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 مة شكرـكل
 

 التقدير و الشكر خبالص أتقدم أن وشكره هللا محد بعد يسعدين

 الغزير بعلمه الطريق يل أنار الذي موزاوي عبد القادر الفاضل لألستاذ 

 هذا إجناز يف األكرب الفضل الطيبة روحه و القيمة إلرشاداته كان الذي و السديدة، توجيهاته و 

 .العملية والشخصية  العمل متمنيا له النجاح يف حياته

 التسيري علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم كلية ألساتذة االمتنان و التقدير بوافر أتوجه كما

 مساعدهتم عبد احلميد بن باديس مستغامن على جبامعة

 .هتم املفيدة وأخص بالذكر األستاذ بوطغان و قوريشي العالية توجيها و   

 بقبول تفضلهم على املناقشة جلنة أعضاء األساتذة السادة إىل التقدير و الشكر جبزيل أتقدم كما

 .وتقييمه املتواضع البحث هذا مناقشة

و اخص بالذكر  بلعالية عمار  اجلزيل لكل عمال مؤسسة سرياميس السوافلية  بالشكر أتوجه أخريا و

 .،   فواطمية خالد ، بكوش وهيبة 

 .ساعدين على أن يظهر البحث يف صورته النهائية إىل أمحد الشريف قبايب الذي 

 

 نـــــــــــــور
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 اإلهداء 
 

 حناهنا و بعطفها غمرتين واليت ، اقدامها حتت اجلنة هللا جعل اليت اىل
 درب يل وانارت

 . صاحلة دعوة أو بنصيحة يوما علي تبخل مل اليت اىل حببها، حيايت
 .عمرها يف أطال و هللا حفظها الغالية أمي احلنون الصدر اىل

 من به أحتمي أمان درع يل كان و األخالق و الفضيلة على رباين الذي اىل
 . باحلرمان أحس ال حىت احلياة عبء وحتمل الزمان نائبات

 .عمره يف أطال و هللا حفظه العزيز أيب اىل
   نصر هللاحيايت وابين  اىل زوجيت و شريكة 

 ،مسري ، فتحي ،أمحد و حياة  اخويت معهم وتربيت عشت من اىل
 . األقارب و األهل كل اىل

 . طلبة  فرع التسويق  الدراسة زمالء مجيع اىل
  أصدقائي اىل

 من رفعت بكلمة ولو ساعدين و الصعاب حلظات يف معي وقف من كل اىل
 . معنويايت

 . قلبه يف حمبة و ود ذرة يل محل من كل اىل
 .املتواضع  العمل هذا مثرة أهدي مجيعا هؤالء كل اىل
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 ةـــــالعام ةـــــاملقدم
 

 املؤسسات لنشاط املستمر التطور و املتزايد التنامي ظل يف خاصة كربى أمهية التسويق وظيفة تكتسب    
 صعوبة مع خاصة فيه، احلديثة التوجهات خمتلف و التطورات أهم إتباع إىل األخرية هذه يدفع مما االقتصادية

     ينمو ديناميكي عنصر املؤسسة تعترب حيث االقتصادية، و االجتماعية التكنولوجية، التغريات يف التسارع مواكبة
 التأكد عدم و باملخاطرة احملاطة و املتنوعة و الشديدة املنافسة جو يف تنشط اليت و املتغريات ذه يتأثر و يتطور و
             النمو يف فرصها تعزيز دفهب أوضاعها هيكلة إعادة على اهتأجرب  اليت و الدولية، و احمللية األسواق يف
 املؤسسة حتقق و املنافسني، باقي عن التميز حتقيق و التكيف على اهتقدر  مبدى مرهونا أصبح الذي البقاء، و

 أعلى بقيمة و العمالء رغبات و حاجات تلبية من ميكنها موقع كسب على اهتقدر  خالل من التنافسي التفوق
 تتيح اليت االتصاالت و املعلومات لثورة نظرا العمالء عند الوعي زيادة مع باألخص و املنافسون، يقدمها اليت من
 اليت الطرقاملثلى عن تبحث اليوم املؤسسات أصبحت عليه و املصادر، خمتلف من املعطيات من هائال كما هلم

 كانت اليت و السابقة االسرتاتيجيات تغيري طريق عن للتسويق أمهية إيالء خالل من الراهن، الوضع من متكنها
 شريكا العتباره والئه كسب و العميل جذب تضمن جديدة إسرتاتيجيات إىل فقط العمالء جذب إىل دفهت

 .بالعالقات بالتسويق يعرف ما هذا و عمالءها، و املؤسسة بني يربط جسر بتكوين ذلك و للمؤسسة
 اخلدمات على التعرف و فهمها و العمالء رغبات و حاجات معرفة زيادة على يركز بالعالقات التسويق إن    
 حبيث العمالء مع وطيدة عالقات بناء على بالعالقات التسويق قدرة إىل إضافة العمالء، هؤالء فيها  يرغب اليت

 أطرافها من طرفا أو شريكا اعتباره إىل املؤسسة مع يتعامل و يرتاد شخص العميل اعتبار من العالقة هذه تتحول
 التسويق إلسرتاتيجيات تبنيها خالل من أدائها و اهتمنتجا متييز على تعمل أن للمؤسسة جدا املهم من

      مقدرة للمؤسسة تكون أن البد و كبرية إمكانيات إىل حيتاج اهلدف هذا إىل الوصول أن غري ،بالعالقات
      الثقة من نوع توليد و إرضائه و العميل مع التعامل يف اإلبداع على أيضا القدرة هلا تكون أن و توفريها، على

 مع لعالقتها املؤسسة لتنمية ركائز تكون اليت هي احملددات هذه لعل و املؤسسة، بني و بينه املتبادلني االلتزام و
 .العميل

م التسويق بالعالقات من خالل عدة لذا سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة درجة ممارسة وتطبيق مفهو     
نظرهتا اإلستثمار فيه مث  مدى قدرهتا على تبين هذا املفهوم و عناصر ومرتكزات تتعلق أوال  باملؤسسة اإلقتصادية و

 حنو تسابقبال ،سبب وجود املؤسسة يف حد ذاهتا  و به تقوم نشاط أيحمور  و اهتمام مركزإىل العميل باعتباره 



ب  
 

تصال املستمر معه و التعرف عليه وتطوير العالقة معه باالفاظ من خالل جذبه واحل والوسائل الطرق بشىت إرضائه
 .عامة واألهداف التسويقية خاصة التسيريعلى حاجاته ورغباته املتغرية حتقيقا ألهداف 

 :ّدراسةإشكالّية ال -
 ؟ للتسويق بالعالقات كمنهج تسويقي اجلزائرية قتصاديةاال املؤسساتتطبيق  ات وممارس عـــواق هو ما* 
 :الّتساؤالت الفرعّية -
 :كمايلي الفرعية التساؤالت من مجلة طرح إىلالرّئيسّية  اإلشكاليةتقودنا  
 ؟أهدافه و مرتكزاته هي ما و بالعالقات؟ التسويق مفهوم هو ما*  
  ؟ بالعالقات التسويق ممارسة أمهية اإلقتصادية  اجلزائرية املؤسسات تدرك هل *
 إسرتاتيجياته؟ هي ما ؟وات اجلزائرية  املؤسس يف بالعالقات التسويق تطبيق ميكن كيف* 
 ؟متينة مع عمالئها اإلقتصادية اجلزائرية من إرساء وبناء عالقات اتكيف تتمكن املؤسس* 
 ؟ التسويق بالعالقات عوامل فشل ماهي عوامل جناح و* 
 :الفرضّيات -
 :كاآليتهي   الفرضيات من جمموعة وضعنا ،الفرعية لألسئلة مبدئية كإجابات   
 .التسويق بالعالقاتأمهية ممارسة  مبفهوم و تام وعي و إدراك اجلزائرية االقتصادية املؤسسات لدى* 
 .تعامالها يف سليمال بالشكل بالعالقات التسويق اجلزائرية االقتصادية املؤسسات وتطبق متارس *
 .بالعالقات تسويقإدارة العالقة مع الزبائن مدخل أساسي لل* 
 . للعمالء بيانات قاعدة إنشاء حيتاج إىل بالعالقات التسويق تطبيق* 
 .اإلتصال عنصر هام يف كل مناذج ممارسات التسويق بالعالقات * 
 . التسويقية يناسب مجيع احلاالتالتسويق العالقايت * 
 :املوضوع اختيار أسباب -

 : ذكرها اآليت األسباب خالل من نربره للموضوع اختيارنا    
 يف    التسويقية اإلدارة إىل همسؤوليت توجيه يتم ما أكثرالتسوبق بالعالقات  موضوع أن كون التخصص، طبيعة -

 .املؤسسة
        متكن دفاعية كإسرتاتيجية برز الذي و اإلقتصادية  للمؤسسات بالنسبة تبين التسويق بالعالقات أمهية -

 .التنافسية املزايا حتقيق من
 . التسويق بالعالقات  موضوع عاجلت اليت العربية باللغة املراجع و البحوث قلة -
 أساسية كمقومات تربز اليت و الزبون، مع العالقة وإدارة بالعالقات التسويق مواضيع معاجلة إىل الشخصي امليل -

 . للبحث
 . التسويقي امليدان يف املعروفة الكالسيكية املواضيع نطاق عن وخروجه املوضوع حداثة -



ت  
 

 التسويقي التفكري أساس كونه بالزبون عالقتها حتسني على الرتكيز أمهية إىل املؤسسات انتباه لفت حماولة -
  تنشط ملؤسسة اختيارنا يربر ما وهو فقط بل حىت يف قطاع اإلنتاج السلعي  اخلدمات قطاع يف ليس ، احلديث

 . بيعها  إنتاج السلع و يف
 :  الدراسة أهداف

 :إىل الدراسة هذه فهتد    
 .الزبون مع العالقة إدارة و بالعالقات التسويق مثل التسويقي الجملا يف احلديثة املفاهيم معاجلة -
 .تطبيقه يف املؤسسات اجلزائرية  واقع و بالعالقات التسويق مفهوم حول عملية حالة ونظرية   خلفية تقدمي -

 .والطرق الوسائل خمتلف خالل من الزبون على ظ احلفا أمهية إىل املؤسسات تنبيه -
 . تفعيل التوجه حنو الزبون و خدمته يف بالعالقات التسويق اسرتاتيجيات دور توضيح -
 السليم و اجليد التبين على املؤسسات تساعد اليت والتوصيات واالستنتاجات االقرتاحات من جمموعة تقدمي -

 . أبعاده و العالقات تسويق ملفهوم
 :الّدراسة أمهية -

 التكنولوجيا تأثري و الشديدة املنافسة ضل يف و التنافسية التسويقية البيئة يف احلاصلة اجلذرية التغريات ظل يف    
 االهتمام و الزبائن حنو فاعلية األكثر الطرق إىل تسعى أن قتصادية اجلزائريةاال املؤسسات على الضروري من أصبح

       أساليب ابتكار و مهترغبا و مهتحاجا معرفة و بالزبائن تتعلق دراسات إلجراء حاجة هناك أصبحت كما،  مهب
 كان التنافسي الصراع ظل يف ،حيث مهباستقطا على العمل و الزبائن هؤالء حنو رعاية و اهتماما أكثر طرق و

 بني تنميتها و العالقات تعزيز يف املفهوم أو األسلوب هذا يساهمأين  بالعالقات التسويق أسلوب إتباع من البد
           الدراسة أمهية تكمن حيث و  عندهم الوالء مستوى حتسني يف يلعبه الذي الدور و زبائنها و املؤسسة

 العالقة طبيعة فهم وضرورة اإلنتاجية و منها اخلدمية املؤسسات يف بالعالقات التسويق مفهوم تطبيق ضرورة يف
 مساعدة يف العالقة هذه ودور الوالءالعالقات ذات   بناء يف دورها و بالعالقات التسويق أنشطة بني القائمة

 زيادة, النمو و البقاء: املنشودة األهداف حتقيق يف هاتساعد اليت االسرتاتيجيات و اخلطط بناء يف املؤسسات
 :خالل من الدراسة أمهية تأيت هنا من و ، غريها و الطيبة السمعة السوقية احلصة زيادة ,األرباح

 املؤسسات يف الزبائن العالقات مع  وتعزيز خلق يف تطبيقه عند بالعالقات التسويق مفهوم دور حتديد و معرفة -
 .اإلقتصادية 

 أهدافها حتقيق يف دور من له ملا اإلنتاجية، و اخلدمية املؤسسات يف بالعالقات التسويق مفهوم تطبيق أمهية -
  .خاصة التسويقية منها 

  .الزبائن املستهدفني  و بالعالقات التسويق أنشطة بني القائمة العالقة طبيعة فهم أمهية -
 
 



ث  
 

 :حدود الدراسة  -
 :تتمثل حدود الدراسة يف     
 :املوضوعية احلدود* 

 العالقة ذات املفاهيم وعرض بالعالقات بالتسويق املتعلقة املفاهيم خمتلف حتديد على الدراسة ستقتصر    
 اخلاصة املفاهيمو  همع العالقة إدارة التطرق إىل العالقة مع الزبون و اىل إضافة فعاليته وقياس متطلباته و كمجاالته

على املستوى اإلقتصاد متت ية قالدراسة التطبيأن ، باإلضافة إىل ا باعتبارها حلقة تطبيقية للتسويق بالعالقاتهب
  .اجلزئي حيث احنصرت يف مؤسسة سرياميس السوافلية 

  :للدراسة املكانية احلدود* 
 .مكتبة الكلية اليت زودتنا بالكتب واملراجع اليت هلا عالقة باملوضوع -
      دائرة بوقريات ،ببلدية السوافلية الواقعة سرياميس للخزف  مؤسسة يفللدرلسة التطبيقية  املكانية احلدود -

من خمتلف الواليات هذا ما  الزبائن جمموعة مع مباشرة تتعاملاخرتنا هذه املؤسسة اليت  حيث، مستغامن والية
 .كون أن الزبائن من مناطق خمتلفة   البحث ألسئلةذات مصداقية جيدة  بإجابات اخلروج ساهم يف

 :للدراسة الزمنية احلدود* 
من  ماي 41 غاية إىل 4102 فيفري 42 من أي تقريباثالثة أشهر  حوايل امليدانية الدراسة اجناز مدة اوحرت ت    

حيث استفدنا من جتربة تسويقية حقيقية على املستوى النظري  متنوعة الدراسة أوقات كانت و  نفس السنة
 .والواقعي يف املؤسسة حمل الدراسة 

 :و األدوات املستخدمة  ةاملتبع ية الدراسةنهجم -
 ميدانية دراسة إجراء خالل من الةاحل دراسة و املوضوع مع يتالءم ألنهالتحليلي   الوصفي املنهج على االعتمادمت 

 استخدام سيتم كما،النتائج واستخالص الفرضيات اختبار دفبه وتفسريها، تبويبها مث اخلاصة البيانات ومجع
 اصةاخل وثائقال ،باملوضوع عالقة هلا اليت املراجع على باالطالع املكتيب املسح :التالية البيانات مصادر و األدوات
 . االستبيان و املقابلة ،باملؤسسة

  الدراسةتقسيمات  -
 :فصول ثالثة إىل التنظيمية الناحية من قسمهن أنينا رأ البحث فرضيات على الربهنة إىل الوصول بغية   

 ،مدخل لدراسة التسويق بالعالقات  :مباحث ةثالث يضم واخللفية النظرية للتسويق بالعالقات :األول الفصل
 .بالعالقات إسرتاتيجياته ،تبين التسويق 

تطور العالقات :بدوره ثالث مباحث  يضم و واقع التسويق بالعالقات و إدارة العالقة مع الزبون :الثاين الفصل
 .يف إطار املمارسات التسويقية ،العالقة مع الزبون ،إدارة العالقة مع الزبون حلقة تطبيقية للتسويق بالعالقات 

  التصميم يضم و  siramis رياميك السوافلية  يف مؤسسة س  ميدانية دراسة:ثالثال الفصل
 .الفرضيات اختبار و حتليل النتائج، مناقشة و عرض امليدانية، للدراسة املنهجي



ج  
 

 :دراسة ال صعوبات -
      املسئولني نظر لفت بغية إليها اإلشارة نارد أ البحث، هذا إلعداد عديدة مشاكل و صعوبات انواجهت لقد
 مستقبال، معها التعامل ترشيد أجل من الباحثني تبصري بغية كذا و املستقبل، يف الباحثني مهمة تسهيل أجل من
 :اآليت يف الصعوبات هذه أهم إبراز ميكن و
  .البحث مبوضوع املتخصصة املراجع قلة -

صعوبة إجياد مؤسسة حمل دراسة حالة  األمر الذي يعكس عدم إهتمام أصحاب املؤسسات اإلقتصادية بالبحث 
 .العلمي

هبا تسر  من واخلوف املعلومات سرية إىل راجع املؤسسة وهذا ظفيمو  من املعلومات ى بعض عل احلصول صعوبة -
 املنافسني إىل

 .ضيق الوقت حيث أن استالمنا للموافقة على موضوع الدراسة  كان متأخرا جدا 
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ــــد  - ــــ  :متهي
فبعد الرتكيز على التسويق  القرن، هذا مثانينات منذ له جديدة توجهات ظهرت و الزمن ربتطو    التسويق رو  ط  ت      
    ورا بالتسويق اخلدمايت يف بداية ستهالكي يف اخلمسينات مث على التسويق الصناعي يف الستينات مر اال

          للزبون املستندة العالقات وإدامة خلق على تعتمد بداية من التسعينات  املؤسسات أصبحت، الثمانينات
 التحول فهذا االحتفاظ هبم، و والئهم كسب و إرضاءهم إىل يؤدي الذي الزبائن مع مستمر بشكل التفاعل أو 

 امليزة وحتقيق التسويقية الفرص واستغالل التحديات من الكثري مواجهة يف الشركات ساعد التسويقية الفلسفة يف
 .بالعالقات التسويق فلسفة حتت ينطوي ما وهذا املنافسة مواجهة وبالتايل ، للمنظمة التنافسية

 
خالل وذلك من  بالعالقات تسويقلل اإلطار النظري و املفاهيميتوضيح  الفصل هذا خالل من نحاولس    

 :التطرق إىل احملاور التالية
 .لدراسة التسويق بالعالقات مدخل :املبحث األول 
 .إسرتاتيجيات التسويق بالعالقات : املبحث الثاين 
 . تبين التسويق بالعالقات و آليات تطبيقه : املبحث الثالث
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 :مدخل لدراسة التسويق بالعالقات : املبحث األول * 
حيث سامهت هذه ، الفكر التسويقي منذ ظهوره بعدة مراحل وحتوالت من البيع  وصوال إىل التسويق  مر      

تتميز  التحوالت يف حث املؤسسات على ان تنظر للزبائن كشركاء للمنظمة وأن تبين معهم عالقات طويلة األجل 
 .حتقيق رغباهتم  و  ضائهمذلك بإر  و  معهممن خالل التفاعل لتزام و الوفاء و اال بالثقة املتبادلة

  بالعالقات التسويق نشأة: املطلب األول
 يقوم الذي  (Relationship Marketing )بالعالقات بالتسويق عرف ما احلديث التسويق أدبيات يف ظهرت

القائم ( Transaction) Traditional للتسويق يالتقليد املفهوم وفق سائدا كان ملا متاما خمالفة أسس على
        معهم التعامل و اجلدد العمالء جلذب الدائم والسعي ، السريعة التسويقية الفرص اقتناص فكرة علىعلى 

                    فكرة على تقوم أهنا أي واالستمرارية، الدوام بصفة يتمتع ال ،مؤقت بشكل األحيان أغلب يف
( Hit & Run Marketing)، االهتمام دون ذاهتا حبد فرصة هي العمالء مع تبادلية عملية تعتربكل وهبذا 

 Berry  يعترب و الثمانينات، يف مرة ألول بالعالقات التسويق عبارة قد استخدمت؛ و املستقبلي التواصل بعملية

 الثمانينات أواخر فمنذ ،جديدا مصطلحا مازالت هي و  1983 سنة يف املصطلح هذا قدموا الذين األوائل من
 والء لزيادة وسيلة بل هتا، ذا حبد هدفا ليست العالقة أن حيث التسويق جمال يف العالقة مصطلح استخدام زاد

 .1 الزبون
ف                 طر  إىل طرف من التسويق بأنه الغالب يف له يشار جديد تسويقي كنموذج املفهوم هذا ظهر    

 To -One Marketing) (One- ،زبون كل مع األجل طويلة عالقة بتطوير املنظمة قيام يتضمن إذ 
                    منها كل احلاجات هذه ييل الذي املنتوج تسليم مث ومنحاجاته ،  عن أفضل معرفة إىل للتوصل

 حوار إنشاء على القدرة له الذي التسويق كونه بالعالقات بالتسويق االهتمام ازداد التسعينات يف و، انفراد على 
 .2املستهلك و املؤسسة بني شخصي

ة          جمموعالباحثني املتمثلة يف  إسهامات عن بعض انبثق قد العالقة تسويق أن الباحثني بعض يرى و    
على  ومنها من ركز Service contextمنها من تناول التسويق من منطلق خدمي، من التيارات البحثية

حني  يفexchange relationships)  (Inter- organizational ةت التبادلية التنظيمية املتداخلالعالقا

                                                             
 املديرية-الريفية التنمية و الفالحة بنك جتربة -املؤسسات الستمرارية أساسي عامل الزبائن مع العالقات تنمية: الداوي الشيخ ي وبنشور  عيسى -   1

