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  يعلى أداء هذا الواجب ووفقن  يدرب العلم والمعرفة وأعانن  الحمد هلل الذي أنار لي

 لى انجاز هذا العملع

از  من قريب أو من بعيد على انج  كل من ساعدني  توجه بجزيل الشكر واالمتنان إلىأ 

 ه من صعوباتتهذا العمل وفي تذليل ما واجه

  بتوجيهاته ونصائحه  بخل علييلم    ذيال  "شني يوسفن  ب"المشرف    خص بالذكر األستاذأ و 

 في إتمام هذا البحث  يعونا ل  كان  ذيالو القيمة  

  وكان سندا لي  زادني حماساالذي    "سماعيل نور الدين"ستاذ  األ  وال يفوتني أن أشكر

 بغية إتمام هذا العمل  

بال  ما أبدوه من حسن استق  علىبنك الف الحة والتنمية الريفية لوالية مستغانم    موظفي  إلى

 وتوجيه  وتعاون

 
 
 
 
 



 
 
 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين
 هذا العمل إلى:ثمرة  أهدي  

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا  
 " أطال هللا في عمرهاأمي الحبيبة"الوجود  

  غالي"أبى ال"إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكف اح وأوصلني إلى ما أنا عليه  
 أدامه هللا لي

 وأبنائهم شيماء، عبد الغاني، زكريا  راضية وزوجها محمد  ختيأ   إلى
 مهدية وشريك حياتها حسيني  تإلى أخ  

 ها هللانجاة حفظإلى أختي  
 ةرفيقة دربه فضيلو الغالي عبد الغاني    إلى أخي

 بتولراضية    ةكتكوتال  إلى
نسة آسية  األزميالتي بالعمل على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم  إلى  

 مزيان والسيدة صدوق صليحة
 2015-2014دفعة    تسويق  تخصص  الثانية ماسترطلبة السنة ا   رفق اء الدراسةإلى  

 ق لمي  مق لبي ولم يذكره  كل من يحملهم  إلى
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مر التسويق ومنذ نشأته يف القرون الوسطى ابلعديد من املراحل اليت أدت إىل تطور مفهومه وفلسفته، فمن 
التسويق إىل التسويق الصناعي مرورا ابلتسويق اجملتمعي إىل تسويق اخلدمات مث  االستهالكيالرتكيز على التسويق 

تعترب من أهم اإلفرازات اليت نتجت عن التغريات االقتصادية إن هذه التحوالت يف املفاهيم التسويقية ابلعالقات، 
اخلدمات. أين يكون قطاع اخلدمات أكثر  ابقتصادواالجتماعية والتكنولوجية اليت شهدها العامل وخاصة ما يسمى 

من الطبيعي أن تربز بعض القطاعات منوا ومسامهة يف التنمية يف تلك االقتصادايت ويف ظل هذا التحول أصبح 
خلدمات إىل واجهة األعمال اخلدماتية مشكلة بذلك السمة البارزة لقطاع اخلدمات والعجلة احملركة لالقتصاد وعلى ا

 رأسها جند اخلدمات املصرفية.
ومع انفتاح االقتصادايت وتزايد املتعاملني يف جمال اخلدمات املصرفية تشتد معها حدة املنافسة يف هذا اجملال 

املصرفية يف جدب الزابئن ابستعمال خمتلف األدوات واألساليب التسويقية وعلى رأسها وتزداد جهود املنظمات 
التسويق العالقايت حيث استوجب على املنظمات أبن تنظر للزابئن كشركاء للمنظمة وأن تبين معهم عالقات محيمة 

مواجهة الكثري من التحدايت  طويلة األمد واحملافظة عليهم، فهذا التحول يف الفلسفة التسويقية ساعد الشركات يف
واستغالل الفرص التسويقية وحتقيق امليزة التنافسية للمنظمة، فنجاح العديد من اخلدمات يعتمد على خلق وإدامة 

التفاعل مع الزابئن الذي يؤدي إىل إرضاءهم ويف حني أن االهتمام ابلعالقة العالقات املستندة للزبون، أو ابألحرى 
 ية قصوى يف تسويق اخلدمات.مع الزابئن أصبح أمه

إن املفهوم اجلديد القائم على اعتبار العمالء حجر الزاوية يف املنظمة وشركائها الدائمني من خالل بناء 
واالبتكار املستمر والذي يعرف اليوم ابلتسويق عالقات طويلة األمد معهم والتأكيد على جودة اخلدمة واإلبداع 

شديدة والتنوع البيئي حمفوف ابملخاطر وحاالت عدم أتكد العديد من املنظمات على جعلت املنافسة الالعالقايت وقد 
ل جمهودات أكرب ما متخض عنها بروز مفهوم التسويق وبذإعادة هيكلة أوضاعها هبدف تعزيز فرصها ابلبقاء والنمو 

خلدماتية واملصرفية بصفة ت االعالقايت وقد جاءت هذه الدراسة لبيان دوره على فعالية األداء التسويقي للمؤسسا
)موظفني أفرادهاطويلة مع كل من مورديها و ب من املؤسسات ربط عالقات جيدة و بل احلقيقة لبلوغ ذلك يتطلخاصة 

عملية معقدة تتطلب تدخل عدة أطراف والعملية ال تتوقف على طرف  الزبون فإرضاءوعمال( وزابئن وموزعني، 
فأصبح من الضروري جدا االهتمام ، العالقايتذلك تزايد االهتمام ابلتسويق ونتيجة ل واحد كما كان ذلك يف السابق،

 قاإلملام واملعرفة الدقيقة للظروف والشروط الواجب على املؤسسة مراعاهتا وإدراكها أمت اإلدراك حني تبنيها للتسويو 
جيب االستعداد هلا مسبقا أمت  العالقايت، واإلدراك اجليد كذلك أن هذا النوع احلديث من التسويق يتطلب عدة تغريات
، غري أن ذات منفعةمثمرة و  االستعداد، حىت تكون النقلة من التوجه التسويقي الكالسيكي حنو التوجه احلديث
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على رأسها املؤسسات قة تقتضي أنه على هذه املؤسسات و العملية ليست ابلسهولة اليت قد نتصورها، بل احلقي
غلبها يف هتيئة األرضية لتبين التسويق العالقايت، ومن مجلة هذه أ، تتمثل يف اخلدماتية مواجهة مجلة من الشروط

  .اجلانب الثقايف واملنافسيالتكنولوجي و الشروط جند ما يتعلق ابجلانب التنظيمي واجلانب املايل و 
 

 إشكالية البحث: 
مواجهة املنافسة الشديدة يف  على تتعلق مشكلة البحث أساسا يف قدرة املؤسسات اجلزائرية عموما والبنوك خصوصا

ما زالت تعرفه الدولة اجلزائرية االنفتاح الذي عرفته و  عقد من وضعية هذه البنوكذا القطاع احليوي، لكن مما زاد و ه
احلقيقة أن االعتقاد الذي  إىل املنظمة العاملية للتجارة، و خاصة مع حترير جتارهتا اخلارجية وحماوالهتا اجلادة يف االنضمام 

ن البنوك أصبحت تضح أبسائدا منذ القدم والذي كان يفرض احلماية والدعم مل يعد اليوم قائما، و من هنا ي كان
على درجة كبرية من الوعي اجتاه التحوالت الراهنة، وعلى رأسها انتقال السوق اجلزائرية من سوق مغلق يتميز يف 

االت كل االحتميف السوق املفتوح على املنافسة و واملتمثل  واألمن إىل الوضع احلايل غلب األحيان ابالستقرار والثباتأ
غلب املشكالت اليت ابتت تعاين منها البنوك اجلزائرية اليوم تتعلق يف أوخضوعه لقوى العرض والطلب، إال أن 

الذي  معظمها بتبين التسويق خاصة والتسويق العالقايت على وجه اخلصوص، فهي تعودت على التسيري الكالسيكي
احلماية ملدة طويلة، لكن شئنا أم أبينا بنوكنا اجلزائرية مضطرة لتغري االشرتاكي الذي ضمن هلا الدعم و  ته عن النظامورث

، إىل نظرهتا وفلسفتها التسيريية من االعتماد على التسويق كوظيفة اثنوية تتعلق فقط ابإلشهار وتصريف املنتوجات
     ألخرى، واعتبار الزبون مقياس يقاس به جناح أو فشل البنوك. اعتباره أساس ينطلق منه عمل مجيع الوظائف ا

 التالية:على ضوء ما سبق تربز لنا اإلشكالية 
 

إىل أي مدى حترتم املؤسسات اخلدماتية اجلزائرية شروط تبين التسويق العالقايت؟ وما مدى أتثريه على األداء 
 التسويقي وجناح املؤسسة بصفة عامة؟

 

لها إىل األسئلة شكالية والعمل على اإلحاطة ابجلوانب اليت تشكل حماور هذا املوضوع عملنا على حتليملعاجلة هذه اإل
 :الفرعية التالية

  كيف تطور التسويق عرب خمتلف املفاهيم والقطاعات؟  -1
 ملؤسسات إىل تب ى التسويق العالقايت؟ ابما هي األسباب احلقيقية اليت دفعت  -2
 ملؤسسة احرتامها لتبين التسويق العالقايت؟ما هي الشروط الواجب على ا -3
 التسويق العالقايت؟ على استعداد اتم لتبين مستغامنهل املديرايت اجلهوية لبنوك والية  -4
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 فرضيات البحث:
  :التالية لغرض بلوغ الدراسة أهدافها املنشودة، فقد دعت احلاجة إىل صياغة الفرضيات

 .ة وتعميم استعمال التسويق كأداة تسيرييةيملؤسسة اجلزائرية يف منهجهناك صعوبة أصال لدى ا الفرضية األوىل:
توافرها لقيام التسويق  جيب ة(يثقافية ومنافس، الية وتكنولوجيةم، )تنظيميةشروط توجد عدة  الفرضية الثانية:

 .العالقايت
 
 

 أمهية البحث:
ري، وأما الثاين فيمس اجلانب العملي امليداين، أمهية حبثنا جماالت عديدة، اجلانب األول له عالقة ابلطرح النظ متس

 وعلى العموم تظهر أمهيته يف جماالت عديدة منها: 
 ميكن اعتبار حبثنا مسامهة جادة وفعلية يف بناء طرح نظري متكامل يعاجل ابلتعمق شروط قيام التسويق العالقايت. -1

عتباره مرجعا إضافيا ضمن مراجع التسويق احلديث مسامهة حبثنا يف زايدة االهتمام مبثل هذه املواضيع اجلديدة، اب -2
  على وجه العموم، والتسويق العالقايت على وجه اخلصوص.

البنوك األجنبية الناشطة يف اجلزائر عامة والبنوك العمومية اجلزائرية  لدى ةالنقص املوجود مواطن حماولة توضيح -3
 .حتقيق التميز التنافسييف ليه ذا املفهوم الذي ابت يعول عهل يف تبنيها، على وجه اخلصوص

 تلكملثل هذه املوضوعات اجلديدة، خاصة  العربية النقص امللحوظ الذي تعرفه املكتبة يف سدحماولة جادة  -4
 .املكتوبة ابللغة العربية

 

 أهداف الدراسة:

 مجلة من األهداف، سيتم الرتكيز على أمهها: بلوغتسعى دراستنا إىل     
 .عض املنظرين األكثر شيوعا يف توجههم للتسويق العالقايتدراسة بعمق إلسهامات ب  -1

اإلشارة بشكل واضح لضرورة تبين التسويق العالقايت يف البنوك اجلزائرية، كمنهج جديد ميكن االعتماد عليه يف  -2
 .بناء ميزة تنافسية، تسمح للمؤسسة مبجاهبة املنافسة احمللية والدولية، اليت ابتت هتدد استقرارها

ضرورة تبين التسويق العالقايت يف املديرايت اجلهوية للبنوك حماولة جادة إلظهار مدى أمهية و  ذه الدراسةتعترب ه -3
 اجلزائرية، وما مدى احرتام هذه األخرية جلملة الشروط.
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 :الدراسة وأدوات البحث منهج
 حتليلتشعبه من جهة، و ل نظرا وهذاالدراسة،  وضوعمب لإلحاطة أكثر التحليلي الوصفي املنهجاعتماد  مت

 مع العالقة تسيريو  العالقايت التسويق مثل والثانوية، ساسيةاأل فاهيمامل خمتلف بني والتفاعالت العالقات من جمموعة

ساعد على قيام التسويق ئن وحىت التفاعالت املوجودة بني مكوتات املفهوم الواحد، كتحديد مجلة الشروط اليت تالزاب
 العالقايت.
يف  إذ مت استخدام  كل فصل من فصول الدراسة،  ماهية حسب تباينت املوضوع دراسة يف اليت مت اعتمادها واألدوات
استدعت  امليدانية الدراسة إال أن ،ملختلف املراجع الشامل ملسحاملنهج الوصفي الذي يسمح اب النظرية الفصول

  .الدراسة نتائج وحتليل لعرض اإلحصائي التحليل أدواتك  استعمال أدوات من نوع آخر،

 :البحث صعوابت
 : أمهها و لعل امليداين، اجلانب يف معظمها صعوابت عدة إعداد األطروحة أثناء واجهتنا 

 قلة املراجع اليت تناولت موضوع الدراسة. -

 للبنوك املبحوثة. املعلومات من طرف موظفي املديرايت اجلهوية على احلصول صعوبة -
 .املديرية مستوى على ابلتسويق كلفنيامل املسؤولني إىل الوصول صعوبة -

 

 

  هيكل الدراسة:
دماتية(، واختبار صحة يف املؤسسات اخل الشروط املنهجية لتبين التسويق العالقايت)حصر إشكالية البحث إن 

 فصول مرتابطة ومقسمة على حنوها املوايل: 3، تطلب منا اجناز ذلك يف الفرضيات
 الفصل األول:

مدارس التسويق  األولاملبحث أين مت معاجلة يف ، العالقايت للتسويق الطرح النظريفصل على مت الرتكيز يف هذا ال
 يفسر أهم  اثلثبحث عموميات حول التسويق العالقايت ليختم الفصل مب ين تناولنااملبحث الثاالعالقايت ويف 

 العالقايت. التسويقسباب املؤدية إىل توجه املؤسسات إىل تبين األ
 :  الثاينالفصل 

أهم الشروط الواجب على املؤسسة احرتامها لتبين التسويق يف هذا الفصل مت التعرض بشيء من التفصيل إىل 
تناول عالقات عالقايت، ليليه املبحث الذي األول الذي حدد أهم شروط قيام التسويق الملبحث اب اية، بدالعالقايت

ات اليت جتمع  املؤسسة ابملورد عالقحدد مجيع ال اثلثالزبون وأخريا ختم هذا الفصل مببحث املؤسسة ابملوظف و 
  .واملوزع

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5104/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5104/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5104/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5104/posts
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 :الثالثالفصل 
نظرة عامة حول بنك كبداية مت عرض ،  مستغامنوالية لبنوك لا لقطاعخصص هذا الفصل للدراسة امليدانية 

يف  مستغامنوالية ل املبحوثة لبنوكاواقع التسويق العالقايت يف ، مث تناولنا املبحث األوليف  الفالحة والتنمية الريفية
واثئق الداخلية للمديرايت املبحث الثاين، وهذا ابالستعانة ابملعاينة واملعلومات الواثئقية اليت حتصلنا عليها سواء من ال

ما تيسر لنا احلصول عليه من شبكة االنرتنيت ابستعمال العناوين االلكرتونية هلذه املديرايت حىت  أواجلهوية املبحوثة 
املوجهة  تقدمي ودراسة االستمارةفخصص ل املبحث الثالث أخريا يفو ذات مصدر موثوق،  املستقاة املعلوماتتكون 

 .عملية التفريغ واالستنتاج العام إىلتا للموظفني ومن مت جلأ
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
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 :الفصل األول مقدمة 
   

أصبح التسويق يف عصران الراهن عماد رحبية املؤسسات وأساس بقائها. سواءا كانت خدماتية أو إنتاجية    

 واكتسابكما أن التسويق الفعال هو الذي يقود املؤسسة إىل النجاح ويفتح هلا جماال واسعا لدخول السوق 

ومزااي خدماهتا ابستخدام األسلوب العلمي والعملي يف بيع  حصة منه. وهذا يتم من خالل التعريف إبنتاجها

املنتوج وجذب الزابئن اجلدد ابستمرار هذا االهتمام املتزايد ابلتسويق ووظيفة التسويق أعطى له اجتاهات جديدة 

ز ومن بينها ظهور ما يعرف ابلتسويق ابلعالقات. خيث أن العالقة ليس هدفا حبد ذاته بل وسيلة لزايدة وتعزي

الوالء عند الزابئن واملوظفني وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل هذا من خالل حتديد املفاهيم حول التسويق 

 العالقايت والذي قسمناه إىل ثالثة أجزاء:

 مدارس التسويق العالقايت -1

 عموميات حول التسويق العالقايت -2

 أسباب توجه املؤسسات إىل تبين التسويق العالقايت -3
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 العالقايت التسويق مدارس: األول ملبحثا
 :متهيد

 

اليت عاجلت هذا  مسح ابلتقريب مجيع املدارس الفكرية دقيقة حقل التسويق العالقايت مت لتحديد وبصفة
على وجود مخس مدارس فكرية رائدة، تتفق فوجدان معظمها  الرتكيز على اجمّلالت املتخصصة، املوضوع، أين مت

 مدرسة أمريكا الشماليةو  املدرسة النورديةو  املدرسة األجنلوساكسونيةو (IMP)لشرائي او  جمموعة التسويق الصناعي
 .ختتلف هذه املدارس يف توجهاهتا من حيث خمتلف تعريفاهتا للتسويق العالقايتحيث ، (CMP) جمموعةو 

  IMPالشرائيو  املطلب األول: جمموعة التسويق الصناعي

مع أول مشروع الذي كان  يف سنوات السبعينات  IMPالشرائيو  اتريخ جمموعة التسويق الصناعي يرجع 
 السويدو  إيطالياو  أملانياو  ابحثا من خمتلف اجلنسيات كفرنسا 20 حوايل الذي ضمو  1982و 1976بني سنيت 

ه التجرييب امليداين خبصوص عملية مجع املعلومات الوصفية حول أعماهلم على التوج الذين ركزوا جلو  بريطانيا،و 
كذا و  مورد/ابئع يف األسواق الصناعية. أين كان اهلدف الرئيسي الوصول إىل عناصر التبادل االجتماعي، عالقات

 1.ة العالقاتمدو  خمتلف التباينات املوجودة بني حمتوىو  العالقات التفاعلية املوجودة بني مورد/زبون،

رئيسيني، األول يتعلق  مستويني سنائي ميملشرتي على أّّنا تفاعل ثتنظر هذه اجملموعة إىل العالقة بني البائع/ا
 كبري بعّدة عوامل كمناخ التعاملو  تؤكد اجملموعة على أّن هذه العالقة تتأثر بشكل مباشرو  الثاين ابلفردو  ابملنظمة

  .التعاون بني األطرافو  السلطة احملّددة لعملية التعاملو 

ق أين مّت دمج جمموعة على نتائج املشروع الساب الذي يعتمد يف أساسهو  نطلق اثين مشروع للمجموعةإ 1986 سنة
قد اهتم هذا الفريق و  الوالايت املتحدة األمريكية،و  الياابنو  خرين من خمتلف اجلنسيات كأسرتالياآمن ابحثني 

 إبعداد مفهوم الشبكات التجارية.

ذا خاصة مع نشر نتائج هو  سامهت هذه اجملموعة بشكل كبري يف دفع مفهوم التسويق العالقايت قدما إىل األمام
التأكيد يف الوقت الراهن  م العالقات بني املؤسسات، أين متخاصة ما تعلق منها بفهو  البحوث املتوصل إليها،

املورد )املّدة املتوسطة و  على أّن املعاملة )الصفقة( ما هي يف حقيقة األمر إاّل حلقة من العالقة ما بني املشرتي
املورد و  أول صفقة حتدث ما بني املشرتي سنوات(، مع التأكيد أيضا على أن للعالقة جيب أن تتعدى العشر

                                                           
1- Véronique Des Garets et al, « l’approche relationnelle dans les banques : mythes ou réalité », revue française 

de gestion, no 191, 2009, p : 124 
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، كما يعترب عنصر اخلطر احملرك لطرفني الدخول يف عالقة فيما بعدمكلفا حىت يتسىن لو  تتطلب استثمارا كبريا
 1.الرئيسي لسلوك الشراء الصناعي

يف حقيقة األمر جمموعة أنشطة مرتبطة ببعضها الشراء بني املؤسسات هي و  عملييت البيع ميكن التأكيد على أن
تسيري العالقات بني املؤسسات يف ظل و  من مهامها تنميةو  حموريةو  وظيفة التسويق وظيفة أساسية أنو  البعض،

 متنافر.و  سوق متجانسو  بيئة تتصف ابالستقرار أو الديناميكية
 املصفوفة التالية توّضح ذلك: 

 IMPموعةتصنيف التفاعل جمل(:01)جدول رقم 

 ئـــةـيـبـال 

 

 ديناميكية

 

 مستقرة

 وقـالس

 

 متجانس

 

 (03خانة )ال

 

 (01خانة )ال

 

 متنافر

 

 (04خانة )ال

 

 (02خانة )ال

 ابالعتماد على املرجع السابق ةالباحث الطالبة املرجع: من إعداد

 ائج التالية:إّن حتليل أنواع العالقات املوجودة يف املصفوفة أعاله يقودان حتما إىل النت

متجانسة[ تصّنف العالقات املوجودة هبذه اخلانة من النوع الذي يسّهل التعامل ما و  : ]بيئة مستقرة(01)اخلانة -
 بني املؤسسات إذ تتضح الصورة للكّل يف حالة فحص البدائل. 

م عالقة عادة يقسّ متنافرة[ جيعل يف غالب األحيان هذا النوع من البيئات و  ]بيئة مستقرة: (02)اخلانة -
 ببعض ضرورة حتمية، كما جيب اإلاثرة إىل أمهية البدائل املتاحة. ماملؤسسات بعضه

متجانسة[ تلجأ يف مثل هذه احلاالت املؤسسات إىل بناء عالقات طويلة األجل و  ]بيئة ديناميكية: (03)اخلانة -
 عن طريق عقود.

ئة على املؤسسة التفكري دائما يف تطوير العالقة أو متنافرة[ حتّتم ديناميكية البيو  بيئة ديناميكية: ](04)اخلانة -
 ول إىل البدائل.حالتهيؤ للت

                                                           
1 - Ibid, P : 125 
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 يبقى يف األخري التذكري أبهم ما جاءت به هذه اجملموعة:
البحث الدائم عن و  املشرتيةو  املعامالت من جانب كل من املؤسسات البائعةو  املشاركة الفعالة يف الصفقات -

ليس رد و  خر، أي أّن العالقة القائمة على أساس الفعلار ملا سيفعله الطرف اآلمن االنتظاحللول ملشاكلها بدال 
 الفعل.

 معقدة.و  املشرتيني أبّنا عالقات طويلة األجل ووطيدةو  ز العالقات بني البائعنيتتمي -
خر أن يؤيدها األدوار اليت يتوقع كل طرف من اآلاملشرتي حمددة مبجموعة من و  الصالت بيت البائع إن -

 رار.ابستم
 كثافتها.و  قوة التفاعالت بني األطراف تعتمد على اتريخ العالقة -
ذات و  مع أطراف خمتلفةو  ألغراض خمتلفةو  العالقات اليت تشرتك فيها املؤسسات ميكن أن تكون متنوعة -

 لذلك ميكن القول أّن مثل هذه العالقات حتدث يف بيئة ذات شبكة عالقات واسعة.و  مستوايت أمهية خمتلفة

 هم رواد املدرسة:ومن أ
Ivan Snehota, David Ford, Malcolm Cunningham, Lars-Erik Gdde,  Hakan Hakansson, Peter 

naude  &Peter Turnbull 

 املطلب الثاين: املدرسة النوردية

كذا يف الدول و  ترجع أصول املدرسة النوردية إىل األعمال اليت قدمت يف قطاع اخلدمات يف فنلندا
لكن بدأت فعال هذه املدرسة تعرف نوعا من التوسع يف ّناية و ،(1970)فية يف ّناية السبعينات اإلسكندان
اهتماماهتا حول طبيعة العالقات طويلة األجل يف التسويق و  أين ركزت جّل أعماهلاتسعينات البداية و  الثمانينات
داية أعماهلا استعملت هذه املدرسة لكن يف بو  لكن دون استعمال لفظ )كلمة( التسويق العالقايت،و  اخلدمايت،

 مصطلحات خمتلفة هلذا املفهوم نذكر منها:

 البائعو  التفاعالت بني املشرتي -
 دورة حياة عالقة الزبون  -
 التصور اجلديد للتسويق  -
 العالقات املتفاعلة -
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على ذلك لقد استعملت هذه املدرسة مصطلح التسويق العالقايت ألول مرّة يف ّناية الثمانينات، كما أّكد 
دعمها لفكرة كون تسيري و  مساندهتاو  الذي بني كذلك نظرة املدرسة النوردية، Christian Grönroosالباحث 

زمالئه يف و  يرجع أيضا الفضل الكبري هلذا الباحثو  احملافظة على العالقةو  اخلدمات يف املؤسسة تعترب جوهر البناء
كذا تعميم هذا املفهوم بشكل جيعل و  مات إىل التسويق عامة،نقل مفهوم التسويق العالقايت من نطاق تسويق اخلد

استعمال املزيج و  أيضا على أّن مفهوم Grönroosفلسفة جديدة يف ميدان التسويق، كما يؤّكد و  منه توجه
ن التخّلي عنه نظرا سات التسويق لسنوات عديدة وجب اآلممار و  الذي يسيطر على أحباث( P4)التسويقي

لتسويق العالقايت جيب أن خاصة إدراك أمهية االحتفاظ ابلزبون كما أّن ممارسات او  احمليطو  تخلصوصيات املمارسا
القطاعني تنظر  ذينويق الصناعي كون التعامالت يف هالتسو  زها املنوط هبا خاصة يف تسويق اخلدماتأتخذ حي

 .ركيزة األساسية يف العمليةبناء العالقة يعترب الو  إىل التسويق على أنّه عملية تفاعلية يف سياق اجتماعي
 جزء اثين خيصو  البائع فتنقسم إىل جزأين، جزء خاص جبذب الزبونو  أّما فيما خيّص العالقة املوجودة بني املشرتي

 .بناء عالقة معه
جوهر عمله يكمن يف و  من رواد هذه املدرسة، Evert Gummesson، يعترب Grönroosإضافة إىل أعمال الرائد 

ودة، أّما الثاين فيختّص ابستخدام سلوك اجلكّل ما يتعّلق به من إدارة و  األول تسويق اخلدمات جمالني أساسيني
 .IMPما قدمته جمموعة و  الشبكات يف التسويق الصناعي

1تعريف التسويق العالقايت حسب_ 
Gummesson 

، إما (30)ني عالقةتفاعل نظام أكثر تعقيدا للتصنيف حيتوي على ثالثو  شبكاتو  "التسويق عبارة عن عالقات
 ."عالقات سوقية أو عالقات غري سوقية

أمنا كبريين كون و  اليت متنح للمؤسسة استقراراو  املختلفةو  د الباحث على فوائد التسويق العالقايت الكثريةيؤكو  هذا
  غريهم.و  موردينو  أفرادو  العالقة تصبح ذات فائدة لكّل األطراف املتداخلة من زابئن

 تطبيق هذا املفهوم اجلديد حيتاج إىل منوذج جديد إلدارة التسويق كون مبادئ على أن Grönroosوأخريا يشري 
قيم التسويق العالقايت ختتلف عن تلك اليت تعودت املؤسسة ممارستها يف التوجه الكالسيكي، بداية جيب أخذ يف و 

االنتقال إىل التجربة  ة حمددة، مث املؤسسة إىل اعتباره نظريشامل يفو  احلسبان التسويق العالقايت كمفهوم واسع

                                                           
1 - Event Gummesson , «Implementation requires a relationship marketing paradigm» , journal of the academy of 

marketing sciences , 26 (3) , 1998 , P : 242-249 . 
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التسويق  على أن Gummessonد بصفة خاصة على مواقف تسويقية معينة، يؤكأخريا تطبيق هذه النظرية و  العملية
 العالقايت منوذجا تسويقيا جديدا. 

عدة بياانت تنمية قاو  تطوير، ة عوامل كالشبكات، التحالفات اإلسرتاجتيةعم التسويق العالقايت من خالل عديتم د
 هة إىل السوق،ط التسويقي هو عملية تسيريية موجز هذه املدرسة أيضا من خالل حقيقة أن النشاتتميو  الزابئن،

 خصائص أساسية فيما يتعلق ابإلسرتاجتية العالقاتية: (03)هي بذلك تعتمد على ثالث و 
 خلاصية األوىل: عملية التفاعل جوهر التسويق العالقايت - 

 تعّمق العالقاتو  م تنميةلثانية: عملية احلوار تدعاصية ااخل - 

 اخلاصية الثالثة: القيمة من نواتج التسويق العالقايت - 
 اخلاصية األوىل: عملية التفاعل جوهر التسويق العالقايت -1
خر، ة كل طرف خلدمة )خدمات( الطرف اآلالزابئن يقوم على أساس أتديو  التفاعل املستمر بني املؤسسات إن

 املؤسسات تقوم بتقدمي حلول هلم.و  ئن يتعرضون ملشكالتفالزاب
 تعّمق العالقاتو  اخلاصية الثانية: عملية احلوار تدّعم تنمية -2

إجناح العالقة، ووفقا للفكر التسويقي و  الزبون( عملية أساسية إلجنازو  يعترب االتصال الدائم بني الطرفني )املؤسسة
ه ففي كللكن على النقيض من هذا  و  احد فقط من املؤسسة إىل الزبونالتقليدي )الكالسيكي( االتصال يف اجتاه و 

من الزبون إىل و  فكر املدرسة اإلسكندانفية يتم الرتكيز على االتصال يف االجتاهني، من املؤسسة إىل الزبون
 تواصل. و  املؤسسة، أي هناك اتصال

 اخلاصية الثالثة: القيمة من نواتج التسويق العالقايت  -3
 هذه القيمة جيب إدراكها من طرف الزبون،و  تقدم منتوجات/خدمات ذات قيمة،و  تنتجأن ؤسسات جيب على امل

  .الزبون ( –ؤسسة توليد هذه القيمة، إمّنا نتاج مسامهة كال الطرفني )املو 
 Evert Gummesson &Christian Grönroosمن أهم رواد هذه املدرسة: 

 

 )األجنلوأسرتالية(املطلب الثالث: املدرسة األجنلوساكسونية 
اهتماما ابلغا يف الوسط العلمي و  زا كبريانظرية التسويق العالقايت أتخذ حيبدأت  (1980)مع بداية الثمانينات 

اهتموا بنظرية التسويق العالقايت كانوا ينتمون إىل  احلقيقة أّن معظم الباحثني الربيطانيني الذينو  بربيطانيا العظمى،
 من بريطانيا Cranfieldمع أواخر الثمانينات بدأت جمموعة من الباحثني من جامعة  الشهرية، لكن IMPجمموعة 
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أكثر أيضا توسعا حول التسويق و  أكثر إسرتاتيجيةو  من أسرتاليا يف تطوير وجهة نظر جديدةMonash  جامعة و 
 العالقايت.

حتت تسمية  1983 مؤمتر سنة لر احلقيقي الذي عرفه حقل التسويق العالقايت كان بعد تنظيم أو إال أن التطو 
نتائج و  ،Bàllantyneإدارة الباحث و  حتت إشراف Cranfieldجبامعة  (ICIR)املؤمتر الدويل للتسويق العالقايت 

 :خمتلف حبوث هذه املدرسة تدور حول ثالث انشغاالت أساسية

لعالقة ما ز أساسا على اه تسويقي جديد يرتكويق املبين على العمليات إىل توجالرتكيز على االنتقال من التس -1
ا تساند حاجة املؤسسة إىل منوذج أفقي يعتمد على املقاربة بني الوظائف، إذا متعنا بعمق يف هذه الفرتة جند أّن

 املبنية على فلسفة التنسيق املتوّجه حنو العالقات مع جمموعات أخرى أو أسواق أخرى.
 ن من ستة أسواق أين تلعب املؤسسة دورا حيوايوذج متكو العالقايت انطالقا من منإقرتاح إطار لتحليل التسويق  -2
اهلدف ليس إنشاء العالقات  التأكيد أيضا على أنو  قة هبذه األسواق،اإلسرتاتيجيات املتعلا يف تطوير إسرتاتيجيو 

جهزة األو  لكن حماولة توسيع هذه الدائرة لتشمل العديد من األطراف كاملسامهني، املوردين، الزابئن، املوظفنيو  فقط
طول عمر و  درجة االلتزامو  ضّخه يف هذه العالقة ت طبقا ملستوى االستثمار الذي متة العالقاختتلف قو و  احلكومية،

عالقاهتا و  والشكل املوايل يوّضح األسواق السّتة اليت تتبع املنهج الوضعي. IMP العالقة على عكس جمموعة
 .ابملؤسسة

 

 ةاألسواق الست(:01)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة الباحثةرجع : امل

  عالقة أكثر قّوة

أسواق 
 التأثري

 أسواق
 املرجعية

أسواق 
 داخلية

 أسواق

 الزابئن
سوق  املؤسـسة

 االستقطاب

سوق 
 احللفاء

ة عالقة أقّل قوّ   
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ه جديد مبين أساسا على جلب الزابئن إىل توجو التفكري يف االنتقال أبنشطة التسويق املعتمدة على جذب  -3
 حماولة االحتفاظ ابلزابئن أطول مّدة ممكنة.و  اإلبقاء

 ما جاءت به هذه املدرسة يف: أهم وأخريا ميكن تلخيص
 احلفاظ على الزابئن -
 والء الزابئن -
 اقتصادايت العالقة مع الزبون  -
 خلق القيمة -

 ,Payne& Murphy Smith, Foxall Buttleمن  من رواد هذه املدرسة جند كل

 الرابع: مدرسة أمريكا الشمالية املطلب

مالية، كما ة ووترية البحوث اليت تناولت مفهوم التسويق العالقايت خاصة يف أمريكا الشلقد تزايدت حد
ها بشكل  أين مت مجع عدة تيارات سامهت كل، GrönroosوBerry, Bàllantyne ,Payne من أشار إليها كل

تعود بداايت و  احلقيقة أّن هذه البحوث كانت ذات اجتاهات خمتلفة،و  كبري يف إثراء حقل تسويق اخلدمات،
ابلعالقات ها الكبري درسة إىل سنوات السبعينات أين مت نشر عدة أعمال عملية تعلقت يف شقالبحث يف هذه امل

 .ا بني املؤسسات على املدى الطويلم

ز أساسا دافعت عن فكرة مفادها أن التسويق العالقايت يركو  زتالبحوث على وجهة نظر واحدة متي تتفق معظم
ز أساسا على حقل كوّنا تركقة إىل حّد ما  تعترب هذه النظرة ضيو  على مستوى العالقة الثنائية )مشرتي/مورد(.

 Berry 1983 -1995 من ألعمال املشهورة اليت جاء هبا كلهذا ابالعتماد على او  طتسويق اخلدمات فق

صت بشكل كبري يف ختص  KumarوGanesanو JohnوHeideمن  إال أن أعمال كل، 1991Parasuramaneو
ويق ؤسسات يف إطار التساليت بدورها سامهت بشكل كبري يف فهم املبادالت ما بني املو  دراسة عمل قنوات التوزيع

 .العالقايت

إدراك مدى أتثري احمليط التنظيمي يف تطوير العالقة و  تظهر إسهامات هذه املدرسة بشكل كبري يف فهم -
ابئع/مشرتي، مع اإلشارة على أنّه يتّم التأكيد يف هذه املقاربة على حتليل العالقة ابلرتكيز على املورد أكثر من 

 الرتكيز على جهة املشرتي. 
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 مبكرا عن احتمال حدوث تغيري ميس Théodore Levitt&Barbara Bund Jacksonمن  لقد عرب كل -
وزمالئه واجهوا  Berryوابملوازاة الباحث الكبري  Harvard Businesssق ابألسواق الصناعية مؤكدين ذلك لـيتعلو 

 تقريبا نفس املشاكل يف قطاع اخلدمات.
 ThéodoreLevitt:1إسهامات  -1

العالقة  يشري الباحث على أن، Harvard Business Reviewمن خالل مرجعه الضخم الصادر عن 
د الباحث على الختيار القادم للمشرتي، كما يؤكا مشرتي/مورد ما بعد عملية البيع تساهم بشكل كبري يف حتديد

 املشرتي ال يكفي أبدا االعتماد على الطرق الكالسيكية و  استمرار عّدة صفقات ما بني املوردو  أنّه يف حالة تتايل
األفعال ذات التأثري اإلجيايب على و  بشكل كبري على مجيع السلوكياتو  يف تسيري هذه الصفقات، بل جيب الرتكيز

 (:A) ربعةأب Levitt ها الباحثاليت حّددو  ،املشرتيو  القة بني املوردالع

 التهديدات.و  معرفة جماالت الفرصالوعي : -1
 حتديد الضرورايت لبلوغ األهداف املرجوة. من مثو  تقييم وضعية املؤسسة لتدارك النقائصالتقدير: -2
 ؤشرات أخرى للنجاعة.هذا ملقارنتها مع مو  متابعة مجيع العالقات الفرديةو  قياس املساءلة: -3
هذا ابلرتكيز على أثرهم على مجيع و  االتصال،و  مكنزمات التنظيمو  أخذ القرارات مع ختصيص املوارد التطبيق: -4

 العالقات املستهدفة.
 Jackson:إسهامات  -2

اختالف تسويق الصفقات مع التسويق العالقايت املبين على العالقات الدائمة بني و  على تعارض Jacksonدت أك
 زابئنها مركزة على منط الدميومة يف السلوك بني الطرفني.و  املؤسسة

ق الذي يتعل Always -a- shareتتطرق دائما الباحثة إىل مسألة قياس درجة والء الزبون ملورده من خالل منوذج 
 بسهولة كبرية، هذاو  إبمكانية ختلي أو تغيري الزبون لسلوكه الشرائي اجتاه نوع معني من املنتوجات لصاحل مورد ٱخر

يف حالة ما أراد و  اليت عادة ما تكون يف هذا املدخل متدنية،و  هذا راجع إىل تكاليف التغيري اليت يتحّملها الزبونو 
جذابة من و  املورد أن يربط عالقات طويلة األجل مع هذا النوع من الزابئن فما عليه إاّل تقدمي جمموعة خمتلفة

 ا خدمات ما بعد البيع.كذو  األسعارو  اخلدماتو  املنتوجات

                                                           
1 Nicole coviello , Rodrick Brodie and Hugh.J.Munro , «  understanding contemporary marketing : development 

of classification schema » , journal of marketing management , 13 , August , 1997 , PP : 501- 522 .  
 

