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المقدمة العامة



أ

:عامةالمقدمةال
متطلباتهعصرلكلأنحيثوالتغري،التطورحنوسريعةخطواتخيطووالعاملوالعشرينالواحدالقرنيأيت
واإلقرارالزبونحنوالتوجهاملؤسسةعلىيفرضاليومالواقعفانخاصة،األعمالإدارةويفعامةاحلياةيفوأساليبه

حنواالجتاهاتوتوحداجلهودتضافراجلمنفيها،عاملكلوعندأقسامهامنقسمكليفذلكبأمهية و نشر
.فيهواالستمرارالنجاحمناملؤسسةمتكنرئيسيةتركيزنقطة

اختاذيفإشراكهغايةإىلاالهتمام،حمورانهبإقناعهبدءاالزبونمعالتواصلبضرورةالوعيكانمثةمن
مينحهاماهووذلك،منأكثرإىلوالتطلعبليريدهماعنالبحثوجديا،منهالتقربطريقعنالقرارات

ماطريقعنوتسيريهاضبطهاحسناملؤسسةعلىيتعنياليتومعه،األجلطويلةتفاعليةعالقةبناءفرصة
ا،املؤسسةذهومتسكهالزبونهذارضانيلدفالزبونمع العالقةبإدارةيسمى ”CRM“حيثومنتجا
.بالعالقاتبالتسويقيدعىماهذاومنوها،وبقائهاأسباباكربيعترب

فلسفة املفهوم اعتناقعليهم أصبحيف ظل اشتداد املنافسة بني مؤسسات االتصال و اهلاتف النقال يف اجلزائر 
األمرالتسويقي احلديث الذي يعتمد على جذب اكرب عدد ممكن من العمالء مث القيام بتنمية والئهم للمؤسسة 

الزبائن و تدعيم مستويات رضاهم للعروض التسويقية احتياجاتالذي يتطلب حتقيق و االستجابة ملتطلبات و 
م ومكانتهم يف الس .وقاملقدمة و ذلك للحفاظ على صور

:التاليةاإلشكاليةعلى ضوء ما سبق يتسىن لنا صياغة 
في حفاظ المؤسسة على زبائنها و تلبية متطلباتهم و مع الزبائنفيما يكمن دور تسيير العالقات

؟ في قطاع خدمات الهاتف النقالاحتياجاتهم
و لإلجابة على هذه اإلشكالية نقوم بطرح جمموعة من التساؤالت الفرعية 

 و كيف ؤسسة؟ ميكن القول بان تفعيل رضا الزبون و كسب والءه حيقق حصة سوقية دائمة للمهل
يساهم التسويق بالعالقات و تسيري العالقة مع الزبون يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة؟

ما هو واقع تسيري العالقات يف مؤسسة موبيلس؟
:التساؤالت قمنا بوضع الفرضيات التاليةعن هذهلإلجابةو سعا منا 

 تكاليف التسويقيةالتفعيل رضا الزبون يكسب املؤسسة زبائن دائمني و خيفض من : األوىلالفرضية.
تطبيق التسويق بالعالقات و تسيري العالقة مع الزبون يكسب املؤسسة حصة سوقية : الفرضية الثانية

.دائمة
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ب

ميزة تنافسية من خالل تطبيق تسيري العالقة مع الزبونحتقق املؤسسة : الفرضية الثالثة.
: اختيار الموضوعأسباب

:موضوعيةأخرىذاتية و ألسباباخرتنا هذا املوضوع 
:الذاتيةاألسباب

أبعادعلى أكثرواقعا معاشا دفعنا إىل التعرف إليهمفهوم التسويق بالعالقات، و املزايا املوجهة أصبح
جناح و زيادة املؤسسات العاملية اليوم، حيث يشري إىل كيفية أسبابأقوىهذا املوضوع، و الذي يعترب 

.بناء والء دائم للزبون لضمان النمو و البقاء
قات الكبرية بني الرضا التام للزبون و والءه للمؤسسة، مبا يدركه من ميلنا الشخصي إىل توضيح العال

.بديه املؤسسة لهحقيقي به و الذي تاهتمام
اليت هلا عالقة بتخصصنا كرجال تسويقرغبتنا يف البحث مواضيع الساعة.

:الموضوعيةاألسباب
 يف واقع تشتد فيه املنافسة يوم بعد يوم يعد مبقدور املؤسسة الصمود و احلفاظ على مكانتها السوقية

التقليدية،كان عليها تبين توجهات جديد، من بينها والء الزبائن من خالل واألفكاربنفس الطريقة 
م بتفعيل عالقات دائمة معهم .جذ

موضوع التسويق بالعالقات،تسيري العالقة مع الزبون، الرضا التام للزبون،و والء و إخالص الزبون، أصبح
".باحثني و متخصصني" اخلاصة ساطاألو و " اجلمهور العام" العامة األوساطمواضيع حبث ونقاش  يف 

:الدراسةأهمية
تأثرييف ضل التغريات اجلذرية احلاصلة يف البيئة التسويقية التنافسية و يف ضل املنافسة الشديدة و 

فعالية حنو دراسة السلوك الشرائي األكثرالطرق إىلتسعى أنمن الضروري على املؤسسة أصبحالتكنولوجيا، 
و رعاية حنو اهتمامأكثرو طرق أساليبابتكارهناك احلاجة إلجراء و أصبحتللمستهلك و االهتمام به، كما 

مزبائنها و العمل على  .و تعزيز مستوى والئهم و ذلك يتم  عن طريق تسيري العالقة مع الزبون استقطا
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ت

:الموضوعأهداف
 و األدوات،الرضا و الوالء مث ترقية هذا النوع من " العالقة مع الزبون"رفع الغموض عن تسيري

.التقنيات لدى مؤسسة موبيليس
 التأكيد على دور تسيري العالقات يف رفع درجة الرضا و الوالء لدى الزبون و تعزيزه و بالتايل

.استمرار عالقته باملؤسسة
هود الذ .ي تقوم به املؤسسة للحصول على والء الزبون و تعزيزهتسليط الضوء على ا

:منهجية الدراسة
يف دراستنا على اجلانب الوصفي التحليلي وذلك قصد التعرف على واقع مؤسسة موبيليس، اعتمدنا

املنهج التحليلي أما. التعرف عليها و من مث التعرف على مدى اعتمادها على تسيري عالقتها بزبائنها
موبيليس لقياس مستوى رضاهم مؤسسةاستعمل يف اجلانب التطبيقي و ذلك بتحليل استبيان املوجة لعمالء 

األدوات، من بني هذه منافسيهامتيزها على أسبابباخلدمات املقدمة و كذلك مستوى والئهم للمؤسسة و 
وسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية ساب املتاخرتنا طريقة اإلحصاء الوصفي حباملخصصة لتحليل
.إلجابات  الزبائن

:الدراسات السابقة
اختلفت اآلراء و الدراسات اليت تثبت صحة أو نفي اإلشكالية اليت نقوم بدراستها لذلك سنحاول سرد 

:بعض الدراسات و أهم النتائج املتحصل عليها سابقا
 سة العليا الية ختصص تسويق و اتصال، املدر التجارية و املمذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف العلوم

التسويق بالعالقات على حتقيق ميزة تنافسية إسرتاجتيةحتت عنوان تأثري 2014، دفعة للتجارة
.اجلزائر اتصاالتللمؤسسة اخلدمية دراسة حالة مؤسسة 

:النتائج املتحصل عليها
من خالل الدراسة امليدانية وجد بأن التسويق بالعالقات ال يوجد له تأثري على والء الزبائن على عكس ما 
ذكر يف اجلانب النظري الذي يؤكد بأن التسويق بالعالقات هو الرابط بني املؤسسة و زبائنها إذا هو الطريق حنو 

.سرتاتيجية فعالة لكسب والء زبائنهااجلزائر ال تتبع إاتصاالتالوالء، و منه نستنتج بأن مؤسسة 
سة العليا للتجارة،  علوم التجارية ختصص تسويق، املدر مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس يف ال

La satisfaction et la fidélisation de la clientèle حالة مؤسسةLA BELLE
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ث

:النتائج املتحصل عليها 
املوزع هو كذلك زبون ألحد املوردين و لديه نفس اخلصائص اليت أنمسحت هذه الدراسة باستنتاج

ا املستهلك النهائي، إال أن رضا املوزعني يتم عن طريق رضا الزبائن، و لتعزيز والء املوزع إستوجب  يتمتع 
.على املؤسسة تطبيق إسرتاتيجية التسويق بالعالقات املطبقة على املستهلك النهائي

ثالثة إىلبغرض دراسة اإلشكالية و من أجل معالة هذا املوضوع مت تقسيم البحث : محاور البحث
:فصول فصلني نظريني وفصل تطبيقي

 و املفاهيم التسويق بالعالقاتتوجه املؤسسة حنو الزبونالفصل األول مت التطرق إىل.
سيري العالقة مع الزبونتالفصل الثاين مت التطرق إىل املفاهيم األساسية ل.
 الفصل الثلث دراسة قطاع خدمات اهلاتف النقال عن طريق مؤسسة موبيليس، املزيج التسويق

املوجه لعمالء املؤسسة ملعرفة االستبياناملطبق يف املؤسسة، القيام بدراسة ميدانية من خالل حتليل 
سسة بتسيري العوامل املؤثرة على املدى رضا الزبون و والءه و إليضاح العالقة معه و كيف تقوم املؤ 

. هذه العالقة



الفصل األول
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مفاھیم حول تسویق العالقات : الفصل األول

:المقدمة

املؤسسة تنتهجه لفرتة إن األوضاع و املتغريات احمليطة باملؤسسة تضافرت لتفرز فلسفة و مفهوم تسيريي ظل
ا للزبائن، طويلة من الزمن، و احلقيقة أن هذا  التوجه مل يكن يشكل أي عائق أمامها يف تعظيم أرباحها و جذ

إال أنه و مع تطور هذا احمليط من حيث زيادة شدة املنافسة و التطور اهلائل و السريع الذي عرفته التقنية و 
تسعى ، أصبحت املؤسسة ملزمة بتغيري فلسفتها التسيريية، فأصبحت)(TICتكنولوجيات اإلعالم و االتصال

جاهدة للتعرف على املنافسني و حتاول قدر املستطاع جلب هذه التكنولوجيات اجلديدة كمحاولة جادة منها 
للتكيف مع حميطها ، لكن هذا مل يعد كافيا، فهذه التطورات السريعة اليت عرفها حميطها أفرزت مستهلكا جديدا 

جات، اخلدمات و حبوزته عن املؤسسات، املنتأصبحت من حيث الثقافة االستهالكية، كمية املعلومات اليت 
األسعار، فمرة أخرى راحت املؤسسة تبحث عن أساليب جديدة لضمان بقائها يف السوق، فلم جتد سوى التوجه 

.إىل الزبون الذي أصبح رقما صعبا يف معادلة امسها حتقيق األرباح

إن التوجه احلقيقي حنو الزبون و حماولة استمالته، جذبه و االحتفاظ به، بدأت مع تبين املؤسسة للتسويق 
.بالعالقات، والذي هو تعبري صريح منها للتكفل أحسن بالزبون

) التسويق باملعامالت(لذا خصصنا هذا الفصل للتعرض بشيء من التفصيل إىل توجه املؤسسة من املنهج القدمي
).التسويق بالعالقات(املنهج اجلديدإىل

:الفصل األول مت تقسيمه إىل مبحثني يتناوالن جزأين رئيسيني

يتناول اجلزء االول توجه املؤسسة حنو الزبون والرتكيز على حمدودية التسويق باملعامالت يف التكيف مع احمليط 
ت كمنهج جديد و كخيار انتهجته املؤسسة للتكيف مع متغريات اجلديد، اما اجلزء الثاين  يتناول التسويق بالعالقا

.احمليط
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.توجه المؤسسة نحو الزبون: األولالمبحث 

لقد أخذت املؤسسة وجهة جديدة بعدما أدركت وتيقنت أن ضمان بقائها واستمرارها مرهونني مبدى استجابتها السريعة 
.حلاجات ورغبات زبائنها

ا البيئة  بناءا على هذا التصور اجلديد، عرفت وظيفة التسويق تطورات عديدة متسارعة استجابة هلذه التغريات اليت أفرز
، ثقافة استهالكية، ظهور منظمات منادية حبقوق املستهلكني، وع جديد أكثر وعياظهور زبائن من نافسة شديدة،من من

كل واحدة متيزت خبصائص كانت حتاول دائما التكيف مع مستجدات إن التطور التارخيي للتسويق عرف عدة حمطات،
.عوامل وظروف احمليط اخلارجي

انتهى زمن السيادة و الريادة للمنتجني بعدما أصبحت ظروف العرض والطلب غري مواتية ملثل هذا املنطلق، فتغريات 
، وانتقلت منتجىل االهتمام باجلودة والتصاميم الفنية للالعملية اإلنتاجية من جمرد اإلنتاج الوفري ملقابلة الطلب املتزايد إ

معها سياسة التسعري من جمرد حماولة تعظيم األرباح عن طريق اهلوامش إىل مراعاة قدرات وطاقات الزبائن الشرائية وكذا 
.   الظروف املعيشية و االقتصادية للزبائن والبالد

فقط أصبح هدفا يعول عليه يف خلق عالقة بني املؤسسة وباقي نتجاتأما االتصال الذي كان مقتصرا عن التعريف بامل
).التسويق املباشر(الزبائن 

التوزيع مل يعد جمرد حتويل ونقل السلع اجلاهزة إىل نقاط وأماكن البيع بأقصى سرعة استجابة للطلب بل أصبح تقنية 
).ونالزب(واملشرتي) رجل البيع( تفاوض وإقناع وقصة طويلة بني البائع 

م  م اآلنية وحىت توقع رغبا نتيجة لكل هذه الظروف تغريت فلسفة املؤسسة، فاجتهت حنو زبائنها حماولة فهم حاجا
.املستقبلية لتلبيتها قبل أي منافس آخر

ا التسويق بداية  ا بالقدر الكايف، نعرض بداية خمتلف املراحل اليت مر  حىت يتسىن لنا فهم هذه التطورات واستيعا
.باملعامالت وصوال إىل التوجهات احلديثة للمؤسسة حنو زبائنها
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التصورات الكالسيكية للزبون: المطلب األول

الصغرية إىل مؤسسات عرفت بفائض يف السلع، ترشاالو لقد أدت الثورة الصناعية إىل ثورة فعلية انتقلت بفضلها 
التوجه حنو : فكانت هناك ثورة يف اإلنتاج حقيقية وبذلك تبنت املؤسسة تصورا واعتمادا كان صحيحا وسليما آنذاك

.اإلنتاج

اية القرن املاضي كان اهتمام املؤسسات وكما أسلفنا آنفا  موجها يتفق املؤرخون وهذا طبعا يف جمال اإلدارة على أن 
.بالدرجة األوىل إىل العملية اإلنتاجية

أما يف الثلث األول من القرن احلايل، ازدادت واكتسحت التقنية املؤسسات مما زاد يف املعروض السلعي فواجهت 
.املؤسسات إشكالية البيع

اية اخلمسينيات وبداية الستينيات عرفت معظم الدول املصنعة، معدالت إنتاج متزايدة وهذا بعد عبورها مرحلة أما يف 
.احلرب، فزاد االهتمام بالتنوع تلبية حلاجات وأذواق املستهلكني

)1920: (المفهوم اإلنتاجي: المرحلة األولى

عرف النشاط التسويقي كظاهرة، وكنشاط اقتصادي لدى اإلنسان منذ أقدم العصور، فاملقايضة هي أبسط أشكال 
اية االقتصاد العائلي وظهور فوائض اإلنتاج، ورغبة اإلنسان مبقايضة ما حيتاجه  التبادالت اليت عرفها اإلنسان ولكن مع 

للتسويق آنذاك كفن، ولكن مع ظهور النقود يف أبسط أشكاهلا أخرى كانت معرفة اإلنسان نتجاتمن الفوائض  مب
وتطور املقايضة باملبادلة زادت احلاجة إىل تقسيم العمل، والتخصص اللذان يعتربان أساس من األسس اليت تليب حاجات 

1اإلنسان الالمتناهية ، وبعدها تعقدت عمليات املبادلة بظهور التجارة اليت تعترب أساس التسويق

وهذا لتوافر 1920يعترب املفهوم اإلنتاجي من أقدم املفاهيم اليت سيطرت على توجيه جهود التسويق حىت سنة 
:خصائص عديدة نورد أمهها فيما يلي

.املنافسة احملدودة

.عدم استغالل املوارد استغالال كامال- 

.تزايد الطلب على املنتجات- 

.11، ص 2004، عمان، وائل للنشر،"وظائف-أسس- مفاھیم: استراتیجیات التسویق" نزار عبد المجید البرواري ، أحمد فھمي البرزجي- 1
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.عدم وجود املفاضلة بني املستهلكني- 

مما ) تواجد املصانع( الكبري الذي عرفته هذه الفرتة خاصة من سكان األرياف إىل املناطق الصناعية) النزوح( التحولإن
) منخفضة تكاليف اإلنتاج(منخفضة السعر نتجاتدفع باملؤسسة إىل االهتمام الكبري بالعملية اإلنتاجية، وتفضيل امل

املستهلكني عدميي الثقافة االستهالكية ، ميكن تلخيص مسات هذه واملتاحة على املدى اجلغرايف الواسع من طرف
:املرحلة يف النقاط األساسية التالية

).العرض> الطلب ( وجود طاقات إنتاجية حمدودة-

.األهداف املسطرة من قبل املؤسسة قصرية املدى-

.عدم االهتمام باملستهلك-

.غياب عالقات بني املؤسسة واملستهلك-

.التسويقية وظيفة سلبية وغري فعالةاعتبار الوظيفة-

1)1950- 1920(: المفهوم البيعي: المرحلة الثانية

ا املتاحة واملوارد وهذا بفضل تقدم  ا اإلنتاجية وتعلمت كيف تستغل طاقا لقد زادت املؤسسة يف طاقا
نتجاتتصريف الفائض اهلائل من املاألساليب التكنولوجية وتطور أساليب اإلدارة العلمية، فواجهت املؤسسة إشكالية 

فظهرت معضلة التوزيع وتصريف السلع وتفاقمت هذه املشكلة يف أواخر العشرينيات وأوائل الثالثينات بسبب الكساد 
، فانتهجت املؤسسة فلسفة خمالفة متاما لسابقتها، فبدأت تفكر يف التخلص )1929األزمة العاملية (الذي عرفه العامل   

.فكان اهلدف الرئيسي للتسويق يف تلك الفرتة هو خلق مؤسسة جتارية فعالة حتسن وتتقن فنون البيعمن الفوائض، 

: عموما متيزت هذه املرحلة من حياة وظيفة التسويق خبصائص عديدة لعل أمهها

.طاقة إنتاجية كبرية-

.زيادة وسائل اإلعالم

54:،ص1996،الطبعة األوىل "طرقة لالحتفاظ بالزبائن50"بول تيم ، 1
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ا ).الثانويةنتجاتقدرة شرائية ميكن صرفها يف شراء امل( دخول فردية الباس 

.ارتفاع املستوى التعليمي- 

.املستهلك ما زال بعيدا عن اختاذ قرارات املنشأة- 

.اخلدمات/ احتياج مساندة اإلعالم لزيادة الطلب على بعض السلع- 

ا من مؤسسات الدول األخرى إىل احلدود الضيقة للمفهوم ألبيعي وأدركت أن تفطنت املؤسسات االمركية قبل سابقا
إشباع حاجات املستهلكني ال يتوقف على ضبط ميكانيزمات البيع، فالعملية البيعية مل تعد تلك الوصفة السحرية اليت 

. تدر على املؤسسات باألرباح الطائلة، ومن مث انتشر املفهوم التسويقي

)1950: (المفهوم التسويقي: رحلة الثالثةالم

لقد تغريت فلسفة اإلدارة من الرتكيز على البيع إىل حماولة إنتاج ما ميكن هلا بيعه فعال يف ظل ظروف تتصف 
... تنتج وبأي األحجام، وأي األذواقنتجاتبعدم الثبات واالستقرار، وألول مرة بدا الرتكيز على أي األنواع من امل

ه األفكار تنتشر بسرعة كبرية فاهتمت املؤسسة ببحوث السوق، دراسة السلعة، دراسة السلوكيات واألمناط وبدأت هذ
.املعيشية

بدأت املؤسسات يف إنشاء إدارات للوظيفة التسويقية لكي تتوىل الدفاع عن املفهوم اجلديد للتسويق، وبذلك 
.أصبحت هذه الوظيفة أساس اختاذ القرارات يف املؤسسة

او حتقيق األهداف التنظيمية من خالل حتديد حاجات ورغبات األسواق :" تعرف الوظيفة التسويقية على أ
1"املستهدفة وحتقيق اإلشباع املطلوب هلا بشكل أكثر كفاية وكفاءة من املنافسني

2:ويستند املفهوم التسويقي على ركائز أساسية يتمثل أمهها يف اآليت

اختيار السوق املستهدف نقطة البداية ألي نشاط تسويقي وهذا باالعتماد على ميثل: اختيار السوق.1
..مبدأ التجزئة الفعال للوصول إىل نوع من التجانس

.36- 27،ص ص 1993معة قاریونس بنغازي، ، الطبعة األولى، منشورات جا" التسویق ودوره في التنمیة" أبوبكر بحیرة، - 1

6 -P .Kotler et B. Dubois, « «Marketing management, eleventh édition (N, j : prentice, Inc, 2000), Translatedby D.Manceau, Marketing management, 11eme ed, 2004, pp : 26-33.
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يعد الرتكيز على احتياجات الزبون والتوجه برغباته وجماالت اهتماماته املدخل احلقيقي :التوجه بالزبون.2
.جية املؤسسة يبىن على أساس القرارات التسويقية، كما أصبح توجيه إسرتاتي1للنجاح التسويقي

حىت تستطيع املؤسسة التنسيق بني األنشطة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك :التسويق المتكامل.3
مبا حيقق أهدافها، التسويق على مستويني من التكامل، األول خاص باألنشطة التسويقية واآلخر مبختلف 

.وظائف املؤسسة

ان غاية أي مؤسسة هي االستمرار والدميومة يف سوق تنافسي ولذلك تطبق :التوجه باألرباح.4
املؤسسات املفهوم احلديث للتسويق كونه وظيفة تساعدها على حتقيق األرباح انطالقا واعتمادا على تلبية 

.حاجات املستهلكني

التسويقي نشاطا حموريا خطت الثورة التسويقية خطوة عمالقة حنو األمام فأصبح بذلك النشاط 1970ومنذ عام 
.ورقابيا على أنشطة املؤسسة، فأصبح التسويق وظيفة خالقة للطلب وبأسعار معقولة

اخلدمات عبارة عن منافع للمستهلك وليصت جمرد مواصفات فنية، فأصبح نوعا من التوازن / فأصبحت السلع 
.مصلحة املؤسسة ومصلحة املستهلك: بني املصلحتني

: ؤسسة اإلشباع املناسب حلاجات ورغبات الزبائن عليها القيام مبجموعة من األنشطةوعليه وحىت حتقق امل

.البحث والتعرف على حاجات املستهلكني غري املشبعة-

.خدمات تتناسب و هذه احلاجات/ تصميم سلع-

.اخلدمات متوفرة يف الوقت واملكان املناسبني/جعل السلع-

.اخلدمات تكون متناسبة مع القدرة الشرائية، الوضع االقتصادي، التكلفة/نتجاتأسعار امل-

، دراسة حالة مجمع صیدال للدواء في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر "التسویق والمزایا التنافسیة " الباحثة سامیة لحول، - 1
.26، ص 2008- ،2007باتنة،سنة
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محدودية التسويق بالمعامالت: المطلب الثاني

إىل نتجاترغم الثورة اليت أحدثها التسويق يف جمال إدارة املؤسسات بعدما نقلها من تفكري بدائي يعتمد على وفرة امل
واالتصال وصوال إىل املفهوم اجلديد للتسويق الذي اعترب نقطة النهاية يف إدارة املؤسسة ولكن الرتكيز على العملية البيعية

على النقيض من هذا كله فالبيئة اخلارجية ال تعرف االستقرار والثبات خاصة مع التطورات األخرية كسرعة تطور املنافسة 
ل ونذكر هنا خاصة شبكة االنرتنيت وظهور اجليل سواء من حيث اهليكل أو الكثافة، تكنولوجيات اإلعالم واالتصا

. اجلديد من املستهلكني

1:عجز التسويق التقليدي أمام التحديات الجديدة-1

دف التوسع / امنتجااعتادت املؤسسات تسويق وتصريف  ا لزبائن معنيني مث ترتكهم وتبحث عن غريهم  خدما
ا ألكرب عدد من الزبائن املنتشرين منتجاتسويق األفقي، حيث تبيع املؤسسة وزيادة أعداد الزبائن اجلدد وهذا ما نسميه ال

.حوهلا، ومن البديهي أن تنتهج املؤسسة يف هذا االجتاه اساليبا تقليديا كوسائل االتصال اجلماهريي و التوزيع املكثف

قد واجهت املؤسسة آنذاك عدة أين ختاطب أعداد هائلة من املستهلكني احملتملني، دون الرتكيز على فئة معينة، ل
، ال تتجاوز نسبة النجاح يف التسويق )اجلديدة ال ترى النور أبدانتجاتمن امل℅26(اجلديدة نتجاتمشاكل كفشل امل

.℅5-1التقليدي 

ذات جودة ولكن ألكرب عدد ممكن من املستهلكني دون نتجاتمتركزت أهداف التسويق التقليدي يف بيع نفس امل-
اخلدمات دون بلوغ وفاء مستهلكيها أي أهداف قصرية / نتجاتالتمييز بينهم، أي لقد ركزت املؤسسة على متييز امل

.األجل

2التقسيم الجديد لفئة الزبائن-2

إىل ما وراء احلدود وعبورها ) (F.M.N) متعدية اجلنسيات(مع زيادة أحجام املؤسسات وخاصة العابرات للقارات 
للقارات، تراكمت لديها ثروات كبرية من املعلومات عن خمتلف أمناط االستهالك ومستويات املعيشة يف كل مكان يف 

:العامل وحتليل هذه املعلومات تبني مايلي

1 -Ronald s. Swift, « Accelerating customer Relationship: Using Crm and Relation ship Technologie,prentice Hall, October, 2001, p51.
2 -Ronalds Swift, OP Cit, p 57.
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.فئة خمتلفة40فئة وحد أعلى 20ميكن تقسيم مجيع املستهلكني يف العامل إىل فئات متمايزة حبد أدىن -

.تتوزع الفئات املختلفة طبعا تبعا ملناطق تواجدها- 

.فئة خمتلفة من الزبائن15ميكن أن تضم الدولة أو اإلقليم - 

فئات، ذلك أن تفاعل الفئات 5، قد ال تضم أكثر من 2كلم20ولكن الرقعة اجلغرافية اليت ال تتعدى مساحتها 
ا فيقل بينها، فكلما اتسعت الرقعة اجلغرافية زاد عدد الفئاتاملختلفة مع بعضها يؤ  .دي إىل تقار

Clusterقد بات بغري نفع وقد بدأ عهد جديد للتسويق الفئوي ) التسويق التقليدي(املؤكد أن التسويق اجلماهريي 

Marketing) (وخاصة التسويق الشخصيPersonalized Marketing)( بسبب ثورة االتصاالت ، ومع تقارب املسافات
واملعلومات تباعدت األذواق واختلطت واختلفت األمناط وتشتت بذلك مجهور الزبائن إىل فئات ال حصر هلا، فأصبح 

1.من الصعب بل من املستحيل احلديث عن جتانس مستهلكني حىت يف قطاع واحد

:مشكل التكلفة-3

بني العوائق الكبرية اليت واجهت التسويق التقليدي الزيادة املستمرة لتكاليف جلب املستهلكني اجلدد بغرض توسيع من
)(وزيادة احلصة السوقية P.M لزيادة األرباح، يف حني أنه كان من األرجح االحتفاظ بالزبائن القدامى وحماولة تطوير

م زبائنا للمؤسسة، فقد أثبتت الدراسات اليت أجريت على الكثري من وفائهم إىل الوالء لضمان استمرارهم وبقاءه
.جديدمنتجمرات من تكلفة جذب 5املؤسسات أن تكلفة االحتفاظ بزبون قدمي أقل 

:محدودية المعاملة-4

يعترب خطأ فادحا يف حق املستهلك، خاصة مع ظهور اعتماد التسويق التقليدي على املعاملة فقط أثناء العملية البيعية
، فمستهلك اليوم ناضجا مبعىن واعيا، فهو يف اتصال دائم مع )كما سبق وان اشرنا سابقا(جيال جديدا من املستهلكني

الت، األفالم، الراديو، وخاصة شبكة االنرتنيت مما أكسبه معلومات كافية بأن يطالب املؤسسة بأكثر  من األحداث، ا
خدمات فقط، بل يريد إشراكه يف قرارات / نتجاتاملعاملة فهو يبحث ويريد أن يكون أكثر من شخص يشرتي امل

املؤسسة ويريد أن يكون على علم بكل ما جيري يف املؤسسة وحىت موردها وملا ال، إذن املستهلك بدأ يبحث عن 
تم به بكيفية مغايرة متاما لتلك اليت تقدم له ا العالقات الوطيدة والدائمة/ نتجاتاملاملؤسسة اليت  .       اخلدمات، إ

تكنولوجیا التسویق، كتب المدیر و رجل األعمال،  الشركة العربیة لإلعالم العلمین السنة العاشرة، العدد :  روالند سویفت إدارة العالقات الزبائن1
03:، ص225:، العدد2002التاسع، ماي 
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:عدم االهتمام بالزبون الداخلي-5

اليت تتالءم مع نتجاتاعتادت املؤسسات وهذا منذ القدم االهتمام بالزبون اخلارجي فوضعته موضع االهتمام بتقدمي امل
.اخلدمات هو الفرد الداخلي/ نتجاتم هذه املتطلعاته وتليب حاجاته، دون التفكري بان الذي يعد ويصم

.فما هو موقف التسويق التقليدي من الفرد الداخلي؟- 

).بالنسبة للمؤسسة اخلدمية( مل حيظ الفرد باهتمام بالغ مما انعكس سلبا على اإلنتاجية وحىت تقدمي اخلدمات

قاصرا على جعل املؤسسة تتكيف مع متغريات ) مالتالتسويق باملعا( كملخص ملا سبق ذكره، يبقى التسويق التقليدي 
1:احمليط اخلارجي وذلك زيادة على ما ذكرناه، فقصوره يتمثل يف النواحي التالية

.يقوم التسويق املبين على املعامالت بالصفقة مث خيتفي

.يتبىن املنافسة السعرية- 

.تفكري وسلوك قصري األجل- 

.الصفقاتتبين فلسفة العمل والتفكري حول - 

.يقوم التسويق التقليدي على جذب املستهلكني اجلدد- 

.تقريبا كل األنشطة ال تقوم على مبدأ االستمرارية- 

.2يقدم حوافز لتنفيذ الصفقات- 

.يركز على عائد البيع- 

.تعترب تكلفة إضافية) S.A.V(خدمات ما بعد البيع - 

اية العالقة-  .الصفقة تعين 

، الملتقى العربي الثاني، التسویق في الوطن العربي ، الفرص والتحدیات، الدوحة، دولة "التسویق بالعالقات"الدین أحمد حسن،الھام فخر. د- 1
.407- 406ص ص 2003أكتوبر 8- 6قطر، 

.18، ص 2005العالمیة للتنمیة اإلداریة، بحوث ودراسات، القاهرة المؤسسةالتسویق بالعالقات، منى شفیق، . د-2
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.نطاق واسعتوزيع مكثف على- 

1.االتصال مجاهريي وذو اتصال يف اجتاه واحد- 

.اهلدف حصة يف السوق- 

الزبون رأس مال المؤسسةمعرفة:المطلب الثالث

إن توجه املؤسسة للزبائن مل يكن وليدا  للصدفة بل حتمية فرضتها األوضاع الراهنة، وبعدما أدركت أن بقائها 
واستمرارها مرهونني مبدى استجابتها السريعة هلذه املتغريات،  فانتهجت أساسا جديدا مبنيا على رؤية جديدة تضع 

داية سنحاول إعطاء بعض التعاريف للزبون، مث نتطرق إىل تقسيم الزبون يف املقام األول، وهذا إلرضائه وبناء والئه، ب
:زبائن املؤسسة

:)1995، عبيدات(هنالك العديد من التعاريف اليت تطرقت إىل الزبون فلقد عرفه :مفهوم الزبون-1

.)هو ذلك الفرد الذي يقوم بالبحث عن سلعة أو خدمة ما وشراؤها الستخدامه اخلاص أو استخدامه العائليالزبون( 

هو املستخدم النهائي خلدمات املؤسسة، وتتأثر قراراته بعوامل داخلية مثل الشخصية (الزبون ):2006،الجنابي(أما 
جية مثل املوارد وتأثريات العائلة ومجاعات التفضيل واألصدقاء، واملعتقدات واألساليب والدوافع والذاكرة، وبعوامل خار 

). وقد يكون الزبائن أفراداً أو منظمات

دف إشباع حاجاته : (الزبون بأنه)2004،البكري(يعرف يف حني ذلك الشخص الذي يقتين البضاعة أو يشرتي 
). املادية والنفسية أو ألفراد عائلته

:تقسيم الزبائن-1

:تقسيم الزبائن إىل عدة تقسيمات، و لعلى أهم هده التقسيماتميكن 

.الزبائن الداخليني و الزبائن اخلارجيني- 

.70، ص2006، منشورات املؤسسة العربية للتنمية اإلدارية، "مدخل للتسويق بالعالقات-العالقة بني املشرتي واملوردجيهان عبد املنعم، . د- 1
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:الزبون الداخلي-1

يف املؤسسة،والذين ينتجون وحيققون اسرتاتيجيات املؤسسة، ) املوارد البشرية(يقصد بالزبون الداخلي خمتلف األفراد 
رية وأمهها تلك املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة وما حققته للمورد البشري من ولعلى الدراسات يف هذا املدخل كث

أهداف، فوضعته موضوع اهتمام بالغ الدرجة وفرضت على املؤسسة اليت حتاول خدمة الزبائن اخلارجية بأقصى كفاية 
تم هذا الزبون الداخلي وتسهر على توفري كل وسائل الراحة وتستجيب للمحيط اخلارجي بأقصى سرعة ، أن 

.للقيام مبهامهم يف أحسن الظروف

:الزبون الخارجي-2

اليت ميكن للمؤسسة أن ) التوريد(يف تعريف املورد ميكن حتديده على أنه خمتلف مصادر التموين : املورد- أ
تتعامل معها 

: املوزع-ب

هائي لذا جيب للمؤسسة إعطاء أمهية قصوى  ضمن اسرتاجيتها يعترب املوزع حلقة الوصل بني املؤسسة واملستهلك الن
العامة يسهل املوزع إيصال السلع إىل املستهلك يف الزمان واملكان وبأقل جهد وتكلفة ممكنة، فإذا أحسنت املؤسسة 

.استغالهلا تكون بذلك قد حققت ميزة

1:زبائن المؤسسة-2

: تصنيفات حاولت تصنيف الزبائن ولكن سنكتفي يف هذا اجلزء بعرض ثالثة مداخل فقطهناك عدة

.يضم اخلصائص الشخصية:األول

.يضم نوع االرتباط بينه وبني املؤسسة:الثاني

.هدف الشراءيضم الغرض من : الثالث

22، ص 2006، رسالة ماجستیر ، الكلیة العلو التجاریة،الجزائر"تفعیل الزبون كدخل استراتیجي لبناء وألنه" حاتم نجود،-1
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1:على أساس الخصائص الشخصية-1

زبائنها الشخصية وذلك لالستعداد لتطبيق معاملة تتماشى ، تتطابق تستفيد املؤسسة كثريا من فهم خصائص 
بالضرورة، على املؤسسة أن ) ب(قد ال ينطبق على الزبون ) أ(وتستجيب ملثل كل شخصية، فمثال ما ينطبق على الزبون 

:تعرتف بوجود الفوارق الشخصية لدى كل زبون، وعليه نفرق بني الزبائن من الناحية الشخصية يف

انه هادي متأين جدا يف قراراته الشرائية وال يستجيب بسرعة ألي نوع من اإلغراءات من - :الزبون اهلادي- 1
.طرف رجال البيع

هذا النوع من الزبائن يستجيب كثريا لعواطفه وأهوائه، فهو من ناحية التحليل االقتصادي غري -:الزبون العاطفي- 2
وكثريا ما ال يعرف رجل البيع ردود أفعاله، وال يستطيع توقع سلوكاته كأن ينجذب ) Non rationnel(منطقي

.ج آخر ذو سعر معتدل وجودة عالية ت جودة عالية، أو يستجيب ملنتلسلعة مرتفعة الثمن وذا

منفعته انه الزبون العقالين، فهو ال ينخدع للمغريات واحملفزات بقدر ما ينجذب وراء حتقي: الزبون الرشيد- 3
:النظرية االقتصادية يستجيب وفق املعادلة التاليةالشخصية، فهو حسب

MAX U (x, y)

S/c     R = Px.X + Py. y

مثل هذا النوع من الزبائن ال يستطيع التعبري عن رأيه بصراحة، لذا يستجيب يف التعامل مع مثل : الزبون اخلجول- 4
.هذا النوع تدخل رجل البيع حبكمة ورشادة كبرية

ات، خدم/منتجاتينفعل الزبون االنفعايل ألتفه األسباب فمزاحه العكر قد يؤدي عليه يف شراء : الزبون االنفعايل- 5
.وعادة ما توصف قراراته الشرائية بالعشوائية

يعترب أحسن الزيادة نظرا هلدوئه ورزانته يف نقاط البيع، يتعامل حبكمة، ال ينفعل، ال يثري مشاكل، لذا : الزبون الودود-و
.يسهل التعامل معه وإقناعه، حيب كثريا التواصل مع رجل البيع

12،ص 2006،دار الفاروق للنشر و التوزیع ،الطبعة العربیة الثانیة،" و تحافظ على والئهالزبونكیف تهتم ب"،وتسكویك ن-1
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1:سةعلى أساس أهميته بالنسبة للمؤس-2-2

من البديهي أن الزبائن ليسوا بنفس معدل التكرار وال بنفس كمية الشراء، وال حىت بنفس طريقة الشراء، لذا على 
:املؤسسة أن تكون واعية اجتاه هذه األمور، وعليها أن تستطيع تصنيفه على حسب

C.P: الزبون األكثر ربحية-1 .P)(2

يتميز هذا النوع من الزبائن مبردود يتهم املرتفعة، تكرار معدل الشراء ووالئهم للمؤسسة مما يكسبهم معاملة خاصة من 
.طرف املؤسسة فيما خيص التخفيضات، التحفيزات وخاصة االتصال الدائم