 .367 ص ،2009 :س اجلزائر، ،جملة الباحث ورقلة، اجلهوية
2 -Bruno Marzloff ,François Bellanger : les nouveaux Territoires du marketing, Enquête sur les réponses 

des médias au géomarketing et au marketing relationnel, Paris, Editions liaisons , A : 1996, p: 184. 
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قائمة داخل باإلضافة إىل العالقات ال(Network relationships) تناول تيار أخر العالقات الشبكية
1يت التيار الذي رأى أن املنظور اجلديد للتسويق يستند إىل أدبيات قنوات التوزيعألي ،فيما بينها املنظمات و

 

(Channel literature)، من بني املفاهيم التسويقية اليت وكفوءة  مبعىن تطوير العالقات وفق قنوات فعالة و 
 clientوإدارة العمالء  ،dialogue marketingالتسويق التحاوري : قادت إىل التسويق بالعالقات جند

managment   ، التقليدي  املعامالت لتسويق مدعم  و مكمل نشاط العالقة تسويقجند أن فمن هذا املنطلق
جدد  عمالء اكتساب على يركز الذي ،املعامالت أسلوب مرحلة من انتقل الزبائن مع املوردين تفاعل أن حيث

  .التسويق دعامة و أساس يرى أنه يشكل و االحتفاظ بالعمالء، على يركز الذي العالقات أسلوب مرحلة إىل
 :التسويق بالعالقات وتعريف مفهوم: املطلب الثاين 

 كما األخرية، السنوات يف تسويقال جمال يف واسع نطاق على االستخدام شائع العالقة تسويق مصطلح أصبح لقد
 . اجلديدة األفكار من للعديد بالنسبة احلال هو

 مفهوم التسويق بالعالقات: الفرع األول 
 ميثل نهأ ويقولون املصطلح هذا عن الكثري يدافع حيث ،املصطلح هذا من املقصود املعىن حول كبري جدل هناك
 من جمموعة كونه بني ثابتة مكانة غري حيتل العالقة تسويق مصطلح فإن لذا التسويق، مفهوم يف جوهريا حتوال

 فلسفات من أساسية وكونه فلسفة عالقة، بأنه واملشرتي البائع بني تبادل أي فيها يوصف اليت التسويق أساليب
استنذ  فقد عليها وبناء حياته، مراحل طوال الزبون على الرتكيز خالل من  التسويق مفهوم بلب تتعلق التسويق

Berry      2 :وهي العالقات تسويق وأسلوب منهج حتدد مستويات لثالثة 
 شهدهتا اليت والتطورات املبيعات، ترويج أدوات من كأداة التسويق عالقة تستخدم :التكتيكي املستوى على -

 .األمد قصرية الوالء أشكال مدى زيادة على عملت املعلومات تكنولوجيا
 ربط إىل املورد خالهلا من يسعى اليت العملية أنه على العالقات تسويق إىل ينظر :اإلسرتاتيجي املستوى على -

 زبائنها مع فعالة عميقة عالقة حتقق زمنية، وروابط وجغرافية وتكنولوجية واقتصادية قانونية روابط خالل من الزبائن
 والوالء االشباع وتعزيز هبم االحتفاظ مث العمالء، جذب :هي و أسس هامة وذلك من خالل الرتكيز على ثالثة

 للسلعة هكاستهال  خالل من حتقيقها إىل العميل يسعى اليت املضافة والقيمة املنافع املميزة تقدمي خالل من لديهم
                                                             

 الشارقة،، التسويق آفاق و الواقع، العريب الوطن يف التسويق األول امللتقى للتكنولوجيا، املستندة العالقات عرب التسويق: العالق حممود عباس بشري -  1
 . 02: ص ، 2002 أكتوبر: بتاريخ ،العربية املتحدة اإلمارات

اجمللة اجلزائرية للتنمية   ،التنافسي املؤسسة أداء من الرفع يف الزبون مع العالقات تسويق أبعاد تطبيق إمكانية :دهلوم جروة، خليدة بن حكيم -  2
 .0202جوان  :التاريخ، 20عدد ال  ،اإلقتصادية
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 احلاليني أآثر بالعمالء االحتفاظ عملية أمهية على يركز للتسويق احلديث املفهوم هذا أن يعين هذا و، اخلدمة أو
 اعتبار ميكن ال و العمالء  بني فروق هناك أن على دكيالتأ مع اجلدد، العمالء جلذب الدائم السعي عملية من

  .استهدافهم حمتملني ميكن عمالء هم العمالء مجيع
 للتسويق التقليدي التعريف أن حيث التسويق، فلسفة لب إىل العالقات تسويق يتوجه :الفلسفي املستوى على -

إسرتاتيجية  على جديد من يركز فلسفة باعتباره العالقات تسويق بينما الزبون، الحتياجات األولوية منح على يركز
 Gronroos 1994 كما يؤكد  ،بالزبون العالقة حياة دورة مقابل يف حياهتا ودورة املنتجات عن بعيدا التسويق

 عملية خالل من واملسوق، العميل ومها التسويقية، املعادلة طريف أهداف حتقيق يتضمن بالعالقات التسويق بأن
 العمالء تعريف خالله من يتم متكامل أسلوب هو بالعالقات التسويق فان هبذا و، بالوعود والوفاء التبادل

طويلة  عالقات واقامة ،امكاناهتم وفق ورغباهتم حاجاهتم اشباع مث ومن استقطاهبم، على العمل و وحتديدهم،
        يساعد املطلوب وهذا األداء مستوى حتقيق على املنظمة يساعد ،مما هبم االحتفاظ يعين وهذا معهم األجل

 سهلي ماك،  عمالئها و املنظمة تبادل بني عملية كل  خالل واملشرتي البائع من لكل احملققة القيمة تعظيم على 
 ويعطيهم هبا، يرغبون اليت وبالطريقة وزمان، مكان أي يف املنظمة مع والتبادل عمليات التفاعل اجراء العمالء على

     تعامل حالة كل   يف شخصي بشكل اليهم تتعرف ومميزة فريدة منظمة مع يتعاملون بأهنم الشعور لديهم
 لك حباجات االهتمام على زكير  الذي و  (One- to – One Marketing)أن يعترب من هناك و، بينهم
        العمل و العميل االهتمام حباجة ألن بالعالقات، التسويق ملفهوم تطبيق هو وشخصي، فردي بشكل عميل

 .1معه األجل طويلة عالقة تطوير على يعمل اشباعها، على 
 بيانات قاعدة بناء على الرتكيز من بد ال بالعالقات، التسويق مفهوم وتطبيق حتقيق إىل للوصول و    

Database يساعد  وهذا بالعالقات، التسويق لتحقيق الضرورية القوة ذات األداة يعترب ما وهو العمالء، حول
       التسويق بالعالقات يكون هبذا و ،معهم العالقات بناء إىل يقود والذي العمالء مع الشخصي االتصال على
  .2 العمالء على التعرف لزيادة فعال و متواصل أداء هو

 
 

                                                             
 .20مرجع سبق ذكره ، العدد :  دهلوم جروة، خليدة بن حكيم – 1
 حول الوطين امللتقى ،"اجلزائر يف القالن اهلاتف متعاملي لدى وتطبيقاته بالعالقات التسويق"بعنوان  مداخلة:  راحبي دراجيد  ، شريف منصفد  - 2

 .20:، ص  سكيكدة – 1955 اوت 20 جامعة،201 ديسمرب 10 و 09 يومي، "  املؤسسة أداء من الرفع يف ودوره بالعالقات التسويق
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  :ف التسويق بالعالقات تعري:  الفرع الثاين
 التايل اجلدول جاء بالعالقات، التسويق أدبيات يف املتكررة و املتشابكة النظر وجهات تداخل و لتعدد نتيجة

 :نظرهم وجهات حسب التسويق باحثي قبل من التعريفات بعض يصنف
 .تعاريف الباحثني للت سويق العالقايت (:10)رقم  اجلدول

Berry(1983) تتم اجتماعية عملية أنه على عرفه كما معهم، العالقات تعزيز و و اإلحتفاظ هبم  العمالء جذب عملية 
 .أطراف عدة بني

Jackson (1995) العمالء  مع دائمة و قوية التسويق بالعالقات هو تسويق من أجل الربح ينشأ وحيافظ على عالقات
 .الصناعيني

Turnbull and Wilson 

(1989) 
 اهليكلية الروابط إنشاء خالل من الطويل املدى على البائع و املشرتي بني العالقات من تشكيل

 .املؤسسات بني واالجتماعية
Gronroos (1990) الشركاء و العمالء مع العالقات تعزيز و صيانة و إنشاء هو اجلديد السياق يف التسويق من الغرض 

 الوفاء و تبادل خالل من ذلك يتحقق و املعنيني الشركاء أهداف حتقيق يتم حبيث الربح، يف اآلخرين
 .بالوعود

 ((2001 Lovelock االحتفاظ على يزكالرت  هخالل من يتم نظماتملل اسرتاتيجي توجه أنه إىل ضافةإ العمل داءأ فلسفة 
 .مستمر بشكل اجلدد العمالء جذب على فقط يزكالرت  من معهم بدال العالقة تطوير و احلاليني بالعمالء

Berry and Parasuraman 

(1991)  
  .العمالء بعالقات االحتفاظ و تطوير و جذب هو بالعالقة التسويق

McKenna Shani and 

Chalasani (1991) 

 

 يف للشركاء األساسية اهلياكل من غريها و املوردين و العمالء دمج و إشراك حماولة هو العالقة تسويق
 .التسويقي هانشاطا و منواملؤسسة

Evans and Laskin (1994) 

 

 

 . السوق يف متميزة عروضا تقدم حبيث املؤسسة أرباح زيادة هو العالقة تسويق دور
         املوظفني، تأهيل و اخلدمة، شراكات بناء و العمالء، توقعات فهم (تضمنت عملية العالقة تسويق

              الرحبية، زيادة العمالء، والء العمالء، رضا (العملية هذه عن ؛ينتج )الشاملة اجلودة إدارة و 
 )عالية جودة ذات منتجات و 

 (3991) Porter 

  

 

عالقات فعالة محاسية ومبهجة وأخالقية  بإقامة (البائع واملشرتي)عملية مبوجبها يقوم كال الطرفني 
 .مرحبة لكال الطرفني و ،شخصي واحرتايفبشكل 

Gummesson  بني املوردين واملوظفني )التسويق بالعالقات هو تسويق مبين على التفاعل ضمن شبكات من العالقات
 .(والعمالءواألطراف األخرى

Kotler et Dubois (2000) 

 
      رضاهم تربح األخري يف املوزع املورد، الزبون، للسوق، األخرى القطاعات مع مشبعة عالقات إنشاء

 .الطويل املدى على و والئهم
Ryals and Payne ( 2001) 

 
 .األمد طويلة عالقات ببناء تتعلق فلسفة

Konx and Grua r(2006) 

 
 .له مكمال جاء إمنا و التقليدي التسويق حمل حيل مل نشاط

Chou (2009) معهم العالقات تطوير و العمالء جلذب إسرتاتيجية. 
    .من إعداد الطالب :املصدر
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                                كان و بالعالقات التسويق موضوع بدراسة الباحثني من العديد اهتمكما الحظنا وأشرنا سابقا     
 هذه دراسة خالل من و، Berry, Barnes, Gummesson, Gronroos   ،Lovelock :أبرزهم من 

 : أن مالحظة ميكن بالعالقات، التسويق ملفهوم التعاريف
االحتفاظ  إىل تسعى اليت واخلطوات األنشطة من جمموعة على تعتمد مستمرة عملية هو بالعالقات التسويق

 خاصة برامج تطوير يتطلب وهذا ، Life time customer احلياة مدى بعميل يعرف ما إىل بالعمالء وصوال
 بيانات قاعدة تطوير على تعتمد  Customize programs العمالء من نسبيا متشاهبة جمموعة أو عميل بكل

 .هبم خاصة
 متعددة منظمات يف معهم العالقات تعزيز و مهب االحتفاظو  الزبائن، جذب عملية التسويق بالعالقات هو

 .1التجارية التبادالت إطار يف أطراف عدة بني تتم تفاعالت خالل من تعمل اجتماعية عملية وهو ، اخلدمات
           الزبائن مع عالقات إنشاء إىل دفهت تسويقية أنشطة أنه على بالعالقات التسويق يعرف أخرى جهة من
 العالقات هدف و األطراف، مجيع أهداف حتقق حبيث العالقات، هذه تعزيز و حتسني و اآلخرين الشركاء و

 .بالوعود الوفاء و التبادل عمليات خالل من يتحقق
 احلفاظ و عمالئها، مع هتاعالقا تعزيز أجل من شركة ألي ضروري و  هام نشاط بالعالقات التسويق يعترب كذلك
 .اآلخرين املنافسني من أفضل بطرق و مستمر بشكل مهتمساعد و عليهم

 له خال من يتم ،للمنظمات اسرتاتيجي توجه أنه إىل إضافة العمل أداء فلسفة بأنه بالعالقات التسويق يعرف كما
 اجلدد العمالء جذب على فقط الرتكيز من بدالم، معه العالقة تطوير و احلاليني بالعمالء االحتفاظ على الرتكيز
  .2مستمر بشكل

        املوظفني و املوردين بني العالقات من شبكة إطار يف التفاعل على قائمة فكرة بالعالقات التسويق يعترب و
 األطراف و زبائنها مع العالقات بناء إىل تسعى املؤسسات معظم أصبحت حيث ،األخرى األطراف و الزبائن و

 العالقات هذه و، املرجعية اجلماعات و الداخلي املوظف و املوردين و املنافسني و املسامهني مثل األخرى
 .3األمهية غاية يف أصبحت

                                                             
1  -  Berry L.L: Emerging perspectives on services marketing , American Marketing Association,1983,p:8-25. 
2

 - GronroosC: From marketing mix to relationship marketing , Management decision.vol 32(2),1994,p:4-20. 
3 -Kotler et Dubois, marketing management ,10eÉdition,Publi-Union Éditions, Paris,2000 ,p47. 
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 نشاط فهو لذا األمد طويلة عالقات ببناء تتعلق فلسفة نهأ على بالعالقات التسويق وصف من الباحثني من هناك
 .1التسويقي كاملزيج به املتعلقة األنشطة كافة و التسويق لنجاح مهمة أداة هو و ،ضروري

 تطوير فهو ،املشرتينو  العمالء مع متبادلة شخصية عالقات لبناء القدرة فن هو بالعالقات التسويق أن كما
 2.املشرتين مع الشخصية العالقات خلق فن هو و املشرتي، و البائع بني األجل طويلة لعالقات متبادل

 لتلك الوفاء على احلصول و مهتاحتياجا عن املعلومات لتبادل فرصة أنه على الزبائن نظر وجهة من يعترب و
 .الزبائن و املسؤولني بني بالتفاعل متيزت العالقات فهذه االحتياجات،

         االلتزام عنصري حيكمها املشرتين و البائعني بني األجل طويلة عالقات تكوين هو بالعالقات التسويق إن   
    (بالوعود الوفاء) االلتزام عنصر حيكمها أن جيب املؤسسة و الزبائن بني طويلة عالقات بناء أن حيث ،التبادل و

        الزبائن جبذب املؤسسة تقوم أن البدلذلك  الزبائن، والء بناء و األمد طويلة عالقات ترسيخ يف يساعد فهو
          األرباح من املزيد ينجي العالقات هذه مثل على احلفاظ و الرضا، هلم حتقق عالقات تطوير مث من و أوال، 
   تنافسية ميزة على احلصول املؤسسة تستطيع حىت الطرق لأفض من بالعالقات التسويق أن باعتبار للشركة، 

 .منوها و بقائها ضمان و دائمة،
 التسويق متشاهبة يتضمنها أسس على تركز اليت و بالعالقات التسويق التعاريف حول معظممبراجعة  و    

    األخرى املصاحل أصحاب و الزبائن مع األجل طويلة عالقات لتطوير حاجة هناك أن على و تؤكد  بالعالقات
 :استنتجنا التعريف التايل العالقات هذه مثل تطوير و بناء يف أساسي دور له بالعالقات التسويق أن و

جتسيد شبكة من العالقات التفاعلية طويلة األمد  فلسفة  توجه إسرتاتيجي و فن تسويقي  يهدف إىل بناء و هو
املوظفني ، املوردين ،املسامهني ،الدولة )مع العمالء خاصة ومع مجيع األطراف اليت تتعامل معها املنظمة عامة 

 .املرجوة التسويقية من أجل حتقيق األهداف( ملصاحل األخرى باإلضافة إىل أصحاب ا
 .و أمهيته بالعالقات التسويق هدافأ: الثالثاملطلب  
 التحديات جتاوز على تساعد اليت اهلامة اهلادفة و األدوات من الدراسات بعض تعتربه بالعالقات التسويق ن  إ 

 . البيئية التغريات تفرزها اليت التسويقية
 

                                                             
1 -  Ryals L and Payne A..Customer Relationship Management In Financial Services: TowardsInformation        

Enabled Relationship Marketing, Journal of strategic marketing, Vol. 9.2001, p :3–27. 
2 - Nwakanma H, Jackson A S and Burkhater J N: Relationship Marketing  An Important Tool For Success In        

The Marketplace, Journal of Business & Economics Research, Vol.5( 2 ), 2007, p:55-64. 
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 أهداف التسويق بالعالقات : الفرع األول
من خالل الرتكيز   بناء قاعدة من العمالء امللتزمني واملرحبني للمؤسسة واحلفاظ عليها على التسويق العالقايت يعمل

درجة الوالء إىل تدعيم العالقة معهم وصوال   وRetention واحلفاظ عليهم Attraction على جذب العمالء 
 :تتمثل أهدافه فيما يليحيث و الوفاء 

 :    احملتملني جذب العمالء -0
 (األكثر إحتمالية يف أن يدخل يف عالقات طويلة مع املؤسسة ) املربح و املناسب العميل استهداف على تساعد 
 :ستهدافاال سرتاتيجيةإ فعالية من يزيد مم ااملرحبة و   Targeting العروض خالل من و املناسب الوقت يف و

 .1وعمالئها املنظمة بني املعلومات يف واملشارآة وااللتزام الثقة حتقيق -
 تطوير على تساعد اليت املرتدة التغذية من نوعا حتقق عمالئها و املنظمة بني باجتاهني اتصال عملية وبناء خلق -

 . العمالء رضا إىل الوصول و املستقبلية العالقات
 :احلاليني احلفاظ على العمالء -2
تكلفة بذل اجلهود للحفاظ على العمالء احلاليني عن طريق إرضائهم أقل بكثري مقارنة من حماولة السعي الدائم     

 .2باملنظمة  التعريف و الرتويج جمال يف خاصة التسويقية التكاليف من بالتقليل ذلك و جلذب عمالء جدد
 :تدعيمهم بناء قاعدة من الزبائن املوالني و -3

 يساعد مبسامهته يف القرارات التسويقية املستمر للعميل  وتوطيد العالقة معه إىل عالقة شراكةحتقيق الرضا 
 .احلياة مدى بعميل يعرف ما إىل للوصول املنظمات

  :واجتماعية هيكلية روابط تكوين -4 
 ويكون املؤسسة، مع العالقة قطع الزبون على الصعب من جتعل أو متنع عوائق و حواجز إقامة دفبه وهذا

          األفضلية مببدأ األخذ و املنافسني عن التميز خالل من ذلك حتقيق ميكن و معها، التعامل ملواصلة مضطرا
 أن علما ،التكاليف املتعلقة بتغيري املصدرباإلضافة إىل ، باملنافسني مقارنة الزبون ورغبات حاجات إشباع يف 

 العالقات على االعتماد ميكن كما ها،فك   الزبون على الصعب من يكون رابطة اتهذا حبد تشكل الطويلة العالقة

                                                             
 .14ص  ،5002:، س314 العدد اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ودراسات، حبوث، بالعالقات التسويق :شفيق مىن - 1
 ،التسيري علوم يف دكتورة أطروحة :العربية  االقتصادية املؤسسات على باإلسقاط التنافسية امليزة حتقيق يف بالعالقات التسويق أمهية :قلش هللا عبد - 2

 . 102 ص ، 2013 :س اجلزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة
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 بناء هو الطويلة و القوية العالقات نيتكو  أساس ويكون الزبائن، و باملؤسسة العاملني بني االجتماعية والصداقة
  .زبائنها و املؤسسة بني الثقة

 أمهية التسويق بالعالقات  :الثاين الفرع
ائد تعود على مجيع تطوير الكثري من املنظمات ملا له من فو  بالعالقات ضروريا لنجاح و التسويق أصبح تبىن  

    املزايا من العديد على تنطوي كونه عملية،سواء كانوا موردين أو مستهلكني  أو حىت موظفني  ،أطراف العالقة
 فوائد أمهية و إبراز ميكن ليهوع له، املناسب اللمجا و املناسب الوقت يف تطبيقه مت ما إذا هذا الفوائد و و

 :التايل النحو التسويق بالعالقات على
م تهحاجيا تلبية أجل من حوهلم، اهتمامها تركيز و دينحمد   عمالء مع املؤسسة تعامل إن   :للعمالء بالنسبة -0
 واحدة مؤسسة مع العمالء هؤالء تعامل ستمرارإ أخرى جهة ومن جهة، من هلم داجلي   الفهم على بناءا متهرغبا و

اليت  العمالء هلؤالء الفوائد و املزايا من العديد سيوفر الذي الثقة، األمر على مبنية وحسنة طيبة وتشكيل عالقة
  :  1التالية النقاط تلخيصها يف ميكن