 
 - االحتفاظ ابملشرتي الصناعيو  صاحبة كتاب "الربحو  أستاذة جبامعة هارفت "winning and keeping industriel customers 

https://www.google.dz/search?biw=1280&bih=630&q=travaux+de+th%C3%A9odore+Levitt&spell=1&sa=X&ei=vokBVMLMIcXXaouHgaAB&ved=0CBcQBSgA
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ا رؤية الباحثة دائما حول الزابئن الذين يتلقون عادة صعوابت يف التخلي عن مورديهم يدجمون يف منوذج يطلق أم
ب على اخلسائر اليت ترتتو  الذي يرتكز أساسا يف حتليل التكاليف  O "Lost – for – good"عليه تسمية منوذج 

 منوذج:  بنّي خصائص كلفيما يلي ن وه ختلي الزبون عن مورد

سهولة أمام الزبون يف تغري املورد، يف حني و  هناك إمكانية كبرية Always-a- shareق بنموذج فيما يتعل  -
 .Lost – for – good يف منوذج  ا كبريا أمام الزبون للقيام بتغري املورد تبقى عائقتكاليف تغري

اخلدمات ذات ميزة كبرية مما يؤثر على و  من املنتوجات يقّدم املورد جمموعة Always -a- share وفقا لنموذج -
الزبون يبقى دائما ملتزما مبورده  Lost – for – good إبقائه أطول مّدة ممكنة على عكس منوذجو  الزبون إجيااب

 احلايل .
لثاين يواجه هناك إمكانية كبرية لتقسيم الزابئن ما بني املوردين، أّما يف النموذج ا Always -a- shareيف منوذج  -

 صعوبة أكرب يف إعادة املتسربني منهم. و  املورد صعوبة كبرية يف كسب الزابئن
الزابئن ابلنموذج األول بعالقات قصرية املدى، يف حني يف النموذج الثاين و  توصف العالقات ما بني املوردين -

 يكون هذا النوع من العالقات على املدى الطويل.
 يق الصفقات يف حني النموذج الثاين يعتمد على التسويق العالقايت. يرتكز النموذج األول على تسو  -

 CMPاخلامس: جمموعة ممارسات التسويق املعاصر  املطلب

هذا من طرف جمموعة و  جبامعة أوكالند بنيوزلندا (1996)يف سنوات التسعينات  CMPوضعت جمموعة 
يم األساسية لضبط كيفية ارتباط املؤسسات املفاه  Nicole Coviello&Brodie Rodعلى رأسهم و  من الباحثني

 نتائجها،و  كذا دمج خمتلف التطبيقات التجريبية السابقةو  احلديثة للتسويق،و  دمج الرؤى التقليديةو  ابألسواق
حتليل أساس التسويق و  بصورة أّدق حياول أنصار هذه اجملموعة وصف املمارسات التسويقية يف حميط جديدو 

د كما يسلم بوجود تصور متعداجلانب االقتصادي.  و  ، الثقافاتف الوضعيات كاملنظماتالعالقايت أيضا يف خمتل
وجهة نظر متعددة متجاوزا بذلك  ز يف مضمونه على استعمالالذي يركو  املفاهيم يف جمال التسويق العالقايت

 املعارضة القائمة على أساس التسويق العالقايت نقيض للتسويق التقليدي.

الوالدة احلقيقية كانت سنة  ، إال أنموعة فنجدها مع بداية التسعينات أصول أعمال هذه اجملا إذا رجعنا إىلأم
 Richardو Vicky  Little ذكرهم جند  ابإلضافة إىل الباحثني الذين مت على يد عّدة ابحثني هذا، 1996

Broxe،  بعد ذلك  تطبيقاته، ليتمو  سويقلقد أتثروا بشكل كبري ابلفارق الشاسع املوجود بني املفاهيم النظرية للتو
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الذي يعارض وجهة نظر التقليدية للتسويق مع و  تقدمي نقد بناء حول اجلدل األكادميي القائم يف جمال التسويق
التسويق التقليدي ال يتعارض  القائمة على مبدأ أنوجهة نظر العالقاتية له، أين يفضل أنصار هذا التوجه الفكرة 

هبذا  اليت دفعتو  ة حبوث ذات أمهية كبريةمن هنا جاءت فكرة عدو  جمال املبادالت مع التسويق العالقايت يف
 م أعضاء الفوج مشروع البحث إىل مرحلتني ميكن إدراجهما فيما يلي: املفهوم أشواطا كبرية، يقي

 املرحلة األوىل من املشروع: -1
ملمارسات التسويقية ذات األبعاد النظرية يتم ا كلو  يتم الرتكيز فيها على إنشاء إطار حتليلي نظري لعملية املبادلة،

ة جماالت حبثية حددوا ست Coviello&Brodie,  Minro,1997 يف ذات السياق نفسهو  تصنيفها يف مرجعيات،
 ذات الصلة املباشرة بدراسات التسويق العالقايت:

 التسويق اخلدمايت. -
 املبادالت ما بني املؤسسات. -
 سالسل اإلنتاج. -
 الشبكة. -
 سلسلة القيمة.و  اإلسرتاتيجي التسيري -
 تكنولوجيات املعلومات. -

ز مبجموعة من العمليات ت الباحثني إىل معاينة مفادها أن التسويق يتميفيما بعد التعّمق يف عملية التحليل أوصل
 املعّقدة تظهر يف جوانب خمتلفة من السوق.

 اجلوانب السوقية: -1
 الصفقات التسويقية  -
 قاعدة املعلومات التسويقية -
 التفاعالت التسويقية -
 التسويق الشبكي -
 أبعاد التبادل العالقايت: -2
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وزمالءها ووفقا للجوانب السوقية املذكورة سابقا  Covielloهذا دائما حسب و  هناك سبعة أبعاد للتبادل العالقايت
ما توضيحها فيميكن ميكن توضيح كل بعد من األبعاد السبعة حسب خمتلف جوانب السوق املوجودة، العالقات

                              1يلي:

يف تسويق الصفقات الرتكيز على الصفقات االقتصادية أي تلك و  يتم مبوجب هذا البعد بؤرة تركيز التبادل: -1
الصفقات اليت تراها املؤسسة مرحبة من جانبها فقط، أما من منظور التسويق القائم على قواعد البياانت فالرتكيز 

كذا حجم املعلومات املرتاكم من جرائها، الرتكيز يكون على العالقات املتبادلة بني و  قتصاديةيتم على الصفقات اال
ا بعد الرتكيز يكون على شكل عالقات تربط بني املؤسسات املتفاعلة ، أمالبائع يف التسويق التفاعليو  املشرتي

 فيما بينها.

 طراف املتداخلة يف التبادل يف شكل مؤسسةيرى تسويق الصفقات األ األطراف املشرتكة يف عملية التبادل: -2
مشرتي كذلك لكن و  مشرتي يف سوق عام، يف حني التسويق القائم على قواعد البياانت يراها يف شكل مؤسسةو 

مشرتي ذات و  يف سوق مستهدف معنّي لكن يف املقابل التسويق التفاعلي ينظر هلذه األطراف على أّّنا ابئع
مؤسسات و  مشرتيو  من منظور تسويق الشبكات هذه األطراف هي ابئعو  فرديعالقات تفاعلية على مستوى 

 أخرى.  
ال عديدة فيتمثل يف اتصال من املؤسسة إىل السوق ككل يف اأيخذ االتصال أشك :منط االتصال بني األطراف -3

املتصل هبم هم  من املؤسسة إىل األفراد يف التسويق القائم على قواعد البياانت )األفرادو  التسويق الكالسيكي،
على و  اتصال من أفراد مع أفراد عرب مؤسسات يف التسويق التفاعليو  مجع املعلومات بشأّنم(، األفراد الذين مت

 شكل اتصال ما بني مؤسسات  لكن يتضمن أفراد ابلدرجة األوىل. 
ا يف ، أمفة غري شخصية )مؤسسة، أفراد(أيخذ االتصال يف تسويق الصفقات ص نوع االتصال بني األطراف: -4

لكّنه عن بعد، أّما يف التسويق التفاعلي فيأخذ االتصال شكل و  تسويق القائم على قواعد البياانت فيكون شخصّيا
 غري شخصي.و  التعاون، يف حني يف تسويق الشبكات يرتاوح بني شخصيو  االلتزامو  وجه لوجه مبنّيا على الثقة

قد تستمر يف تسويق املعامالت أّما يف و  االنفصاليةو  ادابلنسبة هلذا البعد أيخذ شكل اإلنفر  االستمرارية: -5
قد و  احتمال بقائها مع الوقت، يف حني يف الشكل الثالث تكون مستمرّةو  الشكل الثاين تكون االستمرارية منفردة

 ديناميكية.و  خر شكل تكون مستمرّة متزنةآيف و  تكون قصرية أو طويلة املدى

                                                           
- اجلوانب من جبانب العالقايت التبادل أبعاد من بعد عالقةكل: العالقات. 

1- Nicole coviello , Rodrick Brodie and Hugh.J.Munro , «  understanding contemporary marketing : development 

of classification schema » , journal of marketing management , 13 , August , 1997 , PP : 501- 522 .  
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تكون رمسية ذات بعد شخصي يف التسويق القائم و  يف تسويق املعامالت أتخذ الطبيعة صفة الرمسية الطبيعة: -6
على مستوى األعمال يف التسويق و  غري الرمسية على مستوى شخصيو  أتخذ طابع الرمسيةو على قواعد البياانت،

 تسويق الشبكات و  التفاعلي
 ية:أي من املتحّكم يف عملية التبادل فنجدها أتخذ األشكال املوال ميزان القوى: -7

 املشرتي سلبيا و  تسويق املعامالت: البائع يكون إجيابيا -
 التسويق القائم على قواعد البياانت: البائع يكون دائما إجيابيا لكن املشرتي هذه املرّة أقّل سلبية  -
 بينهم  ةتواجد اعتمادية متبادلو  املشرتي إجيايبو  التسويق التفاعلي: البائع إجيايب -
 سات املتدخلة يف عملية التبادل ذات سلوك إجيايب تسويق الشبكات: كّل املؤس -

بتحديد األبعاد اإلدارية للتسويق يف مخسة جمموعات أساسية  Covielloإضافة إىل األعمال السابقة قامت 
الثالث يف نوعية االستثمار و  الثاين لبؤرة تركيز اختاذ القرار اإلداريو  خصص البعد األول للقرارات اإلدارية،

مستوى اختاذ القرارات التسويقية كبعد رابع، أّما اخلامس فخصص لإلطار الزمين و  املؤسسة ذي تقوم بهالتسويقي ال
 للتخطيط اإلداري.

 

 املرحلة الثانية: -2
هذا ابالعتماد على عّدة أعمال منها و  أّما املرحلة الثانية من املشروع فتمثلت يف التأكيد التجرييب ألطروحة اجملموعة

منها ما أخذ التوجه الكيفي، و  االستبياانتو  متحور يف غالبية األحيان حول االستجواابتو  ما أخذ صيغة كمية
 مركزين بذلك على دراسة احلاالت.

هتتّم ابالحتكاك ابلبحوث و  أّما ٱخر البحوث للمجموعة فرّكز على العالقة املوجودة بني اجلانب التطبيقي والنجاعة
 ال.  إقحام ابحثني جدد يف هذا اجملو  الدولية
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 العالقايت  التسويق حول عموميات :الثاين املبحث   

 :متهيد

 مفهوم بتناول البداية فكانت العالقايت، التسويق حول عموميات وعرض لدراسة املبحث هذا خصص

 استنتاج من نتمكن حىت الزمين والتسلسل العرض حنرتم مرة وككل العالقايت التسويق تعاريف خمتلف وعرض

 ختصيص مت نسبيا احلديث املفهوم هذا مع وتداخل لبس كل  وإلزالة التعاريف، هذه خمتلف عرفتها اليت التطورات

 يتم بعدها مث ،العالقايت التسويق مفهوم مع املتداخلة املفاهيم خمتلف عرض فكان لة،أاملس هذه ملعاجلة كامال  مطلبا

 للتسويق تبنيها من املؤسسة انتقلت كيف  عرض أخريا ليتم العالقايت، التسويق وأهداف أمهية من كل  إىل التطرق

 العالقايت التسويق املؤلفات بعض يف يسمى كما  أو النيوعالقايت التسويق إىل مث العالقايت التسويق إىل التقليدي

 .اجلديد

 تعريف التسويق العالقايت و  املطلب األول: مفهوم

إلشارة أوال إىل فهم أصول هذا املفهوم، ق إىل ضبط مفهوم التسويق العالقايت، جتدر بنا اقبل أن نتطر 
بداية ابلقطاع  Bagozziو Jacksonمن  سويق العالقايت من خالل أعمال كلففي سنوات السبعينات ظهر الت

ويف كتاابت أخرى يتم اإلشارة إىل القطاع اخلدمايت ابلدرجة األوىل، فبالنسبة للباحث  قطاع التوزيع، الصناعي مث
Grönroos أو منوذج لكن ابملقابل يرى فريق تغيري يف توجه  ترب التسويق العالقايت ما هو إالثال يععلى سبيل امل

 خر من الباحثني على أّن هذا املفهوم هو يف احلقيقة مقاربة قدمية.آ

 ة متاما عن الواقع العملياملستقلو  هذا االختالف يف الرؤى جيمع يف طياته جمموعة من الدالالت املختلفة إن
ه، مما جعل أغلبية الباحثني على عدم اتفاق يف استعماالت هذا املفهوم بل ظهرت هناك مصطلحات تطبيقاتو 

 خمتلفة يراد هبا نفس املعىن، نذكر أمهها:و  عديدة

 العالقة مشرتي/ ابئع. -

 عالقايت. منوذج -

 النظرة العالقاتية. -
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 عالقات التسويق. -

 التوجه العالقايت. -

 التسويق العالقايت. -

 العالقايت: تعاريف التسويق
ابحث ينظر إىل هذا املفهوم  ر مل يتفق الباحثني على رؤية موحدة للتسويق العالقايت، بل راح كلكما أسلفنا الذك

جدا  الفرنسية ثريو  غة اإلجنليزيةخاصة ما ورد منها ابللو  األدبيات التسويقية يف هذا اجملالو  من زاوية يراها مناسبة،
بشكل كبري على أهم التعاريف اليت تكّررت بشكل ملحوظ يف اجملالت و  زلذا حناول يف هذا الصدد الرتكي

 عليه سيتم الرتكيز يف ذلك على البعد الزمين ال أمهية التعريف.و  املتخصصة
احملافظة املتبادلة للعالقات و  تطويرو  إنشاءو  التسويق العالقايت حسب فورد هو "إقامة :1980سنة  Fordحسب  -

  1."نالطويلة األمد مع الزابئ

  2"تطوير العالقات مع زابئن املؤسسة.و  احملافظةو  "يركز التسويق العالقايت على جلب:1983سنة Berryحسب -

 احملافظةو  حتديدو  "التسويق العالقايت هو جمهود يبذل لغرض الكشف :1992سنة Shani & Chalasaniحسب -
قيق منفعة الطرفني من خالل عقود متبادلة بصورة مستمرة هذه الشبكة لغرض حتو  لتقويةو  بناء شبكة مع الزابئن،و 

 3"ألجل حتقيق قيمة مضافة على املدى الطويل.

 احملافظة على العالقات مع الزابئنو  تطويرو  ،" التسويق العالقايت هو خلق مسبق:1999سنة Harkerحسب  -
املدى الطويل  –ظة احملاف –التطور  –ف التسويق العالقايت : النشأة ة تعر مية أساسيييوجد سبعة أصناف مفاهو 
 "احملتوى االنفعايل.و  النتيجة –التفاعل  –

 "التسويق العالقايت إطار حديث النشأة موجه بصورة أساسية إلنشاء، تطوير :2000 سنة Ballantyne حسب -
من اليت من خالهلا تتطور عالقات التبادل عرب الز و  احملافظة على املبادالت ذات القيمة بني مجيع األطراف املعنيةو 

 "مستقرة يف سلسلة املوردين.و  بلوغا إىل روابط مستمرة

                                                           
1 - Ford, D, « The development of Buyer – Seller relationships in industrial market », European journal of 

Marketing, vol .14, 1980, P: 339. 
2 - Berry LL, « relationship marketing emerging perspectives of services marketing », American Marketing 

Association, Chicago, 1983, PP: 25. 
3 - Shani.D, Chalasani.S, « exploiting niches using relationship marketing », journal of Business strategy, vol 6, 

N°= 04, 1992, P: 43.  
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التسويق العالقايت هو توجه إسرتاتيجي متعدد األطراف مرتكز : 2009 سنة Durif, Graf & Ricardحسب -
 التنبؤ ابنقطاع العالقاتو  تقويةو  تطويرو  عدد من املعايري تعاقدية هادفة إىل خلقو  على املعرفة العميقة للمتعاملني

 ذي كثريا ما يساعد على تعظيم العوائد على املدى الطويل جلميع األطراف املشرتكة يف عملية التبادل.الو 

 يف اجملال ميكن لنا استنتاج املختصنيو  الباحثني التعاريف للتسويق العالقايت ألهممما سبق عرضه ملختلف  
 أفرادها من موظفنيو  واملؤسسة موردو  الزبون التسويق العالقايت هو جمموعة أنشطة موجهة ابلدرجة األوىل خلدمة أن
احمليط االيكولوجي من خالل و  اخلدماتو  انسياب املوادو  مجيع أنظمة التوزيع اليت من شأّنا تيسري تدفقو  عمالو 

 املتعاملني مع املؤسسة. و  ذات قيمة مضافة جلميع األطرافو  ربط عالقات طويلة األمد مرحبة
 م املتداخلة مع مفهوم التسويق العالقايتاملطلب الثاين: خمتلف املفاهي

ال يزال مفهوم التسويق العالقايت يف مرحلة التطور مما خلق نوعا من تضارب يف التسميات أو استعمال 
اإلسرتاتيجية يفضل ابحثو هذين اجملالني استعمال و  مصطلحات بديلة لدى الكثري من الباحثني، ففي جمال اإلدارة

هذا للتعبري عن نفس املفهوم و  ة أو استعمال كلمة شبكات أو حىت التحالفات اإلسرتاجتيةلفظ الشراكة اإلسرتاجتي
أما مفهوم  تعاون األفراد فيما بينهم،و  )التسويق العالقايت(، يف حني التحالفات اإلسرتاتيجية تعكس اتفاق

كذا أشكاال تنظيمية أخرى و  الشبكات، فيدخل ضمن البنيات املعقدة الناجتة عن خمتلف التحالفات اإلسرتاتيجية
 1للتعاون.

كبريا يف توضيح ظهور ما اصطلح تسميته ابلتسويق املبين على و  وقد كان للتحالفات اإلسرتاتيجية دورا مهما
املوارد ما بني األطراف على املدى طويل األجل لغرض الزايدة يف الوضعية التنافسية و  تبادل املصاحلو  تقسيم

 دف إليه التسويق العالقايت بصورة صرحية. يهو  هو ما يرميو  للمؤسسة،
 أهداف التحالفات اإلسرتاتيجية األبعاد األساسية للتسويق العالقايت:و  هذا انطالقا من رؤية وميكن استنتاج

احملافظة و  خلق، تطويرو  اشرتاكهم يف حتقيق أهدافهم يعكس بصورة واضحة مظاهر إنشاءو  تفاهم األفراد إن -1
 الء األفراد.على العالقة ما بني هؤ 

 التعاون يف التحالفات اإلسرتاتيجية يتعّلق ابلتفاعل يف التسويق العالقايت. -2

 املدى الطويل مكون أساسي من مكوانت سواء تعريف التحالفات اإلسرتاتيجية أو تعريف التسويق العالقايت. -3

                                                           
1- Ibid, P: 13.  
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يف جمال التسويق تعرب بذلك عن عمل الشبكات و  هي نتيجة التحالف احلاصل بني عّدة أطراف،و  الشبكات -4
 العالقايت. 

شيوع مصطلح التسويق الفردي و  املهم يف بلورةو  التطورات التكنولوجية الدور الكبريو  لقد كان للتغريات 
أين أصبح هذا املصطلح  (CRM) يطلق عليه تسيري العالقات مع الزابئنو  )التسويق الشخصي( قبل أن يصطلح

 اجملال التجاري خالل األلفية احلالية.تداوال يف و  من أكثر املصطلحات استعماال

 )التسيري اإللكرتوين للعالقات مع الزابئن( 1ECRMهناك مصطلحات أخرى اشتقت من نفس املصطلح السابق

البعد و  تسيري العالقات مع الزابئن(، أين يتم يف ذلك االعتماد على تكنولوجيات اإلعالمو  )األفراد HCRMو
 .البشري داخل املؤسسة

 من ضمن تسيري العالقات مع الزابئن متغري تسيري العالقات مع الزابئن عن التسويق العالقايت هو كونز ما ميي
تطوير و  احلفاظو  متغريات التسويق العالقايت، أي ذلك الشق من التسويق العالقايت الذي يبحث يف جذب

ستعمل ابحثون ٱخرون مصطلح إضافة إىل املصطلحات السابقة ا العالقات مع الزابئن فقط على املدى الطويل.
وهذا إلعطاء ملفهوم الشراكة بعد  التوجه العالقايت للتعبري عن التسويق العالقايت، أو التسويق العالقايت الشامل

ليس الرتكيز على عالقة و  أكثر حركية، أين تظهر هذه األخرية ربط عالقات مع مجيع األطراف املتداخلة،و  أوسع
 1.املؤسسة بزابئنها

 أهداف التسويق العالقايت و  الثالث: أمهية املطلب

مجيع و  يعترب ذا أمهية ابلغة كونه احملّدد الرئيسي للعالقة القائمة بني املؤسسةو  للتسويق العالقايت مجلة من األهداف،
ّجه عدم االستقرار، نورد فيما أييت أهم أهداف هذا التو و  األطراف املتعاملة معها يف ظل حميط يتسم بشّدة املنافسة

 اجلديد.
 أمهية التسويق العالقايت: -1

لقد أّكد جّل الباحثني على ضرورة تبين املؤسسة للتسويق العالقايت خاصة يف الوقت احلايل ملا له من أمهية ابلغة 
 سواء ابلنسبة للمؤسسة أو ابلنسبة لألطراف املتعاملة معها، نوّضح من خالل النقاط التالية هذه األمهية:

                                                           
1 - Gummesson.E , « total relationship marketing : rethinking marketing management relationship »,  strategy 

and CRM,  approaches for the Network economy , 2nd edition , oxford , UK : Bulterworth Heinemann , 2002 ,   

P : 18 
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خاصة و  لعالقايت على االحتفاظ مبستوى معنّي من التواصل الدائم مع مجيع زابئن املؤسسةيساهم التسويق ا -
تقوية العالقات معهم من خالل مجلة من الوسائل تساعد على الوصول إليهم و  وحماولة تعزيز (CPP)املرحبني منهم 
 ع الشخصي.البيو  املكاملات اهلاتفيةو  من مجلة هذه الوسائل االنرتنتو  مناسب،و  بشكل سريع

ينظر التسويق العالقايت إىل الزابئن احلاليني على أّّنم رأمسال املؤسسة، فهو بذلك يتجه حنو االحتفاظ ابلزابئن  -
عدم اتكاله على جذب زابئن جدد )تكلفة االحتفاظ ابلزبون احلايل أقّل من مخس إىل سبع مرات من و  احلاليني

 .(تكلفة جذبه

هذا ال و  منتوجات ذات جودة كبرية إىل الزابئنو  جة األوىل على تقدمي خدماتيرتكز التسويق العالقايت ابلدر  -
 يكون إالّ من خالل السعي الدائم إىل تبين سياسة االبتكار الدائمة.

التزامه ابلوعود و  هذا من خالل إيفائهو  خيلق التسويق العالقايت جسور جتعل الزابئن أكثر اجنذااب حنو املؤسسة -
 . اليت تقدمها املؤسسة

هذا ما جيعلها أكثر قدرة و  التواصلو  التسويق ابلعالقات يقّرب الزابئن من املؤسسة من خالل عملية االتصال -
 .رغباهتمو  على االستجابة حلاجاهتم

مورديها مما يتيح هلا فرصة التمّيز و  عالقات طويلة األمد بني املؤسسةو  يسعى التسويق العالقايت إىل ربط أواصل -
يف األوقات املناسبة ابلكمّية املناسبة عن و  أقّل تكلفةو  خدمات أكثر جودةو  ق متوينها مبواديف األسواق عن طري

 بقية املنافسني الٱخرين.

 أهداف التسويق ابلعالقات: -2

 ها:مهيسعى التسويق العالقايت إىل بلوغ مجلة من األهداف لعلى أ
 جذب الزابئن: -2-1

طبعا هذا بعد دراسة و ال للدخول يف عالقات طويلة األمد معها.جذب الزابئن األكثر احتما ىتعمل املؤسسات عل
من مّث إمكانية االستجابة هلا بصورة و  رغباهتمو  حتديد حاجاهتمو  أي فهم، سلوكهم الشرائي أو االستهالكي

 انفرادية.
 احلفاظ على الزابئن: -2-2

ة األمد معهم، إذ يرتّتب على ذلك ال تستطيع املؤسسة احلفاظ على زابئنها إاّل من خالل بناء عالقات طويل
ختفيض من تكاليف اجلري وراء زابئن جدد )تكاليف تسويقية ابلدرجة األوىل(، إذ أثبتت التجارب أّن إرضاء 

                                                           
- كلمة الشراء للتعبري عن املشرتي الصناعيو  تستعمل كلمة استهالك للتعبري عن الزبون النهائي 
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اخلدمات، و  الزابئن احلاليني يعود على املؤسسة مبنافع كثرية كعدم مفاوضة الزبون القدمي على أسعار املنتوجات
 .(B.A.O)ية االتصال جماان عن طريق سياسة من الفم إىل األذن فالزبون القدمي يقوم بعمل

  تدعيم الزابئن: -2-3
خدمات املؤسسة مع و  إّن اهلدف املرجو من عملية تدعيم الزابئن هو دفعهم إىل القيام بشراء املزيد من منتوجات

 إرادهتا،و  وا حمتمال ألعماهلاأيضا منو  مرور الوقت، كما أّن هؤالء الزابئن ميثلون قاعدة صلبة ابلنسبة للمؤسسة
 1تدعيم الزابئن ميكن أن يزيد من احلصة الزبونية للمؤسسة مبرور الوقت.و 

اليت إن صّح التعبري تقسمه إىل أربعة أنواع، فتظهر و  يظهر دور التسويق العالقايت من خالل أربع مهمات أساسية
 هذه األنواع يف:

 التسويق العالقايت اإلستباقي  -

 عالقايت التكّيفي التسويق ال -

 التسويق العالقايت املكون أو املشكل للرضا -

 التسويق العالقايت املكون للشراكة  -

  وفيما يلي نتعرض بشيء من اإلجياز إىل كل نوع على حدا:

 التسويق العالقايت اإلستباقي: -1

رض تشجيعهم على غل مع زابئنها يشكل هذا البعد من التسويق العالقايت قدرة املؤسسة على االتصال الدائم
هبذا فاملؤسسة تكون قد ساعدت كثريا و من مّث إمكانية إدخال تعديالت عليه و  ،ذات الصلة ابملنتوجاقرتاحات 

 اإلدالل على رغباته.و  بناء أو التعبريو  الزبون على كشف

 التسويق العالقايت التكّيفي: -2

أتخذ املبادرة ابالتصال هبم سواء و الزابئن،من خالل هذا الشكل املؤسسة تفتح جماال للحوار مع املستهدفني من 
تطلعات و  خدماهتا تتماشى مع رغباتو  هذا لضمان أّن منتوجاهتاو  عن طريق اهلاتف أو وسائل أخرى متاحة

احملافظة على و  هؤالء الزابئن، كما ننوه أنّه يف هذا الشكل من أشكال التسويق العالقايت املؤسسة تؤكد على بناء
 صال مع الزابئن.  االتو  هذا احلوار

                                                           

فاق واستمرار هذه العالقات"، جملة ٱ والعوامل املؤثرة يف جناح والعمالء يف القطاع الصناعي سام األمحدي، "دوافع بناء العالقات بني املوردين - 1 
 .154 ، ص2009سنة  4-3جديدة، مصر، العدد 
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 التسويق العالقايت املشّكل للرضا: -3

يف مثل هذا النوع املؤسسة جمربة على التأّهب لرد الفعل السريع، أي مدى قدرهتا على إمكانية العمل أكثر يف أي 
على ظرف من الظروف، كتقدمي حتسينات تستجيب بصورة فورية ملشكلة ما، كما عليها أن حتّث الزبون دائما 

 املطالبة حبقوقه اجتاه منتوجاهتا أو خدماهتا أو حىت تشجيعه على تقدمي شكاوي.     

 التسويق العالقايت املكّون للشراكة: -4

خاصة املرحبني منهم و  التسويق العالقايت الذي جيعل من الزبون شريكا للمؤسسة يعتمد يف ذلك على اعتبار الزابئن
هذا ما جيعل هذه و  أفكارا قيمة حول تطلعات الزابئنو  الزابئن معلومات شركاء يعملون ابلتعاون معها، يقدم هؤالء

 .ؤسسة يف وضعية أكثر استجابة هلاامل
 املطلب الرابع: من التسويق التقليدي إىل التسويق النيوعالقايت

ف على العالقايت يقودان حتما إىل التعر التسويق و  البحث يف معايري التفرقة بني التسويق التقليدي إن 
أن  Sabadie, 2003، وBenamour & Prim, 2000 من التخصص، فريى كلو  وجهات نظر ابحثي هذا امليدان

ال و  ز على موضوع املبادلةيركو  العالقات بقدر ما يهتمو  الزبون الصفقي ذلك الزبون الذي ال يبحث عن الروابط
 ن الذي يعترب املبادلة مبثابة بداية للعالقةابلعكس فالزبون العالقايت فيعرف أبنّه ذلك الزبو و  يبايل مبنطق الزمن،

 يهتم أكثر ابلتفاعالت اإلنسانية. و 

اهتموا بصورة و  فيما يلي نعرض إبجياز وجهات نظر خمتلفة ألهم الباحثني الذين أثروا ميدان التسويق العالقايت
حنرتم أيضا عامل الزمن و  يسنراعو  عالقايت يف جمال التسويقو  ما هو تقليدي ضحة بوضع معايري التفرقة بني كلوا

 يف عرض هذه املقارابت.

 خصائص التسويق التقليدي:  -1

يهتم التسويق التقليدي حبالة الزابئن املستقبلية ومصريهم مع املؤسسة من خالل الرتكيز على جوهر املبادلة إىل 
 اهتم Grönroos 1997ا حسب الصفقة، أم ابنتهاءقصر املدة الزمنية اليت جتمع البائع واملشرتي واليت تنتهي دائما 

خصائص التسويق  Sautter & Leisen ،Dayعلى العالقة يف قطاع اخلدمات، كما حدد كل من مببدأ الرتكيز 
بني الطرفني ابئع ومشرتي وأكدوا على ضرورة تواجد نوع من العالقة وإن كانت  االتصالالتقليدي من خالل 

 تكاد تنعدم.    
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 دها هؤالء الباحثني حاولنا من انحيتنا أن جنمع ابقي اخلصائصكالسيكي اليت حدخصائص التسويق الإضافة إىل 
 1:ها فيما يلياليت ندرج أمهو  هذا من خمتلف املصادر املتاحة لديناو 

حىت خصائص اخلدمة دون االنطالق من و  مطلق على خصائص املنتوج ابلدرجة األوىلو  االعتقاد بشكل كلي -
 ما يريده فعال الزبون.

 يف احلاالت اليت يشتكي فيها الزبون. بشكل جزئي على خدمة الزابئن إال اداالعتق -

 اجلودة من أول اهتمامات مصلحة اإلنتاج فقط. -

 االعتقاد كذلك على قياس درجة رضا الزبون من خالل احلصة السوقية. -

 رونة السعرية.الزبون يف هذا التوّجه أكثر حساسية ابلنسبة للسعر لذلك تعتمد املؤسسة على قياس امل يعد -

 خصائص التسويق العالقايت: -2

حيث نركز ابلدرجة األوىل على أمهية جودة العالقات املوجودة بني األفراد وتكمن هذه العالقة يف عالقة املؤسسة 
بسريورة عمليات التبادل منذ  االهتمامأبفرادها موظفني وعمال، والثانية عالقة مقدمو اخلدمات للزابئن مع 

الوالء ملؤسساته ومدى سهر هذه األخرية على الدخول يف عالقة طويلة  ون إىل غاية كسبه وإبدائهابلزب االلتقاء
من خالل هذه املدة التعرف على سلوكات زابئنها كما تستطيع املؤسسة ، Parvatiyarاألمد على حسب 

   وطموحاهتم ويعترب الزبون حمور اإلسرتاتيجية. 