هلم مبناقشة األسعار ومهم من األرباح و هم مرحبون ألن أمهيتهم بالنسبة للمؤسسة تسمـح و يسمحون بتحقيق حجم
الزبائن ضعيف إذ أن إضاعة احلصول على شروط معينة قد تؤدي إىل زيادة األسعار و لكن األمان الذي حيققه هؤالء

.أحدهم سوف تكون نتائجها قاسية على املؤسسة

C: الزبون ذو النمو المتوسط-2 .C.M) (

تزايد باستمرار، على املؤسسة مراقبة هؤالء الزبائن وحماولة جعلهم زبائن هذا الصنف يعرفون بتكرار الشراء املتناهي وامل
.أكثر وفاءا وذلك بإتباع طرف التحفيز، االتصال الدائم وغريها

يقدمونه مهم ألن إضاعة أحدهم ستعوض يشكلون جمتمعني حجـم أعمال مهم فمردودهم جيد و األمان الذي
.احلجم الكلي ألرباح املؤسسة غري خطري و غري صعبعلى بعددهم الكبري و بالتايل سيكون تأثريهم

) (C.N.R: الزبون غير المربح-3

الزبون غري املربح ال يساهم بنسبة كبرية يف رقم أعمال املؤسسة فمعدل تكرار شرائه ضعيفا، نوايا إعادة التعامل مع 
ت أي إغراءات ممكن أن يتخلى عن املؤسسة ضعيفة وغري واضحة، على املؤسسة التعامل معه حبذر شديد ألنه حت

.التعامل مع املؤسسة

.44، ص 2000المملكة العربیة السعودیة، المؤسسة العامة للتعلم الفني والتدریب المهني، تطبیقات سوقیة على الحاسب، -1

2 Fichier RTT visionner sur le net le : 20/08/2009
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م يشكلون هؤالء الزبائن غري املرحبني جمتمعني جزءا صغريا من حجم نشاطات مؤسسة فمردودهم ليس مثاليا ال أل
م اإلدارية و التجارية تؤثر بشكل ملحوظ على النفقات قادرون على فرض شروط معينة و لكن ألن نفقات متابعا

السوق للمؤسسات للمؤسسة و لكنهم عكس الكبار يقدون أمانا جيدا للمؤسسة حيث أن انتقال أحدهم إىلالعامة
.املنافسة األخرى ال يؤثر عليها

1:هدف الشراءعلى أساس الغرض من -3

االستهالك و يتمثل الدافع األساسي بالنسبة هلم يف إشباع حاجات و رغبات مباشرة أي:األسراألفراد و-3-1
.يعترب شخصي و يسمى تسويق استهالكي

ا تنتج و هي الوحدة:المنظمات -3-2 املشرتية للسلعة و اخلدمات و خيتلف الدافع هنا عن األفراد من حيث أ
:تقدم خدمة معينة و تنقسم إىلسلع أو

هلدف بإنتـاج سلع و خدمات النقل و البنوك و ا: مثل و يتمثل يف مشروعات األعمال: املشرتي الصناعي - 3- 3
أخرى و بيعها لغرض لربح

مثل جتار اجلملة و التجزئة و اهلدف من الشراء لديهم هم الربح:المشتري الوسيط - 3-4
دف:المؤسسات الحكومية و غيرها - 3-5 إىل الربح مثل مثل األجهزة احلكومية و املؤسسات اليت ال 

…املستشفيات ، مدارس التعليم
:االستهالكي و شراء املنظمات و عوامل اختالفهناك عوامل مشرتكة بني الشراء

:عوامل االختالف- 3-6
ا أكثر تعقيدا من) السلع الصناعية ( األصناف اليت تشرتيها املنظمات ـ إن الناحية الفنيةتتسم بأ

دلةاملباأسلوب: ـ وجود بعض العالمات التجارية بني عمليات الشراء مثل 
السلع النهائية اليت تدخل يف إنتاجهاحيث أن الطلب على السلع الصناعية مشتق من الطلب على: ـ الطلب املشتق 

االستهالكي و شراء املنظمات يعتمد أساسا على عملية اختاذ القرارات و  إن كل من الشراء: عوامل االتفاق - 3-7
.السلوك الشرائي االستهالكي: للمنظمات سلوك بشري مثل أفراد حيث أن السلوك الشرائي كالمها يقوم به

:ال باس أن نتطرق يف هذا املضمون إىل تقسيم باريتو الشهري للزبائن- 

.250، ص 1998، مركز الخبرات المهنیة، القاهرة، "الزبائناإلدارة ب" د ویتلي، دیان هیسان، ترجمة عبد الرحمان توفیقر ریتشا- 1
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هذا ملعرفة القطاع املالئم الذي و هذا من خالل مشاركتهم يف رأس املال و:1لتقسيم الزبائن " باريتو " قانون -
:قيادته من خالل مرحلتنياالجتاه اجلديد ميكنتتواجد فيه املؤسسة و هذا 

؟) الزبائن الذين حيققون القسم األكرب من املردودمن هم( ـ  حتديد و معرفة بنية االستثمار يف املبيعات 
.اليت ميكن امتالكهاـ  حتديد و معرفة نقاط القوة

ملبيعات يف كل الشركات يتحقق بالتعامل مع عدد من اتظهر التجارب أن القسم األكرب من رأس املال أو احلجم األكرب
.قليل من الزبائن

من رأس املال و %80من عدد الزبائن بشكل عام حيقق% 20الذي يقول أن ) 20× 80(أنشأ قانونا يسمى "باريتو"
أجل و كذلك يتحقق من)من رأس املال %80من املنتجات حتقق %20(بشكل يثري الفضول يتحقق أيضا من أجل 

.مردود املنتجات و مردود الزبائن
) 10× 90( يكـون ال يكون هذا القانون قاعدة جيب االعتماد عليها دوما فهو يف بعض احلاالت ميكـن أنو ميكن أن

.)40× 60( و ميكن أن يكون يف حاالت أخرى 

القطاعات و هي حاالت سائدة يفمن رأس املال %90من الزبائن حيققون %10أي ( 10 × 90 )و يالحظ أن نسبة
ا هشة جدا .الصناعية خصوصا عند املتعهدين و هذا جيعل فعالية مبيعا

2:دورة حياة الزبون-

ذا التحليل وأعطته أبعادا نتجاتكثريا ما شكلت دورة حياة امل مدخال، اسرتاتيجيا بالنسبة للمؤسسة، فاهتمت 
إحدى األدوات اهلامة يف التحليل االسرتاتيجي، لكن املؤسسة اليت تعمل نتجإسرتاتيجية حىت أصبحت دورة حياة امل

، ولكنها بدأت حتاول معرفة ماهي )نتجدورة حياة امل(بالتوجه حنو الزبون ال نستطيع إنكار مزاولتها للمدخل الكالسيكي
.املراحل اليت يتبعها زبائنها، ويف أي مرحلة هم متواجدون

بون باملدة اليت يقضيها الزبون منذ بداية تعامله مع املؤسسة وحىت حتقيق الوالء أو استبداهلا تعرف دورة حياة الز 
.مبؤسسة أخرى

1  -P, Kotler, B, Dubois, op.-cit., p140.
.258، ص 1998، مركز الخبرات المهنیة، القاهرة، "الزبائناإلدارة ب" الرحمان توفیقد ویتلي، دیان هیسان، ترجمة عبد ر ریتشا-2
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ا):01(الشكل رقم  1دورة حياة الزبون وأهم املراحل اليت مير 

2002، دار عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة، دمشق، اجلزء الثالث، "التسويق" فيليب كوتلر وآخرون، ترمجة مازن نفاع،: المصدر
82: ص

:لكل زبون على حداويتم التطرق

.التعامل معهم بائن متجانسني مشكوكني منهم ممكنتعرب السوق جمموعة من الز :الزبون المشكوك

الزبون املتحمل هو الزبون الذي مازال مرتددا وهذا بعد عملية مجع املعلومات عن املؤسسة :الزبون المتحمل-2
ا منتجا( .اإلغراءات،وميكن للمؤسسة جذبه عن طريق )ا، خدما

:الزبون الجديد-3

.بعد ما يتعدى الزبون احملتمل مرحلة اختاذ القرار بسالم ويقتنع بضرورة الشراء، يصبح زبونا جديدا

82ص 2002، دار عالء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق،الجزء الثالث، "التسویق" فیلیب كوتلر وآخرون، ترجمة مازن نفاع،-1

شكوكمزبون 

الزبون 
المحتمل

الزبون غیر 
المؤھل

الزبون

الجدید

الزبون

المعید

الزبون

الوفي

الزبون

التابع

الزبون

السفیر

الزبون

الشریك

غیر فعالزبون 
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الزبون املعيد لعملية الشراء ما هو إال زبونا تعامل مع املؤسسة ألول مرة وبدأ تكرار الشراء : الزبون المعيد-4
امنتجاتوهذا لرضاه عن  . املؤسسة أو خدما

كان هذا الزبون مرحبا هلذه املؤسسةلذا يف كل املرات اليت يعاود فيها الشراء كلما

يعرف هذا النوع من الزبائن مبعدل تكرار الشراء كبري ويصبح من الصعب على املؤسسات :الزبون الوفي-5
.املنافسة جلبه للتعامل معها

املؤسسة أي عملية الوفاء متس كل منتجاتبعدما يصبح الزبون وفيا، يقبل على شراء كل :الزبون التابع-6
.العالمات/ نتجاتامل

:1الزبون السفير-7

ا ويعترب حمفزا لزبائن جدد،و/ امنتجاالزبون التابع للمؤسسة ينقل األخبار االجيابية عنها وعن  خدما

زاد احتمـال حديثه عنها بطريقة حمببة و يصبح دافعا عنه و هذا بإبداء وجهةاملنتـج كلما أعجب الزبـون باملؤسسـة أو
.ليوصي اآلخرين بالشراءنظره اجتاه املؤسسة و حىت دون أن يسأل يف ذلك، حبيث يصبح بعد فرتة قائدا للرأي

وقت طويل يصبح الزبون تعترب هذه املرحلة متقدمة كثريا وتتطلب نوعا من التمرين أي بعد مرور :الزبون الشريك-8
.شريكا يف املؤسسة وإحساس يدفعه لعدم التخلي عنها، حيس أنه ينتمي إىل هذه املؤسسة

كشركاء و يظهر ذلك عندما تستميل املؤسسة و لقد ذهبت بعض املؤسسات إىل حد أبعـد وبدأت تنظر إىل زبائنها
ا اجلديدة و لتطوير خدمة املؤسسة و هذا خاصة يف جمال العالقات تطلب مقرتحات مساعدة زبائنها يف تصميم منتجا

.األعمالبني رجال

الزبائن احملتمل التعامل معهم من ) أنواع(حاولنا تلخيص كل  ما سبق التطرق إليه يف جدول، حيث مجعنا كل أصناف 
:  مت االحتفاظ بها الزبون و من مث الكيفيات و الوضعيات اليت ميكن للمؤسسة أن تتخذها لبلوغ رضطرف املؤسسة،

، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم "زبون من خالل المزیج التسویقيالتسویق االلكتروني وتفعیل التوجه نحو ال" سعادي خنساء، -1
.42، ص، 2006التسییر، الجزائر، 
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أنواع الزبائن و كيفية التعامل معهم): 01( جدول رقم 

طرق و كيفيات التعاملصفاته الشخصية و السيكولوجيةنوع الزبون

الزبون السلبي
.يتصف الزبون هنا باخلجل و املزاجية-
.كثرة األسئلة و رغبته يف اإلصغاء بانتباه و يقظة- 
.القراراتالبطء يف اختاذ - 
. إعطاء الردود لألسئلة اليت تطرح- 

الصرب و حماولة الوصول إىل - 
األسباب اليت تؤدي إىل عدم قدرته 

.على اختاذ القرار

مسايرته للوصول إىل ما حيقق - 
.رغباته

إن ال جيربه املوظف للتعرف - 
.باالجتاه الذي يرغبه

.يعمق اإلدراك لديه بأمهية الوقت

الزبون 
المتشكك

يتصف هذا الزبون بنزعة عميقة إىل الشك وعدم -
.الثقة

اهليمنة التهكمية اليت تنطوي على سخرية ما - 
يقوله الغري له 

.صعوبة معرفة الشيء الذي يريده- 

معرفة األساس الذي يبىن عليه -
شكله و عدم الثقة

عدم حماولته يف ما يدعي و يقول - 

تنزيل و تكيف احلوار معه بطريقة 
شكه و عدم ثقته

الزبون 
المندفع

يبالغ يف إدراكه لذاته و هذا ما يولد لديه - 
.اجتاهات و نزعات التميز و السيطرة

الغرور املفرط الذي يقوده دائما إىل الشعور - 
.بالثقة

يثار بسهولة وال يسأل كثريا و ذلك لشعوره بأنه - 

اء معاملته بسرعة-  .حماولة إ

معاملته على أنه شخص ذو أمهية  - 
.كبرية وأنه صاحب الرأي القيم

االبتعاد عن الدخول يف التفاصيل - 
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.و الرتكيز على اهلدف األساس.يعرف كل شيء

الزبون 
المتردد

.يتصف بعدم قدرته على اختاذ القرار بنفسه-
.يبدو مرتددا يف حديثه و عدم مستقر يف رأيه- 
إمنا يؤجل قراره إىل ال يتم إجابته بنعم أو ال و - 

.وقت آخر

إشعاره بأن فرص االختيار أمامه -
.حمددة

إشعاره بأن الطريق إىل احللول - 
.البديلة مغلق

إشعاره بافتقار آرائه إىل املنطق من 
.خالل تدعيم أفواله باألسباب

الزبون 
الغاضب

.  متيزه بالغصب و إمكانيته اإلثارة بسرعة- 
باإلساءة إىل اآلخرين و إحلاق الضرر يستمتع - 

.م
صعوبة إرضائه فآراؤه دائما متشددة و فيها نوع - 

. من التهجم

األدب و التحلي بالصرب يف - 
.التعامل معه

استيعاب ثورة غضبه و التعرف - 
على مشاكله و حماولة الوصول إىل 

.أسباب الغضب لديه و تسويتها

الزبون 
المشاهد

الزبون إىل التمعن يف األشياء مييل هذا - 
.وتفحصها

ال يوجد يف ذهنه شيء حمدد يريده فهو يتمتع - 
.بالتسوق

ال يرغب أن يكون حمل مراقبة أو مالحظة و إذا - 
شعر بذلك فانه يكف فورا عن القيام مبا يعمل 

أن يتم تتبع حركاته و حمل -
.اهتمامه دون إشعاره بذلك

تقدمي الرباهني اليت تثبت بأن ما - 
.تقوم املنظمة به هو األفضل
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الزبون ذو 
النزوات

يتصف بالتفاخر الدائم و قدراته على اختاذ -
.قرارات سريعة

.تتحكم عواطفه بسلوكه االستهالكي- 

يكره املعلومات التفصيلية و الشرح املستفيض عن 
اخلدمة و ما يعد ذلك إال مضيعة للوقت

النصيحة اليت تساعده على تقدمي-
.االختيار الصحيح

.حماولة مساعدته لتجنبه األخطاء - 

الطلب منه قراءة أي معلومات تتعلق 
.باختياره قبل اختاذ القرار

الزبون المفكر 
الصامت

يتسم باهلدوء و قلة الكالم فهو يستمتع أكثر مما -
يتكلم 

.  ميتاز باالتزان وعدم السرعة يف اختاذ القرار- 

يعتمد عن البحث و التقصي عن املعلومات الختاذ 
القرار

استخدام احلقائق اليت تساعده -
.على االختيار الصحيح

احلرص على إعطائه املعلومات - 
الصحيحة و عدم مناقشته بغري علم 

اجلدية يف أسلوب احلوار املستخدم 
معه

لعنيدالزبون ا
.متصف بأنه اجيايب النزعة نشيط - 
يفصل اختاذ قراراته بصورة منفردة بعيدا عن تأثري - 

.اآلخرين

.حمافظ يقاوم التغيري و ذو عقلية مغلقة- 

حماولة مسايرته يف ما يقول و الثناء - 
.على ذلك 

.إظهار التقدير و االحرتام ملعارفه- 

إشعاره باالهتمام باألشياء اليت - 
.يقوهلا
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.يتسم بأنه صديق جمامل يستمتع يف حمادثة غريه- الزبون الثرثار
. يتصف بالفكاهة و الدعابة- 
لديه نزعة االستحواذ على ما يدور من حوار مع - 

غريه 

. معاملته حبرص وحذر- 

اإلمساك بزمام املبادرة أثناء - 
.احلديث معه 

التعبري عن االمتنان و التقدير و - 
.االقرتاحات اليت يقدمها

154: ص،2003أبو مجعة، حافظ نعيم، التسويق االبتكار، الطبعة األوىل، مطبعة مصر للنشر، القاهرة، : المصدر

جتدر اإلشارة إىل أن معرفة هذه األمناط و إدراكها من قبل املنظمة قد يسهل من مهمتها يف معرفة و فهم زبائنها و و
م و  م وصوال إىل تلبية تلك االحتياجات و التوقعات بعد ترمجتها إىل خصائص املدراسة حاجا أو اخلدمة نتجتوقعا

.اللذين يطلبهما الزبون املستهدف 

. وجتدر اإلشارة إىل تنوع أمناط الزبون املشار إليه هو نتاج عدة عوامل بيئية هلا أثرا كبريا يف السلوك الشرائي للزبون
. و لكي تتمكن املنظمات من إخضاع الزبون لصاحلها، عليها أن تدرك العوامل املؤثرة يف سلوكه الشرائي 

.اإلدارة بالزبائن: المطلب الرابع

لقد حتولت املؤسسة حنو الزبون استجابا للتطورات اليت عرفها ومازال يعرفها حميطها اخلارجي، فأصبح الزبون ان 
صح التعبري هو من يدير املؤسسة أي كل وظائف املؤسسة جيب أن تتضافر فيما بينها وتعمل باجتاه رضا الزبون، وقد 

مثل هذا املفهوم  وجلأت إىل تطبيقات خمتلفة له، وبالرغم على عدم حتولت املؤسسات يف احلقبة األخرية إىل تبين
االستقرار على أسلوب حمدد ملمارسة هذا  إال أن الدراسات أوضحت أن هذه املؤسسات قد حققت نوعا من التميز 

.1الفعلي مقارنتا بغريها وحتديدا على صعيد الوصول ملستوى من اجلودة يتماشى مع تصور الزبون هلا 

ذا أمرا يكاد يكون مستحيال يف املؤسسات اليت ال تعطي الزبون دورا مباشرا أو غري مباشرا، يف اختاذ قرارات بالنسبة وه
.جلودة اخلدمة اليت يصعب قياسها

06: ،ص1992العدد األول، أكتوبر ، ، السنة األولى،"یدیر الشركةالزبون" خالصات كتب المدیر ورجال األعمال، -1
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يف هذا املدخل سنحاول االستعانة بالنموذج اجلديد الذي اقرتحه فيلب كوتلر لإلدارة اجلديدة أو املؤسسة اليت تبين كل 
ا على الزبوناسرتات .يجيا

اإلدارة التقليدي و اجلديهرم):02( الشكل الموالي رقم 

Source : P, Kotler, B, Dubois, op.-cit., p: 27.

:وحىت تستطيع املؤسسة تبين هذا النوع من التنظيم اجلديد عليها أوال

خلق الرؤية:

ونقصد هنا بالرؤية وضوح الصور الذهنية اليت جيب أن تتبناها املؤسسة وتعتربها طموحا تسعى لتحقيقه ومن مث 
حتقيق رضا الزبون، وجيب مراعاة توافر حمددات معينة وأمهها الوضوح بالنسبة جلميع أفراد املؤسسة، والتماشي مع 

:أهم وظائف هذه الرؤية اجلديدةقيمة املؤسسة وأهدافها واالرتباط باحتياجات الزبائن ،

ا ويعمل يف إطارها خيتلف أداؤه عن الفرد :توفر للموظف اإللهام-1 فالفرد الذي تتوفر لديه رؤية ما يقتنع 
ذا يستطيع خدمة الزبائن بطريقة أحسن مما يسهل مهمة  الذي يبحث عن عائد مادي أكرب دائما و

م .االحتفاظ 

يف مبدأ االلتزام، القصد أن وضوح الرؤية لعامة األفراد تصبح أداة مساعدة، وأداة رقابة لألفراد أن :االلتزام-2
.يعملوا يف إطارها لبلوغ أهداف املؤسسة

اإلدارة العلیا 

اإلطارات

الموظفون 

الزبائن 

اإلدارة العلیا 

اإلطارات

الموظفون 

الزبائن 

الجدیددارةھرم اإل التقلیديدارةھرم اإل
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إن تبين املؤسسة للمفهوم اجلديد للتنظيم املبين على معايري واحتياجات الزبون يدفعها بالدرجة األوىل إىل القيام 
للوصول إىل املعرفة اجلديدة لرغبات واحتياجات الزبون من جهة وحملاولة التنبؤ باحتياجاته املستقبلية ببحوث التسويق 

ذه املهمة املنافسني .وتلبيتها قبل أن يقوم 

:االنتقال من المركزية إلى الالمركزية
الزبون هو السيد، الزبون مركز :" من الواضح جدا أن توجه املؤسسة حنو الزبون ال يعين فقط استعمال األلفاظ الغليظة

وغريها من األلفاظ اليت تستعملها بعض املؤسسات ولكن الواقع أثبت أن املؤسسة اليت تأخذ يف احلسبان " اهتمامنا
ا عليها أن تقوم بتغيري منط التسيري القدمي وجيب أن ميس هذا التغيري   الزبون فعال، ويكون هذا األخري مصدر مجيع قرارا

يكل تنظيمي مرن يسهل عملية االتصال وكذا مترير املعلومات وهذا بعدما تكون كل امل ستويات التنظيمية، واالستعانة 
نظام ( املؤسسة طبعا قد أعدت خلية للقيام جبمع املعلومات، معاجلتها، ختزينها، وتوزيعها لكل األقسام  عند احلاجة 

) .SIMاملعلومات التسويقية 
1.انتقال املؤسسة من هرم السلطة التقليدي إىل اهلرم اجلديد خلدمة الزبائنالشكل املوايل يوضح 

هرم السلطة                                                                                        ): 03( الشكل رقم 

هـرم السلطة اجلديدهرم السلطة القدمي

7: الطالبة حامت جنود، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر

ال ( يتضح لنا من الشكل أن هرم السلطة التقليدي يعتمد باألساس على النظرة الرأسية، أي التسيري اجلامد البريوقراطي
، فاملؤسسة تعتمد على النظام التقليدي للتسلسل اإلداري، التفكري ) نقصد التسيري البريوقراطي وفق نظرية ماكس فيرب

.لقلةواإلبداع وفق هذا النموذج حمتكرين على ا

.7الطالبة حاتم نجود، مرجع سبق ذكره، ص -1
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ا تستعمل منوذجا تسيري يا  ال أصبحت املؤسسات اليت تعتمد على الزبائن يف إدارة شؤو زيادة على ما قيل يف هذا ا
جديدا فعاال يعرف باإلدارة بالتجوال، أي كل املوظفني وخاصة املسريين ينزلون إىل امليدان للتأكد من السري احلسن 

ا فعال، والتطلع إىل كل ما هو حمتمل مستقباللألعمال، ومراقبة االلتزامات اليت  .1قدمتها املؤسسة إن مت الوفاء 

.ننوه هنا إىل ضرورة تقدمي بعض التحذيرات اليت جيب على املؤسسة املتوجهة حنو الزبون عدم الوقوع فيها

جلوء بعض املؤسسات إىل ختفيض التكلفة يف جماالت األنشطة، استجابة لضغوط املنافسة الشديدة  انعكس سلبا ان
:على معنويات األفراد العاملني، ويؤدي حتما إىل

، عدم االهتمام، واالكرتاث بالزبون، التسيب نتيجة عدم وجود حوافز، نتجاتعيوب بامل( قصور يف خدمات الزبائن 
)لروح املعنويةاخنفاض ا

و باألكيد أن عدم مقدرة املؤسسة على االستمرار يف وسط معروف باملنافسة، وكذا املشاكل الداخلية سوف يزيد من 
ذا يتجه املشكل حنو األسفل على شكل لولب ميس كل الوظائف واألنشطة .تفاقم الوضعية و

.38، ص 1998، سلسلة إصدارات بمیك، القاهرة، "، استراتیجیات تحول الشركات العمالقة إلى العالمیةالزبائناإلدارة ب"د، عبد الرحمن توفیق،-1
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1اللولب املتجه إىل اهلبوط ):04( الشكل الموالي رقم 

27:عبد الرمحن توفيق، مرجع سبق ذكره، ص. د: المصدر

.27صد، عبد الرحمن توفیق، مرجع سبق ذكره، -1

تغیــــیر شامــــــــــل

استثمارات اقل مستقبال/ خفض التكلفة

عمالة ذات معنویات منخفضة

البؤرة تتجھ إلى الداخل

انفصال عن الزبائن

نقص القدرة على النمو

المزید من خفض التكالیف
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التسويق بالعالقات: المبحث الثاني

إن املتتبع والدارس للتطورات والتصورات اليت عرفها التسويق ال يستطيع إنكار أو جتاهل مدى اخلدمات اليت قدمها هذا 
عاجزا عن مواكبة والتكيف مع التطورات األخري للمستهلكني وللمؤسسة على حد سواء، لكن رغم هذا كله إال انه بقي 

األخرية واليت اشرنا إليها يف املطالب السابقة، كونه باألساس ركز على املعاملة والعالقة إن وجدت السريعة يف حني 
املستهلك الواعي، املثقف والذي على علم كبري بالبدائل املتاحة يبحث عن مؤسسة من نوع آخر، أي بدأ يطلب 

ن زبون حتتاجه املؤسسة للشراء مث ختتفي، بعبارة أدق بدأ يبحث عن العالقة اجليدة والطويلة واملعاملة من معاملته أكثر م
.نوع أخر أكثر من كونه زبونا بل شريكا مادام بقاء املؤسسة و استمر رها متوقف عليه

1:مفهوم و تعريف التسويق بالعالقات: المطلب األول

أن ٌ:ضجة كبرية حني صرح(Gummesson)صر التسويق بالعالقات، لقد أثار لقد تباينت التعارف اليت حولت ح
.القليلون من املؤلفني يستخدمون لفظ التسويق بالعالقات يقدمون تعريفا  شامال له

لقد تداخلت االستعماالت فيما بينها، فبعض املؤلفني يستخدم مصلح التسويق العالئقي آو التبادل العالقات ولكن 
.فات هي جمرد اختالفات متس التسميات فقط لكنها تستخدم للداللة على نفس املعىنهذه االختال

هودات املبذولة لتفهم التسويق احلديث -  :يف البيئة املعاصرة تفتقد ألسباب التالية) التسويق بالعالقات(إن مجيع ا

.تقدد املصطلحات املستخدمة لوصف وضعيات السوق احلالية- 1

نوعيات معينة من التسويق تناسب مع مؤسسات معينة كاستهالكية وان نوع أخر يناسب مؤسسة االعتقاد بان- 2
.أخرى  كاخلدمية وهكذا

ال انه من الواجب ضبط تعريفا للتسويق بالعالقات، ونعرفه على انه التسويق الذي ينشط يف ظل ظروف بيئية ترف - 
صغرية من الزبائن يتم حتديدهم وفقا ملعاير عديدة  كتكرار الشراء،نسبة املسامهة يف رقم الثبات واالستقرار واستجابةبعدم

.األعمال ودرجة الوفاء

.47: د جیھان عبد المنعم، مرجع سبق ذكره،ص- 1
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التسويق بالعالقات هو جمهود متكامل لبناء شبكة من الزبائن وتقوميها "1(Chalasani et Shani)وقد عرفه كل من
".، وذلك من خالل اتصاالت تضيف قيمة عرب فرتة زمنية طويلةباستمرار من أجل حتقيق أهداف مشرتكة للطرفني

التسويق بالعالقات يتضمن التعريف على توصيف وبدئ صيانة وفسح :" وزمالؤها على أنه ) (O’malleyوقد رأته 
الثنائي العالقات طويلة املدى مع الزبائن الرئيسني واألطراف األخرى من خالل التبادل –حينما يكون ذلك مناسبا –

.2"والوفاء بالوعود والتقيد بقواعد العالقة من أجل حتقيق األهداف وزيادة خربة األطراف املستهدفة

واستنادا إىل التعاريف السابقة واليت أوردناها على سبيل املثال ال على سبيل احلصر ميكن الوصول إىل تعريف شامل 
:3للتسويق بالعالقات 

م، ومن مث إشباع التسويق بالعالقات هو أسلوب ا متكامال يتم من خالله تعريف الزبائن وحتديدهم، العمل على استقطا
م، مما يساعد املؤسسة  م، وإقامة عالقات طويلة األجل معهم وهذا يعين االحتفاظ  م وفق إمكانيا م ورغبا حاجا

صال املباشرة مثل االنرتنت واملكاملات على حتقيق مستوى األداء املطلوب، ويتم ذلك من خالل جمموعة من قنوات االت
اهلاتفية والبيع الشخصي، وهذا يساعد على تعظيم القيمة املتحققة لكل من البائع واملشرتي خالل عملية تبادل بني 

املؤسسة وزبائنها كما يساعد املؤسسة على جعله من السهل على الزبائن إجراء عمليات التفاعل والتبادل معها يف أي 
م يتعاملون مع مؤسسة فريدة ومميزة تتعرف مكان وأي ا، ويعطيهم اإلحساس والشعور بأ زمان،وبالطريقة اليت يرغبون 

.عليهم بشكل شخصي يف كل حالة تعامل بينهم

:نشأة التسويق بالعالقات-2

مفهوم التسويق بالعالقات مفهوما مت تقدميه خالل فرتة الثمانينيات وانتشر استخدامه يف البداية يف جمال الصناعة ان- 
، ويف فرتة التسعينيات استحوذ مفهوم التسويق بالعالقات على اهتمام متزايد من جانب الباحثني وحىت 4واخلدمات

، حترير األسواق واشتداد املنافسة العاملية، وأدارك أمهية االحتفاظ امليدانيني، وهذا نتيجة للتطور التكنولوجي اهلائل
.   بالزبائن

لقد قامت جمموعة كبرية من املؤسسات يف املاضي بالرتكيز على العالقات يف أنشطتها التسويقية، ولكن ذلك مل يأخذ 
.طابع الفلسفة العامة يف املؤسسة ومل يدخل ضمن إسرتاتيجيتها

.50: صمرجع سبق ذكره، - 1 .51جیهان عبد المنعم، مرجع سبق ذكره،ص د -2 .393د الهام فخري أحمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص -3 .7ص، 2005ةالعربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، سنالمؤسسة، منشورات "التسویق بالعالقات«منى شفیق، . د-4
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ذا املدخل تارخييا عندما أكد عدد من الباحثني يف التسويق على دور التبادل باعتباره مفهوما ويعود صراحة ا الهتمام 
إشكالية وأمهية العالقات Arndtأثار صراحة الباحث أرند 1979، ويف عام )1975كوتلر وليفي (حموريا يف علم التسويق 

.التسويقحيث رأى أن وجودها جيب االعرتاف به عند صياغة نظرية 

ويف اآلونة األخرية بدأت معظم املؤسسات يف تبين هذا املفهوم اجلديد للتسويق وأدركت حمدودية التسويق باملعامالت 
: وهذا لألسباب التالية

التسويق بالعالقات له تأثري على قطاعات عديدة تشمل أسواق املستهلكني، أسواق املوردين، األسواق الداخلية - 
.تأثري مثل األسواق احلالية وغريهاواألسواق ذات ال

طبيعة العالقات مع الزبائن يف حالة تغري وال تعرف االستقرار وعليه جيب التحول عند الرتكيز على الصفقة إىل الرتكيز - 
.على العالقة

خصائص تبني التسويق بالعالقات في المؤسسة : المطلب الثاني

:دوافع وأهداف التسويق بالعالقات-1

1:من أهم أهداف ودوافع التسويق بالعالقات مايلي

.احلفاظ على الزبائن بدال من احملاولة املستمرة للبحث عن عمالء جدد- 1

جعل العمل مرتبطا باملؤسسة نتيجة إقامة روابط هيكلية و اجتماعية فالروابط اهليكلية جتعل عالقة االستثمار بني -2
.الفسخ نتيجة للتعقيدات والتكاليف املختلفة بتغري املصدرالطرفني صعبة

:مزايا تطبيق التسويق بالعالقات -2

.زيادة والء الزبائن- 

.زيادة استخدام نفس املنتج وذلك عن طريق خلق استخدام جديد له- 

.44:، ص2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، "التسویق"الصحن، محمد فرید وآخرون، -1
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منتج جديد  او بداية  جديدة بناء قاعدة بيانات للعمالء تيسري للمنظمة القيام مببادرات  تسويقية، تتضمن تنمية - 
.لزيارة رضاء الزبائن

موعة - .أخرى لعمالء املؤسسةمنتجاتزيارة فرف البيع 

.زيادة فرص ختفيض تكاليف الرتويج من خالل وسائل اإلعالم -

.زيادة فرص االتصال باملستخدم النهائي -

.رفع مستوى اخلدمة املقدمة للعمالء -

.ارتفاع رحبية املؤسسة-

.اخنفاض تكلفة خدمة الزبائن- 

.التميز التنافسي- 

.ختفيض حاجة الزبون إىل مجع املعلومات للشراء-

.ختفيض درجة خماطرة الزبون للشراء-

.اخنفاض تكلفة االتصاالت التسويقية نتيجة االتصال املستمر بالزبائن الرئيسيني للمنظمة-

:مستويات التسويق بالعالقات-3

1:التسويق بالعالقات على أساس كل من قوة العالقة واالعتمادية المتبادلة- 3-1

:تنقسم مستويات التسويق بالعالقات بدورها الى ثالثة نقاط

م بعد ذلك وهذا يكون يف حالة امل:البيع اإلجرائي- ملنخفض ذات السعر انتجاتأي البيع للعمالء دون االتصال 
واألرباح املنخفضة، وكذا حماولة االتصال بالزبائن قد يكلف املؤسسة كثريا وذلك النتشار هؤالء الزبائن يف الرقعة اجلغرافية 

.الكبرية، كما يستعمل هذا النوع منن البيع يف حالة وجود عالقة غري وطيدة بني الزبون واملؤسسة

.20-19، ص ص 2005العالمیة للتنمیة اإلداریة، بحوث ودراسات، القاهرة المؤسسةالتسویق بالعالقات، " منى شفیق . د-1
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ال بالزبائن بعد إمتام عملية البيع ليتم التواصل معهم، ويتم ذلك عادة يف هذه احلالة يتم االتص:البيع بالعالقات-
م الشرائية، حيث يتم استخدام هذا النوع من البيع يف حالة ماكانت العالقة متوسطة  لقياس مدى رضائه عن عمليا

.الشدة وكذا االعتمادية متوسطة

ا رفع كل من إن قوة العالقة واالعتمادية الكبرية جتعل : المشاركة- املؤسسة تتبادل مع الزبائن املعلومات اليت من شأ
1.رحبية املؤسسة وكذا مبيعات الزبائن حبيث كل ما ميثل رحبا للمؤسسة وميثل رحبا للعميل

2تسويق بالعالقات على أساس العالقة مع الزبون- 3-2

:يف هذا املستوى جند

.يع ببيع املنتج املستهلك، دون معاودة االتصال بهالعالقة األولية واألساسية حيث يقوم رجل الب- 

هنا وبعد بيع املنتج حياول رجل البيع تشجيع العاملني على االتصال باملؤسسة يف : العالقة القائمة على ردود األفعال- 
.حالة وجود أي شكوى عن جودة أو استعمال املنتج، حماولة ملعرفة ردة فعل الزبون اجتاه املنتج املباع

:العالقة القائمة على إمكانية احملاسبة- 

يف هذه احلالة حياول رجل البيع االتصال بالزبون بعد مدة قصرية من إقناعه للمنتج سعيا منه ملعرفة مدى رضا الزبون، 
ا هذا الزبون املؤسسة .االقرتاحات والتحسينات اليت يوصي 

:استمرارية االتصال بعد البيع- 

لة تسعى إىل تنمية العالقة بينها وبني الزبون باالتصال به من فرتة إىل أخرى ملعرفة إن املؤسسة يف هذه احلا
.جديدةمنتجاتاملطروحة، أو طرح نتجاتاقرتاحاته حول حتسني امل

هنا تعمل املؤسسة على معرفة واكتشاف أساليب جديدة الستعمال املنتج بصورة أفضل، ومن هنا فهي :املشاركة- 
.مستمرةتتواصل معه بصورة 

.نعرض يف اجلدول املوايل مالئمة كل حالة مع كل مستوى من املستويات املختلفة للتسويق بالعالقات

.288-278، ص ص 2001، دار الفاروق للنشر والتوزیع، القاهرة، "المتمیزةالزبائنخدمة : مرشد األذكیاء الكامل"رون، دون بلهوید،كارن-1

.21-20منى شفیق، المرجع السابق، ص ص -د-2
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مستويات التسويق بالعالقات):02(الجدول رقم 

أرباح قليلةأرباح متوسطةأرباح عاليةهامش الربح الزبائن

عدد كبري من الزبائن

.متوزعني

العالقة القائمة على

إمكانية احملاسبة

العالقة القائمة على العالقة العالقة القائمة على ردود األفعال

األولية أو ردود األفعال

عدد متوسط من الزبائن

املتوزعني

العالقة القائمة على

استمرارية االتصال بعد

البيع

العالقة القائمة على إمكانية 
احملاسبة

العالقة القائمة على ردود

األفعال

العالقة القائمة علىعدد قليل من الزبائن املتوزعني

املشاركة

العالقة القائمة على 

استمرارية االتصال بعد

البيع

العالقة القائمة على إمكانية احملاسبة

.84ص، 1996، الدار اجلامعية اإلسكندرية،"قراءات يف إدارة التسويق"الصحن، حممد فريد، : المصدر

1التسويق بالعالقاتمتطلبات تطبيق-4

إن تطبيق مفهوم جديد كالتسويق بالعالقات يف املؤسسة ليتم بسهولة، ولكن حباجة إىل تغيري كبري وجذري يف فلسفة 
ا اإلسرتاتيجية طويلة األجل وكذا هياكلها التنظيمية، نذكر على سبيل املثال للتغيري 2:املؤسسة وتوجها

.التغري يف قيم وثقافة املؤسسة- 

.التغري يف عقلية إدارة املؤسسة- 

ا يف املؤسسة-  .التغري يف نظام املكافئات واحلوافز املعمول 

.398-397، ص ص 2003ربي الثالث للتسویق في الوطن العربي، قطر، عالملتقى ال" التسویق بالعالقات" الهام فخري أحمد حسن،.د-1

2- Dowling, Grahame, « Customer Relationship Management », California Management Review, vol 44, №3, Spring 2002, P P 88-102.
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التغري يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة من حيث البحث - 