 يؤدي الزبائن من حمددة فئة خدمة حنو املؤسسة جهود تركيز أن   حيث :الزبون طرف من احملصلة القيمة تعظيم .أ
          البحث نفقات و جهود املؤسسة على هذا يوفر أن ميكن ايلوبالت   التسويقية، النفقات ختفيض إىل جهة من
 اخلاص البيع سعر ختفيض و احلاليني الزبائن خدمة حتسني يف تستغله أن ميكن ذلك من وبدال جدد، عمالء عن
 تعظيم يف يساهم ما هذا عالية، سرعة جودة و و بكفاءة متهحاجيا تلبية نها منميك   أخرى جهة من و م،به

  . القيمة
 يعين طويلة عالقات إىل الوصول: به املتعلقة القرارات اختاذ ويف املنتج تطوير ومشاركة العميل يف مسامهة . ب

  تطويره  و باملنتج اخلاصة التسويقية القرارات بعض يف امشارك الزبون يكون أن أي الشراكة، عالقة إىل الوصول
 .نتقاداتها مقرتحاته و من خالل أخذ املؤسسة بآرائه و

 تكاليف و أعباء الشراء قرار اختاذ و االختيار و البحث عملية عن ينجر :تكاليف عملية الشراء ختفيض . ج
 التسويق فإن مث ومن مرة، كل يف األعباء تلك حتمل هذا سيجنبه املؤسسة مع له عالقة كانت فإن ،للزبون

 .للزبائن البدنية و املالية، النفسية، األعباء تدنية يف يساهم بالعالقات

                                                             
            أوحلاج، البويرة حمند أكلي التجارية، جامعة العلوم يف ماسرت مذكرة الزبائن  ، لدى الوالء لدعم كأداة بالعالقات التسويق :توفيق طاهري - 1
 .01 -00: ص.0202 :س
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 متته اليت و واحدة، مؤسسة مع الزبون تعامل كان إذا: الشراء عملية أثناء الزبون خماطرة درجة ختفيض . د
 ألن املخاطر ، من غريها و املطابقة عدم أو الشراء عملية يف الفشل خماطر فإن ذلك جينبه رغباته و حاجاته بتلبية

 .التجاري الغش و للتضليل التعرض جينبه كما كاملة تكون اتهومبنتجا باملؤسسة معرفته
 االجتماعية العالقات و اخلاصة املعاملة أثر من الزبون يستفيد :واملكافآت املزايا بعض من الزبون استفادة . ه

الراحة النفسية  والطمأنينة و األمان اليت تبعث التوجيهات و و النصائح الدائمني من لزبائنها املؤسسة متنحها اليت
 1.لدى العميل

 :للمؤسسة بالنسبة -2
 درجة يرفع الذي بالشكل باستمرار وتطويرها خدمته، حتسني و الزبون إرضاء عملية على بالعالقات التسويق يقوم
 آثار بالزبون اخلاصة الذكر السابقة املزايا فإن وهلذا التنافسية، وضعيتها على باإلجياب يعود األمر هذا هلا، والئه

 الثقة على قائمة شراكة عالقات بناء هو املنهج هلذا األساسي اهلدف أن خاصة املؤسسة، على إجيابا تنعكس
 بتحقيق جناحه هو وجناحها وجودها أن ويشعر ،للمؤسسة شريك الزبون يعترب التوجه هذا فوفق املنافع، وتقاسم
 يهاتبن    خالل من املؤسسة عليها حتصل اليت واملزايا الفوائد أهم إبراز ميكن ذلك على وبناء ،رغباته واشباع مصاحله

 2:يلي كما املنهج هلذا
 .للمنافسني االنتقال و معهم العالقة قطع احتمال ختفيض وبالتايل للمؤسسة، الزبون والء درجة رفع .أ

 .بسرعة تلبيتها على العمل ملث ومن وتطلعاته، الزبون ورغبات احتياجات حتديد عملية تسهيل . ب
بداية  بناء قاعدة بيانات للعمالء تسهل للمؤسسة القيام مببادرات تسويقية تتضمن تنمية منتج جديد أو . ج

 .جديدة لزيادة رضا العمالء
 قةبد   أنشطتها برجمة من املؤسسة ميكن ما وهذا التفاعلي صالت   اإل عن اجتةالن   العكسية التغذية أثر فعالية زيادة . د

 تطوير يف يساهم مما الزبائن، وميوالت تغريات على املسبق عرفالت   إىل إضافة مناسب، بشكل مواردها وتوزيع
 .املستهدف العميل رضا إىل والوصول املستقبلية العالقات

 البحث عدم و احلاليني، الزبائن على احملافظة جهود تدعيم على االقتصار عن الناجتة الوفرات من ةفادتاإلس . ه
 .املؤسسة مع بالتعامل إقناعهم و جدد عمالء عن

                                                             
1
  .02:مىن شفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص - 
 قطر دولة ، الثاين ، الدوحة العريب امللتقى،  "بالعالقات  التسويق" والتحديات   العريب الفرص الوطن يف ، التسويق فخري أمحد حسن إهلام .د -  2

 .0222أكتوبر  8-6: بتاريخ
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 أسباب وعوامل ظهور التسويق العالقايت ومدارسه النظرية  :املطلب الرابع 
   يعترب التسويق العالقايت من بني املفاهيم اجلديدة اليت ظهرت يف جمال التسويق، حيث ساهم يف ظهوره جمموعة 

 .الباحثني  بدراساهتم املختلفة من 
 أسباب وعوامل ظهور التسويق العالقايت: الفرع األول 

 :من بني األسباب اليت أدت إىل ظهور التسويق العالقايت جند 
ت إىل رفع أسعار خاصة أمريكا الشمالية حيث أد   و هذه األزمة العامل يف السبعينياتت هز   :أزمة الطاقة -0

خنفاض القدرة اى إىل الرفع من معدالت التضخم مقارنة بهذا ما أد   رتفاع أسعار املنتجات وإاملواد األولية وبالتايل 
شتداد املنافسة وبالتايل أصبح العميل هدفا يصعب الوصول إليه ما ترتب ا وخنفاض الطلب إو بالتايل     الشرائية

اخل وذلك أمام ...الصناعات كصناعة النسيج ، التعدين ، الصناعات الكيمياوية على ذلك إفالس الكثري من 
      حتفاظ بالعمالء بدال من الرتكيز بإجراءات دفاعية بالرتكيز على االأصبح من الضروري القيام ف ،املنافسة اخلارجية

حتفاظ بالعمالء ها أن االوث والدراسات واليت مفادالكثري من البح إليه  حسب ما أشارت و ذلك على جذهبم
 .أقل تكلفة من جذب عمالء جدد 

أصبحت الكثري من الدول املتقدمة تعتمد على عائدات القطاع اخلدمي وهنا  بدأ  :تطور تسويق اخلدمات -2
يظهر مفهوم التسويق العالقايت ألن اخلدمة عادة يتم إنتاجها وتسليمها من املؤسسة نفسها فعلى سبيل املثال 

اخل فإن ...اخلدمات الشخصية واملهنية كاحلالقة ، الصحة ، اخلدمات اإلستشارية ، احملاسبية منها والقانونية حالة 
منتج اخلدمة هو يف نفس الوقت مزودها ونقصد بذلك إنعدام الوسطاء وبالتايل تتطور عالقات وروابط عاطفية 

  1.اجة للحفاظ على هذه العالقات وتنميتهاوتفاعلية بني مقدم اخلدمة ومستخدميها باإلضافة إىل ظهور احل
  إن حتقيق الرضا يف غالب االحيان ال يؤدي بالضرورة  :مل يعد يؤدي بالضرورة إىل الوالءإدراك أن الرضا  -3

    إىل العديد  (( Bowen and shomakerإىل حتقيق الوالء ففي قطاع الفندقة  توصل بعض الباحثني مثل 
ملاذا اليرغب العمالء أو الزوار الراضون بالعودة إىل نفس الفندق جمددا أي ملاذا ال يصبح من األسباب اليت تفسر 

 :الزبون الراضي زبونا مواليا واليت من بينها 
 .مح له الفرصة بالعودة إليه جمدداإن السائح أو املسافر قد اليرغب بزيارة نفس املكان جمددا أو قد ال تس-
  .عن التنوعار يبحثون العديد من الزو  -

                                                             
1 - Edward little ,ebi marandi  : Relationship marketing management,1 edition ,thomson learning ,great 

britain,2007,2007,p15. 
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  .جتاه األسعار وبالتايل البحث عن العروض األفضلااحلساسية -
 متناهية بفضل تعدد وسائل اإلعالمامنا هاته يواجه خيارات ال يف أي   املستهلكأصبح : ع وسائل اإلعالم تنو   -4

 فئات صغريةإىل  جتزئة اجلمهور  تشتيت و وبالتايلاخل ..ت اجملال   من فضائيات، اإلذاعة ، اإلنرتنت، اجلرائد و
التنوع  تبعثر العمالء احملتملني بسب إىل ظاهرة تشتت و  Peppers and Rogers 1995نكما يشري كل م

  1.اخنفاض فعالية اإلعالن من جهة أخرى و صال اجلماهريي من جهةالكبري يف وسائل اإلت   
يف ظل إزدياد املنافسة و فقدان العمالء  :التنافسيةامليزة  لقيمة املضافة وجتاهات املتواصلة حول ااال -5

تبحث عن أساليب جديدة لكسب ميزة تنافسية على منافسيها وذلك من  على املؤسسة أن أصبح لزاماللوالء 
 :خالل الرتكيز على تعزيز املنتج حيث أن للمنتج ثالث مستويات 

أي احلاجات اليت يتم  شراء املنتج بعدافع احملققة يتمثل يف مجلة املن : The Core Product املنتج األساسي -أ
 .لليب حاجة شخصية تتمثل يف اإلتصاشراء هاتف نقال سي: قتناء هذا املنتج مثلا بعدإشباعها 

، العالمة مثل يف خصائص املنتج مثل التصميم، اجلودة، التغليفيت :  Actual Product املنتج الفعلي -ب
نتشرت منتوجات مشاهبة اما  لكن سرعان ،املنتج يتميز عن املنتجات األخرى اخل اليت جتعل من...التجارية 

نافس األمر الذي دفع باملؤسسة إىل الت   رتباك لدى العمالءايل أصبحت حتدث االخر وبالت  آومتميزة بشكل أو ب
 .على املستوى الثالث من مستويات املنتج أي املنتج املعزز 

ليست جزءا  نقصد بذلك توفري املنافع اليت تتبع عملية البيع  و:  Augmented  Productزاملنتج املعز   -ج
ميكن أن نوضح  اخل  كما.......الرتكيب اجملاين  ،النقل وخدمات مابعد البيع ، الضمان: ثل من املنتوج الفعلي م

 :املستويات الثالث للمنتج يف الشكل التايل 
 .مستويات املنتج:   (13)شكل رقم ال

 
 
 
 
 

 Philip Kotler ,gary armstrong ,principales of marketing , pearson edition, usa ,2012 , p 226:املصدر

                                                             
1

-  Jagadish N.sheth :the future of relationship marketing ,journal of services marketing ,vol 16,p 590. 

 المنتج المعّزز
     

 المنتج الفعليّ 

المنتج  

 األساسيّ 
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لذلك يقرتح مفهوم التسويق العالقايت   ،الرتكيز على املنتج األساسي غري جمدي للحفاظ على امليزة التنافسية إن  
ذلك من خالل تصميم  و ،الفعلي كوسيلة لتعزيز املنتج كميزة تنافسية بدال من الرتكيز على املستويني األساسي و

       مما جيعل األمر صعبا  ،التبادل اإللتزام و ا مبنية على الثقة وكسرها ألهن   عالقات فعالة يصعب تقليدها و
الروابط  قوة العالقة و ت املنافسة لتجذب عمالء املؤسسة بالتحول عنها نتيجة لتبادل املنفعة وعلى املؤسسا

باإلضافة إىل درجة املخاطرة وعدم الثقة اليت   ،املوجودة بني املؤسسة وعمالئها من الصداقة والعاطفة والتعود
 .( تكاليف التغيري )أخرى التحول إىل مؤسسة  تعرتي العميل مبجرد التفكري يف إهناء العالقة  و

      اإللتزام بني املورد من هنا برزت احلاجة إىل تبين منهج التسويق بالعالقات الذي يعمل على بناء الثقة و و    
باإلمكان بناء ميزة تنافسية  أنه مل يعد Barens 1994كما يقول   ،العميل هبدف اإلحتفاظ بالعمالء و

الفعلي املعروض ألن مجيع املؤسسات أصبحت تستعمل نفس املدخالت تقريبا  على املنتج األساسي و عتمادباال
 .ئهمتعزيز وال العمالء احلاليني و وأن رحبية املؤسسة ترتبط حاليا بإرضاء ،أفكار تكنولوجيا و من مواد أولية و

  .املدارس النظرية للتسويق بالعالقات: الفرع الثاين
غم من أن هذه وبالر   ،وجهات نظر خمتلفة عن التسويق بالعالقاتاليت قدمت  هناك مخس مدارس فكرية و

 1 :مايلي إلدارة العالقات وتتمثل يف املدارس متشاهبة إال اهنا تنطوي على أفكار خمتلفة
 :(IMPS)مدرسة التسويق واملشرتيات الصناعية  -0

حيث  ،يف السبعينيات The industrial Marketing and Purchasing Schoolنشأت هذه املدرسة 
خصائص العالقات بني هذه  كمنت و ،B2Bاليت تشرتي  ت على العالقات بني املنظمات اليت تبيع وركز  

 :املنظمات يف مايلي 
البحث الدائم عن احللول  و ،املشرتية املعامالت من جانب املنظمات البائعة و يف الصفقات و املشاركة -

 .للمشاكل
 .املشرتين بأهنا عالقات وطيدة و طويلة األجل ومعقدة  البائعني وتتميز العالقات بني  -
 .املشرتي العالقة حمددة مبجموعة من األدوار املؤداة بإستمرار بني البائع و -
 .لعالقة يعتمد على  تاريخ العالقةحجم التفاعالت بني اطراف ا -

                                                             
1-  Francis buttle ,customer relationship managment ,concepts and technologie second edition ,eleiver ltd 
,hungary ,2009.p 50. 
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   بالتايل هي حتدث  و ،ذات مستويات خمتلفة العالقات اليت تكون املنشأة طرفا فيها تكون مع أطراف متعددة و
 :عناصر هي ةتتكون العالقة من ثالث، و اد  يف بيئة ذات شبكة عالقات واسعة ج

 .التكيف لتزام والا املشرتي الذي من شأنه أن يبعث الثقة و خصي بني البائع وتصال الش  اال -
 .العالقةستمرارية االيت تعمل على الروابط الناجتة عن التفاعل  -
  .املشرتي البشرية خاصة الالزمة لبناء الصلة بني البائع و املوارد املادية و -
 :NSاملدرسة اإلسكندافية  -2

ت على دور حيث ركز   ،فياايف أواخر السبعينيات يف إسكند  The nordie Schoolظهرت هذه املدرسة 
حيث أن  ،B2Cأيضا بني املنظمات و املستهلكني  و ، B2Bاملشرتية  اخلدمة يف العالقة بني املنظمات البائعة و

 1:يلي املشرتي تتمثل فيما هذه املدرسة حددت ثالث خصائص للعالقة بني البائع و
جتاه الطرف األخر فالعميل يعرض االتفاعل املستمر بني املنظمات والعمالء اثناء تأدية كل من الطرفني خلدماته  -

 .املنظمة تقرتح احللول ة باملشكل واملعلومات اخلاص
لعكس تعترب ا فاإلتصاالت اليت تتم يف إجتاهني من املنظمة إىل العميل و ،العمالء احلوار الدائم بني املنظمة و -

 .أساسا إلجناز العالقة
 وذلك باملسامهة الفعالة من كال الطرفني حيث تعترب اخلدمات ،توليد القيمة املدركة حنو املنتج على أنه ذو قيمة -

 .ي لتكوين القيمة املدركة للعميلاملصاحبة للتعامالت العنصر األساس
 : AASاسرتالية  -املدرسة األجنلو -3

بل تتسع  ،أن العالقات ليست حمصورة مع العمالء فقط The anglo-australian schoolترى هذه املدرسة 
 األجهزة احلكومية ،املوردين، املشرتين ،ألطراف مثل العاملني ، املسامهنيدائرة العالقات لتشمل العديد من ا
    تعمل هذه املدرسة ، و ودرجة اإللتزام هبا ،ستثمار العالقةاطول ومستوى وختتلف قوة هذه العالقات طبقا ل

تتمثل املسامهة األساسية حيث  ،على توجيه وإرشاد املدراء مبساعدهتم لتطوير عالقاهتم مع األطراف املختلفة
والذي يقوم على ضرورة إشباع ستة أسواق رئيسية  ،رسة يف أهنا قدمت منوذج سداسي لألسواقالفكرية هلذه املد

   ،أسواق املرجعية (أسواق العمالة)احللفاء ،أسواق اإلستقطاب /، أسواق املوردين (املوظفون)وهي أسواق داخلية 
      : ها ة مواضيع أمه  ركزت على عد   املدرسة كما أن  ،  (احلكومات ،املشرعون)،أسواق التأثري ( سفراء املنظمة) 
 .العالقة مع العميل ، وخلق القيمةاحلفاظ على العمالء ، والء العميل ، رضا العميل ، إقتصاديات  -

                                                             
1

-  Francis buttle ,op-cit , p :51. 
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 املؤسسة  سواقأل النموذج السداسي : (10)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 .من إعداد الطالب :املصدر 
  

 : NASمدرسة أمريكا الشمالية  -4
حيث أوضحت أن  ،ت هذه املدرسة على مدى اإلرتباط بني العالقات الناجحة داخل املنظمة واألداء املتميزركز  

خلصائص اهلامة للعالقات اإللتزام يعتربان من ا الثقة و أن   و ،العالقات ختفض تكاليف الصفقات واملعامالت
كن الشركات سريعة النمو من حتقيق امليزة عتربت هذه املدرسة العالقات من األدوات اليت مت  اكما ،اجحةالن  

 1.املشرتي بدال من العالقات الشبكية ت على العالقات الثنائية بني البائع وقد ركز   و ،التنافسية
 :ASاملدرسة األسيوية  -5

سيا بصفة عامة والصني آتقوم هذه املدرسة على أساس إدارة عالقات العمل والعالقات الشخصية األخرى يف 
حيث أن فكرة تلك املدرسة قائمة  ،قتصاديات األسيويةاال واليت هلا تأثري كبري على اجملتمعات و ،بصفة خاصة

الناجتة عن بعض البيئات  لتزامات املتبادلة بني خمتلف األطراف وعلى الروابط اإلجتماعية غري الرمسية و اال
سيوية األ عمال الصينية وصبحت العالقات سائدة يف األ، حيث أالعائالت، الصداقات، اجلماعاتكجتماعية  اال

 .متعددة  أطراف اخل شبكات من العالقات جتمعاألعمال دتم ت يف حني ،نقص التعامل بالعقود القانونية نتيجة
 
 
 

                                                             
1 - Francis buttle ,op - cit , p :52. 
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 اسرتاتيجيات التسويق بالعالقات :املبحث الثاين 
األعمال  ملنظمات اسرتاتيجي كتوجه و العمل أداء كيفية حول كفلسفة بالعالقات التسويق مفهوم تبين إن    

 .األجل طويلة اإلسرتاتيجية هتاتوجها و املنظمات، فلسفة يف جذري تغري إىل حباجة
 فرتاضات ومرتكزات التسويق بالعالقات إ:املطلب األول 

 .عليها يبىن اليت املرتكزات و األساسية االفرتاضات يتطلب هذا املنهج جمموعة من
 فرتاضات التسويق بالعالقاتإ:الفرع األول 

 1:هي االفرتاضات من جمموعة بالعالقات للتسويق
 مسوق من التحول من بدال اخلدمة أو السلعة مقدم مع األجل طويلة بعالقة االحتفاظ يفضل الزبون أن 

 .ألخر
 الزبون واستهداف جذب عملية من تكلفة اقل يعترب به االحتفاظ و وخدمته احلايل الزبون مع التعامل أن 

 تكلفة اضعاف مثانية اىل مخسة من تصل قد اجلديد الزبون جذب تكلفة ان اىل تشري دراسة فهناك اجلديد،
 .احلايل بالزبون االحتفاظ

 السعر ويدفع اتهمنتجا على أكثر ينفق املؤسسة مع األجل طويلة بعالقات يتمتع الذي املوايل الزبون إن 
           اجليدة املنطوقة الكلمة من يبثه ما خالل من املؤسسة لدعاية مصدر ويعترب تفاوض، دون األساسي

 الزبون من رحبية األكثر هو املؤسسة مع طويلة بعالقات يتمتع الذي املوايل الزبون فان وبذلك املؤسسة عن 
 .اجلديد

 بالعالقات التسويق مرتكزات:الفرع الثاين 
 2:هي أساسية مرتكزات ستة على بالعالقات التسويق مفهوم يقوم

 املقدمة اخلدمة أو للسلعة استعماهلم أو استهالكهم خالل من للعمالء جديدة مضافة قيمة خلق -
 خالل من حتقيقها يف يرغب اليت املنافع و القيمة حتديد يف العميل أو للمستهلك الرئيسي الدور إدراك -

 .اخلدمة أو السلعة استهالك و اختيار عملية
 .العميل قبل من املدركة القيمة يدعم بشكل املشرتي و البائع بني االتصال عملية حتديد على العمل -
 .العمالء و املسوقني بني املستمر التنسيق و التعاون دعم -

