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

عرضنا يف العددين السابقني من جملة الصناعي سبعة مبادئ النتظار الزبون، وقدمنا 
توصيات وأساليب من شأنها االرتقاء برضا الزبون وإسعاده. ونستكمل يف هذا العدد 

التوصيات اخلاصة باملبادئ الثالثة األخرية التالية:
<<  وقت االنتظار وقوفً أطول من االنتظار جلوسً

<<  كلما كانت اخلدمة قّيمة، زاد تقّبل الزبون لطول انتظارها
<<  وقت االنتظار امُلنفرد أطول من االنتظار بصحبة آخرين

المبادئ العشرة النتظار الزبون
الجزء الثالث



ال
مق

الصناعي |  33   

وّفر مقاعد انتظار كافية 
لزبائنك

ُرمبـــا يســـتغرب البعـــض حديثنا عن 
توفري مقاعد النتظار الزبائن والُعمالء، 
فاملقعـــد هو أقل وأبســـط ما ميكن 
أن توفـــره مؤسســـة حتـــرتم زبائنها 
أثناء انتظارهم، ســـواء كان انتظارهم 
من أجل إصـــالح هواتفهم النقالة أو 
لتجديد جـــوازات ســـفرهم أو خلروج 
حقائبهـــم علـــى حـــزام احلقائـــب أو 
النتظار قـــدوم البـــاص أو القطار يف 
احملطـــات. اال أن هنـــاك العديـــد من 
األعذار لعـــدم توفري املقاعد الكافية، 
اخملصـــص  املـــكان  ضيـــق  أبرزهـــا 
صالـــة  ازدحـــام  وجتنـــب  لالنتظـــار، 
االنتظار بأفراد ال شـــأن لهم باخلدمة 
أو مبـــن مت االنتهـــاء مـــن خدمتهـــم؛ 
وُرمبـــا أوضـــح مثال على األمـــر الثاين 
هـــو خروج عشـــرات بل أحيانـــً مئات 
األفراد للمطار الســـتقبال قريبهم أو 
صديقهـــم القـــادم مـــن الســـفر، ما 
ُيســـبب زحمة وإرباك حلركـــة األفراد 
اآلخرين وأمتعتهم يف صالة الوصول.

بغـــض النظـــر عـــن هـــذه امُلـــربرات 
وغريهـــا، فإنـــه ليـــس مـــن املقبول 
أو حتـــى املعقـــول أن ينتظـــر األفراد 
وقوفـــً يف صـــاالت االنتظـــار، فتوفري 

املقعـــد هو من أساســـيات االحرتام 
واألدب والتقديـــر للزبائـــن والعمـــالء. 
فـــإذا كان املكان ضيقـــً، وجب على 
اجلهـــة االســـراع باســـتبداله مبكان 
أكـــرب، أو إيجـــاد حـــاًل آخر مثـــل تقدمي 
اخلدمات التي عليهـــا إقبااًل كبريًا من 
خـــالل مكائـــن آليـــة أو قنـــوات خدمة 
النقالـــة  الهواتـــف  علـــى  الكرتونيـــة 
والكمبيوتـــرات الشـــخصية. وإذا كان 
الهـــدف من تضييـــق صالـــة االنتظار 
هو منع االزدحام بأناس ال شأن لهم، 
وجـــب ان تكـــون امُلعاجلة أكـــرث ُرقيً 
وحضاريـــًة وابتـــكارًا، كأن يتـــم تنظيم 
عمليـــة الدخول مـــن خـــالل أرقام أو 
غابـــت  إذا  أمـــا  ُمســـبقة.  مواعيـــد 
مقاعد اجللوس رغم ســـعة املكان، 
كمـــا هو احلـــال يف صـــاالت الوصول 
وانتظـــار احلقائـــب يف املطار، فهذا 
ُيمثل أســـوأ حـــاالت اخلدمـــة، خاصة 
إذا كان املسافر قادمً من بلد بعيد. 
صحيـــح أن هنـــاك مطـــارات ال توفـــر 
مقاعـــد انتظار كثـــرية، لكنها حترص 
إخـــراج  ســـرعة  علـــى  املقابـــل  يف 
احلقائب فال ينتظر املســـافر ســـوى 
لفرتة وجيـــزة، هذا إذا انتظـــر ابتداًء.

لتكن مدة انتظار زبائنك 
مناسبة لقيمة اخلدمة التي 

تقدمها لهم
مطاعـــم  ألحـــد  وأســـرتك  تذهـــب 
الوجبات الســـريعة، ال تطيـــق االنتظار 
حتى ولو لدقائـــق قليلة. يف املقابل 
تذهـــب إىل مطعـــم راقٍى يقـــع على 
ربوة خضراء تطـــل على ُبحرية متوج 
مياههـــا بهدوء مع نســـمات الهواء 
املنعش، ُتسّجل اسمك على قائمة 
االنتظـــار الطويلة، تنتظـــر دورك ُرمبا 
لســـاعة كاملة أو يزيـــد، دون أن ُتبدي 
أي اعرتاض أو تذمر، بل ترتســـم على 
حميـــاك عالمة الرضا واحلبـــور. ملاذا 
هـــذا الفارق؟ ببســـاطة ألنـــك تعترب 
يف قرارة نفســـك أن ما تنتظره من 
خدمـــة متميزة وطعام لذيـــذ وأجواء 
آســـرة يســـتأهل هذا الوقت والعناء 
حتـــى وبالرغم مـــن التكلفـــة العالية.