عن الزبون الربح وليس السعي وراء عدد الزبائن، أي الرتكيز على نوعية الزبائن وليس عددهم، والتعامل مع الزبون 
املستهدف وليس مجيع الزبائن، واملتابعة املستمرة والدائمة هلم، كذلك اعتبار الزبون جزءا هاما يف عملية اإلنتاج وتقدمي 

.املنتجات، إضافة إىل أمهية الرتكيز على جودة ومتيز املنتجات

:يةوللوصول إىل تطبيق فعال وناجح ملفهوم التسويق بالعالقات، البد من اتباع القواعد التال

.تعريف الزبون املستهدف وحتديد خصائصه وحاجاته- 

.بناء عالقات قوية مع الزبائن جيب أن يكون هدف مجيع األنشطة والتطبيقات التسويقية للمنظمة- 

.قياس العالقة مع الزبائن باعتبارها ميزة تنافسية للمنظمة- 

ملعلومات من إمكانية بناء نظم وقواعد املعلومات عن اعتماد التسويق بالعالقات على ما توفره تقنيات تكنولوجيا ا- 
. الزبائن، ووسائل االتصال الشخصي معهم

1:بناء وتطوير أنشطة التسويق بالعالقات منها- 

Call Centersمراكز لالتصاالت   .1

Web Sitesمواقع على شبكة االنرتنت  .2

.Customer services and support teamsفرق خلدمة ومساعدة الزبائن .3

.e.Commerce and Web marketingالتجارة االلكرتونية عرب االنرتنت  .4

Data Miningتوفري البيانات الالزمة عن الزبائن .5

Loyalty programsبرامج لدعم والء الزبائن الدائمني . 6

1 - WWW .Webcomo.com / CMO Consulting International.
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التسويق بالعالقات بين مؤيد ومعارض : المطلب الثالث

رأينا انه استجابة ومتاشيا مع أمانة البحث العلمي جيب أن نعرض ولو باختصار ألهم الدراسات والبحوث اليت تباينت 
فيما بينها وانقسمت بني مؤيد االفرتاضات اليت يقوم عليها التسويق بالعالقات ومعارض هلا ال باس أن نذكر بأهم 

.نعرض وجهة نظر املؤيدين وكذا املعارضنياالفرتاضات اليت يقوم عليها التسويق بالعالقات مث

:االفتراضات التي يقوم عليها التسويق بالعالقات-1

:يقوم التسويق بالعالقات على مجلة من االفرتاضات األساسية

الزبون يفضل أن حيتفظ بعالقة طويلة األجل مع مقدم اخلدمة أو بائع السلعة بدال من التحول كل مرة من مقدم أو -
1.خربائع آل

2.مرات8حىت 5بزبون قدمي وهذا  مشكلة تكلفة جذب واستقطاب زبون جديد هي أكرب من تكلفة االحتفاظ- 

إن الزبون الويف والويل للمؤسسة عن طريق العالقة الطويلة مستعد لدفع السعر دون تفاوض وينفق أكثر على -
املؤسسة، كما تعتربه املؤسسة مصدرا موثوقا فيه إلعالم زبائن آخرين عن طريق اإلشهار من الفم إىل منتجاتشراء 
3.األذن

4.إن رحبية الزبون الذي تربطه عالقة طويلة األجل مع املؤسسة أكثر من الزبون اجلديد- 

5:الدراسات المؤيدة لتطبيق التسويق بالعالقات-2

أكدت الدراسات والبحوث اليت سوف نوردها يف هذا اجلزء االفرتاضات اليت يقوم عليها التسويق بالعالقات لقد
.سنعرضها على حسب تطورها الزمين

1 -Christopher H..Lovelock , « Services Marketing »,Englewood cliffs,NJ :prentice – Hall,2000, p 262  -www . MSN Learning and research- print view- marketing com.3 -Valarie A .Zeithaml and Mary J Bitner, « services marketing », second edition MC Grow- hillcompany,2000, p:254  -Werner j , Reinartz and V, kumar, « on the profitability of long –life customers in Non contractualsetting: AN Empirical investigation and Implication for marketing, journal of marketing, 2000, PP 17-35.409 :الھام فخري احمد حسن، مرجع سبق ذكره،ص . د 5
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مؤكدة و مؤيدة لضرورة وجود عالقة طويلة األجل بني 1990عام Reichheld,Sasserلقد جاءت دراسة كل من 
. ا طالت العالقة زادت الرحبية من خالل هذا الزبوناملؤسسة والزبون وتضيف أنه كله

إن اخلربة والسابقة والناجحة أي تقصد الدارس حدوث Anderson et Fornell et Lehmann: يف عام أثبتت دراسة
Levy etوخاصة Berryاإلشباع  فهي اليت تقود التعامل مع املؤسسة والنية يف بناء عالقات طويلة األجل، إن دراسة 

Weitz أكدت ونوهت إىل كون عنصرا الثقة وااللتزام أساس عالقة الزبون باملؤسسة وتؤكد هذه الدراسة إن 1995عام
.عنصر الثقة هو نتيجة للوفاء والوعود اليت تقدمها املؤسسة للزبائن

ا  سة والزبون والرحبية بني مدة العالقة بني كل من املؤس1996عام Teals et Reichheldقد ربطت الدراسة اليت قام 
فتوصلت انه كلما كانت هذه العالقة طويلة كلما اثر ذلك اجيابيا على رحبية املؤسسة من خالل تكرار الزبون لعملية 

.الشراء

.إىل املكانة الكبرية اليت احتلها التسويق بالعالقات يف املؤسسةBaronتوصلت دراسة الباحث

Ellenأما دراسة   Coarbarinoفقد توصلت إىل نتيجة مفادها أن التزام املؤسسة بوعودها 1997ريت عام اليت أج ،
إن التزام Bettencourtللزبائن وثقة الزبون يف املؤسسة أساس ربط عالقات طويلة األجل،وأضاف يف نفس السنة الباحث

.املؤسسةاملوظفني بأداء إعماهلم بالطريقة املطلوبة يقود حتما الزبائن إىل استمرار العالقة يف 

إن التسويق بالعالقات اجتاه جديد من حيث الطرح النظري وحىت Fournier et Dobscha,Mickاعتربت دراسة 
.التطبيقي،وان إقامة عالقة وصداقة مع الزبون أمر ضروري لفهم  متطلباته الكامنة

Stern Toupson etودراسة كل من Spukeetal، أيدت دراسة 1998يف نفس السنة  Arnould الطرح القائم على إن
التسويق بالعالقات جاء استجابة الجتاه جديد من الزبائن الثالث الذين يطمحون إلقامة عالقات طويلة األجل مع 

.املؤسسة،وكادت العالقات االجتماعية اليت قد تقام بينهم وبني املؤسسة قد تتحول إىل عالقات جتارية

Lindal Lإن دراسة  , Price et Eric J. Arnould توصلت إىل نتائج دقيقة منها1999اليت أجنزت عام:

.بداية العالقة بني املؤسسة والزبون تبدأ بعالقة صادقة1-

.العالقات االجتماعية شكل من أشكال العالقات التجارية2-
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للتسويق بالعالقات وهذا من خالل مجلة النتائج اليت توصلت إليها وعليه توصلت هذه الدراسة إىل ضبط تعريف- 3
1:عرفته

عملية اتصال تفاعلي مستمر ومنتظم عرب الزمن بني املؤسسة وعمالئها ويتضمن شكال من أشكال االعتمادية املتبادلة "
.بالعالقات، وهذا ما أطلقوا عليه تعبري الصداقة التجارية كشكل من أشكال التسويق "بينها

2:الدراسات المؤيدة  للمزج بين التسويق بالعالقات والتسويق بالمعامالت-3

أويل الدراسات اليت عاجلت موضوع التسويق بالعالقات واستخلصت هذه الدراسة 1985سنة Jacksonتعرب دراسات  
يف ذلك إن الزبائن ال يسو من طبيعة ، وأسندت)التقليدي(انه جيب املزج بني التسويق بالعالقات والتسويق باملعامالت 

.واحدة، فمنهم من حيب إقامة عالقات طويلة األجل مع املؤسسة ومنهم من ال يود يف ربط مثل العالقات

ا   لقد أيدت هذا الرأي املستند على وجود فروقات يف توجيهات الزبائن حنو إقامة عالقات من عدمها الدراسة اليت قام 
Schurr, OhوDwyerكل من

Tm(ليؤكد على ضرورة اعتماد املؤسسة املفهومني معا 1991سنة Anderson et Narusمث جاء من بعد ذلك كل من 

et Rm.(

وأضافا إن إقامة عالقة مع الزبائن أساس اإلسرتاتيجية التسويقية ولكن، جيب أوال مراعاة تناسب هذا التوجه مع الزبائن 
. امة مثل هذه العالقاتالذين يبدون استعدادا إلق

لتؤكد الدراسات السابقة 1999عام Elleu Garbarinoأما الدراسات التطبيقية للتسويق بالعالقات اليت قامت الباحثة 
.أي الزبون من حيدد توجه املؤسسة يف إقامة العالقة معه وهذا من خالله نتيجته وسلوكه

:التسويق بالعالقاتالدراسات التي عارضت تطبيق-4

شكوكا كبرية حول اعتبار الزبون املوايل هو 1Dowling et Unclesمن طرف1997لقد قدمت الدراسة اليت أجريت سنة 
الزبون األكثر رحبية بل ذهبت ابعد من هذا وحذرت من االفرتاضات اليت تقول إن تكلفة خدمة زبون موايل اقل، وان 

.أعلى اعتربت ذلك جمرد دراسات سطحية وبسيطة جيب من الدراسات وخاصة امليدانية منهاالزبون املوايل يدفع أسعارا 

.409:الهام فخري احمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص.د1

410: نفس المرجع السابق، ص 2
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Fournier et Dobscheتقريبا نفس االنتقادات قدمها كل من  , Nick ا سنة 1998وهذا استنادا إىل الدراسات قاموا 

ولكنه يعاين صعوبات كثرية من الناحية فقط - مفادها إن التسويق بالعالقات فعال قوي ولكن من جانب الطرح النظري
.                                                                                                                            التطبيقية

ا اعتمدت على Werner J. Reinartz et V. kunerعرب دراسة كل من ت ال، كو من أكثر الدراسات تعمقا يف هذا ا
اختبار الفرضيات األساسية اليت يقوم عليها التسويق بالعالقات لكن على جمموعة من الزبائن ال يربطهم باملؤسسة أي 

.2تعاقد

:من بني الفرضيات اليت مت اختيارها-

.هل هناك عالقة بني طول عالقة الزبون مع املؤسسة وبني رحبية ذلك الزبون- 1

.هل تزداد هذه الرحبية مع الزمن- 2

.هل تكاليف خدمة الزبون ذو العالقة الطويلة مع املؤسسة اقل من غريه- 3

مات، وفعال كانت النتائج هل يدفع الزبون ذو العالقة الطويلة مع املؤسسة األسعار األصلية وال يطالب باخلصو - 4
ختالف كل الدراسات السابقة، فتوصلت أن ليس شرطا إن الزبون ذو العالقة الطويلة مع املؤسسة وهو األكثر رحبية، 
إذ تبني أن هذا الزبون يبحث عن السعر األقل والقيمة املضاعفة واملعاملة اخلاصة وهذا جزء عالقته الطويلة مع 

.املؤسسة

3تسيير محفظة العالقات: المطلب الرابع

يضيف التسويق بالعالقات رصيدا كبريا للمؤسسة من حيث بنائه للعالقات الطويلة مع الزبائن وضمان والئهم و 
.بذلك رحبيتهم

إىل أبعد من هذا الرصيد الذي يضيفه التسويق بالعالقات عندما تناول  موضوع كيفية 1997سنة (Hunt)لقد ذهب
ا اليت جيب  وضرورة تسيري حمفظة العالقات، حيث أشار أنه واجب على املؤسسات أن تطور وتسيري حمفظة عالقا

1 Dowling Grahame, customer relationship management , California Management Review, vol 44,n°3,spring 2002,pp:88-102.
2 Dowling Grahame,opcit,p:107

:،مرجع سبق ذكره، صمجیھان عبد المنع. د 3
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ا تضيف إىل قدرة وإمكا منتجنية  املؤسسة على إنتاج فحصها أي إعادة النظر يف كل عالقة موجودة فعال للتأكد من أ
.أو تقدمي خدمة بكفاءة عالية وفعالية كبرية

ا الذاتية  إذن من منظور التسويق بالعالقات على املؤسسة التكوين الفعلي حملفظة أو منتج من العالقات تكمل قدر
ذه الرؤية اجلديدة اليت هChristopher)(و لقد أكد .    ومتكنها من احلصول على مراتب وأوضاع ذات ميزة تنافسية

ا بشكل يسمح هلا من خدمة زبائنها أحسن  تتطلب جهدا واستثمارا كبريين من املؤسسة إذا أرادت تسري مجيع عالقا
.من منافسيها

إن أسواق املؤسسة يف الوقت الراهن مل تعد تقتصر على أسواق املستهلكني فقط كما كان ذلك يف وقت مضى، بل 
.Lobby)(أسواق املوردين، اإلفراد، الوسطاء وكذلك أسواق أصحاب النفوذ اتسعت رقعتها لتشمل 

Peck)أشار الباحث  ال مؤكدين بان السوق قد تغري بفعل العوامل البيئية حيث مت 1999عام وزمالئه( يف هذا ا
لبحوث يف ظهور نوعا املستهلكون الوسطاء وقد سامهت كل هذه ا:استبدال سوق املستهلكني القدمي بفئتني منفصلتني

."األسواق بالعالقات"جديدا لسوق املؤسسة

وكما جيدر بنا املقام يف هذا املدخل التطرق إىل رأي الربوفسور فيلب كوتلر وهذا باالستناد إىل أحباث املدرسة النور دية 
ا أن املؤسسات األمريكية بدأت يف اآلونة األخرية تع) السكندنافية ( رف منافسة شديدة وان حيث توصلت يف دراسا

ا  مع األطراف املتعاملة معها كالزبائن  أرادت إن حتقق مركزا تنافسيا يف ظل هذه الظروف ما عليها سوى توطيد عالقا
يف املقام األول، املوزعني، املوردين، األفراد، النقابات، ويركز كوتلر على ضرورة مراعاة هذه العالقة و حماولة توطيدها على 

:عيد، ويصنف العالقات إىل أربعاملدى الب

.عالقات مع الزبائن- 

.عالقات مع األفراد- 

.عالقات مع املوردين- 

.عالقات مع املودعني-

:الشكل املوايل يصنف أهم املتعاملني مع املؤسسة
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األسواق الستة):05(شكل رقم 

Source : Peck et al.1999.p107.

.وفيما يلي سنتطرق اىل كل سوق على حدى بنوع من االختصار وكيف ميكن للمؤسسة ربط عالقة طويلة األمد معه

1:سوق المستهلكين-1

على ضرورة بناء عالقات طويلة األجل مع الزبائن )(Day et kalwani 1994و(Webster 1990 )لقد توصلت دراسات 
م لتحقيق األهداف االقتصادية للعالقة، ألن هذا النوع من العالقات خاصة إذا كانت متبادلة توفر ميزة  واالحتفاظ 

أكل ) ؤسسةذوي املسامهة بنسبة كبرية يف رقم أعمال امل( تنافسية، بل باإلضافة إىل ذلك االحتفاظ بالزبائن األكثر رحبية 
تكلفة من البحث عن زبائن جدد خاصة يف سوق تعرف منافسة قوية أين أصبح احلصول على زبون جديد ليس باألمر 

السهل، واستطردت الدراسات السابقة أنه جيب اعتبار الزبائن أصوال إسرتاتيجية جيب محايتها، سوف يتم الرجوع إىل 
.من هذا البحثموضوع عالقة املؤسسة بالزبون يف مداخل الحقة 

:،مرجع سبق ذكره، صمجیھان عبد المنع. د 1

التحالفات

الموردون

سوق 
الموزعین

سوق 
النقابات 
وجماعات 

الضغط

السوق 
الداخلي

سوق المستهلكین
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:سوق الموزعين-2
يعترب املوزع مهزة وصل بني املؤسسة وزبائنها فهو من يتعامل مباشرة مع الزبون، االحتكاك الدائم بينه وبني الزبائن يولد 

ومعلومات  نوعا من األلفة واملودة فاملوزع الذي يتمتع بعالقة طيبة وطويلة مع املؤسسة هو الذي ينقل صورة جيدة وأفكار 
كاملة عن املؤسسة وكذا عن الزبون، فكثري من املؤسسات تعول كثريا على موزعيها لنقل املعلومات اليت هي حباجة إليها 

.الستغالهلا يف ترشيد خطتها وإسرتاتيجيتها
:السوق الداخلي-3

طويلة األجل معهم، هناك أيضا كما انه للمؤسسة سوقا تتكون من زبائن الذين حتاول احملافظة عليهم وربط عالقات 
م األفراد الداخلني الذين يشرفون على تنفيذ خطة املؤسسة، لذا وجب على املؤسسة إتباع سياسة  سوقا ل تقل أمهية، أ

ما هو إال نتجلرفع معنوية أفرادها، الن امل) مادية، معنوية (واضحة املعامل مبنية على التفاهم املستمر وإنتاج طرق حتفيزية 
.تج من العوامل أمهها املورد البشريمن

1:سوق النقابات وجماعات الضغط-4

لعل ما ميز هذه الفرتة هو التنامي املستمر للنقابات العمالية اليت طالبت و ما زالت تطالب حبقوق األفراد ضمانا 
اعات محاية املستهلكني و مجاعات لكرامتهم و محاية إلنسانيتهم من جهة و التزايد الكبري جلماعات التأثري املتمثلة يف مج

محاية البيئة اليت أصبحت يف غالب األحيان ذات تأثريات كبرية و قوية على نشاط املؤسسة و ال باس ان نذكر هنا 
.    و مشاكلها مع مجاعات محاية البيئةMcDonaldحبادثة الشركة العمالقة 

تنسج عالقات طويلة و قوية مع هذه اجلماعات ضمانا الستمرار نشاطها و منوها انه من الضروري على املؤسسة ان
.      وليس فقط عالقات ظرفية تستغلها كلما وجدت نفسها يف مأزق أو يف مشكل

1 Berry , Leonard L , « Relationship Marketing of Services-Growing Interest ,1995,pp : 236-245
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:ةاتمخ

لقد أصبحت املؤسسة احلديثة، اليت تنشط وسط حميط متغري واعية بأن بقاءها مرهون مبدى استجابتها وتكيفها 
السريع مع هذه التغريات، خاصة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، املنافسة واملستهلك اجلديد، فكان لزاما عليها 

ا عن التسويق باملعامالت واستبداله بالتسويق بالعالقات تغيري فلسفتها بتبنيها منهجا تسيرييا جديدا، متثل يف ختليه
الذي يعترب مدخال جديدا يقود ويوجه املؤسسة حنو زبائنها، وهذا اضطرها إىل إحداث عدة تغريات بداية 

management(بتنظيمها الداخلي، فتبنت اإلدارة بالزبائن املعتمدة على اإلبداع، االبتكار والتسيري باملشاركة 

participatif( وحىت مناهج أخرى كاإلدارة من األسفل إىل األعلى ،bottom up management وراحت تبحث ،
أخرى، حىت تستطيع كسب ميزة خاصة يف ظل زيادة شدة املنافسة فتوصلت إىل كون املوارد )  موارد( عن منافذ 

يها للتميز، ومن هنا جاءت فكرة تسيري حمفظة املادية مل تعد مدخال كافيا، بل املوارد غري املادية ميكن االعتماد عل
العالقات مع األفراد يف داخل املؤسسة ، العالقات مع املوردين، وخاصة الرتكيز على العالقات مع (العالقات 

ERMالزبائن  , SRM, CRM (.

وضمانا تسيري العالقات مع الزبائن منهجا جديدا تعول عليه املؤسسة الكتساب ميزة تنافسية، إذن أصبح
.لالحتفاظ بالزبائن من التسرب، و كسب الزبائن اجلدد



الفصل الثاني
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تسيير العالقات مع الزبائن: الفصل الثاني
:المقدمة

ا أو ن املستحيل أن متيز املؤسسة منتيف سوق مزدحم بالسلع واخلدمات أصبح من الصعب جدا، إن مل نقل م جا
ا عن باقي املؤ  اخلدمات مت تطويرها لتصبح ذات جودة عالية وأسعار / جاتسسات املنافسة األخرى، فكل املنتخدما

و اختيار أحسن و أجنع 1جداارية مكلفةه، واستعملت ألجل تصريفها يف سوق شديدة املنافسة، محالت اشمعقولة
.القنوات

و والء زبائنها؟املؤسسة أن تضمن بقاءفكيف العمل؟، كيف تستطيع
.نال ومعقدة جدا و خاصة من ناحية التكلفةمهمة البحث عن زبائن جدد أصبحت صعبة املإن 

، ألجل سوى ربط عالقات طويلة األمد وقوية مع زبائنهاو خمرجامل جتد املؤسسة سبيالالظروف، يف ظل هذه 
.من هنا ظهرت فكرة تسيري العالقات مع الزبائناحملافظة عليهم من أي شكل من أشكال التسرب، 

:إىلسنتناول يف هذا الفصل املفاهيم األساسية لتسيري العالقات مع الزبائن متطرقني 
دخل إىل الوعاء املثقوب وهنا نبني كيف انتقلت املؤسسة من حماولة جذب الزبون إىل حماولة االحتفاظ به، مث نعرض م

وكيف استطاعت املؤسسة بفضل مجلة اجلسور املالية، أهم التعاريف، التطور،  التارخيي و كذا أسس بناء هذه العالقات،
دة مع الزبون، مث يف اآلخر نقف عند أهداف تسيري العالقات مع الزبائن االجتماعية و كذا اهليكلية أن تنسج عالقة وطي

.  سواء تعلق األمر بأهداف املؤسسة أو الزبون على حد سواء

.01العالم العلمي، ص ، الشركة العربیة ل2005، ماي 298العدد" أسرار والء العمالء، تألیف ریك بریرا،"خالصات كتب المدیر ورجال األعمال، - 1
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تسيير العالقات مع الزبائن: المبحث األول
1.مدخل الوعاء المثقوب:المطلب األول

، خاصة كانت أم عمومية حنو توطيد عالقات )تاجية، جتارية أو خدماتيةإن( اجتهت املؤسسات بغض النظر على نشاطها
م أكرب وأطول .مدة زمنية ممكنةطويلة األمد مع زبائنها املرحبني، أي يف حماولة منها لكسبهم واالحتفاظ 

ؤسسات قد يلمس أن امل- يف الفصل السابقذلك بنوع من التفصيل إىلكما أشرنا –املتتبع للفكر التسويقي إن
سواء لزيادة أرباحها أو ركزت يف بناء إسرتاتيجيتها على جلب املستهلكني اجلدد، اذ كانت تتعامل معهم كأرقام 

ا كانت تتعامل مع بيئة تتصف )(la transaction"املعاملة" قية، وكانت تربطها مبستهلكيهاحصتها السو  ، أل
افسون معروفون، املوردون معروفون، فالتزايد اهلائل واملستمر للمستهلكني  باالستقرار النسيب فعدد املنافسني حمدود، والن

ج هذه اإلسرتاتيجية .كان ميثل هلا نوعا من االستقرار واملتابعة على 
دف يف األساس اىل جذب األعداد اهلائلة  من املستهلكني ولكن  فمدخل الوعاء املثقوب يصف املؤسسات اليت 

م ، كون حجم األسواق كانت تعرف منوا كبريا، سريعا وخاصة متزايدا من املستهلكني، ال يهمهم االحتفاظ 
استقطاب تسرب املستهلكني مل يكن يعين للمؤسسة خسارة أو حىت ميثل هلا ختوفا مادامت قادرة على فإشكال

ني جدد كلما استدعت الضرورة لذلكوجذب مستهلك
ادا هائلة من املستهلكني تتسرب من مؤسسة اىل أخرى وهذا ميكن رده واحلقيقة أنه يف هذه الفرتة كانت هناك أعد

أو اخلدمة، األسعار اليت ال تتماشى وتتطابق مع القدرات املنتجإىل عدة أسباب لعل أمهها عدم رضا املستهلكني عن 
ة الظرفية اليت كانت الشرائية وخاصة املعاملة السيئة اليت كان يتلقاها املستهلكني من طرف املؤسسة أو بسبب العالق

2.تنتهي مبجرد انتهاء الصفقة

:تطور المؤسسة نحو الزبون
خدمة معينة ذات / كانت عملية االتصال من طرف واحد أي ذات اجتاه واحد فقط، فاملؤسسة تعلم بوجود سلعة

.معهبناء جسور إىلاملستهلك ودون احلاجة واحلقيقي لرغباتخصائص وسعر معينني دون الرتكيز الفعلي 

. 34، ص 2008الدار الجامعیة، " ،CRMالتسویق المتقدم، التسویق العالمي، تسییر العالقات مع الزبائن " محمد عبد العظیم أبو النجا،-د- 1
.35نفس المرجع السابق، ص - 2
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1ناملؤسسة للتوجه الفعلي حنو الزبو التطور الذي عرفته ):06(رقمالشكل

.297، ص 2004الطبعة األوىل، عمان، مؤسسة الوراق، "إدارة املعرفة، املفاهيم واالسرتاتيجيات،"جنم عبود جنم،. د:المصدر
:كون يفنتاج الذي ميكن استخالصهتفسري الشكل أو االستإن

:ىالمرحلة األول
مبا يسمح هلا بتدنية تكاليف اإلنتاج إىل املستويات الدنيا ضمانا للمنافسة، كانت املنتجاتكانت املؤسسة تصمم 

املنافسة تعتمد إىل حد كبري على األسعار دون مراعاة الرغبات وال التطلعات اليت ينتظرها املستهلك، ففي نظر 
جاتنا تضمن حدا معينا من اجلودة فهي قادرة على تلبية هذه ومنتلدى املستهلكاملؤسسة مادام هناك حاجة

.2احلاجة
:الثانيةالمرحلة 

ت الزبون، فأصبحت اكتشفت املؤسسة الزبون وتأكدت أن بقاءها مرهون إىل حد كبري خبدمة وتلبية رغبات وحاجا
ستهلكني أي إمهال وجود الفر وقات  الفردية بني لكن لكافة امل) أشكال، ألوان، أحجام( جاتتنتج وتصمم منت

. 297، ص 2004مان، مؤسسة الوراق، الطبعة األولى، ع"إدارة المعرفة، المفاھیم واالستراتیجیات،"نجم عبود نجم،. د- 1
.299نجم عبود نجم، المرجع ذكر سابق،  ص. - 2

الزبونالشركة                                المراحل

1

2

3

الحاجةالسلعة

الحاجةالسلعة

رؤیة الزبون رؤیة الشركة

تسییر العالقات مع الزبائن
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، اإلنتاجيةولكنها على العموم خطوة عمالقة إىل األمام ما دام حاجة الزبون أصبحت هي حترك العملية املستهلكني 
.ولكن حىت هذه املرحلة تعرف بوجود قصور كبري يف تباين الرؤية بني كل من املؤسسة والزبون

:المرحلة الثالثة
رف املرحلة الثالثة على االشرتاك والتداخل الكبري املوجود بني كل من وجهة نظر املؤسسة والزبون، واالتصال تع

، فانتقل الزبون من خصم للمؤسسة يف البداية إىل مستهلك جيب مراعاة حاجاته ورغباته املتبادل، ازدواجية االتصال
.شريك يف املؤسسةإىلوصوال 

ا مع الزبائن مع مراعاة مواءمة كل الظروف إلجناح يف هذا االجتاه اجلديد للمؤسسة أين حاولت توطيد عالقا
.ذلك، عرفت هذه الرؤية بتسيري العالقات مع الزبائن

ريف تسيير العالقات مع الزبائنتع:المطلب الثاني
ذلك يف جمال تسويق و انتشر يف جمال التسويق الصناعي و مفهوم تسيري العالقات مع الزبائنو تطورلقد منى

أواخر األخرية بـدأ يف االنتشار يف جمال تسويق السلع املادية و قد وصل إىل أوروبا يفاخلدمة و لكنه يف اآلونة
اإلعالم اآليل يف املؤسسـة و قد وصل عدد الثمانينات فـي قالبه النظري و جتلى يف ميدان اإلدارة و خاصة عند دخول

حبث و مقال يف حمرك البحث3.383.000حوايل 2003سنةمنتصفاملوضوع يفالبحوث و املقاالت حول هذا
GOOGLE ""1

الويب كمؤهالت قائمة تساعد تضمن تسيري العالقـة مع الزبـون مناهج البحث و االسرتاتيجيات و برامجت
يدة حلاجات الزبون و من مثَّ حتقيق هذا املنهج هلدف معرفة جاملؤسسـة يف تنظيـم تسيري العالقـة مع الزبون و استخدام

.2الربح
:هيCRMالحروف الثالثة 
Management(Customer(اختصار للكلمات Relationship، الفرنسية باللغةGRC

Gestion de la Relation client)(، وهي  مفهوم جديد ومنهجية لفهم و أيضا التأثري يف سلوك الزبون من خالل
دف حتسني عملية االحتفاظ بالزبون، احلصول على الزبون وخاصة بلوغ والء الزبون عملية التواصل معه وذلك 

3".وحتقيق الربح

ولكن ما تيسر منها عملية تسيري العالقات مع الزبائنعدة تعاريف للقد وردت يف األدبيات اليت تناولت هذا املفهومو
اة مل تأخذ حظها املنوط إليه يف املؤسسات و مت تعريفها على التسيرييالعربية قليل جدا كون هذه الطرقباللغة :أ

م عرب عملية " م وفهم متطلبا م من خالل حتليل معلوما نظام جلب واكتساب العمالء املرحبني واالحتفاظ 
املرحبني فقط لتوطيد عالقات قوية مع العمالءوإسرتاتيجيتهاطويلة تأخذ بعني االعتبار التوفيق بني نشاط املؤسسة 

1".وتقليص مستوى العالقات مع العمالء غري املرحبني

1 -Stanley Brown, C.R.M : Customer rlationsip management, édition village mondial, 2006, page : 211
2 - Ibid, page : 244

، "الممارسة للتسویق االلكتروني- رھا  في الحفاظ على الجودة والتمیز لمؤسسات االعمالادارة عالقة الزبون ودو" نعیمة بارك،. فاطمة مانع و أ . أ-3
.10جامعة شلف، الجزائر، ص 
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مرحلية تغيري سلوك الزبون تبحث لتتعلم انطالقا من كل عملية تفاعل مع هذا األخري، هي:"أو بمعنى آخر 
دف إىل التعامل ومعاملة كل زبون بطريقة خمتلفة أي بطريقة انفرادية حىت تستطيع توطيد العالقة ا ملوجودة بينه وبني و

2".املؤسسة

تسيري العالقات مع الزبائن هي  سريورة تفاعلية ترمي إىل حتقيق التوازن األمثل بني استثمارات املؤسسة :" تعريف آخر
3" .وإشباع حاجات الزبائن بغية توليد أرباح

Ann)عرفها لقد Laroche):
دف إىل اإلشباع و وفاء الزبون ن"  4".تهمة أكثر إحساسا وتكيفا مع حاجاتيجة تقدمي خدإسرتاتيجية أعمال 

5".يشمل تسيري عالقة الزبون اجتاه جممل وظائف املؤسسة اىل جذب واالحتفاظ  بالزبون:" تعريف آخر

6".إجراء أو منهج يستعمل ملعرفة أكثر للزبون و احتياجاته لتقوية العالقة معه":هيأو 

إجراء س بإجراء وظيفي و ال بتطبيقات يف اإلعالم أو أنظمة املعلومات و لكنهليتسيري العالقات مع الزبائنإن"
.7"يف املقام األول لبلوغ أهدافهاتنظيمي و إسرتاتيجية واضحة املعامل تتبعها كل مؤسسة تضع الزبون

ت مع الزبائنتسيري العالقاعتربتالعديد من عناصر التكنولوجيا اليت تستعمل داخل هذا املنهج، حبيث ال وهناك
حجم املبيعات و مؤشرات كتكنولوجيا، وإمنا هو عملية تتكون أساسا من مجع املعلومات و البيانات عن الزبائـن

تكنولوجيـا املعلومات و اإلمكانات البشرية املالئمةلتحقيق أعمال املؤسسة باستعمـالالسوق و تقلباته
.املؤسسةا و معرفة رغباته و منه قيمته لدىاالحتفاظ به وفيلكسب الزبون و) رجال البيع ( 

8:تسيير العالقات مع الزبائنأسباب تطور

ارتفاع أو منو الوفاء لدى الزبون- 
احمليط اخلارجيدمج قنوات االتصال بني املؤسسة و- 
ارتفاع أو منو اإلنتاجية لدى املؤسسة- 

نسبة املتطور، حبيث حصة املؤسسة من السوق تكون مركزة علىعنصر الوفاء يف ظل االقتصاد تنامي:السبب األول
.استعمال وسائل اتصال شخصيةالوفاء لدى الزبائن و هذا ال يتأتى إال بقيام عالقة قوية مع الزبون و منه

االتصال وقصد.. .البيع، الرسائل اإللكرتونية، نقاط كاالنرتنيتدمج قنوات االتصال املختلفة:السبب الثاني

.02كتب المدیر ورجال األعمال، نفس المرجع السابق، ص - 1

2 -Université des Sciences et de la technologies ,Houari Boumediene, Laboratoire de recherche en Intelligence
Artificielle (LRIA), département d’informatique, Faculté d’Electronique et d’informatique,Bab Ezzouar, Alger, mars
2007, P 02.