                                                             
 . 296، ص مرجع سبق ذكرهإهلام فخري أمحد حسن ،  - 1
 .0، ص 5011:س ،تجارية ، ورقلة اجلزائرالتسويق بالعالقات يف املؤسسة اخلدمية السياحية  ، مذكرة ماسرت يف العلوم ال :بن عبد الرمحن نارميان  - 2
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 . للعمالء بالنسبة الوقت عامل أمهية إدراك -
 :مثل األطراف وخمتلف املنظمة بني العالقات من شبكة إىل إضافة العمالء، مع العالقات من شبكة بناء -

 .مع املنظمة املصاحل أصحاب من غريهم و و املوظفني واملسامهني الوسطاء و املوزعني و املوردين
 ت بالعالقا التسويق وأبعاد خصائص: الثايناملطلب   

 إحالل و األطراف كافة مع املؤسسة عالقة تطوير و بناء يستهدف تسويقي منهج بالعالقات التسويق يعترب    
 . التنافس و الصراع من بدال التعاون

  خصائص التسويق بالعالقات :الفرع األول 
 حالة خالف فعلى ،الزبون طرف من املدركة القيمةمن خالل  العالقة بناء هذا املنهج التسويقي على يركز     

         رضاه عدم رغم باملؤسسة يرتبط بالتايل و آخر، خيار لزبونليبقى  ال ،حيث االحتكار ظل يف التسويق
 احلفاظ و املؤسسة مع التعامل الزبون يفضل بالعالقات التسويق ظل يف اأم   املقدمة، اتهخدما و اتهمعامال عن

 له تقدمه ما أفضلية و جبودة االقتناع و الرضا على مبنية تلك عالقته ألن أخرى، بدائل وجود رغم عالقةال على
 نوردها اخلصائص من مبجموعة يتصف املنهج فهذا لذلك بزبائنها، عالقتها تطوير و بناء على اليت تركز املؤسسة

 1:ييل فيما
              االتصال يف االستمرار خالل من احلاليني الزبائن مع العالقة تنمية و وتدعيم بناء على يزكالرت  -1
 . األخرى العناصر من أكثر العالقات على يرتكز فهو األساسي، اهلدف يعترب فاالحتفاظ بالزبون م،به
 الناحية من أمهية األكثر الزبائن على الرتكيز يتم حبيث الزبائن، من حمدودة فئة اىل التسويقية اجلهود توجيه -2

 .االسرتاتيجية
 .الزبائن من حمددة جمموعة اىل ومتنوعة واسعة وخدمات منتجات تسويق يتم -3
 العالقة الزبائن إقامة سبب وتوضيح ،نبالزبائ االحتفاظ كيفية حول دائما  يتمحور الرتوجيية اجلهود هدف -4
 .املؤسسة مع
 . احلالية واملستقبلية ورغباته حباجياته اإلحاطة خالل من الزبون خدمة متييز على أكثر الرتكيز -5
 وغريها والربيد الفاكس كاهلاتف، بالزبائن االتصال عملية يف الشخصية االتصال وسائل على االعتماد -6

                                                             
 األلبان معمل يف الزبائن من عينة آلراء استطالعية دراسة الزبون، مع العالقة تعزيز يف وأثرها بالعالقات التسويق متطلبات إمساعيل، يونس عواطف - 1

 .33:، ص 2009 ، 95 العدد العراق، ، املوصل جامعة الرافدين، تنمية جملة باملوصل،
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 دراسة خالل من الزبائن بيانات قاعدة على التسويقي النشاط تقييم عملية يف التسويقية االسرتاتيجية تعتمد -7 
 .معها تعاملهم مبواصلة قناعتهم ومدى املؤسسة عن رضاهم مستوى

 .واملشاركة التفاعلي االتصال على تعتمد اجتاهني ذات عالقة هي بالزبون، املؤسسة تربط اليت العالقة -8
  .الزبون وحاجيات رغبات حسب يتم اإلنتاج -9

 كالرتكيز اخلصائص، من مبجموعة التقليدي التسويق عن يتميز بالعالقات التسويق أن يتضح سبق ما خالل من
 قةبد   املنهج هذا خصائص و مميزات حتديد ميكن حيث املباشر، االتصال و التفاعل و االستمرارية و العالقة على
 :يلي ماك القدمي التسويق مفهوم مع مقارنته خالل من

 .التقليدي والتسويق بالعالقات التسويق بني مقارنة: (10) رقم اجلدول
 التقليدي لتسويقا  بالعالقات التسويق

 البيعية العملية على الرتكيز  ممكنة فرتة ألطول بالزبائن واالحتفاظ العالقة على الرتكيز
 بالزبائن مستمر غري اتصال  بالزبائن مستمر اتصال
 املنتج خصائص على الرتكيز  للزبائن القيمة على الرتكيز
 )والتبادل باملصاحل مرتبطة (واحملدودة القصرية العالقة  )احلياة مدى عميل( وشاملة األجل طويلة العالقة

 حمدودة وروابط التزامات  وشاملة قوية وروابط التزامات
 اإلنتاج قسم هدف اجلودة  املؤسسة أقسام مجيع هدف هو الزبون رضا

مع  أساسية عناصر العامة والعالقات التفاعلي التسويق
 التسويقي املزيج بعناصر االستعانة

 أساسية عناصر التسويقي املزيج عناصر

 فقط الزبون جذب على الرتكيز به واالحتفاظ الزبون جذب على الرتكيز
 الزبائن من حمدود غري عدد مع التعامل الزبائن من حمدود عدد على الرتكيز

 وموحدة عامة التسويقية السياسات واخلصوصية بالفردية تتميز التسويقية السياسات
 التجاري التبادل جناح هو التسويقي اهلدف وتطويرها العالقة بناء هو األساسي التسويقي اهلدف
 والصراع باملنافسة العالقات تتميز والتشارك بالتعاون العالقات تتميز

 السوقية احلصة النجاح مقياس الزبائن بيانات قاعدة النجاح مقياس
 تكتيكي اجتاه ذات املعامالت  اسرتاتيجي اجتاه ذات املعامالت
 ضعيفة االجتماعية املسؤولية قوية االجتماعية املسؤولية

 20 ص ذكره، سبق مرجع شفيق، مىن :املصدر
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 حبيث التقليدي، والتسويق بالعالقات التسويق بني وجوهرية كبرية فوارق هناك أن يتضح اجلدول خالل من    
 مفهوم على مركزا القصري، املدى يف املؤسسة وأهداف مصاحل حتقيق على وحرصا تركيزا أكثر األخري هذا يظهر
 البعد على بالعالقات التسويق يركز بينما حميطها، بعناصر املؤسسة عالقات خمتلف يف والتنافس الصراع إدارة

      األجل قصرية باألهداف التضحية إىل ذلك أدى حىت ولو املؤسسة أهداف و املصاحل حتقيق يف االسرتاتيجي
 االجتماعية املسؤولية مستوى رفع اىل بذلك مؤديا التسويقية، العالقات مجيع يف والتشارك التعاون إىل التوجه مع

 . متعلمجا اجتاه اتهالتزاما وزيادة للمؤسسة،
 بالعالقات التسويق أبعاد: الفرع الثاين 

 وبناءا زبائنها، و املؤسسة بني العالقة وتطوير تنمية بكيفية يهتم سابقا له اإلشارة مت كما العالقات تسويق إن      
 اخلمسة لألبعاد التطرق عليها ينبغي فإنه املؤسسة طرف من العالقات تسويق ملفهوم اجليد التطبيق ولغرض عليه

 وأخريا تقوية الزبائن، شكاوي الداخلي ، للجودة ، التسويق املستمر التحسني اجلودة، :وهي أال له األساسية
 1:يلي كما بعد بكل اخلاصة املميزات أهم تقدمي سيتم العموم ،وعلىوالزبون  املؤسسة بني العالقة

   : اجلودة : أوال
 حتقيق يف فعال دور اجلودة لعنصر يكون أن جيب وأبعاده العالقات لتسويق والسليم اجليد التطبيق أجل ومن

 األعمال وذلك عندما جمال يف واالستمرار واالستقرار النجاح لتحقيق عليه احملافظة ومنه بالزبون واالهتمام العناية
 يليب ،و توقعاته املنتج يناسب أو للخدمة النهائية اخلصائص و السمات من له يعرض ما أن املستفيد يرى

 املنتجات وتصنيف اإلنتاج يف التخطيط واعتماد استخدام ميكن السلعية املنتجات جمال ففي الذاتية ، احتياجاته
 مقدمي فإن لذا وتقدميها، اخلدمة خللق سوية يتعاملون واملوظفون الزبائن فإن اخلدماتل جما يف أما الزبون، بانتظار

 مع التواصل مدة خالل اخلدمة من راق مستوى ليقدموا الزبائن مع فعال بشكل يتعاملوا وأن بد ال اخلدمات
  :التالية اخلطوات على االعتمادمن خالل   زبائنهم،

 .االجيابية  املواقف خالل بالزبائن من االهتمام وإثارة االنتباه جذب -أ 
  والتسويقية البيعية املهارات تلبيتها إعتمادا على حاجاهتم وسبل وحتديد الزبائن لدى الرغبة خلق -ب 
 لديه االعرتاضات ومعاجلة الزبون إقناع -ج 

                                                             
 ، ختصص علوم جتارية ورقلة ،مرباح قاصدي جامعةغري منشورة  ماسرت كرةمذ  ،  التنافسية امليزة حتقيق يف بالعالقات التسويق أثر : بوعزة هاجر - 1

 . 11- 10 ص ، 2011:س
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 بشكاوى االهتمام ،البيع بعد املؤسسة من خالل توفري خدمات مع بالتعامل الزبائن استمرارية من التأكد -د 
 .مالحظاهتم و الزبائن

 .للجودة املستمر التحسني :ثانيا
 إدارية هتدف فلسفة هي واليت الشاملة اجلودة إدارة يف حموريا و أساسيا جانبا للجودة املستمر التحسني يعترب    
 احتياجات بتلبية الوفاء خالل من ككل باستمرار،   املؤسسة أداء جودة وكفاءة عمليات و يف التميز حتقيق إىل

 اليت اإلجراءات كانت إذا وعما اخلدمات و للمنتجات املستمر اخلارجيني و التحسني و الداخليني العمالء
 1.الزبائن ووالئهم رضا و العاملني رضا و بالتايل رفع مستوى، ال أم للعمالء مالئمة املنظمة تتخذها

   .الداخلي التسويق :ثالثا
    مفادها قاعدة من ينطلق الذي و املؤسسة مستوى على الداخلي التسويق مفهوم تبين و تطبيق خالل من    
    النظم و املفاهيم تسوق مل إذا أنه إىل القاعدة هذه تستند و املؤسسة، داخل بالعاملني أوال جييء االهتمام أن
 الزبائن جذب يف األخرية هذه جناح فإن املؤسسة، داخل العاملني إىل اخلدمات و السلع جبانب التوجيهات و

      فلسفة تطبيق بأنه الداخلي التسويق يعرف عليه وبناءا التحقيق، صعب أمر يعترب عليهم احلفاظ و اخلارجيني
 الداخليني الذين على العمالء) باملنظمة العاملني إىل املوجهة الربامج و السياسات تصميم  (التسويق ممارسات و

          عالية مستويات حتقيق هبدف عليهم واحملافظة توظيفهم املمكن الناس أفضل إهنم وبالتايل ،الزبائن خيدمون
 اخلارجي التسويق أنشطة فعالية و كفاءة زيادة أجل لديهم من ما بأقصى سيعملون الذين هم لديهم و الرضا من
 2 :يلي مبا القيام جيب الداخلي للتسويق الفعالة املمارسة أجل من و
 املؤسسة  لتحويل برؤية تزويدهمو   الداخلي هلم مجيعا التسويق جهود التوظيف املناسب لألفراد و توجيه -

 .عملي واقع إىل االسرتاتيجيات و األفكار
  .بتكارالتكوين الفعال لتنمية املهارات واملعارف وتشجيعهم على اال -
 .االحرتام و بالثقة يتميز ملناخ املنظمة توفري -
 .باملنظمة املستويات مجيع يف الصادق التعاون و الصريح للرأي املنظمة تشجيع -
 .معنوية أو مادية كانت سواء تثمني املكافآت -

                                                             
 جملة،  جامعة ورقلة دراسة خالة مؤسسة إتصاالت اجلزائر،  ، للمؤسسة التنافسية امليزة حتقيق يف بالعالقات التسويق أبعاد إستخدام أثر:  جروة بن - 1

 .178  ،ص5015 :س ،  11 الباحث العدد
 الصحي للتأمني التابعة باملستشفيات الصحية اخلدمة جودة مستوى على البشرية املوارد إلدارة الداخلي كمدخل التسويق أثر :شعبان سعيد حامد - 2

 . 92،ص  2003:س ،60 القاهرة،العدد التجارة،جامعة التأمني،كلية و اإلدارة و احملاسبة بالقاهرة  ،جملة
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 .دور التسويق الداخلي كبعد للتسويق العالقايت(: 11)الشكل رقم 
.  
 
 

  .من إعداد الطالب :املصدر
 .العمالء شكاوى :رابعا
لذلك ،املنظمة ترك على آخرين عمالء سيشجع كما للمنظمة، دائما عميال يصبح لن اضيالر   غري العميل    

        وانتقاداهتم شكاويهم تسجيل خالل من هبم باالهتمام ،دوما زبائنها على احلفاظ على دوما املؤسسة حترص
 اكتساب يف منافسيها على الفرصة وتضييع عليهم باحلفاظ هلا يسمح مبا ،وعالجها حلها على العمل مث    من و 

       ثابتا رضاؤه يكون مشكلته حل يتم و بالشكوى يقوم الذي فالعميل ،جدد زبائن كسب ال ملا و   عمالئها
حيث األقل على جدد أفراد عشرة معل للتعام املنظمة برتشيح يقوم سوفو بالتايل للمنظمة  امرتفع والؤه يصبح و 

 :1بإتباع اخلطوات التالية  العمالء شكاوى معاجلةتكون 
 .مهافه من التأكدو  بدقة للشكاوى االستماع -
 عدم مراعاة مع مشكلته، حل توقيت :مثل مشكلته حبل اخلاصة املعلومات و التفاصيل الشاكي العميل إعطاء -

 .به الوفاء املسؤول أو املنظمة تستطيع لن بشيء الشاكي العميل وعد
 .مستقبال العيب اهذ تفادي على املنظمة يساعد نهأل بالشكوى قيامه على شكره و للعميل، االعتذار -
  .تأخري دون و فورا الشكوى أسباب بإزالة الكفيلة اإلجراءات اختاذ -
 .أسباهبا إزالة و الشكوى حل أسلوب عن رضائه من للتأكد العميل متابعة -

 .العمالء و املنظمة بني العالقة تقوية  :خامسا
فإن مل تفعل  ،السوق يف املنظمة استمرار ذلك حمصلة فيكون، بعمالئها تنمية و توطيد عالقتها على املنظمة تعمل
         للعمالء املنظمة خسارة ذلك يعين و ،منها بدال أخرى منظمة مع عالقة إقامة إىل عمالئها حيتاج سوف

 2:خالل من ذلك و العمالء مع قوية عالقات تأسيس على املنظمات تعمل لذلك و ،أمواهلم و

                                                             
 .16:،مرجع سبق ذكره ،ص إمساعيل يونس عواطف - 1
 . 584، ص  5002 :س،  القاهرة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات واملورد ، املشرتي بني العالقة :املنعم عبد جيهان - 2

ربحية 
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تقديم قيمة 
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رضا 

 العامل 



  .سويق بالعالقاتة للت  ظري  ة الن  اخللفي                                                     لالفصل األو  
 

23 
 

 للمؤسسة الذهنية والصورة املكانة تفعيل اإلسرتاتيجيات املناسبة لإلحتفاظ بالزبائن اليت من شأهنا أن تقوي 
  .الزبون لدى
 للمنظمة شركاء اعتبارهم و شخصي مع العمالء، طابع ذات عالقات بناء. 
 موظفي املنظمة بني الصداقة لدعم مستمر، بشكل العمالء و املنظمة بني خمطط اتصاالت نظام وجود       

     العمل و رغباهتم، و باحتياجاهتم املتعلقة و هبم، اخلاصة املعلومات على احلصول و هبدف عمالئها و
 .املنظمة من عليها احلصول يف يرغبون اليت املعلومات مجيع إعطائهم على
 العمالء  ملختلف للحوافز نظام بناء على العمل. 

 .بالعالقات التسويق عناصر :املطلب الثالث
موجودة ، الرضا ، الروابط  و اإللتزام باعتبارها التفاعل  :املتمثلة يف األربعة اعتمدنا يف دراستنا هاته على العناصر

يف غالبية مناذج التسويق بالعالقات  مث بعد ذلك سوف نتطرق إىل عناصر اخرى تعترب مهمة أيضا كوهنا تدخل 
 1:هي بالعالقات التسويق لنشاط املكونة األربعة العناصر حيث أن ضمن مناذج أخرى للتسويق بالعالقات

 :(االتصال ) التفاعل  -0
بني مقدم اخلدمة والعميل أثناء تقدميها، وذلك من خالل إقناعه باخلدمات يعرف التفاعل بأنه عملية اإلتصال  

يؤدي التفاعل إىل تناغمات شخصية مرضية بني املنظمة وعمالئها، وترك أثر طيب لدى ، حيث اليت يعرضها
العميل وذلك عن طريق تقدمي خدمات متميزة تتوافق مع االحتياجات الشخصية له ،بدرجة جتعله يشعر 

 عملية جوهر االتصال، حيث يعترب يرغب يف العودة للتعامل معها  يتذكر تعامله مع املنظمة ،و صية وباخلصو 
حتفاظ احلاليني واال الزبائن مع العالقة وتنمية وتدعيم بناء على اليت تركز و، الزبائن و املوردين بني احلاصلة التفاعل

 اليت السمات من بني   ،حيث أنه التجارية العالقات يف املعلومات تبادل أمهية على الضوء فهو يسلط ،هبم
 اهلاتف عرب التسويق:مثل بالتسويق اخلاصة التقنيات خالل من مباشرة عمالئها بإدارة تقوم اليت املؤسسات تتميزهبا
  :له مع العمالء مراعاة مايليعلى املوظف أثناء تعام جيب، ومن أجل تنمية التفاعل االنرتنت و املباشر أوالربيد

 .الوقت املناسب وبالنربة املناسبةالكالم املناسب يف  -
 .كم يف الكالم واإلشاراتضمان وصول الرسالة إىل العميل من خالل التح -
 .لتدعيم التأثري املناسب للرسالة الرتكيز أثناء الكالم -

                                                             
 األوسط  الشرق جامعة األعمال، إدارة يف ماجيستري  رسالة،  املنظمة  عمالء والء على التعامل ودوافع بالعالقات التسويق أثر :الناظر هنلة هناد - 1

 . 54،ص 2009 : س األردن، العليا، للدراسات
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 :الرضا -2
 عدد إلدراك نظرا التسويق، و اإلدارة بشؤون واملعنيني الباحثني، اهتمام شغلت اليت املفاهيم من الزبون رضا عد  ي  

خاصة املنظمات اليت تتبىن منهج  احرتامه، و الزبون رضا أساس على قائم زهامتي   أن العامل يف املنظمات من
        الزبون رضا مفهوم بينت اليت التعريفات من عدد وهناك، (2002 ،والعبادي الطائي)  التسويق بالعالقات

 أداء كان فإذا ،" الزبون وتوقعات املنتج أداء بني املقارنة عن ناجتة نفسية حالة " هو الرضا، املثال سبيل فعلى
 أقل األداء هذا كان إذا أما ، الرضا لديه حتقق قد يكون رياألخ هذا فان الزبون توقعات مستوى مع يتوافق املنتج

 سيؤدي الزبون توقعات يفوق أداء وجود فان ذلك من العكس وعلى ، باالستياء سيشعر الزبون فان التوقعات من
 1. باالندهاش الشعور إىل به
 مجيع يشمل تراكمي رضا هو العالئقي الرضا أن حيث ، التباديل الرضا عن العالقات إطار ضمن الرضا خيتلف و

العمالء  حتقيق رضا، حيث أن  املؤسسة مع الزبون خبربة مرتبط إذن فهو ، الزبون هبا قام اليت السابقة التبادالت
ألنه كلما زاد رضا العميل عن املنظمة ومنتجاهتا زاد اإلحتفاظ به لفرتة طويلة  ،من أهم مفاتيح جناح أي منظمة

 واملالك، القزاز(  حسب كل من الزبون رضا حتقيق ميكنحيث  ،وحتسنت قدرة املنظمة على تعظيم الرحبية
 2:يلي  ما خالل من( 5000بازرعة، )و  (2001

 اإلهتمام خبدمة العميل وتوطيد العالقة معه  .0
 .املعلومات الكاملة عن املنتوجات الوقت، تقدمي: مة مثلاحرتام حقوق العميل يف مجيع تعامالته مع املنظ .0
 .لتطويرها مقرتحاهتم تقدمينشاطاهتا من خالل  إشراكهم  يف و الشركة لزيارة الزبائن دعوة .2
 . والتقدير االحرتام عن تنم بعبارات هتنئة وبطاقات الرمسية، املناسبات يف للزبائن رمزية هدايا تقدمي .1
 .ومقرتحاهتم آرائهم إىل ميدانيا لالستماع وآخر حني بني نياملهم    الزبائن زيارة .2
 .شكاوي ومقرتحات وانتقادات العمالدراسة  .6
 .األسباب على للوقوف ثانية الشراء عملية يكرروا ومل واحدة، ملرة الشركة منتج اشرتوا الذين الزبائن متابعة .0
 
 