 :حثني نضيف من انحيتناهؤالء البا ابإلضافة إىل وجهات نظر
 ال تقتصر على فرد أو وظيفة واحدة.و  تعترب اجلودة الشغل الشاغر جلميع أفراد املؤسسة دون استثناء -

 ا تتواصل االتصاالت حىت بعد انتهاءها .إمنو  عملية االتصال ابألفراد ال تنتهي ابنتهاء الصفقة -

 ال يتأثر الزابئن ابملرونة السعرية . -

 .يق على التسويق التفاعليتعتمد وظيفة التسو  -

 مجيع األفراد.و  ني وظيفة التسويق، العملياتب تكامل كبريو  وجود ترابط -

 

 

                                                           
1 - Hetzel Patrick, «  Le marketing relationnel : Que sais-je ? », P.U.F (Presses Universitaires de France), 2004, 

PP : 32-35 

 

http://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUF
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 االنتقال من التسويق العالقايت إىل التسويق النيوعالقايت:
بني  ما على مبدأ الربط القوييف الرتكيز  من سنوات الثمانينيات لقد تطورت النظرة التسويقية العالقاتية

بعني االعتبار مجيع  متنح املؤسسة التكيف السريع مع التغريات امليدانية وأتخذهذه الرؤية  حيث  ملورد،او  الزبون
على الرتكيز  بداية سنوات األلفني انصبيف ه اخلة يف العملية، إال أنمجيع األطراف املتد انشغاالتو  تطلعات

 ميع األطراف املتعامل معها. أمشل جلو  شهدان اقتحام أوسع ا يف سنوات األلفني، أمالزبون فقط

يكمن يف العالقة، فالتسويق التسويق النيوعالقايت و  االختالفات اجلوهرية املوجودة بني التسويق العالقايت إن
العالقايت يركز على العالقة ما بني البائع واملشرتي والتسويق النيوعالقايت يتعدى األطراف األخرى فهو بذلك يؤكد 

 . ثنائيات على ضرورة تواجد عدة

فكرة التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال من بني األسباب ودواعي االنتقال من التسويق العالقايت 
مجيع و  املؤسسةو  زابئنهاو  أصبحت عملية تدفق املعلومات ما بني املؤسسة إذالكالسيكي إىل التسويق النيوعالقايت 

كذا السرعة و  ؤسسة على بنية تكنولوجية تسهل القيام هبذه العمليةاألطراف أمرا غاية يف البساطة ، شريطة حيازة امل
 املعلومات .و  الفائقة يف تنقل هذه البياانت

من خالل االعتماد الكلي  اصة يف قطاع اخلدمات ال يكون إالخو  طويلة األمد مع الزابئنو  بناء عالقة وطيدة إن
، فعدم قدرة املؤسسة على ربط عالقة مع الزابئن متواصلو  على الفرد الداخلي حبكم أنّه على احتكاك مستمر

تكوينات و  ترقياتو  معنويةو  طويلة مع هذا الفرد من خالل مجلة التحفيزات ابختالف أنواعها من ماديةو  متينة
 غريها من اآلليات اليت تسمح هلذا الفرد من خدمة الزبون . و  والتمكني 1ميدانية(و  )نظرية

دفع املؤسسة إىل تبين االبتكار كأداة و  مشجعا يف حثو  ملنافسة عامال مهّماعامل ا أثبتت الدراسات على أن
املستمر على البحث اجلاد عن و  فعالة يف بناء عالقات سواء مع زابئنها أو مع مورديها من خالل الرتكيز الدائم

ها على أرض بعد ذلك ترمجت منتوجات جديدة ليتمو  األفكار اجلديدة إلدراجها يف تصميم خدماتو  املعلومات
ا من جهة البتكار املفتوح هذا من جهة ، أمخاصة عندما نتحدث عن او  الواقع حمرتمة يف ذلك عامل الزمن،

أخرى فاملنافسة تدفع أيضا ابملؤسسة إىل التقّرب أكثر من مورديها كون االبتكار يستدعي دائما االستنجاد 
 إىل عالقة طويلة األمد.ابملورد، مما خيلق نوع من العالقة يف البداية لتتحّول 

                                                           

 سيدي جامعة اجلزائري، الغرب لوالايت النقال اهلاتف سوق حالة دراسة ،"اخلدماتية املؤسسات يف الكفاءات تسيري منذجة" عبدالقادر، شين بن -1 
 . 4ص ،2014 علوم، الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة التسيري، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية  بلعباس،
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 : أسباب توجه املؤسسات إىل تبين التسويق العالقايتالثالثاملبحث 

 متهيد:
 

 تضافرت ظروف عدة أملتها حتمية وإمنا اختيار لةأمس للمؤسسة ابلنسبة العالقايت التسويق تبين يكن مل

 املؤسسات هبا وتدار تسري كانت  اليت القدمية األساليب كل  عارض بل يقبل مل حميطا األخري يف مفرزة وتداخلت

 االقتصاد من االنتقال فكان األسباب، هذه أهم املبحث هذا فعاجل اخلدمايت، عالقطا  يف تنشط اليت منه وخاصة

 إىل ضف أمهية، يقل ال األخر هو الذي املستهلك سلوك تطور مث سبب، أهم اخلدمي االقتصاد إىل الصناعي

 يستجيب يعد مل الذي ابملعامالت التسويق حمدودية جند وأخريا واالتصال، اإلعالم تكنولوجيات تطور سبب ذلك

 .الراهنة للظروف

 اخلدمي االقتصاد إىل الصناعي االقتصاد من االنتقال: األول املطلب

 يف اخلدمات قطاع عرفها اليت النقلة العالقايت التسويق تبين إىل ابملؤسسات املؤدية األسباب أكثر لعل
 . القطاع هذا شهدها اليت التطورات ألهم موجز عرض يلي وفيما ة،األخري  السنوات
 
 : التشغيل نسب تطور -1
 عرب تطور األخري هذا أن متاما يدرك املختلفة الزمنية الفرتات عرب االقتصادية القطاعات لتطور املتتبع إن

 القطاع تطور سبهاح واليت الثالث القطاع نظرية على األوىل ابلدرجة نركز وسوف أساسية، مراحل ثالث
 فيما الرتكيز ليليه التبادل، وعملية اإلنتاج على يسيطر كان  الذي الفالحي القطاع على ابالعتماد بداية االقتصادي

 املتحدة الوالايت اخذ مت ولقد اخلدمي، القطاع بدوره طور ذروته بلغ عندما الذي الصناعي القطاع على بعد
 .الفالحي القطاع عرفه الذي الكبري الرتاجع على للتعرف كمثال  األمريكية

 األمريكية املتحدة ابلوالايت القطاعات حسب التشغيل نسب(: 02) رقم اجلدول
 الفالحة قطاع الصناعة قطاع اخلدمات قطاع السنة

1820 20 18 77 

1840 22 22 70 

1860 25 25 60 

1880 30 30 50 

1900 40 40 40 
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1920 60 38 22 

1940 68 40 21 

1960 69 39 19 

1980 73 30 4 

2000 77 22 2,5 

 

Sources : données provenant du département Américain du Commerce, OCDE, 

Monthly Labor Review, 2001 

 األمريكية املتحدة ابلوالايت القطاعات حسب التشغيل نسب: ( 02) رقم الشكل

 
Sources : données provenant du département Américain du Commerce, OCDE, 

Monthly Labor Review, 2001 

 إىل وصوال الصناعي القطاع إىل الفالحي القطاع من املرور أن أعاله والشكل اجلدول من بوضوح االستنتاج ميكن
 يثح األمريكية، املتحدة ابلوالايت أجريت اليت الدراسات أكدته ما هذا طبعا تغيري، أهم هو اخلدمي القطاع
 ومل الصناعة لقطاع %18 ونسبة % 77 يقاربا م الفالحي القطاع يف التشغيل نسبة بلغت 1820 سنة يف بلغت

 .النشطة العاملة اليد إمجايل من %20 سوى اخلدمات قطاع يسجل

 أما الصناعي، للقطاع %40 ونسبة الفالحي، القطاع يف التشغيل من %21 نسبة فسجلت 1940 سنة يف انه إال
 .%86 يعادل ما إىل التشغيل نسب فيه فارتفعت اخلدمي القطاع

 والصناعي الفالحي القطاعني يف التشغيل لنسب املذهل الرتاجع بوضوح فنالحظ 2000 لسنة اجلدول حتليل أما
 .%77 بنسبة اخلدمات لقطاع فكانت الكبرية النسب أما التوايل، على %22و %2.5 بنسبة
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 : الفالحي القطاع يف التشغيل تطور -2

 الفالحي ابلقطاع التشغيل نسب تطور (:03) رقم اجلدول

 إسبانيا إجنلرتا فرنسا أملانيا الياابن األوريب االحتاد 

1960 0,8 1 2 2,2 3 4,5 

1968 0,4 0,8 1,8 1,8 2,2 3,3 

1975 0,3 0,5 0,9 1 1,2 2,5 

1984 0,2 0,3 0,4 0,8 1 1,9 

1990 0,2 0,2 0,3 0,35 0,95 1,2 

1997 0,2 0,2 0,3 0,35 0,9 0,98 

Sources : données provenant du département Américain du Commerce, OCDE, 

Monthly Labor Review, 2001 

 الفالحي ابلقطاع التشغيل نسب تطور(:03) رقم الشكل

 
Sources : données provenant du département Américain du Commerce, OCDE, 

Monthly Labor Review, 2001 

 أشارت حيث التشغيل، نسب يف الفالحي القطاع سجله الذي الكبري الرتاجع مدى بوضوح استنتاج ميكن
 النشطة العاملة اليد إمجايل من %4.5 يعادل ما اسبانيا يف التشغيل نسبة بلغت ،1960 سنة يف أنّ  اإلحصائيات

 أنه إال، % 0,8 بنسبة األوريب واالحتاد %1 بنسبة والياابن%2 سبةبن وأملانيا %2,2 بنسبة وفرنسا %3 بنسبة واجنلرتا
 نتائج تؤكده ما وهذا النشطة العاملة لليد الفالحي القطاع استقطاب يف كبريا  تراجعا تسجيل مت 1997 سنة يف

 بنسبة لرتاواجن النشطة العاملة اليد إمجايل من %0,98 يعادل ما النسبة بلغت إسبانيا ففي أعاله، والشكل اجلدول
 .%0,2بنسبة األوريب واالحتاد %0,2بنسبة والياابن%0,3بنسبة وأملانيا %0,35 بنسبة وفرنسا 0,9%
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 1:اخلدمي القطاع يف التشغيل تطور -3
 نسب تطور فيما ندرس والصناعة الفالحة قطاع من كل  يف التشغيل نسب تراجع حول موجز عرض مت بعدما

 حسب) اخلدمي القطاع كسبه(  والصناعي الفالحي) القطاعيني من كل  قدهف اإمن اخلدمي، القطاع يف التشغيل
 (.املواليني والشكل اجلدول

 اخلدمي ابلقطاع التشغيل نسب تطور(:04) رقم اجلدول
 إسبانيا اجنلرتا فرنسا أملانيا الياابن األوريب االحتاد 

1960 21 27 36 36 46 58 

1968 27 29 40 40 47 58,5 

1975 37 42 47 47 53 59,5 

1984 45 52 55 55 60 63 

1990 55 55 55 62 62 68 

1997 55 55 55 67 67 69 

Sources : données provenant du département Américain du Commerce, OCDE, 

Monthly Labor Review, 2001 
 اخلدمي ابلقطاع التشغيل نسب تطور(:04) رقم الشكل

 
Sources : données provenant du département Américain du Commerce, OCDE, 

Monthly Labor Review, 2001 

 على اجلديد القطاع قدرة مدى أي قياسية، أرقاما تسجيل اإلحصائيات تظهر السابق والشكل اجلدول على بناءا
 الجنلرتا سبةابلن % 46 ونسبة % 58نسبة إسبانيا يف تسجيل مت 1960 سنة ففي النشطة، العاملة اليد جلب
 .األورويب لالحتاد % 21ونسبة للياابن% 27 ونسبة ألملانيا النسبة ونفس لفرنسا % 63ونسبة

                                                           
1 - Jean- Yves Sepot, «  L’économie du monde : repères pratiques », Nathan, 1997, PP : 32-33 
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 نسبة تسجيل مت السبانيا فبالنسبة املدروسة، الدول جلميع ابلنسبة كبريا  تطورا تسجيل مت 1997 لسنة ابلنسبة أما
 واالحتاد والياابن أملانيا من لكل ابلنسبة% 55ونسبة لفرنسا ابلنسبة% 67ونسبة الجنلرتا% 67 ونسبة% 69

 .األورويب
 اإلنتاجية العملية أمتتة يف أساسا تتمثل فنجدها اجلديد التوجه هذا مثل إىل املؤدية لألسباب حتليلنا وعند

 العامل دول يف االستثمار إىل الكربى الصناعية الدول معظم وحتول اجلودة، وحتسني اإلنتاج تكاليف ختفيض لغرض
 للمحيط استجابة وهذا العاملة، واليد األولية للمواد املنخفضة التكاليف من االستفادة لغرض طبعا وهذا الثالث،

 احتكار على املؤسسات قدرة عدم أن ذلك إىل ضف املؤسسات، هذه وضع يهدد ابت الذي التنافسي
 .1زيالتم لكسب اخلدمات لتبين التوجه إىل هبا أدى واجلودة اإلنتاج تكنولوجيا

 استفادة الدول أكثر متثل فرنسا وأنّ  اخلام، الداخلي الناتج يف كبرية  بنسبة الدول هذه يف اخلدمات قطاع يساهم
 فسجلت ايطاليا اأم %73.8 بنسبة السويد لتليها ،%79,2 فاقت بنسبة اخلام الداخلي انجتها يف القطاع هذا من

 وروسيا %64.7 بنسبة تركيا ،% 71 بنسبة إسبانيا يتلتأ %72.4 تفوق مسامهة بنسبة أملانيا ،%72.9 نسبة
 والشكل اجلدول ،% 43.4 بنسبة والصني % 54.5 بنسبة واهلند %60.4 بنسبة اجلنوبية وكوراي % 61.7بنسبة

 . ذلك لنا يوضحان املواليني

  الكربى الصناعية الدول يف(P.I.B) اخلام الداخلي الناتج يف اخلدمات مسامهة(:05)رقم اجلدول

                                                           
1 - ibid., P : 33 

 الصني اهلند روسيا كوراي اجلنوبية تركيا اسبانيا أملانيا إيطاليا  السويد فرنسا  

1980 63,3 64,6 55,9 56,5 56,2 49,7 47,3 -- 40,3 21,6 

1981 64,3 65,6 57,3 57,6 58 48,4 46,7 -- 40,8 22 

1982 64,5 65,4 58,4 58 58,5 49,1 47 -- 41,9 21,8 

1983 65,4 65,2 59,5 58,6 58,9 51,4 46,9 -- 41,2 22,4 

1984 66,3 64,3 60,2 59 59,4 52,1 46,6 -- 42,2 24,8 

1985 66,5 64,3 61,1 59 59,5 52,6 47,4 -- 43,4 28,7 

1986 66,9 64,1 62,2 58,9 59,2 48 47,6 -- 44,4 29,1 

1987 67,5 64,2 62,6 59,9 59,8 49 47,8 -- 44,9 29,6 

1988 68 64,6 63,4 60,1 59,8 48,2 47,5 -- 44 30,5 

1989 68,5 64,7 63,2 60,4 60 48,9 49,1 33 44,5 32,1 

1990 68,7 66 64,5 61,2 60,8 49,8 49,5 35 44,5 31,5 

1991 69,6 67,9 65,4 62 61,9 51,5 49,4 38,1 45,2 33,7 

1992 70,2 69,6 66,1 63,3 64,2 52,1 51 49,6 45,5 34,8 

1993 71,9 69,4 66,7 65,6 65,6 52,8 51,4 47,1 45,8 33,7 

1994 72,4 68,3 66,7 65,9 66,2 50,7 51,7 48,6 45,3 33,6 
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http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/union-europeenne/part-des-services-dans-le-

pib.html: visiter le 03/01/2015 à 20h:30mn  

 

 الصناعية الدول يف(P.I.B) اخلام الداخلي الناتج يف اخلدمات مسامهة (:05) رقم الشكل
الكربى

 
http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/union-europeenne/part-des-services-dans-le-

pib.html: visiter le 03/01/2015 à 20h:30mn  

 

 

1995 72,1 66,5 66,6 66,6 66,1 50,5 51,8 55,9 46,3 32,9 

1996 72,9 68 67,1 67,4 65,8 51 52,8 54,1 46,3 32,8 

1997 73,2 68,2 67,5 67,6 65,7 53,2 53,4 55,5 47,7 34,2 

1998 73,4 68,3 67,7 67,7 66 50,9 54,2 57 48,5 36,2 

1999 73,9 68,9 68,5 68,3 66,3 55,1 54,5 55,5 50,3 37,8 

2000 74,2 69,1 69 68,2 66,3 57,2 57,3 55,6 51 39 

2001 74,7 69,8 69,4 68,8 66,5 59,8 59 57,7 52 40,5 

2002 75,4 70 69,8 69,5 67 59,6 59,8 60,9 53,1 41,5 

2003 76,2 70,4 70,5 69,9 67,1 60 59,6 61,2 53,2 41,2 

2004 76,6 70,1 70,6 69,4 67,2 60,6 58,1 58,1 53 40,4 

2005 76,9 70,6 71,1 69,7 67,1 60,7 59 57 53,1 40,5 

2006 77,3 70,3 70,9 69,1 67,4 61,8 59,7 58,2 52,9 40,9 

2007 77,2 70,1 70,6 68,6 68 63,1 60 59,1 52,7 41,9 

2008 77,5 71,4 71,2 69,4 68,9 63,7 60,8 59,5 53,9 41,8 

2009 79,2 73,8 72,9 72,4 71 64,7 60,4 61,7 54,5 43,4 

http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/union-europeenne/part-des-services-dans-le-pib.html
http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/union-europeenne/part-des-services-dans-le-pib.html
http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/union-europeenne/part-des-services-dans-le-pib.html
http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/union-europeenne/part-des-services-dans-le-pib.html
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 1:اخلدمي القطاع تطور أسباب -4
 :أمهها ومن اخلدمات قطاع رتطو  يف هاكل  وسامهت عوامل عّدة تضافرت لقد

 اجلوي، والنقل كالبنوك  اخلدمية الصناعات من العديد شهدت لقد :الدول من للعديد القانوين احمليط تغري -أ
 سريع تطور اإلجراء هذا عن وتولد مقننة، كانت  بعدما كلية  أو جزئية القانونية للقيود إزالة وغريها التأمينات

 .   السبعينات سنوات خالل أ.م.الو يف احلقيقية البداية وجاءت دة،جدي أخرى وظهور اخلدمية للقطاعات

 خوصصة أول العظمى بريطانيا عن احلديث إىل حتما يقودان اخلوصصة موضوع عن احلديث إن :اخلوصصة -ب
  كربى  قطاعات العملية هذه ومشلت آسيا، شرق ودول أسرتاليا كندا،  الغربية، أورواب لتليها اخلدمات جمال يف

 .اجلوي والنقل الغاز الكهرابء، ال،كاالتص

 اخلدمية املؤسسات عمل جذرية بصورة اجلديدة التكنولوجيات ساعدت لقد: التكنولوجي واإلبداع اإلعالم -ج
 القطاع يف املهام بعض أمتتة إىل وصوال واالتصاالت اآليل اإلعالم كدخول  جديدة خدمات ظهور يف وسامهت
 .         اخلدمي

 يف كبرية  زايدة الثمانينات سنوات يف هكل  العامل عرف لقد :املستهلكني حقوق عن عالدفا  حركات -د
  اخلدمية للمؤسسات حادا انتقادا احلركات هذه قدمت ولقد اخلدمات، نوعية حتسني يف املطالبة االحتجاجات

 .التجارية النواحي حساب على اخلدمة لتقدمي التقين اجلانب على ملحوظ بشكل تركز كوّنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 55 -40، ص ص: 2014، الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر، "اخلدمات العموميةو  تسويق اخلدمات"نيس عبد القادر، يبرا -1
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 تطور سلوك املستهلكاملطلب الثاين: 
دور التسويق، لقد كانت البداايت األوىل لالهتمام ابملستهلك عندما و  بدأت املؤسسات تعي أبمهية

فأصبح بذلك املستهلك حمور أنشطة  رغباته املستقبليةو  انطلقت إدارة املؤسسات للبحث عن حاجات املستهلك
 املؤسسة.

ال حىت اجلودة، بل ما يهم املستهلك يف الوقت الراهن معاملة و  لرئيسي جللب املستهلكنيمل يعد السعر احملدد ا
املؤسسة له خاصة مؤسسة اخلدمات فأضحى التعامل مع هؤالء املستهلكني يقتضي تبين أسس تنطلق من عدم 

 املستهلكني.عالقات مع  رغبات املستهلكني، فبدأت األفكار تتجه حنو تبينو  التجانس يف حاجاتو  التشابه
  تعريف سلوك املستهلك:-1

األفكار، اليت و  اخلدماتو  أو التقييم للسلعراء سلوك املستهلك هو النمط الذي يتبعه مستهلك ما للبحث أو الش
 الشكل املوايل يبني هذه األخرية.و  يتأثر سلوك املستهلك بعدة عواملو  رغباتهو  يتوقع منها أن تشبع حاجاته

 
 

 نموذج املتكامل لسلوك املستهلكال(:06)الشكل رقم 
 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 يكولوجيةس عوامل

 الدوافع

 اإلدراك

 التعلم

 الشخصية

 االجتاهات

 

 احمليطية العوامل

 املرجعية اجلماعات

 االجتماعية الطبقات

 األسرة

 الدين

 

 شرائيال املوقف

 مىت؟

 أين؟

 ملاذا؟

 الشراء ظروف

 يشرتي من

 

 املعلومات

 جتارية مصادر

 اجتماعية مصادر

 

 

 الشرائي القرار خطوات

 احلاجة إدراك

 البدائل بني املقارنة

 الشرائي القرار

 الفعلي الشراء

 الشراء مابعد

 الرضا مستوى
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 املرجع: فتحي أمحد دايب عواد،" أصول التسويق يف املنظمات املعاصرة، التسويق عرب االنرتنيت"، دار رضوان للنشر
 .65، ص:2013التوزيع، الطبعة األوىل، عمان، و 

 الضغط على املؤسسة لتقدمي منتوجاتو  تضافرت عدة عوامل فأفرزت مستهلكا جديدا، من انحية مجع املعلومات
 خدمات تتماشى مع رغباته كونه يف آخر املطاف هو من سوف حيكم على هذه األخرية ابإلجياب أو الرفضو 
 العوامل اليت جعلته سيدا يف اختياراته نذكر منها:و 
 .ارتفاع مستوى التعليم _

 1.تطور نشاط مجعيات محاية املستهلكو  زايدة_ 
 2.حظ للدخول الفردية يف معظم الدول مما زاد من القدرة الشرائية للمستهلكاالرتفاع املال _

سببا  و  مازال يعرف حتوالت أخرى يف املستقبل تعترب مربرا قوايو  كل هذه التحوالت اليت عرفها سلوك املستهلك
 حوالت فتبيند يستجيب ملثل هذه التالذي مل يعو  كافيا لدفع املؤسسة إلعادة النظر يف التسويق الكالسيكي

البقاء يف هذه األسواق أطول مدة و  التسويق العالقايت يعترب أكثر من ضرورة، إذا ما أرادت املؤسسة االستمرار
 ممكنة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
», les  acteur-: A la découverte du conso tionnelLe Marketing Rela Claude Boisdevésy, «-Jean - 1

éditions d’organisation, 1998, PP : 52 
2 - Ibid., P : 26 
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 واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تطور: الثالث املطلب

 االتصال ابلقدر الكايف الذي يسمح هلا من االتصالو  سائل اإلعالمو  غلب الدولأمل تكن متتلك 
كما أشار إليها  و  التواصل مع مستهلكيها، لكن ابملقابل كانت جمموعة املستهلكني معروفة جدا لدى املؤسسة،و 

هذا من و  تنوعه نقمة على املؤسسةو  أصبح التطور التكنولوجي D. Peppers & Rogers M., 1995كل من  
عالقة التطور  حيثيات يف خاصة احملتملني منهم، قبل الغوصو  خالل ظاهرة تشتت أو تبعثر املستهلكني

 التكنولوجي بتبين فكرة التسويق العالقايت يف املؤسسة، البد من أن نتطرق إىل بعض املفاهيم األساسية. 
 األبعاد املفامهية:-1

التكنولوجيا كون هذا التمييز سيمكننا من معرفة ما يوجد يف و  تداخل بني التقنيةو  بداية حناول فصل كل لبس
 ال حتويه التكنولوجيا.و  العكس من ذلك أي معرفة ما حتويه التقنيةو  يوجد ابلتقنية الو  التكنولوجيا

 1:التكنولوجيا -1-1
االبتكارات اليت و  املعلوماتو  التكنولوجيا مصطلح اجنلوساكسوين يعرف مبجموع التقنيات اليت هلا ارتباط ابملعارف

حضارة اجملتمع و  حتتوي على قيم، ثقافةأو أداة تقنية   أدق أن كل عتادزمن معني، مبعىنو  نتيجتها اجملتمع يف عصر
 الذي انتهجها ليست تكنولوجيا بل هي تقنية.

 املعلومات:و  تكنولوجيا اإلعالم -1-2
توزيع املعلومات بكل و  املعلومات عبارة عن جمموعة الوسائل املستخدمة إلنتاج استغاللو  تكنولوجيا اإلعالم

 .املرئيو  اء املكتوب، املسموععلى اختالف أنواعها سو و  أشكاهلا
  مفهوم نظام املعلومات: -1-3

)مساعدة  معنيجل حتقيق هدف أنشرها من و  معاجلتها، ختزينها عبارة عن النظام الذي يقوم جبمع املعلومات،
التعليمات و  بكفاءة(، يتكون نظام املعلومات من البياانتو  متخذ القرار ألجل اختاذ قراره أبسرع وقت ممكن

 للنظام. (Out put) حتويلها إىل خمرجاتو  اليت مت معاجلتها من خالل أفراد أو حواسيب (In put)ت مدخال
 2االتصاالت:و  _ مفهوم تكنولوجيا املعلومات

                                                           

 245، ص: 2010، 07االتصال يف دفع عجلة التنمية"، جملة الباحث، العددو  تكنولوجيا اإلعالم أثربن الرتكي زينب، "و  الوهاب بن بريكة عبد -1 

و العلوم االقتصادية،  ، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة،كلية احلقوق"املتوسطةو  نظم املعلومات يف املؤسسات الصغريةو  نولوجياتتك"إبراهيم خبيت،  -2
 . 46، ص: 2005-2004قسم العلوم االقتصادية، 
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غري و  ذلك نظرا للتغريات السريعةو  التهديدات البيئية،و  صليوم إىل االستجابة السريعة للفر حتتاج مؤسسات ا
جل حتقيق النجاح البقاء يف السوق لدى أالتنافسية من و  االجتماعية، التكنولوجيةو  املوفقة، االقتصادية فيها

 هذا إضافة إىل اإلجراءات التقليدية أي االستعانة أبدوات املعلوماتو  يتوجب عليها اختاذ خطوات جديدة
 عملياهتا.و  االتصاالت لتسهيل نشاطاهتاو 
حديثة جتعلها يف اتصال دائم مع هذه و  عن تكنولوجيا مرنةإن التغريات البيئية دفعت ابملؤسسات إىل البحث  _

 خاصة بناء عالقات طويلة املدى مع الزابئن.و  فتح أسواقا جديدة، مواكبة املنافسنيو  التغريات
 االتصال:و  تطور تكنولوجيا اإلعالم _

قد مسحت هذه و  ة،االتصال تطورات كبرية، بوترية سريعة خالل السنوات األخري و  لقد عرفت تكنولوجيا اإلعالم
قد اعتربت عهدا جديدا لالتصاالت و  منحت االشرتاك للجميع يف أحناء العامل كله،و  الفرتة ابنتفاخ اجملاالت املنعزلة

 الزابئن.و  خاصة بني املؤسساتو  بني الشعوب
ورت االكسرتنيت تطو  االنرتانيتإذا كانت احلواسيب قد أخذت مكاان يف مخس سنوات فان خدمات االنرتنيت، 

داخل املؤسسات خبطوات سريعة، فخالل ثالث سنوات املاضية أصبحت هذه األدوات أمرا بديهيا داخل أي 
 مؤسسة.

 االتصال:و  تعريف تكنولوجية اإلعالم _
الصفة و  "تعرف على أّنا املعاجلة اآللية للمعلومات قد تكون ذات طبيعية تربوية، جتارية مهنية أو حىت سياسية

 تضعها يف إطار التكنولوجيا احلديثة".الرقمية هي اليت 
االتصاالت كأي جزء آخر من األعمال كالتسويق، اإلنتاج، و  تكنولوجيا املعلوماتو  ينتظر إىل تنظيم املعلومات
أنشطتها كما ميكن هلا و  فاعلية من اجل دميومة املؤسسةو  الذي جيب أن ينفذ بكفاءةو  املشرتايت، املوارد البشرية

 فسية.أن توفر ميزة تنا
 1االتصال:و  أثر تكنولوجيات املعلومات

 االتصال:و  مربرة جعلت املؤسسة احلديثة تستفيد من تكنولوجيات اإلعالمو  هناك دوافع كبرية
زابئنها مما يساعد يف وصول املنتوجات إىل الزابئن أبسعار أكثر تنافسية مما و  تقليل عدد الوسطاء بني املؤسسة _

 زايدة عدد الزابئن.و  خيلق قيمة مضافة للمؤسسة

                                                           

 1- مرجع سبق ذكره، ص: 238.
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خدمات، خدمات ما بعد البيع و  اليت يريد الزبون معرفتها من منتوجاتو  نشر كل املعلومات اخلاصة ابملؤسسة _
(SAV) األسعار.و  املتاحة، تقنيات االستعمال، أماكن التوزيع 

 السهولة.و  تقدمي خدمات للزبون أبحسن طريقة من حيث السرعة _
 ئن )زابئن على اتصال دائم ابالنرتنيت(.جلب فئة جديدة من الزاب_ 
 نشر املعلومات يف الوقت املناسب. _
 حىت الدويل.و  انفتاح املؤسسة على السوق احمللي، اإلقليمي_ 

رب الوسيلة اليت تربط تيسهل املؤسسة يف اجناز مهامها، فتعو  االتصال يساعدو   ت تكنولوجيات اإلعالمالمااستع
 املؤسسة بفروعها من جهة أخرى.و  فراد بعضهم ببعضألاو  املؤسسة بزابئنها من جهة
 1االستعماالت الداخلية:

 مركزي لكل معلومات املؤسسة من:و  االتصال كمصدر أساسيو  تستعمل تكنولوجيا اإلعالم
 التعريف ابملؤسسة. _

 _ هيكلها التنظيمي.
 األهداف. _
ا(، إذ يسمح لكل جزء منها من معرفة ما يربط كل أجزاء املؤسسة مع بعضها البعض )مهما تباعدت جغرافي _

 حيدث يف ابقي األجزاء األخرى.
 دقة عالية.و  املعلومات بسرعةو  تتيح الفرصة للموظفني من الوصول إىل الواثئق _
 مواصفاته.و  وضع معلومات عن املنتوج _
 يف وضع تنافسي.مميزاهتا ضماان للمؤسسة للبقاء و  احلصول على معلومات دقيقة عن املنتوجات املنافسة _
 السريع للمعلومات داخل املؤسسة.و  االنتقال السهل_ 

 االستعماالت اخلارجية:
 خدمات املؤسسة جللب اكرب عدد ممكن من الزابئن.و  إشهار ملنتوجاتو  نشر إعالانت_ 
 اجلهد(. -التكلفة  -السماح للزابئن من شراء عن بعد )ربح الوقت  _
 موردين( عن طريق الربيد االلكرتوين. -املؤسسة )زابئن  سرعة االتصال مع أفراد من خارج _
 احلصول على معرفة خارجية من خرباء يف جمال عملها._ 

                                                           

 1- إبراهيم خبيت، مرجع سبق ذكره، ص:48.
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 رب اآلراء.سمدى رضا املستهلكني عنها عن طريق و  توجات املؤسسةناختبار سوق م _
 1االتصال يف تدنية التكاليف:و  دور تكنولوجيات اإلعالم

 يتمثل ذلك يف:و  تصال دورا أساسيا يف تدنية مصاريف املؤسسةاالو  تلعب تكنولوجيا اإلعالم
 تقليل تكاليف الربيد ابستعمال الربيد االلكرتوين. _
 األرشيف.و  تكاليف اخلدمة بتقدمي الفرصة للموظفني من التقليل من الورقو  تقليل مساحات املكاتب _
 حىت املبيت.و  ل، اإلطعاماحلد من مصارف التنقو  عقد االجتماعات بنظام اللقاءات عن بعد _

التكنولوجيا بصفة عامة يف دفع املؤسسة إىل تبين و  االتصالو  وعليه ميكن حصر دور تطور تكنولوجيا اإلعالم
 التسويق العالقايت بدال من التسويق الكالسيكي يف النقاط احلالية.

 ظاهرة تشتت املستهلكني. -
اخلدمات عقد من مهمة املؤسسة فأصبحت تتعامل مع و  توجاتنالكافية للمستهلك ابملو  الدراية الكاملة -

 مستهلك جديد.
متنوعة و  تطور وسائل االتصال قرب من ثقافات مستهلكو العامل فأصبحت املؤسسة تتعامل مع ثقافات خمتلفة -

 داخل سوق واحدة. 
 املال.     و  اجلهدو  يوفر الوقتو  االجتاه املتزايد للمستهلكني حنو كل ما هو سهل -
 طلب الرابع: حمدودية التسويق ابملعامالتامل

البيئة اخلارجية ال تعرف االستقرار إال أن التسويق يف جمال إدارة املؤسسات على العملية البيعية واالتصال  ركز 
والثبات خاصة مع التطورات األخرية كسرعة تطور املنافسة سواء من حيث اهليكل أو الكثافة، تكنولوجيات اإلعالم 

 ونذكر هنا خاصة شبكة االنرتنيت وظهور اجليل اجلديد من املستهلكني.  واالتصال
 عجز التسويق التقليدي أمام التحدايت اجلديدة: -1

ني مث ترتكهم وتبحث عن غريهم هبدف التوسع ناعتادت املؤسسات تسويق وتصريف منتوجاهتا/خدماهتا لزابئن معي
ويق األفقي، حيث تبيع املؤسسة منتوجاهتا ألكرب عدد من الزابئن وزايدة أعداد الزابئن اجلدد وهذا ما نسميه التس

التوزيع و  املنتشرين حوهلا، ومن البديهي أن تنتهج املؤسسة يف هذا االجتاه أساليب تقليدية كوسائل االتصال اجلماهريي
 املكثف.

                                                           
جامعة بن يوسف بن خدة، كلية –تفعيل التوجه حنو الزبون، من خالل املزيج التسويقي، رسالة ماجستري و  اخلنساء سعادي، "التسويق اإللكرتوين-1

 23، ص:2006-2005علوم التسيري، سنة و  العلوم االقتصادية
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كن من املستهلكني دون متركزت أهداف التسويق التقليدي يف بيع نفس املنتوجات ذات جودة ولكن ألكرب عدد مم -
التمييز بينهم، أي لقد ركزت املؤسسة على متييز املنتوجات / اخلدمات دون بلوغ وفاء مستهلكيها أي أهداف قصرية 

 األجل.
 1التقسيم اجلديد لفئة الزابئن: -2

للقارات، تراكمت  للقارات )متعدية اجلنسيات( إىل ما وراء احلدود وعبورها ةمع زايدة أحجام املؤسسات وخاصة العابر 
لديها ثروات كبرية من املعلومات عن خمتلف أمناط االستهالك ومستوايت املعيشة يف كل مكان يف العامل وحتليل هذه 

 املعلومات تبني مايلي:
 فئة خمتلفة. 40فئة وحد أعلى  20ميكن تقسيم مجيع املستهلكني يف العامل إىل فئات متمايزة حبد أدىن  -
 ملختلفة تبعا ملناطق تواجدها.تتوزع الفئات ا -
 فئة خمتلفة من الزابئن. 15ميكن أن تضم الدولة أو اإلقليم  -

املؤكد أن التسويق اجلماهريي )التسويق التقليدي( قد ابت بغري نفع وقد بدأ عهد جديد للتسويق الفئوي وخاصة 
اعدت األذواق واختلطت واختلفت التسويق الشخصي، ومع تقارب املسافات بسبب ثورة االتصاالت واملعلومات تب

  األمناط وتشتت بذلك مجهور الزابئن إىل فئات ال حصر هلا، فأصبح من الصعب بل من املستحيل احلديث عن جتانس
،و من هنا اعتمدت غالبية املؤسسات على التقسيم اجلديد للزابئن معتمدة على تكرار 2مستهلكني حىت يف قطاع واحد

 C.P.P جمموعات جديدة للتقسيم، الزابئن األكثر رحبية( 03)فظة الزبونية، فظهرت ثالث تسيري احملو  معدل الشراء،

 C.N.R املرحبني غري الزابئن وأخريا C.R.Cاملتنامية الرحبية ذوي والزابئن
 مشكل التكلفة:-3

ني اجلدد بغرض توسيع من بني العوائق الكبرية اليت واجهت التسويق التقليدي الزايدة املستمرة لتكاليف جلب املستهلك
لزايدة األرابح، يف حني أنه كان من األرجح االحتفاظ ابلزابئن القدامى وحماولة تطوير وفائهم إىل  وزايدة احلصة السوقية

الوالء لضمان استمرارهم وبقاءهم زابئنا للمؤسسة، فقد أثبتت الدراسات اليت أجريت على الكثري من املؤسسات أن 
 مرات من تكلفة جذب منتوج جديد. 5قدمي أقل  تكلفة االحتفاظ بزبون

 

                                                           
1-Ibid, p 57. 

 العدد العاشرة، السنة العلمني لإلعالم العربية الشركة األعمال، ورجل املدير ،كتب "ويقالتس تكنولوجيا: الزابئن العالقات إدارة" ،سويفت روالند -2 
 03:،ص225:العدد ،2002ماي التاسع،
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 عدم االهتمام ابلزبون الداخلي: -4
اعتادت املؤسسات وهذا منذ القدم االهتمام ابلزبون اخلارجي فوضعته موضع االهتمام بتقدمي املنتوجات اليت تتالءم مع 

 دمات هو الفرد الداخلي.تطلعاته وتليب حاجاته، دون التفكري ابن الذي يعد ويصمم هذه املنتوجات/ اخل
 فما هو موقف التسويق التقليدي من الفرد الداخلي؟ -

 مل حيظ الفرد ابهتمام ابلغ مما انعكس سلبا على اإلنتاجية وحىت تقدمي اخلدمات) ابلنسبة للمؤسسة اخلدمية(.
سة تتكيف مع متغريات كملخص ملا سبق ذكره، يبقى التسويق التقليدي ) التسويق ابملعامالت( قاصرا على جعل املؤس

 1احمليط اخلارجي وذلك زايدة على ما ذكرانه، فقصوره يتمثل يف النواحي التالية:
 يقوم التسويق املبين على املعامالت ابلصفقة مث خيتفي.

