنا عبارة عن " رلموعة من التطبيقات
والتقنيات يتم انشاؤىا من طرف مستخدميها -أفراد /منظمات -ضمن نطاق شبكة األنًتنت خللق حوار
تفاعلي إلكًتوين هبدف نشر وتبادل وتشارك ادلعلومات والرسائل والصور ومقاطع الفيديو...إخل.

 -2أمهية شبكات التواصل االجتماعي
ارتفع عدد مستخدمي األنًتنت إذل  4.388مليار مستخدم خالل عام  2019بزايدة قدرىا  367مليون
(أي  )%9.1عن سنة  2018أي مبعدل  %57من إرتارل األشخاص عرب العادل ،فيما بلغ عدد
ادلستخدمُت النشطاء للوسائط االجتماعية  3.484مليار يف عام  2019بزايدة قدرىا  288مليون (أي

 )%9عن سنة  2018لتصبح نسبتهم  % 45من إرتارل سكان العادل ،بينما بلغ عدد مستخدمي اذلواتف
الذكية ضلو  5.112مليار خالل  2019من بينهم  3.256مليار مستخدم لشبكات التواصل االجتماعي
بزايدة تقدر بـ ـ ـ ـ  297مليون ( )%10عن السنة ادلاضية لتصبح نسبتهم  %42من إرتارل سكان العادل.

والشكلُت التاليُت يبينان عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي اعتبارا من سنة  2014وأىم
الشبكات األكثر شعبية اعتبارا من أكتوبر :2019

الشكل ( :)01عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي على مدار الوقت اعتبارا من سنة 2014
ابملليار

3,484

4

3,196
2,796

3

2,307

+9%

+14%

+21%

2,078

+11%

1,857

2
1

%+12

0
2019

2018

2017

2016

2015

2014

)Source: ( Kemp, 2019, p. 73
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الشكل ( :)02الشبكات االجتماعية األكثر شعبية يف مجيع أحناء العامل اعتبارا من أكتوبر
 2019مرتبة حسب املستخدمني النشطني (ابملاليني)
Facebook

2414

Youtube

2000
1600

الشبكات االجتماعية األكثر شعبية يف العامل

Watsapp

Facebook Messenger

1300

Wechat

1133

Instagram

1000

QQ

808

Qzone

554

Douyin/ Tik Tok

500

330

Twitter

320

Douban

314

Snapchat

310

Linkedln

300

Pinterest

عدد املستخدمني النشطني ابملاليني
Source:
(https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked)by-number-of-users/

اثلثا :دور شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق االلكرتوين

ال تعترب الشركات شبكات التواصل االجتماعي رلرد منصة للتفاعالت االجتماعية وإغلاد أصدقاء بل زلاولة
للتواصل مع الزابئن وخلق عالقة طويلة األمد معهم والتأثَت من خالذلا على صنع القرار لديهم؛ ففي العصر
الرقمي الذي يتمتع فيو ادلنتج ابمتداد عادلي دل تعد فكرة التجزئة واالستهداف التسويقية اثبتة حيث دتكن العبو
السوق من توصيل تفاصيل منتجاهتم وبيعها عرب احلدود اجلغرافية وخَت دليل على ذلك شركة أمازون وعلي اباب،
كما أنو ؽلكن ألي شركة إنشاء قناة خاصة هبا عرب ىذه الشبكات بدال من االعتماد على الوسائل التقليدية:
الصحف ،التلفزيون...،إخل شلا يساعدىا على السيطرة على عملية اإلنتاج والتكاليف والوصول إذل رتهور أكرب
والتأثَت عليهم أكثر ،من جهة أخرى دتكنت بعض الشركات ابستخدام شبكات التواصل االجتماعي من إنشاء
فكرة  Cocreationلالستفادة من رؤى ادلستهلك يف االبتكار لتصميم وإنتاج منتج ذي قيمة مشًتكة
والًتويج وإنشاء زتالت تسويقية للعالمة التجارية ،فعلى سبيل ادلثال توفر شركة  Nikeأدوات عرب االنًتنت
للزابئن لتصميم أحذية رايضية خاصة هبم ،كما أقنعت شركة  Converseعددا كبَتا من زابئنها األوفياء
إبنتاج إعالانت فيديو خاصة هبم للعالمة التجارية كما صلحت شركة  Frito-Layيف احلصول على مصادر
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مستمدة من مستهلكيها إلعالهنا عن عالمة  Dorritosالتجارية(Heggde & Shainesh, .
).2017, pp. 12-14-16
وقد أجريت عدة دراسات سلتلفة دلعرفة أتثَت شبكات التواصل االجتماعي على مسعة العالمة التجارية ووالء
الزبون وتوصلت إذل ما يلي(Funk, 2013, p. 2) :
 74% من ادلستهلكُت لديهم انطباع اغلايب عن العالمة التجارية بعد التفاعل مع الشركة من خالل
وسائل التواصل االجتماعي؛

 زايدة احتمالية الشراء بنسبة  51%بعد نقر الزبون على زر "أعجبٍت"؛
 عند تلقي خدمة زابئن جيدة ؼلرب مستخدمو شبكات التواصل ثالثة أضعاف ما يفعلو غَت
مستخدمي ىذه الشبكات؛
 83% من األشخاص الذين تذمروا من شركة معينة على تويًت تلقوا استجابة من الشركة؛
 يثق  90%من ادلستهلكُت مبراجعات ادلنتجات من أشخاص يعرفوهنم ،ويثق 70%من
ادلستهلكُت من أشخاص ال يعرفوهنم؛

 40% من مستخدمي الشبكات يعجبون ابلشركات من أجل احلصول على خصومات وعروض
تروغلية خاصة؛

 ينفق عشاق الفايسبوك للعالمة التجارية ضعف ما ينفقو أولئك الذين ليسوا من زليب الفايسبوك.