                                                             
 .00 :ص ، 2005 البليدة، دحلب، سعد جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة العميل، رضا إسرتاتيجيات حبيبة، كشيدة  - 1
 العلوم يف ماجستري رسالة للمصربات، اجلديد اجلزائري املصنع حالة دراسة ،" والئه  لبناء اسرتاتيجي كمدخل الزبون رضا تفعيل " جنود، حامت - 2

 .26 – 22 :، ص 2006: س اجلزائر، جامعة االقتصادية،
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 :لتزاماإل -3
كما ،"تعهد ضمين أو صريح الستمرارية العالقة بني الشركاء  " اإللتزام بأنه Dwyer ,et at 1987) ) عرف   

 االلتزام يعترب، حيث 1 " رغبة مستمرة للمحافظة على العالقات القيمة" على أنه  (Zaltman 1992)عرفه  
 بوجوب أطراف التبادل قدرة وشعور يقيس مقياس هو املشرتين و أو الزبائن والء على التأثري يف رئيسيا عنصرا
 حيث    معا إثباتا وحمافظة للعالقة قدر اإلمكان تعاملهم مبواصلة قناعتهم ومدى ،باستمرار التعامالت جتديد
لتزام احملسوب وعنصر املؤثر وعنصر االلتزام عنصر اال:اإللتزام إىل ثالثة أنواع  (Geyskens ,et al,1996) قسم
 : احملافظة على العالقةعها هبدف واليت تنشأ مجي ،لتزام األخالقي أو املعيارياال
 يتمثل يف أن املؤسسة تريد ان تبقي على العالقة كون العمالء حيبون شريكهم باإلضافة و  :االلتزام املؤثر   

 . إىل الشعور بالشراكة واالنتماء
  هو املدى الذي يدرك فيه الشريكان احلاجة للعالقة نظرا للتكاليف التغيري املتوقعة و  :احملسوبااللتزام      

 .أو إىل نقص البدائل
 ألهنم يشعرون بأن عليهم فعل ذلك هو أن الشركاء يبقون على العالقاتو  :االلتزام املعياري. 
 :الروابط -4

  ام أكرب أن الروابط الشخصية القوية تؤدي إىل التز ( Wilson , Mummalaneui 1986)وجد كل من     
ال  ،ةباملؤسس والتزامهم ثقتهمو   رضاهم كسب بالعمالء و االحتفاظ عمليةحيث أن  ،يف احملافظة على العالقة

 2:يتأتى إال من خالل اإلعتماد على جمموعة من الروابط املختلفة كالتايل
 .املختلفة  السعرية العروض أو الزبائن هبا يقبل على حتديد أسعار املؤسسات تعتمد هنا :املالية الروابط -أ 

 :ذلك من خالل املشرتي و  و البائع بني العالقة لتقريب وسيلة عن عبارة الروابط هذه :االجتماعية الروابط -ب
 .يف كل مرة و من جانب نفس املوظف شخصي بشكل خدماهتا تقدمي على املؤسسات تركيز -
 عرب اهلاتف اخلدمات موظفي خالل من زبنائها مع املنظمة إليها تسعى اليت املستمرة  و الوثيقة االتصاالت -

 .اخل...الربيد اإللكرتوين
 عقد سلسلة من الندوات للعمالء لتعريفهم باملنظمة واألنشطة  ، واالستفسارات االستجابة السريعة للشكاوى و-

                                                             
 . 52الناظر، مرجع سبق ذكره ، ص  هنلة هناد - 1
كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ،إدارة الصورة الذهنية للمؤسسات وفق مدخل التسويق بالعالقات ،رسالة دكتوراه : صادق زهراء  - 2

 .52-52:، ص5012: س ،التسيري ،جامعة تلمسان
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 ذات تعترب خدمات املؤسسة تقدم أن يعىن وا، بالتكنولوجي ترتبط اليت الروابط تلك وهي :اهليكلية الروابط -ج
 .املنافسني إليها يفتقر العمالء عند قيمة
اليت تعتمد ( 5006الربيعي )مثل ما أشار إليه هناك بعض النماذج للتسويق بالعالقات  ،سابقا ذكرناكما  و    

 1:هيعناصر أخرى  علىالعناصر أو املكونات األربعة املذكورة سابقا  هذه ضافة إىلإ
 :الثقة -0
 بني األجل و طويلة املتينة عالقاتال بناء أساس ألهنا بالعالقات التسويق عناصر من عنصر أهم الثقة تعد     

     املصداقية و النزاهة و يتمتع باألمانة وفق شكل التبادل عمليات حتدث عندما تنشأ الثقة و ،املؤسسة و الزبون
 التبادل شريك على عتمادلال االستعداد أنه على الثقة تعرف ، و املساعدة إىل امليل و الوعود و  الشفافية و 

 .أو املؤسسة الزبون جانب من ذلك كان سواء
 :التعاطف   -2

     مشاكلهم و العمالء، رغبات و حاجات فهم إىل يسعى كونه التجارية العالقات يف مهما العنصر هذا يعترب    
 بشكل العمالء توقعات مواكبة على العمل و للمنتجات، املرافقة اإلضافية اخلدمات تقدمي و حلها، على العمل و

 .املؤسسة موظفي جلميع مشرتكة مسؤولية هي العمالء مع العالقة صيانة أن على الرتكيز مع مستمر،
 :القيمة املتبادلة -3 

           االقتصادية املنافع بذلك تبادل يقصد و األمد، طويلة العالقة املتوازنة و أساس هي التبادل عملية إن    
         العمالء ثقة كسب يف القيمة تتمثل البائع جهة فمن املشرتي، و البائع من كل على تعود اليت املعنوية و 
 اليت القيمة اأم   ،احلسنة الصورة كسب ذلك إىل باإلضافة ،الطويل املدى على األرباح كسب و والئهم و

 السعر و العناية و واالهتمام اخلاصة املعاملة يف تتمثل بالعالقات التسويق ممارسة خالل من الزبون يكتسبها
 .تاجااحل إشباع و    اجلودة و املناسب
 تطبيقه و بالعالقات التسويق تبين :الثالث املبحث

        األعمال ملنظمات اسرتاتيجي كتوجه و العمل أداء كيفية حول كفلسفة بالعالقات التسويق مفهوم تبين إن    
 إمنا ،سريع بشكل يتم أن ميكن ال ،بالعالقات التسويق مفهوم إىل للتسويق التقليدي املفهوم من التحول كذا و

 .التنظيمية هياكلها و األجل طويلة اإلسرتاتيجية اهتتوجها و املنظمات، فلسفة يف جذري و كبري تغري إىل حيتاج

                                                             
 .00:،مرجع سبق ذكره ، ص راحبي دراجيد  ، شريف منصفد  - 1
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 خطوات و متطلبات و آلياته ،مث بالعالقات التسويق جماالت تطبيق توضيح هذا خالل من سنحاول عليه و
 .نتقادات املوجهة له ،واال صوال إىل قياس فعاليتهو  هتطبيق

 املتبعة لتحقيقه واآلليات بالعالقات التسويق تطبيق جماالت :املطلب األول  
 أنشطة كانت إذا خاصة يالزمه و التقليدي التسويق معالتسويق العالقايت   يتكامل احلاالت من كثري يف     

      واحد نآ يف تسويقي منهج من أكثر استخدام التنوع ذلك يفرض حبيث بالتنوع، تتصف عمالئها و املؤسسة
       املؤسسات وطبيعة املقدمة املنتجات اختالف حسب ختتلف املنهج هذا تطبيق تناسب اليت احلاالت أن و 
 1.الزبائن و

 جماالت تطبيق التسويق بالعالقات:الفرع األول 
 يبقى و التسويقية، األهداف حتقيق و الزبون و املؤسسة بني العالقة تدعيم يف الفع   منهج بالعالقات التسويق إن 

 و حىت الطرق املتبعة لتحقيقه نشاطها و املؤسسة طبيعة و نوع و التسويقية، احلالة أو املوقف بطبيعة مرتبط ذلك
 2 :يلي ما خالل من بالعالقات التسويق استخدام فيها يفضل اليت احلاالت هذه توضيح على وسنعمل

  :القيمة عالية منتجات -0
 عالية خماطرة حتمل لكوهنا صعبة تكون الشراء عملية فإن وبالتايل تكلفتها، سعر بارتفاع تتسم اليت املنتجات أي

 جهة ومن، ، هذا من جهةواحدة مؤسسة مع التعامل دائما الزبائن يفضل هلذا الشراء، تكلفة الرتفاع وذلك
 هامش الرتفاع ة، نظرامربر  ابه عالقته نيوحتس بالزبون االحتفاظ سبيل يف املبذولة املؤسسة جهود تكونأخرى 

 .الربح يف هذا النوع من املنتجات 
 :الصناعي للقطاع املوجهة املنتجات -2

 ولعدة الشراء عمليات ويكرر بكثرة يطلبها الصناعي املشرتي أن أو مرتفعة، قيمة ذات عادة املنتجات هذه تكون
 املزايا من واالستفادة الشراء إجراءات لتبسيط وذلك طويلة لفرتة مؤسسة مع التعامل يفضل أنه كما مرات،

 .الشراء قرار اختاذ عملية يف املخاطرة نسبة وختفيض ، املمنوحة السعرية والتخفيضات التجارية
 :بالطلبات اإلنتاج نظام استخدام حالة يف -3

 الفرصة هنا تكون وهلذا املنتج، مواصفات حتديد بغرض وذلك واملؤسسة الزبون بني مباشر اتصال هنا يكون    
 .الصفقة حجم لضخامة نتيجة سواء كبرية تكون ما عادة املشرتيات قيمة أن كما الزبون، مع عالقة لبناء مناسبة

                                                             
 . 154، ص مرجع سبق ذكرهعبد هللا قلش ،  - 1
 .22،ص   5003:ساألردن، ، :/طوالوظائف، األسس/ املفاهيم :التسويق سرتاتيجياتإ :أمحد الربزجني يد،لمجا عبد نزار الربواري - 2
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 :املستمرة للعالقة الزبون تفضيل -4
 للعوامل ذلك ا،به عالقتهم على للمحافظة ومييلون واحدة مؤسسة مع التعامل يفضلون الزبائن بعض    

 اليت للمؤسسة وبالنسبة م،به احمليطة بيئتهم عناصر مع متهعالقا استقرار وراء يسعون جتعلهم والنفسية الشخصية
 .1منها واالستفادة مبه عالقتها وحتسني لتطوير فرصة الزبائن من الفئة هذه مثل مع تتعامل

  :الزبائن من حمدود عدد وجود حالة -5
 مناسب تسويقي مزيج بناء خالل من وتطويرها معهم طويلة عالقات بناء املؤسسة بإمكان احلالة هذه يف    

 التميز حتقيق مع ورغباته خصائصه حسب كل الزبائن هؤالء خدمة ميكنها كما م،تهورغبا متهحاجا مع ومتكيف
 .ذلك يف
  :به واالحتفاظ بالزبون االتصال إمكانية -6

 .الزبون مع والتفاعل املباشر االتصال على مبين بالعالقات التسويق ألن
 :الشراء عملية تعقد و التحول طورةخل الزبائن إدراك عند -7

 تعقيد من به تتميز وما ء،الشرا ختص عملية اليت واألعباء املخاطر لعملية الصحيح فهمهم على بناءا   يأيتهذا     
 الشراء بعملية بنفسه هو قام ما إذا بذلك الزبون وعي يزيد حيث العروض، بني واملفاضلة االختيار يف خماطر و

 هلم دافع يعترب ذلك فإدراك الشراء، عملية حتملها اليت املخاطر دائما لزبائنها توضح أن املؤسسة حترص وهلذا
 .باملؤسسة عالقتهم على للحفاظ

 الناجتة والنفقات األعباء تكون أين احلاالت، بعض يف خفضنوت تقل بالعالقات التسويق ودور أمهية أن كما     
 تكون السياسات هذه أن أو العملية، هذه عن املرتتبة العوائد من أكرب بالزبون الشخصي االتصال مواصلة عن
     بالعالقات التسويق تطبيق فيها يستحسن ال اليت احلاالت أهم إبراز فيمكن اجتماعيا، أو تسويقيا جمدية غري

 2:يلي كما هي و
  .بالزبائن االحتفاظ أجل من املؤسسة تبذهلا اليت النفقات رترب  ال حبيث :نسبيا القيمة منخفضة منتجات* 
 األمر الواسع، اجلغرايف باالنتشار تتميز و، املستهلكني من متنوعة كبرية فئات إىل توجه :استهالكية منتجات* 

  .قليال يكون الشراء عملياتحجم  أن كما ذلك، يف االستمرار و مبه املباشر االتصال عملية من يصعب الذي

                                                             
  ،.151 مرجع سبق ذكره ، ص :عبد هللا قلش - 1
 .02:مرجع سبق ذكره ،ص: راحبي دراجيد  ، شريف منصف - 2
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          االستثمار عوائد ألن كبرية، خماطرةيعد  بالعالقات التسويق تطبيقجتعل  :املنخفضة التحويل تكاليف* 
 .أخرى مؤسسات ىلإ الزبائن حتول و العالقة هذه فشل احتمال بسبب مضمونة غري تكون هنا العالقة يف 

  .حمدودة لفرتة أو واحدة ملرة املنتج اىل الزبائن حيتاج احلاالت معظم يف  :وحيدة صفقة يفضلون الزبائن* 
 الزبون يربمها اليت الصفقات كانت إذا :للمؤسسة بالنسبة مهمة وغري منخفضة الطلبات حجم يكون عندما* 
 أجل من املؤسسة ختصصها اليت النفقات لتغطية التكرارات، وعدد القيمة حيث من كافية، غري املؤسسات مع
 .تطويرها و الزبون مع عالقتها بناء
 :التاليني الشرطني تحققب ناجحا بالعالقات التسويق تطبيق يكون عموماو     

          املؤسسة عليه حتصل عائد هناك أي العملية، هذه من احملصل يراداإل من أقل االحتفاظ نفقات كانت ذاإ -0
  .تطبيقه ميكن فال العكس كان فإن العملية هذه خالل من 

 .جدد زبائن على البحث عمليةعائد  يفوق بالزبون االحتفاظ عملية من عليه املتوقع احلصول العائد كان إذا -0
     جمدي غري بالعالقات التسويق تطبيق فيها يكون اليت احلاالت حتديد اىل الدراسات بعض توصلت كما    
 1 :التايل النحو على

        يؤدي املؤسسة مع طويلة عالقات إقامة أن حيث املؤسسة، أو البائع عن االستقاللية الزبون يريد عندما -
 .أخرى فرص ضياع إىل
 .اجتماعية عالقات أي مينع الذي االمر احلكومة مع كالعقود :رمسيا الشرائي املوقف يكون عندما  -
 .األسعار بأفضل حاجياته على احلصول يف يرغب لسعر حساسية أكثر املشرتي يكون عندما  -

 كل حيدثها أن ميكن اليت واملخاطر املزايا حجم على متوقفة املنهجني تطبيق بني املفاضلة إضافة إىل ذلك،    
          كل لتطبيق املناسبة احلاالت بني مقارنة Egan  أعطى فلقد  ، املؤسسة تواجه اليت التسويقية احلالة يف    منهج

 2 :التايل اجلدولخالل  من املنهجني من
 
 
 

                                                             
 التسويق يف ماجيستري ،رسالة األردنية  التأمني لشركات التسويقي األداء على واثرها بالعالقات التسويق اسرتاتيجية أبعاد: ياسني نعيم حممد سعد - 1

 .37 ، ص 2006 األردنية، اجلامعة العليا ، كلية الدراسات
2

 .136 ص ذكره، سبق مرجع قلش، هللا عبد   -
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 .التقليدي التسويق لتطبيق املالئمة واحلاالت بالعالقات التسويق لتطبيق املالئمة احلاالت (:11)رقم اجلدول
 التقليدي التسويق لتطبيق املناسبة احلاالت بالعالقات التسويق لتطبيق املناسبة احلاالت
 الزبائن وجذب االحتفاظ بني كبري فرق هناك يظهر ال به االحتفاظ بتكاليف مقارنة كبرية الزبائن جذب تكاليف
 ضعيفة اخلروج حواجز عالية اخلروج حواجز

 مستمرة غري تنافسية ميزة ومستمرة دائمة تنافسية ميزة
 ونشطة واسعة سوق مشبعة سوق

 التبادل يف ضعيفة عاطفة وجود عالية خماطر ذات منتجات
 فقط الثقة متطلبات وااللتزام الثقة متطلبات

 للتقارب حاجة يوجد ال للتقارب حاجة وجود
Source: Egan.j: Relationship marketing, Explority Relational Strategies In Marketing 

Harlow, financial times, prentice hall, 2001, p82. 

 

 تناسب اليت احلاالت مقابلها و بالعالقات التسويق منهج تطبيق تناسب اليت احلاالت أعاله اجلدول يبني    
 وتطبيق اجلدد، الزبائن حاجات معرفة عدم خطورة يرفع التقليدي التسويق فتطبيق ،للتسويق التقليدي املنهج

 باالسرتاتيجية يسمى ما إىل األحباث بعض توصلتوقد  الطويلة، العالقات فشل احتمال يرفع بالعالقات التسويق
 الزبائن من خمتلفة جمموعات مع الوقت نفس يف املنهجني استخدام املؤسسة بإمكان أنه على تؤكد واليت املتصلة،

     التقليدي التسويق يوجد بينما اخلط طريف أحد على بالعالقات التسويق تطبيق بإمكان أنه على تؤكد حيث
 وطبيعة املنتجات، نوعية منها عوامل بعدة األسلوبني بني واملفاضلة اختيار عملية وتتأثر األخر، الطرف على

 ال الزبائن أن إىل املنهجني هذين من لكل املزدوج االستخدام أمهية وتأيت باملؤسسة، تربطهم اليت والعالقة الزبائن
 العالقات يفضل من الزبائن من فهناك املؤسسة، مع بنائها يفضلون اليت العالقة طبيعة حنو متهتوجها يف ونبهيتشا

 عالقات وجود تفرض أحيانا التعامل طبيعة أن كما األجل، الطويلة العالقات يفضل من هناك بينما، القصرية
 . فئة لكل املناسب املنهج وتبين الزبائن جتزئة دائما يفضل هلذا و قصرية

 بالعالقات  التسويق تطبيق آليات: الفرع الثاين
 1 : التالية األسئلة طرح يتطلب صحيحة بطريقة بالعالقات التسويق مفهوم تطبيق إن   
 العمالء؟ مع بالعالقة املقصود ما  
 العالقة؟ هذه مقومات و أسس هي ما  

                                                             
 411. :ص مرجع سبق ذكره، حسن، محدأ فخري إهلام - 1
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 العالقة؟ هذه مثل تبىن معه أن جيب الذي العميل هو من  
 العالقة؟ هذه العميل يقيم و يقيس كيف  
 العمالء؟ هؤالء مع العالقة تعزز و تدعم كيف  
 العمالء؟ مع العالقة إدارة يف فعالة و ناجحة و متخصصة إدارة تطور كيف  
 :التالية اخلطوات و اآلليات إتباع يتطلب األسئلة هذه على اإلجابة حملاولة و    

 :خالل من ذلك ويتم بالعمالء، االحتفاظ على املنظمة قدرة ملدى واقعي بقياس القيامبوذلك  :القياس -أ
  .العمالء من التسرب نسبة وحتديد املتسرب، العميل تعريف -
  .للمنظمة احلقيقي الربح معدالت على هذه التسرب نسبة تأثري حتديد -
  .تسرهبم احتماالت حسب العمالء ترتيب -
  .العمالء مع التعامل سياسة يف النظر إعادة -
  .للعمالء املقدمة اخلدمة معايري تقييم -

 معدالت من التقليل الئهم و زيادة و و بالعمالء باالحتفاظ خاصة تسويقية برامج تنفيذ و تطوير :اإلدارة -ب
 :خالل من ذلك يتم و منها، االستفادة و التسرب أسباب دراسة باإلضافة إىل التسرب،

  .املتسربني العمالء إلعادة برامج إعداد -
  .الشكاوي مع للتعامل برامج إعداد -
  .املقدمة السلع و اخلدمات جلودة و لألداء معايري وضع -
  .العمالء مع للتعامل املتميز والفعال للعاملني الالزمة التدريب برامج تقدمي -
 صحيحة بطريقة العمل أداء كيفية على العاملني تدريب على تساعد مستمرة عكسية تغذية خلق :التعظيم -ج

 تؤدي اليت النتائج أفضل إىل وصوال العمالء شكاوي مع التعامل برامج وتفعيل، العمالء احتياجات مع تتناسب
 الشراء مكافأة برامج تطوير على العمل كذلك و ،عليها حيصلون اليت املضافة للقيمة العمالء إدراك تعظيم إىل

 :التالية النقاط مراعاة و إدراك من البد التطبيق خالل و املتكرر
 .بالعالقات للتسويق ناجحة إسرتاتيجية بناء يف األساس عتباره حجراب العمالء يريده ما وفهم حتديد -
 مثل املختلفة املباشر االتصال قنوات و وسائل خالل من العمالء، مع الدائم التواصل من مبستوى االحتفاظ -

 .والعمالء اجملتمع مع التفاعلية واألنشطة العمالء، مع الدورية واللقاءات واالنرتنت، الدورية النشرات
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 يزيد م،هت ورغبا العمالء حاجات فهم و التعرف اجل من بالعالقات، التسويق لنظام داعمة بيانات قاعدة بناء -
 مشاكلهم حل على العمل بالتايل و املنافسون ، يقدمه ما عن متميز للعمالء بشكل االستهداف عملية فعالية من
 لديهم من أجل بناء الوالء بناء وبالتايلهلم  املضافة القيمة تقدمي كذا و ،قبلهم من املطلوبة املنافع تقدمي طريق عن