 يتبىن املنافسة السعرية. -
 تفكري وسلوك قصري األجل. -
 تبين فلسفة العمل والتفكري حول الصفقات. -
 لتقليدي على جذب املستهلكني اجلدد.يقوم التسويق ا -
 تقريبا كل األنشطة ال تقوم على مبدأ االستمرارية. -
 .يقدم حوافز لتنفيذ الصفقات -
 االتصال مجاهريي وذو اتصال يف اجتاه واحد. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .18:،ص2005دارية،مصر،القاهرة،اإل للتنمية العربية ،املنظمة"ابلعالقات التسويق"شفيق، مىن - 1 
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 خلامتة:ا

لعودة إىل من حيث الطرح النظري، إذ ا استطعنا من خالل هذا الفصل معاجلة مفهوم التسويق العالقايت

عرضنا و  أصول نشأته قادان إىل التدقيق يف أصل املبادلة، مث االنتقال إىل اتريخ نشوء العالقة يف الفكر التسويقي،

ما و  من أهدف هذا التسويق ما يتعلق ابملؤسسةو  املقارابت اليت فسرت بعمق التسويق العالقايت،و  أهم املدارس

 جمموعة من األفكار، من أمهها الفصل بني خمتلف املفاهيم املتداخلة توصلنا إىلو  يتعلق ابملستهلك على حد سواء،

حددان أهم األسباب اليت جعلت التسويق التقليدي غري قادر على و  أو تلك احملاذية ملفهوم التسويق العالقايت،

 قتصاد اخلدمياالنتقال من االقتصاد الصناعي إىل االمن األسباب اجلوهرية جند و  االستجابة للمتغريات الراهنة،

كان و  ،التأكد من حمدودية التسويق التقليديو  االتصالو  تطور تكنولوجيات اإلعالمو  تطور سلوك املستهلكو 

الغرض األساسي من عرض أهم حماور هذا الفصل إمنا التمهيد للولوج يف حيثيات الفصل الثاين، الذي يعترب 

 لب الدراسة. و  جوهر

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ينصل الثاـالف
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 : الثاين مقدمة الفصل
  

، البد ؤسسة لتبين التسويق ابلعالقاتبعد عرضنا ملفاهيم التسويق العالقايت وأهم املدارس وكذا حاجة امل

العالقايت، فإن تبين مفهوم التسويق من اإلشارة إىل أن التحول من مفهوم التسويق التقليدي إىل التسويق 

ابلعالقات كفلسفة حول كيفية أداء العمل وكتوجه اسرتاتيجي ملنظمات األعمال ال يتم صدفة وإمنا حيتاج إىل تغيري 

اتيجية وويلة األجل وهياكلها التنظيمية أي توفري مجموعة من ملنظمة وتوجهاهتا االسرت كبري وجذري يف فلسفة ا

 ط لتبين التسويق العالقايت.املتطلبات والشرو 

 وهذا ما خصصنا الفصل ألجله والذي قسمناه إىل ثالثة أجراء: 

 شروط قيام التسويق العالقايت  -

 عالقة املؤسسة ابملوظف والزبون  -

  عالقة املؤسسة ابملورد واملوزع  -
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 املبحث األول: شروط قيام التسويق العالقايت 

 متهيد:

 دراستنا، جوهرو  لب احلقيقة يف هيو  القليلة، الدراسات من العالقايت التسويق قيام شروط دراسة تعترب

 تغيريات من العالقايت التسويق تبين يتطلبه وما التنظيمية الشروط بعرض بدأان شروط، (04) أربعة إىل فقسمناها

 حتتية بىنو  أرضية يتطلب العالقايت التسويق أن معتربين املاليةو  التكنولوجية الشروط تناولنا مث املستوى، هذا على

 التكنولوجي الشرط ربط من لنا مسح ما هذاو  جيدة مالية بصحة املؤسسة متتع يستدعي مما جدا متطورة تكنولوجية

 تعلق الثاينو  املستهلك بثقافة تعلق األول رئيسيني، مدخلني من دراستها فتمت الثقافية الشروط أما املايل، ابلشرط

      .العالقايت التسويق ينبلت األساسية الشروط من اعتربانهو  املنافسة، شرط انقشنا أخرياو  املؤسسة، بثقافة

 األول: الشروط التنظيمية املطلب
 من مجلة هيكلة يف سامهت قد فإهنا به أبس ال شووا خطت إنو  السوق اقتصادو حن االنتقال عملية نإ

املؤسسات يف السنوات األخرية  معه عرفتف ،اهلرمية بناايهتا يف مساواة عدم عن الناجتةو  املتنوعة التنظيمية النماذج
هذا من خالل تبنيها للتسويق العالقايت، سواء كان ذلك حتمية فرضتها و زابئنها  وتوجها يكاد يكون مباشرا حن

مبدئيا إدخال تغيريات سعت املؤسسة إىل التكيف معها، إن فكرة تبين التسويق العالقايت يشرتط  وظروف احمليط أ
تالؤم ما بني بنيتها الو تعديالت يف هياكلها وبنيتها التنظيمية، حىت يتسىن هلا إحداث نوع من التماثل  وتغريات أ

التنظيمي حىت يكون أكثر  ، كما سعت هذه األخرية إىل حماولة تطوير شكلهاالسرتاتيجيةاختياراهتا التنظيمية و 
حماولتها االبتعاد قدر املستطاع على االعتماد على عمل و ق القيمة مسامهتها يف خلو ارتكازا على العمليات 

 1الوظائف.
تسعى إىل هيكلتها وفقا للعمليات ال تتخلى عموما عن و املؤسسة اليت حتاول  املنظمة املوجهة ابلعمليات: -1

ابلنسبة للزبون  أن العمليات أكثر قدرة على خلق القيمة سواء تنظيمها الوظيفي، ولكنها ابملقابل تنطلق من مبدأ
 حىت يف بعض األحيان ابلنسبة للمورد، وهذه العمليات تتعلق أبنشطة داخلية للمؤسسة. وأ

                                                           

 06،ص:  1992كتب املدير ورجال األعمال، " الزبون يدير الشركة"، السنة األوىل، العدد األول، أكتوبر ،   خالصات -1 
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إن اخلطوة األوىل يف بناء منظمة موجهة ابلعمليات تكمن يف  اسرتاتيجي: وه حتديد كل ما األوىل: اخلطوة -1-1
شاهبها، وهذه العمليات يف معظم املؤسسات ما و غري متحكم فيه كاملتغريات البيئية و اسرتاتيجي  وه حتديد كل ما

تسيري  وتسيري العالقات مع الزابئن أو األساسية، مثال كتطوير املنتوجات اجلديدة  تكون هلا عالقة مباشرة ابألنشطة
 سلسلة االمتداد.

تبدأ يف عملية التسيري، إال أنه كثريا ما تصادف املؤسسة وهي : حتديد العمليات احملوريةاخلطوة الثانية:  -1-2
اليت قد ال و صياغة العمليات املوجودة من قبل و تسيري العمليات وهي عملية إعادة تنشيط و حالة ما بني حتديد 

 يسمى إبعادة اهلندسة. ماو ختدم أهدافها اجلديدة 

حتدد املؤسسة خمططات التنفيذ مبا فيها القصرية  :وضع خمطط التسويق العالقايت قيد التنفيذ اخلطوة الثالثة:   -1-3
 املتوسطة األجل.و 
تقييم سياسة التسويق و االحتفاظ ابلزابئن و هنا جذب أإرساء قواعد من ش التنفيذ العملي:طوة الراععة: اخل -1-4

 العالقايت.
يعرفها حميطها مازال و زابئنها استجابة لتطورات عرفها  وشران يف بداية هذا اجلزء اجتهت املؤسسة حنأكما 

من يدير املؤسسة، أي كل وظائف املؤسسة جيب أن تتضافر فيما  وه اخلارجي، فأصبح الزبون إن صح التعبري
جلأت إىل و إىل تبين مثل هذا املفهوم  تعمل ابجتاه رضا الزبون، وقد حتولت املؤسسات يف احلقبة األخريةو بينها 

أن  ضحتو على أسلوب حمدد ملمارسة هذا إال أن الدراسات أ ابلرغم من عدم االستقرارو ، 1تطبيقات خمتلفة له
هذه املؤسسات قد حققت نوعا من التميز الفعلي مقارنة بغريها وحتديدا على صعيد الوصول ملستوى من اجلودة 

 وهذا أمرا يكاد يكون مستحيال يف املؤسسات اليت ال تعطي للزبون دورا مباشرا أو يتماشى مع تصور الزبون هلا، 
 مباشر يف اختاذ قرارات ابلنسبة جلودة اخلدمة اليت يصعب قياسها. غري

املؤسسة  ولإلدارة اجلديدة أ Philp Kotler يف هذا املدخل سنحاول االستعانة ابلنموذج اجلديد الذي اقرتحه
 الشكل املوايل يبني هذا النموذج.و اليت تبين كل اسرتاتيجياهتا على الزبون، 

 
 
 

                                                           
1 - REGUIEG-ISSAAD Driss, « Structure Marketing et innovation organisationnelle dans l’entreprise public 

économique Algérienne », Thèse d’Etat, Université d’Oran, faculté des sciences commerciales, sciences 

économiques et de gestion, 1999,  PP: 96-100 
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 اجلديدو  التقليدي اإلدارة هرم (: 07) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 الطالبة الباحثةالمرجع: من إعداد                        

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

 تسعى وموحا وتعتربها املؤسسة تتبناها أن جيب اليت الذهنية الصور وضوح ابلرؤية هنا ونقصد :الرؤية خلق -
 أفراد جلميع ابلنسبة الوضوح وأمهها معينة حمددات توافر مراعاة وجيب الزبون، رضا حتقيق مث ومن لتحقيقه

 :اجلديدة الرؤية هذه وظائف أهم ، الزابئن ابحتياجات واالرتباط أهدافها مع والتماشي املؤسسة،
 الذي الفرد عن أداؤه خيتلف إوارها يف ويعمل هبا يقتنع ما رؤية لديه تتوفر الذي فالفرد :اإلهلام للموظف توفر -1

 .هبم االحتفاظ مهمة يسهل مما أحسن بطريقة الزابئن خدمة يستطيع وهبذا دائما أكرب مادي عائد عن يبحث
 أن لألفراد رقابة وأداة مساعدة، أداة تصبح األفراد لعامة الرؤية وضوح أن القصد االلتزام، مبدأ يف :االلتزام -2

 .املؤسسة أهداف لبلوغ إوارها يف يعملوا

 إىل األوىل ابلدرجة يدفعها الزبون واحتياجات معايري على املبين للتنظيم اجلديد للمفهوم املؤسسة تبين إن
 ابحتياجاته التنبؤ وحملاولة جهة من الزبون واحتياجات لرغبات اجلديدة املعرفة إىل للوصول التسويق ببحوث القيام

 .املنافسني املهمة هبذه يقوم أن قبل وتلبيتها املستقبلية

 استعمال فقط يعين ال لزبونا وحن املؤسسة توجه أن جدا الواضح من :الالمركزية إىل املركزية من االنتقال -3
 اليت املؤسسة أن أثبت الواقع ولكن األلفاظ من وغريها" اهتمامنا مركز الزبون السيد، وه الزبون"  :الغليظة األلفاظ

 أن وجيب القدمي التسيري منط بتغيري تقوم أن عليها قراراهتا مجيع مصدر هو ويكون فعال، الزبون احلسبان يف أتخذ

اجلديد اإلدارة هرم التقليدي اإلدارة هرم   

 

 

 

 

 اإلدارة العليا 

 اإلطارات

 املوظفون 

 الزابئن 

 

 اإلدارة العليا 

 اإلطارات

 املوظفون 

 الزابئن 
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 مترير وكذا االتصال عملية يسهل مرن تنظيمي هبيكل واالستعانة التنظيمية، املستوايت كل  التغيري هذا ميس
 وتوزيعها ختزينها، معاجلتها، املعلومات، جبمع للقيام خلية أعدت قد وبعا املؤسسة تكون بعدما وهذا املعلومات

 .)التسويقية املعلومات نظام)  احلاجة عند  األقسام لكل
 السلطة هرم (: 08) رقم الشكل  

 

 

 
  
 7: ص ذكره، سبق مرجع جنود، حامت :رجعامل 

 البريوقراوي اجلامد التسيري أي الرأسية، النظرة على ابألساس يعتمد التقليدي السلطة هرم أن الشكل من لنا يتضح
 .القلة على حمتكرين النموذج هذا وفق واإلبداع التفكري اإلداري، للتسلسل التقليدي النظام على تعتمد فاملؤسسة

 منوذجا تستعمل شؤوهنا إدارة يف الزابئن على تعتمد اليت املؤسسات أصبحت اجملال هذا يف قيل ما على زايدة
 من للتأكد امليدان إىل ينزلون املسريين وخاصة املوظفني كل  أي ابلتجوال، ابإلدارة يعرف فعاال جديدا تسيرياي
 وه ما كل  إىل والتطلع فعال، هبا الوفاء مت إن املؤسسة قدمتها اليت االلتزامات ومراقبة لألعمال، احلسن السري
 1.مستقبال حمتمل

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

 انعكس  الشديدة املنافسة لضغوط استجابة األنشطة، مجاالت يف التكلفة ختفيض إىل املؤسسات بعض جلوء إن
 :إىل حتما ويؤدي العاملني، األفراد معنوايت على سلبا

 وجود عدم نتيجة التسيب ابلزبون، واالكرتاث االهتمام عدم ابملنتوجات، عيوب) الزابئن خدمات يف قصور
 وكذا ابملنافسة، معروف وسط يف االستمرار على املؤسسة مقدرة عدم أن ابألكيدو  (املعنوية الروح اخنفاض حوافز،

 كل  ميس لولب شكل على األسفل وحن املشكل يتجه وهبذا الوضعية تفاقم من يزيد سوف الداخلية املشاكل
 .واألنشطة الوظائف

                                                           
 . 38:، ص1998عبد الرمحن توفيق،"اإلدارة ابلزابئن، اسرتاتيجيات حتول الشركات العمالقة إىل العاملية"، سلسلة إصدارات مبيك، القاهرة،  -1

 

 اجلديد السلطة رمه القدمي السلطة هرم
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 1 اهلبوط إىل املتجه اللولب (: 09) رقم الشكل

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27: ص ذكره، سبق مرجع توفيق، الرمحن عبد: املرجع

التضارابت و إن عدم وضوح الرؤية التسويقية بسبب عدم مرونة اهليكل يسقط املؤسسة يف هاوية التناقضات 
إشكالية القيادة )العالقات رئيس/مرؤوس( هي األخرى تعترب من أصعب و حول حتديد املزيج املناسب للزابئن، 

هتيئة و املرؤوسني و سني العالقات بني الرؤساء اعقد العراقيل اليت تواجهها املؤسسة، فالقيادة اليت ال هتدف إىل حتو 
األداء، لن تستطيع و حفزهم لبذل املزيد من اجلهد و تفامهي يسمح برفع الروح املعنوية لألفراد  واألرضية خللق ج

 بلوغ األهداف املتوخاة من إسرتاتيجية تسيري العالقات مع الزابئن.
للمضي قدما لبلوغ أهدافها، إذ أن  ال يدفع أبدا املؤسسة املبين على املفهوم التايلوريإن النظام التسيريي 

التفاف كل أفراد املؤسسة، وكل األقسام يف هذه و يتطلب مساندة اجلميع، وكذا التحام  العالقايت التسويق تطبيق
السهر على متابعة اإلسرتاتيجية خطوة خبطوة، وكيف ننتظر من األفراد و الفلسفة اجلديدة تعترب معنية إبجناح 

ال معنواي، و ال حيسون ابالنتماء، فهم غري حمفزون، ماداي و التفاهم وهم ال يشعرون ابلرضا عن وظائفهم، و املساندة 
                                                           

 .27 :مرجع سبق ذكره، ص -1

 شامل تغيـري

 اقل  خفض التكلفة، استثمارات 
 

 عمالة ذات معنوايت منخفضة
 

 البؤرة تتجه إىل الداخل

 

 نقص القدرة على النمو

 

 الزابئن عن انفصال

 

 التكاليف خفض من املزيد
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حتافظ على  وابلتايل عوض أن جتذب املؤسسة زابئنا جددا أو األداء و وهذا ينعكس سلبا على العملية اإلنتاجية 
 ابلتايل يضعف موقفها التنافسي.و زابئنها احلاليني، فإهنا على العكس من هذا سوف تفقد املزيد من الزابئن، 

 املاليةو املطلب الثاين: الشروط التكنولوجية 
ما تبعها و عرفت مؤسسات ما بعد التصنيع تطورا كبريا مس جوانبا عديدة لعل أمهها تطور األمناط التسيريية 

بنيات املؤسسة، إال أن التطور التكنولوجي أهم مسة عرفتها البشرية يف و عميقة يف هياكل  وريات وفيفة أمن تغ
االتصال املؤسسة من أوسع أبواهبا و السنوات األخرية، إذ دخلت هذه التكنولوجيا ومبا فيها تكنولوجيات اإلعالم 

 احلديثة أتثرا هبذه التكنولوجيا. لعل التسويق العالقايت أكثر املفاهيمو فغريت من ورق التسيري 
السؤال الذي يثار و خاصة احلديثة منها على الثقافات االستهالكية، و أثرت يف السنوات األخرية التكنولوجيات 

 ملاذا تعترب التكنولوجيا احلديثة شروا من شروط تبين التسويق العالقايت ؟ 
جتعل املؤسسة أكثر قراب بل يف و ضيح العالقة اليت جتمع احلقيقة أن اإلجابة عن هذا السؤال تقودان حتما إىل تو و 

 عالقة مع زابئنها ابستعمال الوسائل التكنولوجيا احلديثة.
مع ابقي و وويلة األمد مع زابئنها ابلدرجة األوىل و تسعى املؤسسات يف الوقت الراهن إىل ربط عالقة وويدة 

بىن حتتية جد قوية قوامها التكنولوجيا و بناء أرضية هذا من خالل إنفاق أموال وائلة من اجل و الشركاء أيضا 
تطلعاته و بدقة على احتياجاته و من مت قدرهتا على التعرف و احلديثة اليت جتعل املؤسسة أكثر تفاعلية مع الزبون 

يف معظم األوقات تكون هذه التفاعالت و النتيجة عدم إمكانية هذا الزبون من التوجه إىل املؤسسات املنافسة و 
بذلك وفرت املؤسسة الكثري من الوقت إلمتام و وابع شخصي، فأصبحت فرتات االتصال مقلصة إىل أدانها ذات 

العملية االتصالية، فأصبح الزبون يتلقى الرسائل االتصالية يف وقتها احلقيقي، فاستطاعت هذه التكنولوجيا حتقيق 
 وحادي إىل االتصال متعدد االجتاهات أمستوايت تفاعلية عالية فحولت بذلك مسار االتصال من االتصال األ

 1.اجتاهني مما أدى إىل توويد العالقات بني األوراف وعلى األقل مسار ذ
يتفاعل معها مما و تطورها منح له حرية اختيار القناة االتصالية اليت يتعامل و إن ثقافة املستهلك االستهالكية 

احملافظة على العالقة مع زابئنها أن تكامل بني قنواهتا و تطوير و تطمح إىل تعزيز و ألزم املؤسسة اليت تنوي 
 2االتصالية.

                                                           

 187 - 186: ص ص ،2009 عمان، التوزيع،و  للنشر املسرية دار األوىل، الطبعة ،"االلكرتوين التسويق" امحد، مسري حممد -1 

 103-100: ص ص ،2006 عمان، التوزيع،و  للنشر الوراق األوىل، الطبعة ،"االلكرتونية التسويقية اإلتصاالت" العالق، عباس بشري -2 
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االتصاالت جبملة من اخلصائص ذات األثر و على رأسها تكنولوجيات املعلومات و تتمتع هذه التكنولوجيات 
 من مجلة هذه اخلصائص نورد:و الفرد الداخلي، و الزبون و االجيايب على كل من املؤسسة 

املسافات، أي من أي  وت الزبون يتعامل مع املؤسسة مبرونة دون تدخل عامل الوقت أجتعل هذه التكنولوجيا -
عملية احلوار هذه كثريا ما حتدث و رغباته و يف أي وقت شاء، فالزبون حر يف التعبري املباشر عن حاجاته و مكان 

 اآللة.و بني الزبون 
عن وريق خمتلف اآلالت اليت تستعملها  احلوار مع زابئنها و تسمح هذه التكنولوجيات للمؤسسة من التواصل  -

 1.غريهاو آالت السحب اآللية و كاملوزعات اآللية 
حتليل املعلومات يف وقت قياسي، فهي بذلك تسمح و متتلك التكنولوجيات القدرة الفائقة على معاجلة  -

هي بذلك و من مت معرفة خصائصهم و املنافسني و نشر املعلومات املتعلقة ابلزابئن و تنظيم و للمؤسسة من ترتيب 
 تكون قادرة على اختاذ القرار املناسب استجابة ألي وارئ.

املؤسسات ذات االهتمامات املشرتكة  ومن خالل التكنولوجيات تستطيع املؤسسة مجع مجموعة من األفراد أ -
 اء.مجيع الشركو تستطيع عرض منتوجات ذات قيمة مضافة، مما جيعلها أكثر قراب من زابئنها و 

يف دراستنا يتمثل هذا و أبدا املؤسسة اليت تتبىن التسويق العالقايت مجربة لالستجابة للشرط التكنولوجي، و دائما 
 الشرط يف:

 هبدف املؤسسة تضعها اليت املنظمة التقنيةو  البشرية الوسائل من مجموعة املراكز هذه متثل :االتصال مراكز -1
 .لطلباهتم إجاابت على احلصول من الشركاء مجيع متكني

 حتسنيو  الزبونو  املؤسسة بني التفاعلية مستوى من الرفعو  االتصاالت تكاليف ختفيض على املراكز هذه تعمل
 األوراق، على الرتكيز يتم كان  أين تقليدية اتصال مراكز من تطورات، بعدة املراكز هذه مرت لقدو  ،2الرضا مستوى

 ابلزابئن، خاصة معطيات قاعدة كذلك  استعمالو  اتصالية كوسيلة  اهلاتف استعمال مت أين متقدمة اتصال مراكز
 مسحتو  قبل، من املتواجدة مع اجلديدة املعلومات نظم تكامل على املؤسسة عملت أين متكاملة اتصال مراكز
 مع العالقة إدارة مراكز ا أخريو  البياانت، مبخزن مرة ألول يعرف ما واستعمال الزابئن مع مباشرة عالقات بربط

 أيضاو  املؤسسة إدارةو  مصاحل كافة  على وزعتو  حتول ختزن، حتلل ابلزبون اخلاصة املعلومة أصبحت أين الزابئن،

                                                           
 57: ص ،2009 عمان، التوزيع،و  للنشر الوراق األوىل، الطبعة ،"االلكرتوين التسويق"  العبادي، دابس فوزي هاشمو  الطائي سلطاين حاجيم يوسف -1

. 
2 - Stanley Brown, « Customer Relationship Management : CRM », Pearson education, Paris, 2006, P : 184 
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 للمؤسسة العامة اإلسرتاتيجية صياغة ضمن دمجهاو  الشركاءو  ابلزابئن اخلاصة املعلومات قيمة تعظيم على العمل
 .املتعاملني شكاوي على بسرعةو  للرد اتم استعدادا على املؤسسة جتعل بذلك هيو 
 جعله مما التنقل عناء الزبون على وفرت بذلك فهي مهمة غري املكانية احلدود من االنرتنت جعلت :االنرتنيت -2

 تضع حينما ذلكو  منهم الزابئن خاصةو  بشركائها املؤسسة عالقة االنرتنت توود ،1مؤسسته من عالقةو  قراب أكثر
 عليه توفر اليت الردود على مباشرة فيتحصل ابملنتدى انشغاالته الزبون يضع أين ابلزابئن، خاصة منتدايت املؤسسة

 عروض على االوالع إىل حباجة املستهلك ،I Phone) بـ اخلاصة املنتدايت أنظر) الصيانة تكلفةو  التنقل عناء
 من للمستهلك مسحت االلكرتونية فالتجارة بيته، يف وهو  أبسره العامل يف احلقيقي الزمن يف املختلفة املؤسسات

 .املؤسسات مع خاصةو  وويدة عالقة بناءو  املفاضلة عامل ولوج
 أيضا مصدرو  االجتماعية للعالقات اجلديدة األشكال مصادر من مصدر االتصالو  اإلعالم تكنولوجيات

 استبداله مت إذ اجلديدة، املناهج يف يستعمل يعد مل املستهلك لفظ حىت بل للمستهلكني العزميةو  القوة ملنح
 عن األمام إىل العالقايت التسويق دفع يف التكنولوجيا هذه سامهت Conso-acteur)) الفاعلو  املساهم املستهلكبـ

 .دائم اتصال يف املستهلكو  املؤسسة من كل  جيعل الذيو  للمعلومات املنتظم السراينو  اهلائل التدفق وريق
 املطلب الثالث: الشروط الثقافية

ثقافة و قيام التسويق العالقايت من عدة زوااي، نبدأها بثقافة املؤسسة  وسنتناول الثقافة كشرط من شروط تبين أ
 ثقافة اجملتمع.و الزابئن 

 أن اشران يف األجزاء السابقة أن تبين التسويق العالقايت كغريه من املفاهيم و : كما سبق ثقافة املؤسسة  -1
حلديثة يتطلب إحداث نوع من التغيري داخل املؤسسة أين يتم مراعاة تسيري املؤسسة على مستويني االسرتاتيجي ا
النظر إىل املؤسسة من خالل هذه الفلسفة يعين النظر إليها من منظور إدارة العمليات أكثر من  التكتيكي.و 

، أما عن املستوى التكتيكي جيب دماتيةشاط املؤسسة من وجهة نظر خمنظور الوظائف، كما جيب التعريف بن
تكوين قاعدة بياانت متضمنة املعلومات و شركاء آخرون و البحث املتواصل عن إنشاء روابط مباشرة مع الزابئن 

سريعا و إن مثل هذه األمور تتطلب يف حقيقة األمر تغيريا عميقا  بعض الشركاء اآلخرين،و األساسية حول الزابئن 
 لثقافة املؤسسة.

                                                           

  1- 98-97بشري عباس العالق، مرجع سابق ذكره، ص ص:   
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"تعرف ثقافة املؤسسة أبهنا ذلك النظام الذي ينقل التجربة  :Edgar Morin تعريف ف ثقافة املؤسسة:تعري -
املعايري السائدة بني و القيم و املعارف اجلماعية املركبة اليت تتمثل يف االجتاهات )املعتقدات( و املوجودة لدى األفراد 

 1الطقوس اجلماعية."و اتريخ املنظمات و األساوري و اجلماعات 
وورهتا، أثناء حل مشكالهتا للتكيف  واكتشفتها أ و"مجموع املبادئ األساسية اليت اخرتعتها أ :Scheinتعريف  

من مث تعليمها لألعضاء اجلدد كأحسن وريقة للشعور و اليت أثبتت فعاليتها و االندماج الداخلي، و اخلارجي 
 ."فهمهاو إدراكها و ابملشكالت 

متجانس مع الثقافة  وهي شيء مماثل أو ، الثقافة املوجودة يف املنظمة، املؤسسيةالثقافة : "  Shafaritz تعريف
املدركات احلسية و االفرتاضات و االعتقادات و غري امللموسة، كالقيم  االجتماعية، فهي تشمل الكثري من األشياء

اليت تكون دائما و غري امللحوظة و أمناط سلوكية، إهنا القوة غري املرئية و أشياء من صنع اإلنسان و  أشكال سلوكيةو 
 2"رؤيتهاو وراء األنشطة املؤسسية اليت ميكن مالحظتها 

املعارف الفردية املكونة بدورها و مادامت املؤسسة نظام متكامل لرتاكم اخلربات و انطالقا من التعاريف السابقة 
تبين التسويق العالقايت، ما مل و )كفاءات التنظيم (، فلن تستطيع املؤسسة من تطبيق من الكفاءات اجلماعية 

االجتاه، فمثال كثريا ما تقع و استبداهلا بثقافة مبنية على توحيد الرؤية و تستطيع إحداث تغري جذري يف ثقافتها 
 وموزعيها أ ومورديها أ واملؤسسة يف مشاكل حول وضوح الرؤية التسويقية فال تستطيع ربط عالقات مع زابئنها أ

 ومندوب املبيعات أ وضبط مفاهيم عميقة هلؤالء املتعاملني، فكثريا ما يفسر رجل البيع أموظفيها ما مل تستطيع 
 حىت املورد املعلومات املتاحة لديه من وجهة نظره فقط.

وبعا هذا يتطلب و ليس فقط دعم وظيفة التسويق و يشرتط تبين التسويق العالقايت الدعم الكامل لإلدارة العليا 
 دعم  من ثقافة املؤسسة.

عماال ال ميكنها تبين مثل هذه املفاهيم ) التسويق  وفرادها سواء موظفني أاملؤسسة اليت ال تعطي أمهية أل
يتطلب العالقايت( ففي الوقت الراهن ال أحد ينكر مدى مسامهة الفرد يف جعل املؤسسة تتمتع مبيزة تنافسية، هذا 

ابملقابل خلق فلسفة و خلق ثقافة ترمي من جهة إىل خلق ثقافة اجلودة أي جودة اخلدمات املقدمة إىل الزابئن 

                                                           
 51: ص ،1992 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،"االقتصادية املؤسسة يف للقيادة الثقافية اخللفية"  عشوي، مصطفى -1 

 العدد الباحث، مجلة ،"األداء كفاءةو  الثقافية احملددات بني العالقة وبيعة يف دراسة: الشاملة للتنمية أساسي كمدخل  املؤسسة ثقافة"  قوي، بوحنية -2 
 71: ص ،2003 ،02
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الزبون حمورين أساسيني يف إسرتاتيجية املؤسسة ما مل يثمن ذلك ضمن و ال ميكن جعل الفرد و االهتمام ابلفرد، 
 ثقافتها.
يق النظر إىل التسويق العالقايت على انه استثمارا يف خمتلف ورق من الثقافات اليت بدأ ينادي هبا رجال التسو و 

التسيري احلديثة وجب مراعاة تغطية تكاليفه عن وريق االحتفاظ أبكرب عدد ممكن من الزابئن لفرتات وويلة، 
املكافئة اجلماعية ضمن ثقافة املؤسسة، كون مثل هذه و تثمني روح العمل اجلماعي و تعزيز و أيضا جيب دمج و 
 دميومتها يف األسواق.و ألنشطة جتعل األفراد أكثر قدرة على اإلبداع الذي يعترب ركيزة من ركائز تقدم املؤسسات ا

احملافظة عليها أوول فرتة ممكنة وجب و ما دام التسويق العالقايت ينطلق من فكرة إنشاء عالقات مع ابقي املتعاملني 
خاصة منهم الذين يتعاملون و ولوايت ثقافتها كون األفراد التدريب ضمن أو على املؤسسة تبين ثقافة التكوين 

تكوين( كما جيب دمج روح و املوزعني أكثر األفراد حاجة إىل االهتمام ) تدريب و املوردين و مباشرة مع الزابئن 
 التحفيز لبدل مجهودات أكثر.

موت ابلنسبة ألي مؤسسة لذا جندها تسعى جاهدة إىل حماولة  ولة حياة أأيعترب الزابئن مس ثقافة الزابئن: -2
األدوات، لكن على الرغم من ذلك جندها يف كثري من األحيان تفشل يف بلوغ و األساليب و احتوائه بشىت الطرق 

إمهال من املؤسسة، ولكن يف حقيقة األمر ذلك ميكن إرجاعه إىل  وقد ال يرجع ذلك إىل قصور أو هذه األهداف، 
كما   وبشرية، أ ومادية أ وعدم نضجه أي عدم مراعاته ملا ختصصه املؤسسة من موارد مالية أ والزبون أ ثقافة

إن مل و يريد معاملة كما اليت تعامل هبا املؤسسة زابئنها املرحبني، و حيدث يف أغلب األحيان الزبون غري مربح يرغب 
زورا مما ينعكس سلبا على و إىل أبعد من ذلك كذاب  يتلق ذلك فانه يقاوع املؤسسة أي ال يعاود الشراء وقد يذهب

 جناح إسرتاتيجية املؤسسة ككل.
ضمن هذا السياق جيب اإلشارة إىل كون بعض الزابئن ال يودون حتت أي ظرف من الظروف ربط عالقات 

تلقوا معامالت إن و األسعار املنخفضة حىت  ومع املؤسسة رغم اجلهود اليت تبدهلا هذه األخرية كوهنم ينجذبون حن
 سيئة من ورف املؤسسة املنافسة.

 ثقافة اجملتمع: -3
ثقافة التسيري  ومشجعا كبريا على منو خاصة االستهالكية منها يعترب حمفزا و إن تطور اجملتمع من الناحية الثقافية 

مجعيات و  خاصة مجتمعات الدول النامية تفتقر إىل منظماتو العالقايت كثقافة مؤسسيه، ففي كثري من اجملتمعات 
منظمات محاية البيئة الذي ال يشجع املؤسسة على االهتمام و غري حكومية كجمعيات محاية املستهلك و حكومية 
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حىت بيئتها اليت تنشط فيها، مما يدفع هذه املؤسسات إىل التفكري أوال يف و مورديها و بربط عالقات مع زابئنها 
 البيئة اليت أصبحت مهدرة أكثر فأكثر.على حساب  وحىت على حساب صحة الزبون أ ولو األرابح 

 طبيعة األسواقو املطلب الراعع: شروط املنافسة 
يتميز  ويرتكز على مبدأ احلرية االقتصادية فه وميكن القول أن أي نظام اقتصادي خيضع أ ماهية املنافسة: -1

املستهلكني قصد حتقيق  بني وخباصية املنافسة احلرة اليت تفتح اجملال للمنتجني بغية حتقيق أقصى األرابح، أ
 اإلشباع.

لقد تعددت وجهات النظر حول تعريف املنافسة، لذا سيتم ذكر بعض التعاريف على سبيل  تعريف املنافسة:  -2
 املثال ال على سبيل احلصر:

اخلدمات و تبادل السلع و فعرفت املنافسة على أهنا:"املواجهة بني املتعاملني االقتصاديني لتحديد األسعار 
 1شروط السوق احملددة مسبقا."ضمن 

ابالعتماد على أساليب خمتلفة كاألسعار،  تنافسهم لكسب الزبون،و كما ميكن تعريفها أبهنا: "تعدد املسوقني 
 2غريها."و كسب الوالء السلعي و اجلودة، املواصفات، توقيت البيع، أسلوب التوزيع، اخلدمة بعد البيع 

 

كل منهم و البائعني، و صادية الذي ينطوي حتته عدد كبري من املشرتين املنافسة هي:"نظام من العالقات االقت
يتصرف مستقال عن األخر لبلوغ أقصى ربح ممكن، حبيث ختضع األسعار يف هذا النظام لتفاعل قوى اقتصادية 

 الطلب."و متحررة من أي قيد يفرض عليها متمثلة يف قوى العرض 
املنافسة تقوم على خاصية و التجار يف صراعهم على الزابئن، و من جهة أخرى، تعين العالقة بني املنتجني و 
 3نتيجتها احلتمية هي القدرة على جذب الزابئن."و التمييز و االبتكار  ،جوهرية
احلر، جند أن الكمية اليت  ا سبق ذكره، نستنتج أنه يف ظل املنافسة التامة اليت يتميز هبا السوق يف االقتصادممو 

على السوق لوحدها برفع اإلنتاج التأثري  السوق، فليس مبقدور املؤسسة معروض يف وما ه جزءيعرضها املنتج متثل 
قد يكون هناك اتفاق بني املنتجني لتقييد حجم اإلنتاج و ، احتكارية و، فقد تعترب املنافسة غري كاملة أختفيضه وأ
 تتدخل الدولة للحد من تقلبات األسعار. واألسعار، أ حتديد وأ

 ميكن التمييز بني أربعة أنواع للمنافسة: املنافسة: أنواع -3

                                                           
1- CD. Encyclopédie Microsoft  Encarta 2001© 2003-1993, Microsoft corporation. 