صاد المعرفة، كلیة العلوم االقتصادیة ، الملتقى الدولي حول اقت"االنترنیت وتسییر عالقة الزبون ، دراسة میدانیة بالمؤسسة الجزائریة" كربالي بغداد ،. أ- 3
.180، ص 2005والتسییر، جامعة بسكرة، نوفمبر 

.80نفس المرجع السابق، ص -  4

5 - Line Lasserre et Bernard Legrand, CRM- les attentes des clients -, village mondial press,2002 , page :149
6 - Ibid, page : 155

312: نجم، مرجع سبق ذكره، صنجم عبود . د-7
488: ، ص2008، ترجمة اللواء محمد عبد الكریم، الدار الدولیة للنشر و التوزیع، القاھرة"اإلدارة" دراكر،. بیتر ف- 8
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.لتواصل اجليد مع الزبونا
الزبون بتبين جزئيا أو كليا نشاطات آلية و تنامي عنصر اإلنتاجية عرب آليات لزيادة فعالية العالقة مع:السبب الثالث

املعلومات املتعلقة بالزبون و هذا يؤدي إىل ختفيض التكلفة و زيادة قوة باستعمال أدوات اتصال مباشرة و تقصي
1.البيع

قيقة لقد ظهرت تقنيات تسيري العالقات مع الزبائن يف الثمانينات، ولقد اختذت يف البداية طابعا عرف يف احل- 
C.I)نظام معلومات الزبائن باسم  .S) متثلت أمهية هذا النظام أوال يف مساعدة املوظفني والزبائن يف تقدمي يد العون ،
.الثانيةقسم املبيعات والتسويق والزبائن بالدرجة إلدارةأوال 

:بدايةمل يبق هذا النظام على الشكل الذي كان عليه من قبل بل عرف عدة تطورات 
(C.M):االتصاالت اإلدارية-1

أين أصبحت املعلومات اخلاصة بالزبائن واملنافسني تتحرك وتنتقل يف كل االجتاهات داخل املؤسسة بسهولة كبرية مما 
.اختاذ القراراتسهل مهمة التعامل مع هذه املعلومات وسرعة

(S.F.A): ةيالبيعالقوة -2
،التحليل،املبيعات،إدارة عمليات التسويقالتطبيقات أدوات فعالة ختدم الشركات من خاللهذهحيث شكَّلت
و تطورت أخذت بعدا أكثر فعالية و أمهية لتصبح متثل مراكزا نضجت هذه األفكاروغريها، وبعد أن،خدمة الزبائن

.  ئنبالزبالالتصال
(C.C.C):كز االتصال بالزبونا مر -3

، يضمن )إعالم آيل/االتصال(التصاالت اهلاتفية مع الزبائن وكذا التكنولوجيات و الدمج اراكز ملإن التنظيم اآليل 
بشكل فعال حتديد الزبون وهذا من خالل مكاملتهن إذ يبني النظام كل املعطيات اخلاصة بالزبون لدى العون املتلقي 

.ملةللمكا
رغم وجود عدة جماالت لالتصال بني رجل البيع و الزبون كاالنرتنيت اليت فسحت جمال التواصل و جعلته سهال بني 

املؤسسة و الزبون، إال أن هذا ال ينفي الوجود الدائم الستعمال اهلاتف و التعامل وجها لوجه، لدى تسعى معظم 
.     الزبون و التواصل معهتطلباتماملؤسسات اليوم إىل إنشاء مراكز االتصال لتلبية 

خالل إدارة عمليات للمؤسسة منإن تطورات هذه التطبيقات إن دل على شيء وإمنا يدل على الرغبة الشديدة 
.و خدمات الزبائن أن تتجه أكثر حنو الزبون خلدمته، االعتناء، و خاصة كسبه أكثرالتسويق، إدارة املبيعات

تسيري بما أصبح يعرفإىلعرب الزمن استجابة للمتغريات البيئية وصلت واألفكاريقات قمة تطورات هذه التطبإن
.(C.R.M)العالقات مع الزبائن

1- Ibid, page : 150
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:المراحل الخمس لتسيير العالقات مع الزبائن
يقة عدة املؤسسة الراغبة و الطاحمة يف تقوية مركزها التنافسي باالعتماد على قوة العالقة مع زبائنها،تتبع يف احلق

خطوات أو مراحل، يتفق املختصون و الباحثون يف جمال تسيري العالقات مع الزبائن على ضرورة تبين مخس مراحل 
: رئيسية إلجناح هذه العملية

:المرحلة األولى-
املعلومات يتم معاجلتها و دجمهامجع معلومات و بيانات عن كل زبون مستهدف يف خمطط األنشطة، هذه: التعريف 

االستبيانات و األسئلة و كذلك عن طريق اخلدمة املقدمة، و خدمات يف قاعدة بيانات و تكون مصادرها عن طريق
، اإلنرتنيت و الربيد)اهلواتف ( االتصاالت ما بعد البيع، مركز

:المرحلة الثانية-
اعدة بيانات، حبيث يقسم الزبائن قأي تقسيم الزبائن بعد مجع املعلومات عنهم و معاجلتها و دجمها يف: التقسيم 

املراد شراؤه و حسب املنتجكبري متوسط و كذلك حسب حسب أمهية الشراء لديهم و كذلك حجم الشراء صغري،
.اجليد لسياسة العالقة مع الزبونالقدرة الشرائية لديه، للضبط

:المرحلة الثالثة-
و اهلـدف منه هو تكيـف املؤسسة مع الزبون و االتصال بهالزبون و تقسيمه إىل جمموعـات، إن معرفة: التكيف 

.يكون هذا التكيف عن طريق قنوات االتصال املختلفة
:المرحلة الرابعة-

االلكرتونية لتكوين عالقة معه بإعطائه جممل تقوم املؤسسة باالتصال مع الزبون هاتفيا أو عن طريق الرسائل: التبادل 
.املعلومات اليت حيتاجها

االلتقاء يكون باملؤسسة عن طريق وسائل أخرى كالرسائل االلكرتونية أو االلتقاء يف نقطة البيع هذاالزبون يتصل
.عند االلتقاء بهقاعدة بيانات للمؤسسة، جيب أن تستغلها و عليها أن تكمل عملية الشراء

:المرحلة الخامسة-
ها يف نفس الوقت أثناء أول اتصال واحتكاك معه، حبيث أن ممارسةببنائها و تقويتأي تنمية عالقة الزبون: التنمية 

:ميكن أن تأخذ عدة أشكال مثلاالتصال هو بعد هام لتحقيق األهداف املسطرة و املَُعدَّة مسبقا و مؤشرات العالقة
عالمة حتقيق الرضا- 
رقم أعمال لكل زبون- 
لكل زبون و حصتهاملردودية- 
لرسائل اإللكرتونيةمعدل تبادل ا- 
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أسس بناء العالقات مع الزبائن:لثالمطلب الثا
إن الفلسفة اليت تقوم عليها املؤسسة اليت تود وتطمح إىل بناء عالقات جيدة وطويلة مع زبائنها تتمثل يف إمداد 

م املستقبإىلهؤالء الزبائن بأكرب قيمة ممكنة، هذا من زاوية، والتطلع دائما  م ورغبا لية قبل منافسيها حاجا
إلشباعها، ومن مث حتقيق رضاهم، لقد أثبتت التجربة أن الزبون الراضي أكثر تكرارا لعملية الشراء، وأقل اعرتاضا فيما 

1.خيص األسعار والشكاوي

سنحاول يف املدخل مناقشة أساسي مهمني ميكن االعتماد عليها لبناء قاعدة وأرضية صلبة لتطوير العالقات مع 
.ائن ومن بعد حماولة تسيريها وإبقاءها مدى احلياةالزب

:محاور القيمة-1
ا تقدم له أكرب قيمة مقارنة ببقية املنافسني املتواجدين بالسوقمل املستهلك مع املؤسسة اليت يعتقيتعا تتم املقارنة (د أ

).واملفاضلة حىت مع السوق االفرتاضية
:تعريف القيمة1-1

ا مجيع املنافع اليت ينفق من اجلها املستهلك ماله، وقته وجهده يف سبيل احلصول عليها لكن مع تعرف القيمة على أ
.مراعاة أنه يسعى دوما اىل البحث عن أكرب قيمة ممكنة يف السوق ويف ظل طبعا ميزانيته

هذا من تنتج، وبأي أحجام، أشكال، ألوان، كميات وغريها، املنتجاتأي على العموم جيب  على املؤسسة مراعاة 
ا احملورية ، معناه بشيء من ) اإلسرتاتيجية( جانب، ومراعاة أيضا أن ختدم بأكرب كفاية ممكنة السوق يف حدود كفاءا

.الوضوح، ال جيب على املؤسسة أن تنصاغ وراء رغبات وحاجات الزبائن اليت تتناىف ومهنتها األساسية
:اىل قسمني) املنتجقيمة ( من وجهة نظر التسويق تنقسم القيمة 

:القيمة الملموسة-1
يعرب عن القيمة املادية مجيع املنافع اليت يتحصل عليها املستهلك من جراء شراءه لسلعة كاجلودة، الشكل، السعر، 

.العالمة التجارية، ويطلق عليها تسمية املركز الداخلي لقيمة السلعة
:القيمة غير الملموسة-2

:ث عنها املستهلك وال متس اجلانب املادي للمنتوج، وتتمثل عموما يفوهي جممل املكونات واملنافع اليت يبح
.خدمات ما بعد البيع-
.طرق وتسهيالت الدفع-
.سرعة التسليم-
.املنتجضمان سالمة -

.اخلدمة/ ويعرب عنها بالصورة الذهنية للمنتوج

271: ، ص2005لثة، القاھرة عبد الرحمان توفیق، اإلدارة االلكترونیة و تحدیات المستقبل ، سلسلة إصدارات بمیك، لطبعة الثا. د-  1
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:رضا الزبون-3
ه أكرب قدر من املنفعة، وهو بذلك يتوقع قدرا عادة ما يقتين الزبون منتوجات أو خدمة على أمل كبري أن تليب ل

اخلدمة ويقارن هذا التوقع باالستخدام الفعلي، فإذا ما مت التوافق بني ما مت  توقعه وما مت احلصول / من األداء للمنتوج 
من أو اخلدمة أقل من توقعاته أصابه نوعاملنتجحالة رضا، أما إذا أحس الزبون أن أداء عليه فعال نتج عن ذلك 

اإلحباط وأحس بنوع من عدم الرضا، واحلالة املثلى اليت تسعى املؤسسة دوما إىل بلوغها هي أن يفوق األداء الفعلي 
هذه اخلطوة تكون بذلك قد ضمنت استمرار تعامل هذا ما بلغت املؤسسة وإذاملنتوجها أو خدمتها ما توقعه الزبون 

.احملافظة على هذه اخلاصيةالزبون معها لفرتة طويلة جدا شريطة أن تستطيع
:تعريف رضا الزبون- 2-1

.1"اليت تليب حاجاته ورغباتهاملنتجاتدرجة إدراك الزبون ملدى فاعلية املنظمة يف تقدمي :" يعرف رضا الزبون
تجاملنذلك الشعور الذي يوصي للزبون السرور أو عدم السرور الذي ينتج عند مقارنة أداء :" ولقد مت تعريفه على أنه

2".املالحظ مع توقعات الزبون

:مراحل تحقيق رضا الزبون
:حىت حتقق املؤسسة رضا زبائنها عليها إتباع ثالث خطوات جوهرية

: فهم حاجات الزبون-1
م عملية أساسية جدا يف خمطط حتقيق رضا الزبون، فالفهم اجليد لرغباته  تعترب عملية متابعة الزبائن واالتصال 

ؤسسة يف فهم العوامل اخلارجية وكذا السيكولوجية اليت تدفع الزبون للشراء أو اإلحجام عنه ومن مث وحاجاته يساعد امل
إعداد السياسة التسويقية اليت تدفع الزبون إىل اختاذ قرار شرائي اجيايب، يعد فهم العوامل الداخلية واخلارجية أمرا يف 

:الية تفسر مجلة هذه العواملغاية األمهية بالنسبة للمؤسسة، املعادلة السلوكية الت
C = f (P.E)حيث:

C:السلوك.
F:دالة.
P:الداخلية/ العوامل السيكولوجية.
E:عوامل احمليط/ اخلارجيةالعوامل.

الدور االستراتیجي الدارة الجودة الشاملة في ادارة عالقات الزبون، دراسة تطبیقیة في 3د، یوسف حجیم سلطان الطائي، ھاشم فوزي ویاس العبادي -1
. 15، ص 2008، 36العدد ، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، مجلة علوم انسانیة، السنة الخامس، "معمل بیبسي، الكوفة

.15نفس المرجع السابق، ص -  2
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:التغذية العكسية-2
من الزبائن، خدمات يتم طرها يف السوق لتليب رغبات فئة معينة/ ان فهم رضا الزبون ترتجم فيما بعد اىل منتوجات

اخلدمة، اذ تعترب املعلومات املرتدة من الزبائن مصدرا / املنتجيتم بعد ذلك متابعة هؤالء الزبائن ملعرفة آرائهم عن 
.أساسيا لتعديل جوانب القصور اليت قد تكون املؤسسة قد غفلت عنها

:القياس-3
دف احلقيقي اليت تسعى املؤسسة لبلوغه، ولن رضا الزبون ليس هدفا يف حد ذاته، بل الرضا على املدى الطويل هو اهل

طرق كمصفوفة قياس رضا من خالل قياس مدى رضا الزبائن باستمرار وذلك باستعمال طرق عدة إاليتأتى هلا ذلك 
C)املستهلكني  .S.M).

:كيفية تحقيق رضا الزبون
:ها وأكثرها شيوعا وإتاحة أمام املؤسسةأمام املؤسسة اليت ترمي إىل حتقيق وتطوير رضا زبائنها عدة نقاط، نذكر أمه

.نزول املوظفني وحىت املدراء إىل امليدان لاللتحاق بالزبائن ومقابلتهم وجها لوجه- 1
E mailإرسال برقيات،  - 2 , Smsيتبوؤها يف املؤسسةسهم باملكانة اليت إىل الزبائن لتحسي.
.استقصاء الزبائن وخاصة الذين قدموا شكاوي- 3
. ودعاوي للزبائن لزيارة املؤسسة والتعرف على جماالت نشاطها وكذا املشروعات املستقبليةالقيام حبفالت - 4

الزبائنوأهداف تسيير العالقات مع مستويات:المطلب الرابع
ؤسسة يف جذب واالحتفاظ بالزبون،امليعتمد يف األساس على ارادة ونية رضا الزبون كما سبق وأن رأيناحتقيقإن

ملية ليس بالعمل السهل كما تعتقد بعض املؤسسات بل تتطلب يف حقيقة األمر االستجابة لعدة وتلك الع
:  أمههامستويات، نذكر 

الجسور المالية: المستوى األول-1
، وعالقتها يف ربط جسور املودة و األلفة بني الزبون واملؤسسة، 1"برنامج تسويق تكرار الشراء" كثريا ما مسعنا عن 

اوتعرف على الربامج اليت تكافئ املستهلكني الذين يقومون بتكرار الشراء، أو الذين يشرتون بكميات كبرية من :" أ
2".خالل منحهم بعض احلوافز السعرية اخلاصة

كميات الشراء يف جمموعات تساهم بنسبة كبرية يف رقم (تقوم املؤسسة أوال بإحصاء زبائنها ذوي تكرار الشراء املرتفع 
، وبعدها تقدم هلم امتيازات خاصة، هذه احلوافز تكون ذات طابع مايل، خصم على الكميات )ؤسسةأعمال امل

).املشرتاة

1  - Pierre Mogat ,Fidéliser vos clients, stratégies,outils,CRM et E-CRM deuxième édition, édition d’organisation,p :89
2 - Don  Peppers, Martha Rogers, le One To One –valorisez vos capital client traduit part Enri Kaufman et Laurence
Faguer, les éditions d’organisations, cinquième tirage, 2001, page : 117
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االجتماعيةالجسور : المستوى الثاني-2
وايت عادة ما تكون مكملة موعة أخرى من احلوافز،مبجتستعني املؤسسة اليت حتاول كسب رضا الزبون ووالئه 

.املاليةللمستوى األول أي اجلسور
:التعريف- 2-1

ا برامج األندية التسويقية، تقدم ألعضائها بعض اخلصومات املميزة، وحتاول أن ختلق 1:تعرف هذه احلوافز على أ
ا وهلا عضوية يتم منحها إلفراد معينة من العمالء ".جمتمعات خاصة 

ثر رحبية إىل زبائن أوفياء، ال ميكن ألي تسعى املؤسسة من خالل تبنيها هلذا املدخل حتويل املستهلكني األك
م والتأثري عليهم، كما  يعتمد هذا املنهج على شرحية معينة من الزبائن فقط أين زيادة على مؤسسة منافسة من جذ

منحهم العضوية يف األندية، خدمتهم بفريق معني من املوظفني، يكون املوظف مدرب، مكون وكفئ، جييد طرقة 
.مة الزبونوفنون التعامل وخد

2الجسور الهيكلية: الثالثالمستوى-3

بتقدمي خدمات ذات قيمة عالية جدا للمستهلك يف الوقت الذي ال تتوافر فيه تلك :" تعرف اجلسور اهليكلية
".عون تقدميها أو تقليدها بسهولةياخلدمات لدى املنافسني وال يستط

، أين يتم تزويد خط الزبون االنرتنيتال خاصة على شبكة كأمثلة هذه اجلسور اهليكلية ما تقوم به مؤسسات االتص
ببعض االمتيازات ال يقدمها املنافسني، شركات الطريان أيضا استفادت من هذا املدخل، ومنحت لزبائنها خطوط 

املرحبني، أو ذوي معدالت تكرار ( االستعالم واحلجز، أو حىت على مستوى التجزئة أين يتم معاملة بعض الزبائن 
اجلديدة، املنتجاتعن طريق الربيد االلكرتوين أو اهلاتف الثابت أو النقال بكإعالمهممعاملة خاصة،  ) راء املتناميةالش
.وضعها يف نقاط البيع أو الرفوفاملومسية وهذا قبلاملنتجاتأو 

:أهداف تسيير العالقات مع الزبائن
من الدرجة األوىل يف حتقيق منوا قياسيا يف حصة املستهلكباهلدف اليت تسعى إليه تسيري العالقات مع الزبائن يتمثل

. أخرىو حماولة حتسني أداء الوظائف األساسية للمؤسسة من جهة جهة،
:تسيير العالقات مع الزبائن و حصة المستهلك-1

لكني دون املؤسسة قدميا كانت تبيع أو حتاول تصريف منتوجا واحدا أو خدمة واحدة ألكرب عدد ممكن من املسته
م .التفكري يف انتهاج ملداخل الحتفاظ 

1 - IBID , page :17 9
2  - IBID , page :176
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التوجه القديم): 07(الشكل رقم 

→→→→

»استنتاج شخصي باالعتماد على قراءات من ملف: المصدر power point إعدادمن «
N. Miquel- belaud, L.meyer- waarden, 2004, P23.

التوجه الجديد                       ): 08(الشكل رقم 

24نفس املرجع السابق، ص : المصدر

.نهج اجلديد تسعى إىل زيادة وتنمية حصة املستهلك بدال من حماولة زيادة احلصة السوقيةأما املؤسسة يف امل- 
:تعريف حصة المستهلك-1

جمموع املبيعات اليت ميكن حتقيقها جراء قيام املستهلك احلايل بشراء " تعريفا خمتصرا حلصة املستهلك ميكن إجياد
1".قجمموعة املنتجات اليت تطرحها الشركة يف السو 

إىلأصبحت مضطرة إذتوجه املؤسسة اليت تبين هذا املنهج اجلديد كان نتيجة املنافسة الشديدة، ووعي املستهلك، إن
ا االحتفاظ بعدد معني من الزبائن وحماولة حثهم على شراء  معتمدة يف ذلكاملنتجاتانتهاج الطرق اليت من شأ

1 - Frédéric Jallat, La reconquête du client, stratégies de capture, édition village mondial,2001,page :109

االحتیاجات التي تم تلبیتھا

عدد المستھلكین المتصل بھم
0

االحتیاجات التي تم تلبیتھا

عدد المستھلكین المتصل بھم
0
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، أي دفع املستهلك على التعامل مع (Cross-Selling)احلايل البيع مع املستهلك توسيع عملية" على طريقة
:مجيع خط منتوجات املؤسسة ومبعىن آخر العمل قدر املستطاع على جعل العالقة مع املستهلك أطول ما يكون

:قيمة الزبون-2
رقم ممكن من قيمة من بني األهداف اإلسرتاتيجية اليت تسعى لبلوغها تسيري العالقات مع الزبائن الوصول إىل أكرب 

.الزبائن الذين يتعاملون مع املؤسسة
:تعريف قيمة الزبائن- 2-1

ا ".جمموع قيم دورة حياة مجيع عمالء الشركة:" تعرف على أ
:ما ميكن استخالصه من هذا التعريف أن قيمة الزبائن تعرب عن

)جمموع قيم املشرتيات يف فرتة زمنية - T).
.ين زيادة قيمة زبائن املؤسسةزيادة درجة والء الزبائن تع-
.جناعة املؤسسةمقياس ألداء و-

زيادة على ما مت التعرض اليه ميكن القول أن مقياس قيمة الزبائن يعد مدخال جديدا يعتمد عليه يف قياس أداء 
.وغريهااملؤسسة باملقارنة مع املنافسني بدال من االعتماد على املقاييس الكالسيكية كاحلصة السوقية 

1:تدفق المعلومات-3

زيادة على تنمية حصة املستهلك ورفع قيمة الزبائن اليت اعتربناها أهداف جوهرية تطمح املؤسسة لبلوغها هناك هدفا 
.آخر ال يقل أمهية، تدفق املعلومات

.181: د كربالي بغداد، مرجع سبق ذكره، ص - 1

Vc:نرمز إلى قیمة الزبائن بـ- : Valeur des Clients

DL:نرمز إلى درجة الوالء بـ- : Degré de loyauté

:یليعلیھ یمكن استنتاج ماو
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1:تعريف تدفق المعلومات-

تنتج بني املؤسسة واملستهلك نتيجة التعامل بينهما، هي مجيع املعلومات اليت" ميكن استنتاج تعريفا على النحو التايل
:شريطة أن تكون ذات اجتاهني

...جاته،يعرب عن إفصاح املستهلك عن رغباته، أذواقه، حا:األول-
- سعر( بالدرجة الثانيةاملنتجرجل البيع عن املؤسسة أوال و / زبون / يعرب عن املعلومات اليت تنقلها املؤسسة : الثاين-

)....االت، خدمات ما بعد البيع،استعم- ودةج- ذوق
أحسن تعامل وتفاهم عالقة طويلة تنشئ وجيب أن ختدم املعلومات طريف املعاملة، لتتوطد يف األخري وتتحول إىل

".وانسجام بني املؤسسة واملستهلك
:تسيير العالقات مع الزبائن و وظائف المؤسسةأثر -2

العامة هلا تأثري مباشر تريبا على مجيع وظائف لزبائن من جمموعة من امليزات الوظيفيةتتألف أنظمة تسيري العالقات مع ا
:املؤسسة، على العموم نتطرق إىل أهم هذه التأثريات على

.تسيري احلسابات
.تسيري فرص البيع

.تسيري الوقت
.تسيري املعلومات واملستندات

.تسيري التسويق
.خدمة الزبائن

.حتليل البيانات وإعداد التقارير
.:Accountsالحساباتتسيير2-1

:على معرفة زبائن املؤسسة بشكل أفضل عرب تسيري مركزية من خاللتساعد عملية تسيري العالقات مع الزبائن
ق بتلك احلسابات من عناوين واتصاالت، وما يتعلتسيري وختزين عدد غري حمدود من احلسابات اليت متثل الزبائن،-

.إمكانية إنشاء عالقات فيما بينهاوفرٍص بيعِّيٍة متاحة، مع
لكل حساب، متكنه من إضافة حجم غري حمدود من القدرة على إنشاء حقول جديدة معرَّفة من قبل املسري ذاته-

.بة املسري وحاجتهعدا تلك اليت يوفرها النظام وحسب رغاملعلومات، ملحقة باحلسابات
الربيد االلكرتوين املتبادلة، أو مالحظات متابعة كافة االتصاالت مع أي زبون، أو حساب سواء عرب رسائل- 

.املواعيد اليت يتم حتديدهاوزيارات رجال املبيعات، أو
.رضه النظامالقدرة على عرض الزبائن واحلسابات بالشكل املالئم للمسري، دون التقيد بشكل معني يف-

.182-181استنتاج شخصي بناءا على قراءات لمقال الدكتور كربالي بغداد، نفس المرجع السابق ص ص - 1
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:Opportunitiesفرص البيعتسيير2-2
اسرتاتيجيات البيع والتسويق تسيري املبيعات والتسويق يف املؤسسة على وضعتساعد عملية تسيري العالقات مع الزبائن

ن خالل النجاح والفوز بالصفقات التجارية، وبشكل مل يسبق له مثيل، ماملناسبة لنشاطها التجاري، اليت تساعدها على
:األعمال، وذلك من خاللبشكٍل دائٍم وعرب النظام على مسار املبيعات، وعوامل النجاح والفشل يفالتعرف

اء- ا جمرد فرصة متوقعة، وحىت إ ا أو إمهاهلا، مع تسيري فرص البيع بدءاً من كو ا أو خسار الصفقة، إما بالفوز 
.دويب املبيعات وخطط البيعحسابات الزبائن، ومنربطها بشكل كامل مع

ا املتوقعة- ومصاريفها، واملنافسني الذين يعملون على ذات املساعدة يف حتديد أهداف كل صفقة حمتملة، وإيرادا
.النجاح بالفوز بالصفقة، والعمل على متابعة ذلك وحتليلهالصفقة، وشركاء املؤسسة يف

ا، وملن ، من خالل الصفقاتحتليل فرص البيع وحتديد عوامل النجاح والفشل- ا واليت مل يتم الفوز  اليت مت الفوز 
.الصفقات والصفقات اليت مت االستغناء عنها أو جتاهلهاذهبت وتواريخ انتهاء

.القدرة على التنبؤ باملبيعات واإليرادات املتوقعة، واألرباح اليت مت حتقيقها، واليت مل يتم حتقيقها-
قبل تسيري املبيعات والتسويق، متضمنة عوامل النجاح ية خبطط البيع املناسبة اليت مت إعدادها منربط الفرص التسويق-

ا للفوز بالصفقةوفريق العمل والنشاطات .والوظائف اليت جيب القيام 
:الوقتتسيير2-3

وهو ما يساعد على القيام به يف املبيعات والتسويق،فرادعلى تسيري وقت األتساعد عملية تسيري العالقات مع الزبائن
:بطريقة فعالة من خالل

ا لكل فرد من أفراد املبيعات- .حتديد النشاطات واملهام اليت ينبغي القيام 
.جدولة املواعيد مع الزبائن، أو بني أفراد فريق العمل-
.راغ لديهماملساعدة يف إسناد املهام ألي فرد من أفراد املبيعات، بعد حتديد أوقات الف-
.تنسيق العمل بني العاملني يف قسم املبيعات والتسويق-
.املسري وتذكريه باملواعيد، واملهام املطلوب تنفيذه عند حلول موعدهاتنبيه- 
:تسيير المعلومات والمستندات2-4

أو املستلمة من ملرسلةعلى متابعة كافة اخلطابات والرسائل واملستندات اتساعد عملية تسيري العالقات مع الزبائن
واملعلومات مركزيا وربطها معاً عند إرساهلا أو استقباهلا من الزبائن أو الزبائن احملتملني، من خالل تسيري تلك الوثائق

:خالل
والربيد االلكرتوين الذي يتم إرساله للزبائن، املساعدة يف إنشاء قوالب جاهزة، تكون أساسا للوثائق واخلطابات-

.متكرر ودائموبشكل 
ما، والعمل على عدم تكرار إرسال ذات املعلومة أو املساعدة يف حتديد املعلومات والوثائق الواجب إرساهلا لزبون-

.الوثيقة أكثر من مرة
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.إرسال الرسائل أو اخلطابات من خالل النظام، عرب الفاكس أو الربيد االلكرتوين، أو طباعتها إلرساهلا بريدياً -
، أو MS Wordأخرى خارجية، كمعاجل النصوصء أي نوع من أنواع املستندات عرب النظام من خالل أنظمةإنشا-

.وحنوهاMS Excelمعاجل اجلداول االلكرتونية
.جلب أي مستند من خارج النظام، وربطه مع الزبون املناسب عند احلاجة-
:التسويقتسيير2-5

املعلومات اليت يتم ائن مكتبة الكرتونية تساعد فريق العمل يف تبادل ومشاركةتوفر عملية تسيري العالقات مع الزب
ا، أو إنشاؤها خالل العمل حول البيع والتسويق ، واألسئلة الشائعة واملواد التسويقية واملنتجاتومعلومات اكتسا

:حيث تساعد هذه املكتبة االلكرتونية يفالبيعية املختلفة
.وتبادهلا بني أعضاء فريق العمل ومشاركتهم فيهاحفظ تلك املعلومات -
.توافقها مع أي نوع من أنواع املستندات اليت قد يتم إنشاؤها، أو استريادها من خارج النظام-

تساعد يف احلصول على زبائن جدد، والتعامل معهم بشكل فعال من خالل احلفاظ على املعلومات التارخيية ·
.والتجارب السابقة

.توفر مكتبة للتسويق جلميع العاملني الستخدامها، حسب احلاجة يف تأدية أعماهلم البيعية والتسويقية-
:الزبائنخدمة2-6

تساعد عملية تسيري العالقات مع الزبائن املؤسسة على احلفاظ على زبائنها من خالل تقدمي خدمة متميزة هلم وذلك 
:عرب العناصر التالية

.باملشاكل اليت ترد من الزبائن وحفظها والعمل على حلهااالهتمام -
ا من مشاكل لتساعد مسؤويل خدمة احلفاظ على املعلومات اخلاصة باملنتجات اليت تقدمها املؤسسة،- وما يتعلق 

.األفضلالزبائن على خدمتهم بالشكل
منشأتك، وبالتايل تساعد يف حلها بسرعة عند توفري قاعدة معلومات باملشاكل واحللول اليت ميكن أن تعرتض زبائن -

.حدوثها
.متابعة عقود الصيانة والضمان املمنوحة للزبائن-

:تحليل البيانات وإعداد التقارير2-7
عمليات التحليل وإعداد التقارير، مما يتيح للمستخدمني الوصول إىل املعلومة تسهل عملية تسيري العالقات مع الزبائن

:عن جمريات العمل، وذلك من خاللاألكثر حداثةً 
.الوصول إىل التقارير اجلاهزة اليت توفرها ، كتقارير توقعات املبيعات، الزبائن، النشاطات البيعية وحنوها-
، مع إمكانية احلصول "مصمِّم التقارير"من خالل متكني املسري من بناء وتصميم ما شاء من التقارير، حسب حاجته-

.البيانيةعمة بالرسومعلى تقارير مد
.ربط أي تقرير مبعلومات من خارج النظام حسب احلاجةإمكانية- 
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سياسات و إستراتيجية تسيير العالقات مع الزبائن: المبحث الثاني
إن تبين املؤسسة ملفهوم ومنهج تسيري العالقات مع الزبائن يتطلب الفهم اجليد هلذا املنهج اجلديد حىت تستطيع بلوغ 

.هداف املرجوةاأل
ا وأهدافها، فقد تستغلها  إن تسيري العالقات مع الزبائن جمموعة سياسات خمتلفة تستعملها املؤسسة على حسب توجها

املؤسسة الستعادة ما تسرب من الزبائن لسبب أو آلخر، جلذب زبائنا جدد، وخاصة لالحتفاظ بزبائنها وحماولة تنمية 
ن جهة أخرى وكما أسلفنا الذكر تسيري العالقات مع الزبائن إسرتاتيجية عامة يف حصتهم الزبونية، هذا من جهة، وم

.املؤسسة متوجهة حنو الزبون
نتناول يف هذا املبحث تسيري العالقات مع الزبائن كمنهج جديد خللق امليزة التنافسية، ال خيلو أي منهج جديد من مجلة 

قات مع الزبائن، نستعرض كذلك مجلة من العراقيل اليت رأيناها مهمة، من العراقيل واملشاكل، هذا هو حال تسيري العال
.سواء كانت هذه العراقيل داخلية أي مرتبطة باملؤسسة، أو خارجية مرتبطة باحمليط اخلارجي

سياسة استعادة، جذب و االحتفاظ بالزبائن: المطلب األول
ذا يعترب تسرب وهروب الزبائن عالمة فشل خطرية ودليل إ،ليس مثة مؤسسة قادرة على االحتفاظ ملدة طويلة بزبائنها

على تراجع مستوى القيمة اليت تقدمها املؤسسة للزبون، وتنطلق املؤسسة يف حماولة ملعرفة األسباب احلقيقية اليت تتفق وراء 
.عملية التسرب واهلروب

تتم بني املؤسسة وزبائنها،  الواقع العملي دف عملية تسري العالقات مع الزبائن إىل توطيد العالقات التبادلية حيث 
اثبت انه باالعتماد على هذه العملية التسيريية اجلديدة متكن املؤسسة من التعامل مع زبائنها وفق ثالث سياسات 

:رئيسية
ACQUISITION: سياسة االجتذاب-

RETENTION:سياسة االحتفاظ-

WIN-BACK: سياسة االستعادة-

:دسياسة اكتساب زبائن جد-1
تستغل املؤسسة نقاط الضعف املنافسني وهذا بعد قيمها بالتشخيص اخلارجي للمنافسة جلذب زبائنها جددا مل 
يسبق هلا التعامل معهم من قبل، وذلك باالعتماد على الطرق والوسائل املتاحة لديها، ومادمنا يف موضوع تسري 

( املؤسسة وسائل جديدة كاالتصال بالزبون مثل العالقات مع الزبائن كسياسة الكتساب الزبون، تستعمل هذه 
خدمات جديدة ذات قيمة كبرية أو استقالة هؤالء الزبائن بشىت الطرق الكالسيكية واليت املنتجاتاطرح ) االنرتنت

.تعتربها املؤسسة مكملة تسري العالقات مع الزبائن
ن ذلك فهي صاحلة مثال للسلع أو إن سياسة االكتساب قد ال تصلح مجيع السلع أو اخلدمات بل العكس م

اخلدمات الضرورية أين الطلب على هذه السلع أو اخلدمات ال يتعرض لتقلبات مفاجئة أي وجود حد أدىن من 
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الطلب ال ينزل عن مستواه والصفة الثابتة ال تكون هذه السلع أو اخلدمات تتوزع على فئات خمتلفة من الزبائن أي 
.ال ترتكز على فئة معينة

:سياسة االحتفاظ بالزبائن-2
م وذلك عن طرق اعتمادها عل مزيج  بعدما تنسى املؤسسة عملية اكتساب الزبائن تسعى جاهدة إىل االحتفاظ 

تسويقي متكامل ومتجانس قومه رغباته،  أذوق واجتاهات الزبون، كما تدعم املؤسسة عملية االحتفاظ بوسائل 
،  خدمات ما بعد البيع، بطاقات      أخرى أكثر جناعة مثل اخلصومات واهلدايا

.العضوية واليت تعترب كلها سياسات تشجيعية الغاية منها اإلبقاء على الزبون واالحتفاظ به
واحملولة كما تركز املؤسسة على حتسني السلع واخلدمات باالعتماد على االستجابة السريعة لشكاوى الزبائن 

.االستجابة الفعلية هلم
:ن الزبائنتكلفة فقدا-أ-
تستعمل املؤسسة هذه السياسة حينما تكون تتعامل مع سلع وخدمات غرب ضرورية أي الطلب على هذه -

األخرية معرض لتقلبات مفاجئة وان تكون سلع خدمات ينحصر استهالكها واستعماهلا على فئة معينة من 
ما ) فرتة تكرار الشراء كبرية ( ل مرة الزبائن دون تغريها وان تكون هذه السلع غري معمرة أي حيتاجها الزبون ك

يفسر انتهاج املؤسسة لسياسة االحتفاظ بالزبائن وهو تكلفة الزبائن املتسربني وان تكلفة احلصول على زبون 
. جديد تساوي مخس مرات تكلفة إرضاء واالحتفاظ بالزبون احلايل 

:ميكن توضيح ذلك من خالل املثال املوايل
:حساب تكلفة زبون تتبع النظام التايللنفرض أن املؤسسة عند 

.ن.و230= )أجور وعموالت وتكاليف( تكلفة املتوسطة لكل زيادة ال-
.مرات4= عدد الزيادات الضرورية جلذب الزبون-
ن.و920= 4×230= تكلفة جذب زبون جديد-

.ف إىل ذلك بعض التكاليف اإلداريةض،احلقيقة أن هذه التكلفة ال تأخذ تكاليف اإلشهار والرتويح
: لنفرض أن املؤسسة حتسب قيمة الزبون على النحو التايل

.ن.و3800= املتوسط لكل زبون رقم األعمال السنوي-
2=الوفاء املتوسط يف العام -

%10=هامش ربح املؤسسة -

.ن.و760% =10× ) 2× 3800= ( قيمة الزبون للمؤسسة -
ب زبونا جديدا بالنسبة هلذه املؤسسة مكلفة باملقارنة مع ما حتصل عليه من أرباح وراء هذا املالحظ أن تكاليف جذ

.الزبون
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:جات المعابةلمنتلاالستعادة -ب
املعابة، وحسب املنتجاتتستطيع املؤسسة أن حتتفظ بزبائنها القدامى وجتذب زبائن جدد وهذا بتبنيها ملنهج استعادة 

Reichheld et Sasser ": ا ٪85إىل ٪25ميكن للمؤسسة أن حتسن مرد وديتها من بتقليص نسبة العيوب يف منتجا
.1"٪05ب 

ؤالء الزبائن باستعادة كل  املعابة من عندهم وهذا حىت ولو كلفها ذلك غاليا ، املنتجاتكما ميكن هلا أن حتتفظ  
.  رتاتيجية تسيري العالقات مع الزبائنتعترب هذه السياسة إحدى الركائز األساسية واملستعملة يف بناء إس

:سياسة استعادة الزبائن-3
إن استكشاف واستطالع عوامل اإلخفاق يف عالقة املؤسسة بزبائنها وخاصة املهمني منهم بطريقة تضمن التدخل 

علم، وأيضا فرصة الفوري والسريع لتقدمي املعاجلة الضرورية، واكتشاف مواطن اخللل مما قد جيعل من اإلخفاق فرصة للت
.لتجديد هذه العالقة وتعزيزها

ذه املهمة الستعادة زبائنها القدامى مثل حبوث الزبون، بيانات ) اكتشاف اخللل( أمام املؤسسة عدة وسائل للقيام 
خدمات ما بعد البيع، وطرق حتليل شكاوى الزبائن، كما ميكن للمؤسسة أيضا اللجوء إىل تطوير أدوار املبيعات 

و أراء جديدة ميكن أن اتب األمامية ليكونوا وكالء تعلم ومعرفة من الزبائن، وتقدمي احلوافز االجيابية ألي  أفكارواملك
ا ورعايتها له .تساهم يف زيادة معرفة املؤسسة بالزبون وحتسني خدما

:إن استعادة الزبائن القدامى تركز على
خدمة جديدة  مل يعلم عنها الزبائن / جاتا تطرح املؤسسة منتامى وذلك عندمخدمات جديدة لزبائن قد/ بيع سلع - 

القدامى ، إن القيام بذلك يستدعي االحتفاظ بالبيانات املوجودة عند الزبائن، ودراسة احتمال قبوهلم هلذه السلعة أو 
.اخلدمة اجلديدة

خالل استغالل البيانات  دون اللجوء ة من البيع لزبائن جدد، وهذا منيعترب تكرار البيع للزبائن القدامى، أقل تكلف- 
.إىل البحث عنها، مما يسهل عملية صياغة املزيج التسويقي الذي يتالءم وتوقعات  الزبون

خدمات املؤسسة حينما يقرتح هذه / جاتاجلدد، إذ يقوم باإلعالم  عن منتإن الزبون القدمي يعترب مرجع الزبائن - 
جات تستطيع املؤسسة االستفادة من تسيري العالقات مع ستفيدوا من هذه املنتتوقعهم أن ياألخرية على معارفه ممن ي

اخلدمات املناسبة هلم وحماولة / جاتستمر وكذا االتصال، وتقدمي املنتالزبائن الستعادة الزبائن من خالل التواصل امل
م املستقبلية .االستجابة لتطلعا

1 - F .F Reichheld, L’effet loyoté,  Anned : Paris,1996, p : 24
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قات مع الزبائنإستراتيجية تسيير العال: المطلب الثاني
يف جمال تسيري )(I.D.I.C، ألول مرة طريقة"Martha Rogers et Don Peppers"لقد عرض كل من الباحثني 

العالقات مع الزبائن و اليت تعترب أول اخلطوات يف تطبيق إسرتاجتية فعال و خمططة متوجهة حنو الزبون، و هدفها األول و 
.ب زبائنا جددااألخري احملا فضة عليه حاليا و جذ

/املنتجاتالزبون، التفاعل مع الزبائن و يف األخري تكييف ، متييزإىل التعرف على الزبونI.D.I.C(1(  دف هذه الطريقة
اخلدمات مع تطلعات الزبون 

سنتعرض إىل كل خطوة بشيء من التفصيل يف هذا املطلب و طبعا هذا بعدما نتطرق إىل بقية اخلطوات األساسية - 
.بناء إسرتاتيجية تسيري العالقات مع الزبائنل

2:تعريف إستراتيجية تسيير العالقات مع الزبائن–1

الفرص و للوقوف عند)خاصة ما يتعلق باملنافسني و املستهلكني ( التشخيص الدقيق و العلمي حمليط املؤسسة 
لضعف، و هي اإلسرتاتيجية اهلادفة يف املقام التهديدات، و كذلك التحليل الداخلي للوقوف عند نقاط القوة ونقاط ا

األول إىل حتسني العالقات مع الزبائن و اليت تأخذ يف احلسابات وزن الزبون باعتباره مركز كل التصورات و القرارات، 
ة حتديد حاجات الزبائن، و على املؤسسة العمل الدائم و املستمر على حتسني كفاءة األداء و إجراءات التقييم الدوري

. فعال، مهمته مراقبة كل تغيري يطرأ على حميط املؤسسة) SIM(املستمرة، ضرورة وجود نظام تسويقي
ما حاولنا البحث عنه عند تعرضنا هلذا اجلزء املهم من املذكرة هو الوقوف عند األدبيات اليت تناولت اإلسرتاتيجية –

ن، فتعرضنا تقريبا إىل معظم هذه األدبيات و ركزنا يف عملنا و مدى صالحيتها لتطبيق مفهوم تسيري العالقات مع الزبائ
على حتليل االسرتاتيجي الكبري الذي يعترب مرجعا مهما يف مثل هذه األعمال 

3:و وصلنا إىل إشكالية أساسية(M. Porter)ما يكل بورتر 

هل كل االستراتيجيات صالحة لتطبيق تسيير العالقات مع الزبائن؟-
مع ميثل الشكل املوايل االسرتاتيجيات املمكن تطبيقها من طرف املؤسسة، و إمكانية أخذها ألبعاد تسيري العالقات-

.الزبائن بعني االعتبار

1 Martha Rogers, Don Peppers, Op- cit, p : 85.
2 Lionel Miraton : http:// www.netalys.com: visionner le : 18/10/2009.

، )الواقع و أفاق التطویر( ، الملتقى األول التسویق في الوطن العربي - إطار جدید لمفھوم قدیم- محمد بن عبد هللا، استراتیجیات التسویق التنافسیة. د-3
10-7: ، ص ص2002أكتوبر –16- 15- اإلمارات العربیة المتحدة- الشارقة
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منهج تسيري العالقات مع الزبائناالسرتاتيجيات و):09( الشكل رقم 

LA SOURCE: Fons Cendrine, « la relation client comme source d’avantage concurrentiel : un
modèle expérimental des stratégies génériques », Montréal, 6-9 Juin, 2007, P : 13.