 .االحتفاظ هبم و معهم العالقات بناء واملنظمة  حول العمالء لدى اجيابية اجتاهات
 .بالعالقات للتسويق الفعال التطبيق وخطوات متطلبات :الثاين املطلب

 الذي التسويقي املوقف طبيعة على متوقفة بالعالقات للتسويق الفعال التطبيق عملية أن سابقا أشرنا كما    
 االزمة والظروف العوامل بعض مراعاة ضرورة إىل باإلضافة ذلك، يف املتبعة واخلطوات الطرق وعلى املؤسسة، يواجه
 .وخطواته الفعال والتطبيق النجاح متطلبات من كل يوضح املطلب هذا خالل فمن التطبيق، عملية لنجاح

 :فعاليته ورفع بالعالقات التسويق تطبيق جناح متطلبات :الفرع األول 
 فلكونه تطبيقه، لعملية املواتية الظروف و املساعدة العوامل من جمموعة وجود على بالعالقات التسويق يستند    
 أولويات من الزبون خدمة اعتبار و ذلك، من واالستفادة الزبائن مع املؤسسة عالقات تطوير و بناء على يركز

     اتهونظر اتهتوجها و املؤسسة ثقافة و نظم متس الشاملة التغريات من جمموعة إحداث يتطلب فذلك املؤسسة،
 الرؤية احلوافز، املوارد، الزبون، التكنولوجية، املعرفة التسويقي، التوجه التعاون، اخلارجية، و الداخلية بيئتها إىل
 1:التالية العناصر على البيئة ذهبه اخلاص التغيري يرتكز حيث سرتاتيجية،اإل

 البشري املورد وتصرفات سلوك حتكم اليت والقيم العادات تغيري وتعين :املؤسسة وثقافة قيمة يف التغيري .أ
 .رضاه حتقيق إىل والسعي بالزبون االهتمام ثقافة وابرزها اجلديد، التسويقي املنهج توجهات يوافق مبا واملؤسسة

 املؤسسة من معينة وسياسات توجه يتطلب بالعالقات فالتسويق :املؤسسة إدارة وفلسفة سياسة يف التغيري . ب
      اجلدد الزبائن عن بالبحث اخلاصة املؤسسة سياسات تغيري يتطلب املنهج هذا إىل القدمي املنهج من فاالنتقال

 اجلودة إدارة و الداخلي التسويق فلسفة تبين و ،هتمعالقا تطوير و بالزبائن باالحتفاظ اخلاصة السياسات إىل 
 .واملستمر الشامل والتطوير التحسني ضرورة من تتطلبه مبا الشاملة

 خدمة على الداخلي الزبون تشجيع جيب هنا :املؤسسة يف السائدة واحلوافز املكافآت نظام يف التغيري . جـ
 املعلومات بث ضرورة مع وجناحها، املؤسسة لبقاء بالنسبة ذلك امهية ملدى وتوعيته اخلارجي الزبون وإرضاء

 .وخدمتهم الزبائن تفهم على متهملساعد العمال لدى التسويقية

                                                             
 .62:إمساعيل،مرجع سبق ذكره ، ص يونس عواطف - 1
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                 السوقية احلصة على املرتكزة االسرتاتيجية تغيري أي :للمؤسسة االسرتاتيجي التوجه يف التغيري . د
 .بالزبون احلفاظ على املرتكزة االسرتاتيجية إىل 

 الزبائن معلومات حتديث من عليها القائمني متكن :الزبائن بيانات إلدارة فعالة نظم اعتماد ضرورة . ه
      النظم تلك تعتمد حبيث م،تهرغبا و متهلطلبا فعالة جبدولة تسمح و السلوكية، البيانات معاجلة و باستمرار

       متهميوال وتصنيف الزبائن بسلوك التنبؤ بفرض وحتليلها الالزمة البيانات مجع متكن من برجميات وضع على
م القيا من الداخلي الزبون ومتكني يئةته و بالعالقات التسويق تطبيق يناسب مبا للمؤسسة الداخلية البيئة تغيري بعد

 1 :يلي فيما تتمثل اليت والوسائل السياسات من جمموعة اعتماد أيضا األمر يتطلبو  بذلك،
      املعلومات تلك نشر ضرورة مع ، وحاجاته خصائصه دوحتدي املستهدف الزبون على كافية معلومات توفري -
 .املؤسسة داخل األفراد و األقسام خمتلف على توزيعها و
  .الزبائن مع قوية عالقات بناء حنو املؤسسة جهود وتركيز توجيه -
 .واالتصال املعلومات تكنولوجيا على االعتماد -
    خلدمة فرق اإللكرتونية، املواقع االتصاالت، كمراكز بالعالقات، بالتسويق املتعلقة األنشطة بعض وتطوير بناء -
 .للمؤسسة الدائمني الزبائن لدعم برامج الزبائن، عن الالزمة البيانات توفري الزبائن، مساعدة و
 بالعالقات للتسويق الفعال التطبيق خطوات: الفرع الثاين  

وذلك  ،بالعالقات مرهون بتطبيقه يف احلاالت املناسبة ومع جمموعات الزبائن املناسبني التسويق جناح إن    
 هي و ،اخلطوات من جمموعة االعتماد على ضرورة إىل باإلضافة ،كل جمموعةلتسويقية خاصة  برامج بتخصيص

 : 2كاآليت
 جمموعة لكل ختصيص أجل من متجانسة جمموعات إىل أسواقها تقسيم إىل املؤسسات تعمد :السوق جتزئة .0

 خصائص بني التوفيق سهولة مث ومن وفهمها املعتمدة األسواق حتليل يف يساهم ما وهذا مناسب، تسويقي برنامج
 .األسواق تلك وحاجة املنتجات

 ضرورة بعدها يأيت ،الزبائن من متجانسة جمموعات إىل السوق تقسيم عملية بعد :املستهدفني الزبائن حتديد .2
 بصفة معا يشرتكون الذين الزبائن من جمموعة متثل اليت و املنهج، هذا لتطبيق املستهدفة موعةلمجا أو الفئة اختيار
   و الرتكيز  نقصد بذلك عملية االختيار ، وخدمتها املؤسسة تقرر اليت اخلصائص أو احلاجات بعض يف عامة

                                                             
 .139 : مرجع سبق ذكره ،ص قلش، هللا عبد - 1

 178. : ص ، ، مرجع سبق ذكره جروة بن - 2
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 واألنشطة الربامج للمؤسسة من خالل توجيه بالنسبة اسرتاتيجية أمهية هلم تكون الذين ،الزبائن من حمدد على عدد
                 ،حيث أن منهج التسويق بالعالقات يقوم وتطويرها، معهم عالقات بناء أجل من حنوهم التسويقية

  1 .الزبائن املستهدفني ورغبات حاجات إشباع يف والفردية اخلصوصية على 
       كنهامتبيانات للزبائن  قاعدة معلومات و نظام ببناء املؤسسة تقوم :الزبائن بيانات قاعدة نظام اعتماد-3

ميكنها  حيث املناسبة، التسويقية القرارات اختاذ يف واستخدامها معاجلتها و عمالئها عن املعلومات كافة مجع من
 .فردي و متميز و مناسب بشكل خدمتهم مث ومن عمالئها على التعرف من

     والتأثري اإلقناع وقوة السرية واملسؤولية والوضوح والدقة السرعة إن التفاعل و :فعال اتصال نظام إنشاء-4 
 تعترب اليت العالقات على يركز األخري هذا ألن بالعالقات التسويق وفعالية جناح أساس يف االتصاالت متثل

 نظام إنشاء أهداف وتتمثل هذا ، وعمالئها املؤسسة بني العالقة تدعم اليت و جوهره، التفاعلية االتصاالت
 2 : يلي فيما الزبائن مع لالتصاالت

 الزبائن ليتعرف الفرص وإعطاء املناسب االتصال وسائل توفري خالل من ، وشخصية جتماعيةإ عالقات حتقيق -
 .وغريها ومؤمترات ندوات أو املؤسسة على مفتوحة أيام كإقامة املؤسسة على

 االقرتاحات وتقدمي والتقدير الشكر تتضمن للزبائن خطابات بإرسال والزبائن املؤسسة بني مستمر حوار وجود -
 .ستفساراتاإل عن واإلجابة

 وعنوان سمإ :تتضمن اليت املناسبة الوسائل توفري خالل من وعمالئها املؤسسة بني املباشر االتصال تشجيع -
 الزبائن اتصاالت على والرد االستقبال مصلحة ختصيص الضرورية، البيانات من غريها و اهلاتف رقم و املؤسسة

  .وغريها الربيد وحىت اإلنرتنت أو اهلاتف خالل من
 :املستهدفني الزبائن تقييم .5

 جهة من للمؤسسة عميل كل يقدمها اليت واإلضافة األرباح ملعرفة باستمرار عمالئها تقييم املؤسسة على جيب    
 يفرض وعمالئها،وهذا املؤسسة بني العالقة تعزيز يف التسويقية اجلهود جناح ومدى عميل كل رضا مستوى ومعرفة

                                                             
 . 80ص ، 2008:س ،:/ ط ،اإلسكندرية اجلامعة الدار معاصر، مدخل التسويق إدارة :النجا أبو العظيم عبد حممد - 1
 ،5006، 01:ط التوزيع، و للنشر حامد دار ،"األعمال مراسالت و مفاهيم اسس" اإلدارية االتصاالت :أوزيتون فرحان غازي على، محيد صاحل - 2

 . 16ص
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 ويتم معاجلتها، أو منها االستفادة وحماولة للمؤسسة، التسويقية السياسات يف والضعف القوة نقاط على التعرف
 1 : التالية املعايري على بناءا املستهدف السوقي القطاع يف الزبائن أهم تقييم

 . متهوانطباعا همشكاوي هتا منداستفوإ الزبائن حاجات إشباع يف املؤسسة جناح مدىقياس  -أ
 يعترب العامل هذا ألن م،بهتسر عدم ناضمل مهاتعزيز  على العملو  للمؤسسة والئهم و رضاهم مدى قياس -ب

 2.الطويلة العالقة أساس
     لزبونبا اإلحتفاظ تكلفة متوسط مها بعاملني يتأثر والذي :الواحد الزبون من احملصلة املؤسسة رحبية قياس -جـ
 (.معها التعامل فرتة وطول املؤسسة من الزبون مشرتيات وقيمة حجم) الواحد للعميل ةاملتوسط اإليرادات و
 للمؤسسةاملرتفع  الوالء ذو الزبون يقدمها أن ميكن اليت املزايا أو التسويقية أهدافها حتقيق يف مسامهته مدى  -د
  .ملستهلك من خالل الكلمة املنطوقةتدعيم الصورة الذهنية للمؤسسة لدى ا  املسامهةو  األرباح تعظيمب

   تربطها بعمالئها املستهدفني  اليت تعمل املؤسسة على احملافظة على العالقة  :احملافظة على والء الزبائن  -6
ــــمن خالل احملافظة على الوالء لديهم وذلك ب  : ـ

 يقدمها اليت البدائل ةمراعا و الزبائن يريده ما وفق تعمل مؤسسة إىل التحولب للزبائن املدركة القيمة تعظيم - 
  . ذلك حتقيقا ملبدأ الرضا يولد الوالء عن التميز وحماولة املنافس

 .من الزبائن املتسربني وإعادهتم من خالل برامج تسويقية معدة لذلك  التقليل -
        معهم  املستمر جيد من خالل التواصل بشكل الزبائن مع للتعامل التدريب املستمر على العمل ضرورة -
 . شكاويهم مع التعامل و

 .له املوجهة واالنتقادات بالعالقات التسويق فعالية قياس :الثالث  املطلب
 حتقيق يف جناحها مدى معرفةمن   للمؤسسة ميكن حىت باستمرار وتقييم رقابة التسويق بالعالقات يتطلب    

 أمهية تزداد و املهمة، هذه إلجناز معينة معايري علىالرتكيز  جيب وهلذا املنهج، هذا جناعة ومدى التسويقية أهدافها
  .الباحثني من العديد طرف من اختبار إىل خيضع أنه و املنهج، هذا حبداثة علمنا إذا التقييم هذا

 بالعالقات التسويق فعالية قياس :الفرع األول 
 االحتفاظ من انطالقا   للمؤسسة االسرتاتيجية األهداف حتقيق على يراهن بالعالقات التسويق أن باعتبار   

 الزبون من املكتسب الربح هامش تعظيم على يعمل حيث هلم، املقدمة القيمة وتعظيم هلا والئهم وكسب بالزبائن
                                                             

 . 01 :ص ، 2004:س ، بريوت ،:/ طالعربية، النهضة دار املهنية، االتصاالت :مروة فاطمة - 1
2- Charon J.l, et Separi S : Organisation et gestion de l’entreprise ,Manuel et Application, DUNOD, paris , 

1998,p 32. 
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 قيمة أو التعامل مرات وعدد جهة، من التعامل فرتة بطول يتأثر الذي التعامل حجم تعظيم على بناءا   الواحد،
 حتسني إطار يف املؤسسة تبذهلا اليت اجلهود على مبين الغرض هذا وحتقيق أخرى، جهة من مرة كل يف التعامل
 مدى قياس خالهلا من ميكن اليت املؤشرات من جمموعة وضع مت فقد اإلطار هذا ويف وإرضائهم، بعمالئها عالقتها

 ألنه فقط، املؤسسة مصاحل وليس العالقة ذات األطراف كل مصاحل حتقيق يف ودوره بالعالقات، التسويق فعالية
   1 :االيت النحو على حتديدها ميكن اليت و وتشارك تعاون عالقات بناء إىل يسعى دوما

 اإلطار هذا يف التسويقية األنشطة أن على دل الطرفني بني الثقة زادت فكلما  :الطرفني بني الثقة مستوى -0
 بني التعامل طريقة خالل من الثقة قياس وميكن والطويل، القوية العالقات تكوين أساس الثقة لكون فعالية ذات

 .آرائهم دراسة من أو األطراف
    بالعالقات التسويق فعالية على دل كلما وجاد قوي األطراف التزام كان كلما أنه حيث :االلتزام مستوى -2
 احلفاظ يف األطراف هذه وجدية رغبة مدى عن يعرب وهو العالقة، أطراف كل على االلتزام فرض يف جناحه و

 . واملشاركة التعاون خالل من وتنميتها العالقة على
 حتقيق يف بالعالقات التسويق فعالية زادت طويلة العالقة كانت كلما :الطرفني  بني العالقة فرتة طول -3

      للمؤسسة التسويقي األداء قياس ميكن وهلذا املنهج، هذا لنجاح أساسي هدف هي الطويلة فالعالقة أهدافه،
         املؤسسة وقدرة الزبائن دوران معدل خالل من ظهري الذيو  ،املهم املؤشر هذا من خالل اإلطار هذا يف

 . املؤسسة مع العالقة على للمحافظة استعدادهم ومدى مبه االحتفاظ على
 عالقة وجود عن مؤشر تعترب ،اجتاهني وذات املباشرة االتصاالت :وتفاعلية مباشرة اتصاالت وجود مدى -4

 . العالقات حوهلا تتمحور واليت ،املشرتكة القضايا معاجلة على ترتكز األطراف بني وتعاونية تفاعلية
 املؤسسة جناح مدى إىل تشري اليت و :الزبائن ورغبات اجاتاجلودة وحتقيقه حل مستوى على الرتكيز مدى -5
 كما م،تهتوجها و متهميوال حسب عالقات بناء الزبائن و ورغبات التسويقية اتهسياسا بني املطابقة حتقيق يف

 اجتاهني يف تظهر هنا اجلودة فإن هلذا و ، وأهدافها املؤسسة مصاحل حتقيق يف العالقات تلك جناح مدى إىل تشري
 نافعامل تعظيم يضمن مبا وبنائها وتطويرها األخرية هذه بتحسني مطالب العالقة طريف كال أن على كإشارة

 . سواء حد على لألطراف
 للمؤسسة، والئهم وتدعيم رضائهمإل السعي خالل منوذلك  :بالزبائن االحتفاظ يف املؤسسة جهود -6

 .باملؤسسة عالقتهم وتدعيم متهحاجا إشباع على بناءا   يتحقق والذي
                                                             

 . 641عبد هللا قلش ، مرجع سبق ذكره ،ص   1
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 :بالعالقات للتسويق املوجهة االنتقادات: الفرع الثاين 
دراسة  حذرتحيث  بالعالقات التسويق افرتاضات صحة تعارض اليت الدراساتهناك بعض     

(1997Dowling & Uncles) سطحية نظرة هي رحبية، ثركاأل العميل هو املوال العميل اعتبار أن من      
 املوايل العميل وأن لفة،تك أقل املوايل العميل خدمة أن حقيقة حول تساؤالت الدراسة طرحت و جدا مبسطة و

 هذه صحة حول الشك توأثار  هلا، املوايل املنظمة منتجات على ثركأ ينفق وانه األعلى، السعر يدفع
  1. التطبيقية الدراسات من املزيد إىل حباجة املوضوع هذا مثل أن و االفرتاضات،

 يقوم اليت األساسية الفرضيات اختبار حاوال فقد  Werner J. Reinartz & V. kuner 2000)) ا أم      
 الدراسة فكانت التعاقدي، الشكل تتضمن ال اليت املنتجات جمال يف ولكن بالعالقات، التسويق مفهوم عليها
 :التالية الفرضيات الدراسة تربتعا فقد .التجزئة جتار مع يتعاملون الذين العمالء حول

  .العميل ذلك رحبية وبني املنظمة مع العميل عالقة طول بني عالقة هناك هل -
 . غريه من أقل املنظمة مع الطويلة العالقة ذو العميل خدمة تكاليف هل -
  .باخلصومات يطالب وال األصلية األسعار املنظمة مع الطويلة العالقة ذو العميل يدفع هل -

 العميل أن شرطا ليس أنه إىل الدراسة توصلت حيث السابقة، الدراسات يف جاء ملا خمالفة النتائج نتكا و    
 املعاملة عن يبحث العميل هذا مثل وان للمنظمة، بالنسبة رحبية ثركاأل هو املنظمة، مع الطويلة العالقة ذو

 اجلديد العميل عكس على املنظمة، مع الطويلة عالقته من املضافة القيمة و األقل والسعر املنظمة، من اخلاصة
 .ذلك مثل يتوقع ال الذي
 وحتقيق حاجات وإشباع وتطويرها العالقات بناء يف دوره أمهيته رغم و وحداثته املوضوع لديناميكية ونظرا    

 هذا يف التطبيقية الدراسات من ملزيد ماسة احلاجة زالت وما مفتوحا احلوار زال ما العالقة، أطراف طموحات
 اليت أو استخدامه، وسوء تطبيقه عملية يف تظهر اليت فهناك والعيوب، النقائص من خايل أنه ال يعين وأنه ، اجملال

 ضعف نقاط عن البحث املؤسسات على الضروري من فإن العموم وعلى تسويقي، منهج أنه حيث من تكتنفه
 هذا ومعوقات سلبيات أهم تلخيص ميكن حيثوتفاديها، معاجلتها بغرض وهذا تتبناه توجه أو اسرتاتيجية أي

 :التايل النحو على املنهج
 .من عدمه  فيها هتطبيق ميكن اليت احلاالت بني التمييز األحيان بعض يف الصعب من :تطبيقه حمدودية -0
 . املقبلة السنوات يف املؤسسات تبنته إن جناحه عدم احملتمل من وعليه ظهوره، بداية يف هو -0

                                                             
 . 315:أمحد حسن ، مرجع سبق ذكره ، ص إهلام فخري  - 1
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      القدمية التسويقية املمارسات صياغة إعادة عن عبارة هو وإمنا جديد منهج يعترب ال بالعالقات التسويق -2
 شائعا كان بل العهد حديث يكن مل التجارية املبادالت يف العالقات موضوع على فالرتكيز جديد، ثوب يف

  . صغرية متعاتلمجا كانت عندما خاصة
     .الزبائن عالقات يف االستثمار فشل احتمال خماطر إىل املؤسسة يعرض  الزبائن من حمدود عدد على الرتكيز -1
 . اجلديدة األحكام وطرح املؤسسة وقيم ثقافة وتغيري بالزبون بالتقيد املؤسسة أفراد مجيع إقناع صعوبة -2
 ترغب اليت فاملعلومات املطروحة، األسئلة طريق عن الشخصية واحلياة الداخلية الشؤون يف املؤسسة تدخل -6

باإلضافة ،الشخصية حياته يف نفسها إقحام مبثابة ألخري هلذا بالنسبة تكون قد الزبون عن عليها احلصول املؤسسة
 احلصول مقابل لتقدميها املؤسسة سيفاوضون للمعلومات، االسرتاتيجية األمهية يدركون الذين الزبائن إىل أن بعض

 . االمتيازات  بعض على
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  :خالصة

 بيئتها يف والتغريات للتطورات املؤسسات ومسايرة مواكبة مدى عن ليعرب ظهر منهجالتسويق بالعالقات هو 
 وعيهم منو و املستهلكني ميوالت و املنافسة طبيعة يف التغيريات رأسها على و ،العلمية و الثقافية و االجتماعية
      العالقة أطراف طموحات وحتقيق حاجات وإشباع وتطويرها العالقات بناءتعمل على املنظمة  باعتبار أن