 .20، ص:1999الرتويج التطبيقي"، مؤسسة شهاب اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، و ريد النجار، "املنافسة ف -2

 .7: ، ص1994أمحد حممد حمرز، "احلق يف منافسة املشروعات"، كلية احلقوق، القاهرة،  - 3
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كبري من املؤسسات تقوم إبنتاج سلع متجانسة، أي أن إنتاج أي   دتتميز بوجود عدو  املنافسة التامة: -3-1
هذا يعين وجود معايري و يكون تعويض اتم، و ابقي املؤسسات  إلنتاجمؤسسة يكون يف نظر املستهلك معوض 

ال و عليه تقبل املؤسسة السعر يف ظل املنافسة التامة و أسس متشاهبة يؤخذ هبا لتحديد املواصفات املادية للسلعة، و 
ن موضوع املنافسة إهلذا فو توفر حرية انتقال املوارد، تو توفر املعلومات لديها بشكل اتم حول السوق كما تحتدده،   

 دعاء ابملنافسة التامة. ال ميكن ألحد اإلو  التامة قد يكون أمرا بعيدا نوعا ما عن احلقيقة،
ميكن اعتبار االحتكار كأحد أهم صور تنظيم السوق الذي تتواجد فيه املؤسسة وحيدة يف  االحتكار التام: -3-2

الذي و يكون العرض الكلي يف السوق مصدره هذا املنتج الوحيد، و إنتاج سلعة ما ليست هلا بدائل قريبة منها، 
يواجه عددا كبريا من و قد يكون املشرتي واحد، و هذا ما يسمى ابحتكار البيع. و يقابله عدد كبري من املشرتين 

 احتكار الشراء. وهذا هو يكون الطلب الكلي للسلعة يف قبضة هذا املشرتي الوحيد و البائعني، 
النوع األقرب من الواقع، حبيث تؤدي املنافسة بني املؤسسات إىل حتديد أسعار  وهو  املنافسة االحتكارية: -3-3

وجود عدد كبري من املؤسسات، حيث تنتج كل مؤسسة سلعا  وما مييز هذا النوع من املنافسة هو املنتوجات، 
 .نتجها املؤسسات املنافسة األخرىختتلف قليال عن تلك اليت ت

ذلك نظرا للعدد القليل من البائعني، حبيث يستطيع أي ابئع منهم أن يؤثر مباشرة يف و  احتكار القلة: -3-4
احلذر الشديد، الن أي و هذا ما يؤثر على املنتجني اآلخرين، لذلك فان التصرفات تتسم ابحلساسية و السوق، 

صريح  واك اتفاق ضمين أهنا قد يكون هنو عملية يقوم هبا املنتج ينتج عنها رد الفعل من ورف املنتجني اآلخرين، 
األمور و قد يصل األمر إىل حد جتزئة السوق فيما بينهم، و بني مجيع املنتجني على إتباع سياسة سعرية واحدة، 

 خيرج اآلخرين.و تبقى كما هي يف السوق ما دام أن أي منتج ال يستطيع أن يسيطر مبفرده على السوق 
القيام بعملية و السوق  ودرجة شدهتا، حتديد هيكلها، معدل منيقصد بتحليل املنافسة معرفة  حتليل املنافسة: -4

ختتلف شدة املنافسة من قطاع آلخر، فهناك قطاعات صناعية تكون فيها و املقارنة يف النشاط الذي تعمل فيه. 
 للقيام بتحليل املنافسة جيب معرفة ما يلي:و ، الصلبو شبه منعدمة مثل قطاع احلديد  واملنافسة حمدودة أ

ذلك من خالل و احملتملني، و هنا املؤسسة عليها التعرف على منافسيها احلاليني و  التعرف على املنافسني: -4-1
 قوهتم ؟و حتديد من هم منافسوها؟ ما هي إسرتاجتياهتم؟ ما هي نقاط ضعفهم 

ة ال متلك هذا ابلنسبة للمنافسني احلاليني، أما ابلنسبة للمنافسني احملتملني فمن الصعب حتديدهم ألن املؤسس
معايري دقيقة لتحديدهم، لذا جيب عليها توخي احلذر ألن املنافسني احملتملني يشكلون خطرا على بقائها و مقاييس 
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تقدم نفس اخلدمة اليت تقدمها  وهنا ميكن تعريف املنافس أبنه: "املؤسسة اليت تنتج نفس املنتوج أو يف السوق، 
 .1"ئنليت تليب نفس احلاجة لدى الزاباو مؤسسة أخرى 

 هؤالء املنافسني و دراسة إسرتاتيجيتهم، و بعد معرفة املنافسني، أصبح من الضروري معرفة  :إسرتاتيجية املنافسني
تصنيفهم و هم الذين يتبعون نفس اإلسرتاتيجيات املوجهة لنفس احلاجات املستهدفة، إذ البد من حتديد املنافسني 

 عن وريق:ذلك و يف مجموعات وفقا لإلسرتاتيجيات املتبعة، 
 مالمح كل منافس.و التعرف على إسرتاتيجية املنافسني  -
  تصنيف املنافسني يف مجموعات مث حتديد االسرتاتيجيات املمكن إتباعها. -
  ن حتقيق يساعد املؤسسة على وضع إسرتاتيجيتها بطريقة سليمة، أل هاحتديدو  املنافسني: فعضو نقاط قوة

املؤسسة حتاول و ضعف، و ضعف املنافسني، لكل منافس نقاط قوة  وأاألهداف مرتبط بدرجة كبرية على قوة 
كذا العمل على حتسني نقاط ضعفها الجتناب الوقوع يف و استغالل نقاط ضعف املنافسني من خالل نقاط قوهتا، 

 منافسة شديدة تكلفها الكثري.
وجود بنك و تنظيم معني و إن عملية مجع املعلومات تتطلب جهد  مجع املعلومات عن البيئة التنافسية: -4-2

 جيب و استغالهلا للتمكن من البقاء يف السوق، و للمعلومات، حىت تتمكن املؤسسة من احلصول على هذه األخرية 
 .ملية مجع املعلومات عن املنافسةحتديد من يقوم بع

إغتنامها واليت إن املعلومات اليت يتم مجعها تعكس فرص ينبغي  التهديدات البيئية:و الكشف عن الفرص  -4-3
تشري إىل أوضاع أفضل للمؤسسة كما تعكس أيضا هتديدات جيب تفاديها فهي تشكل مشاكل أو أضرار حمتملة 

 للمؤسسة.  
إنطالقا ملا تطرقنا إليه فاملنافسة تعد دافع قوي لتبين التسويق العالقايت من خالل التأثري على السوق وتداخل عدة 

 بني املنتجني تؤدي ابلضرورة إىل تشكيل عالقة وويلة األمد مع الزابئن.  معامالت، فاملنافسة القائمة ما
 

 زعونالو  ابملوظف املؤسسة عالقة: الثاين املبحث
 :متهيد

       بداية التطرق األجدر من أنه فرأينا الزبون،و  املوظف من بكل املؤسسة عالقة لدراسة املبحث هذا خصص
 نظرية من كل  عرض فتم ،(أفراد الزابئنو  املوظفني من كل  كون)  األفراد بني ما للعالقات املفسرة النظرايت ألهم

                                                           
 .182 ، ص:1995فرانسيس، "القيم التنظيمية"، ترمجة ع.إ.، معهد اإلدارة العامة، السعودية،  -1
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 التغلغل نظريةو  األفراد احتياجات نظريةو  جريكوانس نظريةو  املرؤوسو  الرئيس نظريةو  الربح نظريةو  القيمة
ابلبيئة املادية، تأثر ت عالقات إنسانية األساس يف هيو  العالقات أشكال  خمتلف عملنا من نستثن ملو  االجتماعي،

 املبحث هلذا ختاماو  املؤسسة، داخل املوظفني مع العالقات تسيري، ليلي ذلك عرضنا أنواع العالقات التفاعلية مث
 .الزابئن مع العالقات تسيري بعمق عرضنا

 األفراد عني ما للعالقات املفسرة النظرايت: األول املطلب
 بني ما العالقة مفهوم عاجلت اليت النظرايت أهم حتديدو  التطرق دون العالقايت تسويقال عن احلديث ميكننا ال

 عاجلت نظرايت عدة جند التسويق أدبيات ففي أخرى، جهة من املوظفنيو  املؤسسةو  جهة من املستهلكو  املؤسسة
 :أمهها عند سنقف لكننا املوضوع هذا

 كانت  فكلما القيمة، منظور من الزبونو  املؤسسة بني العالقات مفهوم القيمة نظرية فسرت لقد :القيمة نظرية  -1
 من الشراء على الزبون هذا إلقدام كبري  احتمال فهناك أكرب منتوج من الزبون عليها حيصل سوف اليت القيمة

 من املدركة واملنفعة الزبون ورضا( واخلدمات املنتوجات نوعية) كالنوعية  مفاهيم على النظرية هذه تعتمد املؤسسة،
 .والزبون املؤسسة بني ما العالقة نوعية على كبري  بشكل والتأكيد ورفه

 اليت لألرابح احلالية القيمة صايف االعتبار بعني املؤسسة أخذ أساسها النظرية هذه حسب العالقة :الرعح نظرية -2
 يتم اليت اإليرادات دائما النظرية هذه فحسب وبينه، بينها العالقة فرتة ويلة واحد زبون من عليها تتحصل سوف

 بعدما وهذا واملخاورة، املال رأس تكاليف انقص األرابح تساوي واحد زبون من التعامل جراء من عليها التحصل
 .مستقبال معه التعامل خالل من املتوقعة التكاليف ومجيع ودخله الواحد الزبون مع العالقة مدة حتديد يتم
 قوة على والفرد املؤسسة بني ما للعالقة تفسريها يف النظرية هذه أساسا تعتمد :واملرؤوس الرئيس نظرية -3

 ورفني من تتكون النظرية هذه منظور من فالعالقة اآلخر، الطرف على العالقة ورف اعتماد مدى االعتمادية،
 واملستهلك املؤسسة بني العالقة سواء الواقع يف أنه إال املرؤوس،يف  يتمثل والثاين الرئيس يف يتمثل األول أساسني

 على يتحصل الطرفني وكال واالعتمادية، التكاملية العالقة على كبري  بشكل تقوم أو تعتمد واملوظف املؤسسة أو
 عند عادة تكون النقائص هذه مثل حدوث واحتمال ألخر أو لطرف وهذا املعلومات توافر عدم من قدرا األقل
 .الطرفني بني العالقة بداية

 بني ما العالقات على أعماله جل كرس William Schultz األمريكي الباحث :نظرية احتياجات األفراد -4
 : األفراد هلؤالء احتياجات ثالثة فحدد  األفراد،

  اآلخرين اعرتاف إىل احلاجة: لإلدراج احلاجة -
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  السلطة وراء السعيو  املسؤولية إىل احلاجة: السيطرة إىل احلاجة -

 إىل مييلون بطبعهم األفراد بعض هناك إذ األفراد، بني ما االجتماعية العالقة يف املودة درجة: املودة إىل احلاجة -
 يف اخلوض عدم ونحيب همعبطب آخرين أفراد هناك كما  آخرين، أفراد مع محيمية عالقات يف الدخولو  عالقات ربط
 نوعية للمؤسسة يوفر األفراد عند احلاجة مفهوم يف التمييز هذا William Schultz  لـ فوفقا العالقات هذه مثل

 فانه األفراد من مجموعة مع اتصال عالقة يف يكون عندما الفردو  األفراد، هؤالء مع تبنيها أن ميكن اليت العالقة
   .األخر الطرف مع املودة حاجاتو  السيطرة حاجاتو  االحتواء حاجات إرضاء من يتمكن

 شامل، منظور من للعالقة املفسرة النظرايت فيه تناولنا حيث عامة بصفة كان  السابق اجلزء يف له التعرض مت ما
 .العالقة أتخذها أن ميكن اليت األشكال خمتلف أهم على الوقوف ميكن النظرايت هذه على وبناءا

 :يف تنظ مو  املؤسسةو  املستهلك بني تنشأ التنظيمية للعالقات أشكال ثالثة هناك أن     Hollenson 1 أوضح لقد
 :التنظيمية العالقات أشكال

( البائع)املؤسسة فقط، ورفني على العالقة هذه تقتصر الباحث نفس حسب العالقة الثنائية: -1
 يف املوجودة األخرى األوراف دور يتجاهل لوجدانه الشكل هذا يف أكثر ابلتعم ق قمنا فإذا ،(املشرتي)والزبون

 :املوايل الشكل العالقة هذه وأتخذ وغريهم واملوردين التوزيع كقنوات  واملشرتي املؤسسة حميط
 الثنائية العالقة (: 10) رقم شكل    

  

    

          
 

Source : Ibid, P : 17               
 كل    لتشمل الثنائي الشكل والزبون املؤسسة بني املوجودة العالقة تتعدى الشكل هذا يف سلسلة العالقات: -2

 األنشطة من مجلة السلسلة هذه يف تندمج أين زابئنها، مع املؤسسة تعامل مهمة تسهيل شأهنا من اليت األوراف
 يف املتداخلة األوراف كون  احمليط مع التكي ف على قدرة أكثر الشكل هذا ويعترب وغريها طيوالوس كمورد  التسويقية

 أكثر وجيعلها الزمن عرب استمرارها يعز ز مم ا العالقة على واحلفاظ وتطوير بناء إىل ورف كل  ويسعى كثرية  العالقة
 .للمكاسب حتقيقا

 

                                                           
1- Svend Hollensen, «marketing management a relationship approach », 2nd edition, pearson, 2010, P : 16  
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 العالقات سلسلة (: 11)  رقم شكل

 

 
 

Source : Ibid, P: 18  

 

 شبكة فإن   ، األوراف من حمدود عدد احلسبان يف أيخذ للعالقة السابق الشكل كان  إذاشبكة العالقات:  -3
 من بشبكة ويتصف ، سبق مما تعقيد أكثر العالقة هيكل جيعل مما املتعاملني من كبريا  عددا تتضمن العالقات
 مجلة ومن العالقة لب   املؤسسة تعترب أين خمتلفني أوراف بني عديدة مبادالت فحواها يف تتضم ن اليت العالقات

 .املوزعون اإليكولوجي، احمليط املؤسسة، يف العاملني األفراد املوردين، الزابئن، نذكر األوراف هذه
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 شكل رقم )12( : شبكة العالقات
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 األفراد عني ما التفاعلية العالقات: الثاين املطلب
جدًا من العالقات اليت ميكن أن تنشأ ما بني األفراد خالل  اكبري و  اكبري   انه يوجد عددأس يؤكد الباحث جريكوان

لعل قطاع اخلدمات أكثر هذه القطاعات حساسية للتفاعالت اليت تنشأ ما بني و األمثلة كثرية جدا و تعاملهم، 
  األفراد .

  تعريف العالقات التفاعلية من منظور تصور خدمي: -1
العالقة التفاعلية عبارة عن الفرتة الزمنية اليت تتم خالهلا تفاعل املستفيد بشكل مباشر مع  :Shistackحسب 

  خلدمة.ا
القائمني عليها و : العالقات التفاعلية عالقات شخصية متبادلة تتطور ما بني املستفيد من اخلدمة Barouحسب 

  مصاحل مشرتكة.و لبلوغ أهداف 
أكثر، وعادة ما أتخذ شكل  مادامت هذه العالقات حتدث بني فرد أو العالقات التفاعلية عالقات إنسانية: -2

نه يوجد عدد من أوزمالءه  Czepielمقدم اخلدمة ابلزابئن فهي بذلك عالقات إنسانية حمضة ولقد أكد  عالقة 
  ه العالقات التفاعلية:اخلصائص تتميز هبا هذ

البحث املستمر عن  وقبل كل شيء إن الغرض من تقدمي اخلدمات هو العالقات التفاعلية عالقات هادفة: أوال  -
غالبا ما و املستفيدين تكون لغرض معني، و حىت عملية االتصال بني املؤسسة و حماولة تعظيمها، و تقدمي األرابح 

 الة الزابئن عن وريق خمتلف العروض االتصالية املقدمة.مأي حماولة است أيخذ شكل االستقالة
حينما  Czepielهذا ما أكده و العالقات التفاعلية عالقات انشئة بني أوراف قد تكون جتهل بعضها البعض  -

املستفيد من اخلدمة قد يتعامل ألول مرة مع مقدم اخلدمة،  ووصف هذه العالقة أبهنا عالقة غرابء، كون الزبون أ
 احملافظة عليها.و تطويرها  وذا ال مينع أبدا من تطور هذه العالقة مستقبال شريطة أن يندفع الطرفني حنلكن ه

اخلدمة مصدر التفاعالت: إن اهلدف الرئيسي من التقاء الزبون مبقدم اخلدمة إمنا االستفادة منها، فهي بذلك  -
أن هذا ال مينع من دخول كال الطرفني يف  إال قدم اخلدمة مع املستفيد منهاأتخذ احلي ز األكرب من تفاعالت م

  تفاعالت قد خترج عن اإلوار الرمسي للعمل.
نه ميكن احلكم بصفة كبرية على أن مجيع التفاعالت أالعالقات التفاعلية عالقات حمدودة: ال ميكن التعميم إال   -
فمهما تفاعل الطرف األول  األفق،و املستفيد منها تكون حمدودة األبعاد و التبادالت اليت حتدث بني مقدم اخلدمة و 

 نه ال ميكن أن خيرجا عن حدود اخلدمة.أ ، إالمع الثاين
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يف الوقت احلاضر تلجأ معظم مؤسسات اخلدمات إىل إعطاء وزان  أثر البيئة املادية على العالقات التفاعلية: -3 

العالقات التفاعلية ما بني الزبون  اليت أصبحت تزيد كثريًا من جودةو دمة قيمة كبريتني لطبيعة نظام تقدمي اخلو 

امللفت االنتباه على العوامل املادية  و مقدم اخلدمة قد أصبحت تلجأ بعض املؤسسات إىل الرتكيز الكبري جدا و 
أتخذ و، حىت تزيد من درجة إدراك الزبون جلودة اخلدمة، 1غريهاو كديكور تقدمي اخلدمة، الكراسي املتعلمة.التلفاز 

هنا جيب جتنب التفاعالت و هذه التفاعالت بعدا أخرا كتأثري الزابئن بعضهم على بعض مثال يف قاعات االنتظار 
الزابئن حىت يتمكن هؤالء من الدخول يف تفاعالت إجيابية مع زابئن و االتصاالت السلبية ما بني مقدم اخلدمة و 

هي و جيب االعرتاف صراحة أن عناصر البنية املادية أصبحت تعترب جزءا أساسيا من مكوانت اخلدمة و ين، آخر 
 .مقدم اخلدمة معاو ذات أتثري مزدوج على كل من الزبون 

يوجد ثالثة أنواع من العالقات التفاعلية اليت حتدث بني  Shastackحسب الباحثة  أنواع العالقات التفاعلية: -4
 الزبون.و دمة مؤسسة اخل

يشمل هذا النوع كل التفاعالت والتبادالت اليت حتدث بني املؤسسة والزبون من  العالقات التفاعلية البعيدة: -أ
 مجيع أنواع التكنولوجيا.أو خالل الربيد 

خيتلف هذا النوع عن سابقه كون وجوب حضور املستفيد بشكل مادي، أين  لعالقات التفاعلية املباشرة:ا  -ب
 ويتحاورون حول خمتلف املواضيع اليت هلا عالقة ابخلدمة.، مقدم اخلدمةيتفاعل مع 

ن عالعالقات التفاعلية غري مباشرة: حيصل هذا النوع من العالقات ما بني املستفيد من اخلدمة ومقدمها   -ت
نه يف مثل أوريق استعمال اهلاتف فالتفاعل بينهما حاضرا إال أن الزبون غري حاضر ماداي، وهنا جيب اإلشارة على 

  هذه احلاالت يضمن أتثري مقدم اخلدمة على الزبون.

  منوذج تفاعلية زعون مقدم اخلدمة: -5
حد األساليب اليت ميكن االعتماد عليها يف تفسري حمل أ ومما ال شك فيه أن منوذج التفاعل يف قطاع اخلدمات ه

فعاليته و عدم جدواه و فرضية سلبية الزبون  متاماالزابئن، يرفض هذا النموذج و التفاعالت اليت حتدث بني املؤسسة 
بعد من جانب و يرحب بفكرة اخلدمة قائمة على بعدين، بعد من جانب الزبون و يف صناعة اخلدمة بشكل عام، 

ب االقتصادية نأتثريها على التفاعلية كاجلواوال يستثين هذا النموذج البنية اخلارجية و اخلدمات،  ومقدم
  تظهر املشاركة الفعالة للزبون يف: و القانونية، و الثقافية و التكنولوجية و 

                                                           
1 - Christiane Dumoulin et al,«Entreprise de Services : 7 Facteurs clés de réussite», édition d'organisation , 

Paris,1991,P:63. 
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تقدمي اخلدمة، فإشراكه الفعلي إمنا يعود على و يساهم بشكل فعال يف إنتاج و الزبون موظف مؤقت يشارك   -
االستفادة الكبرية من أتثري مقدم اخلدمة على الزبون يف و املؤسسة بنتائج إجيابية كمعرفة حقيقة اجلودة املقدمة 

  1تطلعاته.و فهم وموحاته  من مثو االستجابة السريعة لرغباته و امتصاص غضبه 
منحت املؤسسة اخلدماتية الفرصة ملشاركة الزبون يف و ما مسحت : كلاالرضو الزبون مساهم يف صناعة اجلودة  -

تقدميها، و جودهتا كونه من شارك يف صناعتها و ما رفعت من درجة رضاه عن اخلدمة تقدمي اخلدمات كلو إنتاج 
خاصة ذوي الرحبية الكبرية يف مجيع مراحل إنتاج و فاجتهت بذلك جل املؤسسات اخلدماتية إىل إقحام زابئنها 

 2تقدمي اخلدمة.و 

 

 املوظفني مع العالقات تسيري:الثالث املطلب

 ،1976 سنة ابلضبط ذلك وكان الداخلي التسويق ملفهوم وآخرون Berry املفكر مرة وألول تعرض لقد
 3.عالية جبودة اخلدمات لتقدمي  منهم حماولة وذلك

 ولكن الياابن، يف اخلمسينات بداية يف ذلك وكان هذا، من أقدم ظهر الداخلي التسويق مفهوم أن واحلقيقة
 4.سنة ثالثني من أكثر حوايل من إال النور له يكتب مل بذاته، قائم كمفهوم  له التعرض

 تيسر ما سواء الداخلي التسويق وتعريف ملفهوم تعرضت اليت لألدبيات تعرضنا أثناء :الداخلي التسويق -1
 من تناوله ابحث كل  بل املفهوم، هلذا ضابطا شامال، تعريفا جند مل االجنليزية، حىت أو والفرنسية العربية ابللغة لنا

 املؤسسة من كل  مصلحة خيدم تعريفا إجياد هو املدخل هذا يف حنن يهمنا ما لكن العملية، يف مهمة رآها زاوية
 .االنتقادات إىل التعرض دون والزبون

  يف الداخلي التسويق Pachuraman (1991)وBerry  من كل  عرف لقد تعريف التسويق الداخلي: -1-1
 واستبقاء حتفيز تنمية، على تعمل اليت الوسيلة تلك هو": اجلودة خالل من املنافسة" اخلدمات، تسويق كتاب

 5."ورغباهتم حاجاهتم إشباع خالل من اجليد لألداء املؤهلني املوظفني

                                                           

 .162، ص: 2007محيد الطائي وبشري العالق،" تسويق اخلدمات"، دار زهران للنشر والتوزيع، عم ان،  -1 

 .227-228، ص ص: 2010حممد حممود مصطفى، "التسويق االسرتاتيجي للخدمات"، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان  -2 

 .149، ص  2008 اجلامعية، الدار" ، CRM الزابئن مع العالقات تسيري العاملي، التسويق املتقدم، التسويق" ،النجا، وحممد عبد العظيم أب -3

"أثر التسويق الداخلي كمدخل إلدارة املوارد البشرية على مستوى جودة اخلدمة الصحية ابملستشفيات التابعة للهيئة العامة  ،سعيد شعبان حامد -4
 .2، جامعة األزهر، ص "للتأمني الصحي ابلقاهرة الكربى

 .151النجا، نفس املرجع السابق، ص و حممد عبد العظيم أب -5
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 املعرفة، وتنمية تطوير على الداخلي للتسويق تعريفهما حماولة يف ركزا فقد ،(1999) ولويس فري من كل  أما
 واخلارجيني الداخليني العمالء من كل  معرفة تطوير إىل يهدف رئيسي نشاط نهأ:"التايل التعريف اقرتحا فقد وعليه
 1."التنظيمية الفعالية لزايدة الوظيفية املعوقات وإزالة

 ركاءش يعدهم بل زابئنا، هنمأ على فقط للموظفني الداخلي التسويق ينظر ال": Lewris &Vores تعريف
 2".القرار صنع عملية يف املسامهةو  املسؤولية حتملو  املشاركة حق ميتلكون

 فعالة وسيلة الداخلي التسويق يعد مل القوية، للمنافسة نتيجة :املؤسسة يف الداخلي التسويق مكانة -1-2
 املؤسسات كل  بدأت األخرية اآلونة يف أنه أكد الواقع بل فقط، اخلدمات مؤسسات يف كبرية  كفاءة  وذات
 ككل  املؤسسة يعترب الداخلي فالتسويق .اجلديد املفهوم هذا تتبىن حجمها وحىت نشاوها وبيعة عن النظر بغض
 اخلارجي التسويق وريقة بنفس تتم والعملية آخر، لقسم منتوجاته بتسويق فيها قسم كل  يقوم حيث سوقا،

 واألنشطة األعمال ابعتبار أفرادها، إىل منتوجاهتا بتسويق املؤسسة تقوم وقد ،( زابئن ←خدمات منتوجات،)
 .منتوجات

 مكانته أيخذ ومل الداخلي التسويق يظهر مل سابقا، أشران وأن سبق كما مراحل تنمية التسويق الداخلي: -1-3
 بداية التمرن عملية وفق تطور احلديثة املفاهيم من كغريه  بل واحدة، دفعة احلايل الوقت يف  عليها هو اليت

 تنفيذ يف تتمثل واليت النهائية املرحلة إىل وصوال ابملستهلك التوجه مرحلة مث املوظف، ورضا دافعية مبرحلة
 .الداخلي التسويق ثقافة وغرس لتنفيذها التغيري وحماولة املؤسسة إسرتاتيجية

 املوظف ورضا دافعية مرحلة: 
 خدماهتم تقدمي يف جهودا يبذلون ال احملفزين غري فاألفراد ،اخلدمية املؤسسات على كبري  بشكل الرتكيز مت

 أمامها جتد فلم كبرية،  فاعلية ذات ورقا إجياد حماولة إىل آنذاك املؤسسات اجتهت وعليه اجلودة، بنفس للزابئن
 .رضاهم وحتقيق أكثر، للعمل املوظفني هؤالء دافعية إاثرة سوى
 يتوافق مبا ووبعا ووظيفته يتوافق مبا رغباته وإشباع املوظف رضا حتقيق حماولةإنبىن على  الداخلي التسويقف إذن

 .السوقي ومركزها املالية املؤسسة ووضعية
 ابملستهلك التوجه مرحلة: 

   وأعمال لكتاابت( اخلارجي) والزبون (الداخلي) املوظف بني احلاصل التفاعل يف الكبري الفصل كان  لقد - 
Grönroos,1981    ، التفاعلي، ابلتسويق والزبون املوظف بني احلاصل والتدخل التفاعل هذا على أولق وقد 

                                                           
 .6، ص سعيد شعبان حامد، نفس املرجع السابق -1

 مجلة ،"مسعود حباسي سوانوراك مؤسسة حالة دراسة: اجلزائرية االقتصادية املؤسسة يف الداخلي التسويق تطبيق واقع"  أخرون،و  مناصرية رشيد -2 
 348: ص ،2014 ،14 العدد الباحث،
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 عمله يقتصر ولن للزابئن، خدماته يقدم ووه املوظف يف يكون الذي اجليد واالنطباع النفسية احلالة به ويقصد
 (.الزبون إبقاء) التسويقية الفرص اقتناص حماولة إىل يتعداه احلد هذا عند

 ذلك على أكدت مثلما املوظف عند والدافعية الرضا عناصر بتوافر يكفي ال ،Grönroos  التفكري هذا وحسب
 أعمال منطلق إن، فاجليدة البيعية العقليات عنصر العناصر هذه توافر ىعل زايدة أيضا حيب بل Berry أعمال

Grönroos وأفكار أعمال عن اجلوهر يف ختتلف ال Berry التالية النقاط يف كان  االختالف لكن : 
 .املوظفني ودفع إرضاء من Berry  انطلق -  
 .ابملوظفني ابلزبون التوجه فلسفة خلق حماولة من Grönroos  انطلق -  

 التغيري وحماولة اإلسرتاجتية تنفيذ مرحلة: 
 وسيلة الداخلي التسويق املنهج هذا اعترب وقد ،( 2، 1) السابقتني للمرحلتني وبيعيا امتدادا املرحلة هذه تعد -

 وه الداخلي التسويق":عرفه وقد ،Winter إىل املدخل هذا تنمية يف الفصل ويرجع املؤسسة، إسرتاجتية لتنفيذ
 اليت العملية خالل من ذلك يتم نأ على املؤسسة، أهداف حتقيق اجتاه العاملني دافعية وإاثرة ، وتقليم ختطيط،

 يف دورهم معرفة أيضا ولكن الشركة تقدمه الذي الربانمج قيمة فقط ليس دراكإو  فهم، من العاملني األفراد متكن
 ." الربانمج هذا
 1:الداخلي التسويق معايري -

 العناصر يف الداخلي التسويق عناصر تلخيص ميكن املدخل، هذا يف والكتاب املفكرين برزأ أراء عرض بعدما
 :التالية

 . رضاه وحتقيق ابملستهلك، التوجه -
 .رضاهم وحتقيق املوظفني وحتفيز إاثرة، -
 .الوظيفي والتكامل التعاون -
 .الشركة اسرتاجتيات تنفيذ -
 .اخلارجي الزبون على مبيتة األفراد بني ثقافة خلق -

 الزابئن مع العالقات تسيري :الراعع املطلب

ومحاس املنافسة أصبحت املؤسسة تسعى لتطوير منتوجاهتا لتصبح ذات  واخلدمات ابلسلع مزدحم سوق يف
جودة عالية وأسعار معقولة كما ان مهمة البحث عن الزابئن أصبحت صعبة وألجل ذلك مل جتد املؤسسة سوى 

 فكرة تسيري العالقات مع الزابئن. ربط عالقات وويلة األمد وقوية مع زابئنها ومن هنا ظهرت
                                                           

 8 :ص ذكره، سبق مرجع حامد، شعبان سعيد - 1
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 التسويق مجال يف انتشرو  الزابئن مع العالقات تسيري مفهوم تطور لقد :الزابئن مع العالقات تسيري تعريف -1
 يف أورواب إىل وصل قدو  املادية السلع تسويق مجال يف إنتشر إال أنه مؤخرا اخلدمة تسويق مجال يف ذلكو  الصناعي

 وصل قدو  املؤسسة يف اآليل اإلعالم دخول عند خاصةو  اإلدارة ميدان يف جتلىو  النظري قالبه فـي الثمانينات أواخر
 حمرك يف مقالو  حبث 3.383.000 حوايل 2003 سنة منتصف يف املوضوع هذا حول املقاالتو  البحوث عدد

    "Google "البحث

 GRC الفرنسية ابللغة ،CRM:) Management (Customer Relationship الثالثة احلروف 

Gestion de la Relation client))، خالل من الزبون سلوك يف التأثري أيضاو  لفهم ومنهجية جديد مفهوم  وهي 
 الزبون والء بلوغ وخاصة الزبون على احلصول ابلزبون، االحتفاظ عملية حتسني هبدف وذلك معه التواصل عملية

  1."الربح وحتقيق
 هبم واالحتفاظ املرحبني العمالء واكتساب جلب نظام" :أهنا على الزابئن مع العالقات تسيريكما ميكن تعريف  

 املؤسسة نشاط بني التوفيق االعتبار بعني أتخذ وويلة عملية عرب متطلباهتم وفهم معلوماهتم حتليل خالل من
 غري العمالء مع العالقات مستوى وتقليص فقط املرحبني العمالء مع قوية عالقات لتوويد وإسرتاتيجيتها

   2."املرحبني
 حاجات وإشباع املؤسسة استثمارات بني األمثل التوازن حتقيق إىل ترمي تفاعلية سريورة هي :"آخر مبعىنو أ

 3." أرابح توليد بغية الزابئن
 ابلدرجة يتمثل الزابئن مع العالقات تسيري إليه تسعى اليت اهلدف :الزابئن مع العالقات تسيري أهداف -2

 من للمؤسسة األساسية الوظائف أداء حتسني حماولةو  جهة، من املستهلك حصة يف قياسيا منوا حتقيق يف األوىل
 . أخرى جهة
 وأ واحدا منتوجا تصريف حتاول وأ تبيع كانت  قدميا املؤسسة :قدميا وحديثا الزابئن مع العالقات تسيري  -3

 .هبم الحتفاظا ملداخل انتهاج يف التفكري دون املستهلكني من ممكن عدد ألكرب واحدة خدمة
 

                                                           
 جامعة ،"االلكرتوين للتسويق املمارسة -األعمال ملؤسسات والتميز اجلودة على احلفاظ يف  ودورها الزبون عالقة إدارة" ، نعيمة ابركو  فاومة  مانع -1

 .10 :ص اجلزائر، شلف،

 .02 :ص السابق، املرجع نفس األعمال، ورجال املدير كتب  -2 

 االقتصادية العلوم كلية  املعرفة، اقتصاد حول الدويل امللتقى ،"اجلزائرية ابملؤسسة ميدانية دراسة ، الزبون عالقة وتسيري االنرتنيت" ، بغداد كرابيل   -3 
 .180 :ص ،2005 نوفمرب بسكرة، جامعة والتسيري،
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 القدمي التوجه (: 13) رقم شكل
             

                                                                                    
                                             

 

 

                                       

 
  N. Miquel- Belaud, L.Meyer- Waarden, 2004, P23: من قراءات على ابالعتماد شخصي استنتاج: املرجع

                                          

 اجلديد التوجه (:14)  رقم شكل
 
 
 

 
 
 

 
   24: ص السابق، املرجع نفس: املرجع

 .السوقية احلصة زايدة حماولة من بدال املستهلك حصة وتنمية زايدة إىل تسعى اجلديد املنهج يف املؤسسة أما 
 تتألف أنظمة تسيري العالقات مع الزابئن من مجموعة :املؤسسة وظائفو  الزابئن مع العالقات تسيري أثر  -4

ريبا على مجيع وظائف املؤسسة، على العموم نتطرق إىل أهم هذه قالعامة هلا أتثري مباشر ت من امليزات الوظيفية
 التأثريات على:

  :على معرفة زابئن املؤسسة بشكل أفضل عرب  تساعد عملية تسيري العالقات مع الزابئن تسيري احلساابت
وما يتعلق بتلك احلساابت من  احلساابت اليت متثل الزابئن،تسيري عدد غري حمدود من ل الخمن  تسيري مركزي

 وتابعة كافة االتصاالت مع أي زبون، أ، كما تقوم مبإمكانية إنشاء عالقات فيما بينها عناوين واتصاالت مع

0 

 تلبيتها مت اليت االحتياجات

 هبم املتصل املستهلكني عدد

 العدد قليل

العــدد كــــبري
 

 

 العدد قليل

 هبم املتصل املستهلكني عدد

 تلبيتها مت اليت االحتياجات

0 

العــدد كــــبري
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دون التقيد  مسريعلى عرض الزابئن واحلساابت ماشابه كما ميكنه من  والربيد االلكرتوين أ حساب عرب رسائل
 .معني نظام
 اسرتاتيجيات البيع والتسويق املناسبة  على وضع تساعد عملية تسيري العالقات مع الزابئن :تسيري فرص البيع

تسيري بوذلك  على مسار املبيعات بشكل دائم لفوز ابلصفقات التجارية، من خالل التعرفل لنشاوها التجاري
حتديد  مع اهلاإمه وخسارهتا أ والصفقة، إما ابلفوز هبا أ من كوهنا مجرد فرصة متوقعة، وحىت إهناء فرص البيع بدءا

 .ني الذين يعملون على ذات الصفقةومصاريفها، واملنافس أهداف كل صفقة حمتملة، وإيراداهتا املتوقعة
 :وويق، وهيف املبيعات والتس فرادعلى تسيري وقت األ تساعد عملية تسيري العالقات مع الزابئن تسيري الوقت 

حتديد النشاوات واملهام اليت ينبغي القيام هبا لكل فرد من أفراد عن وريق بطريقة فعالة  ما يساعد على القيام به
بني أفراد فريق  وجدولة املواعيد مع الزابئن، أ هلم وحتديد أوقات فراغهم، إضافة إىلإسناد املهام مع  املبيعات

 .العمل
 لكرتونية تساعد فريق العمل يف تبادل ومشاركةإتوفر عملية تسيري العالقات مع الزابئن مكتبة  :تسيري التسويق 

 إضافة إىلومعلومات املنتوجات،  إنشاؤها خالل العمل حول البيع والتسويق واملعلومات اليت يتم اكتساهبا، أ
لومات التارخيية والتجارب احلصول على زابئن جدد، والتعامل معهم بشكل فعال من خالل احلفاظ على املع

 .السابقة

 من خالل  تساعد عملية تسيري العالقات مع الزابئن املؤسسة على احلفاظ على زابئنها وذلك 1:خدمة الزابئن
متابعة عقود الصيانة والضمان املمنوحة إضافة إىل  وحفظها والعمل على حلهاهم الهتمام ابملشاكل اليت ترد منا

 .للزابئن
 عمليات التحليل وإعداد التقارير،  تسهل عملية تسيري العالقات مع الزابئن وإعداد التقارير: حتليل البياانت

متكني املسري من بناء وتصميم ما  مع عن مجرايت العمل، لوصول إىل املعلومة األكثر حداثةمما يتيح للمستخدمني ا
 .البيانية مدعمة ابلرسوم يهااحلصول علو التقارير"، م من خالل "مصم شاء من التقارير، حسب حاجته

 واملوزع ابملورد املؤسسة عالقة :الراعع املبحث
 :متهيد

 ولعل أخرى، مؤسسات مع تتعامل كذلك  فهي زابئنها، وكذا وعماهلا موظفيها مع املؤسسة تعامل عن بعيدا
 علينا الضروري من أنه رأينا املنطلق هذا من املوزعة، املؤسسات و املوردة املؤسسات جند املؤسسات هذه أهم

 .املوزع و املورد من كل  مع لعالقاهتا املؤسسة تسيري إىل التعرض
                                                           
1 - Molka Abbès-Sahli et Patrick Hetzel, «Enjeux et perspective de la gestion de la relation client: une application 

a la distribution des parfums et cosmétiques en France », Revue Française du Marketing, Mai 2005, no 202 P : 40 
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 التعرض ذلك ليلي الزمنية، احلقب خمتلف عرب همامن بكل املؤسسة عالقة تطور مث واملوزع، املورد بدراسة فبدأان
 من لكل ابلنسبة وأمهيتها العالقات هذه أشكال وخمتلف املورد مع لعالقاهتا املؤسسة تسيري إىل التفصيل من بشيء

 .  الطرفني على ذلك ثرأو  املوزع مع العالقة تسيري أخريا و سواء، حد على واملورد املؤسسة

 واملوزع املورد مفهوم: األول املطلب
 :املورد مفهوم -1

 هي إذن نشاوها، اختلف ومهما حجمها كان  مهما مطلق، بشكل الذايت ابالكتفاء التمتع مؤسسة ألي ميكن ال
 اخلام ابملواد والتموين التزويد يف املؤسسات هذه دور ويتمثل أخرى، مؤسسات على االعتماد إىل حباجة دوما

 .اخلدمايت أو التجاري أو اإلنتاجي نشاوها مزاولة املؤسسات تستطيع لكي الالزمة واخلدمات األولية واملواد
 1املشرتية واملؤسسة املورد بني تنشا اليت املختلفة العمليات مجيع أبنه التوريد تعريفكما ميكن 

 للموردين األمثل االختيار أهداف: 
 .للطلبية املطابقة تلك أي متاما، املطلوبة املواد على احلصول -

 .املناسب الوقت ويف ونوعا كما  الالزمة الكميات على احلصول -

 .املناسبة ابألسعار الشراء -

 . اخلطر عنصر وتدنية التكاليف لتخفيض املسافة، عامل من االستفادة -

 : يف التوريد وعملية املورد أهداف تتلخص العموم على

 والتوريد املورد أهداف: (15)  رقم الشكل

 

 

   

 62: ص ذكره، سبق املرجع الشموط، سامل حممد و جواد انجي شوقي: على ابالعتماد الباحث إعداد من: املرجع

 

                                                           

 الطبعة األردن، عمان، التوزيع، و للنشر إثراء ،"إداري مدخل املوردين، عالقات: الوريد سلسلة إدارة"  الشموط، سامل حممد و جواد انجي شوقي -1 
 22: ص ،2008 األوىل،

 مراملست التطوير
وردامل مع للعالقات  

 موقف حتسني
 التنافسي املؤسسة

 

 املستمر التحسني
 للجودة

 

 دوما االحتفاظ
آمن مبخزون  

 

 التدفق ضمان
 للمواد املستمر

 واخلدمات والسلع
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 :املوزع مفهوم -2
 هذه أمهية مدى و تسيريها كيفية  وحىت واملوزعني املنتجني بني ما جتمع اليت العالقة إىل مباشر بشكل التطرق قبل

 .التوزيعية العملية تعريف إىل التطرق أوال اإلشارة بنا جتدر الطويل، أو القصري املدى على سواء العالقة
 : التوزيع تعريف -2-1
  املستعمل، أو املستهلك متناول يف املنتوج جتعل اليت العمليات من مجموعة التوزيع :التسويق قاموس حسب -

 .الطلب و العرض من كل    يقر ب التوزيع أن   كما

 البياانت و املعلومات بكافة تزويدهم و املستهدفني للمستهلكني املختلفة السلع إيصال 1:أيضا يعرف كما -
 املواد و اخلام املواد و السلع ختزين و التلف من عليها احملافظة و السلع صيانة و االستعمال كيفية  عن الضرورية

 . املناسبة املختلفة ابلوسائل املختلفة السلع نقل أتمني و إليها احلاجة حلني املصنعة نصف

 و التوزيع زمان وكذا التوزيع مكان بدقة حتديد التوزيعية العملية تتطل ب: "Yve Cherouze 1986,حسب -
 ."املستهلكني لطلبات وتستجيب تتماشى اليت والكميات األشكال

 : التوزيع قناة - 2-2
 :التوزيع قناة تعريف -2-2-1
 مسؤولية عاتقهم على تقع الذين األفراد أو املؤسسات من واملتناسقة املتكاملة اجملموعة تلك التوزيع بقناة يقصد"

 أو سوق يف العمالء إىل املنتجني من املنتوجات تدفق بعملية املرتبطة و الضرورية الوظائف من مبجموعة القيام
  2"املستهدفة األسواق

ا على التوزيع قناة تعريف ميكن قد كما -  تواجده إىل إنتاجه مكان من اخلدمة أو املنتوج يسلكه الذي املسار أهن 
 .الصناعي املستعمل أو النهائي املستهلك لدى

 :التوزيع قناة أهداف -2-2-2
 ضمن التوزيع قناة أهداف دمج عادة يتم إذ التوزيعية قنوات أهداف عن ؤسسةامل أهداف فصل الواقع يف ميكن ال

 :التالية األهداف عن خترج ال اليت و التسويقية األهداف
 املنتوجات سوق توسيع و تطوير -

 السوقية املؤسسة حصة وحتسني زايدة -

                                                           

 1- نصيب رجم، " إدارة أنظمة التوزيع: تطبيقات ودراسة حالة "، دار العلوم للنشر، عنابة، 2006، ص: 5. 