قبل التطرق إىل شرح خطوات بناء إسرتاتيجية تسيري العالقات مع الزبائن يف املؤسسة، ال بآس أن نتعرض و لو بالتحليل 
الوجيز إىل صالحية و حدود كل إسرتاتيجية على حدا و مدى مالئمتها للمفهوم اجلديد الذي بات هاجسا لكل 

. ؤسسة تنوي االحتفاظ ،جدب الزبائن و خاصة البحث عن منافذ للتفوق التنافسي يف ظل حميط شديد املنافسةم
حسب الشكل أعاله إذا أخذنا أبعاد هذه اإلسرتاتيجية من جهة و أبعاد : إستراتيجية القيادة عن طريق التكلفة-1

العالقات سرتاتيجية تعترب األكثر استعماال ملنهج تسيريقوة و ضعف العالقات مع الزبون فيمكن احلكم على أن هذه اإل
تكنولوجيا، (مع الزبائن ، كون املؤسسة يف هذه احلالة تعتمد بصورة مطلقة على التقنيات و الوسائل خلفض التكلفة 

إذن ال جمال للحديث عن تطبيق منهج تسيري العالقات مع....).مؤهالت وكفاءات فردية ، االقتصاديات السلمية
.                             الزبائن

بحث عن التميز عن طريق متييز يف هذه اإلسرتاتيجية املؤسسة ت1:جالتمييز المبنية على المنتإستراتيجية–2
ذا تعترب اقل  واضعف توجها حنو بناء عالقات منت ا و هذا باالعتماد على اجلود كمقياس لرضا الزبون ، و جات صفقا

. طويلة مع الزبائنقوية و 
على حسب موقع هذه اإلسرتاتيجية يف الشكل السابق ، ׃إستراتيجية التمييز المبنية على الخدمات المصاحبة–3

اميكن احلكم غلى  اذات توجهات اقل ما يقال أ ، إذ تعتمد املؤسسة يف )2و1(السابقة اإلسرتاتيجيةمن أحسنأ
اخلدمة األصلية وكذا ما يصاحبه من خدمات للزبائن للوقوف على املساعدة / ج ى الرتكيز على جودة املنتهذه احلال عل

/ املؤسسة( اليت يقدمها املوظفون للزبائن و من مث يتولد نوع من لغة تفاهم متبادلة بني املوظف و الزبون ختدم املصلحتني 
.اخلدمة/ جللمنتإضافيةمما قد يعطي قيمة ،اخلدمة/ جاجتاه املنتن، حتدد هذه التبادلية يف حل مشاكل الزبو ) الزبون

1- Fons Cendrine, « la relation client comme source d’avantage concurrentiel : un modèle expérimental des stratégies
génériques », Montréal, 6-9 Juin, 2007, P : 13.

إستراتیجیة 
قیادة التكلفة

یجیةإسترات
المبنیة زالتمیی

ج على المنت

زإستراتیجیة التمیی
المبنیة على 

الخدمات المصاحبة

إستراتیجیة 
التسویق الفردي

إستراتیجیة 
خلق القیم

زبون/مؤسسة: عالقة
زبون/مؤسسة: عالقة

التسویق
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׃التسويق الفرديإستراتيجية–4
تعترب توجها حقيقيا حنو بناء عالقات حقيقية مع الزبائن وذلك من خالل املعرف اجليدة و احلقيقية لرغبات و تطلعات 

ق املفهوم اجلديد لتسيري العالقات مع الزبائن الزبون املستقبلية ، فهي إذن إسرتاتيجية صاحلة لتطبي
׃إستراتيجية خلق القيم للزبون–5

ا الداخليةإحداثأوالعليها اإلسرتاتيجيةحىت تستطيع املؤسسة تبين هذا النوع من  أين تتوحد . تغيريات و تنظيما
إجرائيةالزبون شريكا يف خلق القيمة يف إمناو فقط وأعماهلاالرؤى و تعترب الزبون ليس جمرد مشرتيا يساهم يف رفع رقم 

يف نفس )(Lush et Vargoو كذا 2004سنة ) PrahaladRamaswamy et(التسويق االسرتاتيجي يعترب كل من 
و مؤسسي هذا التوجه احلديث، حيث يؤكدون على ضرورة إحداث التغيري على مستوى كل هياكل األوائلالسنة من 

.وظيفة البيعإىلوظيفة البحث و التطوير وصوال املؤسسة بداية من
تطبيق مفهوم تسيري العالقات مع إمكانيةو مدى إسرتاتيجيةذا النقاش املوجز الذي أردنا من خالله توضيح كل - 

ا لتطبيق األساليبو اخلطواتالزبائن، ميكن لنا اآلن احلديث عن يري تسإسرتاتيجيةاليت ميكن للمؤسسة االستعانة 
. نتائج جيدةإىلالعالقات مع الزبائن و الوصول 

توجه املؤسسة حنو تفعيل عالقات طويلة و قوية مع كإسرتاتيجيةسنركز على تسيري العالقات مع الزبائن  أننانشري هنا 
ليس (  نركز التميز عن باقي املنافسني، وال إمكانيةزبائنها، و من مث الوصول واحلصول على رضاه و والءه و بالتايل 

.                  كتطبيق للتكنولوجيا فقط) (C.R.Mعليها) معناه إمهال
׃تسيير العالقات مع الزبائنإستراتيجيةإعدادمراحل -

.  و حموريةأساسيةتتبع عدة خطوات أنتسيري العالقات مع الزبائن إلسرتاتيجيةعلى املؤسسة عند تبنيها 
ما الشهري،Martha Rogers et Don Peppers"1"نيلقد أشار الباحثني األمريكي ، الصادر )Le one to one(يف كتا

تسيري إسرتاتيجيةعالقة طويلة معه، عليها أوال عند تطبيق إنشاء،  أن املؤسسة اليت تتجه حنو الزبون وتود 2001عام 
أشرنا إىل هذه الطريقة يف بداية هذا كأوىل اخلطوات، وحنن قد)I.D.I.C(  تنتهج طريقةأنالعالقات مع الزبائن 

.ي العناصر املكونة لإلسرتاتيجيةمع باقجمهاداملطلب، و سيتم 
Identification׃مرحلة جمع المعلومات-1

مت اإلشارة إليها يف (  مجع املعلومات من خمتلف املصادرإىلفعالة حيث تلجا إسرتاتيجيةخطوات بناء أولتعترب - 
اخلدمات اليت مت شراؤها، كميات الشراء، /املنتجوهي معلومات ختص الزبائن كاالسم، العنوان، نوع ،)املطلب السابق 

ذه املهمة و هذا طبعا إىل  و إىل غريها من املعلومات و املهم يف هذه املرحلة أن تشكل املؤسسة فرقا خمتصة للقيام 
ر الشكاوى، و جيب اإلشارة هنا إىل وجوب االستمرارية جانب املصادر األخرى كاملكاتب األمامية، االستقصاء و دفات

).                                                        السوق ال يعرف الثبات ( يف هذه العملية لتزويد املؤسسة باملعلومات احلديثة 

1-Fons Cendrine, O.P.C.I.T, p : 15
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Differentiation׃مرحلة التجزئة السوقية الفعالة–2

ا بعد حتليلها و معاجلتها الدقيقة للمعلومات اليت مت رصدها من خمتلف املصادر،  هذه املرحلة تستطيع املؤسسة القيام 
غين و مواصفات وهذا باحتوائه على وصف ،)Profil(إن التجزئة يف هذه املرحلة تبدأ برسم و تطوير مالمح الزبون 

دميوغرافية ، ( ، و هذا باإلضافة  إىل املعلومات القاعدية )تفصيالت، ميوالت، التوجهات( دقيقة خاصة بكل زبون 
.....).               الدخل 

اخلدمات اليت يفضلها و تناسبه، و كم  انفق الزبون يف /املنتجاتكما ميكن التوصل إىل قنوات االتصال اليت حيبذها و 
ملاضي و كم مستعد أن ينفق يف املستقبل، كما تلجأ املؤسسة إىل حتليل دورة حياة الزبون لتحديد االختالفات و ا

ات املهمة عند الزبائن و من مث تتاح هلا فرصة جتميع الزبائن يف جمموعات  ، كون التجزئة أو إعادة )فئات ( التشا
دف إىل متييز الزبائن من حيث مسامه .                                                                          تهم الفعالة يف رقم أعمال املؤسسةالتجزئة إمنا 

׃ثقافة المؤسسة–3
ا) Edgar Morin(يعرف  رف اذلك النظام الذي ينقل التجربة املوجودة لدى األفراد و املع" ׃ثقافة املؤسسة على أ

، القيم و املعايري السائدة بني اجلماعات، األساطري و تاريخ )املعتقدات (تتمثل يف االجتاهاتاجلماعية املركبة اليت 
1.املنظمات و الطقوس اجلماعية

ا املعرفة و انطالقا من التعريف و مادامت املؤسسة نظاما متكامال لرتاكم اخلربات و املعارف الفردية املكونة بدوره
، فلن تستطيع املؤسسة من تطبيق إسرتاتيجية تسيري العالقات مع الزبائن ما مل )كفاءة التنظيم ( الكفاءة اجلماعية 

تستطيع إحداث تغيري جذري يف ثقافتها، و استبداهلا بثقافة مبنية على توحيد الرؤى و االجتاه، فمثال كثريا ما تقع 
وضوح الرؤية التسويقية، فلن تستطيع ضبط املفهوم اجليد للزبون الذي حتاول أن املؤسسة يف مشاكل و تعقيدات حول

سوف يفسر املعلومات املتاحة لدا املؤسسة من وجهة نظره، هذا  ) رجل بيع ،مندوب مبيعات( حتتفظ به أو تريد جذبه، 
على ) باملكاتب اخللفية أو األماميةسواء تعلق األمر( كله من زاوية، أما من زاوية أخرى فعدم مقدرة الفرد يف املؤسسة 

التكيف مع التكنولوجيات احلديثة، ألن تطبيق إسرتاتيجية تسيري العالقات مع الزبائن تتطلب نوعا حديثا من 
لالتصال اجليد و التواصل املستمر مع الزبون، فاالستعمال اجليد ) N.T.I.C(تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 

.   طي إضافة رؤية فريدة و جديدة حول الزبائن عرب كل النقاط احلامسة يف املؤسسةللتكنولوجيا املناسبة يع
مركزية اختذ القرار تعترب نقطة مهمة و حرجة يف بناء اإلسرتاتيجية الن هذا النوع من االسرتاتيجيات ذو 

يعتمد على مرور املعلومات حساسية كبرية إىل نوعية اهليكل التنظيمي الذي تتبعه املؤسسة، فاهليكل الكالسيكي الذي 
الرأسي ال خيدم أبدا مثل هذه اإلسرتاتيجية، بل على العكس من ذلك فاهليكل التنظيمي احلديث املبين على تسهيل 
مرور و انتشار املعلومات يف أحناء املؤسسة يعترب هيكال مرغوبا فيه، فهو خيدم هذه اإلسرتاتيجية و يأخذ باحلسبان 

. األفراد املوزعني على هذا اهليكلإبداعات و اقرتاحات كل

51: ، ص1992مصطفى عشوي، الخلفیة الثقافیة للقیادة في المؤسسة االقتصادیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
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׃الدمج لقنوات االتصال–4
وسائل ل، إذ تستغل ا) N.T.I.C( تستعني املؤسسة لصياغة إسرتاتيجيتها و ضمان جناحها بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال

و هذا حىت تتصل و تتواصل مع إضافة الوسائل اجلديدة كالويب، االنرتنيت ،الرسائل االلكرتونية، ) الكالسيكية(املتاحة 
مع الزبون الن االعتماد على االتصال من جهة واحدة فقط لن خيدم تسيري العالقات مع الزبائن بل جيب عليها 

.   االعتماد على التفاعلية يف االتصال
على هذه إضافة إىل التغيريات الواجب على املؤسسة إحداثها نذكر تغيريات متس جوهر العملية اإلنتاجية، إذ جيب 

اخلدمات تتالءم مع طبيعة الزبون، الن / الوظيفة إن تكون منظمة بطريقة تسمح هلا من اقرتاح عددا كبريا من املنتجات
دف إىل تعظيم حصة الزبون بدال .من الرتكيز على احلصة السوقيةاملؤسسة يف هذه اإلسرتاتيجية 

التوجه الجديد لخلق الميزة التنافسية: المطلب الثالث
تستطيع املؤسسات ذات األداء التسويقي اجليد املبين على حتسني و توطيد العالقات مع الزبائن أن تفوز بزبائن جدد و 

حتافظ على الزبائن احلاليني، و حتقق منوا يف املعامالت مع هؤالء الزبائن، و يكون أساس هذه العالقات حتقيق رضاهم و 
خدمات ذات قيمة كبرية هلم، و هذا من خالل الفهم اجليد هلؤالء / تمن مث كسب والئهم عن طريق تقدمي منتوجا

الزبائن أي حتديد مالمح الزبون بدقة و بعناية كبريتني حىت تستطيع بعد ذلك تصميم عروض تسويقية ميكن االعتماد 
ب إىل حتليل مفهوم عليها لتقدمي قيمة أكرب من تلك اليت يقدمها املنافسني، و سنتعرض بشيء من التفصيل يف هذا املطل

القيمة يف املدخل اجلديد لتسيري العالقات مع الزبائن، فالقيمة اليت نتحدث عنها تتمثل يف مجلة القيم اليت تستطيع 
، قيمة اخلدمات املصاحبة للمنتوج، القيمة الشخصية و أخريا قيمة املكانة املنتجاملؤسسة أن  ختلقها للزبون بداية بقيمة 

.الذهنية
باختصار مفاهيم عامة حول التفوق التنافسي و امليزة التنافسية مث نتطرق إىل مصادرها معتمدين على تسيري نعرض أوال

.العالقات مع الزبائن كأحد هذه املصادر و أمهها خاصة يف الوقت الراهن
: التفوق التنافسي-1

شهدته بيئة األعمال من تغريات جوهرية نال مفهوم التفوق التنافسي أمهية كبرية يف األدبيات املعاصرة لإلدارة ملا 
على املستويات احمللية و العاملية نتيجة ثورة تكنولوجيا املعلومات، املعرفة و ثورة االتصاالت و حترير التجارة العاملية، و 

غالبا نشري يف هذا الصدد إىل أنه ميكن للمؤسسة حتقيق هدف التفوق التنافسي من خالل املزايا التنافسية اليت تستند 
على مزايا يف طبيعتها و قد أصبح التحدي احلقيقي منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين هو يف الكيفية اليت ميكن 

ا  االت اليت تتفوق  للمؤسسة اليت تتبناها خللق امليزة التنافسية و قد أشري يف األدبيات إىل أن التفوق التنافسي يعين ا
. املؤسسة على منافسيها
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القابلية على تقدمي قيمة : "تعريفا للتفوق التنافسي الذي بدوره حيقق امليزة التنافسية بأنه1993سنة Evensقد أعطى و ل
1".متفوقة للزبون

.قد ركز على أنشطة املؤسسة وطريقة أداءها املميزة يف تعزيز قيمة الزبونEvensميكن استنتاج أن 
على أن مصدر ميزة التفرد ميكن خلقها من عنصرين مهمني، القيمة 1991سنة ) Ulrichو Lake(و قد ركز كل من 

.املدركة من طرف الزبون و التفرد يف األداء
منوذجا مطورا لسلسلة القيمة، و هذا عن طريق إدخال شبكة املعلومات الدولية، 2000سنة ) Macmillan(لقد قدم 

ت الالزمة يف املؤسسات و يف الوقت نفسه تعمل على زيادة توطيد اليت أصبحت عامال يُعول عليه كثريا يف نقل املعلوما
أصبح Porter Michaelالعالقات و الروابط بني املؤسسة و الزبائن، كون تصميم سلسلة القيمة الكالسيكي لصاحبه 

هذا واملنتجاتغري مالئما للمؤسسات بسبب تطور أنظمة االتصاالت و تكنولوجيات املعلومات و قصر دورة حياة 
.ادة حدة املنافسة و سرعة التطورنظرا لزي

شریف احمد شریف، ٌ محددات رض العمیٌل ، مجلة البحوث التجاریة، كلیة التجارة، جامعة الزقازیق، المجلد العشرین، -1
.24: ، ص1998
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Macmillanسلسلة القيمة ل ):10( الشكل رقم 

Source: Macmillan,
H and Tampo, M.,

Strategic
Management,

Oxford university
press, 2000, p: 120.

:مصادر التفوق التنافسي و تحقيق الميزة التنافسية
الشربيين: املنافسة-1984
Porter:  حتليل سلسلة القيمة-1990

Grant & Faney: القدرات اإلسرتاتيجية- 1991

أبو قحف: التغري التكنولوجي- 1992
Krjowski: إسرتاتيجية الدخول و اخلروج للسوق- 1993

Mcgahan: املعلومات، الزبائن و فرص التقدمي- 1994

Roweet: جيةالقدرات اإلسرتاتي- 1994

Pitts: البيئة اخلارجية و هيكل الصناعة-1996

دارة
و إ

رد 
موا

  ال
ــــــر

دبي
ت

يمة
 الق

سلة
سل

شرية
 الب

واد
لمـــــ

رة ا
إدا

بون
 الز

رضا

بون
 الز

والء

ات
ـــوم

معلـــ
  ال

ــــــم
نظـــ

ارة 
إد

 أو
ويق

لتس
ا

تاج
اإلن

ت 
درا

الق

ميزة
امل

رات
ملها

ا

فنية
ة ال

ملعرف
و ا

جية
ولو

تكن
ال

ات
جود

املو
جية

رتاتي
إلس

ا

العوائد
األربـــاح

حـــصة الســـــوق
یة

ـج
ــــ

یــ
رات

ست
اإل

رة 
إلدا

ا

یة
وج

ول
تكن

 ال
ات

ار
بتك

اال
و 

ت 
عا

ترا
الخ

ا

یة
ـج

ــــ
ــــ

تیـ
ترا

إلس
ا

الداعـمة النشــــــــــاطاتالنشــــــــــاطات األساســـــــــیة



العالقات مع الزبائنتسییر :                        الفصل الثاني

- 69 -

Thombson: اجلانب اإلبداعي للمنظمة- 1997

Tompe & Macimlan: نظم املعلومات، القدرات اجلوهرية و عوامل رضا الزبون- 2000

أمرية هاتف حداوي اجلنايب:ثورة املعرفة واملعلومات، وحتديات عوملة االقتصاد- 2005
تسيري العالقات مع الزبائن- 2008

ويتضح مما سبق أن مصادر امليزة التنافسية للمؤسسات تنحصر يف مصدرين أساسيني، األول داخلي و يتمثل يف 
ا، الثاين يتمثل يف  موارد املؤسسة املادية وخاصة املعنوية منها، كالكفاءات واملهارات و قدرة املؤسسة يف تسيري عالقا

متمثل يف البيئة اخلارجية ، كالتكنولوجيا، االستفادة من املنافسني و خاصة الزبائن الذين يعتربون املصادر اخلارجية،
.مسألة حياة أو موت بالنسبة ألي مؤسسة

: األهداف التسويقية لتسيير العالقات مع الزبون-
افس عدة مؤسسات على فئة يعترب الزبائن مسالة جد معقدة بالنسبة ألي مؤسسة تنشط وسط  حميط تنافسي أين تتن- 

قليلة من الزبائن، لذا باتت مسالة ربط عالقات طويلة و قوية معهم حمور اهتمام الكثري من هذه املؤسسات لتدنية 
، رضا الزبون الذي يكون مستعدا للدفع و اإلنفاق أكثر  )االستفادة من زيادة إنفاق الزبون مبرور الوقت(التكاليف 

ع و يف حتقيق والئه، سنناقش كل هذه النقاط اليت تعترب حماور التميز و االنفراد الذي تكسبه ابتداءا من الشراء الراب
.ج جديد لتحقيق الريادة و التفوقاملؤسسة من وراء تطبيقيها لتسيري العالقات مع الزبائن كمنه

: دورة حياة الزبون و تناقص التكاليف-1
مهتهم يف رقم أعمال املؤسسة اإلمجايل، لذا تلجأ املؤسسة إىل يتفاوت الزبائن يف قيمتهم االقتصادية و كذا مسا

االستعانة بالتجزئة يف املفهوم احلديث أي تقسيم هؤالء الزبائن إىل جمموعات حسب درجة مردود يتهم وهي تسعى يف 
ل على زبون جديد ذلك إىل االحتفاظ بأكثر رحبية، الن التجربة أثبتت أن االحتفاظ بالزبون احلايل أكثر رحبية من احلصو 

خالل نفس الفرتة الزمنية و خاصة إذا تعلق األمر بزبون مربح، فاملؤسسة تعمل جاهدة على تعظيم رحبيتهم من خالل 
.عملية التجديد و اإلبداع يف صياغة مزجيها التسويقي بطرق و أساليب مل يسبق هلا مثيل

ا من عدمها يف إجياد قيمة ية اليت تكشفتلجأ املؤسسة يف مثل هذه الظروف إىل طريقة املسوحات الدور  هلا قدر
.للزبون

تعترب قيمة االستمرار يف االحتفاظ بالزبون غري قابلة للجدال، الن تكلفة احلصول على زبون جديد غالبا ما تكون مخس 
و ) تهلكيتوقف ذلك على قوة أو ضعف املنافسة و كذا طبيعة املس(مرات ) 7(مرات و قد تصل أحيانا إىل سبع ) 5(

1996لقد أثرت كتابات فريدريك ريتشالد خاصة منها ما مت نشره يف سنة 1هذا مقارنة بتكلفة االحتفاظ بالزبون احلايل

.تأثري الوالء، و الذي أثار فيه إىل منافع االحتفاظ بالزبون و مدى ارتباطه بتدنيه التكاليف "يف كتابه 
لية االحتفاظ بالزبون الشكل املوايل يوضح الفوائد اليت توفرها عم

1 - www.Chrysalisinternational.com : visionner le : 19/03/2015.
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الفوائد

فوائد عملية االحتفاظ بالزبون: )11(الشكل رقم 

احلصول على الزبون(t)الوقت 
0

Source"Added values of e- supply chains: CRM and knowledge management, " Bankok, Thailand,
2002, page: 23: chantjiraporn, krizz,

التكاليف اليت تنفقها املؤسسة على عملية اإلبداع، االتصال و التواصل مع الزبون تتناقص مع الوقت و هذا كلما -
أكثر استعدادا لإلنفاق على عاود الزبون عملية الشراء ملرات عديدة، ضف إىل ذلك فالزبون الذي مت االحتفاظ به يكون

.املستقبليةاملنتجاتمنتوجات املؤسسة سواء احلالية منها أو 
:رضا الزبون-2

1:تعريف رضا الزبون- 2-1

تعول املؤسسات كثريا على رضا زبائنها يف حتقيق التفوق التنافسي خاصة يف سوق ال يعرف الثبات و االستقرار، و يعد 
احلديثة اليت استقطبت آراء و كتابات الكثري من الباحثني سواء منهم النظريني و كذا موضوع رضا الزبون من املداخل

.الباحثني العمليني
ا نتيجة ملطابقة توقعاته مع مواصفات و  لقد أشار الربوفسور كوتلر إىل تعريف رضا الزبون مبقدار السعادة اليت يشعر 

.اليت تقدمه املنظمة إليهاملنتجخصائص 
: و يعرفه من نواحي أخرى2003إىل ذلك يأيت كوتلر سنة باإلضافة 

."مع توقع الزبون عنهإيرادهاملالحظ أو املنتجالرضا شعور الزبون بالسرور و خبيبة األمل ناتج عن مقارنة أداء "
تحسينات مقياس له مكانته يف ثقافة املنظمة ميتد تأثريه ليشمل ال:"بأنه 2004أما العبيدي فأشار إىل الرضا سنة 

".      املستمرة لكافة أنشطتها املختلفة
:ميكن التعبري عن الرضا بالصيغة الرياضية التالية 

05: فریدریك ریتشالد، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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). األداء املدرك لتوقعات الزبون(دالة = الرضا 
1:مراحل إيجاد رضا الزبون

:زبائنها عليها بإتباع عدة خطوات لعل أمههاحىت تستطيع املؤسسة كسب رضا
.فهم حاجات الزبون -1
.التغذية املرتدة للزبون -2
.القياس املستمر-3

حتقق مقدار معينا من الرضا لدى ) نسبيا(يرتبط مفهوم رضا الزبون كثريا مبفهوم اجلودة إذ نستنتج مبدئيا أن اجلودة العالية 
دة حول املستهلك إذ تطبيق تسيري العالقات مع الزبائن يف املؤسسة يسمح هلا من احلصول على معلومات دقيقة و جدي

تطلعات، انتظارات و سلوكات الزبون، و باملقابل تكون هذه املؤسسة السباقة يف تصميم برنامج تسويقي متكامل 
يتماشى مع الزبون و بالتايل تستطيع اغتنام فرصة حتقيق وكسب رضا الزبون و منه تتفوق على باقي املنافسني، و الذي 

.السوقية، و زيادة عوائد املؤسسةال احلصة ) الشرائيةحصة املستهلك(ينعكس إجيابا على حصة املؤسسة 
:    والء الزبون

إن كسب الزبون يف الوقت احلايل أو جذبه ألول مرة رغم أنه مكلف إال أنه مل يعد مشكلة، لكن إجياد طريقة ووسيلة 
ستمرار العالقة بني املؤسسة للمحافظة هو املعادلة الصعبة يف حياة املؤسسة، ضف إىل كون الوالء أصبح طرفا آخرا يف ا

.و الزبون 
:تعريف والء الزبون

."مقياس لدرجة معاودة الزبون الشراء من عالمة معينة): "G.D.Harrell(لقد عرفه 
".مقياس الزبون و رغبته يف مشاركة تبادلية بأنشطة املنظمة): "1999(فيليب كوتلر و قد عرفه

تزاما قويا و هذا باالعتماد على جتربته السابقة يف التعامل مع املؤسسة، و هو الزبون ذو درجة والء عالية ميتلك ال- 
ا التجارية اليت حتقق ميزة املؤسسة و استنادا إىل دراسة أجريت يف الواليات املتحدة  ا وعالقا ا، خدما يفضل منتوجا

تياء فان هذه النسبة لن تبقى عند حاهلا من الزبائن بالتذمر و حالة االس%48انه إذا شعرت نسبة ) U.S.A(األمريكية 
أي تفسري هذه الظاهرة يعود إىل كون كل زبون غري راضي يبلغ من تسعة إىل عشرة %96بل ستتضاعف لتبلغ حوايل 

عناية و رد ) املتذمر(زبائن عن جتربته اخلائبة لكن ودائما باالستناد إىل نفس املصدر، إذا ما تلقى هذا الزبون غري الراضي 
. يع عن شكواه و سبب تذمره فان باملقابل يصبح بعد ذلك أكثر والءا من ذي قبلسر 

56: شریف احمد شریف، مرجع سبق ذكره، ص-1
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:نموذج الوالء وتقسيم الزبائن
منوذجا لوالء الزبائن و الذي ميكن االعتماد عليه يف تقسيم الزبائن، و من مت حماولة 1998سنة ) Jammerngy( قدم 

م ال بغريهم .االهتمام والعناية 
.ائن الذين لديهم عالقات شراء يف كل وقت إىل فئة قاعدة والء قويةينتمي الزب- 
.أما الزبائن الذين لديهم والءا لعالمتني أو أكثر فينتمون إىل فئة قاعدة والء معتدل- 
.     أما آخر نوع فيعرفون مبتغريي الوالء و التبديل من عالمة مفضلة واحدة إىل أخرى- 
التميزي، :، حيث ميز بني 2002سنة ) Oliver(لوالء و الزبائن كالنموذج الذي قدمه وهناك تصنيفات أخرى ل- 

.االنفعايل، امليويل و الفعل
.منوذجا حيث ضما فيه الرضا و الوالء) Judith W.et Kincaid(، قدم كل من 2003سنة - 

منوذج الرضا و الوالء: )12(الشكل رقم 

Source: Judith W. et Kincaid, Customer Relationship Management, prentice, Hall, New Jersey,
2003, p: 20.
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: ما يمكن استخالصه من الشكل أعاله
من التكاليف، اجلهود و الوقت لإليفاء حباجات الزبائن، و يف الوقت يف القسم األعلى من اهلرم، املؤسسة تنفق القليل

يزة تنافسية، على العموم االحتفاظ بالزبون عن طريق تسيري العالقات مع الزبائن و زيادة نفسه تنفق أقل مما يكسبها م
:والء يكسب املؤسسة ميزة تنافسية تظهر يف

.تكثيف الزبون مبشرتياته من املؤسسة مما يقلل تكاليف التوزيع- 
اين(الزبون ذو الوالء يعطي انطباع جيد عن املؤسسة -  ).االتصال ا
. يف دفع أسعار عاليةرغبته- 

ميكن للمؤسسة أن تطور حلقة الوالء لزبائنها عن طريق املبدأ املعروف مببدأ الشراء الرابع، و الشكل املوايل يوضح أنه بعد 
جذب الزبون و حماولة ربط عالقات معه عن طريق تقنية أو تقنيات تسيري العالقات مع الزبائن اليت مت التطرق إليها يف 

سابقة، ميكن للزبون أن يكرر عملية الشراء ، و إذا ما مت هذه املعاودة ألربع مرات فانه يكون قد وضع قدميه املداخل ال
.و من مت ميكن تطوير حلقة والءهيف أوىل خطوات الرضا

مبدأ الشراء الرابع):13(الشكل رقم 
ؤسسةالزبون يدعم الم

تدعم الزبونالمؤسسة

الـوالء

المعاودة

ـــاالرضـــ
الشراء الرابـــــــع

القيمة تتنامى بوتيرة أعلى

القيمة تتنامى

الشــــراء الثالث
الشــراء الثاني

الشـــراء األول

307: جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر
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1:منهج القيمة الجديد مصدرا للميزة التنافسية

ملؤسسة اليت تنتهج تسيري العالقات مع الزبائن كأداة فعالة لكسب ميزة االنفراد، عليها أوال و قبل كل شيء التفكري يف ا
يف استطاعتها خلق قيمة إضافية غري اليت يستطيع منافسوها تقدميها للزبائن، فالزبون أصبح يف الوقت احلايل ما إذا كانت

.و تقدمي اخلدمةاملنتجو اخلدمات املصاحبة وليس ما تدفعه املنظمة إلنتاج املنتجيهتم مبا يدفعه للحصول على 

ذا املدخل قد تناولته من جوانب عديدة، فالبعض رأى جوهر القيمة يف السعر املنخفض و  و األدبيات اليت اهتمت 
تسيري العالقات مع الزبائن احلقيقة هذا مدخال كالسيكيا، و ما يهمنا يف هذا املدخل هو كيف ترى املؤسسة اليت تتبىن

القيمة للتميز؟  
يف خلق القيمCRMدور ): 14(الشكل رقم 

53:أمرية هاتف حداوي اجلنايب، مرجع سبق ذكره ، ص :المصدر

58: ، ص2001، مجلة الدراسات المالیة و التجاریة، العدد األول،القاھرة، مبروك الھواري، ٌ رضا العمیل، محدداتھ و أھمیتھ- 1

تسییر العالقات مع الزبائن
C.R. M

تدنیه التكالیف إلى أقل ما یمكن زیادة القیمة إلى أعلى ما یمكن

نفسیة جهد الخدمات 
المصاحبة

وقت نقدیة المكانة الشخصیةالخدمة/المنتج
ةالذهنی

القیمة أكبر التكلفة
V>C

خلق القیمة
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:تعريف خلق القيمة
عالقات مع الزبائن أوال يف ، وذلك باالستعانة بتسيري ال)القيم(تستطيع املؤسسة حسب اجلدول أعاله من خلق القيمة 

فهم زبائنها، تقسيمهم إىل قطاعات حسب أمهية كل زبون و من بعد ميكنها تكييف إسرتاتيجيتها مبا يتوافق مع 
طموحات و تطلعات الزبائن و عليها مراعاة يف ذلك تدنيه تكاليف اإلنتاج، تكلفة اجلهد وغريها و باملقابل مفروض 

.و قيمة املكانة الذهنيةاملنتجقيمة عليها تعظيم و زيادة القيم ك
):  قيم(تعريف قيمة الزبون 

Kotler,1997" أو اخلدمةاملنتجحبزمة املنافع اليت حيصل عليها من " 

:عناصر القيمة اإلجمالية
:تتألف القيمة اإلمجالية للزبون من جمموع  قيم، نوردها فيما يلي

مع توقعات الزبون و املنتجادية، و جيب أن تتطابق مواصفات املاملنتجو تتكون من خصائص :المنتجقيمة )1
ملا ال تكون أكثر، و بسرعة التسليم، و كذلك الدعم اإلضايف الذي يقدمه رجل البيع للزبون، و تقدمي 

.الضمانات الذي من شأنه أن يقلل من خماطر الشراء املدركة

األمور تقليدا، إذ يعتمد على ثقافة املؤسسة و  يعترب خلق القيمة الشخصية من أصعب 1:القيمة الشخصية)2
كفاءات و مهارات األفراد و خاصة أفراد املكتب األمامية إذ تستطيع املؤسسة بفضل خلق هذه القيمة من 

.التميز و الريادة

ا بذلك تكون على أمت املعرفة : قيمة املكانة الذهنية)3 عند حماولة املؤسسة خلق قيمة يف أذهان الزبائن فإ
ا بذلك تكون قد  م، و إذ ما استطاعت خلق هذه القيمة فإ بزبائنها، و هذا من خالل االتصال الدائم 

.قطعت شوطا كبريا يف كسب والء الزبون و من مت التميز عن باقي املؤسسات األخرى 

لى العموم تسمية كلف الزبون اإلمجالية، و تتضمن ع) Kotler(أما فيما خيص التكاليف، و كم أطلق عليها -
هود و التكاليف النفسية .التكاليف النقدية و الغري النقدية كتكاليف ا

ا1997سنة ) Stanton(عرف :التكاليف النقدية)1 كمية النقود أو عناصر أخرى ":التكلفة النقدية على أ
ا نتجاملو حىت تستطيع املؤسسة التميز يف تدنيه تكلفة "  املنتجعند منفعة مطلوبة للحصول على  النهائي فإ

تستعني يف إطار تسيري العالقات مع الزبائن االستفادة من تدنيه التكاليف الكبرية اليت كانت تتحملها من 
جراء االتصاالت املكثفة اليت كانت تستعملها يف التسويق الكالسيكي و كما هو معروف فان كل من تكلفة 

.و تكلفة الرتويج)Cd(التوزيع 

1 - Joël Brée, O.P.C.I.T , p : 65
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C com.)(ن عند حساب سعر البيع تدخالPV)(توضحه املعادلة التاليةكما:

P.v = C.tp + C.c
P.v = Ctp + (C.d + C.com)
P.v : prix de vente
C.tp : couts totale de production
C.c: couts commercial
C.d : couts de la distribution
C.com : couts de promotion

تتضمن التكاليف غري النقدية عادة تكاليف الوقت، تكاليف اجلهد و التكاليف :ديةالتكاليف غير النق)2
.النفسية

يعد الوقت أمثن ما ميلك الزبون، لذا تعترب تكاليف الوقت الذي يقضيه الزبون يف البحث و املفاضلة :تكلفة الوقت-
دية للمنتوج، فاملؤسسات اليت تركز على تسيري اخلدمات يف أغلب األحيان أعلى قيمة من التكلفة النق/املنتجاتبني 

العالقات مع الزبائن ميكن أن تدين هذه التكلفة إىل أقصاها و هذا بتصميم منتوج أو خدمة على قياس الزبون و 
ذا تستطيع أن ترفع عنه عناء الوقت ، خاصة إذا كان زبائن  تستعمل أحدث الطرق االتصال و التواصل معه، و 

.ة الذين الوقت عندهم مهم املؤسسة من فئ
هود الذي يبذله الزبون يف البحث و املفاضلة بني :تكلفة المجهود- املناسبة، املنتجاتتقريبا تتداخل تكلفة ا

األسعار املناسبة و كذا اجلودة املناسبة مع تكلفة الوقت، إذ بذل جمهودا كبريا يعترب مضيعة للوقت، ضف إىل ذلك 
اخلدمة املناسبة يف الوقت املناسب / املنتج، تتدخل املؤسسة هنا لوضع املنتجهلا يف تركيب و صيانة اجلهود الذي قد يبذ

ا اليت باتت يف الوقت الراهن ميزة تنافسية تضمن بقاء  و طرح يف كل مرحلة مجلة من اخلدمات املصاحبة ملنتوجا
.املؤسسات يف السوق 

هي األخرى مهمة للغاية بالنسبة للزبون ، املؤسسة و حىت تستطيع جعل من تعترب هذه التكلفة:التكلفة النفسية-
هذا املدخل ميزة تنافسية تدرب و تكون موظفيها حىت يستطيعون التعامل اجليد مع الزبائن و التكيف مع خمتلف 

يستطيع مقدم 1تالوضعيات خاصة و أن زبائن املؤسسة خمتلفو الطباع و الشخصية و املزاج، و لكن عن طريق البيانا
.اخلدمة أن يتعرف على مالمح كل زبون و من مت خيتار الطريقة اليت تالئمه

1- IBID , p :68



العالقات مع الزبائنتسییر :                        الفصل الثاني

- 77 -

عراقيل تطبيق تسيير العالقات مع الزبائن في المؤسسة : المطلب الرابع
تعلق األمر تعترب تسيري العالقات مع الزبائن حديثة النشأة يف املؤسسات وخاصة إذا ،غريها من املفاهيم احلديثة نسبياك

وعلى العموم ميكن تقسيم هذه ،سات أليت تنشط  يف الدول النامية، أين يواجه هذا املفهوم عدة عراقيل ومشاكلباملؤس
والثقافيةاملالية،العراقيل إىل داخلية أين تكون مرتبطة ارتباطا وتقيا بالظروف الداخلية للمؤسسة  كالعراقيل التنظيمية،

ليت عادة و قدرات األفراد، ضف إىل ذلك العراقيل  اخلارجية اليت يفرزها احمليط اخلارجي و اخاصة اليت ختص كفاءات 
و فيما يلي و حىت تتضح الرؤية  جيب التعرض بشيء من ،انني و التشريعاتالقو ،املنافسة،ما تتعلق بثقافة الزبون

. التفصيل إىل كل مشكل على حدا
1:العراقيل الداخلية-1

كثريا ما ترتبط هذه العراقيل باإلطار التنظيمي و الذي ال خيدم أهداف تسيري العالقات: ل التنظيمية  العراقي- 1-1
املعلومات و توافرها يف كافة األقسام و انتشارسمح مرورسة على هرم سلطة كالسيكي ال ي، إذ تعتمد املؤسمع الزبائن

يف يد وعصمة ا التنظيم يبقي املعلومات و السلطة ذل همثبل بالعكس إن، بالسرعة املطلوبة و ال بالكمية املطلوبة
التنظيم (ملسري الفهم اجليد للمعلومات ويرتمجها على حسب أهوائها فإن املؤسسة اوحينما يسيء الطبقة العليا فقط 

ربط ال نريداالحتفاظ به أونريدالذيو ، ذبهيد جر هو الزبون الذي نمنول حتتوصل  إىل اتفاق ال) الداخلي 
.عالقات معه