     املنظمة مع العميل عالقات تنمية إىل يؤدي سوف ذلك ألن ،خاصة  بعمالئها عالقتها تقوية على وة، عام  
         مع عالقتها بتقوية تقوم ال اليت املنظمة أن كون ،السوق يف املنظمة استمرار ذلك حمصلة يكون و

هبا و بالتايل   عالقته لتوطيد منها بدال أخرى منظمة مع اتعالق إقامة إىل عمالئها حيتاج سوف عمالئها،
أوال بل اثنتني فسوف يتسرب العميل سسة للمؤ خسارة واحدة  ذلك يعين وال العميل ، أنفقها اليت خسارة األموال

 .مواله إىل املنافسة ثانيا أ يوجه مث
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ــــد -  :متهيـ
 جهمنا تطبيق يبقى املتسارعة التكنولوجية التطوراتو  والدولية احمللية ةاحلاد   املنافسة ظل و يف ،اليوم عامل يف     

 فالساإل حد اىل هبا تصل قد كبرية خسائر اىل املنظمات تتعرض قد الفع   تسويق فبدون، حتميا شيئا التسويق
 كعناصر يتااأمه التسويقية واملصطلحات يمهاملفا من العديد فرضت قودع عدة خالل ومن ،السوق من واخلروج

 التسويق جمال يف الباحثني لدى مألوفة املصطلحات ذهه مثل صبحتأو ، سرتاتيجياهتاإ و املنظمات لنجاح ساسيةأ
 customers relationships  الزبائن وعالقات , Customers Services الزبائن خدمات مثلتااأ من و
                               الزبائن عالقات ادراة وأخريا , Loyalty Customers الزبائن الءو  و

Customers relationships managemen ب اختصارا فر عاليت ت وCRM    ادارة تعدحيث 
 الفلسفة هذه ، حيث أن االعمال  دارةإ جمال يف خرياأل العقد يف يةأمه اتهجتااال كثرأ من الزبائن عالقات

 املنظمة رحبية حتسني هبدف البعيد مداأل على زبائناا و املنظمة بني عالقات بناء ىلإ تدعو اجلديدة التسويقية
 زبائن على احلصول كلفة نأ ثبتتأ الدراسات أن جمموعة من باعتبار ،منوها و استمرارها و بقائاا على واحلفاظ

 تطوير حنو اجلديدة الفلسفية النظرة توجات ناه ومن ،مرات ةبعد احلاليني بالزبائن حتفاظاإل كلفة تفوق جدد
 .و زبائناا املنظمة بني العالقة تعميق على تعمل اليت يمهاملفا
 :احملاور التالية  هذا الفصل يتضمنس    

 . تطور العالقات يف إطار املمارسات التسويقية :املبحث األول 
 .العالقة مع الزبون : املبحث الثاين 

 . إدارة العالقة مع الزبون حلقة تطبيقية للتسويق بالعالقات : الثالث املبحث
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 :تطور العالقات يف إطار املمارسات التسويقية : املبحث األول 
هم التطورات وخمتلف التوجاات احلديثة فيه ،وإن من بني أتتبع  و ،تويل املؤسسات أمهية كبرية لوظيفة التسويق    

 ةحيث أن العالقة ليست هدفا يف حد ذاهتا بل وسيل، " بالتسويق بالعالقات"  يعرف ر ماهذه التوجاات ظاو 
         جتارية)نشاء عالقات تفاعلية متينة وقوية لذلك تسعى املؤسسات إل ،ء الزبون وتفاعله مع املؤسسةلزيادة وال

تمرارهم يف التعامل معاا لضمان إس ،مع الزبائن و ربطام باملؤسسة أطول مدة ممكنة( أو حىت شخصية  
تيجية احيث أن إنشاء العالقة مع الزبون عنصر أساسي يف إسرت  ،بإعتبارهم السبب الرئيسي يف بقائاا و إستمرارها

   1.جبمع وحتليل بياناهتم وتقييم مدى إمكانية إقامة العالقة  ،املؤسسة من خالل التعرف اجليد على الزبائن
 وأنواعها  تعريف العالقة :املطلب األول 

  فقط إىل التفاعل  بني ظار مصطلح العالقة كمفاوم جديد يتعدى التبادل الذي يتمثل يف تدفقات معينة و    
 .طرفني أو جمموعة من األطراف

 تعريف العالقة : الفرع األول 
      " اخل......جاذبية متبادلة ،إحرتام ، تقدير  وترابط : أحاسيس بني شخصني أي "هو  مصطلح العالقة    
املقصود ، حيث أن  " سلسلة من األحداث املتفاعلة بني طرفني خالل فرتة زمنية"  تعرف العالقة على أهنا و 

كل تفاعل يتكون بدوره من فعل  و ،جمموعة من العمليات اليت تشكل سلسلة من التفاعالت هي باألحداث 
 الكالم  فياا احلوار تصالية مبااسلوكات كل حدث يتضمن ، و  ورد فعل حيث يكون هذا التفاعل متبادال 

  2.األفعال  ، لغة اجلسد ،اإلشارات
ضرورة   jim barensفيقرتح  ،رى البعض أن توظيف العالقة بالتفاعل عرب فرتة زمنية غري كاف لوحدهي و   

فإن العالقة متاشيا مع ماذكرناه  و، هذا يعين إتصال مؤثر ومرتابط و ،التفاعل إضافة عنصر العاطفة ليكتمل
       بادلة ونقصد بذلك تبادلية ستقاللية إىل التبعية أو إىل التبعية املتعندما يتحرك الطرفني من االد تتجس
ميكن أن نعترب أن هذا الشراء عبارة عن عالقة بل هو  ال ،فعندما يقوم زبون بشراء مواد غذائية من حمل ما، القيمة

نظرا للتعامل  ،ما دعت احلاجة من نفس احمللل  اء هذه املواد بشكل متكرر ك  عتاد الزبون على شر اصفقة بينما إذا 

                                                             
1 - Sevend Hollensen : marketing management a relationship approach , 2 edition ,pearson edition 

,england ,2010,p16 
، "تسويق العالقات من خالل الزبون مصدر لتحقيق املنافسة واكتساب امليزة التنافسية" ورقة حبثية حتت عنوان: حكيم بن جروة، حممد بن حوحو - 2

 . 02-9:ص 0202:يات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية،ساملنافسة واإلسرتاتيج: امللتقى الدويل الرابع حول
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فاذا نسميه عالقة بني احملل والزبون حتمل وتبني تبعية  ،اخل.....الذي يقدمه للزبائن أو نظرا لألسعار اليت يطبقاا 
  .متبادلة بيناما

 :من خالل ماسبق نستخلص أن    
بوجودها وعملوا على حتقيقاا فالعالقات األفراد  ماعية تتجسد وتفعل إذا إعتقدجتاعبارة عن بنية العالقة هي " 

و كالمها يعتقد بأنه يف عالقة مع الطرف أان أحد األطراف  ميكن ان تكون من جانب واحد أو متبادلة مبعىن
  1".خراآل
 العالقة  شكالأ:الفرع الثاين  

 2 :الء وهيهناك ثالثة أنواع من العالقات التنظيمية مع العم
 :dyadic relationship العالقة الثنائية -1

ففي هذه العالقة نشري إىل جتاهل   ،تقتصر هذه العالقة على طرفني مها املؤسسة والعميل أي البائع واملشرتي    
األخرى حيث تأخذ هذه العالقة الشكل  باإلضافة إىل جتاهل دور األطراف ،خرى يف قناة التوزيعكل العناصر األ

 :لتايل ا
 العالقة الثنائية(: 40)الشكل رقم 

 
  ثنائـــــية  
 Dyad 

 
 Sevend Hollensen , marketing management a relationship approach:املصدر  

2edition ,pearson edition ,england ,2010,p16.                   
 
 Chain of relationship: سلسلة العالقات  -2

العميل ، حبيث تشمل كل األنشطة  غري أهنا تتعدى جمرد العالقة بني املؤسسة و ،العالقة هنا أيضا ثنائية تعترب    
     ذلك بإعتبار جمموعة و ،تطوير و احلفاظ على التبادالت الفعالة يف سلسلة القيمة التسويقية الالزمة لبناء و

                                                             
1
 - Francis buttle :customer relationship managment ,concepts and technologie second edition ,eleiver ltd 

,hungary ,2009.p 27,p28.  
2
 - Sevend Hollensen , op- cit , p17. 

(المشتري )العميل     
(            البائع) المؤسسة   
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تأخذ  اخل ، حيث...ني املؤسسة والعميل وسطاء بمن األطراف غري املؤسسة والعميل مثل موردي املؤسسة ، ال
 :هذه العالقة الشكل التايل 

 سلسلة العالقات(: 40)الشكل رقم 
 

  ثنائية  ثنائية  ثنائية 
        

 Sevend Hollensen , marketing management a relationship approach :املصدر 

2edition ,pearson edition ,england ,2010,p16. 
 Dissolution relationship: شبكة العالقات  -3

تشعبا حيث تشكل خمتلف العالقات بني األطراف املعنية شكل  يف هذا الشكل تصبح العالقة أكثر تعقيدا و    
 1:نوع من العالقات يف الشكل التايلميكن توضيح هذا ال الشبكة واليت تتضمن ثالثة أطراف فأكثر و

 ة العالقاتشبك(:40)الشكل رقم 
   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 Sevend Hollensen , marketing management a relationship approach :املصدر 

2edition ,pearson edition ,england ,2010,p16. 

                                                             
1 - Sevend Hollensen ,op-cit ,p17. 

المورد           المستخدم النهائي

   

 المؤسسة  الوسيط         

البنوك          

          

      الموردون

        

 المنافسون 

 المؤسسة 

 العمالء  اإلتحادات 

القطاع 

 الحكومي 
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 ومتطلبات بناء العالقة متغريات :املطلب الثاين  
     داء أو ترفع من مستوى  ،ات و املتطلبات اليت جتعلاا ناجحةإن بناء العالقة حيتاج إىل جمموعة من املتغري     

 .فعالية هذه العالقة و
 متغريات العالقة :الفرع األول 

          املشرتي أمثال عالقة بني املورد وتناول العديد من الباحثني املتغريات الرئيسية اليت تؤثر على مستوى أداء ال     
 Kotlerand Amstrong 1991 , Wilson and Moller 1991 ,Ziethabl 2005 , 1:وهي كالتايل 

 :حيويه جوهر اخلدمة من خدمة مقدار ما -أ
حتوائاا على خدمة ذات جودة عالية اإن إسرتاتيجيات بناء العالقة الناجحة مع العمالء تنبين على أساس     

بني      راتب األوىلحىت ولو مل تكن حتتل امل ،سةي أنه ينبغي على املؤسسة أن تكون قادرة على املنافأ ،حتقق اإلشباع
 .املنافسني من حيث اجلودة واإلستجابة لرغبات العمالء 

 :زئة وإختيار السوق املستهدف بدقةجت -ب
أي معرفة وحتديد العمالء الني ترغب  ،إن أساس إقامة عالقات ناجحة مع العمالء القيام بتجزئة السوق    

مكاتب  :وضع خطة خاصة بكل عميل مثل مث معاملة كل عميل على حدى و ،قة معاماملنظمة يف إقامة العال
 .ستشارات اهلندسية واحملاسبنينية ، ووكاالت اإلعالن ،مكاتب االستثمارات القانو الا

 :لتزاماال -جـ
الرغبة يف احملافظة  أمهية العالقة بني الطرفني و إىل هم املتغريات لقياس مستقبل العالقة كما يشريأميثل اإللتزام     

 .لعلى إستمراريتاا يف املستقب
 :الثقة -د
 2.ياتم به الطرف األخر يتصرف مع ضرورة مراعاة ما ،هي إعتقاد أطراف العالقة أن أي طرف يف العالقة و  
 :يف حتقيق األهداف املشرتكة التعاون -ه

 خالل منحتقيقا لألهداف املشرتكة ة على الفوائد و املنافع املرجو نقصد بذلك حصول أطراف العالقة      
 .إستمرار وبقاء العالقة بإعتبار ذلك مربرا قويا يف ،العالقةيف  التفاعل والتعاون

 

                                                             
1 - J. Lendrevie, D.Lindon: Mercator , 7eme édition, DUNOD, Paris ,2003. P 904. 

 .53:،ص 0229:تنمية العالقة مع الزبون كأساس بناء والئه للعالمة، مذكرة ماجيسرت ختصص علوم جتارية، جامعة اجلزائر، س: دملي فتيحة - 2
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 :التكيف -و
 ،يقصد به قيام أحد الشركاء بتغيري العمليات أو أحد العناصر حمل التبادل لتتناسب مع ظروف الطرف األخر

كما يعترب كجدار منيع أمام   ،بة لكسب الثقة خاصة يف املراحل األوىل للعالقةحيث يعترب ذلك مبثابة الطريقة املناس
 .يف املراحل املوالية  ةاملنافس

 :سرتدادستثمارات غري القابلة لالاال -ز
دريب وأهنا كلما كانت غري ات، الت  حسينات الرأمسالية ، املعد  نقصد بذلك مجلة املوارد املستثمرة يف العالقة كالت     
 1 .ماما لبقاء وإستمرارية العالقة  كلما كانت عامال  ،لة لإلسرتداد من الطرفني يف حالة فشل العالقةقاب
 :رقابة العالقات -حـ

 :يم وإختبار جودة العالقة من خاللنقصد بذلك تقي
  .سنيوالقيمة املدركة مقارنة باملنافستطالع أراء العمالء احلاليني حول اجلودة ، درجة إشباع احلاجات ا -1
ستاالكية  مات اليت توفرها مثل سلوكاهتم االإقامة قاعدة بيانات العمالء لتمكني املؤسسة من حتليل املعلو -2

 اخل.........وإيراداهتم 
 متطلبات بناء العالقة :الفرع الثاين  

 2:تتمثل أهم متطلبات التسويق بالعالقة  يف أربعة مدخالت وهي     
  Understanding Customer Expectation:فهم توقعات العمالء  -1

ي واكتشاف ما يرغبه العمالء من سلع وخدمات تتميز باجلودة نقصد بذلك قدرات املؤسسة على التحر    و    
ن كل هذا يعتمد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمالء أحيث  ،واملواصفات اليت تليب هذه الرغبات

حيث  ،ستادافه بطريقة فعالةاذ وماال حيبذ العميل ومن مث ب   التعرف على ماحي  متكن من و  ،تستند إىل التكنولوجيا
جاودهم التسويقية وفقا  يعتمد مسؤولو التسويق على البيانات اليت تنتجاا هذه القاعدة يف توجيه براجمام و

 .لطبيعة كل عميل 
مشاكل مجة يف فام توقعات العمالء يف الواقع العملي التسويقي هناك الكثري من املؤسسات اليت تواجه  و    

 :نتيجة جتاهلاا لبعض املفاهيم واليت من بيناا 
   .اهل معرفة رغبات ومتطلبات العميلثقة املؤسسة وإعتقادها يف اهنا تعرف ما يريد العميل ماجيعلاا تتج -

                                                             
 .64:، ص3102: شروط تبني التسويق بالعالقات في المؤسسة الجزائرية ،مذكرة ماستر،علوم تجارية ،تخصص تسويق ،س:جليل وهيبة  – 1

2 - Ch. Michon ,le Merketeur , Pearson Education , Paris , 2003 , P234. 
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 .ات العمالء ال تأيت بنتائج دقيقةبعض املؤسسات تظن أن عملية حتديد رغب -
   .ض املؤسسات أن عملية التحري عن رغبات العمالء تعترب عملية مكلفةتعتقد بع -
  Building Service Partnershipsكات خدمية ا بناء شر  -2

وذلك بتقدمي خدمات إضافة ملنتجاهتم  ،تطويرها مع العمالء تعمل املؤسسة دائما على توثيق عالقتاا و    
وهي بذلك تشكل مناجا خاصا للتعامل  ،املؤسسة من حتقيق التميزيؤدي إىل منو الشراكة اليت متكن  مباالتقليدية 

بغي أن تراعي عدة ين Evans and Laskinنه عند بناء الشراكة حسب رأي أ إال   ،يكون العميل حموره
 1:إعتبارات أمهاا

ون عالقة ينبغي أن ينتج عن الشراكة مكسب لكال الطرفني ،أي العالقة بني املوردين واملشرتين  ينبغي أن تك -
  Win-Winمكسب  –مكسب 

  .ينبغي أن يتعاون الطرفان لتحقيق أهداف الشراكة -
  .ينبغي التخطيط ملواجاة األمور اليت خترج عن املسار املتوقع للشراكة -
   عدالت النمو ليس عائق للعالقةجيب أن يعي الطرفان أن ما قد حيدث من تغريات كالتغري يف األسعار أو م -
 .يكون حافزا للمزيد من احلوار واملناقشة جيب أن بل
 .راحة وليس على املوافقات الشكليةجيب أن تبىن العالقة على الثقة واألمانة والص -
 .ينبغي أن يكون بني طريف العالقة  إتصال دائم وفعال - 

  Empowering Employees: ويض املزيد من الصالحيات للعمالةتف -3
 :القات حيقق فوائد كبرية من بيناانظر التسويق بالع هذا التفويض من وجة يعترب    

  .يساهم يف بناء عالقات طويلةأداء بعض األعمال أكثر من املعتاد مع العمالء األمر الذي من متكني العمال  -
  .إلشباع حاجاهتم لتزاما حقيقياال على أهنا تلتزم نطباعات العمالء حول التنظيمات اليت تفوض السلطة للعماا -
 .توفري اجلو واملناخ املالئم خللق الدافعية لدى العمالة لتحقيق أهداف املؤسسة  -
 .التقليل من املركزية يف إختاذ القرارات  -
 :إدارة اجلودة الشاملة -4

تتضمن اجلودة الشاملة كل اجلاود املنسقة اليت تؤدي إىل حتقيق امليزة التنافسية عن طريق التحسني املستمر     
 :ث تدعو إدارة اجلودة الشاملة إىلاملؤسسة حيجوانب ب من لكل جان

                                                             
1 - Deminique Gri : La relation client" fidélité,fidélisation et produits fidélisants",FNEGE ,Paris ,2002 , p: 58. 
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 إشراك العمال يف اإلدارة وتفويض القدر املستطاع هلم من السلطة لكي حيس العامل بقيمته ولكي جيد احلرية  -
 .يف التصرف والعمل 

 ن إدارة ، إنتاجوانب املؤسسة مإختاذ سلسسلة من اخلطوات والربامج اليت تصاغ يف مناج طويل ميس مجيع ج -
 1.مبا يتماشى مع التسويق بالعالقة...تسويق 

 وعوامل حتللها  مراحل بناء العالقة: املطلب الثالث 
   متر العالقة مع مرور الوقت مبجموعة من املراحل و اخلطوات تعرب عن تطورها و تغريها متاشيا مع األهداف     

  .النتائج املرجوة  و
 ء العالقاتمراحل بنا: الفرع األول 

 2:خطوات أو مراحل وهذه اخلطوات هي عمليات تطور العالقات ميكن التعبري عناا يف شكل إن      
 awarenssالوعي : املرحلة األوىل

حد األطراف أالذي يكون فيه تشري إىل التصرف  و ،تسمى باإلدراك أو الوعي و ،تتعلق بدورة حياة العالقة    
         هنا يعي أحد االطراف أن هناك طرفا أخر يعترب جمديا يوجد تفاعل بني األطراف وال  شريكا تعاونيا حمتمال و

 .من الناحية اإلقتصادية ليكون شريكا له 
 explorationالتقصي واإلستكشاف  :الثانية املرحلة

تمل ففي هذه املرحلة ياتم أطراف التبادل احمل ،التجريب يف تبادل العالقات هي مرحلة البحث و و    
كما يتم تقسيم مبدئي للموقف وتنقسم هذه   ،مكانية التعاون و املبادلةإ األعباء و و  باملنافع لتزامات أوال وباال

 :ت فرعية هي كالتايلاخلطوة على مخس عمليا
 .حيث يدرك كال الطرفني وجود بعض املزايا املتوقعة من التبادل : اجلذب -1
التعبري الذي ينبغي ان حيدثه كل طرف لكي يتناسب مع الطرف حيث يتم تقييم مدى : التفاوض تصال واال -2

 .األخر
  .حيث يتم اإلتفاق عل شروط التبادل :املساومة البناء و -3
 .نتيجة للعالقة بيناما يتم صياغة السلوك الذي يتوقعه كل طرف من األخر  :وضع السلوك املتوقع -4

                                                             
 .303-304:،ص 2002، 1بسام األمحدي ، دراسة ملاهية وأبعاد التسويق بالعالقات ،اجمللة العلمية لإلقتصاد والتجارة ،مصر ، العدد  - 1
ة األفاق العدد األول والثاين ، يناير و أفريل جمل" عوامل فشل العالقات التسويقية بني املوردين والعمالء " طارق بدوان عرفة و حسين إبراهيم محدي  - 2

 .44ص  2010
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  ستثمارات تكون اال ،العالقة إىل هذه املرحلة نه رغم وصولأكما يالحظ  :تنمية التعاون وختطيط التوقعات -4
  .من مث فمن السال التخلي عن إقامة العالقة واإلستمرارية فياا و ،حدها األدىن يف

  expansionالتوسع : ثالثةاملرحلة ال
نقصد  و ،ننيتشري هذه املرحلة إىل الزيادة املستمرة يف العوائد اليت يتم احلصول علياا عن طريق الشركاء املتعاو     

   ختالف بني هذه املرحلة واملرحلة السابقة أال ن االم  حيث يك   ،عتماد املتبادل املتزايدبذلك أطراف املبادلة و اال
هم راضون عن العالقة  و ،أن الشركاء قد أصبحوا يثقون ببعضام البعض إىل حد كبري يف ،ستكشافهي اال و

 . اليت حتوي املخاطرة املتزايدة لإلثينن
 commitmentاإللتزام  :ملرحلة الرابعةا

حيث تتضمن هذه املرحلة اإلعرتاف الصريح  ،بعد تطور العالقة يتكون عنصر اإللتزام بني فريقي العمل    
لتصبح اإلهتمامات الرئيسية  ،سيسااأومن مث فإن هذا يؤدي إىل ترسيخ العالقة وت ،بالتبادل كعمليات مستمرة

كما يعترب اإللتزام من بني اجلوانب والعناصر    ،املقابالت و اإلتصاالت والتعارف خالل هذه املرحلة تتمثل يف
 1.املامة يف العالقة فاو يتمثل تعاد ضمين أو ظاهري إلستمرارية العالقة بني أطراف التبادل

 dissolution (اإلنفصام )التحلل :املرحلة اخلامسة 
ر  ظا  أين ي   ،الذي يتمثل يف حالة نفسية داخلية و ،التبادلنقصد بذلك تفكك وتوقف العالقة بني أطراف  و    

     تزيد  ستمراريةو االأمستنتجا أن تكاليف التعديل  ،تذمره منه خر وحد الشركاء عدم رضاه عن الطرف األأ
تدخل العالقة يف هذه املرحلة دائرة التفاعل السليب حيث يناقش األطراف سبل بالتايل  و ،من خسائر العالقة

 .ام للعالقة واإلنتااء مناال   ح
 2:ومناا  ستنتاجاتإن دراسة تطور العالقة ميكن من الوصول إىل جمموعة من اإل   
 .ت املستمرة بني طرفنيالعالقة ميكن أن تتكون يف أي وقت نتيجة التفاعال -1
   .العالقة ال حتدث عشوائيا وإمنا عن قصد ووعي حتقيقا لتبادل املنفعة املشرتكة -2
  .تفاعل حيتاج للوقت لتحقيق ذلك العالقة -3

     باإلضافة إىل أن العالقة تؤدي إىل درجة عالية من التداخل والتشارك والتعاون نتيجة ملا يقوم به كل طرف    
مما الشك فيه ان دراسة أسباب التحلل  و ،مع الطرف األخر من تغريات لكي يتكيفحيرص على إحداثه  ما و

                                                             
1 -Deminique Gri , op-cit , p:66. 