 2- هاين حامد الضمور، " إدارة قنوات التوزيع "، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، األردن، عمان، 2008، ص: 22.
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 1التجاري التبادل عملية إجناح -

 يطلبها الذي الوقت يف توف رها نتيجة واخلدمة السلعة يف املستهلك يدركها اليت القيمة وهي2الزمنية املنفعة قيمة -
 .احلايل املستهلك عنها يبحث أصبح اليت الوقت و اجلهد قيمة حيق ق ما هذا و فيه،

 :والتوزيع اإلنتاج عني االرتباط -3
 تعتربان إمنا و حتقيقها، إىل املؤسسة تسعى ذاهتا حد يف غاية التوزيع وعملية اإلنتاج عملية من كل  اعتبار ميكن
 املؤسسة ريورةسو  استمرار بضمان األرابح حتقيق كون  للمؤسسة، النابض القلب مبثابة احليويتني الوظيفتني هاتني

 إنتاجها أماكن من واخلدمات لمنتجاتل ودائم املستمر التدفق ضمان األخرية هذه قدرة مبدى مرهونني السوق يف
 .الصناعي املستعمل أو النهائي املستهلك إىل

 :املوايل املخطط يف موضح هو كما  البعدية، والعوامل القبلية العوامل جبميع خاصة بصفة التوزيع لةأمس ترتبط

 واملستهلك ابملنتج التوزيع عالقة (: 16)  رقم شكل

 

 

 

 الساعقة القراءات على ابالعتماد الباحث إعداد من: املرجع

 :للمنتج ابلنسبة التوزيع دور -3-1
 وسري التخزين عملية على ابالعتماد وهذا السنة خالل اإلنتاجية العملية ضبط لةأمس يف التوزيع دور لياج يظهر

 إىل ابإلضافة املنتوجات ختزين تكاليف من كبري  نصيب حتمل يف كبري  بشكل التوزيع يساهم كما  مسبقا، الطلبيات
 إىل هتدف واليت( غريها و امللصقات املذايع، التلفاز،) أشكاهلا مبختلف االتصال عمليات يف الفعالة املسامهة

 .املبيعات حجم زايدة
 : للمستهلك ابلنسبة التوزيع دور -3-2
 متناول يف واخلدمات املنتوجات وضع يف األمهية تظهر إذ املنتج، عن للمستهلك ابلنسبة أمهية التوزيع دور يعد ال

 هذا ووبعا املطلوبتني، اجلودة و ابلكميات وهذا األسباب، كانت  ومهما اجلغرايف تواجده كان  مهما املستهلك هذا
                                                           

 1- انجي معال و رائف توفيق، " أصول التسويق: مدخل اسرتاتيجي"، مركز وارق للخدمات اجلامعية، عمان، عمان،1998، ص: 26.

 2- هاين حامد الضمور، " ورق التوزيع"، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 2000، ص: 27. 

 مــوزع

 مستهلك  مـؤسسـة
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 السوق يف هانشح من خوفا كبرية  كميات  شراء على إنفاقه عوض دخله من جزء دخارإ من للمستهلك يسمح
 تضمن واملستهلك املنتج بني وسيطية مؤسسات هي التوزيع مؤسسات,GARETS  1992فحسب بعد، فيما

 هذه يف الطلب تطور حول الكافية املعلومات للمورد وتضمن واخلدمات للمنتوجات والزمن اجلغرايف التقسيم
 . األسواق

 :واملوزعني املنتجني عني الصلة -3-3
 أخرى فرتات وأيضا نزاع فرتات األخرية هذه تعرف ما كثريا  ابملوزعني املنتجني جتمع اليت الصلة وعرب الزمن عرب

 السياق نفس ففي أهدافها، اختالف لسبب. بينهما جتمع اليت العالقة تعقد منطلق من وهذا التعاون يسودها
 لقواعد وفقا املتبادل االحرتام إوار يف يبين شركتني بني ما جيمع الذي والربط الصلة Crosse  1993,وحسب
 .املنافسة
 :أمهها عراقيل عدة واملنتجني املوزعني من كل  يصادفGarets    1992 ,هبا قام اليت األحباث من انطالقا

  من طالقانإ وهذا التواصل لغة توحيد وجيب واملوزعني املنتجني بني جيمع الذي والرابط الصلة تكن حىت -

 . الطرفني يتبادهلا اليت املعلومات مجيع وضبط توحيد إمكانية -

 فيها التحكم على القدرة إشكال يطرح املعلومات هذه وتبادل سعر،ب حمددة فهي وبذلك مضافة قيمة املعلومة -
 . واملوزع املنتج بني ما السلطة من نوع جيمعهما الذي الرتابط هذا يف خيلق مما الطرفني من مراقبتها و

 هو عمله مراقبة أن كما  للمنتوج، املادي التوزيع تسيري يف اجليد التحكم من املؤسسة املعلومات نظام ميكن -
 .أبكملها القناة مراقبة يف تتحكم اليت الوسائل أحد

 واملوزع ابملورد املؤسسة عالقة تطور: الثاين املطلب
 .أخرى جهة من واملوزع واملؤسسة جهة من واملورد املؤسسة بني ما القائمة العالقات تطور مناقشة يتمس

 :ابملورد املؤسسة عالقة تطور1- 
 مؤسسات مع وويدة عالقات بناء من هلا تسمح اليت الكيفيات عن املؤسسات تبحث أن جدا الطبيعي من

 إذ األزمنة ولكل املؤسسات لكل تصلح واحدة معادلة توجد وال املوردين، جند املؤسسات هذه أهم ومن أخرى،
 العالقة تبين بكيفية الصلة ذات القرارات من مجلة اختاذ على املؤسسة مساعدة هناأش من عوامل عدة هناك أن

 من والتزود العمودي كالتكامل  متعددة أشكاال فتأخذ مبورديها املؤسسة عالقة وتتعدد املستقبلي، شكلها مت ومن
 . السوق آلية و اخلارجية املصادر
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 مورديها بني وما بينها ما عالقات تواجد املؤسسات عرفت فلقد ورفني بني عالقة أي وبيعة تتغري الزمن مرور مع
 احلاضر الوقت يف أصبحت حىت الزمن عرب خمتلفة أشكال تذأخ العالقة هذه وبيعة أن إال بعيد، زمن منذ

 .إسرتاتيجية عالقات
 اليت واألدبيات واملورد، املؤسسة بني ما العالقة تطور توضيح خالهلا من حاولوا مناذج عدة ابحثني عدة ورح

 :فقط أمهها نذكر كثرية،  ومناذج خمتلفة نظر وجهات عرضت املسألة هذه تناولت
 على وأكد IMP الصناعي والشراء التسويق مجموعة من استمده الذي منوذجه فورد ورح : Ford 1982ورح -1

 على تتوقف العالقة هذه تنمية نظرة ويف العائد مضمونة العالقة هذه وأن الوقت مبرور تتطور ابملورد املؤسسة عالقة
 .وااللتزام واملسافة التأكد وعدم اخلربة متغري

 إوار بعد فيما ليضع التسويق، قنوات ضمن املوجودة العالقات على دراسته ركز : Frazier 1983 ورح -2
 .العالقات هذه ميلتقي مفاهيمي

 حول تصورمها الباحثان قدم االجتماعي النفس حبوثهم نتائج من انطالقا :Wilson & Mumma Lassen ورح -3
 .وااللتزام واالستثمارات الرضا من كل  تطور كيفية  على فركز ووبيعتها العالقات تطور مسألة

 بني ما يف العالقات تتطور نظره ففي املتكاملة النماذج من Wilson منوذج يعترب : Wilson 1995 ورح -4
 .عليها واحلفاظ العالقة قيمة ووضع اهلدف حتديد و الشريك اختيار يف مراحل وفق واملورد املؤسسة

 إىل ستلجأ ابلتأكيد السوق آلية على املعتمدة املؤسسات أن الباحث يؤكد : Trent & al, 2005ورح  -5
 يدفع ذلك مثل نإف املوردين بني ما شديدة املنافسة وكون العالقات، أشكال من كشكل  مورديها مع املفاوضات

 األسعار على املفاوضة جند املؤسستني بني ما املفاوضات أشكال ومن املفاوضة، سلوك انتهاج إىل حتما ابملؤسسة
 .1وغريها الدفع ورق على واملفاوضة الطلب كميات  على واملفاوضة

 شكل يف واملورد املؤسسة بني عالقة إقامة إمكانية يف الباحث هذا أعمال جل تركزت : Slack, 2003ورح  -6
 عادة واليت ابالجتاهات الشروط من األول القسم يتعلق الشروط، من أساسيني نوعني توافرت ما إذا وهذا شراكة،

 القسم أما األمد، بعيدة والتوقعات املتبادلة والثقة املشاركة على والقدرة الطرفني بني اتصاالت شكل على تكون ما
 وممارستها هبا للقيام مجربة املؤسسة نأSlack  يفرتض واليت واألفعال السلوكات جبملة فيتعلق الشروط من الثاين

                                                           
1-  Karim Machat, « l’adaptation inter- organisationnelle du fournisseur : le cas de la relation pme-grande 

distribution alimentaire »,  Revue Française du Marketing, Octobre 2010, no 228, pp : 5-9 
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 الوضوح ووجود املوردين من قليال عددا وجود النوع هذا يف يشرتط. الشراكة عالقة بناء أرادت ما إذا فعلية ممارسة
 1.األنشطة جلميع املشرتك والتنسيق الطرفني بني ما املشاكل حل على والعمل املعلومات يف والشفافية

 التقارب عنصر على واملورد املشرتية املؤسسة بني ما الشراكة مفهوم يف الباحث ركز : Kimball, 2005ورح  -8
 الزواج وعالقات الصداقة وعالقات األسرة أفراد كعالقة  الوويدة الشخصية العالقات جبملة إايه مشبها بينهما فيما

 .الناجحة
 مث اليت األدبيات وحسب عديدة مبراحل موزعها مع املؤسسة عالقة مرت لقد :ابملوزع املؤسسة عالقة تطور -2

 الرتكيز ويتم سنة مخسني خالل وهذا أساسية مراحل خبمس مرت العالقة هذه أن لنا تبني عليها واإلوالع رصدها
 2.املراحل هذه من مرحلة كل  خصائص على

 هذه فتميزت نسيب، توازن يف ابملوزع املنتج صلة كانت1950 سنة قبل: التوازن مرحلة :1950 قبل ما مرحلة  -أ
 املستهلك بني وما  واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الضخم العدد بني ما كون  وهذا الطويلة التوزيع بقنوات الفرتة

 مع االحنالل من نوعا تعرف العالقة هذه بدأت 1950 سنة هناية مع أن إال الوسطاء، من جدا كبري  عدد يتدخل
 .ماركت سوبر يف وخاصة الذاتية اخلدمات ظهور

 املؤسسات حلجم واملذهل السريع ابلتطور املرحلة هذه تغريت :املنتجني وسيطرة هيمنة :1960 –1950 مرحلة -ب
 .الفرنسية السوق رأسها وعلى العامل أسواق معظم اجلنسيات املتعددة الشركات ابقتحام وكذا

 واليت الكربى للمساحات املذهل التطور مبرحلة املرحلة هذه عرفت: التحالفات توازن :1960 – 1975 مرحلة-ج
 أصبحت اجلديدة الوضعية هذه وأمام التقليديون، التجار حساب على معتربة سوقية وحصة كبريا  از يح أخذت

 املساحات) اجلديد النظام يف تدخل أن أو التقليديون التجار مع التعامل يف تستمر أن إما موقف أمام املؤسسة
 (.الكربى

 فشيئا شيئا قاموا الذين الكبار املوزعني بسيطرة املرحلة هذه متيزت: املوزعون هيمنة :1975 - 1995 مرحلة -د
 املوزعون وحىت فشيئا شيئا يتناقص التقليديون التجار عدد فبدأ السيطرة، زايدة وابلتايل السوقية احلصة بتوسيع

 الصناعيني مع األسعار اجتاه قوة موقف من يتفاوضون بدؤوا تزيد هيمنتهم بدأت الذين املوزعون أما الصغار،
 .للمنتجني ابلنسبة مقلقة واحلالة الوضع جعل مما املوزعون هؤالء هيمنة زادت الزمن مرور ومع واملنتجني،

                                                           
1 - Ibid, P : 08 

 -238: ص ص ،2011 األوىل، الطبعة االسكندرية، اجلامعية، الدار ،"العالقات تسويق مدخل: التوزيع قنوات إدارة"  النجا، أبو عبدالعظيم حممد -2 

245. 
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 احلكومية السلطات تدخل 1996 سنة وابلضبط املرحلة هذه عرفت: جديد توازن حنو :1995 بعد ما مرحلة -ه
 والذي Gallond بقانون عرف ما وهو بينهما، العالقة وضبط واملوزعني املنتجني بني ما الصلة إصالح لغرض وهذا
 .منه أبقل البيع ميكن ال الذي السعر أي ابخلسارة، البيع إعادة عتبة حيدد

 املوردين مع العالقات تسيري: الثالث املطلب

لة غاية يف األمهية كون العملية اإلنتاجية أو أموزعها مسلة ربط العالقة الطويلة األمد بني املؤسسة و أمس تبقى
التجارية أو اخلدماتية تتوقف بشكل مباشر على مدى قدرة املورد متوين وتزويد املؤسسة بكل ما حتتاجه من مواد 

ما أشران سابقا تطورت هذه العالقة عرب الزمن، خام وسلع مصنعة، ونصف مصنعة والتجهيزات اليت حتتاجها، وك
وهذا ألسباب اليت عرفها حميط املؤسسة كزايدة املنافسة وظاهرة العوملة وتطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 
والتكنولوجيا بصفة عامة. يتم عرض يف هذا املطلب أهم الدراسات اليت تناولت العالقة املوجودة بني املؤسسة 

 كزت على كيفية تسيريها واالنتقال هبا من مرحلة كانت إىل أخر مرحلة أي مرحلة احملافظة.واملورد و ر 
واليت حبثت يف حيثيات العالقة من  O’Neal, 1989من بني الدراسات األكثر شيوعا هي تلك اليت قام هبا  -

زاوية نظام التوريد يف امليعاد احملدد وتوصلت هذه الدراسة إىل نتائج مذهلة خاصة فيما يتعلق إبمكانية إقامة 
اختيار  عالقات على املدى الطويل مع املؤسسات املشرتية، وجيعل كذلك هذه املؤسسات املوردة أكثر حذرا يف

 .1وخاصة من حيث االتصاالت إىل ذلك قدرة املورد على تدعيم املشرتي املؤسسات املشرتية، ضف 
تعترب األكثر مكانة يف التطبيق من الناحية العملية، إذ اهتمت هذه  ,Mohr & Spekman 1994 ن أعمالكما أ

وأساليب االتصاالت حلل املشاكل ما بني املورد واملشرتي، وفعال  الدراسة مبحاولة صنع منوذج نظري لكيفيات
  .لقت هذه الدراسة استحساان كبريا للعديد من املؤسسات

تؤكد على أن هناك أساليب جيب على املشرتي إتباعها و احرتامها إذا   Joshi & Arnold, 1998إال  أن دراسة  
 وتتوقف نظرية الباحثان هذه ،يه، حىت وإن مر املورد بظروف حرجةما أراد الدخول يف عالقة وويلة األمد مع مورد

  العالقة على األعراف العالقاتية.
زايدة على ما مت ذكره هناك العديد من الدراسات األخرى اليت تناولت جوانب أخرى، و فيما يلي نلخص أهم 

  النتائج املتوصل إليها:

 

                                                           
1 - Bernard Cova et Fréderic Jallat, » Evolution du marketing relationnel inter-entreprise : des places de marché 

électroniques aux approches intégratives », Revue Française du Marketing, Mai 2005, no 202, PP : 51(adapté) 
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 / املشرتي ملخص نتائج عالقة املورد ( :06) اجلدول رقم

 النتائج املتوصل إليها الباحث
Heide & Miner, 1992  

 
و تبادل املعلومات واملشاركة يف حل املشاكل  حتديد مجاالت التعاون: املرونة

وعدم اللجوء إىل استخدام القوة أو النفوذ وتكرار عملية االتصال بني املورد 
 واملشرتي تزيد من فرص التعاون

Biong, 1994  مندويب املبيعات يف تطوير العالقة وويلة األمد ما بني املورد واملشرتي، دور
تغليب سلوك تطوير العالقة على حتقيق املبيعات، التحكم يف املعاملة مع 

املشرتي، تبادل املعلومات، الدخول يف عالقات اجتماعية مع املشرتي، تقريب 
 البعد الثقايف بينهما.

Dion, Easterling & Jomiller,   1995  

    

 
تشابه شخصيات املشرتي و البائع تؤثر على العالقة بينهما، عنصر الثقة 

 عنصر أساسي يف بناء العالقة بني املورد واملشرتي.

Walter, 1999  يلعب كل من مندوب املبيعات ومدير املبيعات ومدير التصدير دورا أساسيا يف
ت اجلودة العالية أو حىت زايدة جودة واستمرارية العالقة، املنتوجات ذا

املنتوجات اجلديدة غري كافية لتطوير العالقة بني املورد واملشرتي، عمل كل من 
ز بشكل كبري على ترويج مدير التصدير يركمندوب املبيعات ومدير املبيعات و 

 العالقة بني املورد واملشرتي.
Blenkhorn & Mackenzie, 1994  ،أمهية االعتماد يف عالقات التبادل ما بني املورد واملشرتي )االعتماد املنخفض

 االعتماد املتوازن، االعتماد غري املتوازن(.  
 ساعقا املذكورة املراجع خمتلف من قراءات على ابالعتماد الباحث إعداد من: املرجع 

 املوزعني مع العالقات تسيري: الراعع املطلب
 إذ هيإن فهم حقيقة العالقة املوجودة بني املؤسسة واملوزع تقودان حتما إىل التطرق إىل مفهوم املبادلة بينهما 

في بداية األمر اقتصرت املبادلة ف، ,Shaw & Dixon 1989مصدر هام وحيوي يف السلوك اإلنساين واجلماعات 
(، بعد )العملية التوزيعية أن ال يتابع املورد العملية فيما بني املورد واملوزع على بيع سلع مقابل مبلغ مايل معني على

، انقلبت املوازين فأصبحت معظم املؤسسات تعاين من كساد  1929أن مع ظهور األزمة العاملية  إال
خنفاض احلاد يف القدرة وأصبحت غري قادرة على تصرفها هذا الكم اهلائل من املنتوجات مقابل تزايد اال كبري،
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األمر رجال مهمتهم األوىل إجياد مستهلكني هلذه املنتوجات، فأصبح املوزع هنا يفرض  ئفظهر يف ابد، الشرائية
 منطقه ويضع شرووه ما دامت املؤسسة حباجة ماسة إليه.

 حىت تتم املبادلة يف أحسن ظروفها مخس شروط جيب احرتامها:  Kotter, 1984 فحسب 
 ع من االستقاللية.حد الطرفني جيب أن يتمتع بنو أعلى األقل  -
   على األقل الشركاء تتوفر لديهم ما يستطيعون مبادلته ذا قيمة ملموسة أو غري ملموسة مع الطرف األخر. -

 كل ورف يستوجب عليه االتصال مع الطرف الثاين وتوزيع ما يتم االتفاق عليه.  -

 كل ورف يتمتع حبرية قبول أو رفض العروض املقرتحة من الطرف الثاين.-
  كل شريك عليه االعتقاد أبنه مرغوب فيه.   -
 1العالقة الطويلة األمد عني املورد و املوزع: -1

إن القرارات املتعلقة بشأن املوزعني وقنوات التوزيع متد كل من املنتجني واملوزعني فرتات وويلة نسبيا، وأن اختيار 
 ,Kotler, Filiatrault Turner القرارات التسويقية فيما بعد هذهيف البداية ضمن املوزعني يؤثر بشكل كبري على 

 أغلب األحيان جيدون ن املوزعني الذين يربطون العالقة الطويلة األمد مع مورديهم يفأ Ganesanيؤكد  1994
  :ـــــاستعدادا ل

  إعطاء أمهية كبرية لألرابح اآلتية واملستقبلية من خالل عالقتهم مع املنتجني. -
  حتديد ووضع أهداف وويلة األجل مع املوردين. -
ات، بدل الرتكيز على قإعطاء األولوية للمبادالت العالقاتية اليت تسمح بتعظيم األرابح انطالقا من عدة صف -

  ة واحدة.قاألرابح اليت أتيت من صف
بضبط بعدين Frazier & Antia, 1995  التضحية يف سبيل الشركاء وعلى رأسهم املوردون لقد اهتم الباحثان -

  أساسيان متحكمني يف وبيعة عالقة املبادلة
  الرتابط: ميثل ازدواجية ومتاثل أمهية املصاريف والنفقات ما بني املنتجني واملوزعني. -
  حد األوراف على التنبؤ مبستقبل العالقة بدقة.أنه قدرة أعدم يقني احمليط: والذي يعرف على  -

                                                           
1 - Marc Menoun et Marie Louis Héliés Hassid, « Distribution Acteurs et Stratégie », Economica, France, 2ème 

édition, 1995, P : 46.  
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اجلزء أن العالقة بني املنتج واملوزع كانت يف البداية عالقة ضارة تتطور وتتحول إىل عالقة لقد أكدان سابقا يف هذا 
 نه مع تطورات احمليط تغري شكل هذه العالقة وأصبحت متثل عالقة زبون ابملنتج.أال إ وسيط ابملؤسسة املنتجة،

 إذ بلغت هذه التطورات مرحلة التطبع من مسات العصر احلايل تزايد وبوترية سرعة العالقة بني املوزعني واملنتجني
(، هو عبارة عن مجموعة من العمليات املشرتكة واملعتمدة على  Trade Marketingفعرفت ابلتسويق التجاري ) 

 1مبدأ الشراكة مع مراعاة اسرتاتيجيات كل من املنتجني واملوزعني لتحقيق أهداف الطرفني.
وعلى العموم التسويق  2اون بني الطرفني وخاصة التعاون االسرتاتيجي،و تقوم هذه الرؤية اجلديدة على مبدأ التع

 التجاري يركز على:
 املوزع.بني املنتج و  العالقة -
 الرتكيز على اخلدمات املقدمة للموزع. -
 الرتكيز على تدنية التكاليف. -
  الرتكيز على خلق القيمة. -
  البحث عن الربح على املدى الطويل. -
  العالقة.شخصية  -

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 - Marc Menoun et Marie Louis Héliés Hassid, « Distribution Acteurs et Stratégie », Economica, France, 2ème 

édition, 1995, P : 46.  
2 - Ibid, P : 22 
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 مة:ــاتــــاخل

       

مما ال شك فيه أن تبين التسويق العالقايت مل يعد اختيارا، بل حتمية فرضتها مقتضيات احلياة االقتصادية   
هذا املفهوم، الذي مسح هلا من  ومتغريات احمليط اخلارجي، ففي ظل هذه الظروف اجتهت معظم املؤسسات حنو 

خاصة احملافظة على الزابئن احلاليني من خالل بناء عالقات وويلة األمد و جذب زابئن جدد، و بناء ميزة تنافسية، 
مستوى رضا  وعمال، كون الفرد ذو مسح هلا أيضا من إعادة النظر يف تعاملها مع أفرادها من موظفني و معهم، 

افظة على الزبون، دون إمهال أمهية املورد الذي ابت يعول عليه كثريا يف تقدمي مواد مرتفع الوحيد من يستطيع احمل
ربط عالقات كذلك مع و خدمات جتعل من املؤسسة قادرة على خدمة أسواقها أبكثر فعالية من املنافسني، و خام 

 الزابئن.     احملافظة على و جذب و املوزعني الذين أصبحوا يف الوقت الراهن حجر الزاوية يف التعامل 
واملالية والشروط  والشروط التكنولوجيةأما عن شروط قيام التسويق العالقايت فنجد التنظيم الداخلي للمؤسسة 

 .وشرط املنافسة الثقافية

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثصل الثاـالف
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 :الفصل الثالث مقدمة
 
ابعتبار حداثة مفهوم التسويق العالقايت من جهة وأمهية القطاع البنكي يف اقتصادايت الدول ملا هلا من  

دور فعال واسرتاتيجي يف ترقية االستثمار وحتقيق التوازن االقتصادي وابلتايل دفع عجلة النمو من جهة أخرى. 

 اجاالت التسويق. رريأينا أن تق  عل  مدى ومن جهة مغايرة مدى أمهية وضرورة مواكبة املؤسسات للمتغريات يف

توافر شروط أو ابألحرى مدى تبين البنوك اجلزائرية أبنواعها )العمومية واخلاصة( للتسويق ابلعالقات من خالل 

( واجموعة  Badrتوافر شروط قيامه وهلذا خصصنا هذا الفصل كدراسة ميدانية ببنك الفالحة والتنمية الريفية)

حيث أننا اعتمدان أن يكون اجتمع الدراسة مزيج   (BNPpariba,Natixis, BDL )متثلت يف  أخرى من البنوك

 من متساوي بني البنوك العمومية والبنوك اخلاصة الناشطة يف السوق اجلزائرية.
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 : نظرة عامة حول بنك الفالحة والتنمية الريفيةاألولاملبحث 
خالل مبحثنا هذا سيتم التعري  ابلبنك ودوره وذلك إبعطاء حملة اترخيية عن نشأته وبعض املهام  من  

 ىل حتقيقها عل  املدى القريب والبعيد.رواألهداف اليت يسع  

 املطلب األول: التعريف ابلبنك:
ألجل مث تستخدم هذه من األفراد واهليئات حتت الطلب أو ا (Dépôts)هي تلك املؤسسات اليت تقبل الودائع    

األخرية يف منح القروض، كما نستطيع تعري  البنك أيضا أبنه عبارة عن منشأة مالية مهمتها مجع فائض من األموال 
بغرض رقراضها وفق أسس معينة أو بغرض استثمارها يف ميادين شىت وليس هدفها السعي وراء حتقيق الربح وحده وفقا 

لبنك أنه يستفيد ويفيد كونه يقوم بتحريك رأس املال ويزيد يف اإلنتاجية إبعادة لطبيعة عمل هذا البنك. وطبيعة ا
استخدام ودائع املودعني وابلتايل يفيد النشاط االقتصادي رما كونه يستفيد فهذا من خالل تلقيه فوائد وعموالت أجور 

 . (Intérêts et commission)اخلدمات
 قتصادية بصفة عامة وهو وسيط بني املدخرين واملستثمرين.والبنك يلعب دور هام يف تنمية الدورة اال

 دور البنك يف تنمية الدورة االقتصادية :(17) رقم لشكلا

 

     

 

     

 :والتنمية الريفية اتريخ نشأة بنك الفالحة -2
، مهمته 13/03/1982بتاريخ  206/86يأسس بنك الفالحة والتنمية الريفية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   

الصناعات الزراعية، احلرف  وكذلك نشطة املمهدة واملتممة للزراعة،متويل هياكل ونشاطات اإلنتاج الزراعي وكل األ
يسري البنك مدير عام يتواجد مقره  التقليدية يف األرايف وكل املهن احلرة واملنشآت اخلاصة املتواجدة يف الري .

 املديرايت واملستخدمني. دارات،اإل جراء،زائر العاصمة ويشرف عليه اجلس اإلدارة ميثلون فئة العمال األابجل

Demandeurs 

De 

Capitaux 

BANQUE 

Détenteurs 

 De 

Capitaux 

Crédit Dépôts 

 الودائع القروض

المالكون لرأس 
 طالبو المال المودعون

 لرأس املال
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تاج حملية نوهي وحدات ر وكالة 322و ستغالللال هي اجمعات جهوية يرية جهويةمد 41كما يتشكل البنك من 
 يتميز كونه يف آن واحد: B.A.D.Rموزعة عل  الرتاب الوطين  ستغالللال

 .بنك ودائع: )يقبل الودائع اجلارية أو ألجل شخص مادي أو معنوي( ويقرض أمواال آبجال خمتلفة 
 التنمية: مينح قروض قصرية، متوسطة وطويلة املدى. بنك 
 مقره الرئيسي: حمافظة اجلزائر الكربى. -
  17,Boulevard Colonel Amirouche: (Siege Social)مقره االجتماعي:  -
 املهام الرئيسية للبنك:  -2
ضمان مكانة بنك الفالحة والتنمية الريفية بصفة دائمة حددت مديرية البنك اجموعة من التوجيهات ويندرج  من

 ىل الطليعة وذلك بتمويل:ررجاعه رضمنها 
 أوال: قروض الربامج الريفية: -

 عن طريق توجيه نشاطه حنو اجال التنمية واجناز املشاريع اليت تدعمها السلطات العمومية ومن بينها:
 سرتاتيجية للبنك.وجهة حنو التشغيل يف القطاعات اإلالقروض امل *

 طات يف املناطق الريفية.اشوجهة للخوا  اهلادفة رىل خلق ن* القروض امل
 * القروض املوجهة لبناء املساكن الريفية.

 أطباء...( يف املناطق الريفية. -)حمامون * القروض املوجهة للمهن احلرة
 مل الريفي:اثنيا: تنمية العا  -
 السكن الريفي. *
 املشاريع االقتصادية اجملاورة. *
 مشاريع الري الصغرى. *
 صناعة السروج واألدوات اجللدية. *
 ور البنك طت: مراحل طلب الثايامل
 : 1982/1990املمتدة من  ةحلاملر  -1
 العديد من الريفي بفتح ملسنوات األوىل كان هدف البنك املنشود فرض وجود ضمن العا 08خالل  

كفاءة عاملية يف ضمان متويل رور من الزمن اكتسب البنك مسعة و الوكاالت يف املناطق ذات الصبغة الفالحية مب
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، هذا االختصا  كان منصو  عليه يف ، الصناعة امليكانيكية الفالحيةالقطاع الفالحي، قطاع الصناعة الغذائية
  .حدى القطاعات التنموية العامةرطار االقتصاد املخطط، حيث كان بنك عمومي خيتص إب

 : 1991/1999املرحلة املمتدة من  -2
صت أفاقه خ Badr Banqueالذي ينص عل  هناية فرتة ختصص البنوك  90/10مبوجب صدور القانون  

بدون االستغناء عن القطاع   PME/PMIاجالت أخرى خاصة قطاع املؤسسة االقتصادية املتوسطة والصغرية
 عالم اآليل ومنها: تكنولوجية اإل ، وهذه املرحلة كانت بداية اجالمعه ميزة يف اجملال التقين تربطهالفالحي الذي 

  تطبيق النظامSWIFT . إلدارة عمليات التجارة الداخلية اخلارجية 
 وضع براجياتProgiel Sylgon   القروض، تسيري عمليات مع فروعه املختلفة للقيام ابلعمليات البنكية كتسيري

 ، فحص عن بعد حساابت الزابئن.الودائعتسيري  ،الصندوق
 الواثئقية يف  ردخال اإلعالم اآليل عل  مجيع عمليات التجارة اخلارجية، حيث أصبحت عمليات فتح القروض

 ساعة عل  األكثر. 24يومنا هذا تفوق 
 التات اجلديدة عل  مستوى الوكاباردخال خمطط احلس. 
  مجيع العمليات البنكية. دخال اإلعالم اآليل عل ررهناء عملية 
 .تشغيل بطاقة التسديد والسحب 
 دخال عملية الفحص السلكيرTélétraitement  ويف وقت  يف فحص واجناز العمليات البنكية عن بعد

 حقيقي.
 بني البنوك. تشغيل بطاقة السحب ما 
 : 2000/2006املرحلة املمتدة من  -3

جديد يف اجال االستثمارات املنتجة وجعل  نفسبعث لمتيزت بوجود التدخل الفعلي للبنوك العمومية 
 نشاطاهتا ومستوى مردودها يساير قواعد اقتصاد السوق.

ية الصغرية االقتصاد يف اجال التدخل يف متويل االقتصاد رفع بنك البدر رىل حد كبري القروض لفائدة املؤسسات
لفالحي وفروعه املختلفة اوايته للقطاع رفع مستوى معنواملتوسطة يف اجاالت النشاط االقتصادي يف نفس الوقت 

لتطلعات زابئنه، وضع بنك البدر  االستجابةالعميقة من أجل  واالجتماعية االقتصاديةبصدد مسايرة التحوالت 
اسي فعلي يرتكز خاصة عل  عصرنة البنك وحتسني اخلدمات وكذلك رحدا  تطهري يف ميدان احملاسبة مخبرانمج 

 ويف امليدان املايل.
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 إىل اآلن: 2007رحلة املمتدة من امل -4
من  لا لزابئنها وابلتايل فهي حتفز كشهدت هذه السنة رضافة رىل نشاطات البنك األخرى تشجيعا كبري  

وذات مردودية  استثماريةمنتجة وذات مردودية لزابئنها وابلتايل فهي حتفز كل من له مشاريع  استثماريةله مشاريع 
 حي.عالية خصوصا يف اجملال الفال

  1لبات القروضطستفيدون من البنك و : امل املطلب الثالث
 ستفيد من خدمات البنك:امل -1
  ابألجل،  االستهالكيةأي يبيع البضائع  االستهالكيةكل شخص طبيعي أو معنوي يهدف رىل املعامالت

 اجلارية. احتياطاهتاحبيث يوفر هلا رصيد صندوق تواجه له 
  التشغيل. احتياطاتكل شخص طبيعي أو معنوي يهدف رىل توسيع مؤسسة أو متويل 
  يودعه عل  مستوى و من هذه اخلدمة أو التمويل أبن يكون املستثمر أو املستغل ملفا  االستفادةوتكون شروط

ومالية أخرى  يةاقتصادالوكالة، بكون هذا املل  متكون من طلب مرفقا بواثئق ردارية وقانونية وحماسبية وجبائية 
 وتقنية.

 طلبات القروض: -2
 قروض اإلستغالل: .أ
  يوما 20الوكالة املركزية  اختصا أجل الرد عل  طلب القرض من. 
  20+20فرع الوكالة املركزية بصفتها املسؤول األول عن الوكاالت:  اختصا أجل الرد عل  طلب القرض من 

 .يوم 40= 
  يوم 60=  20+20+20املديرية العامة :  اختصا أجل الرد عل  طلب القرض من. 
 :االستثمارقروض  .ب
  يوما . 30الوكالة املركزية  اختصا أجل الرد عل  طلب القرض من 
  30+30فرع الوكالة املركزية بصفتها املسؤول األول عن الوكاالت: اختصا أجل الرد عل  طلب القرض من  =
 .يوم 60
  يوم 90=  30+30+30املديرية العامة :  أجل الرد عل  طلب القرض من رختصا. 