رابع ا :إدارة العالقة مع الزبون وشبكات التواصل االجتماعي:
تعد شبكات التواصل االجتماعي قناة  CRMاالتصالية اجلديدة وجزءا من مشاركة الزابئن ،وتلعب دورا
مهما يف رتيع دورة عالقة الزبون لكوهنا األسرع واألكثر تفاعلية بُت الشركات وزابئنها ،وبُت الزابئن فيما بينهم،
ف ـ ـ ـ ـ ــ:
 فمن انحية حتديد معرفة الزبون :فإنو قبل إجراء عمليات الشراء جتري الشركة استطالعا بنشر فيديو
ووضع مدوانت من أجل زايدة وعي الزابئن والتأثَت عليهم لتجربة منتجات جديدة وإذلامهم بقرار
الشراء )(Funk, 2013, p. 3؛ ونتيجة للتفاعالت االجتماعية اليت تتيحها شبكات التواصل

االجتماعي من خالل تقييمات ادلستهلكُت والتعليقات والتوصيات ؽلكن للشركة رتع ادلعلومات حول
رغبات زابئنها ،طرق الدفع ادلفضلة لديهم ،جتارهبم مع منتجاهتا ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى
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تسمح ىذه التفاعالت للزابئن أنفسهم بتبادل ادلعلومات واالحتكاك بزابئن آخرين شلا يثري معرفتهم،
ويؤثر على قراراهتم الشرائية )(Rana, et al., 2019, p. 45
 أما من انحية حتديد قيمة الزبون :أعطى ظهور شبكات التواصل االجتماعي لكل زبون األدوات
الالزمة دلشاركة استيائهم أو رضاىم للعالمة التجارية وتعترب مكان حلل الشكاوي علنا ،تعميق مشاركة

ادلستهلك ،تشجيع الوالء من خالل اخلصومات احلصرية لألعضاء ونشر قصص فريدة ذات بعد
عاطفي من زابئن جربوا عالمتها لكسب والء زابئن جدد ىذا ابلنسبة للزبون ،وابلنسبة للشركة فجمع
التعليقات على ادلنتجات والسياسات ادلتبعة أقل تكلفة وأسهل من الطرق التقليدية ،ومن خالذلا ؽلكن
أن تشكل فرصة للتأثَت على الرأي العام أو هتديدا يقضي على مستقبلها يف السوق الذي تنشط فيو
)،(Kostojohn, Johnson , & Paulen, 2011, p. 39
 أما من انحية تعزيز الثقة مع الزبون :تعتمد الشركات التجارية على شبكة الويب  2.0ومواقع
التواصل االجتماعي لتسويق خدماهتا ،حتقيق رغبة زابئنها لكسب ثقتهم وإطالة عالقتهم معها وذلك
من خالل وضع رابط مباشر خاص خبدمة الزابئن ومقطع فيديو يدل على موقعها ،وجود متخصص
ابإلجابة على التساؤالت لإليفاء بوعودىا؛ فقد توصلت دراسة (زعالن  ،طالب ،و صاحلي الطائي،
صفحة  )20إذل استخدام الشركات (عينة البحث) دلوقع تويًت دلتابعة تغريدات وتعليقات الزابئن
ادلتعلقة مبقًتحاهتم لتحسُت خدماهتا فضال عن التواصل معهم ،إضافة إذل استثمارىا يف كل من موقع
تويًت لطرح إعالانهتا مبا ػلقق عملية التفاعل بُت الزبون واإلعالانت ادلقدمة ،وموقع يوتيوب من خالل
طرح مقاطع فيديو دتتاز ابحلركية والتشويق توضح اخلصائص الفنية للمنتج ،مكان وجوده ،كيفية
استعمالو ،فضال عن إمكانية اإلجابة على أسئلة الزابئن واقًتاحاهتم.
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خامتة

يف ظل عصر التكنولوجيا اجلديدة تغَتت متطلبات النجاح والبقاء إذ أصبح لزاما على الشركات أن تضاعف
جهودىا وأن تسعى لتغيَت شلارسة عملياهتا خاصة التسويقية منها مبا يتماشى مع ىذه التغَتات ،فإقامة
العالقات الدائمة مع الزابئن كان وال يزال رىاان مهما للكثَت من الشركات ألنو ىو الفرصة /التهديد دلستقبلها
يف السوق التنافسية ،وعليها احلفاظ على ىذه العالقات يف ادلدى الطويل وذلك من خالل االستفادة من
تطبيقات الويب وشبكات التواصل االجتماعي خاصة مع سرعة وسهولة واطلفاض تكاليف استخدامها ،تزايد
عدد مستخدميها عرب العادل الذي بلغ  3.484مليار مستخدم يف سنة  ،2019خصائص إنشاء صفحات
لل عالمة التجارية أو دلوقع الشركة عرب ىذه الشبكات واليت تتيح التواصل والتفاعل مع أكرب شرػلة شلكنة من
الزابئن ،معرفة احلاليُت منهم واحملتملُت ،حتديد األفضل منهم يف خلق القيمة وتعزيز الثقة.
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