يسقط املؤسسة يف هاوية التناقضات والتضاربات حول  بسبب عدم مرونة اهليكل التسويقية إن عدم وضوح الرؤية 
د عقاو أصعبا من ترب ، هي األخرى تع)مرؤوس /العالقات رئيس ( إشكالية القيادة و، حتديد املزيج املناسب للزبائن

يئة األرضية خللق ، فاالعراقيل اليت تواجهها املؤسسة دف إىل حتسني العالقات بني الرؤساء واملرؤوسني و لقيادة اليت ال 
، لن تستطيع بلوغ األهداف هم لبذل املزيد من اجلهد واألداءجو تفامهي يسمح برفع الروح املعنوية لألفراد و حفز 

. اجتية تسيري العالقات مع الزبائناملتوخاة من إسرت 
، إذ أن تطبيق تسيري ملؤسسة للمضي قدما لبلوغ أهدافهاأبدا ادفع، ال يملبين على املفهوم التايلوريايالنظام التسيري إن 

، وكل األقسام يف هذه الفلسفة التحام والتفاف كل أفراد املؤسسة، وكذا بائن تتطلب مساندة اجلميعالعالقات مع الز 
، ر من األفراد املساندة و التفاهمكيف ننتظو،ة خطوة خبطوةى متابعة اإلسرتاجتيبإجناح و السهر علنيةاجلديدة تعترب مع

لبا هذا ينعكس سو ، ، فهم غري حمفزون، ماديا و ال معنويا، وال حيسون باالنتماءهم  ال يشعرون بالرضا عن وظائفهمو 
ا على احلالينيا أو حتافظ على زبائنهاملؤسسة زبائننا جددعلى العملية اإلنتاجية، األداء، وبالتايل عوض أن جتذب ا ، فإ

. من الزبائن، وبالتايل يضعف موقفها التنافسيالعكس من هذا سوف تفقد املزيد

08: روالند سویفت، مرجع سبق ذكره، ص-1
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:العراقيل المالية -2-
يعترب هذا اجلانب أكثر املشاكل اليت تواجهها املؤسسات الرامية  إىل تبين تسيري العالقات مع الزبائن كمنهج لبناء 

أضدنا حجم ظل ظروف ال تعرف االستقرار ،و احلديث عن اجلانب املايل يكون أكثر تأثريا إذا التفوق التنافسي فلي
)(،  فاملؤسسة الصغرية و املتوسطة املؤسسة بعني االعتبار PME أو املؤسسات الصغرية جدا(T.P.E) فكثريا ما ،

احها ،  إلقامة  البينة التحية  جنازها وإجنالضخمة أموال(CRM)يتطلب تبين هذا النوع من االسرتاتيجيات
Plateforme)( د و ، االنرتنيت لإلعالم اجليإلقامة مراكز االتصال بالزبائن، كجلب تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

تدفع ، االنرتانيت اليت تسمح بالشفافية وسرعة اخلدمات، األسعار، و للتواصل مع الزبوناملنتجاتالسريع عن 
، ضف فروع املؤسسة، االنرتنيت اليت تسمح هي األخرى من التواصل مع الزبون وكذا بقية ألقساماملعلومات عرب كامل ا

إىل ذلك املبالغ اليت تنفقها املؤسسة لغرض تدريب وتكوين أفرادها للتعامل اجليد والقدرة على التكيف مع األوضاع
ئن يعترب استثمارا ضخما على املؤسسة أن تكون ، إن منهج تسيري العالقات مع الزباوالسيكولوجيات املختلفة للزبائن

.  لية ككل اواعية بذلك وأن فشل هذه اإلسرتاتيجية قد ينعكس سلبا على الوضعية امل
:عراقيل تخص ثقافة المؤسسة-3-

اكمة التوجهات و اخلربات املرت التقاليد،،تعترب ثقافة املؤسسة جمموع العادات، سبق و أن أشرنا  يف املطلب سابقكما
، على هذا األساس يعترب منهج تسري العالقات مع عرب فرتات  زمنية طويلةعرب الزمن اليت يبديها  كل األفراد املؤسسة 

كثريا ما نالحظ عدم قبول أفراد ،  )(CRMالزبائن مسألة توافق ثقافة املؤسسة مع خطوات تطبيق هذا املنهج اجلديد 
حاولة إحداث تغيري ميس ثقافة املؤسسة ككل، فال مباص حينما يتعلق األمر ، اخلاملؤسسة التكيف مع املنهج اجلديد

متيل أكثر إىل ، أو ثقافة التوجه حنو الزبوناالحتفاظ بثقافة  ال تشجعو ميكن على اإلطالق تبين هذا املفهوم اجلديد
ما يهدف إليه عادة زبائن أول قطاع واحد، بيد أن منهج تسيري العالقات مع ال، وضع الزبائن يفاستهداف السوق ككل

أخرى عدم قبول األفراد للتغيري اخلاص بإدخال التكنولوجيات اجلديدة و من زاوية ،ذا كله من زاوية، هجتزئة الزبائن
م على التكيف معها إلجناح اإلسرتاجتية فكثريا ما ةأو حينما تستعني املؤسسة بطاقات بشرية جديد،وعدم مقدر

.  فراد خوفا على مناصبهم ومراكزهماألنالحظ مجود وجحود 
: العراقيل الخارجية-4-
:ثقافة الزبائن - 2-1

حملاولة  احتوائه بشىت الطرق، لذا جندها تسعى جاهدة ، مؤسسةألييعترب الزبائن مسألة حياة أو موت بالنسبة
، وقد ال يرجع ذلك ل يف بلوغ ذلكثري من األحيان تفشلك جندها يف الكذالرغم من على، لكناألساليب واألدوات

م دون مراعاتمع،، ولكن كثريا ما يرجع ذلك إىل ثقافة اسسة وال إمهاال منها حنو زبائنهاإىل قصور من طرف املؤ 
، مما ينعكس سلبا على لديها للتواصل معهاملتاحة الوسائلل املؤسسة كل عم، وقد تستألدىن اهتمام من طرف املؤسسة

ب ذاملؤسسة غري قادرة على جأنمن األحيانازبائن وينزعجون من ذلك وقد يفهم الزبون ذلك يف كثري بعض اليةنفس
.طره إىل معاملتهما بطرق تعسفية ضمما يا، جددازبائن
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ا املؤسسة زبائنها املرحبأو كما حيدث يف أغلب األحيان ، وإنني، الزبون غري املربح يرغب ويريد معاملة كما اليت تعامل 
معناه ال يعاود الشراء وقد يذهب إىل أبعد من هذا و يسيء إىل مسعة املؤسسة حىت ،يتلق ذلك فإنه يقاطع املؤسسةمل

.مما قد ينعكس سلبا على إجناح إسرتاجتية التسويقية  للمؤسسة،وإن كان ذلك كذبا وزورا
:عراقيل تخص المنافسة- 2-2
دف بالدرجة األوىلإسرتاتيجية تسيريإن املؤسسة اليت تتبىن-  قوية وإىل إقامة عالقات طويلة العالقات مع الزبائن 

، ولكن  عدم وجود منافسة  قوية أو تنافسيمع زبائنها وبالنتيجة احلصول على امليزة تنافسية وأرباح وهذا يف سوق 
، كون املنافسني ميكن هلم سرتاجتية و تصبح تكاليفا ال غريوجود  عدد قليل من املنافسني يؤثر سلبا على هذه اإل

ليفه عبئا لذي قد تصبح تكاا( CRM)االحتفاظ حبصتهم السوقية دون اللجوء إىل استثمار يف هذا املنهج  اجلديد 
. يةدماتاخلقطاعات صناعية أوخاصة يف الونالحظ  مثل هذه العراقيل،على املؤسسة

: عراقيل تشريعية وقانونية–2-3-
، كما قد تعرقل اجتية تسيري العالقات مع الزبائنالتشريعات احلكومية كثريا يف النهوض و تعزيز إسرت قوانني و التساهم 

. إجناحهاتطبيقها وتضعف 
ار ثقافة ، هذا حيفز على انتش)السوق املوازية (دعية مع االقتصاد املوازي ر تتعامل بصرامة وبطرقإن الدولة اليت ال

ها مطلقا االحتفاظ بالزبون  وال حىت كسب مهيو معروف فان هذه املؤسسات ال وكما ه،التقليد والسوق السوداء
مما يف ،دف إىل تعظيم أرباحها ومكاسبها عن طريق حجم املبيعات أليت ال خيضع إىل رقابة  جبائيةامتوالءه ماد

من الزبائن، و عليه  فإن تستطيع جذب أكرب عددا ممكنابالتايل، وعلى ختفيض أسعارهايساعدهاالكثري من األحيان
املؤسسات اليت يف نيتها االحتفاظ بالزبون و كسب والءه يعد هذا غري ممكن بالنسبة هلا يف مثل  هذه الظروف، مما 

.  ينعكس سلبا على إسرتاتيجيتها
:  ثقافة المجتمع- 2-4

تمع من الناحية الثقافيةإن من عالقات ، وخاصة االستهالكية منها يعترب حمفزا ومشجعا كبريا على منو ثقافة تسيري الو ا
تمع  الذي يفتقر إىل منى العكس من هذا كلهمع الزبائن كثقافة مؤسسية، وعل ظمات ومجعيات حكومية وغري ، فا

، الهتمام بالزبون وال حىت بالبيئةاملؤسسة على انظمات محاية البيئة، ال يشجع ، كجمعيات محاية املستهلك ومحكومية
ب البيئة اليت أصبحت مهددة ااألرباح ولو حىت على حساب صحة الزبون أو على حسيفا يدفعها إىل التفكري أوالمم

.أكثر
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:ةاتمخال
تم بزبائنها وحتافظ عليهم، بقدر اهتمامها بتعظيم األرباح، ولكنها اصطدمت بإشكالية  مل تكن املؤسسة االقتصادية 

.املتغريات املكونة للمحيط اخلارجي الذي أصبح حقيقة مصدرا للتهديد
يف األساس إىل تغيري السلوكات الزبونية لصاحل املؤسسة وذلك من خالل أوال دف تسيري العالقات مع الزبائن 

االهتمام بالفرد الداخلي كونه مصدرا مهما من مصادر التفوق التنافسي، وعنصرا يعول عليه تقدمي القيمة للزبون، إنشاء 
ا يتناسب معه، قاعدة بيانات قاعدة بيانات الزبائن لتحديد مالمح الزبون بدقة ومن مث تكييف مزجيها التسويق مب

.املنافسني حىت تستطيع من االحتياط قدر املستطاع واالستعداد ملواجهة هؤالء الزبائن
و خدمة الزبائن اليت همإرضاءشكاوى الزبائن والبث فيها ترتكز عملية تسيري العالقات مع الزبائن أيضا على تسيري

.أصبحت حقيقة فرصة أمام املؤسسة للتميز
إن تبين تسيري العالقات مع الزبائن كإسرتاتيجية للمؤسسة تسمح هلا من خلق امليزة التنافسية اليت تظهر يف اكتساب 

، وكغريها من املفاهيم احلديثة ) جمموع القيم يف املدخل احلديث(رضا و والء الزبائن، ختفيض التكاليف وتقدمي القيمة 
العراقيل التنظيمية، الثقافة، التكنولوجيا، : ائن عدة مشاكل وعراقيل لعل أمههاتواجه إسرتاتيجية تسيري العالقات مع الزب

.عراقيل تشريعية وقانونية، وخاصة العراقيل اخلاصة بثقافة الزبائن



الفصل الثالث 
تطبيقي
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واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليس:الفصل الثالث
:المقدمة

لقد استطعنا من خالل االعتماد على املنهج النظري من الوصول إىل العالقة املوجودة فعال بني املؤسسة اليت 
العالقات مع الزبائن كمنهج جلذب واالحتفاظ بالزبون وبني كسبها للميزة والتفوق التنافسي خاصة تنتهج تسيري 

، دراسة هذه العالقة من خالل إتباع )اجلزء التطبيقي( يف حميط ال يعرف االستقرار، وسنحاول يف العمل امليداين 
:املنهج املوايل

:من خاللسمؤسسة موبيليات مع الزبائن يف دراسة تسيري العالق
وهذا من خالل اإلجابة عن األسئلة ،) ، رؤساء أقسام، مسئولو متابعة الزبائنموظفون(: استجواب األفراد- 1

اليت أدرجناها يف استجوابنا، واليت صممت بعناية حيث أحاطت هذه األسئلة بكل جوانب عملية تسيري العالقات 
.مع الزبائن

م يف مناطق خمتلفة و أوقات زبون60ةأخذنا عين: ة موبيليستقصاء أراء زبائن مؤسساس- 2 ، مت استجوا
.خمتلفة، و هذا حىت يتسىن لنا الوقوف عند عملية تسيري العالقات مع الزبائن
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ATM"موبيليس"ماهية شركة اتصاالت الجزائر : المبحث األول ""

:متهيد
منذ بداية نشاطها، موبيليس، متطرقني أوال إىل أهداف املتعامل، مث  تطور موبيليسنقدم يف هذا املبحث املتعامل 

أين سوف نعرض أهم وظائف اهليكل التنظيمي، مث نركز بشيء من التفصيل موبيليس، تنظيم موبيليسمنو سوق 
خري سياسة ، سياسة السعر، سياسة الرتويج و يف األموبيليسجات سة املزيج التسويقي، سياسة املنتج، منتعلى درا
و اما اجلزء الثاين يتضمن إحصاء نتائج و حتليل االستبيان املوجه موظفي موبيليس و االستبيان املوجه .التوزيع

. لزبائن موبيليس
ATM"موبيليس"الجزائراتصاالتشركة:األولالمطلب ""

العديد من التطورات " موبيليس"فتاح سوق االتصاالت اجلزائرية، عرفت مؤسسة اتصاالت اجلزائر منذ ان
. سواء على مستوى تنظيمها أو على مستوى مهامها

1:بالشركةالتعريف. 1

دج1000000000قدرهعموميمالبرأس"SPA"أسهم ذاتشركة"اجلزائراتصاالت"شركةتعد
يفاملؤرخ03/2000القانونمبوجبكانمولدها، االلكرتونيةاالتصاالتوخدماتالشبكاتسوقيفتنشط
الربيديةالنشاطاتبنيبذلكيفصلوالذيواملواصالت،الربيدقطاعهيكلةبإعادةاملتعلق،2000أوت05

".اجلزائرباتصاالت"املتعلقةواألخرى"اجلزائربريد"مستقلةشركةضمن
واالتصال،املعلوماتتكنولوجياميدانعلىبقوةاعتمدتحيث2003/01/01يفرمسيانشاطهاأولبدأت
.اخلدماتونوعيةجودةالفعالية،املردودية،: رئيسيةأهدافثالثةعلىبذلكمرتكزة

أصبحت يف شهر أوت فرع النقال التصاالت اجلزائر موبيليس، يعترب أول مشغل هلذه اخلدمة يف اجلزائر، إذأما 
عرفت املؤسسة بعض الركود سنة ، حيث مؤسسة مستقلة يف تسيريها ووظائفها عن اتصاالت اجلزائر2003
إذ أصبحت املؤسسة تقرتح 2004التارخيي يف سنة ، لكن سرعان ما كانت االنطالقة احلقيقية للمشغل2003

:خدمات جديدة تتميز باإلبداع والتجديد من بينها
الداخل لكل املشغلني يف"sms"املالئم لكل املداخيل، والرسائل القصريةعرض االشرتاك مسبق الدفع - 

وقبل ،2005فيفري 17وهذا يف " GPRS"،"MMS"اخلاص بالرسائل املصورة "mobi+"واخلارج وكذا عرض
".UMTS"ذلك جرت جتربة اجليل الثالث من اهلواتف النقالة بتكنولوجيا

1.. www algerietelecom.dz 25/03/2015 :تاريخ اإلطالع
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توفر للمشرتكني على روح التغيري والتكنولوجيا احلديثة مت إطالق خدمة جديدةإضافة إىل ذلك وباالعتماد - 
واليت تسمح للمستهلك اليت أخذت مكانة الكمبيوتر" بالك باري"حرية التنقل وتكنولوجيا عالية وهي خدمة 

إضافة إىل كل 2007سبتمرب 7وذلك يف تاريخ،بالتنقل مع إبقائه على اتصال دائم بإدارة وسري أعماله اليومية
مشغل 40وبذلك أصبحت موبيليس من بني . العروض اجلدية اليت تقدمها موبيليس منذ ذلك احلني إىل يومنا هذا

.يف اجلزائريف العامل ميلك هته التكنولوجيا، األول والوحيد
:المؤسسةإلتزامات. 2

جمال اهلاتف اجهة رياح املنافسة الشديدة يف وحماولة مو " موبيليس"مؤسسة اجلزائر لالتصاالت منذ نشأة
1:تعهدت بااللتزامات اآلتية أثناء أداءها ملهامها،النقال

؛وضع يف متناول املشرتكني شبكة ذات جودة عالية- 
؛ضمان وصول كل املكاملات يف أحسن الظروف مهما كانت اجلهة املطلوبة- 
؛عروض بسيطة واضحة وشفافة دون أي مفاجئاتاقرتاح- 
؛اخلدمات والتكنولوجيات املستعملةجات،التحسني املستمر للمنت- 
؛اإلصغاء املستمر للمشرتكني واالستجابة يف أسرع وقت ممكن ألي شكوى- 
واخلدمات معاإلبداع املستمر وهذا من خالل االعتماد على آخر التكنولوجيات وتكييف الشبكة- 

؛حاجيات جمتمع املعلومات
.الوفاء بالوعود-

2:الهيكل التنظيمي لمؤسسة موبيليس. 3

وكذا املؤسسة،اهليكل التنظيمي ألية مؤسسة اإلطار الذي يصور الوحدات واألقسام املكونة هلذهيعترب
.املؤسسةالرمسية داخلاملهام املوكلة لكل قسم، كما يبني أيضا طرق وقنوات االتصاالت 
إشراف الرئيس ممثل يف مسريين حتت، %100ويتم تسيري مؤسسة موبيليس من طرف مؤطر جزائري 

.يكونون النواة الرئيسيةمديريات رئيسية7ويتكون اهليكل التنظيمي ملؤسسة موبيليس مناملدير العام،

1. http//:www.mobilis.dz 20/04/2015 تاريخ اإلطالع:
فرع مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية،،"دراسة حالة مؤسسة موبيليس " دوافع الشراء لدى المستهلك الجزائري في تحديد سياسة االتصال التسويقي "بالل نطور،.2

.86ص، 2009-2008اجلزائر، جامعة احلاج خلضر باتنة،تسويق،
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:مديرية الموارد البشرية.1.1
املديرية مكلفة بتنمية وتطوير نظم تسيري املوارد البشرية، وحتديد السياسات واألساليب املتبعة يف هذه

تم بتكوين وتأهيل العمال واإلطارات بشكل،األجور وترقية العمال .مستمر حسب متطلبات املؤسسةكما 
:مديرية المالية.2.1

ا .ويقع على عاتق هذه املديرية تسيري خزينة املؤسسة ومجيع العمليات املالية اخلاصة 
:اإلتصالمديرية العالمة و.3.1

تم ، ماتويل املؤسسة اهتمام كبري للعمليات التسويقية حيث جند للعالمة واالتصال مديرية خاصة و
.خمابر البحثالدراسات واألحباث بالتنسيق معوذلك بإجراء جات موبيليس،هذه املديرية برتقية منت

:اإلستراتيجيةمديرية .4.1
.والسياسات املستقبلية للمؤسسة اإلسرتاتيجيةتم بشؤون 

:مديرية النظام المعلوماتي.5.1
.الالزمة تشرف على األنظمة املعلوماتية يف املؤسسة وتزود املصاحل األخرى باملعلومات والبيانات

:مديرية صفقات الشركة .6.1
.تم بالصفقات وعقود الشراكة أو العقود اليت تربم مع الشركات األخرى

:المديريات الجهوية .7.1
:وهي حيث تتفرع مؤسسة موبيليس إىل مثانية مديريات جهوية 

؛املديرية العامة للوسط- 
؛املديرية اجلهوية بورقلة- 
؛املديرية اجلهوية بسطيف- 
؛املديرية اجلهوية بقسنطينة- 
؛املديرية اجلهوية بعنابة- 
؛املديرية اجلهوية بشلف- 
؛المديرية الجهوية بوهران- 
؛املديرية اجلهوية ببشار- 

:ملوبيليس على األقسام العملية التالية إىل جانب املديريات السابقة يشتمل اهليكل التنظيمي 
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والذي حيتوي على كل من مديرية اهلندسة وتطوير الشبكة ومديرية :قسم تقنيات الشبكة والخدمات - 
وكذا تقدمي الدعم التقين ملديرية التسويق وصيانتها،القسم بوضع شبكة اهلاتف النقال،ويهتم هذاالتنمية،

.رتوجييةالعروض اللتصميم وتنفيذ
يهتم هذا و .مديرية خدمة املشرتكنيمديرية التوزيع،الذي يضم مديرية التسويق،:قسم السوق العمومية - 

.اخل...والقيام بدراسة السوق عام بتتبع حركة املبيعات وأنشطة الرتويج،القسم بشكل
ويكلف هذا الذي يشتمل على مديرية الشؤون العامة ومديرية املراقبة والنوعية،:قسم الشؤون الداخلية - 

وحتليل وإعداد تقارير املراجعة،الشؤون العامة للمؤسسة واملراقبة الدورية جلودة العروض املقدمة،القسم بتسيري
.لعروض املقدمةاوتشخيص عدم املطابقة وإجياد احللول الالزمة لتصحيح االحنرافات والرفع من جودة

:حيتوي على عدد من املستشارين وهم :الديوان - 
؛املستشار التقين- 
؛مستشار املوارد البشرية- 
؛مستشار قانوين- 
.املساعدة الرئيسية- 

.ختصصهويقوم هؤالء املستشارين مبساعدة املديريات على اختاذ القرارات املناسبة كل حسب
:وميكن توضيح اهليكل التنظيمي يف الشكل التايل 
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.لمؤسسة موبيليسالهيكل التنظيمي:)15(رقمالشكل

.7ص،1جريدة موبيليس، العدد:المصدر

مديرية نظام المعلومات

اإلستراتيجيةمديرية 

مديرية العالمة واالتصال

مديرية الموارد البشرية

مديرية المالية

العامالرئيس المدير 

الديوان-
تقينمستشار-
البشريةاملواردمستشار-
قانوينمستشار-
الرئيسيةاملساعدة-

الداخليةالشؤونقسم-
العامةالشؤونمدير-
والنوعيةاملراقبةمدير-

العموميةالسوققسم-
التسويقمديرية-
والبيعالتوزيعمديرية-
املشرتينخدمةمديرية-

واخلدماتالتقنياتقسم-
الشبكةوتطويراهلندسةمديرية-
التنميةمديرية-

مديرية صفقات الشركة

المديريات الجهوية
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وأهدافهامبادئ المؤسسة وأهم إنجازاتها: المطلب الثاني
أجل ضمان استمرارية املؤسسة وكسب ثقة زبائنها جعلها ترتكز على عدة مبادئ تتماشى مع ما من

.تقدمه من عروض ويظهر جليا ذلك بكل ما حققته من إجنازات منذ تأسيسها
:مبادئ مؤسسة موبيليس. 1

:وتستند على جمموعة من املبادئ يف عملها هي،"الكل يتكلم " شعار مؤسسة موبيليس 
؛العمل من أجل خلق ثروات و بعث التقدم- 
؛محاية مصاحل املستهلك اجلزائري- 
؛التضامن- 
؛النوعية- 
؛الشفافية- 
؛روح اجلماعة- 
؛األمانة- 
؛احرتام االلتزامات- 
؛األخالق- 
؛اإلبداع- 
؛اجلودة- 
؛العمل املتقن- 
؛االستحقاق- 
.الصدق- 

:انجازات مؤسسة موبيليس. 2
حيث املنافسة،استطاعت مؤسسة موبيليس يف فرتة قصرية أن تفرض نفسها يف السوق اجلزائرية رغم شدة

1:واملؤرخة كاآليتاستطاعت أن تصل إىل شرحية كبرية من العمالء وذلك بفضل االجنازات اليت حققتها

دج 1000: مع بطاقتني للتعبئة" موبيليس البطاقة"تعلن عن عرضها مسبق الدفع : 2004فيفري 03- 
؛دج2000و

1. Le journal de Mobilis n  °1,2013, p 10 In :http//:www.mobilis.dz.
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" UMTS"تعلن موبيليس عن قيام أول شبكة خلدمة اهلاتف النقال اجليل الثالث: 2004ديسمبر 14-
؛للتكنولوجيا" هواوي الصينية"بالشراكة مع شركة 

؛عن بلوغها املشرتك املليونتعلن موبيليس: 2004ديسمبر 27- 
.Mobi+حتت اسمGPRS/MMSخدميت األنرتنت عرب اهلاتف: 2005فيفري - 
. موبيليس تقرتح اخلدمة اجلديدة موبياليت: 2005مارس - 
. تستحوذ موبيليس على حصة سوقية قدرها أربعة ماليني مشرتك: 2005أكتوبر - 
ا: 2006سبتمبر –أوت-  . موبيليس تقوم بالعديد من احلمالت لرتقية مبيعا

. موبيليس تقرتح عرضها لالشرتاك اجلزايف: 2006أكتوبر - 
. موبيليس تقرتح عرض موبيكنرتول: 2006أكتوبر 17- 
.كارت بأسعار جد مالئمة للزبائنمت إطالق أحدث عروض الدفع املسبق ملوبيليس: 2006نوفمبر 28- 
. موبيليس تعلن عن جتاوزها لسبعة ماليني مشرتك: 2006ديسمبر - 
.%96,70مؤسسة موبيليس حتقق نسبة عالية من التغطية  : 2007جانفي - 
عن خدمة جديدة توفر ملستهلكيها حرية التنقل بتكنولوجيا عالية وهي تعلن موبيليس: 2007سبتمبر 6- 

".محل مكتبة معك"البالك باري حتت شعار 
La clé"وهو عرض أنرتنت متنقل" مويب كونيكت"تعلن موبيليس عن انطالق : 2008جانفي 24- 

connect"kilo bits236.

ومتت هذهأرقام والذي أقرته سلطة الضبط،10ـمتر إىل الرتقيم اجلديد بموبيليس:2008فيفري 22- 
.العملية بنجاح 

الذي ميكن من للدفع القبلي والبعدي،pruminumموبيليس تعلن عن عرض جديد :2008أكتوبر - 
انية على مدار  .ساعة24حصول الزبون على العديد من اخلطوط ا

2008يف املواسـم الدراسـية smsاحلصري عن نتائج البكالوريـا وشـهادة التعلـيم املتوسـط عـرب موبيليس املعلن -

".موبيليس وجه اخلري"وذلك حتت شعار 2013إىل غاية 
االبداع، موبيليس باللون الشفافية، الوفاء، احليوية و:شركة موبيليس حبلتها اخلضراء، جتسد القيم األربعة- 

.  2010التزام مجاعي لضمان تنمية مستدامة االخضر هو ايضا
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1:أهداف موبيليس. 3

ا تعمل يف اجلزائري،كان هدفها الرئيسي كسب ثقة العميل" موبيليس" منذ إنشاء مؤسسة اتصاالت اجلزائر  أل
مكانتها يف السوق وجب عليها توفري وحىت حتافظ علىوسط شديد املنافسة من قبل متعاملني أجنبيني آخرين،

احتياجات تسعى من ورائها إىل تلبيةأفضل اخلدمات، حيث تقدم موبيليس تشكيلة واسعة من اخلدمات
م،عمالئها حبيث ميكن للعمالء االختيار بني أكثر من عرض مبا م املادية ورغبا كما ميكنهم يتوافق مع إمكانيا

انية واالمتيازات االستفادة من العديد من اخلدما .ت ا
:حتاول مؤسسة موبيليس حتقيق جمموعة من األهداف ومنها

؛%95حتسني شبكة التغطية للوصول إىل - 
؛الزيادة يف عدد املشرتكني و اسرتجاع احلصص السوقية- 
؛استعمال خمتلف التكنولوجيات احلديثة و تصدر قمة السوق- 
؛وترقية االبتكارالتجارية و إعداد سياسات اتصالية فعالة،إلسرتاتيجيةااإلبداع أكثر يف - 
؛وضع إجراءات جديدة فيما خيص تسيري املوارد البشرية- 
؛حتسني مستمر يف نوعية اخلدمةّ - 
يف إطار حبثها عن اجلودة وعن ،9000تسعى مؤسسة موبيليس للحصول على شهادة ضمان اجلودة اإليزو - 

ا حيث بدأ هذا املشروع رمسيا يف ديسمرب  ؛2005التحسني والتطوير يف خدما
.املشاركة يف التنمية الوطنية- 

"موبيليس"ة المزيج التسويقي لمؤسس: المطلب الثالث
: خدمات المقدمة من طرف مؤسسة موبيليس العروض و ال:اوالً 

2:تقدم جمموعتني من العروض مهاإن مؤسسة موبيليس

:payé -Postعروض الدفع المؤجل. 1

املدة املخصصة يف هذا النوع من العروض ال يقوم الزبون بدفع قيمة املكاملات اليت جيريها إال بعد انتهاء
:التاليةويشمل هذا النوع من العروض األنواع.لكل عرض وذلك عن طريق فاتورة

1. Le journal de Mobilis n  °1,2008, p02 , In :http//:www.mobilis.dz
مذكرة ماجسترييف العلوم اإلقتصادية،،2005إلى 2000دراسة سوق خدمة اتصاالت الهاتف النقال في الجزائر، الفترة من :تاويت عبد العليم.2

.87ص،2006جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، فرع دراسات اقتصادية،
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ويعترب أول عرض اشرتاك ملوبيليس ومن خالله يقوم :Résidentiel mobilisعرض االشتراك العادي  . 1.1
وتكون الفاتورة  وبعدها يدفع قيمة ما استهلكه من مكاملات بواسطة الفاتورة،العميل بإجراء كل مكاملاته حبرية،

؛كل شهريني بدون تسبيق
:دياخلدمات املتاحة بواسطة عرض االشرتاك العا

؛SMSالرسائل القصرية- 
؛إظهار الرقم- 
؛إخفاء الرقم- 
؛الرسائل الصوتية- 
؛املكاملة املزدوجة- 
؛حتويل املكاملة- 
؛املكاملة بثالث أطراف- 
؛فاتورة تفصيلية- 
.املكاملات الدولية- 
لعمالئها عرض جزايف يف أربعة صيغ خمتلفة هي على التوايل تقدم موبيليس:Forfaitالعرض الجزافي .2.1
عليهم وماوميكن لعمالء املؤسسة االتصال بكل حرية وبأقل تكلفة،. )ساعات8ساعات، 6ساعات، 4ساعة، 2(

للعمالء أيضا كما يقدم هذا العرض،إال اختيار الصيغة اليت تناسبهم أكثر من بني تشكيلة الصيغ املقرتحة
؛املفضلة لعمالء موبيليس أيضاحمدودة وجمانية حنو رقم أو رقمني مفضلني بشرط أن تكون األرقاماتصاالت غري

هو عرض موجه بالدرجة األوىل للمؤسسات وميكن "Flotte"إن عرض:Flotteعرض المؤسسات . 3.1
كلما زاد "Flotte"خطوط، وتنخفض أسعار خدمات10باالشرتاك على األقل يف االستفادة من هذا العرض

.04/03/2005وقد مت اإلعالن عن انطالقه يوم عدد اخلطوط املستغلة من طرف املؤسسة،
payé -Pré:1عروض الدفع المسبق.2

موبيليس حلد اآلن وقد قدمتيف هذا النوع من العروض يقوم الزبون بدفع قيمة اخلدمات املقدمة مسبقا،
)1(أنظر إىل امللحق رقم :كالتايلهيو ثالث أنواع من الدفع املسبق

1 . http//:www.mobilis.dz اطلع یوم 2015/04/26
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:Mobtasimشريحة مبتسم .1.2
باإلضافة إىل عرض " باطلعرض"و " قوسطو"اليت تشمل مجيع املنتجات السابقة مبتسم هي الشرحية الرئيسية 

)2(أنظر إىل امللحق رقم ".اخلضرا"و عرض "أٌول"
:قوسطو- 
:ثا ، و استفيدوا من مزايا عدة 30دج فقط لـ 1إنطالقا من تشغيل ڤوسطو لإلتصال بأرقامكم املفضلة ميكن 

.أرقام مفضلة ملوبيليس ) 03(إمكانية ضبط • 
.سعر واحد حنو مجيع الشبكات • 
: أرصدة إضافية من الرسائل القصرية صاحلة حنو مجيع الشبكات عند إجراء اإلتصال • 

.رسالة قصرية واحدة مهداة = 1إتصال 
) .األرقام املفضلة ما عدى ( • 
.الدخول إىل اإلنرتنت و التجوال الدويل و بدون ضمانة• 

:باطلعرض- 
. باطل هو عرض جديد تقرتحه موبيليس على مشرتكي الدفع املسبق

جمانية و غري SMSأيام، من إجراء مكاملات و إرسال رسائل قصرية 7ميكنهم هذا العرض ، الصاحل ملدة 
باحتساب كل (دج 500و ذلك بعد كل تعبئة تزيد قيمتها عن . 24/سا24موبيليس حمدودة حنو شبكة 

).الرسوم
: مزايا العرض 

.حنو شبكة موبيليس24/سا24غري حمدودة SMSمكاملات و رسائل قصرية - 
. أيام 7مدة صالحية العرض - 
.تسعرية موحدة حنو كل الشبكات - 
).ثانية30بأقساط ( إمكانية اختيار التسعرية - 
GPRSخدمة - 

.MMSالرسائل املصورة و الصوتية - 

.املكاملات الدولية و خدمة التجوال الدويل- 
:اٌولعرض -
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اإلستفادة من مزايا عدة لزبائنليسّن لبني برناجمنيإختاريتم ، *600#بكل بساطة بتشكيل 
) . دج مع احتساب كل الرسوم50: سعر التشغيل (

%).400إلى % 100رصيد إضايف يرتاوح من (أٌول حنو موبيليس األول الربنامج 

.%)250إلى % 150رصيد إضايف يرتاوح من (الربنامج الثاين أٌول حنو مجيع الشبكات 

:الخضراعرض -
)3(أنظر إىل امللحق رقمرين املنتخب الوطين اجلزائري لكرة القدم هو عرض خاص مبناص

)4(امللحق رقم أنظر إىل : شريحة توفيق. 2.2
. هو عرض موجه خصيصا للطلبة، إذ ليتمكنوا من البقاء على إتصال دائم مع اجلماعة" توفيق"العرض اجلديد 

: من هذا العرض ، يكفي التوجه إىل إحدى وكاالتنا التجارية مرفقني بلالستفادة
بطاقة الطالب، أو - 
شهادة مدرسية، أو - 
شهادة التسجيل األويل- 

:عروض األنترنت. 3
و » يڤنافي« على جهاز الكمبيوتر و احلاسب اللوحي مع عرض : إستفيدوا من أفضل إتصال لإلنرتنت 

على سلسلة اهلواتف الذكية املعروضة يف » جوازات اإلنرتنت « على البالك بريي أو مع » مفتاح موبيكنكت «
mobilesbymobilis3اجليل الثالثباإلضافة إىل عروضG++.