                                                           
1 - WWW.BADR – BANK .NET 

 

http://www.badr/
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 : اهليكل التنظيمي للبنك والوكالةاملطلب الرابع

 1اهليكل التنظيمي للبنك -1

كاالت اليت توزع عل  كافة يرتكز اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية عل  شبكة واسعة من الو   
وكالة ولكل وكالة فروع اليت  288ينما كانوا، حيث بلغ عددها حوايل أجل خدمة زابئنها أالوطين، وهذا من الرتاب 

 .ويساعده انئبان  PDGتتوىل مهمة التنظيم وتسيري الوكالة من رئيس مدير عام 

 :تعريف ابلوكالة وهيكلها التنظيميال -2
دىن مستوى وتقوم ابلتعامل املباشر مع العمالء، كما تقوم بكل أهي ممثل للمؤسسة املصرفية عل  

عمال أتقدمي القروض ومجيع املوارد. ابلنسبة للفرع يقتضي عمله مبراقبة ، الدفع، لعمليات املصرفية مثل:السحبا
 ابلنسبة للمديرايت املركزية تقوم بتقدمي ومتابعة سياسة املديرايت املركزية.و الوكالة، 
 أهدافه: 

 متويل الربامج الريفية. -
 متويل كل النشاطات اليت تساهم يف تنمية العامل الريفي )قطاع الفالحة وقطاع الصيد البحري واملوارد البحرية( -
 .يوجه بنك الفالحة والتنمية الريفية نشاطه كذلك يف اجال متويل التنمية حنو اجناز املشاريع االستثمارية -
 -وكالة مستغامن–وظائف وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية  -3

 س اهليكل التنظيمي املدير من مهامه مايلي:أييت عل  رأ
 السهر عل  تطبيق القانون الداخلي للوكالة. -
 مراقبة كافة املصاحل. -

 يقوم مبهام تتمثل فيما يلي:فما مهام انئب املدير الذي ينوب عن املدير يف حالة غيابه أ
 استقبال الربيد الصادر والوارد وكذا املكاملات. -
 تنظيم اللقاءات مع املدير. -
  .تنفيذ االسرتاتيجية الداخلية اليت تبىن من طرف املدير -

 للهيكل التنظيمي عدة مصاحل وتتمثل فيما يلي:
 :مهام هذه املصلحة تتمثل فيما يلي مصلحة التحويالت: -أ 

                                                           

 واثئق املؤسسة -1 
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 .داخل الوكالةآخر ىل نقل مبالغ نقدية من حساب ر -
 خر داخل نفس البنك.آىل رنقل مبالغ نقدية من حساب  -
 خر عرب خمتل  البنوك.آىل رنقل مبالغ نقدية من حساب  -

 موال.سحب األيداع و ريتمثل دور هذه املصلحة يف :مصلحة الشباك - ب
احملاسبية اليت تنتج  خطاءليات البنكية ويتم فيها تسوية األتسجيل العم : تتمثل مهمتها يفمصلحة احملاسبة - ج

 عن املمارسة اليومية للعمال.
أو العمالء فيما تتمثل مهمتها يف فك املنازعات القائمة بني البنك وعمالئه  مصلحة املنازعات القانونية: - د

 و البنك مع اإلدارات اخلارجية.بينهم أ
 ....(،مر، السند لألالشيكات ،كالسفتجةوراق التجارية )التعامل فيها عن طريق األ يتم :مصلحة احملفظة -ه 
 .   صل هذا التحويل يف غرفة املقاصةىل أخر وحيحتويل األموال من بنك ر : مهمتها تتمثل يفمصلحة املقاصة - و

الزابئن سواء  : ومهمة هذه املصلحة ترى طلبات القروض املقدمة منمصلحة منح القروض واالستغالل -ز 
 .قروض االستغاللية أو االستثمارية

 1املهام املسندة لوكالة مستغامن: -4
عمال من األهدافها أمن مهامها وذلك بشروط مناسبة تتفق مع  الالزمة موالتعترب عملية احلصول عل  األ

ولذلك يتطلب  وكالة ومن األسباب للحصول عل  األموال،ومنه كان التمويل من املهام الرئيسية لل ،اهلامة
يالت املوكلة واملسندة هلا نواع التمو أومن بني  ،موال اليت تتحصل عليها الوكالة هلا تكلفةاستخدامه كفاءة ألن األ

 :مايلي
 :متويل االستغالل 4-1

طار نشاط رفهو قرض مينح لتمويل نشاط معني يف  ،ساسي لنشاطات الوكالة يف اإلقراضفهو ميثل الدور األ
 املخطط السنوي.

 
 
 
 

                                                           
 وثائق المؤسسة -1 
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 :متويل االستثمار 4-2
ا النوع البد له موارد موضوعية وهذ ،نتاجيحلاجة للعنصر البشري واملادي واإلليه الوكالة بفعل اروهو متويل تلجأ  

رىل طراف اليت هي يف حاجة ها الوكالة للمسامهة يف متويل األقروض متنح عن ربأهنا تعكما   ،اجلارية جاتالحتيا
 توازن املؤسسة.موال الضرورية خللق رؤوس األ

 املخطط العام لفرع بنك الفالحة والتنمية الريفية: (18)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 املرجع: من إعداد الطالبة الباحثة 

 

 "فرع مستغامنلبنك الفالحة والتنمية الريفية " اهليكل التنظيمي: (19)شكل رقم  

 

 

 

 املرجع: من إعداد الطالبة الباحثة

 

 مدير الفرع

مصلحة القروض  مدير المحاسبة و االدارة

 واالستغالل

 مصلحة اإلعالم اآللي مصلحة المراقبة

مصلحة 

 المحاسبة

مصلحة 

 الوسائل العامة

مصلحة المنازعات  مصلحة االفراد

 القانونية

مصلحة 

 القروض
مصلحة 

 االستغالل

مصلحة التجارة 

 الخارجية

 فرع والية مستغانم

 وكالة عين تادلس وكالة مستغانم وكالة بوقيراط وكالة سيدي لخضر
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 "وكالة مستغامن" لبنك الفالحة والتنمية الريفية اهليكل التنظيمي: (20)شكل رقم 

 

 

 

 
 

 

 املرجع: من إعداد الطالبة الباحثة

 لبنوك لاملبحث الثاي: واقع التسويق العالقايت يف املديرايت اجلهوية 
 متهيد:

 اعام اتقدمي بداية نعرض ،حمل الدراسة لبنوكا يف العالقايت التسويقو  التسويق واقع اجلزء هذا يف دراسة يتم
 الوظيفة واقع رىل ننتقل مث النشاط، يف قدميةاألو  املوقع املوظفني عدد من هتانشأ تقدمي يتم أين البنوك هلذه

 االستعانة) وصفية بصورة اإلشارة أي ،التنظيمية البنية دراسة عل  كبري  بشكل الرتكيز يتم أين ،اهفي التسويقية
  (.الدراسة حمل للبنوك الداخلية والواثئق ابملعاينة

 طرف من املتبع التسويقي املزيج دراسة أي عام، بشكل التسويقية للوظيفة مبدئي بتقييم نقوم الدراسة من قسم ويف
 هذا مثل يف املتبع املزيج عناصر وابقي االتصال سياسة ،التوزيع سياسة ،السعر سياسة، املنتوج سياسة) البنوك
 (.القطاع

 التسويق قيام يف املسامهة هناأش من اليت الشروط وتوافر تواجد مدى عل  وصفي بشكل سنتوق  هنا من و
 .العالقايت

 

 

 

 

 مدير الوكالة

 نائب المدير

مصلحة 

 المحفظة

مصلحة 

 المقاصة

مصلحة 

 التحويالت

مصلحة 

 المنازعات

مصلحة 

 الشباك

مصلحة القروض 

 واالستغالل

مصلحة 

 الشباك
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 حمل الدراسةلبنوك ااملطلب األول: تقدمي 

 BADRبنك  -1
حتت الشكل القانوين الشركة 1982مارس  13بنك الفالحة والتنمية الريفية هيأة مالية وطنية، أنشئ يف  النشأة:

ترقية تطوير القطاع الزراعي و دينار جزائري، مهمته األساسية تنشيط و  33000000000ذات أسهم حتت رأمسال 
 املناطق الريفية.
املديرية  معلتنسيق مبمارسة نشاطها العادي وكذا اب، تقوم وكاالت عرب الوالية 05من واحدة  :وكالة مستغامن

 .التعليمات التنظيمية والتسيرييةتنفيذ  ، وكذانقل املعلوماتوذلك بالتابعة هلا عرب الوالية  اجلهوية

 فرد، يتوزعون كاأليت:17يتكون فريق عمل املديرية اجلهوية لوالية وهران من  عدد األفراد:
 06اإلطارات: -
 07املتحكمون:  -
 04املنفذون:  -
 مستغامن BDLبنك التنمية احمللية: -2

 دينار جزائري.  15800000000بنك التنمية احمللية ،هو بنك عام حامل لرأمسال  النشأة:
 وكالة. 150البنك يف أول األمر بنك املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يتكون من 

 يساهم مباشرة يف التنمية احمللية عرب مرافقة املؤسسات اخلاصة ومتويلها، كما ميول املقاولني يف قطاع السكن.
تعمل عل  املوزعة عل  تراب الوالية تضم كل الوكاالت  اجلهويةرحدى املديرايت  جلهوية لالستغالل:املديرية ا

الربط والتنسيق وتوجيه الوكاالت التابعة هلا، كما تنقل كل املعلومات من املديرية العامة ابجلزائر العاصمة رىل 
 .قليمية بوهرانالوكاالت وترفع التقارير اخلاصة هبذه األخرية رىل املديرية اال

 .وكاالت 10احمللية تضم املديرية اجلهوية لالستغالل لبنك التنمية  عدد الوكاالت:
 فردا منهم: 45 يعمل به عدد األفراد:

 07اإلطارات: -
 13املتحكمني:  -
 25املنفذين: -
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   BNP PARIS BASبنك  -3
الرائد األورويب للخدمات املالية،  BNPPARI BASمن اجموعة% 100اجلزائري فرع BNP PARI BAS النشأة:

حتت هدف بناء شبكة هامة من الوكاالت يف اجلزائر. الشركة ذات أسهم برأس مال  2002أنشئ الفرع يف 
 ماليري دينار جزائري.10

للمديرية اجلهوية بوالية وهران متارس نشاطها وكالة التابعة  12من بني هي  رحدى الوكاالت  :وكالة مستغامن
 العادي. 

 أفراد 09يتكون فريق عمل املديرية اجلهوية من  عدد األفراد:
 04اإلطارات: -
 03املتحكمني:  -
 02املنفذين:  -
 NATIXIS ALGERIEبنك  -4

لفرنسا، يتفرع رىل  BPCEواجمع  NATIXISSA ، وهو فرع1999بنك نتكسيس انشط يف اجلزائر منذ  النشأة:
 وكالة عرب الرتاب الوطين. 27

ثال  عل  مستوى الوالية والتابعة للمديرية اجلهوية وهران اليت تعترب من بني  دةيوحوكالة الوهي  وكالة مستغامن:
 ، ومتارس نشاطها العادي.ة عل  جهة الغرب الوطينمديرايت جهوية اليت تقوم بتوجيه والرقاب 03

فردا يتوزعون عل  الشكل  11يتكون فريق عمل املديرية اجلهوية لبنك نتكسيس لوالية وهران من عدد األفراد: 
 التايل:

 05اإلطارات: -
 04املتحكمون:  -
 02املنفذون:  -
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 للبنوك العموميةالتسويقية  الوظيفة املطلب الثاي:واقع
سنحاول يف هذا املطلب عرض للنتائج املتوصل رليها من خالل املعاينة امليدانية والدراسة الواثئقية، منها  

ما توفر عن طريق الواثئق املتحصل عليها من املديرايت التابعة للبنوك العامة حمل الدراسة واملواقع االلكرتونية هلذه 
 . الوكاالت

 BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية  -1
 موجودية قسم/ مصلحة التسويق:  -أ

بعد اطالعنا عل  اهليكل التنظيمي للمديرية الحظنا عدم وجود قسم أو مصلحة  للتسويق، حيث القسم     
املختص ابلتسويق موجود عل  مستوى املديرية العامة واملسم  مبديرية التسويق واالتصال، وهو الذي يقوم 

، واليت بدورها تنقل رىل ابقي وية التابعة لهرىل املديرية اجلهابألنشطة التسويقية اخلاصة ابلبنك ويرسل التعليمات 
 الوكاالت التابعة.

هو مستغامن يف املديرية اجلهوية لوالية  BADRرن املسؤول عل  تطبيق تعليمات قسم التسويق واالتصال لبنك 
وذلك ابلتنسيق  تهيمدير البنك والذي يسهر عل  جتسيد كل أهداف املديرية العامة يف الوكاالت التابعة ملدير 

 ، وتتمثل اإلسرتاتيجية  التسويقية للبنك يف ما يلي:واإلشراف الشخصي ملدراء الوكاالت
 وضع نظام معلومات تسويقية عن طريق القيام ببحو  التسويق. -1
 تطوير املنتجات واخلدمات املصرفية. -2
 التعري  مبنتجات وخدمات البنك عن طريق الرتويج هلا. -3

 :BADRت ببنك الفالحة والتنمية الريفية  املنتوجات واخلدما –ب 
حساب ، حساب الدفرت لالدخار، احلساب ابلعملة الصعبة، احلساب ابلكش  ابلدينار اجلزائري لألشخاص:

، بطاقة الدفع البنكي، Coffre-fortرجيار الصناديق ، وصل الصندوق ، الودائع ابألجل، الدفرت لالدخار ابألشبال
، E- BANKINGخدمة البنك االلكرتوين و ،TAWFIRبطاقة البدر،الكالسيكيةبطاقة الدفع ما بني البنوك 

 القروض الرهنية اخلاصة ابلقطاع الريفي.، التامني عل  أخطار السكن، مني عل  األشخا أالت
رجيار ، لالودائع ابألج، التوفريدفرت ، احلساب اجلاري ابلعملة الصعبة، احلساب اجلاري ابلدينار اجلزائري املزارعني:
، ETTAHADIقروض االستثمار ، RFJGالقروض الزراعية ، قروض االستغالل، وصل الصندوق، الصناديق

 بطاقة الدفع ما بني البنوك الكالسيكية.، بطاقة الدفع البنكي، قرض االجياري، قروض البنك الريفي
 كل أنواع احلساابت واخلدمات األخرى.،  (التمويل الدورة االستغاللية )قصري األجل الصيادين:
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 الدفع الدويل.، قروض االستثمار، قروض االستغالل، كل أنواع احلساابت واخلدمات األخرى املؤسسات:
 كل أنواع احلساابت وابقي اخلدمات. اجلزائريني املهاجرين:

 :BADRالتسعري يف بنك البدر   -ج
خيضع كغريه رىل سياسة التسعري للمديرية العامة واليت تركز يف حتديد األسعار رىل ثال   الوكالةرن التسعري يف 

 عوامل وهي التكالي ، املنافسة والطلب، حيث يستعمل البنك عدة طرق لتحديد السعر وهي ابختصار.
من خالل تلقيه التسعري حسب منافع العمالء: وتعين األخذ بعني االعتبار املنافع اليت سوف يقتنيها الزبون 

 للخدمة أو املنتج لتحديد سعر هذه األخرية.
 التسعري لتمييز اخلدمات: وهذا خيص اخلدمات املختصة لبعض الزابئن فقط  وهنا حيدد السعر من قبل البنك.

 الرتويج:-د
يقدمها البنك، حيتل الرتويج يف بنك البدر مكانة كبرية حيث يعمل عل  تعري  الزابئن ابملنتجات واخلدمات اليت 

 فيستعمل البنك اإلعالن ابلدرجة األوىل والذي ميثل يف اجلة البنك واملطبوعات. 
وكذا املوقع االلكرتوين الذي يسمح ابلتعري  ابلبنك وكذا كل ما خيص املنتجات واخلدمات املطروحة من 

 طرف البنك.
 BDLبنك التنمية احمللية   -2
 موجودية قسم/ مصلحة التسويق:  -أ

بعد اطالعنا عل  اهليكل التنظيمي للمديرية ال حظنا عدم وجود قسم أو مصلحة  للتسويق، حيث القسم    
املختص ابلتسويق موجود عل  مستوى املديرية العامة، وهو الذي يقوم ابألنشطة التسويقية اخلاصة ابلبنك ويرسل 

قها عل  مستوى الوكاالت عن طريق األعوان التعليمات رىل املديرية اجلهوية التابعة له اليت تعمل عل  تطبي
 التجاريني املوظفون فيها.

 BDLمنتجات وخدمات بنك التنمية احمللية  -ب
قرض كناك ، ANGEMقروض اوجنام، قرض املؤسسات املصغرة، قرض االستغالل، قرض االستثمار احملرتفني:
CNAC ،قرض السياحة.، الرتقية العقارية 
 القرض عل  الرهن.، القرض العقاري اخلواص:

 املونغرام، VISAبطاقة فيزا ، دفرت االحتياط، DABاملوزع اآليل لألوراق ، CIBبطاقة االئتمان ، الصك النقدايت:
 حتويل املبالغ الكبرية.(، Money Gram)التحويل السريع لألموال من اخلارج رىل اجلزائر 
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 التسعري: -ج
بنوك العامة رىل استعمال التعريفة احملددة من طرف البنك املركزي،  ختضع كغريها من ال BDLرن سياسة التسعري يف 

 بنك حيدد أسعار بعض املنتجات ويستعمل يف ذلك عدة طرق منها. BDLلكن 
 هو تقدير املنافع اليت ينتفع هبا الزبون لتحديد السعر النهائي. التسعري وفقا ملنافع العمالء: -
يقوم البنك بتسعري اخلدمات عرب التفرقة والتميز فيما بينها وهي  املصرفية:التسعري وفقا لتميز اخلدمات  -

 .اخلدمات املقدمة لشرحية معينة من الزابئن
 الرتويج: -د
 أو داخلية كانت  سواء الفعالة ةالرتوجيي السياسة يتبع هل لكن للرتويج معتربة ميزانية خيصص احمللية التنمية بنك رن

 الزابئن مع العامة العالقات أمهية وترسيخ بتوضيح االهتماموهي  رأيناها اليت الرتويج طرق بني ومن خارجية،
ابإلضافة رىل  الوكاالت، عند اإلعالن القدم، ومالعب كرة اجلرائد عرب واإلعالن .العمالء رضا لكسب ملوظفيه
 .دورية وتقارير اجالت رصدار

 التوزيع: -ه
 أماكن نقاط البيع البنك اختيار حيث من وهذا فعالة التوزيع سياسة أن القول فيمكن ابلتوزيع يتعلق فيما أما

 :بينها من متعددة وحبو  دراسات عل  االختيار هذا يعتمد
 .السكانية الكثافة ،املنافس ،طاحملي حول دراسات -

 لبنوك اخلاصةاالتسويقية يف  املطلب الثالث: واقع الوظيفة

طريق  والدراسة الواثئقية، منها ما توفر عن رليها من خالل املعاينة امليدانيةتوصل يف هذا املطلب نعرض النتائج امل
 لبنوك اخلاصة حمل الدراسة واملواقع االلكرتونية هلا.ا مديرايتالواثئق املتحصل عليها من 

 :NATIXISبنك  -1
 موجودية قسم/ مصلحة التسويق:  -أ

بعد اطالعنا عل  اهليكل التنظيمي للمديرية الحظنا عدم وجود قسم أو مصلحة للتسويق، حيث القسم املختص 
ابلتسويق موجود عل  مستوى املديرية العامة، وهو الذي يقوم ابألنشطة التسويقية اخلاصة ابلبنك ويرسل 

ل  مستوى الوكاالت عن طريق األعوان التعليمات رىل املديرية اجلهوية التابعة له اليت تعمل عل  تطبيقها ع
 التجاريني املوظفون فيها.
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 :NATIXISخدمات ومنتجات  -ب
 حتت تصرف زابئنها اجموعة من اخلدمات واملنتجات: NATIXISتضع 
، البنك عن بعد، العروض الطبيعية )عرض ميديكاليز(، االدخار، قرض اإلجيار، قرض السكن، قرض االستثمار-

 العمليات الدولية أبنواعها.، أبنواعها ووسائل الدفعتسيري احلساابت 
 NATIXISالتسعري -ج

عل  الدراسة التسويقية املقامة عل  مستوى الوالايت التابعة للوالايت اجلهوية وكذا  يعتمد البنك عل  التسعري
توص  ابلغالية  NATIXISحيث حياول البنك دراسة البيئة التنافسية للبنك، رال أن أسعار  دراسة املنافسة،

ابلنسبة لباقي البنوك وهذا ما يفسر عزوف األشخا  العاديني من التعامل مع هذا البنك فجل زابئن البنك من 
 .الشركات و املؤسسات

ميتلك  الوكالة حمل دراستنا،التابعة هلا  NATIXIS لبنكللمديرية اجلهوية : شبكة التوزيع  سياسة التوزيع -ه
 وكاالت. 10شبكة تضم 

يعتمد البنك عل  اإلشهار عن طريق امللصقات لكنها عادة ما تنشر عل  مستوى الوكاالت التابعة الرتويج:  -د
 .له فقط

زابئنه املوقع االلكرتوين والذي يوضح بكل تفصيل  حتت تصرف NATIXIS يضع البنك  االتصال االلكرتوي:
ع اجلغرايف للوكاالت عرب يواخلدمات املتاحة.وكذا التوز  املنتجات .ل  البنكععطيات والبياانت الالزمة للتعرف امل

 .الرتاب الوطين وكذا كل البياانت الالزمة لالتصال والتواصل مع الوكاالت
طالع الكشوف البنكية وكذا رمكانية اإل السحب وحتميل دفع،ليسمح اب: E-bankingالبنك االلكرتوي  -

 األسبوع.أايم يف 7عل  اتريخ احلساب البنكي عل  مر 
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 : BNP Paribasبنك  -2
 موجودية قسم/ مصلحة التسويق: -أ

بعد معاينة اهليكل التنظيمي للمديرية اتضح لنا وجود قسم التسويق والذي يسهر عل  القيام ابألنشطة التسويقية 
الوكاالت التابعة والذي يسهر عل  تطبيق السياسة التسويقية املسطرة من طرف البنك يف مجيع  ابملديرية اجلهوية

 .هلا
 :BNP Paribasخدمات ومنتجات ب_ 

 .تتميز املديرية خبط منتوجات تنافسي، وهو يرضي تقريبا شرحية كبرية من الزابئن
البطاقة البنكية ، البطاقة البنكية الذهبية، البطاقة البنكية العادية، حساب جاري ابلدينار اخلدمات:حساابت و  -
 .كشاك اآللية يف البنكاأل، االتصال املباشر كل وقت، مباشرة عن طريق االنرتنيتتسيري احلساابت ، فيزا
القرض العقاري شباب ، جياريالقرض العقاري اإل، القرض العقاري تركيبة، القرض العقاري تركيبة القروض: -

 .القرض األعمال بدون رهن، النشط
 وصل الصندوق، اإليداع ألجل، BNPادخار البنكاالدخار: -
 عرض احلماية املثل .، العرض خمتل  األخطار احلماية:التأمينات و  -
 :BNP Paribasالتسعري -ج

حتدد السياسة التسعريية من طرف املديرية العامة للبنك بناءا عل  التقارير اليت تصلها من طرف املديرايت اجلهوية 
 حول املنافسة ونتائج االستقصاءات اليت تقوم هبا خمتل  الوكاالت

 : سياسة التوزيع -ه
 10ميتلك شبكة تضم  الوكالة حمل دراستنا،التابعة هلا  BNP Paribas لبنكللمديرية اجلهوية شبكة التوزيع 

 وكاالت.
 الرتويج: -د 

يف كل األماكن ذات االستيعاب الواسع الزابئن مثل املعارض،  تعتمد املديرية اجلهوية للبنك اإلشهار ملنتوجاهتا
 واملساحات الكربى.
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زابئنه املوقع االلكرتوين والذي يوضح بكل تفصيل  حتت تصرف BNP Paribas يضع البنك االتصال االلكرتوي:
ع اجلغرايف للوكاالت عرب يوكذا التوز  املعطيات والبياانت الالزمة للتعرف غل  البنك.املنتجات واخلدمات املتاحة.

 .الرتاب الوطين وكذا كل البياانت الالزمة لالتصال و التواصل مع الوكاالت
دفع،السحب وحتميل الكشوف البنكية وكذا رمكانية االطالع ليسمح اب: E-bankingالبنك االلكرتوي  -

 .عل  اتريخ احلساب البنكي

 املطلب الرابع: نتائج الدراسة الوصفية

 البنوكالعمومية، مث  ابلبنوكهذا بداية للبنوك حمل الدراسة، و بعد عرضنا يف املطالب السابقة تقدمي عام 
، وكذا تعداد أنشطة املزيج التسويقي لتسويق من عدمها، وبعد التفصيل يف مدى موجودية قسم / مصلحة اخلاصة

 املبحوثة. البنوكمن  بنكاخلا  بكل 

 لبنوك املبحوثة:امكانة وظيفة التسويق يف  -1
 2/0حتتوي عل  قسم للتسويق، أي ما يعادل  (01)ة واحدةمديرايت جهوية، فإن مديري (04) أربعمن أصل تعداد  

لبنوك حمل ا، و هذا ما يوضح عدم وعي BNP ابلنسبة للبنوك اخلاصة 2/1 ، و معدلةابلنسبة للبنوك العمومي
 وظيفة التسويق، وهذا ما ينعكس سلبا عل  ابقي األنشطة األخرى.الدراسة ابلدور اهلام واحملوري الذي تلعبه 

 لبنوك املبحوثة:   اسياسة املنتوج واخلدمة يف  -2

، فالتنوع موجود سواء يف املنتوجات أو يف اخلدمات املقدمة، البنوكأما فيما خيص سياسة املنتوج واخلدمة يف هذه 
أو اخلدمات، فالزبون ال جيد نفسه أمام رمكانية االختيار أو  رال أنه ال توجد الصبغة التنافسية هلذه املنتوجات

، فنجد هذه األخرية عوض اللجوء رىل خلق منتوج أو خدمة خاصة هبا فهي تفضل البنوكالتمييز بني خمتل  
د، رال أن األخرى، و هذا راجع رىل ختوفها من عدم تقبل الزبون اجلزائري لكل ما هو جدي البنوكتقليد ما تقدمه 

يف رقناع زابئنه  البنكقوة و يف ميدان اخلدمات تكمن يف مقدرة ، حيث امليزة التنافسية هاذا ال يربر أبدا سلوكه
 احلاليني واحملتملني بتقبل هذه املنتوجات واخلدمات اجلديدة. 
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 لبنوك املبحوثة:   اسياسة السعر يف  -3
، وهلذا ال البنوك، فاملالحظ عدم وجود اختالف كبري يف السياسة التسعريية بني ما فيما يتعلق بسياسة التسعريأ

تتلق  التعليمات ها خر، كون أغلبآعن  بنكجيد الزبون أيضا يف أسعار املنتوجات واخلدمات دافعا لتفضيل 
 )مركزية القرارات(. واألوامر من املديرية العامة

 لبنوك املبحوثة:  ا سياسة االتصال يف -4
نفسه، أي رتباع سياسة اتصالية واحدة هو  األسلوب االتصايل املتبع، فإن املنتهجة و  سياسة االتصالخبص

بداية ابمللصقات واملواقع االلكرتونية واالتصال املباشر من خالل شبكة االنرتنيت واهلات ، ابإلضافة رىل االعتماد 
 فقط. BNPى عل  السبونسورينغ لد

 لبنوك املبحوثة:  يف اسياسة التوزيع  -5

املنتشرة   مستوى الوكاالت التابعة هلا، و جلها يعتمد عل  التوزيع عل ، فإنابلنسبة لسياسة التوزيع املنتهجةأما 
تتناس  هلذه البنوك يف مجيع القطر اجلزائري، وزايدة عل  االعتماد عل  املوزعات اآللية، رال أن املديرايت اجلهوية 

ن وجود وكالة واحدة أو وكالتني يف كل والية إعدد الوكاالت، فبالنسبة هلا فيف املناطق و التوفيق بني عدد السكان 
تقريب الوكاالت من الزابئن،   هذا الما يعيب السياسة التوزيعية، ابإلضافة أهنا ال تعتمد علقد يفي ابلغرض، و 

 وعدم استعمال قنوات أخرى لتوزيع منتوجاهتا وخدماهتا.    

 تقدمي ودراسة االستمارةاملبحث الثالث: 

 متهيد:
رن دراسة واقع التسويق العالقايت ابالعتماد عل  الدراسة الواثئقية، قادان رىل االعتماد عل  الواثئق سواء منها 

ابلدرجة األوىل، و ابلدرجة الثانية ما متكنا احلصول عليه ابستعمال  الداخلية، أي تلك اليت ختص املديرايت اجلهوية
 البحث االلكرتوين، أي شبكة االنرتنيت و هذا ما مت عرضه بشيء من التفصيل يف اجلزء السابق من هذه الدراسة.

للتسويق العالقايت،  البنوكأما يف هذا املبحث من الدراسة سيتم الرتكيز عل  الدراسة الكمية لتحديد مدى تبين هذه 
 لقيامهنا تفسري الشروط األساسية أاليت من ش وطبعا هذا ابالعتماد عل  أداة االستمارة، كما سيتم حماولة بناء النماذج

 التسويق العالقايت. 
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 تقدمي اجملتمع وعينة الدراسةاملطلب األول: 
 .ط قيام التسويق العالقايت ابملديرايت اجلهوية(وصفي حتليلي) شرو  يف دراستنا يف احلقيقة أخذ بعد رن املنهج املتبع

 الدراسة الكمية:
يتم يف البداية حتديد مشكلة البحث، واملكونة من املرحلة األولية واليت يتم من خالهلا الوقوف عل  مدى تواجد أصال  

 .العالقايت يقوم عليها التسويق الوظيفة التسويقية، لتليها املرحلة الثانية حتديد الشروط اليت
 حتديد جمتمع الدراسة والعينة:

للتسويق العالقايت من عدمه، أي مدى احرتامها للشروط  البنوككون الدراسة هتدف منذ البداية رىل حتديد مدى تبين 
 املنهجية اليت يقام عليها هذا األخري، فقد استهدفت الدراسة مجيع األفراد املوظفني.

تسع  رىل التقرب من زابئنها وحماولة ربط  البنوكر فيهم شروط الدراسة ما دامت هذه يعترب هؤالء األفراد مفردات تتوف
 .عالقات طويلة األمد معهم وهذا ضماان لعدم تسرهبم و ذهاهبم رىل بنوك منافسة

، وهذا ضماان منا البنوك،أين مت استقصاء كل األفراد هبذه (E= P)لقد مت االعتماد عل  عينة مساوية للمجتمع  
 صداقية النتائج من جهة، و عدم الوقوع فيما يسم  ابالحنياز رىل عينة ما.مل
 

 جمتمع وعينة الدراسة(:07)اجلدول رقم
 (العينة )عدد املوظفني املستقصى (اجملتمع )عدد املوظفني احلقيقي  املديرية اجلهوية

BNP Paribas 16 16 
BDL  45 45 
NATIXIS 11 11 
BADR   17 17 

 ةالباحث الطالبة املرجع: من إعداد           
 طرق مجع املعلومات: 

ا عل  اجموعة من املختصني لغرض ربداء رأيهم حول مدى جتانس وتالؤم مت رعداد االستمارة، قمنا بعرضه بعدما 
نبهوان رىل بعض النقائص اليت وردت يف عملنا ليتم وبناءا  املختصنيوترابط وعدم تناقض مفرداهتا، واحلقيقة أن هؤالء 

عل  هذه املالحظات ردخال تعديالت طفيفة مل متس جوهر العمل، بل التأخري والتقدمي يف بعض األسئلة، ومن مجلة 
هؤالء احلكماء، خمتصني يف علم النفس وعلم االجتماع، أغلبيتهم من جامعة عبد احلميد بن ابديس من والية 

                                                           
 - E : Echantillon,  P : Population 
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تغامن، حددوا لنا مثال الصعوبة يف فهم الفقرة، أو التكرار احلاصل فيها دون وعي منا، وهبذا مت رحدا  التوازن يف مس
 .حمل الدراسة لبنوكااالستمارة اخلاصة ابلدراسة ليتم متريرها عل  موظفي 

 املطلب الثاي: تقدمي االستمارة 
بطريقة حمكمة أثناء حتضري هذه األخرية، ألجل بلوغ هذه الدراسة هدفها  ةانتقاء مفردات أسئلة االستمار  لقد مت    

لبنوك للتسويق العالقايت و مدى احرتامها جلملة الشروط، و بناءا عل  ما سبق ااملنشود، واملتمثل يف حتديد مدى تبين 
 أجزاء أساسية: (04)ذكره، قسمت استمارتينا رىل مخسة 

 (01)أنظر امللحق رقم  :لموظفنيلاالستمارة املوجهة  -1
 بنكابلاجلزء األول: خصص للتعريف 

 قدمية يف النشاط.األسم املديرية والطابع وكذا املوقع وعدد الفروع و زء األول من االستمارة التعري  إبحندد يف اجل
 اجلزء الثاي: خصص للتعريف ابملوظف 

 بنك.ابل خربة ومنصب املوظ ، التعليمياملستوى ، سن، مت ختصيص هذا اجلزء من الدراسة لتحديد جنس
 اجلزء الثالث: خصص لتحديد موجودية التسويق 

يف هذا اجلزء من االستمارة  مت ردراج مجلة من األسئلة، تصب كلها يف حتديد وجود وظيفة التسويق من عدمها، املهام 
مصلحة التسويق ، عالقة القسم أو األساسية للمديرية اجلهوية و وجود قسم أو مصلحة للتسويق، اهلدف من قسم أو 

املصلحة بباقي األقسام األخرى، معرفة الفرد لكفاءات منصبه، رتباع املركز لعملية التقييم وتدارك النقص احلاصل يف 
 الكفاءات.