ســـلتك  متلء  لســـوبرماركت  تذهب 
وأجبـــان  ألبـــان  مـــن  بامُلشـــرتيات 
وُمرطبات وحلوم وفاكهة وخضروات، 
ثـــم تتجه لدفـــع كلفتهـــا لتجد جميع 
قنـــوات الدفـــع ُمزدحمـــة عـــدا قناة 
اخلدمة الســـريعة التـــي تقبل فقط 
مـــن كانت عـــدد ُمشـــرتياته تقل عن 

عشـــرة قطع.
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تختار أحد قنـــوات اخلدمة املزدحمة 
تنتظر دورك دون أي اعرتاض أو تأفف، 
فقيمة مشـــرتياتك العالية تستاهل 
طول انتظـــارك. وكمثال آخـــر، هناك 
من يفضل السفر على الدرجة األوىل، 
لكـــي يحظـــى مبعاملـــة خاصـــة يف 
قاعة االنتظار ويف الطائرة، تشـــمل 
تقدميـــه علـــى اآلخريـــن يف االنتظار 
واخلدمة. وكم ســـيكون ســـاخطً إن 
تفاجـــأ بطوابـــري االنتظـــار وأن تكـــون 
الصاالت اخملصصة مزدحمة أو حتت 
الصيانـــة بل إن وجـــد أن اخلدمة يف 
الطائرة ال ترقـــى أن تكون ملا توقعه 

ودفـــع مقابله.

وكتطبيق مؤســـف وحمزن معً ألحد 
أساسيات اقتصاد السوق التي تقول 
"أن الـــذي ُيحـــدد ســـعر اخلدمـــة هو 
ندرتها، ال قيمتهـــا االجتماعية"، جند 
مئـــات األفـــراد تصطـــف يف طابـــور 
متجر  افتتـــاح  حفـــل  حلضـــور  طويل 
تشـــارك فيه فاشنســـتا لرؤيتها عن 
قـــرب ورمبا الفـــوز بالتقاط ســـيلفي 
معها، بينما جتد يف املقابل الصالة 
تصفـــر خاليـــة إال مـــن بعـــض األفراد 
غريبـــي الشـــكل، يصغـــون بإنصـــات 
شديد لذلك الباحث الفذ الذي يعرض 

لتجاربه يف عـــامل النانو! 

وّفر سبل التواصل بني 
زبائنك اثناء انتظارهم

مـــن الظواهـــر املثبتـــة أن الشـــعور 
اجلماعـــي أثنـــاء االنتظـــار يرفـــع من 
مســـتوى حتّمل طـــول االنتظار. وهنا 
خدمة  انتظـــار  بصـــاالت  نستشـــهد 
املواطـــن لـــوزارة الداخليـــة والبنوك. 
يف األوىل، جنـــد أن ترتيـــب الكراســـي 
يكون أحيانً بأســـلوب الفصول القدمي 
املكون مـــن خطوط أفقيـــة متوازية 
اخلدمة.  مقدمي  لكاونرتات  مواجهة 
بينمـــا جند تنظيـــم املقاعـــد خمتلفً 
الكراســـي  فصفـــوف  البنـــوك،  يف 
تأخذ اجتاهات خمتلفـــة، وهي نصف 
دائرية وأحيانً تكون ُمتقابلة. بشـــكل 
عام، يعتـــرب التنظيـــم نصـــف الدائري 
واملتقابـــل هـــو األفضـــل ألنـــه يعزز 
الشـــعور اجلماعـــي ويتيـــح اجملـــال 
لتبادل احلديث ملـــن يرغب يف ذلك. 
لكننا نعتقد أيضً، وألسباب اجتماعية 
لتنويـــع  حاجـــة  هنـــاك  أن  خاصـــة، 
التنظيـــم مبـــا يســـمح باخلصوصية 

ملن يرغـــب بذلك.

ختامًا
اســـتعرضنا على مـــدى ثالثـــة أعداد 
من جملـــة الصناعي عشـــرة مبادئ 
تطبيقاتها  وذكرنـــا  الزبـــون،  النتظـــار 
وعرضنـــا أفـــكارًا آلليـــات االســـتفادة 
السلســـلة  لهـــذه  وإمتامـــً  منهـــا. 
ولالســـتفادة العمليـــة القصوى مما 

املؤسســـات  علـــى  نقـــرتح  طـــرح، 
اخلدمـــات  تقـــدم  التـــي  واجلهـــات 

التالية: املنهجيـــة  العامـــة 
•  تكليـــف ُمتخصص باجلـــودة بإدارة 
ورشـــة عمل هدفها حتسني أداء 

االنتظـــار يف خدمات اجلمهور.
•  يفضل أن يشـــمل االعداد لورشـــة 

التايل: العمل 
توضـــح  كبـــرية  لوحـــات  تصميـــم    •
يف  لعرضهـــا  العشـــرة  املبـــادئ 

الورشـــة. مـــكان 
•  توزيع املقـــاالت الثالث كمادة على 
املدعويـــن للورشـــة مـــن مـــدراء 
خدمـــات  ومقدمـــي  وُمشـــرفني 

. ر جلمهو ا
•  إعـــداد خمططات توضح أمثلة عن 

صاالت االنتظار.
ذهنـــي  عصـــف  جلســـات  إجـــراء    •
الســـتثارة  العمـــل  ورشـــة  خـــالل 
األفـــكار لتطويـــر األداء يف صـــاالت 
االنتظـــار، وتشـــمل كل مبـــدأ من 
تدويـــن  مـــع  العشـــرة.  املبـــادئ 
األفـــكار واملقرتحـــات لالســـتفادة 
الفعليـــة منهـــا يف مواقـــع العمـــل. 
•  حتليـــل األفـــكار وجدولتهـــا وفقـــً 
للتكلفة. بالنســـبة  املردود  ملؤشـــر 
•  عـــرض النتائج علـــى أصحاب القرار 
واملتابعـــة  بالتنفيـــذ  وامُلباشـــرة 

األثر. وقياس 