:نافقيباكعرض. 1.3
. دج 190بسعر استثناءي يقّدر بـ " ي قباك ناف" ميكن اقتناء 3G++لإلحتفال بالسنة الثانية لـحلول 
من . أوكيت من اإلنرتنت اڤمي50فري و جواز بقيمة يڤ، شرحية سيم نافي3G++يتضمن الباك مفتاح اإلنرتنت 

اإلستفادة أوتوماتيكيا من اإلنرتنت ذات التدفق العايل يف مجيع الواليات ن فصاعدا ، و بدون التزام ميكناآل
)5(أنظر إىل امللحق رقم .يف اجلزائر3G++املغطاة بأكرب شبكة لـ 

:مفتاح موبيكنكتعرض . 2.3
.املشرتكتواجدأينمااالنرتنيتشبكةمناالستفادةمنملوبيليسموبيكنكتمفتاحعرضيسمح:

:بيستعمل
.الثابتأوالنقالالكمبيوترجهازيفموبيكنكتمفتاحإدخال- 
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.املودمكجهازيستعملحيث،مرنقرصاستخدامدونأوتوماتيكيااملفتاحيشتغل- 
:G++3عرض الجيل الثالث 

و هي الربط بشبكة اإلنرتنت بكل سرعة و أفضلية و  املشرتكون 2013ديسمرب 01مت اطالق هذه اخلدمة يف 
ذا العرض هم  توفيق,بطل,أّول حنو موبيليس, أّول حنو كل الشبكات, قوسطو, مبتسم: املعنيون 

:االمتيازات التي تقدمها موبيليس . 4
:من بني اخلدمات اليت تقدمها موبيليس من فرتة ألخرى ما يلي 

مكاملات للعمالء و يشمل هذا العرض2007أطلقت مؤسسة موبيليس عرضا مميزا خاصا بصيف عام - 
من مكاملات جمانية حيث يستفيد كل مشرتكي العروض املسبقة موبيليس البطاقة وغوسطو بدون شروطجمانية،

بني منتصف الليل وحىت بعد الدقيقة الثالثة يف الوقت الذي ميتدمن منتصف الليل و حىت منتصف النهار،
حىت منتصف النهار ،و يصلح هذا السادسة صباحا و بعد الدقيقة اخلامسة يف الفرتة املمتدة بني السادسة صباحا

؛2007سبتمرب 1جويلية حىت 19و ميتد من العرض من عمالء موبيليس إىل عمالء موبيليس فقط،
ة هذه اخلدمة حىت و لو مل يكن لديهم رصيد أنيستطيع عمالء موبيليس بواسط" : كلمين " خدمة - 

؛يرسلوا رسالة ملشرتك آخر ،تفيد هذه الرسالة بأن املرسل يطلب من املرسل إليه االتصال
وهي خدمة جديدة لنقل الرصيد من حساب دفع مسبق باجتاه رصيد" : سلكين " خدمة الدفع املسبق - 

وتبلغ . )دج500(حىت)دج40(آخر حيث يستطيع العميل ذو الدفع املسبق إجراء نقل الرصيد ابتداءا من مبلغ 
وجتدر اإلشارة أنه ميكن للعميل ذو الدفع املسبق إجراء عدد من . مع احتساب كل الرسوم)دج10(كلفة النقل 

.عمليات نقل الرصيد بشرط أن ال تتجاوز مخسة عمليات يف اليوم

":موبيليس"سياسة التسعير المقدمة من طرف مؤسسة : انياً ث
تعرف تعريفات العروض املسبقة الدفع ومؤجلة الدفع انتشارا واسعا مند دخول سوق املواصالت النقالة مرحلة 

.املنافسة مما أدى إىل اخنفاض تعريفات الدخول وتعريفات املكاملات
:متعاملي اهلاتف النقال مست اجلوانب اآلتيةوقد شكلت األسعار حمور منافسة شديدة بني 

.إحتساب سعر املكاملات بالثانية بعد الدقيقة األوىل- 
.ختفيض أسعار املكاملات ملشرتكي الدفع املسبق والدفع اآلجل- 
...جمانية بعض اخلدمات اخلاصة مثل الربيد الصويت وخدمة كلمين وخدمة سلكين - 
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اية السنةالعمليات الرتقوية  السعرية -  .اليت تظهر يف رمضان وخالل 
:الدفع الؤجلموبيليسأسعار -1

اجلدول التايل يبني أسعار موبيليس للدفع املؤجل
المؤجلموبيليسأسعار ): 03( جداول رقم 

Postpaidالدفع المؤجلموبيليس

جماين سعر االندماج يف اخلدمة
دقیقة240/دج2000 االشرتاك الشهري

للدقیقة/دج4 يف فرتة الرصيدموبيليساملكاملات حنو 
للدقیقة/دج5.25 املكاملات حنو الثابت يف فرتة الرصيد
للدقیقة/دج5.75 املكاملات حنو املنافسني يف فرتة الرصيد

Postpaidالمؤجلالدفعموبيليس

رقم20أكثر من  رقم19إلى 10من  عدد األرقام املشرتكة
مجاني مجاني االندماجسعر
دج250 دج250 االشرتاك الشهري

مجاني سعر املكاملات بني األرقام املشرتكة
للدقیقة/دج8.60/دج5.80/جد4 املنافسني/الثابت/موبيليسسعر املكاملات حنو 

)املتعامل( وثيقة داخلية: المصدر

الدفع المؤجلموبيليسأسعار مختلف خدمات ): 04(جدول رقم 
Offre Flotte

(HT)
Offre Forfait
(HT)

Offre Résidentiel
(HT)

الخدمات

املكاملات حنو مشرتكي
موعة ا

للدقیقة/دج 4.6 للدقیقة/دج 4.6 للدقیقة/دج 4.6 موبيليساملكاملة حنو 
للدقیقة/دج 5.8 للدقیقة/دج 5.8 للدقیقة/دج 5.8 املكاملة حنو الثابت
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للدقیقة/دج 8.60 للدقیقة/دج 8.60 للدقیقة/دج 8.60 املكاملة حنو نقال أخر
للدقیقة/دج 2.3 للدقیقة/دج 2.3 للدقیقة/دج 2.3 )123(الرسالة الصوتية

للمكالمة/دج 4 للمكالمة/دج 4 للمكالمة/دج 4 )666(خدمة الزبائن
4دج 4دج 4دج SMSموبيليسحنو 
5دج 5دج 5دج SMSحنو متعامل أخر

12دج 12دج 12دج SMSحنو اخلارج
10دج 10دج 10دج MMS

1000دج 1000دج 1000دج تبديل بطاقة السيم
2000دج 2000دج 2000دج تبديل رقم البطاقة
1000دج 1000دج 1000دج تبديل حامل البطاقة

)املتعامل( وثيقة داخلية: المصدر

المؤجلالدفع موبيليسدمات الخاصة لأسعار مختلف الخ): 05( جدول رقم 
الشهرياالشرتاك سعر االندماج اخلدمات

في الفاتورة/دج200 دج100 فاتورة مفصلة
في الشھر/دج150 دج500 إخفاء الرقم/إظهار

في الشھر/دج2000 مجاني اندماج
على خدمة املكاملات الدولية اليت تتمتع مبختلف األسعار على حسب الدولة املطلوبة؛ و هذه موبيليسو تتوفر 

ة يف مجيع صيغ  :الدفع عن بعد؛ اليت سنوضحها يف اجلدول التايلموبيليساألسعار متشا
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الدفع المؤجلموبيليسلأسعار المكالمات الدولية): 06( جدول رقم 
الدفع املؤجلوبيليسأسعار املكاملات الدولية مل

النقال الثابت الدول
دج24 دج14 فرنسا
دج14 دج14 كندا/الواليات املتحدة األمريكية
دج28 دج28 البلدان العربية و اإلفريقية
دج42 دج42 البلدان األخرى

دج120 هاتف الثريا
)املتعامل( وثيقة داخلية: المصدر

:موبيليس الدفع المسبقاسعار -2
:أسعار مبتسم-

أسعار مبتسم) 07(الجدول رقم 
دج200سعر الدخول

دج100الرصيد األولي

غیر محدودةمدة الصالحية

ثا30/دج3.98)حنو مجيع الشبكات(سعر الوحدة 

SMSدج5حنو الشبكات الوطنية

SMSدج15حنو اخلارج

مجاني)123(الربيد الصويت 

دج للمكالمة4)888(الزبائن مصلحة

26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم  : المصدر

مع / دج 50* (600#إمكانية اإلبدال الختيار الربنامج التسعريي حسب اختياركم ، و ذلك بتشكيل 
.)احتساب كل الرسوم
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:قوسطوموبيليسأسعار-
أسعار موبيليس قوسطو) 08(الجدول رقم 

دج250سعر الدخول
دج150الرصيد األويل

غري حمدودةمدة الصالحية
ثا30/ دج5سعر الوحدة حنو الشبكات الوطنية

ثا30/ دج 1األرقام املفضلةسعر الوحدة حنو 
SMSدج4حنو موبيليس
SMSدج6حنو الشبكات األخرى
SMSدج15حنو اخلارج

MMS-GPRSجماينسعر التشغيل
MMS-GPRSدج0,18أوكيتالكيلو سعر

MMS-GPRSدج8سعر الرسائل املصورة
للمكاملة/دج4)123(الربيد الصويت

للمكاملة/دج8)888(خدمة الزبائن 
26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر

:باطلعرض أسعار -
أسعار عرض باطل) 09(الجدول رقم 

ثا30/دج4سعر الوحدة حنو كل الشبكات الوطنية
SMSدج5حنو الشبكات الوطنية
SMSدج15حنو اخلارج

MMS-GPRSجماينسعر التشغيل
MMS-GPRSدج0,20سعر الكيلو أوكيت

MMS10دج
جماين)123(البريد الصوتي 
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املكاملة/ دج4)888(مصلحة خدمة الزبائن 
26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر

" 1"و خيتار ضمن القائمة بالضغط على * 600#من العرض، يكفي أن يشكل املشرتك الصيغة لإلستفادة
.دج أو أكثر500عبئة رصيده بقيمة ، مث ت"1"و اختيار العرض اجلديد باطل بالضغط على 

).دج باحتساب كل الرسوم50سعر العملية (
:اٌولعرضاسعار-

%).400إلى % 100رصيد إضايف يرتاوح من (أول حنو موبيليس :البرنامج األول 

)البرنامج األول( اسعار عرض اٌول ) 10(الجدول رقم 
ثا30/دج3.98سعر املكاملة

دج5سعر الرسالة القصرية

دج2000قسم دج1000قسمدج500قسم دج100قسم 
األرصدة اإلضافية 

الصوت و الرسائل (
)القصرية

200%

مستعملة حنو 
بيليس لتعبئة مو 

- 100ترتاوح بني 

دج499

مستعملة 400%
حنو موبيليس لتعبئة 

- 500ترتاوح بني 
دج999

مستعملة 200%
حنو موبيليس لتعبئة 

- 100ترتاوح بني 
دج499

مستعملة 200%
حنو موبيليس لتعبئة 

- 100ترتاوح بني 
دج499

أيام7أيام7أيام7سا24مدة صالحية الرصيد
26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر

%).250إلى % 150رصيد إضايف يرتاوح من (أول حنو مجيع الشبكات : 2الربنامج 
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)البرنامج الثاني( أسعار عرض اٌول ) 11(الجدول رقم 
دج500قسم دج100قسم 

األرصدة اإلضافية 
الصوت و الرسائل (

)القصرية

مستعملة حنو 150%
مجيع الشبكات لتعبئة 

ترتاوح بني 
دج1000-1999

مستعملة حنو 250%
2000= موبيليس لتعبئة 

دج2000

شهر واحديوم15مدة صالحية الرصيد
26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر

:الخضراموبيليسأسعار-
أسعار موبيليس الخضرا) 12(الجدول رقم 

دج1000سعر الدخول

دج500رصيد الرتحيب

للثانیة30/دج 3.98املكاملات حنو مجيع الشبكات

دج4الرسائل القصرية حنو مجيع الشبكات

دج15إبتداءا من املكاملات حتو اخلارج

دج مع احتساب كل الرسوم15الرسائل القصرية حنو اخلارج

مجانیة123الربيد الصويت 

للمكالمة/ دج 8884خدمة الزبائن 

*123#برامج اخلضر

26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر

:توفيقموبيليسأسعار-
أسعار خارج اجلماعة_
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خارج الجماعةأسعار موبيليس توفيق) 13(الجدول رقم 
األسعار ب دجخارج اجلماعة

ثانیة30/ دج3.98املكاملات حنو كل الشبكات

دج4سعر الرسائل القصرية حنو الشبكات الوطنية

دج5حنو اخلارجاملكاملات 

دج15الرسائل القصرية حنو اخلارج

دج10الرسائل املصورة

GPRS0.10االكیلو أوكتي/دج
26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر

أسعار داخل اجلماعة- 
أسعار موبيليس توفيق داخل الجماعة) 14(الجدول 

األسعار ب دجداخل اجلماعة
موعة د30/دج 1األسعار حنو أرقام ا

MMSموعة دج صاحلة ليوم واحد5حنو أرقام ا
صاحلة ليوم واحد/ جمانية GPRSدقيقة من اإلتصال عرب 15

26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر

الرصيد المهدى-
الرصيد المهدى في موبيليس توفيق) 15(الجدول رقم 

مدة الصالحيةالرصيد املهدى
موعة/ رسائل مصورة 5باك  صاحل ملدة يوم/جماين داخل ا
صاحل ملدة يوم/جماين حنو كل الشبكات/ رسائل قصرية 10باك 

يوم30/جمايننغمات5+ إشرتاك نغميت 
يوم حنو كل 15صاحل ملدة )دج1000دج و %500 (100

الشبكات الوطنية
26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر



فصل الثالث                                           واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليسال

-102 -

:نافيقيأسعار -
:موبيكونكتر سع-1

سعر موبيكونكت:)16(الجدول رقم 
دج190)ميقا أوكيت50ارصدة إضافية بقيمة +مفاتح األنرتنت+سيم(الباك

26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر

:G++3اسعار -2

G++3سعار ):15(رقمالشكل 

26/04/2015www.mobilis.dzتم االطالع عليه يوم: المصدر

:في مؤسسة موبيليسيجسياسة التو : لثاً ثا
اكمحاولة للتعريف أكثر مب استعمال خمتلف الطرق املتاحة، و التكنولوجيا املتطورة من " موبيليس"حتاول نتجا

ا تستعمل خمتلف وسائل اإلعالم مثل :أجل الرتويج جلديدها، حيث نرى أ
:التلفزيون
عدة ومضات اشهارية على كل القنوات الوطنية حماولة منها الوصول إىل أكرب شرحية من موبيليستعرض 
بالعراقة حيث تستعمل عبارات و تصرفات و كذا أزياء من وحي وبيليسملتتصف املواضيع اإلشهارية,اجلمهور

ا متعامل جزائري حياول خدمة شعبه, الرتاث الوطين اجلزائري  .موضحة من خالل ذلك على أ
اموبيليستستعمل :اجلرائد من اجلرائد الوطنية اليومية و األسبوعية من خمتلف التوجهات لعرض مستجدا

.خدمات؛ كي ال تستثين يف محلتها اإلعالمية قراء الصافة املكتوبة
: األعمدة التجارية

تستعمل املؤسسة هذه الوسيلة يف الطرقات العمومية و ذلك لكرب حجم الصورة و وضوحها و كذا اهلدف منها 
.لفت أنظار مستعملي الطرقات؛ و خصوصا املفرتقات؛ و وسط املدائن

: امللصقات
و ذلك بتوزيعها على خمتلف نقاط البيع املعتمدة موبيليسهذه وسيلة أخرى من الوسائل اإلعالمية اليت تستعملها 

.لديها و غري املعتمدين من جتار و حمالت بيع مستلزمات اهلواتف النقالة
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:الرسائل القصرية
لى كل جديد يهم مشرتكي هذا النوع من الرسائل يستعمل مع زبائنها فقط تعلمهم من خالل االتصال ع

كي يكونوا السباقني باالستفادة من كل جديد تطرحه املؤسسة من خدمات؛ منتوجات؛ أو حىت تغيري يف موبيليس
.األسعار

ال تستثين أي وسيلة تستطيع من خالهلا الوصول إىل الزبون اجلزائري، موبيليسمن املالحظ أن مؤسسة _
ا التأثري يف اجلمهور كاملمثلني املعروفني مستعملة يف خمتلف وسائلها اإلعالمية شخصيات معربة و مشهورة من شا

ا من تقدم و ازدهار حققه املتعاملني اآلخرين ا حتاول تدارك ما فا و الالعبني املشهورين أل
و ال تفوت أي فرصة لاللتقاء بزبائنها من خالل املعارض الوطنية و امللتقيات اإلعالميةموبيليسكما أن _

ا تستعمل وسيلة السبونسورنغ . الثقافية فنجدها تتواجد حيث يتواجد اجلمهور أي كان نوعه و انتمائه كما أ
ا ال تكتفي " جنمة"و" جازي"مثلها مثل املتعاملني معرفة منها األمهية اليت تعرتيها الرياضة عند اجلزائريني، كما أ

. لروحية لكسب إعجاب خمتلف شرائح الشعب اجلزائريذا فنجدها تساهم يف كل املناسبات الدينية و ا
:موبيليسسياسة التوزيع في :رابعاً 

افرع اتصاالت اجلزائر إليصال موبيليستعتمد  املتعددة  لزبائنها عرب كامل الرتاب الوطين على عدة منتجا
:وسائل

:احملطات) 1
.حمطة تغطية عرب الرتاب الوطين4200أكثر من 

:البيعنقاط ) 2
نقطة بيع 52500مع ستة موزعني يتوزعون عرب الرتاب الوطين اجلزائري؛ ميثلون أكثر من " موبيليس"تتعاقد 

:معتمدة؛ و كل موزع عليه تعيني منطقة نشاطه؛ و يتمثل هؤالء املوزعني يف
Toutes les actels

Algérie Poste
Assilou.Com

GTS Phone
Anep Messagerie

Algérika

:الوكاالت) 3
: وكالة تتوزع كما يلي عرب الوطن110على موبيليستعتمد مؤسسة 

.وكاالت9ب : الناحية الوسطى* 
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.وكالة16ب : ناحية ورقلة*
.وكالة14ب : ناحية سطيف* 
.وكاالت10:ناحية قسنطينة* 
.وكالة14ب : ناحية عنابة* 
.وكالة14ب : ناحية الشلف* 
.وكالة13: ناحية وهران* 
. وكاالت9: ناحية بشار* 

:و الزبونموبيليس
، دشن هذا 2009نوفمرب 13إىل 11احتضن مقر اجلزائرية لالتصاالت أول صالون جزائري للعالقة مع الزبون من 

متعامل يف 26املعرض من طرف وزير الربيد و تكنولوجيات لإلعالم و الإلتصال حيث عرف هذا املعرض مشاركة 
.موبيليسم .ت.تكنولوجيات اإلعالم و االتصال من بينهم أ

.من أهم ما خرج به هذا املعرض الدعوة إىل تنظيم اجلمعية اجلزائرية للعالقة مع الزبون 
ا مكسب تنافسي يف إطار مشروع كما دعا وزير القطاع على تبين إسرتاتيجية تسيري العالقة مع الزبون حيث أ

."  بنيويس"
و " بالك  بريي "يف هذا املعرض جاء من خالل جناح خاص ، من خالله تقدمي عروضموبيليسإن مشاركة 

القفزات  النوعية اليت حققتها مفتاح أنرتنت موبيكونكت للزوار، حيت أعطت هده العروض املقدمة فكرة عن
مركز مناداة 48يف جمال التكنولوجيات اجلديدة كما مت يف هدا املعرض الفاعالن عن إطالق موبيليسمؤسسة 

ذا استغلت املؤسسة كل اإلمكانيات املتاحة  جديدة من طرق املؤسسة سيعطون دفعا أكرب للعالقة مع الزبون ،و
.لديها و خاصة التكنولوجيا منها



فصل الثالث                                           واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليسال

-105 -

"ATM")موبيليس(الجزائرية لالتصاالت واقع تسيير العالقات في : المبحث الثاني

"ATM")موبيليس(استجواب أفراد الجزائرية لالتصاالت : : المطلب األول
جزء خاص بالفرد

فعالة ومناسبة للوقوف الفعلي، متاشيا مع اخلطة العامة للدراسة، مث حتضري استجوابا بعناية كبرية باعتباره وسيلة
)6انظر امللحق رقم. (والعملي على حمددات، و معايري عملية تسيري العالقات مع الزبائن

:حتديد جمتمع الدراسة–ا 
ميثل جمتمع الدراسة مجيع املفردات اليت تتوافر فيها اخلصائص موضوع الدراسة، أما عن عينة الدراسة يف - 

. تمع و هذا نظرا للعدد القليل لألفرادموضوعنا فتساوت مع ا
10: موبيليسأفراد مؤسسة - 

:  وصف االستجواب- ب
، حيث مت تصميم االستجواب و ة موبيليسسبق وأن أشرنا إليه، عينة مشلت أفراد املؤسساعتمدت دراستنا كما 

. تصر للدراسة واهلدف منهاو خمصياغة أسئلة طبقا ألهداف الدراسة، وقد تضمن االستجواب بداية تقدمي مبسط
:مث مت تقسيم االستجواب إىل ثالث أجزاء رئيسية على املنهج التايل- 

:الجزء األول
:خصص هذا جزء كمدخل متهيدي للتعريف بالفرد من حيث

.جنس، السن، مستوى التعليمي، الوظيفة باملؤسسة، اخلربة- 
:الجزء الثاني

يف هذا اجلزء حاولنا وضع املعايري اليت رأيناها مناسبا لقياس رضا املوظف عن املؤسسة وتقدمي املهام ، حبكم أن 
: املؤسسة اليت تسعى إىل تبين التسيري العالقات مع الزبائن كمنهج للتميز عن باقي املنافسني عليها أوال

حىت تستطيع فيما بعد ربط عالقات مع زبائنها ،لذا مت ، وهذا )التسويق الداخلي (ربط عالقة قوية مع أفرادها - 
: التطرق إىل

وضوح الرؤية بالنسبة للفرد باعتبارها مقياس يعتمد عليه يف معرفة مكانة الفرد يف املؤسسة- 
درجة حرية الفرد يف وظيفته حلزمة الزبون- 
. حصول الفرد على معلومات الكافية للقيام مبهامه - 
مرؤوس / س املعاملة  رئي- 
حصول الفرد على مكفآت حتفيزات  - 
التعاون بني أقسام املؤسسة - 
ظروف العمل و أثرها على األداء - 

التكوين و التدريب و  أثرمها على خدمة الزبون
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:الجزء الثالث
: خصص هذا اجلزء من االستجواب للتعرف على مكانة الزبون يف املؤسسات الثالث ، ومشل عدة حماور

. وقع الزبون يف اإلسرتاجتية العامة للمؤسسة م- 
. املؤسسة وعلمية االتصال والتواصل مع الزبون- 
.متابعة املؤسسة ألسباب فقدان الزبائن- 
. قياس رضا الزبون حول اخلدمات املقدمة- 
.توافر املؤسسة على قاعدة البيانات الزبائن- 
.توافر املؤسسة على قاعدة بيانات املنافسني- 
.كل اجلداول اليت سيتم إدراجها يف هذا اجلزء حتصلنا عليها عن طريق تفريغ االستجواب: مالحظة- 

الجنس): 17(الجدول رقم 
النسبةالعددالجنس

%0880ذكر 

%0220أنثى

موع %10100ا

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
.%20يف حني نسبة اإلناث مل تتجاوز %80فراد املؤسسة من فئة الذكور، و قد مثلث نسبتهم معظم أ

الجنس)16(الشكل رقم 

)17(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
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. وقع الزبون يف اإلسرتاجتية العامة للمؤسسة م- 
. املؤسسة وعلمية االتصال والتواصل مع الزبون- 
.متابعة املؤسسة ألسباب فقدان الزبائن- 
. قياس رضا الزبون حول اخلدمات املقدمة- 
.توافر املؤسسة على قاعدة البيانات الزبائن- 
.توافر املؤسسة على قاعدة بيانات املنافسني- 
.كل اجلداول اليت سيتم إدراجها يف هذا اجلزء حتصلنا عليها عن طريق تفريغ االستجواب: مالحظة- 

الجنس): 17(الجدول رقم 
النسبةالعددالجنس

%0880ذكر 

%0220أنثى

موع %10100ا

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
.%20يف حني نسبة اإلناث مل تتجاوز %80فراد املؤسسة من فئة الذكور، و قد مثلث نسبتهم معظم أ

الجنس)16(الشكل رقم 

)17(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر

80%

20%
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:الجزء الثالث
: خصص هذا اجلزء من االستجواب للتعرف على مكانة الزبون يف املؤسسات الثالث ، ومشل عدة حماور

. وقع الزبون يف اإلسرتاجتية العامة للمؤسسة م- 
. املؤسسة وعلمية االتصال والتواصل مع الزبون- 
.متابعة املؤسسة ألسباب فقدان الزبائن- 
. قياس رضا الزبون حول اخلدمات املقدمة- 
.توافر املؤسسة على قاعدة البيانات الزبائن- 
.توافر املؤسسة على قاعدة بيانات املنافسني- 
.كل اجلداول اليت سيتم إدراجها يف هذا اجلزء حتصلنا عليها عن طريق تفريغ االستجواب: مالحظة- 
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السن                      ): 18(  الجدول رقم 
النسبةالعددالسن

25-300000%

30-350220%

35-400880%

40-450000%

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
، %80حني مثلت نسبة هؤالء ) سنة40سنة و 35(معظم األفراد الذين مت استقصائهم ترتاوح أعمارهم مابني

.%20فكانت نسبتهم ) سنة 35و 30( الذين ترتاوح  أعمارهم فنيو أما املض
السن)17(الشكل رقم 

)18(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
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من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
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ومل نسجل خالل إجراءنا ،%100األفراد املستجوبني ذوى املستوى اجلامعي، و هذا معاكسته نسبتهم كل
.)%00(و ال حىت تعليمي ثانوي، ) %00(مستوى أساسي، الستقصاء أي موظف دو مستوى تعليمي ابتدائي

المستوى التعليمي):18(لشكل رقم ا

)19(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر

الوظيفة بالمؤسسة                          ): 20( الجدول رقم 
النسبةالعددالوظيفة

%0440موظف

%0110رئيس قسم

%0450مبتابعة الزبائنمكلف

%010مدير املركز

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
، عكست املستجوبني الذين سيشغلون منصب موظف عادي باملؤسسة )%73(أكرب نسبة مت تسجيلها 

أما األفراد املكلفني مبتابعة الزبائن فمثلت %13أما األفراد الذين يشغلون منصب رؤساء األقسام 
. ملدراء املركز)%07(، ونفس النسبة %07نسبتهم 
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الوظيفة بالمؤسسة                          )19(الشكل رقم 

)20(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
الخبرة بالمؤسسة                                          ): 21( الجدول رقم 

النسبةالعددالمدة
%0000اقل من سنة

%0000من سنة إىل ثالث سنوات
%0440من ثالث سنوات إىل مخس سنوات

%0660أكثر من مخس سنوات
%10100المجموع

استبيانمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : املصدر
أما %60الذين لديهم خربة أكثر من مخس سنوات فكانت نسبتهم معظم األفراد  الذين وقع عليهم استجوابنا

م ما بني ترتاوحالذين ، يف حني الذين يتمتعون خبربة )%40(سنوات وهذا ما عكسته نسبت05و 03خرب
03لنا األفراد الذين ترتاوح مابني سنة وسج)%00(، وبنفس النسبة %00أقل من سنة فكانت نسبتهم

سنوات

40%

فصل الثالث                                           واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليسال

-109 -

الوظيفة بالمؤسسة                          )19(الشكل رقم 

)20(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
الخبرة بالمؤسسة                                          ): 21( الجدول رقم 

النسبةالعددالمدة
%0000اقل من سنة

%0000من سنة إىل ثالث سنوات
%0440من ثالث سنوات إىل مخس سنوات

%0660أكثر من مخس سنوات
%10100المجموع

استبيانمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : املصدر
أما %60الذين لديهم خربة أكثر من مخس سنوات فكانت نسبتهم معظم األفراد  الذين وقع عليهم استجوابنا

م ما بني ترتاوحالذين ، يف حني الذين يتمتعون خبربة )%40(سنوات وهذا ما عكسته نسبت05و 03خرب
03لنا األفراد الذين ترتاوح مابني سنة وسج)%00(، وبنفس النسبة %00أقل من سنة فكانت نسبتهم

سنوات

40%

10%

40%

10%

موظف

رئیس قسم

مكلف 
بمتابعة 
الزبائن

فصل الثالث                                           واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليسال

-109 -

الوظيفة بالمؤسسة                          )19(الشكل رقم 

)20(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
الخبرة بالمؤسسة                                          ): 21( الجدول رقم 

النسبةالعددالمدة
%0000اقل من سنة

%0000من سنة إىل ثالث سنوات
%0440من ثالث سنوات إىل مخس سنوات

%0660أكثر من مخس سنوات
%10100المجموع

استبيانمن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : املصدر
أما %60الذين لديهم خربة أكثر من مخس سنوات فكانت نسبتهم معظم األفراد  الذين وقع عليهم استجوابنا

م ما بني ترتاوحالذين ، يف حني الذين يتمتعون خبربة )%40(سنوات وهذا ما عكسته نسبت05و 03خرب
03لنا األفراد الذين ترتاوح مابني سنة وسج)%00(، وبنفس النسبة %00أقل من سنة فكانت نسبتهم

سنوات

موظف

رئیس قسم

مكلف 
بمتابعة 
الزبائن



فصل الثالث                                           واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليسال

-110 -

الخبرة بالمؤسسة)20( الشكل رقم 

)21(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
:جزء خاص بقياس رضا الفرد-2

معرفة أهداف و أولويات المؤسسة                    ): 22(  الجدول رقم 
النسبةالعدداإلجابة

%0660دائما

%0440أحيانا

%0000أبدا

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
يعرفون دائما و جيدا ما هي أهداف و %60تقريبا كل األفراد املستجوبني و الذين بلغت نسبتهم 

ا و لكن أحيانا %40أولويات املؤسسة ، يف حني نسبة  .منهم يعرفو
معرفة أهداف و أولويات المؤسسة                    )21(الشكل رقم 

)22(الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقممن إعداد : املصدر
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درجة حرية الفرد                     ):  23( الجدول رقم 
النسبةالعدداإلجابة

%0660عالية

%0220متوسطة

%0220ضعيفة

%15100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
رأت أن درجة %20، يف حني نسبة عاليةعلى أن درجة حريتهم %60بنسبةأمجع تقريبا كل املستجوبني

.الذين درجة حريتهم ضعيفة%20متوسطة و بنفس النسبة حريتهم
درجة حرية الفرد                     )22(الشكل رقم 

)23(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
حصول الفرد على المعلومات ):  24( الجدول رقم 

النسبةالعدداإلجابة
%0660دائما

%0440أحيانا

%0000أبدا

%10100المجموع

باالعتماد على نتائج استبيانمن إعداد الطالب : املصدر

20%
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درجة حرية الفرد                     ):  23( الجدول رقم 
النسبةالعدداإلجابة
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من األفراد الذين مت استقصاؤهم أكدوا لنا %60حسب ما مت التوصل إليه من خالل االستقصاء، نسبة 
م يتحصلون  ا تتحصل %40املعلومات الضرورية يف حني نسبة على دائماأ أحيانا فقط أكدت أ

.على املعلومات ملباشرة مهامها
حصول الفرد على المعلومات)23(الشكل رقم 

)24(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
)     مرؤوس/رئيس(المعاملة ): 25( الجدول رقم 
النسبةالعدداإلجابة

%0660دائما

%0440أحيانا

%0000أبدا

%10100المجموع

باالعتماد على نتائج استبيانمن إعداد الطالب : املصدر
ا تتلقى دائما معاملة جيدة من طرف رئيسها ، و )%60(أكرب نسبة من األفراد املستجوبني  تؤكد أ

.فقط ترى أن هذه املعاملة ليست بالصورة دائما ولكن أحيانا%40باملقابل نسبة 

40%
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)     مرؤوس/رئيس(المعاملة )24(الشكل رقم 

)25(إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقممن : املصدر
تحفيز الفرد مقابل األداء و الجهود   ):  26(الجدول رقم 
النسبةالعدد اإلجابة

%0220دائما

%0660أحيانا

%0220أبدا

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
هودات ، يف حني نسبة %20نسبة  ا ال تتلقى  أي حتفيزات مقابل األداء و ا من األفراد الذين مت استقصائهم تؤكد أ

ا تتلقى أحيانا حتفيزات60% ا دائما ما تتلقى حتفيزات%20أما نسبة صرحت لنا أ . صرحت بأ
تحفيز الفرد مقابل األداء و الجهود   )25(الشكل رقم 

)26(إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقممن: املصدر
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التعاون بين األقسام):  27(الجدول رقم 
النسبةالعدداإلجابة

%0880دائما

%0220أحيانا

%0000أبدا

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
تصرح أن التعاون بني %80من األفراد أنه أحيانا حيدث تعاون بني كافة األقسام ، أما نسبة %20تؤكد نسبة 

.األقسام حيدث بصورة دائمة ومستمرة 
التعاون بين األقسام)26(الشكل رقم 

)27(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
تشجيع ظروف العمل على األداء الفعال): 28( الجدول رقم 
النسبةالعدداإلجابة

%0000دائما

%0880أحيانا

%0220أبدا

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
اء يؤكدون أنه أحيانا فقط ظروف عملهم تشجع على أد)%80(إستقصائهمأغلبية األفراد الذين مت

. مشجعة لألداء العام الفعالغريمنهم يرون أن ظروف العمل %20ة مهامهم بصورة فعالة ، أما نسب
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تشجيع ظروف العمل على األداء الفعال)27(الشكل رقم 

)28(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
الزبونتكوين و تدريب الفرد للتعامل مع ): 29( الجدول رقم 

النسبةالعدداإلجابة
%0660دائما

%0440أحيانا

%0000أبدا

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
ا أحيانا تتلقى تكوينا أو تدريبا للتعامل اجليد مع الزبون ، يف حني نسبة %60نسبة كبرية تعادل  تؤكد أ

ا تتلقى دائما تكوينا أو تدريبا  للقيام بذلك40% . أكدت أ
تكوين و تدريب الفرد للتعامل مع الزبون)28( الشكل رقم 

)29(ب باالعتماد على نتائج اجلدول رقممن إعداد الطال: املصدر
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:جزء خاص بمعرفة مكانة الزبون في المؤسسة-3
موقع الزبون في اإلستراتيجية العامة للمؤسسة): 30( الجدول رقم 

النسبةالعدداإلجابة
%0660الزبون دائما حاضرا

%0440الزبون أحيانا حاضرا

%0000الزبون دائما غائبا

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
إتفقوا على أن %40و أما على أن الزبون دائما حاضرا يف اإلسرتاجتية العامة للمؤسسة%60لقد اتفق 

. اإلسرتاجتية العامة للمؤسسةالزبون أحيانا حاضر يف 
موقع الزبون في اإلستراتيجية العامة للمؤسسة)29( الشكل رقم 

)30(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
متابعة و االتصال بالزبون من طرف المؤسسة):  31( الجدول رقم 
النسبةالعدداإلجابة

%0220دائما
%0880أحيانا

%0000أبدا
%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر

40%
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إتفقوا على أن %40و أما على أن الزبون دائما حاضرا يف اإلسرتاجتية العامة للمؤسسة%60لقد اتفق 
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:جزء خاص بمعرفة مكانة الزبون في المؤسسة-3
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من األفراد املستجوبني تؤكد على أن مؤسستهم تقوم أحيانا فقط باالتصال و متابعة الزبون %80نسبة 
.قالت أن املؤسسة تتابع و تتصل بالزبون بصورة دائمة %20، إىل أن نسبة 

متابعة و االتصال بالزبون من طرف المؤسسة)30( الشكل رقم 

)31(اجلدول رقممن إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : املصدر
متابعة المؤسسة أسباب فقدان الزبائن): 32( الجدول رقم 

النسبةالعدداإلجابة
%0440دائما

%0660أحيانا

%0000أبدا

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
مؤسستهم تقوم مبتابعة األسباب املؤدية و ، يؤكدون أن األفراد الذين مت استقصائهممن %40نسبة 

.%60اما نسبة الدافع لفقدان الزبائن

متابعة المؤسسة أسباب فقدان الزبائن)31(الشكل رقم 

)32(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
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قياس المؤسسة لرضا الزبون حول الخدمات المقدمة): 33( الجدول رقم 
النسبةالعدداإلجابة

%0660دائما

%0440أحيانا

%0000أبدا

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
على أن املؤسسة تقوم دائما بقياس رضا الزبون حول اخلدمات اليت %60بنسبة معظم األفراد يؤكدون

ذه املهمة%40تقدمها له ، يف حني نسجل نسبة  .أحياناو اليت رأت أن مؤسستهم تقوم 
قياس المؤسسة لرضا الزبون حول الخدمات المقدمة)33( الشكل رقم 

)33(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر

B.D.D.Cمدى توافر المؤسسة على قاعدة بيانات الزبائن ):  34( الجدول رقم 

النسبةالعدداإلجابة
%0660دائما

%0440أحيانا

%0000أبدا

%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
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قياس المؤسسة لرضا الزبون حول الخدمات المقدمة): 33( الجدول رقم 
النسبةالعدداإلجابة
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جتد أن هذه البيانات اخلاصة %40ت الزبائن ، أما نسبة أن املؤسسة تتوفر على قاعدة بيانا%60نسبة تؤكد
.عند املؤسسة دائما بل أحيانا فقطتتوفر ال بالزبائن 

B.D.D.Cمدى توافر المؤسسة على قاعدة بيانات الزبائن )33(الشكل رقم 

)34(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
B.D.D.Cمدى توافر المؤسسة على قاعدة بيانات المنافسين ): 35( الجدول رقم 

النسبةالعدداإلجابة
%0660دائما
%0440أحيانا

%0000أبدا
%10100المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج استبيان: املصدر
على قاعدة بيانات دائما ممن وقع عليهم استجوابنا يؤكدون على أن مؤسستهم تتوفر %60نسبة 

.هذه البيانات متوفرة لدى املؤسسةأحيانامن األفراد يؤكدون على أنه %40املنافسني ، و نسبة 
B.D.D.Cمدى توافر المؤسسة على قاعدة بيانات المنافسين )34(الشكل رقم 

)35(من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج اجلدول رقم: املصدر
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:استنتاج الدراسة عن طريق االستجواب -
:اجلنس- 

، خيلـق نوعـا مـن التـوازن يف تأديـة املهـام، خاصـة يف دولـة كـاجلزائر ) ذكـور وإنـاث ( إن توظيف األفراد مـن اجلنسـني 
اليت مازالت حمافظة على العادات والتقاليد، فما زالت بعض اإلناث ال حتبذ التعامل مـع الـذكور خاصـة يف املكاتـب 

ل األفــراد ميثــمــوبيليسني توظيــف الــذكور واإلنــاث فمؤسســة بــةنتــائج اجلــدول أعــاله متــزج املؤسســاألماميــة، حســب 
.من موظفيها %80نسبة 
:السن- 

كثــر حيويــة طاقــة إن توظيــف الطاقــة الشــبابية يف أي مؤسســة يعتــرب فرصــة وميــزة تنافســية، باعتبــار أن الفــرد الشــاب أ
و سـنة35سـنة و30لألفـراد الـذين تـرتاوح أعمـارهم مـا بـني%20وظف بنسبة تليسي، مؤسسة موبوخاصة إبداعية 

.سنة 40و 35األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني%80بنسبة 
:املستوى التعليمي- 

تتعلق كفاءات األفراد يف جانب كبري منها باملسـتوى التعليمـي لألفـراد، خاصـة إذا تعلـق األمـر بـأفراد يعتـربون واجهـة 
.ت مباشرة للزبائن يف املكاتب األماميةاملؤسسة، ويقدمون خدما

كــل احلــرص علــى توظيــف ةحريصــبالتــايل هــيلألفــراد مــن مســتوى جــامعي%100مؤسســة مــوبيليس توظــف نســبة 
.أفراد من مستويات عليا

:الوظيفة- 
، )طــوابري( يعتــرب عمليــة تقــدمي اخلــدمات عمليــة معقــدة، خاصــة عنــدما يتعلــق األمــر مبواجهــة عــددا كبــريا مــن الزبــائن 

، تـــويل (  ) جلـــدول رقـــم حســـب نتـــائج اومـــن خمتلـــف األعمـــار، اجلـــنس، وخاصـــة مـــن مســـتويات تعليميـــة خمتلفـــة،
أمهية كبرية خلدمة الزبائن، ويظهر ذلك من خالل نسـبة األفـراد املكلفـة مبتابعـة الزبـائن والـيت بلغـت موبيليسمؤسسة 

موع الكلي لألفراد50% .من ا
:اخلربة- 

ة وجتربــة األفــراد يف تســهيل وتفعيــل عمليــة التعامــل والتكيــف مــع الزبــائن يف املكاتــب األماميــة، فــرتاكم تســاعد خــرب 
.اليت يبديها الزبائن تالسلوكياعند مقّدم اخلدمة يسمح له بالتأقلم السريع مع خلربايتاالرصيد 

.%60توظف املؤسسة أفرادا ميلكون خربة طويلة يف امليدان وهذا ما عكسته نسبتهم 

:معرفة أهداف و أولويات املؤسسة- 
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إن عمليـــة اشـــرتاك الفـــرد يف معرفـــة أهـــداف وأولويـــات املؤسســـة، تعـــد عمليـــة جوهريـــة وأساســـية يف إجنـــاح هـــذه 
management(األهـــــداف، وهـــــذا املـــــنهج بـــــدأت تنتهجـــــه املؤسســـــات احلديثـــــة حتـــــت اســـــم اإلدارة باملشـــــاركة 

participatif(، 40و بنسـبة %60الـذين يعرفـون أهـداف وأولويـات مؤسسـتهم نسـبةإذ بلغت نسبة األفراد%

.ةوهذه نسب قليليعرفون أهداف وأولويات مؤسستهمأحيانا ما 
:درجة حرية الفرض- 

إن األفراد الذين يتمتعون بدرجة حرية عالية، مستعدين لبذل جمهود أكثر، وإبداع أكرب إلحساسهم باالنتماء إىل 
مؤسسة موبيليس درجة متنح،املؤسسة، وخاصة فيما يتعلق بابتكار الطرق و الكيفيات اجلديدة للتعامل مع الزبون