 اجلزء الرابع: خصص لتحديد شروط قيام التسويق العالقايت 
كما يف شروط قيام التسويق العالقايت، و  و توضيحخصص هلذا اجلزء من االستمارة العناية الكبرية يف حتديد 

الشروط املالية ، شروط أساسية وضرورية بداية ابلشروط التنظيمية( 04)الدراسة النظرية اعتمدان عل  أربع 
 الشروط الثقافية وأخريا شروط املنافسة. ،والتكنولوجية

 املطلب الثالث: تفريغ البياانت
من  بنككل   االستمارات والتعليق عليها حسب النتائج، وذلك ابلتطرق رىل بياانت يف هذا اجلزء من الدراسة تفريغ يتم

 عل  حدا. البنوك
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 اتاالستمار  بياانت نتائج تفريغ(: 08رقم )جدول 
  

BNP Paribas 
 

BDL 
 

 

 
NATIXIS 

 

 
BADR 

 

 

كرار
الت

ؤوية 
ة امل

نسب
ال

 
% 

كرار
الت

ؤوية 
ة امل

نسب
ال

% 

كرار
الت

ؤوية 
ة امل

نسب
ال

% 

كرار
الت

ؤوية 
ة امل

نسب
ال

% 

 طابع البنك

 100 17 00 00 100 45 00 00 عمومي

 00 00 00 00 00 00 00 00 خمتلط

 00 00 00 00 00 00 00 00 خا  حملي

 00 00 100 11 00 00 100 16 خا  أجنيب

∑ 16 100 45 100 11 100 17 100 

 مستغامن موقع البنك
 عدد فروع املديرية

 
 فروع 05  عفر  01 عوفر 10 فرع 01

 
 أقدمية نشاط املديرية

 سنة32 سنوات09 سنة29 سنة16 أقدمية نشاط البنك
 اجلــــنس

 70.5 12 54.5 06 55.5 25 62.5 10 ذكر

 29.4 05 45.4 05 44.4 20 37.5 06 أنث 

∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 الســـــــن
[25- 35 [ 07 43.7 05 11.1 06 54.5 02 11.7 

[35- 45 [ 04 25.0 17 36.9 05 45.4 10 58.8 

 البنوك

 

 املفردات
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[45- 55 [ 05 31.2 16 35.5 00 00 04 23.5 

[55- 65 [ 00 00 07 15.5 00 00 01 05.8 

∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 املستوى التعليمي
 29.4 05 00 00 55.5 25 18.7 03 اثنوي

 70.5 12 100 11 44.4 20 81.2 13 جامعي

 00 00 00 00 00 00 00 00 مستوى آخر

∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 املوظفخربة 
 23.5 04 18.1 02 2.17 01 37.5 06 سنوات 5 -سنة 1

 -سنوات5
 سنوات10

06 37.5 04 08.8 09 81.8 02 11.7 

 15 -سنة10
 سنوات

00 00 17 36.9 00 00 07 41.1 

 20 -سنة 15
 سنوات

04 25.0 13 28.8 00 00 02 11.7 

 20أكثر من 
 سنوات

00 
 

00 10 22.2 00 00 02 11.7 

∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 منصب املوظف
 35.2 06 45.4 05 15.5 07 31.2 05 رطار

 41.1 07 36.3 04 28.8 13 37.5 06 متحكم

 23.5 04 18.1 02 55.5 25 31.2 05 منفذ

∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 مهام املوظف
 23.5 04 27.2 03 08.8 04 12.5 02 دراسة امللفات
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 17.6 03 27.2 03 04.4 02 12.5 02 رعداد الرواتب

 00 00 00 00 00 00 12.5 02 تسيري الشكاوى

 35.2 06 18.1 02 15.5 07 12.5 02 التسيري

 00 00 00 00 04.4 02 06.2 01 متابعة منح املهمات

دراسة ملفات 
 االدخار

02 12.5 04 08.8 00 00 00 00 

 الغياابت والعطل
 املرضية

01 06.2 01 02.2 00 00 00 00 

 00 00 00 00 02.2 01 00 00 تنظيم طب العمل

 00 00 00 00 06.6 03 00 00 تسيري امليزانية

 00 00 00 00 26.6 12 18.7 03 تقارير النشاط

 17.6 03 18.1 02 08.8 04 06.2 01 التكوين

 05.8 01 09.0 01 11.1 05 00 00 التوظي 

∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 لبنكاألساسية ل املهام
 23.5 04 27.2 03 25.8 40 18.1 10 مراقبة الوكاالت

 23.5 04 27.2 03 25.8 40 21.8 12 توجيه الوكاالت

الربط بني الوكاالت 
 و املديرية العامة

16 29.0 45 29.0 03 27.2 06 35.2 

 00 00 00 00 19.3 30 29.0 16 خدمة الزبون

مجع املعلومات 
 اخلاصة ابملعامالت

01 01.8 00 00 02 18.1 03 17.6 

∑ 
 

55 100 155 100 11 100 17 100 

 ابلبنكوجود 
 00 00 00 00 00 00 100 16 قسم التسويق

 00 00 00 00 00 00 00 00 مصلحة للتسويق

 100 17 100 11 100 45 00 00 ال يوجد
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∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 املسؤول عن التسويق 
 00 00 00 00 00 00 00 00 قسم القروض

 00 00 00 00 00 00 00 00 قسم االدخار

 00 00 100 11 100 45 00 00 األعوان التجاريون

 00 00 00 00 00 00 00 00 مدير البنك

 100 17 00 00 00 00 00 00 املديرية العامة

قسم الرتقية 
 والنشاط التجاري

00 00 00 00 00 00 00 00 

 00 00 00 00 00 00 00 00 املدير اجلهوي

 00 00 00 00 00 00 100 16 مدير قسم التسويق

∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 اهلدف من قسم التسويق / مصلحة التسويق
 2.56 02 4.91 03 00 00 03.7 02 حتديد األهداف

تقريب املنتوج من 
 الزبون

05 09.2 06 10.9 09 14.75 11 14.1 

 19.23 15 16.39 10 05.4 03 09.2 05 مجع املعلومات

 6.41 05 13.4 08 10.9 06 27.7 15 دراسة املنافسة

زايدة احلصة 
 السوقية يف 

قطاع اإلقراض 
 واالدخار

12 22.2 10 18.1 10 16.39 14 17.94 

 15.38 12 16.39 10 27.2 15 00 00 اإلشهار للخدمات

 16.66 13 14.75 09 27.2 15 18.5 10 استقطاب الزابئن

تكوين ويأطري 
األعوان املسؤولة 
 عن تسويق املنتوج

05 09.2 00 00 02 3.27 06 7.69 
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∑ 
 

54 100 55 100 61 100 78 100 

 عالقة قسم التسويق / مصلحة التسويق بباقي األقسام 
 80.95 17 100 11 100 45 88.8 16 تكاملية

 00 00 00 00 00 00 00 00 تنافسية

 19.05 04 00 00 00 00 11.1 02 حتكم و يأثري

∑ 18 100 45 100 11 100 21 100 

 ابلبنكاألدوات التكنولوجية اب
 50 17 25.0 11 32.8 45 28.5 16 أجهزة اإلعالم آيل                                            

 00 00 25.0 11 01.4 02 08.9 05 انرتنيت

 50 17 25.0 11 32.8 45 28.5 16 مستلزمات ردارية

 00 00 00 00 00 00 05.3 03 ركسرتانيت

 00 00 25.0 11 32.8 45 28.5 16 انرتانيت

∑ 
 

56 100 137 100 44 100 34 100 

 الغرض من التكنولوجيا
 38.6 17 50.0 11 91.8 45 13.5 05 نشاط البنك تطوير 

خدمة الزابئن 
 أحسن

16 43.2 04 08.1 11 50.0 17 38.6 

مع  ربط عالقات
 الزبون

16 43.2 00 00 00 00 10 22.7 

∑ 
 

37 100 49 100 22 100 44 100 

 دور التنظيم الداخلي للمديرية يف حتفيز األداء
 100 17 100 11 100 45 100 16 نعم

 00 00 00 00 00 00 00 00 ال

∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 يف حالة اإلجابة بال
        عدم تالؤم ظروف 
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 العمل
         رعادة تنظيم العمل
مشكل مركزية 

 القرارات
        

عدم مالئمة اخلطة 
العامة مع حمفزات 
 املادية و املعنوية

        

∑         
 العمل حميط فعالية قياس

تقدير اإلدارة 
 للموظ 

09 
 

17.6 00 00 11 33.3 10 16.9 

املوضوعية العدالة و 
 بني املوظفني  

10 19.6 00 00 00 00 00 00 

راتحة الفرصة 
 إلبداء الرأي

14 27.4 00 00 11 33.3 15 25.4 

عدم وجود قرارات 
 متعسفة

16 31.3 45 100 11 33.3 17 28.8 

حل املشاكل وتلبية 
 احتياجات املوظفني

02 03.9 00 00 00 00 17 28.8 

∑ 
 

51 100 45 100 33 100 59 100 

 ثقافة خدمة الزبون والعمل على االحتفاظ به على تشجيعال
 100 17 100 11 100 45 100 16 نعم

 00 00 00 00 00 00 00 00 ال

∑ 
 

16 100 45 100 11 100 17 100 

 يف حالة اإلجابة بال
         عدم ترسيخ الثقافة



 مستغامنلبنوك والية ا لقطاع : دراسة ميدانيةالثالثالفصل 

 

 
114 

 عند املوظفني
انعدام مصلحة 

 التسويق
        

عدم متاشي سياسة 
املتغريات البنك مع 

 احلالية

        

∑         
 ملنافسةامراعاة 

 00 00 100 11 100 45 100 16 نعم

 100 17 00 00 00 00 00 00 ال

∑ 16 100 45 100 11 100 17 100 

 يف حالة اإلجابة بال
 50 17       كون البنك عمومي

املنافسة داخلية بني 
 الوكاالت

      17 50 

االستحواذ عل  
 النشاط

      00 00 

عدم تناسق سياسة 
البنك مع متطلبات 

 السوق احلايل

      00 00 

∑       34 100 
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 أمهية البنوك األكثر منافسة ابلرتتيب
  

BNP Paribas 
 

BDL 
 

NATIXIS 
 

 
BADR 

 

BNP Paribas  04 04 02 

BDL 04 
 

 08 09 

NATIXIS 06 
 

03  03 

BADR 
 

09 08 09  
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 املطلب الرابع: التعليق واالستنتاجات

 :التعليق على نتائج االستمارة-1

املبحوثة حمرتمني تسلسل األسئلة كما وردت يف  لبنوكانبدأ التعليق عل  نتائج االستمارة املوجهة رىل موظفي 
 االستمارة.

متساوية بني البنوك اخلاصة والعمومية، حيث أن مجيع البنوك حمل الدراسة تقع االستقصاء العام نسبة  ةثلث نسبم -
 بوالية مستغامن.

حو التايل حيث كانت كان ترتيب املديرايت اجلهوية للبنوك املدروسة فيما خيص األقدمية يف النشاط عل  الن  -
 املديرية اجلهوية لبنكتليها سنة، 29بـBDL املديرية اجلهوية لبنك مثسنة،  32بـ BADR لبنك لمديرية اجلهويةل الصدارة

BNPسنوات، وأخريا املديرية اجلهوية لبنك 10 بـ NATIXIS سنوات09بـ. 
تعول كثريا يف سياستها عل  أفرادها،  األخريةالتنوع يف توظي  األفراد، وهذا يدل عل  أن هذه  البنوكتتبىن كل  -

ذكور بنسبة  BDLبنك  خاصة وأن هذا القطاع احليوي يركز كثريا عل  األداء املرتفع للموظفني، فأغلبية موظفي
  بنك وكذا لإلان ،  %33.3 لفئة الذكور ونسبة %66.6 فنسبة BNPبنك  أما ،%44.5 ونسبة اإلان  %55 عادلت

NATIXISلفئة اإلان  وأخريا بنك % 45.4 لفئة الذكور ونسبة %54.5 نسبةBADR لفئة  %70.5 فتم تسجيل نسبة
 لإلان .% 29.4 الذكور ونسبة

سنة، هذا ما عكسته نسبتهم املرتفعة يف  35سنة و 25 شبااب ترتاوح أعمارهم ما بنيBNPبنك  وظفوم أغلبية -
أما ،%54.5بنسبة NATIXIS، ونفس الفئة العمرية مت تسجيلها لبنك % 43.7 االستقصاء العام، أين بلغت

 36.9 سنة، هذا من خالل نسبتهم الكبرية اليت بلغت 45سنة و 35 فموظفوها ترتاوح أعمارهم ما بني BDLبنك

 .%58.8 بنسبة BADRلبنك  وكذلك احلال ،%
 NATIXISبنك. 100% بنسبةBNP جامعي )بنك دراسي مبستوى موظفوها يتمتع الدراسة حمل لبنوكا كل  -

 املستوى املوظفني أغلبية عل  طغ  أينBDL  بنك عدا ما.  %70.59 بنسبة BADR  بنك وأخري ،%100بنسبة
 .% 55.5بنسبة وهذا الثانوي التعليمي

 املوظفني خربةBDL بنك جند رذ وتباينت، فاختلفت املدروسةالبنوك  موظفي هبا يتمتع اليت للخربة ابلنسبة أما
 05أما من  ،41.17%بنسبة BADRلبنك  اخلربة ونفس ،%36.9 بنسبة وهذا سنة 15و سنوات 10 مابني ترتاوح

هذا ما يدل عل   % 37.5بنسبةBNP بنكيليه   NATIXIS نكبب % 81.8نسبةأعل   سجلتف سنوات 10رىل 
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عل  أن االعتماد عل  عنصر  % 12أن البنوك اخلاصة مقارنة ابلعمومية أين كانت النسب يف هذا السن ال تتعدى 
توظي  الشباب ذوي الشهادات اجلامعية يف قطاع البنوك هي السياسة املنتهجة من طرف هذه األخرية بغض 

 % 22.2سنة ال تتواجد رال يف البنوك العمومية وبنسبة أكرب  20لذلك نرى أن اخلربة اليت تفوق  النظر عن اخلربة

يتمتع بتنوع خربات موظفيه يف كل املستوايت املدروسة  BADRرال أنه جيدر ابلذكر أن بنك ، BDLلبنك 
 .وبنسب متقاربة

 يف املسجلة النسب أغلبية خالل من تسجيله مت ما وهذا منفذين مناصبالبنوك  من املستقصني معظم يشغل -
 منصب يشغلون الذين املوظفون قلأ بدرجة ماأ % 55.5نسبة تسجيل مت BDL لبنك فبالنسبة املناصب، هذه

 ونسبة%  31.2 نسبة تسجيل مت BNPلبنك فبالنسبة طاراتأما اإل، %41.1 نسبة BADR لبنك فبالنسبة متحكم
 .  NATIXIS لبنك 45.4%
 ميس ما كل  أي املوسع، ابلشكل التسيري عملية يف أساسا مهامهم ترتكز املبحوثة لبنوكا موظفي أغلبية -

 يف وأييت املسجلة، النسب كربأ أغلبية عكسته ما وهذا والرقابة، والتنسيق والقيادة والتنظيم التخطيط عمليات
 .للموظفني ابلنسبة حمورية كمهام  نشاطال حول التقارير تقدمي الثانية املرتبة

 نسبة تسجيل مت أين العامة، واملديرية الوكاالت بني الربط يف أساسا املبحوثةللبنوك  األساسية املهام تتمثل -
 BADR لبنك اجلهوية للمديرية% 35.2ونسبة  ،BNP لبنكونفس النسبة  BDL لبنك اجلهوية للمديرية29.0%

فلم تكن من املهام  املعلومات ومجع الزبون دمةخل ابلنسبةأما  ،NATIXIS لبنك اجلهوية للمديرية % 27.2ونسبة
 .BDL و BNP بنكاألساسية للبنوك املدروسة ابستثناء 

 وال قسم ال هبا يوجدفكل املديرايت اجلهوية ال  اخلاصة،و  العموميةدراستها من البنوك  مت اليتلبنوك ااجموع  من -
 . اليت هبا قسم التسويق BNPلبنك اجلهوية املديرية ما عدا للتسويق. مصلحة

 ال اليتالبنوك  وأما ،قسم التسويق مدير تصرف حتتعل  عاتق و  تقع BNP بنكب التسويق قسم عن املسؤول
 :كالتايل   التسويقي النشاط عن املسؤولن فإ التسويق قسم هبا يوجد
 التجاريني األعوان يف يتمثل : املسؤولBDL لبنك اجلهوية املديرية
 التجاريني : األعوان NATIXISلبنك اجلهوية املديرية
 العامة املديريةية عل  عاتق :املسؤولBADR لبنك اجلهوية املديرية
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 اخلدمات ملختل  شهاراإلحيث اشرتكت يف  املدروسة لبنوكا خمتل  يف التسويق قسم أهداف وتتباين ختتل  -
أما . %59.1ـ ب BNP بنكيف أما دراسة املنافسة وزايدة احلصة السوقية فأعل  نسبة سجلت  الزابئن، واستقطاب

رال أن األمر املالحظ أن عنصر التكوين ويأطري أعوان التسويق ليس من ، % 50 ابقي البنوك فلم تتعدى النسبة
اهتمامات وأهداف قسم التسويق ابلنسبة لكل البنوك املدروسة وهذا ما ترتمجه النسب الضئيلة جدا واليت مل 

 .% 9.5 تتعدى يف اجملها
 تكاملية، عالقة األخرى املصاحل بباقي التسويق قسم عالقة أن عل  الدراسة حمل لبنوكا موظفي كل  تقريبا يتفق-

 املديرية أسفرت االستمارة نتائج وعليه ذلك، لنا أكدت التسويق قسم هبا يتواجد اليت اجلهوية املديرايت وحىت
اجلهوية لبنك  لمديريةل النسبة ونفس %100قاربت  النسبةBNP  لبنك اجلهوية واملديرية BDL لبنك اجلهوية

NATIXIS. 

يتفق أغلبية الذين مت استقصاؤهم عل  أنه من بني األدوات التكنولوجية األكثر استعماال ووجودا ابملديرايت  -
 BNPواملديرية اجلهوية لبنك  %32.8بنسبة  BDLاآليل، فبالنسبة املديرية اجلهوية لبنك  اجلهوية، أجهزة اإلعالم

 ،%50.0بنسبة BADRواملديرية اجلهوية لبنك  %25.0بنسبة  NATIXISواملديرية اجلهوية لبنك  %28.5بنسبة 
، البنوكفهي األخرى متوفرة لدى  األخرى كالناسخات والفاكس واهلوات  والتلكس أما املستلزمات اإلدارية

لبنك  %25.0ونسبة  BNPللمديرية اجلهوية لبنك  %28.5ونسبة  %32.8بنسبة  BDLفبالنسبة لبنك 
NATIXIS  لبنك  %50.0ونسبةBADR.  املدروسة  البنوكفهي متواجدة ابلنسبة لكل أما يف ما خيص االنرتنت
اليت سجلت هبا نسبة مغتربة قدرت ب  NATIXISابستثناء  BADRضئيلة رىل معدومة بنسبة  لكن بنسب

25.0% . 

فتواجدها  نيتا، وابلنسبة لالنرت رغم نسبتها الضئيلة BNPأما ابلنسبة لالكسرتنت فهي متواجدة فقط لدى بنك
هذا ما يدل وعل  العموم أن اجمل البنوك  BADRوكذا البنوك اخلاصة ابستثناء ، BDLجد مهم خاصة لدى 

ابختالف أنواعها تسع  وتويل أمهية ابلغة لعامل التكنولوجيا رغم التفوق املسجل لدى البنوك اخلاصة مقارنة 
    .ابلعمومية منها

مت استقصاؤهم عل  أن الغرض من كل األدوات التكنولوجية املستعملة هو يتفق معظم رن مل نقل أغلبية الذين  -
بنسبة و  %91.8تعادل  BDLبنك  لبنوك املدروسة، وهذا ما عكسته نسبة ردودهم املرتفعة فكانت نسبةاتطوير 
 .BADRلبنك   % 38.6 نسبة.و  NATIXISلبنك  50.00%
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رىل خدمة  أكدوا لنا أن الغرض من استعمال التكنولوجيا يعود ابلدرجة األوىل رال أن هناك بعض املستقصني
 BADRبنك اقل ،وبنسبة  %50.00 بنسبة NATIXISو BNPبنك البنوك  بطرق أحسن، ومن بني هذه  الزابئن

اللذان يرجعان الغرض منها رىل ربط  الواحدان BADRو  BNPولكن األمر املالحظ أن بنكي ، % 38.6املقدرة بـ 
  .عالقات مع الزبون

 عل  وحيفز كبرية  بصورة يشجع اجلهوية للمديرايت الداخلي التنظيم أن عل  يؤكدون املستقصني املوظفني كل  -
 .(% 100) املرتفع األداء

بنسبة  BDLلبنوك املبحوثة جيدون فعالية حميط العمل يف عدم وجود قرارات متعسفة، بنك اأغلبية موظفي  -
فيما خيص العدالة واملوضوعية بني املوظفني وحل املشاكل وتلبية أما لباقي البنوك.   % 30وبنسبة يف حدود  100%

كما أن ، NATIXISو BDL يبنكفاإلجاابت مل تكن مرضية رن مل نقل تكاد تنعدم خاصة ابلنسبة ل احتياجاهتم
الذين جيدون أن  BDLموظفو ماعدا  %22.6مبتوسط نسبة  ير ردارة للموظ دتقعامل  اجمل البنوك اتفقت عل 

  حميط العمل معدوما مبؤسساهتم يف كل اجلوانب املذكورة سابقا.

 به االحتفاظ عل  والعمل الزبون خدمة عل  تشجع املديرايت ثقافة أن عل  املبحوثة لبنوكا موظفي كل  يؤكد -
 لكل البنوك املدروسة.  %100 نسبةب املسجلة املرتفعة النسب خالل من وهذا
 ،%100 نسبة اإلجابة اليت كانت خالل من وهذا املنافسة تراعي اجلهوية مديرايهتم أن املستقصني أغلبية يؤكد -
 عمومي البنك كون  رىل السلوك هذا املوظفني هؤالء ويرجعمتاما،  املنافسة راعيي ال BADR بنكن أ جند حني يف

 .الوكاالت مابني تتم واملنافسة
 من رذ السوق، عل  واستحواذا قوة األكثر منافسيها وخاصة منافسيها املبحوثة لبنوكا كل  تعي - 

 السوق: يف منافسة األكثرلبنوك ا ترتيب ميكن االستقصاء نتائج خالل

   BNP بنك املرتبةاألوىل:

  NATIXIS بنك املرتبةالثانية:
  BADR بنك املرتبةالثالثة:
  BDL بنك املرتبةالرابعة:
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 :استنتاج الدراسة -2
 كان  رمناضها عر  من واألمهية الغاية أن التنويه وجيب نتائجها عل  والتعليق لالستمارة عام حتليل عرض مت بعدما
العالقايت  التسويق عليها يقوم اليت الشروط من مجلة االعتبار بعني يأخذ املبحوثة لبنوكا كانت  رذا ما حتديد هلدف
 التكنولوجيا والشروط التنظيمية الشروط يف النظرية الدراسة يف حددانها واليت العالقايت(، التسويق قيام )شروط
 .األسواق وطبيعة ملنافسة وشرطا الثقافية والشروط واملالية

 التنظيمية: للشروط ابلنسبة-2-1
  التسويق تبين يفالبنك  نية عن جيايبر أويل مؤشر وهذا التسويق، قسم به يوجد هو الوحيد الذي BNP  بنكرن  
 مع البنك، ومدير التسويق قسم مدير التسويق، قسم عن املسؤول أن رليه اإلشارة جيب وما حديثة، تسيريية كأداة
 املسؤولية وهذه التسويقية املفاهيم تطبق تسويقال قسم هبا يوجد ال اليتالبنوك  حىت أن والصرحية الواضحة اإلشارة
  بشكل تبني األخرى األقسام بباقي التسويق قسم عالقة وحىت العامة، واملديرية التجاريني األعوان عاتق عل  ملقاة
 هذه وراء من حتقيقها واملراد املرجوة األهداف خالل من ذلك ويظهر التسويق أدوات تتبىنالبنوك  هذه أن كبري

 وخاصة اخلدمات ملختل  واإلشهار السوقية احلصة وزايدة املنافسة دراسة يف األوىل ابلدرجة تتمثل واليت األداة،
 نفسها هتيئ بدأتالبنوك  مادامت قائما التنظيم شرط العموم عل  الزابئن، من املنتوج وتقريب الزابئن استقطاب

مركزية القرارات اليت ما  البنوك نه ما يعيق التسيري اجليد هلذهأ رالاخلاصة،  املديرايت منها وخاصة املفهوم هذا لتبين
غم أن الدولة اجلزائرية حتاول شرتاكي، ور خصوصيات التسيري اإلطبعا هذا من زالت تعاين منها هذه األخرية، و 

  نضمام رىل املنظمة العاملية للتجارة.اإل
 واملالية: التكنولوجية للشروط ابلنسبة-2-2

 نتائج عل ا وبناء أساس عل  طبعا وهذا احلكم ميكن املايل، واجلانب التكنولوجيا يف واملتمثل الثاين للشرط ابلنسبة
البنوك  يف وحضورا استعماال األكثر األدوات بني من العموم وعل  اجلانب هذا يف نقصا هناك أن االستمارة
 مترير يسهل مما متوفرة فهي االنرتانت نظام وحىت والتلكس والفاكس والناسخات اآليل اإلعالم أجهزة املبحوثة
 .لبنكا وظائ  خمتل  بني ما املعلومات ونشر
 فهي االنرتنت شبكة وعن خا  بنك وهو BNP بنك لدى فقط متوفر األخرى فهي االكسرتنيت نظام أن رال

 وربط أحسن بطرق الزابئن وخدمةبنوك ال تطوير التكنولوجيا هذه من والغرض فقط اخلاصة لبنوكا تتصرف األخرى
 .الزابئن مع عالقات
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 الثقافية: للشروط ابلنسبة-2-3
 التسويق تبين العموم عل  خيدم فهو اجلهوية ابملديرايت به املعمول العمل وحميط الداخلي التنظيم عن أما

 القرارات وجود فعدم اخلدمات، قطاع يف خاصة مطلوب وهو األداء عل  وحيفز يشجع ذلك مادام العالقايت،
 اندفاعا أكثر الفرد جعل شأنه من املوظفني احتياجات وتلبية املشاكل حل عل  املتواصل اإلدارة عمل و املتعسفة
 عل  والعمل الزبون خدمة عل ا كثري   تشجعالبنوك  ثقافة أن كما  عمله اجال يف اجملهودات بذل عل  وحتفيزا

 .به االحتفاظ
 املنافسة: لشرط ابلنسبة-2-4
  بنك ماعدا خطورهتا وتعي املنافسة تراعي اجلهوية املديرايت كل  كون  وبقوة حاضر فهو املنافسة شرط عن أما

BADR اجلهوية املديرايت ترتيب هلا ميكن األخرية فهذه املنافسة لعامل اجلهوية املديرايت ردراك عل  وزايدة 
ابلنسبة للبنوك  األوىل املرتبة احتلت واليت القطاع هذا يف وقوة منافسة األكثرالبنوك  بني ومن هلا منافسة األكثر

 .BNP بنك :املدروسة يف حبثنا هذا
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 :اخلامتة

رن طبيعة النظام االقتصادي اجلزائري من جهة وكذا الظروف التارخيية جعلت من هذا األخري يعاين من  

التسيري وما يعاب عليه مركزية التسيري. حيث أن اجمل البنوك الناشطة يف القطاع  كبريين يف اجال يأخر وختل 

البنكي اجلزائري والعمومية منها خاصة ال تويل أمهية لقسم التسويق، ومن جهة أخرى حداثة البنوك اخلاصة اليت مل 

فإن البنوك  .ل  هناية فرتة( الذي ينص يف اجمله ع90/10بعد صدور قانون )رال  اجلزائرية ترى النور يف السوق

اجلزائرية تسع  جاهدة رىل تبين التسويق ابلعالقات وذلك من خالل سياستها اجلديدة اليت تتجه حنو عصرنة 

البنوك، حتسني اخلدمات وذلك بغرض جلب الزابئن وتلبية حاجاهتم والتواصل معهم ابستمرار بدون تكلي  وال 

 ضياع للوقت.

   

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امةــــعال اخلــامتة
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كتوجه جديد يف البداية من التفكري يف مساعدة املؤسسات اإلنتاجية يف تصريف   انتقل التسويقإن  
فوائض اإلنتاج، ليعرف بعد ذلك قفزة حنو جمال األعمال ) التسويق الصناعي(، ليهتم بكل جمرايت احلياة 

الذي عرف تطورا  ال أن تزايد االهتمام ابلقطاع اخلدمايتإالصناعية، و يعاجل املشاكل القائمة ما بني املؤسسات. 
سريعا وهذا راجع لعدة أسباب، بدأ التفكري يف إقحام التسويق يف هذا القطاع مع مراعاة خصوصياته، ومل يستقر 
التسويق يف جمال واحد بل استفاد من التطورات اهلائلة اليت عرفها قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، الذي 

وع من التسويق عرف فيما بعد ابلتسويق املباشر، واملؤسسة دوما يف صراع تطور وتناما بوترية سريعة جدا، وهذا الن
مع متغريات احمليط اليت أصبحت هتدد استمرارها وبقاءها يف األسواق، وحماولة منها التكيف جلأت إىل االستفادة 

 الثقافية......(.حداث مبختلف أنواعها) الرايضية و من األ
  

من تطورات سواء يف املفاهيم أو يف التصورات، بدأ يظهر بعض القصور  إال أنه ورغم ما عرفه التسويق  
إىل تنامي قطاع  ، وميكن إرجاع ذلك ابلدرجة األوىل(1980بداية الثمانينات ) والنقائص خاصة يف اآلونة األخرية

اخلدمات أمام الرتاجع الكبري الذي عرفه قطاعي الصناعة والفالحة وهذا تقريبا يف مجيع دول العامل، ضف إىل 
)احلكومية وغري  ذلك تطور الثقافات االستهالكية لدى عموم املستهلكني، وزايدة عدد املنظمات احلقوقية

أن التشابه الكبري يف طرق التصنيع وحتديد األسعار واستعمال  احلكومية( املنادية حبقوق هؤالء املستهلكني، إال
تقريبا نفس وسائل االتصال وقصر دورة حياة املنتوجات واخلدمات يبقى من املؤشرات األساسية اليت زادت من 

فتيقنت هذه املؤسسات خماوف املؤسسات على تطور منحىن أرابحها وحصتها السوقية وحىت بقاءها يف األسواق، 
ال حىت يف أسعار منتوجاهتا وخدماهتا ولكن املفتاح معدات و مصدر أرابحها مل يعد مرتبطا مبا متلكه من آالت و أن 

 احلقيقي يكمن يف املستهلك، والكيفية اليت جتعل منه أكثر رضا ومن مت إمكانية تطوير والءه، وهذا فعال ما مت
وألول مرة ضمن أعماله مصطلح التسويق  الذي تناول Leonard Berry, 1983تداركه مع أعمال الباحث 

العالقايت، فتبنت املؤسسات هذه األفكار والبحوث وخاصة تلك اليت تنشط يف القطاع اخلدمايت، طمعا يف كسب  
كل األطراف اليت تتعامل معها، وطبعا على رأسها املستهلك، ولكن كسبه وضمانه يتوقف على ابقي األطراف 

 موزعني.مال و رى من موردين وموظفني وعاألخ
لكن ابملقابل من هذا كله جيب توافر عدة شروط حىت نتمكن من احلديث عن التسويق العالقايت، وهذه 

نه من دون توافرها ال ميكن للمؤسسة تبين مثل هذا التوجه أالشروط تعترب أساس لقيام التسويق العالقايت، واألكيد 



 العـــــامة مةـــــاتـــــاخل

 
124 

سة نفسها، ومنها ما له عالقة مبحيطها اخلارجي، وعلى العموم يف التسويق، وهذه الشروط منها ما له عالقة ابملؤس
 .الشروط املالية والتكنولوجية، وشروط املنافسة ،الثقافية ،هذه الشروط تتمثل يف الشروط التنظيمية

راعاهتا لقيام اليت جيب م الشروط اليت تدور حول البحث هذا إشكالية طرح كان املنطلق هذا ومن
 تساؤالت عدة قمنا بطرح وقد ،الشروط لقيام التسويق العالقايت جمموعة من اقرتاح مت مث ،التسويق العالقايت

 .البحث هذا مسار على أو نفيها صحتها مدى اختبار ناحاول فرضيتنيضعنا وو  جزئية،
 أصال لدى املؤسسة اجلزائرية يف منهجة وجود صعوبة األوىل و اليت تؤكد على الفرضية أتكيد مت لقد -

املديرية  أن ، و هذا من خالل النتائج املتوصل إليها، حيثوتعميم استعمال التسويق كأداة تسيريية
عدم وجود قسم أو مصلحة  للتسويق واملسؤول عن   BADRاجلهوية لبنك الفالحة والتنمية الريفية 

  BDLلبنك التنمية احمللية  واملسمى مبديرية التسويق واالتصال، واملديرية اجلهوية املديرية العامةالتسويق 
، واملديرية اجلهوية لبنك عن التسويق املسؤولة هي عدم وجود قسم أو مصلحة  للتسويق واملديرية العامة

NATIXIS املديرية اجلهوية لبنك أما املديرية العامة،  عنه عدم وجود قسم أو مصلحة  للتسويق واملسؤول
BNP Paribas ذا ما يرتجم عدم تبين هذه املديرايت اجلهوية للتسويق كأداة فه، لتسويقل اقسم هناك

بعد معاينة البنية التنظيمية للمديرايت اجلهوية ، و أخرى أوكلت هذه املهام جلهات تسيريية، وحىت وإن
مصلحة للتسويق من عدمها يف خمتلف املديرايت /للبنوك حمل الدراسة، وبعد حتليل موجودية قسم

 كل من املديرايت اجلهوية اليت هبا قسما للتسويق ات التسويقية اليت تقوم هبااجلهوية، وكذا النشاط
(BNP) ومقارنتها مع األنشطة التسويقية املعتمدة لدى املديرايت اليت ال حتتوي بنيتها التنظيمية على 

للبنوك اليت حتتوي على قسم للتسويق ال تتميز  قسم/ مصلحة للتسويق، فقد توصلنا أن املديرايت اجلهوية
غم وجوده يف املديرايت عن غريها من املديرايت اجلهوية أبنشطة تسويقية خاصة، وذلك أن هذا القسم ر 

ن القائمني عليه غري أحرار يف اختيار وصياغة اإلسرتاتيجية التسويقية اليت تتناسب مع حميط اجلهوية فإ
ك إىل مركزية القرارات اليت ال تزال البنوك اجلزائرية تتخبط فيها، فالدراسة املديرية، وميكن إرجاع ذل

التسويقية تصاغ على مستوى كلي ال جزئي، وهذا ما جيعل تطبيق االسرتاتيجيات التسويقية على مستوى 
املديرايت  املديرايت اجلهوية للبنوك املبحوثة صعبا وغري متالئم مع التغريات البيئية للوكاالت التابعة هلذه

   بقيمة مضافة هلذه املديرايت اجلهوية. اجلهوية، إذ أن هذا القسم احملوري مل أيت
، تكنولوجيةالية و م، جد عدة شروط )تنظيميةاتو  واليت تؤكد على ضرورة لفرضية الثانيةأما فيما يتعلق اب -

هذا بناءا على ما مت عرضه من مقارابت فلقد مت أتكيدها و  ،لقيام التسويق العالقايت ة(يثقافية ومنافس
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 جيب أوال وقبل كل شيء توافر مثل هذه الشروط، التسويق العالقايت نه لقيامأوحبوث اليت أكدت 
ذلك من خالل إعادة النظر الكلي يف البنية الداخلية نظيمية تعترب أساس هذا التوجه، و فالشروط الت

يف التسيري  إدخال بعض املناهج احلديثة ابلقضاء على مركزية القرارات، و  للمؤسسة، والبداية تكون
يت تعتمد اإلدارة من األسفل إىل األعلى واإلدارة ابألهداف بدال من الطرق القدمية الكاإلدارة ابملشاركة و 

 ال ميكن ين التسويق العالقايت، وأما الشروط املالية والتكنولوجية فهي األخرىعلى أدوات ال تسمح من تب
هذا التسويق، فالعملية تتطلب استثمارات ضخمة يف التكنولوجيا لبناء  االستغناء عنها أو جتاهلها لتبين

خاصة طراف اليت تتعامل معها املؤسسة و التواصل مع مجيع األضية تكنولوجيا تسمح من االتصال و أر 
طالع على امل مع املؤسسة كاإلليت تسهل التعالوسائل اشبكة االنرتنيت و الزابئن، كمراكز االتصال و 

هذا يتطلب متتع املؤسسة بصحة مالية حىت و إرسال الشكاوي أو الرد عنها، و احلساابت عن بعد أ
 تتمكن من االستثمار يف هذه التكنولوجيات.

العمال( املوظفني و و عن الشرط املتعلق ابلثقافة، فقد تناوله من زاويتني، األوىل تتعلق بثقافة األفراد )
الذين ينشطون داخل املؤسسة، إذ جيب متتعهم وقناعتهم التامة والكاملة بثقافة التسويق العالقايت، واليت 
تنص على تغليب مصلحة األطراف املتعاملة مع املؤسسة على املصلحة اخلاصة، والنظر على أن املنافسة 

بة السريعة الحتياجات ومتطلبات ى االستجاشديدة وضمان البقاء مرهون بشكل كبري مبدى قدرهتم عل
أيضا احملاولة اجلادة يف ربط عالقة طويلة األمد مع كل األطراف، طلعات الزبون قبل أي منافس آخر و تو 

وأيضا هذه الثقافة تتطلب نوعا معينا من التسيري الذي يتجه إىل الزبون أكثر من أي شيء آخر، أما 
رجي، إذ عدم متتع هذا األخري بثقافة سواء استهالكية أو ثقافة إزاء الزاوية الثانية فتتعلق بثقافة الزبون اخلا

ثر قدرة على حماولة املؤسسات، أي قدرة املستهلك على التمييز ما بني املؤسسات، أي املؤسسات أك
ال جيب أن ينجذب أو ينخدع ابألسعار التقرب منه وخدمته  أبحسن الطرق ويف أحسن الظروف، و 

 فقط.
فيعترب من الشروط األكثر أتثريا على قيام التسويق العالقايت، إذ ال ميكن احلديث عن  فسةشرط املنا أماو 

هذا التسويق يف ظل ظروف االحتكار، إذ املؤسسة يف مثل هذه الظروف ترى يف االستثمارات أي كان 
ملنافسة الشديدة العكس خيدم قيام ومنو التسويق العالقايت، فاا إضافية ميكن االستغناء عنها، و تكاليف نوعه

 تدفع ابملؤسسات من التقرب وربط عالقات مع كل من مورديها و موظفيها وعماهلا وموزعيها وزابئنها. 
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 :واالقرتاحات لتوصياتا -
املسامهة  رأينا أنه ميكن هلا اليت ، وإليها املتوصل النتائج ظل يف واالقرتاحات التوصيات من جمموعة صياغة ميكن

 نظرةتغيري من و  ،لبنوك املبحوثة على وجه اخلصوص واملؤسسات على وجه العموماالفعالة يف حتسني من وضع 
اهلفوات اليت مت الوقوف عليها من خالل هذه و  النقائص لتدارك وهذا ،املسيريين والقائمني على إدارة املؤسسات

العالقايت القائمة على جذب وتعزيز وتطوير واحملافظة على خمتلف التسويق  ثقافة جتسيد من سمحت اليتو  ،الدراسة
  وعليه نقرتح التايل: الواقع، أرض على أنواع العالقات، مع املوردين واملوظفني والعمال واملوزعني والزابئن

أساسي يف اهليكل جعلها ضمن قسم حموري و كأداة تسيريية و   بوظيفة التسويق املديرايت اجلهويةضرورة اهتمام  -1
  التنظيمي للمديرايت اجلهوية.

 .طبيق الفعلي لألنشطة التسويقية لدى البنوكالت -2

 ىت على مستوى الوكاالت.حعلى املستوى اجلهوي، و  التسويقية ترك مساحة حلرية اختاذ القرارات -3

 .العالقات العامةومكاتب  وخاصة الذين ينشطون يف املكاتب األمامية االهتمام الفعلي ابملوظفني   -4

لغرض تزويدهم بكل ما هو جديد يف  للموظفني التدريب والتكوين ومستمرة دورية بصفة وهذا إجراء ضرورة  -5
 )سلوك والقدرة على االتصال والتواصل(. ميدان التعامل مع الزبون

فيتم حتفيزهم عن  من خالل منحهم عمولة على كل زبون يتم جذبه واالحتفاظ به، وأما الزابئن املوظفنيحتفيز  -6
طريق االتصال هبم إلعالمهم عن كل جديد، ومنحهم أيضا هدااي كاملفكرات واألقالم والرزانمات 
واستعماهلا كوسيلة إشهارية عن طريق االختيار املناسب للنوعية وحىت الصور املوضوعة عليها واليت ترسخ 

 صورة البنك يف ذهن الزبون.

بناء وتعزيز عالقات طويلة األمد مع خمتلف األطراف الفاعلة واملتعاملة مع توجيه استعمال التكنولوجية لغرض  -7
 البنك بداية ابلزبون.

 ضرورة إجراء دراسة عميقة للمنافسة، و حماولة متييز اخلدمات عن ابقي املنافسني.  -8

  زبون/بنك(.من زاوية التأكيد على املنفعة املتبادلة) ثقافة التسويق العالقايت لدى الزبون  ضرورة ترسيخ  -9

 :الدراسة فـاقأ
ميكن هلا  ،إلشكاليات أخرى أيضا انطالق ونقطة ،البحث الذي تناولناه جمرد بداية ملواضيع أخرى موضوع يعترب

 :جديدة أخرىموضوع التسويق العالقايت من زوااي  إىلالنظر 

 . اإلنتاجية املؤسسات يف حتديد الشروط املنهجية لتبين التسويق العالقايت  -
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 .العمومية اإلدارية املؤسسات يفالتسويق العالقايت  -

 .دور االلتزام يف تبين التسويق العالقايت -

 .دور الثقة يف تبين التسويق العالقايت -
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