
إلى  الرائدة  المؤسسات  تسعى 
تتحقـــق  وال  عمالئها،  إسعاد 
توقع  يتم  إال عندما  سعادتهم 
الـمستقبــليــة  احــتياجاتهــم 
تلبي  التي  الخدمات  وتطوير 
أو  عناء  دون  االحتياجات  تلك 
جهد من قبلهم صمم  برنامج 
العمالء"  إسعاد  في  "التميز 
كيفية  على  التعرف  بهدف 
والمحافظة  العمالء  رضا  تحقيق 
واستثماره  رضاهم  هذا  على 
والمؤسسة. الذات  تطوير  في 

فئة  البرنامج  هذا  يستهدف 
موظفي  خدمة العمالء بشكل 
الذين على  والموظفين  خاص، 
خالل  من  العمالء  مع  تواصل 

المختلفة. التواصل  قنوات 

من  العمالء  مع  التواصل  يع̈د 
أصعب اªعمال التي يقوم بها 
المؤسسات  العاملون  في 
مهارات  ويتطلب  الخدمية، 
العمالء  احتواء  في  عالية 
على  والحرص  باختالفهم 

رضاهم وسعادتهم. 

لمن؟

لماذا؟

التميز في إسعاد العمالء



إرضاء العمالء
مع  التعامل  خالل  من  رئيس  بشكٍل  المؤسسة  عن  العميل  انطباع  يتولد 
مقدمي الخدمة في المؤسسة ويعد إرضاء العمالء معياًرا رئيًسا في قياس 
أداء مقدمي الخدمة، ويجب عليه أن يتحلى بمسؤولية إرضاء العمالء بشكل 
يومي ليكون قادر� على استخدامها كمعيار للتقييم الذاتي وتقديم ا�فضل.

إسعاد العمالء
تعتبر عملية رسم السعادة على أوجه العمالء أثناء وبعد تلقيهم الخدمات 
أمر يدل على ماهية المؤسسة ومدى َتقدمها واتباعها نظم وأساليب ُتوفر 
لعمالئها الراحة والسعادة، وتدل على مدى حرص القائمين على تذليل كل 
الصعاب لتقديم الخدمات على أكمل وجه، فيعكس هذا سياسة المؤسسة 

ومنهاجيتها وتطلعاتها المستقبلية وكفاءتها وكفاءة موظفيها . 

أنماط العمالء 
النفسية  العوامل  باختالف  البعض  بعضهم  عن  العمالء  يختلف 
أنماطهم  على  يؤثر  هذا  وبالطبع  منهم،  لكل  والثقافية  واالجتماعية 
السلوكية والشخصية، ونظًرا لذلك فقد تم تصنيفهم إلى أنماط مختلفة 
في مجال خدمة العمالء واقتراح الطريقة المناسبة للتعامل مع كل نمط 

من أنماطهم لتسهيل فهم احتياجاتهم

زيادة والء العمالء
يتم استخدام مفهوم والء العمالء لوصف سلوك العمالء المتكررين الذين 
يقدمون تقييمات جيدة للمنتجات حيث يقوموا بنقل تجربتهم الجيدة مع 
المؤسسة لآلخرين بشأن ُمنتج أو خدمة ما، وُيمكن للشركة أن تساعد في 
بناء الوالء من خالل تقديم منتجات ذات جودة عالية يكون الهدف منها هو 

رضا العميل الذي سيعود ُمجدًدا للتعامل مع المؤسسة.

مكونات البرنامج



تحتاج المؤسسات إلى إثراء تجربة العميل من أجل إسعاده وكسب ثقته 
ووالئه  للمؤسسة.يبني  العميل انطباعاته حول جودة الخدمة وفعاليتها 

ومالئمتها  الحتياجاته.فيمكن معرفة رضا العميل عن الخدمة من خالل 
المتابعة للحصول على تقييمه  والتغذية الراجعة منه.

االبتكار في حل مشاكل العمالء
تسعى المؤسسات الرائدة دوًما إلى تغيير الطريقة التي يتم التعامل بها مع 
العمالء إلى أفضل الطرق، حيث تحرص على وضع تجربة العميل وخدمته في 
مقدمة أولوياتها، من خالل إعادة ابتكار طرق تقديم الخدمة من طرق تقليدية 
ترضي  والفعالية  الجودة  وعالية  متميزة  خدمات  لتقديم  مبتكرة  طرق  إلى 

جميع أنماط العمالء واالرتقاء بالمؤسسة �على درجات النجاح.

السعي للحصول على تغذية راجعة من العمالء 

رحلة العميل النموذجية

يتم  إذ  الخدمة،  العمالء في تحسين  الراجعة من  التغذية  يمكن استخدام 
تعزيزها  على  والعمل  اÇيجابية  الجوانب  ومعرفة  المقدمة  الخدمة  تقييم 
بما  وتطويرها  تحسينها  أو  تفاديها  على  والعمل  السلبية  والجوانب 

يتناسب مع رغبات واحتياجات العمالء. 

أنظمة الشكاوى والمقترحات
عليها  تحصل  التي  المهمة  المعلومات  من  والمقترحات  الشكاوى  تعتبر 
بعدد  متعلقة  ليست  معها  التعامل  آلية  وأن  العمالء،  من  المؤسسة 
طلبات  خالل  من  المتوفرة  التحسين  بفرص  ولكن  فقط،  وحلها  الشكاوى 
الشكاوى والمقترحات، حيث إنها تتيح الفرصة للتصحيح المباشر لمعوقات 

تقديم الخدمات.

مهارة التعامل مع العميل الغاضب 
يعتبر التواصل مع العمالء من أصعب ا�عمال التي يقوم بها موظفو خدمة 
أنماطهم  واستيعاب  فهم  في  عالية  وقدرات  مهارات  ويتطلب  العمالء، 
السلوكية وأمزجتهم ويجب على موظف خدمة العمالء عند مواجهته �ي 

عميل غاضب تفهم سبب غضبه
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مميزات البرنامج التدريبي

تتضمن ا�فالم التدريبيه شــرح للحـاالت التدريبيه 
بأســـلوب درامي مميز يعمل على تقريب الفكره 
ويســـاعد على فهم المعلومـــة المتضمنة داخل 

الفقرات التعليمية.

اªفالم التدريبية:

التقييـم :

تحتـــوي البطاقات التعريفية على خالصة المادة 
 Îوأبرز المعلومات التي تحتويها لتشكل مرجع
مهمÎ للمتدرب ُيمِكنُه من مراجعة المعلومات.                                                   

البطاقات التعريفية:
هي وسائل تعليمية جاهزة لالستخدام المباشر 
مـــن قبـــل المتـــدرب تســـاعده على فهـــم المادة 
وتمكنـــه مـــن التعامـــل معهـــا بأســـلوب شـــيق 

وممتع.

الـتطبيقـات:

للتــــواصــل معنــــا:

هاتــــف:96265518818+  
   فـاكس:96265541920+ 

مجموعـــة مـــن ا�ســـئلة االســـتباقية والنهائيـــة، 
تســـاعد المتدرب على تقييم  مســـتوى المعرفة 
التـــي اكتســـبها مـــن خـــالل دراســـته للمســـاق 

التعليمي.                                                        