.اليت تعترب ضعيفة%60حرية بنسبة 
:علوماتحصول الفرد على امل- 

تدفق املعلومات يف املؤسسة وسهولة حصوهلا من طرف كل األفراد تساعد كثريا على سرعة اختاذ القرار وكذا 
فإن مؤسسة موبيليس متكن موظفيها من ،) 24(التكيف مع الوضعيات اجلديدة حسب اجلدول أعاله رقم 

.%60احلصول على املعلومات بنسبة 
:مرؤوس / املعاملة رئيس - 

األفراد الذين يتلقون معاملة حسنة ترفع من روحهم املعنوية، مما ينعكس على نشوء عالقات جيدة بني الرئيس إن 
أكدوا حسن املعاملة األفراد املستوجبنيمن %60إال أنه .واملرؤوس اليت تنعكس بدورها إجيابا على عملية األداء

.من طرف رؤسائهم
:حتفيز الفرد - 

تم ،ثر إجيايب على نفسية وأداء الفردالفرد يف املؤسسة عملية بالغة األمهية ملا ترتكه من أتعترب سياسة حتفيز
.نظراً ألمهيتهاو هذه نسبة قليلة %60بنسبة ذه السياسةموبيليس

:التعاون بني األقسام - 
ت جناح التنظيمي الداخلي وكذا إن ظاهرة التعاون واملساعدة اليت تتم بني أقسام املؤسسة الواحدة تعترب من مؤثرا

.بلوغ األهداف عن طرق املساندة اليت حتدث بني أفراد هذا التنظيم
ال، .عن التعاون فيما بني األقساممن األفراد راضية عن %80مؤسسة موبيليس نسبة يف هذا ا
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:تشجيع ظروف العمل على األداء الفعال - 
دورا كبريا على أداء األعمال واملهام، فاألفراد الذين يؤدون مهامهم يف ) مناخ العمل(الظروف الداخلية للعمل 

لكن أحياناً %80سجل نسبةتموبيليسظروف جيدة ينعكس ذلك إجيابا على كفاءة أدائهم، والعكس صحيح،
.كون املؤسسة ذات طابع عمومي و ذلك ل

:سياسة التكوين والتدريب- 
أكثر خاصة مع الوصفيات اجلديدة يتطلب تكوينا وتدريبا على ذلك، إن إن أداء األفراد واستعدادهم للتكيف 

األفراد يف املكاتب األمامية هم أكثر األفراد ضرورة يف التكيف مع السلوكات املختلفة للزبائن، على هذا األساس 
.%60بنسبة دريب لسياسة التكوين والتاهتماماموبيليس، تويل ) 29( ئج اجلدول أعاله وحسب نتا

:موقع الزبون - 
، )30(أصبح الزبون أحد العناصر املهمة يف إسرتاتيجية املؤسسة ، إن مل نقل أمهها، حسب نتائج اجلدول أعاله

%.60بنسبة للزبون حني ختطيطها ألي إسرتاتيجيةأمهيةمؤسسة موبيليستويل 

:املتابعة واالتصال بالزبون - 
إن االتصال والتواصل مع الزبون تعترب بداية ربط عالقة طويلة وقوية معه، إذ أن التواصل واملتابعة الدائمة للزبون 

ذه العملية بصورة دائمةموبيليس، من األلفة بني املؤسسة وزبائنهاتنشئ نوعا  %.20بنسبة ال تقوم 

:متابعة املؤسسة ألسباب فقدان الزبائن - 
لبحث يف أسباب فقدان الزبون وتسربه إىل املؤسسات املنافسة نقطة جوهرية يف حماولة تبين إسرتاتيجية إن املتابعة وا

%.40، مؤسسة موبيليس تويل هذا األهتمام بنسبة تسيري العالقات مع الزبائن

:قياس رضا الزبون - 
درجة وعي الفرد باهتمامات وانشغاالت مؤسسته خاصة حينما يتعلق األمر برضا الزبون دليل على حرص هؤالء 

،CRMاألفراد على إجناح اخلطة العامة ملؤسستهم، وتعترب عملية قياس الرضا عملية حمورية يف تبين منهج ال 

%.60بنسبة هلذه العمليةتويل أمهيةأصبحت موبيليس

.BDDC: ؤسسة على بيانات الزبائنتوافر امل- 

توافر املؤسسة على قاعدة معطيات حول الزبون ميكنها من رسم مالمح زبائنها وهذا يسمح هلا مبعرفة كيفية 
%.60قليلة بنسبة بدرجة موبيليسالتعامل مع كل زبون،

:مدى توافر املؤسسة على بيانات املنافسني- 
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أهم املراحل يف تبين عملية تسيري العالقات مع الزبائن، إذ تتيح الفرصة أمام تعترب قاعدة بيانات املنافسني من 
،املؤسسة لفهم حتركات تطلعات املنافسني مما يسمح له االستعداد ملواجهتهم أو حتاشيهم على حسب الظروف

.%60تويل اهتماما بنسبة موبيليساالهتمام هلذه اخلطوة مؤسسة من حيث
"ATM")موبيليس(الجزائرية لالتصاالت زبائناستجواب :المطلب الثاني 

ةملؤسسلزبائن استقصاء املوجه تقدمي اال- 
)7(أنظر إىل امللحق رقم :وصف االستقصاء

، مت موبيليسؤسسةملزبون60، ةللمؤسسةحمل الدراسة، أخذنا عينةتقصاء أراء زبائن املؤسسلقد مت  اس
م يف مناطق خمتلفة و  .أوقات خمتلفةاستجوا

:مت اختيار العينة املدروسة بطريقة عشوائية، معتمدون على طريقة متثلت يف املنهجية التالية- 
).9:00( ة صباحا تاسعيبدأ االستقصاء على الساعة ال- 

:املناطق اليت مشلها االستقصاء
.ء املقربنيصدقاأفراد العائلة و األ- 
faceاالجتماعي أصدقاء املوقع -  book .
.جامعة عبد احلميد ابن باديس- 
.)16:00(الرابعة مساءاً صاء يف حدود الساعةينتهي وقت إجراء االستق- 

:وصف  الدراسة- 
، كل زبون يتم مصادفته يف مكان من األماكن موبيليسؤسسةملزبون60اعتمدت الدراسة على استقصاء عينة 
حىت يتسىن لكل زبون املشاركة يف الدراسة من جهة، وحىت ال تكون املذكورة يعترب زبونا مستهدفا لدراستنا، 

.دراستنا متحيزة لفئة معينة من الزبائن أو ملنطقة معينة من املناطق
حمل ة الزبائن وأخرى مع املؤسسدراستنا امليدانية استغرقت وقتا طويال وهذا نظرا للصعوبات اليت واجهناها تارة مع

.الدراسة
: ل امليداينفرتة اجناز العم

أما فرتة اجناز االستقصاء، فهي األخرى مل تكن بالقصرية، وهذا ميكن إرجاعه إىل ثقافة الزبون، ففي معظم - 
األحيان مل يكن متفهما حيث كنا نضطر لفرتات طويلة إىل شرح املوقف، وأحيانا أخرى كنا نقابل بالرفض 

تمع الشديد خاصة من طرف فئة اإلناث وهذا ميكن إرجاعه إىل ).والية مستغامن( ثقافة ا
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.05/2015/ 03إىل غاية2015/ 04/ 20: نمهر إن عملية مجع املعلومات اخلاصة باالستقصاء أخذت مدة ش- 

:سؤاالعشرمخسةتضمنت االستمارة - 
انظر امللحق . ( يف دراستنااجلدول املوايل يوضح أهم املفردات اليت تضمنها كل سؤال، واليت تعترب مفردات داللية 

)3رقم
أسئلة و مفردات االستقصاء): 36(جدول رقم 

مفردات السؤالالسؤال
مفردات األسئلةالرقم

الجنس01
السن02
المستوى الدراسي03
الوظيفة04
لشريحةامدة إستخدام 05
لمؤسسةاسبب إختيار 06
نظام اإلشتراك07
لتعرف على الخدمات واالمتيازات الجديدةاالوسيلة التي تساعد 08
إتصال المؤسسة بالزبائن09
الوسيلة المستعملة لتقديم الشكاوى للمؤسس10
اخذ بعين االعتبار الشكاوى المقدمة من طرف الزبون11
تقييم الزبون لمستوى حسن تعامل مقدمو الخدمات12
تفكير الزبون بتغيير  المؤسسة13
الصعوبات في تعامل الزبون مع المؤسسةمواجهة 14
رضا الزبون عن خدمات المؤسسة15

من إعداد الطالب باالعتماد على االستمارة: املصدر
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.اجلنسمتغريحسبالعينةأفرادتوزيعيوضح:)37(رقمالجدول
النسبة املئويةالتكراراجلنس
%3253ذكور

%2847إناث

موع %60100ا

على نتائج الدراسةااستنادمن إعداد الطالب :املصدر
هذا ما يفسر بنسبة قليلة)%47(تفوق نسبة الزبائن اإلناث) %53(نالحظ من اجلدول أنه نسبة الزبائن الذكور 

.  تساوي الزبائن من حيث اجلنس
.اجلنسمتغريحسبالعينةأفرادتوزيع):35(الشكل رقم

.)37(باإلعتماد على اجلدول رقممن إعداد الطالب : املصدر
.السنمتغريحسبالعينةأفرادتوزيعيوضح): 38(رقم الجدول 

النسبة املئويةالتكرارالسن
%000سنة20حتت 

%1627سنة30-20مابني

%2440سنة40- 30مابني 

%402033فوق 

موع %60100ا

على نتائج الدراسةمن إعداد الطالب إستناد:املصدر
سنة 40و 30سنة و أغلبيتهم ما بني 20زبائن موبيليس تفوق أعمارهم الإىل اجلدول نستنج أنهإستنادا
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ذكور

إناث
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سن العينة املدروسة): 36(الشكل رقم 

.)38(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
.متغري املستوى الدراسيحسبالعينةأفرادتوزيعيوضح: )39(رقمالجدول 

النسبة املئويةالتكراراملستوى الدراسي
%813متوسط-إبتدائي

%2847ثانوي

%2440اجلامعي

موع %60100ا

من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة:املصدر
مستوى %47جامعيني و %40فإن أغلب زبائن موبيليس ذوي مستوى تعليمي جيد بنسبة سب اجلدولح

.ثانوي
.املستوى الدراسي للعينة): 37(الشكل رقم

.)39(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر

33%
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0%
27%

40%

33% سنة20تحت 

سنة30-20ما بین 

سنة40-30ما بین 

40فوق 

13%

47%

40%
متوسط-إبتدائي

ثانوي

الجامعي
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مستوى %47جامعيني و %40فإن أغلب زبائن موبيليس ذوي مستوى تعليمي جيد بنسبة سب اجلدولح

.ثانوي
.املستوى الدراسي للعينة): 37(الشكل رقم

.)39(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر

سنة20تحت 

سنة30-20ما بین 

سنة40-30ما بین 

40فوق 

متوسط-إبتدائي

ثانوي

الجامعي
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.الوظيفةمتغريحسبالعينةأفرادتوزيعيوضح: )40(رقمالجدول 
النسبة املئويةالتكرارالوظيفة
%4473موظف

%47مهن حرة

%1220عاطل

موع %60100ا

من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة:املصدر
. عاطلني %20أصحاب مهن حرة و نسبة %7موظفني يف حني من زبائن موبيليس %73متثل نسبة 

.الوظيفة):38(الشكل رقم

.)40(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
.الشرحيةمتغري مدة إمتالكحسبالعينةأفرادتوزيعيوضح):41(رقمالجدول

النسبة املئويةالتكراراملدة
%2847ةنسأقل من 

%1627إىل ثالث سنواتةنسمن 

%813سنوات إىل مخس  سنواتةمن ثالث

%813من مخس سنواتأكثر

موع %60100ا

من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة:املصدر

فصل الثالث                                           واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليسال

-127 -

.الوظيفةمتغريحسبالعينةأفرادتوزيعيوضح: )40(رقمالجدول 
النسبة املئويةالتكرارالوظيفة
%4473موظف

%47مهن حرة

%1220عاطل

موع %60100ا

من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة:املصدر
. عاطلني %20أصحاب مهن حرة و نسبة %7موظفني يف حني من زبائن موبيليس %73متثل نسبة 

.الوظيفة):38(الشكل رقم

.)40(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
.الشرحيةمتغري مدة إمتالكحسبالعينةأفرادتوزيعيوضح):41(رقمالجدول

النسبة املئويةالتكراراملدة
%2847ةنسأقل من 

%1627إىل ثالث سنواتةنسمن 

%813سنوات إىل مخس  سنواتةمن ثالث

%813من مخس سنواتأكثر

موع %60100ا

من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة:املصدر

73%

7%

20% موظف

مھن حرة

عاطل
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ا يف %27الذين ميلكون شرحية موبيليس يف أقل من سنة يف حني نسبة الزبائن من%47متثل اكرب نسبة  ميلكو
بة تتساوى مع أكثر من مخس إىل ثالث سنوات  بنسةنسمدة ترتاوح ما بني ثالثة إىل مخس سنوات و من 

.%13بسنوات 
.الشريحةإمتالكمدة:)39(الشكل رقم

).41(على اجلدول رقممن إعداد الطالب باإلعتماد: املصدر

سبب إختيار املؤسسةمتغريحسبالعينةأفرادتوزيعيوضح:)42(الجدول رقم 
النسبة املئويةالتكرارسبب اإلختيار

%3660خدمات املقدمة 

%827سرعة تقدمي اخلدمة

%1613األصدقاءعن طريق 

موع %60100ا

على نتائج الدراسةإعداد الطالب إستنادمن: املصدر
سرعة من الذين مت استقصائهم قاموا باختيار شرحية موبيليس بسبب اخلدمة املقدمة يف حني كانت نسبة 60%

.%13و من إختارو عن طريق األصدقاء كانوا بنسبة %27تقدمي اخلدمة ب

27%

13%

13%
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13%

أقل من ستة

من ستة إلى ثالث 
سنوات

من ثالث سنوات 
إلى خمس  

سنوات
أكثر
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سنوات
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.سبب إختيار المؤسسة) 40(الشكل رقم

.)42(على اجلدول رقممن إعداد الطالب باإلعتماد: املصدر
نظام اإلشرتاكمتغريحسبالعينةأفرادتوزيعيوضح: )43(الجدول رقم
النسبة املئويةالتكرارنظام اإلشرتاك
%2033الدفع املسبق

%4067اإلشرتاك الشهري

موع %60100ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
الدفع املسبقمتثل أصحاب %33اما نسبة اإلشرتاك الشهريمن زبائن موبيليس أصحاب %67متثل نسبة 

نظام اإلشتراك)41(رقم الشكل

.)43(من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم: المصدر

13%

67%
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60%13%

27%
خدمات المقدمة 

سرعة تقدیم الخدمة

عن طریق األصدقاء

33%

67%
الدفع المسبق

اإلشتراك الشھري
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الوسيلة اليت تساعدك للتعرف على اخلدماتتوزيعيوضح: )44(الجدول رقم
املئويةالنسبة التكرارالوسيلة
27%16إشهار

20%12إستخدام املوقع

SMS32%53

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
عن طريق اإلشهار و نسبة 27%تتعرف على خدمات موبيليس عن طريق الرسائل القصرية و نسبة 53%نسبة 
.عن طرق  عن طرق ستخدام املوقع%20

الوسيلة التي تساعدك للتعرف على الخدمات)42(رقم الشكل 

.)44(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
إتصال املؤسسة بالزبونتوزيعيوضح: )45(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكرارإتصال املؤسسة بالزبون
%2033نعم

67%40ال

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
م يف حني67%صرحت نسبة  صرحوا بأن املؤسسة %33من زبائن موبيليس ان املؤسسة ال تقوم باإلتصال 

م .تقوم باإلتصال 

53%
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م .تقوم باإلتصال 

27%

20%

53%
إشھار

إستخدام الموقع

SMS
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إتصال المؤسسة بالزبون)43(الشكل رقم

.)45(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
لطرح املشكل للمؤسسةع الوسيلة اليت تستعملهاتوزييوضح: )46(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكراراملستعملة لطرح املشكلالوسيلة
%813بالزبائنإتصال خبدمة 

80%48التنقل إىل نقطة البيع

7%4عن طريق املوقع

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
يتصلون خبدمة %13ستقصائهم يتنقلون إىل نقطة البيع لطرح مشاكلهم للمؤسسة يف حني من الذين مت إ%80

.عن طريق املوقع7%الزبائن و أضعف نسبة ب
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نعم
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الوسيلة التي تستعملها لطرح المشكل للمؤسسة)44(الشكل رقم

.)46(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
املؤسسة مبشاكل زبائنهااهتمامدرجة ع توزييوضح: )47(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكراردرجة اإلهتمام
40%24كبرية

33%20متوسطة

27%16ضعيفة

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
متوسطة و ضعيفة 33%املؤسسة مبشاكل زبائنها كبرية و نسبة من الزبائن صرحت أن درجة إهتمام40%نسبة 
.27%بنسبة 

بمشاكل زبائنهادرجة اهتمام المؤسسة)45(الشكل رقم 
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.)47(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
اخلدماتيتقييم مستوى التعامل من طرف مقدمع توزييوضح: )48(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكرارمستوى التعاملتقييم
60%36جيد

20%12متوسط

20%12سيئ

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
من الزبائن يصرحون بأن مستوى التعامل من طرف مقدمي اخلدمات جيد و متوسط و سيء بنفس  60%نسبة 

.20%النسبة ب 
مستوى التعامل من طرف مقدمي الخدمات)46(الشكل

.)48(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
إمتالك شرحية أخرىع توزييوضح: )49(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكرارإمتالك شرحية أخرى
60%36نعم

40%24ال

موع 100%60ا

على نتائج الدراسةإعداد الطالب إستنادمن: املصدر

فصل الثالث                                           واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليسال

-133 -

.)47(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
اخلدماتيتقييم مستوى التعامل من طرف مقدمع توزييوضح: )48(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكرارمستوى التعاملتقييم
60%36جيد

20%12متوسط

20%12سيئ

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
من الزبائن يصرحون بأن مستوى التعامل من طرف مقدمي اخلدمات جيد و متوسط و سيء بنفس  60%نسبة 

.20%النسبة ب 
مستوى التعامل من طرف مقدمي الخدمات)46(الشكل

.)48(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
إمتالك شرحية أخرىع توزييوضح: )49(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكرارإمتالك شرحية أخرى
60%36نعم

40%24ال

موع 100%60ا

على نتائج الدراسةإعداد الطالب إستنادمن: املصدر

60%20%

20%

فصل الثالث                                           واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليسال

-133 -

.)47(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
اخلدماتيتقييم مستوى التعامل من طرف مقدمع توزييوضح: )48(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكرارمستوى التعاملتقييم
60%36جيد

20%12متوسط

20%12سيئ

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
من الزبائن يصرحون بأن مستوى التعامل من طرف مقدمي اخلدمات جيد و متوسط و سيء بنفس  60%نسبة 

.20%النسبة ب 
مستوى التعامل من طرف مقدمي الخدمات)46(الشكل

.)48(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
إمتالك شرحية أخرىع توزييوضح: )49(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكرارإمتالك شرحية أخرى
60%36نعم

40%24ال

موع 100%60ا

على نتائج الدراسةإعداد الطالب إستنادمن: املصدر

جید

متوسط

سیئ



فصل الثالث                                           واقع تسيير العالقات مع الزبائن في مؤسسة موبيليسال

-134 -

ميتلكون شرحية موبيليس )40%(من زبائن موبيليس الذي مت إستقصائهم ميتلكون شرحية أخرى و الباقي %60
.فقط

إمتالك شريحة أخرى)47(الشكل رقم 

.)49(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
تغيري املؤسسةيع تفكري الزبون يف توز يوضح: )50(الجدول رقم

النسبة املئويةالتكرارالتفكري يف تغيري املؤسسة
40%24نعم

60%36ال

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
من الزبائن الذي مت إستقصائهم ال يفكرون يف تغري املؤسسة %60

تفكير الزبون في تغيير المؤسسة)48(الشكل رقم 

.)50(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر
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الصعوبات اليت تواجه الزبون أثناء تعامله مع املؤسسةيعتوز يوضح: )51(الجدول رقم
النسبة املئويةالتكرارالصعوبات اليت تواجه الزبون أثناء التعامل

27%16نعم

73%44ال

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
بوجود صعوبات27%من الزبائن الذي مت إستقصائهم ال يواجهون صعوبات يف حني يصرح %73

الصعوبات التي تواجه الزبون أثناء تعامله مع المؤسسة)49(الشكل رقم 

).51(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر

املؤسسةعن خدماتالزبون رضايعتوز يوضح: )52(الجدول رقم
النسبة املئويةالتكراررضا الزبون عن خدمات املؤسسة

60%36نعم

40%24ال

موع 100%60ا

إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسةمن: املصدر
غري راضني 40%راضون عن اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة يف حنيمن الزبائن الذي مت إستقصائهم%60

.عن خدمات املؤسسة
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رضا الزبون عن خدمات المؤسسة)50(الشكل رقم

).52(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر

:تحليل و استنتاج الدراسة العامة
: االستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسةيتضمن هذا اجلزء أهم

، مع الزبائن، اعتمدنا على من خالل الدراسة امليدانية والتتبع الشخصي لواقع عملية تسيري العالقات 
: االستجواب و االستقصاء لتحديد

.ة موبيليسالم واالتصال يف مؤسسواقع التكنولوجيات اإلع- 
.) Front office( يةخدمة الزبون يف املكاتب األمام- 

.وضعية التسويق الداخلي يف املؤسسات - 
: أما باالعتماد على االستقصاء حندد

.تواصل املؤسسة الدائمة مع الزبون - 
.لشكاوى الزبائن) املؤسسة( التسيري اجليد - 
.قياس رضا الزبون - 
.خلق القيمة - 

مل تعد مسألة التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال تشكل عائقا أمام تبين "موبيليس"ؤسسة بالنسبة مل
.تسيري العالقات مع الزبائن كمنهج جديد جلذب، اكتساب، واالحتفاظ بالزبائن

بطريقة تسمح بتقدمي خدمات للزبائن يف ظروف جيدة على مستوى إن مركز تقدمي اخلدمات املدروس مهيأ
.اليت تعترب عنصر مهم وجوهري يف تطبيق تسيري العالقات مع الزبائناملكاتب األمامية
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رضا الزبون عن خدمات المؤسسة)50(الشكل رقم

).52(من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم: املصدر

:تحليل و استنتاج الدراسة العامة
: االستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسةيتضمن هذا اجلزء أهم

، مع الزبائن، اعتمدنا على من خالل الدراسة امليدانية والتتبع الشخصي لواقع عملية تسيري العالقات 
: االستجواب و االستقصاء لتحديد

.ة موبيليسالم واالتصال يف مؤسسواقع التكنولوجيات اإلع- 
.) Front office( يةخدمة الزبون يف املكاتب األمام- 

.وضعية التسويق الداخلي يف املؤسسات - 
: أما باالعتماد على االستقصاء حندد

.تواصل املؤسسة الدائمة مع الزبون - 
.لشكاوى الزبائن) املؤسسة( التسيري اجليد - 
.قياس رضا الزبون - 
.خلق القيمة - 

مل تعد مسألة التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال تشكل عائقا أمام تبين "موبيليس"ؤسسة بالنسبة مل
.تسيري العالقات مع الزبائن كمنهج جديد جلذب، اكتساب، واالحتفاظ بالزبائن

بطريقة تسمح بتقدمي خدمات للزبائن يف ظروف جيدة على مستوى إن مركز تقدمي اخلدمات املدروس مهيأ
.اليت تعترب عنصر مهم وجوهري يف تطبيق تسيري العالقات مع الزبائناملكاتب األمامية

نعم

ال
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عن باقي التسويق الداخلي ركيزة أساسية يف تبين املؤسسة لتسيري العالقات مع الزبائن كمنهج جديد للتميز- 
صر املكونة يف جتسيد هذا املفهوم على أرض الواقع من خالل االهتمام بالعنا"موبيليس"ة املنافسني، تقرتب مؤسس

: له
) .التسيري باملشاركة ( منح حرية الفرد لإلبداع بعد إطالعه على األهداف - 
.يئة مناخ العمل وحتسني العالقات اإلنسانية لدفع الفرد إىل األداء األفضل خاصة ما يتعلق منه خبدمة الزبائن- 

اون اجلماعية ، نظام حتفيزي فعال يعتمد على باالعتماد أكثر على تنمية روح التع" موبيليس"تتميز مؤسسة 
ا مع الزبائن  .العالوات ، وكذا تكوين وتدريب األفراد ، حماولة منها إضافة ملستها اخلاصة يف عالقا

تسيري املبحوثة تتبىنةأما اهلدف من االستقصاء فكان مدروسا مسبقا للوقوف عندها إذ كانت املؤسس
العالقات مع الزبائن كمنهج جديد لكسب امليزة التنافسية ؟ 

حىت نتمكن من بلوغ اهلدف املرجو من االستقصاء، مث حتديد أهم العناصر اليت تقوم عليها عملية تسيري - 
: موبيليسمؤسسةيف العالقات مع الزبائن 

.االتصال والتواصل مع الزبون - 1
.بون تسيري ومتابعة شكاوى الز - 2
.تقدمي القيمة للزبون - 3
.متابعة أسباب فقدان الزبون - 4
.قياس رضا الزبون - 5
.احملافظة على الزبون - 6
: سنتطرق إىل دراسة كل مؤثر على املؤشرات على حدا- 
: مؤشر االتصال والتواصل مع الزبون- 1
بعيدة عن تطبيق سياسة االتصال والتواصل مع الزبون، بل اتصاهلا ما زال يقتصر على ة موبيليسزالت مؤسسما

ا  ).اتصال من طرف واحد فقط ( املدخل الكالسيكي ، االتصال املكثف اهلادف إىل اإلعالم عن خدما
: مؤشر تسيري ومتابعة شكاوى الزبون- 2

لزبائن، لكن مازالت تعتمد على الطريقة القدمية، املقابلة تطبق املؤسسات املبحوثة سياسة تسيري ومتابعة شكاوى ا
.وجها لوجه
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:مؤشر تقدمي القيمة للزبون - 3
يف تقدمي القيمة للزبون وهذا باعتماده على سياسة تنويع اخلدمات املقدمة إهتمامها" موبيليس"مؤسسةتويل

.للزبون، مستوى اخلدمات املقدمة عايل 
: دان الزبونمؤشر متابعة أسباب فق- 4

.ؤسسة طريقة متابعة أسباب فقدان الزبائن، بل تعتمد على سياسة جذب الزبائن فقطاملال تتبع 
: مؤشر قياس رضا الزبون- 5

رغم أمهية مؤشر قياس رضا الزبون الذي  يعرب عن األداء الفعلي للمؤسسة و الذي تستغله املؤسسة يف سد 
يتوقعهما الزبون وبني ما تقدمه فعال هلؤالء الزبائن الذين أصبحوا أكثر ثقافة الفجوات بني األداء و القيمة اللتان  

جات، األسعار و خاصة البدائل عن طريق تكنولوجيات اإلعالم و االتصال تهالكية و أكثر معلومات عن املنتاس
اخلدمات املقدمة ال تويل أدىن اهتمام لقياس رضا زبائنها عن ةإال أن املؤسسو على رأسها شبكة االنرتنيت،

.واملعاملة يف مراكز تقدمي اخلدمات
: مؤشر احملافظة على الزبون- 6

على الزبائن وهذا راجع إىل العدد اهلائل للزبائن الذين يتقامسهم عددا حمدودا جدا من موبيليسةحتافظ مؤسس
.، وليس راجعا إىل السياسات اليت تنتجها هذه املؤسسات)ثالثة متعاملني فقط ( املنافسني 
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الخاتمة
نا جليا يف جمال اهلاتف النقال يف اجلزائر تبني لاملختصة"موبيليس"ة راستنا امليدانية اليت مشلت مؤسسمن خالل د

، و بدرجة أقل مؤسسة "جنمة"و"جازي"يف األسواق العاملية وخاصة نافسة هلارغم خربة املؤسسات امل
تعتمد على املنهج الكالسيكي املبين على جذب الزبون، وحماولة تعظيم ة، مازالت هذه املؤسس"موبيليس"

.األرباح
فرض عليها عدم إتباع إسرتاتيجية تسيري العالقات مع الزبائن، ماداما اجلو التنافسي موبيليسةإن واقع مؤسس

.مبنيا على تقسيم املاليني من الزبائن على ثالث مؤسسات فقط
وعليه أصبحت أي حماولة لتوطيد العالقات مع الزبون و التواصل معه تعترب تكلفة إضافية، ضف إىل ذلك ثقافة 

ودة اليت ال ختدم و ال تساعد أبدا تبين منهج تسيري العالقات مع الزبائن املبين على الثقة، االلتزام الزبون احملد
بدأت تعي خبطورة الوضع، أي أصبحت "موبيليس"مؤسسة في مطلقا أن والعالقة الطويلة، لكن هذا ال ين

. تستعمل  بعض التقنيات للتقرب من الزبون أكثر، وحماولة جذبه واالحتفاظ به
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:الخـــــاتمة
يعترب التسويق بالعالقات من أهم األنشطة التسويقية للمؤسسة اخلدميـة ويف ظـل بيئـة غـري مسـتقرة وانفتـاح 

الـوعي لـدى الفـرد ،أصـبح يتوجـب علـى وزيـادة املنافسـة ونظـرا للتطـور اهلائـل لوسـائل اإلعـالم ومنـو األسـواق
م وكسـبهم علـى املـدى الطويـل وهـذا مـا يسـمى بـالوالء تطلعـات زبائنهـا و تلبيتهـا مـن أجـل اسـتقطااملؤسسـة فهـم
االهتمـام الـوالء عنصـرا أساسـيا للمؤسسـة الـيت تسـعى إىل حتقيـق التميـز يف السـوق ممـا ألـزم عليهـا،حبيـث أصـبح

تسيري العالقات مع قـة معـه مـن خـالل إسـرتاجتية الوصـول إىل والئـه وحماولـة بنـاء وتنميـة العالبـالزبون مـن أجـل
ذا ميكـن القــول أن للتسـويق بالعالقــات هالتطـورات التكنولوجيـة وباعتبـاره ذو أمهيـة بالغـة يف ظـلCRMالزبائن

نافسـة و خاصـة يف سـوق الـذي تنشـط فيـه و يتميـز بشـدة املريادةلتحقيـق مزايــا تنافسـية للمؤسســة وأمهيـة بالغــة 
بالعالقات يلعـب دورا هامـا يف توسـيع قاعـدة زبائنهـا وبنـاء اجلزائـري باعتبـار التسـويقبخدمات اهلاتف النقالجمـال 

.وحتقيق حصة سوقية مرتفعة ن زيـادة عائـدهاعالقـات طيبـة معهـم وهـذا مـا ميكنهـا مـ
في حفاظ المؤسسة على مع الزبائنفيما يكمن دور تسيير العالقات:ومما دفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية

؟ في قطاع خدمات الهاتف النقالاحتياجاتهمزبائنها و تلبية متطلباتهم و 
نشـاء عالقـة إالــذي يقــوم علــىبالعالقات و تسيري العالقة مع الزبائنالتســويقالسابقة فإن ـالل دراســتنافمــن خـ

م حاجاوالتعـرف علـىمذلـك مـن خـالل بنـاء عالقـات طويلـة معـهو،ة و الزبـون ألطـول فـرتة ممكنـةبـني املؤسسـ
.اخلدمة وهـذا مـا يـنعكس علـى عمليـة شـراءلـق القيمـة والرضـا لـدى الزبـون وبالتـايل حتقيـق الـوالء لديـهخيماوهذا 

:حبيث استخلصنا جمموعة من النتائج
يهتم التسويق بالعالقات بكيفية جذب الزبائن و احملافظة عليهم و إنشاء عالقة جيدة معهم يف املدى )1

.البعيد
يف سوق مليء اصبح مفهوم التوجه حنو الزبون حمل إهتمام كل املؤسسات اليت تبحث على اإلستمرار)2

.باملنافسة
تعترب إدارة العالقة مع الزبون الركيزة األساسية لبناء عالقة دائمة مع الزبائن مبا حيقق هلم الرضا و الوالء، )3

.و هذا ما يثبت صحة الفرضية األوىلفهذا املفهوم يسعى لكسب زبائن جدد و احملافظة عليهم
اجليد يف عالقتها مع زبائنها و اإلستفادة منهم وسيلة فعالة لدى املؤسسة للتحكم CRMيعترب ال)4

لتوسيع نشاطهم مبا خيدمهم من جهة عن طريق توفري منتجات مصاحبة بقيم مضافة تثري فيه الشعور 
و هذا ما يثبت بالرضا عن هذه املؤسسة و هو ما يساهم يف دعم مركزها يف السوق من جهة أخرى

.صحة الفرضية الثانية
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إىل العناية بإضافةأفضلقد يؤدي إىل تسويق منتجات املؤسسة بشكل CRMل اإن إستخدام املؤسسة)5
اليت يلقاها الزبون و بصورة افضل، و هذا يقود يف النهاية إىل اإلحتفاظ به و إنتقاله إىل مرحلة الوالء و 

.اإلخالص، و منه حتقيق الربح للمؤسسة
نية احملافظة على العالقة بني املؤسسة و زبائنها يعرب الوالء لدى الزبون عن سلوك تكرار الشراء و كذا )6

.على املدى البعيد و يف ظل املنافسة القائمة بني املؤسسات
يقوم بتوفري املعلومات و املدخالت لبحوث تسويق و اخلطة اإلسرتاتيجية من خالل CRMيقوم ال)7

م املستقبلي م و وضع إفرتاضات حول تعامال . ةدراسة ميول الزبائن و توجها
بتحسني فعالية التسويق بإستخدام الوقت احلقيقي للجهود الرتوجيية، و خلق احلوافز CRMيقوم ال )8

.للزبائن و تعزيز والئهم
إعطاء صورة متكاملة عن الزبائن و إحتياجاتكم مبا يؤثر إجيابيا على تأكيد جودة CRMيقوم ال)9

.خدمات املؤسسة
تسيري العالقات مع الزبائن منهجا جديدا تعول عليه املؤسسة الكتساب ميزة تنافسية، وضمانا أصبح)10

.هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثةو من التسرب، و كسب الزبائن اجلددلالحتفاظ بالزبائن
أمام املؤسسات، بل هي ضرورة حتمية فرضتها التغريات مل تعد مسألة رضا الزبون و والئه مسألة إختيارية)11

االت .احلاصلة يف عديد ا
:اإلقتراحات و التوصيات

مستمرة عن سلوك املستهلك للوقوف أكثر على رغباته إحتياجاته و حتديدها بقة و القيام بدراسات)1
.جناعة مع إستطالع ملستوى الرضا و الوالء لدى زبائن املؤسسة

ا أكثر اإلهتمام)2 أكثر بفئة الزبائن األكثر رحبية و بناء والءها مع مراعات الفئات األخرى و حماولة جذ
.و ذلك بتقدمي خدمات خاصة بكل فئة

االهتمام مبعاجلة شكاوي الزبائن بشك أسرع من الوقت الراهن واالستجابة لشكاويهم مـن اجـل ضـمان )3
.والبقاء مع املؤسسة والئهـم

ءهم أكثر و بناء قاعدة العروض املقدمة من طرف مؤسسة موبيليس لزبائنها لكسب والزيادة و تنوع )4
.سوقية

يـة الـيت تبـين عليهـا اتتطبيـق بـرامج متطـورة تعـىن بـإدارة العالقـة مـع الزبـون مـن اجـل توطيـد الـربامج العالق)5
.لمة املنطوقة من طرف زبائنها أهدافها وبالتايل الوصول إىل السمعة اجليدة والكموبيليسمؤسسـة
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العناصر ،وضــرورة الرتكيــز علــىمؤسسة موبيليسعلــى واقــع إدارة العالقة مع الزبائنضــرورة مراعــاة أمهيــة )6
.األكثر أمهية يف جلب انتباه الزبون 

إيضـاح مالمـح ة عليها ومـن اجـلال الفعالة من اجل اعتماد املؤسسحماولة اكتشاف أكثر الوسائل االتص)7
.املؤسسة وتبيان ثقافتها املتبعةصـورة

ضرورة حسن اختيار رجـال التسـويق وخاصـة يف قسـم االسـتقبال واالهتمـام مبظهـرهم ،حبيـث جيـب أن )8
م وتكـوين الثقـة بـالنفساختيـارهم قـوة اإلقنـاع والقـدرة علـى تكـوين الصـدقات معهـتراعـي يف

املعلومات الدقيقة يف االستماع والتعامل معهم ملعرفة مشاكلهم و حسن واختيـار التعـابري،وحماولـة لـديهم
.مإفاد

م يف تقدمي اخلدمات و يف )9 القيام بدورات تدريبية و تكوينية لرجال التسويق بصفة مستمرة لتنمية قدرا
.و التعامل مع األشخاص بأساليب و فنون التسويق و تسيري العالقة مع الزبائنمهارات اإلتصال

.حماولة إشراك املؤسسة لزبائنها يف كيفية تقدمي اخلدمة )10
إنشاء قاعدة بيانات خاصة باملنافسني و أخرى خاصة بالزبائن من أجل حتليل احمليط التنافسي ملؤسسة )11

.موبيليس
:آفاق الدراسة

:تناولنا عدة نقاط مهمة نراها تستحق التعمق أكثر جلعلها حبوث مستقبليةمن خالل حبثنا

قياس نسبة الوالء و الرضا يف املؤسسات اخلدمية.
دور التسويق الداخلي يف حتقيق جودة اخلدمات.
 دورCRMيف كسب ميزة تنافسية.
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أنثىذكر      

:السن- 1-2
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ثانوي

جامعي

: بالمؤسسةالوظیفة- 1-4
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:لزبائن موبيليسالموجهاالستبيان

اية السنة الدراسية من أجل احلصول على شهادة ماسرت يف العلوم التجارية ختصص حتضريقصد مذكرة 
" اخلدميةاملؤسسةأمهية تسيري العالقات يف  " تسويق قمنا بإعداد استقصاء يتعلق مبوضوع الدراسة واملتمثل يف
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.انا املسبقة تشكر االستمارة إلثراء املوضوع بأجوبتكم الصادقة مع
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اهتمام ضعيفاهتمام متوسط اهتمام كبري 
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.......................إذا كانت اإلجابة نعم ملاذا؟

في تغيير المؤسسة؟هل تفكر)9
ال  نعم  

.......................إذا كانت اإلجابة نعم ملاذا؟
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؟ هل أنت راضي عن خدمات المؤسسة)11

ال  نعم  

هل هنالك اقتراحات تقدمها للمؤسسة؟)12
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