 األوسط  الشرق جامعة األعمال، إدارة يف ماجيستري  رسالة،  املنظمة  عمالء والء على التعامل ودوافع بالعالقات التسويق أثر :الناظر هنلة هناد - 2
  . 13 -11: ، ص.2009  :س األردن، العليا، للدراسات
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مور وذلك مبحاولة املؤسسة تفادي الوقوع يف األ ،لومات اهلامة لبقاء وإستمرارية العالقةمن املع تعترب من العالقة
 .اليت تسبب فشل العالقة

 عوامل حتلل العالقة :الفرع الثاين  
فرتاض الكن هذا ال يعين  و ،تؤدي العالقات الدائمة طويلة األمد مع العمالء إىل الفوائد الكبرية للمؤسسة    

     عتبار أن دوام احلالاو ب ،ن سلوك العمالء خيتلف من عميل إىل أخرأعتبار اهذه العالقات أكيدا ب بقاء ودميومة
ستمرارها مرهون األن  ،ما تظار بعض املشكالت نتيجة لطول العالقة بني املؤسسة والعميل فسرعان ،من احملال

ذلك  و ،سباب اليت تؤدي إىل فشل العالقةعن األ أم ا  ،حيصل عليه الطرفان من بعضاما البعض ما بتبادلية كل
على عينات   Ellarm, Ohmeحسب جمموعة من الدراسات التطبيقية اليت قام هبا جمموعة من الباحثني مثل 

ضافة إىل ضعف التخطيط ملستقبل العالقة وعدم باإل ،م وجود الثقة بني الطرفنيدخمتلفة من البائعني واملشرتين و ع
   أنه رغم وجود اإلتفاق بني طريف العالقة إال  Ellarm 1995حيث الحظ   ،تعاونيةوجود أهداف مشرتكة و 

 1 .سباب اليت تؤدي إىل فشل العالقةأن هناك إختالف واضح وكبري حول أمهية األ
م إقامة أسباب هامة تؤدي إىل عد   Bird , carroll and rose , brocksهذا وقد أضاف كل من     

 :يتاا يف حالة قياماا وهي كالتايلستمرار ا ها والعالقة أو عدم جدوا
 The wrong segment :إستهداف قسم سوقي غري مناسب -أ

 لعالقات واحلفاظ على إستمراريتاااملؤسسة بإختاذها أسلوب التفاعل مع العمالء  بإقامة اأن  ،مما الشك فيه    
ختيار قسم سوقي يناسباا ألنه ليس من املفيد إبالتايل فاي جمربة على  و ،فاي الميكن أن تستادف كل العمالء

فعلى سبيل ، ال للمؤسسة إقامة عالقات لن ينتج عناا وفاء بإحتياجات ورغبات العميل  بالنسبة ال للعميل و
 2 .املثال ال على سبيل احلصر ال ميكن إقامة عالقات مع قسم سوقي ال يتناسب مع نشاط املؤسسة 

   Not profitable in the long term:الطويل قطاعات غري مرحبة يف األجل -ب
خاصة إذا كانت تنشط يف بعض  ،املؤسسات تفضل أال تقيم عالقات طويلة األجل مع العمالء غري املرحبني    

أو نظرا لتفاوت تكلفة تقدمي  ،يكون هذا راجعا إما لقلة عدد العمالء و ،القطاعات غري الرحبة يف األجل الطويل
ي أ ،أو أن اإلشباع من هذه السلع أو اخلدمات يكون مبجرد احلصول عليه ملرة واحدة فقط ،راداتاخلدمة مع اإلي

 .أن هذه احلاجة غري متجددة بالنسبة للعمالء 

                                                             
 . 44ص ، مرجع سبق ذكره ، حسين إبراهيم محدي  بدوان عرفة و - 1
 . 40- 42نفس املرجع ، ص  - 2
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  Diffcult customer: عمالء يتسمون بالصعوبة -ج
قة ممكنة من خالل تعمل املؤسسة دائما على مواكبة إحتياجات ورغبات العمالء والتعامل معام باحسن طري    

إال أنه وببساطة هناك بعض العمالء من الصعب التعامل معام بإعتبارهم يفرضون  ،التدريب املستمر للعمال
 حيث تعترب ،فيتحتم على املؤسسة عدم التعامل معام  وبالتايل قطع العالقة معام ،ظغوط نفسية على العمال

 1 .تبار ال والء هلم وال رحبية كبريةعابعض املؤسسات هذه الفئة من العمالء كاملشاكل ب
  customer profitability segments :أقسام العمالء املرحبة -د

أن املؤسسة  و ،أصبح من املام جدا على املؤسسات أن تضع يف حسباهنا أن الرحبية ختتلف من زبون إىل اخر    
عدم إتباع أسلوب واحد يف التسويق جلميع  ذلك من خالل و ،جيب أن ختتار احملافظة على الزبائن األكثر رحبية

     بل جيب علياا أن تصب مجيع اهتماماهتا خلدمة عمالئاا اجليدين يف حني تدفع العمالء الباقني  ،العمالء
لعمالء إىل ثالثة حيث قسمت ا Federal Expressذلك مثل ما قامت به شركة  على عدم التعامل معاا و

 .لقبيحا ، الرديء ، واجليد: أنواع 
 MBNAإن بناء قاعدة من العمالء ذوي الواء العايل يؤدي إىل زيادة األرباح  مثل ما جنحت شركة     

 .نتيجة إختيار قاعدة من العمالء واحلفاظ عليام %  10للخدمات من زيادة أرباحاا بنسبة 
 . العالقة مع الزبون  :الثاين املبحث

 تكنولوجيا يف اهلام التطور أتاحاا جديدة إمكانيات وجود و دي،االقتصا احمليط يف حتوالت جود و بفعل    
   التأكيد إىل ذلك أدى فقد التسويقية، املفاهيم يف التطور وكذا الزبون رغبات تطور و ،واالتصاالت املعلومات

 أساساا جديدة توجاات تبين إىل التبادلية الكالسيكية املفاهيم تتجاوز بكيفية التسويق، دور تعريف إعادة على
  2.للتسويق بالعالقات األساسية املداخل كأحد الزبون مع العالقة تنمية

 
 
 
 
 

                                                             
  . 09، ص  0220الطبعة األوىل،،، عمان  والتوزيع للنشردار املناهج ، "سلوك املستالك "حممود جاسم الصمدعي، ردينه عثمان يوسف، - 1

2 - Bois Devery,Jean Claude, "Le Marketing relationnel",édition d'organisation, Paris, 2001, p : 68. 
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 تصنيفاته  و العميل  :املطلب األول  
كان البد من الوقوف على مفاوم الزبون وأنواعه ملعرفة كيفية تنمية   ،قبل التطرق إىل موضوع العالقة مع الزبون    

 .معهالعالقة وتفعيلاا 
 :مفهوم الزبون أو العميل: ل الفرع األو  

بإعتبـاره التوجـه اجلديـد واحملـور األساسـي  "امللك " مل رقم واحد للمنظمات سرعان ما ظار الزبون ليصبح العا    
هـو العميـل  :هناك عـدة تعـاريف للعميـل كمـا يلـيو  ، لألنشطة بعد ما كانت املنظمات خاضعة ملتطلبات اإلنتاج

    حاجاتــه إلشــباعســتاالكية أو االلــذي يقتــين منــتج املؤسسـة مــن الســوق الصــناعية الشـخص الــداخلي أو اخلــارجي ا
 1.خمتلف األطراف الذين يتعاملون مع املؤسسة أو تربطام عالقة معينة هبا هم العمالء،أيضا يعترب رغباته  و

  العمالءأنواع :الفرع الثاين 
  :ايلكالت  واخلارجي للمؤسسة   حسب معيار احليط الداخليميكن التطرق ألنواع العمالء     

 :العميل الداخلي -أوال  
يقصد بالعميل الداخلي املورد البشري يف املؤسسة ، وهم القائمون على إعداد اسرتاتيجيات املؤسسة         

 2 .وتنفيذ أنشطتاا وخططاا تفاعل هذا العنصر يشكل خمتلف األطر التنظيمية يف املؤسسة وثقافتاا و اجتاهاهتا

ألنه   ،من أهم جوانب إدارة اجلودة الشاملة تعزيز العالقة مع العميل الداخلي بشكل دائم وحتسيناا باستمرار    
   هو الذي يغطي الواجاة األمامية اليت تتعامل هبا املؤسسة مع حميطاا اخلارجي، خاصة  و ،املسؤول عن التنفيذ

ري يف املؤسسة أمر ضروري ، ألنه سيكون على اتصال بشالعنصر اليعترب تأهيل  حيث يف جمال تسويق اخلدمات،
 . وعالقة مباشرة مع زبائن املؤسسة وهذا ما يعرف بالتسويق التفاعلي

        الذي يتكون من سلسلة من العاملني  ،إضافة إىل أن  اإلدارة نفساا متثل جزء مكم ل من أجزاء النظام    
يف نفس الوقت ، فالقسم الذي يؤدي مامة ما هو إال زبون لقسم فاي متثل مورد وزبون  الوحدات التنظيمية، و

 .مورد للقسم الذي يليه يسبقه و

 

                                                             
 .46: جليل وهيبة، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  ،"التسويق االلكرتوين و تفعيل التوجه حنو الزبون من خالل املزيج التسويقي" سعادى خنساء  - 2

 .42،ص2001 اجلزائر، التسيري
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 : العـميل اخلـارجي -ثانيا
يعرب   عن العالقات اليت ميكن أن تربط املؤسسة مبحيطاا اخلارجي، ومتيز بني ثالث عمالء خارجيني 

   1:أساسيني للمؤسسة هم
 :املورد -أ

خمتلف مصادر التموين أو التمويل اليت تتعامل معاا املؤسسة مبا يف ذلك مورد رأس املال كالبنوك يقصد باملورد     
وتعترب عقود املؤسسة مع املوردين ( سوق العمل)وخمتلف املؤسسات املصرفية، ومورد املواد، مورد بالعنصر البشري 

ر عالقة قوية معام تسمح مبشاركتام يف خلق تتطلب تطوي اليت ،يف الغالب من العقود املتوسطة أو الطويلة األجل
 .القيمة للزبون 

  :املوزع -ب
ألن العالقـات التعاونيـة داخـل قنـوات التوزيـع تسـاهم  ،ينبغي اعتبار املوزع عنصر اسرتاتيجي يف نشـاط املؤسسـة    

من وجـود اتصـال مباشـر     وتنتج حالة التعاون هذه  بالتايل حتقيق رحبية املؤسسة، يف حتقيق رضا الزبون الناائي و
ن جمموعـة املؤسسـات التسـويقية الـيت و ميثـل املوزعـ خصائصـام، و مابني املـوزعني والزبـائن علـى اخـتالف أنـواعام و

 .الزبون تسال خمتلف التدفقات بني املؤسسة و
  :الزبون -ج

و يســـتعمل مـــا تنتجـــه يعتــرب الزبـــون يف الفكـــر التســـويقي العميــل األكثـــر أمهيـــة، وميثـــل الشـــخص الــذي يشـــرتي     
ــــه   ــــى أن ــــوي أو طبيعــــي يــــ"املؤسســــة ، ويعــــر ف أيضــــا عل ــــى ســــلعة أو عــــدة ســــلع شــــخص معن            دفع للحصــــول عل

 ". من خدمة أو عدة خدمات ملوارد ما أو االستفادة
 :تصنيف زبائن املؤسسة :الفرع الثالث

ــا و ــائن ا توجــد عــدة زواي ــارات ميكــن االعتمــاد علياــا يف تصــنيف زب ملؤسســة وحتديــدهم بدقــة مــن أجــل اعتب
 .personnaliséتوجيه التعامل مع الزبائن بشكل فردي  إعطاء الفرصة لرجل التسويق لرتكيز جاوده و

 

 

                                                             
  .01:، ص0225:، اجلزائر ،س20:عنايب بن عيسى ،سلوك الزبون ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط - 1
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أدرج الباحثون حتت هذا املعيـار سـتة أمنـاط شخصـية ميكـن : التصنيف على أساس اخلصائص الشخصية  -أوال 
  1:أن يتعامل هبا الزبون وهي

 .هذا الزبون يتصرف وفق عواطفه فال جند يف الغالب حتليل منطقي لتصرفاته :في الزبون العاط -أ

على عكس الزبون العاطفي ، قراراته تتميـز بالعقالنيـة والبحـث الـدائم عـن حتقيـق املنفعـة مـن : الزبون الرشيد -ب
 .وراء أي سلوك 

اكل يف نقـاط البيـع حيـاول دائمـا دعـم يعترب من الزبائن املرغوب فيام فاو ال يسـبب أي مشـ: الزبون الودود  -ج
 .االتصال القائم بينه وبني رجل البيع 

 . يتميز باملزاج املتقلب ويستجيب بانفعال مع املواقف ويتخذ أحيانا قرارات شراء عشوائية: الزبون االنفعايل  -د

يب بسرعة إلغراءات رجـل البيـع يتميز الزبون اهلادئ بالتأين يف اختاذ قرارات الشراء وال يستج:  الزبون اهلادئ -هـ
 . يف نقطة البيع

 .هذا الزبون ال يعرب عن رأيه ، وهو ما ميثل مشكلة أمام املؤسسة: الزبون اخلجول  -و

 .يعترب هذا التصنيف ذو أمهية بالغة يف توجيه أعمال واسرتاتيجيات رجل البيع يف التعامل مع زبائنه 

 :النسبة للمؤسسةالتصنيف على أساس أمهية الزبون ب -نياثا

ال حيتل كل زبائن املؤسسة نفس املستوى من األمهية يف نشاطاا واألثر يف رحبيـة املؤسسـة وبنـاءا علـى هـذا          
 2:املعيار ميكن أن نصنف زبائن املؤسسة إىل ثالثة أصناف هي

ــون اإلســرتاتيجي -أ ــة ، يتميــز يف الغالــب مبســتوى والء : الزب أو عالمــة  عــايل ملنتجــاتهــو الزبــون األكثــر مردودي
 .املؤسسة 

هذا النوع من الزبائن أقل مرد ودية لكنه حيتل مكانة مامـة يف سـلم أولويـات وانشـغاالت : الزبون التكتيكي -ب
  .اليت تسعي لرفعه إىل مستوى أحسن املؤسسة

                                                             
 .03 :مرجع سبق ذكره ،ص  عثمان يوسف، ةحممود جاسم الصمدعي، ردين - 1
 .44دى خنساء ، مرجع سبق ذكره، ص سعا - 2
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طعه العالقة، يعـرف هو زبون يتساوى احتمال استمراره يف التعامل مع املؤسسة مع احتمال ق: الزبون الروتين -ج
 . على أنه الزبون املشكـل، مبعين ميكـن أن ميـثل بالنسبة للمؤسسة فرصة أو هتديد

 :على أساس نوع االرتباط بني الزبون واملؤسسة التصنيف   -ثالثا 
ساسـني تقـاطع بـني متغـريين أتأخذ العالقة اليت ميكن أن تربط الزبون باملؤسسة عدة أوجه، متثل خمتلف نقـاط ال     

  1 :كما هو موضح يف الشكل املوايل  ،احلاجة إىل املعلومات حاجة الزبون إىل العالقات و: مها
 .مصفوفة زبائن املؤسسة :(47) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 .039 ص،0911: سالقاهرة، مركز اخلربات املانية"  اإلدارة بالعمالء" ترمجة عبد الرمحن توفيق،  :ريتشارد ويتلي، ديان هيمان :املصدر

 

 : ميكن أن تفسر االرتباط بني املؤسسة والزبون هي ،يوضح الشكل أربعة وضعيات    

 :الوضعية األوىل -أ
الزبون املدرج ضمن هذه الوضعية يعرف على أنه زبون مشرتي يريد احلصول على املنتج املناسب يف الوقت     

 .املؤسسة أو املشاركة يف املشروعاملناسب وبأقل تكلفة ، يتميز بقلة رغبته يف بناء عالقة مع 
 : الوضعية الثانية -ب

هنا جند الزبائن الراغبني يف املعلومات، فام ياتمون  كثريا باحلصول على املنتج أو العالمة املراد شراءها مع قلة     
 .م حاجتام إىل العالقات ، يتسم الزبون الباحث عن املعلومات مبعرفته ملا يريد لكنه حباجة إىل التعل

                                                             
 .242-242 :، ، ص0911: مركز اخلربات املانية القاهرة،س" اإلدارة بالعمالء " رمحن توفيق، ترمجة عبد ال: ريتشارد ويتلي، ديان هيمان -1

 التوجه نحو العالقات

 الوضعية الثالثة

 التوجه نحو المشاركة

 الوضعية الرابعة

 التوجه نحو المعاملة

 الوضعية الرابعة

 التوجه نحو المعلومات

 الوضعية الثاني

 الحاجة إلى العالقات

 مرتفعة

فضةمنخ  
 الحاجة إلى المعلومات مرتفعة منخفضة
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 :الوضعية الثالثة  -ج
يف هذه احلالة جند الزبون الراغب يف العالقة ، هذا الزبون يعطي أمهية كبرية وقيمة للمؤسسة اليت يفرتض أهنا     

    تدرك بدقة حاجاته ورغباته وهي قادرة على تلبيتاا و ستمكنه من االستفادة من املعلومات اليت متلكاا، غالبا 
   يبحث عن العالقة هو زبون يفتقد للخربة وال يرغب يف بذل جماود بشكل دائم للبحث  ما يكون الزبون الذي

 .عن املعلومات 
  :الوضعية الرابعة  -د

الزبون املوجود يف هذه الوضعية يرتجم فكرة متطورة مفادها أن الزبون هو شريك للمؤسسة ، والزبون الراغب     
      شخصية وطويلة املدى مع املؤسسة من أجل حتقيق أهداف  يف املشاركة هو الذي يسعى إلقامة عالقات

 .مشرتكة ، تربز مثل هذه العالقات يف جمال التعامالت الصناعية
 :التصنيف على أساس العائد والنفقة  -رابعا

هذا يعترب العائد والنفقة أو التكلفة متغريين هامني يف حتديد أمهية الزبون ومكانته يف املؤسسة ويتضمن       
  1:التصنيف اجملموعات اآلتية

زبائن يزيد عائدهم عن نفقاهتم، هم ميثلون مصدر رحبية املؤسسة، جيب أن تكثف هذه األخرية جاودها  -أ
 .لالحتفاظ هبم

 .زبائن يتساوى عائدهم ونفقاهتم هم زبائن فرصة ميكن استغالهلا وحتسني عائدهم -ب
 .التخلي عنام  أوحتسني عائدهم  جيب، عبئ على املؤسسة يشكلون زبائن يقل عائدهم عن نفقاهتم و -ج 
رغم اختالف زوايا واعتبارات التصنيف يبقى هدف املؤسسة من اعتماد أحد هذه التصنيفات هو متديد ومعرفة  

 . خصائص الزبائن الذين تتعامل معام، وتبقى اخلطوة املوالية هي اختيار إسرتاتيجية مناسب للتعامل مع كل صنف
 وحدود بنائها  هامفهوم العالقة مع الزبون ومراحل :ب الثايناملطل
أصبح الزبون يف وقتنا الراهن احللقة األساسية اليت تعمل املؤسسة دائما على إعطائه امهية كبرية من خالل بناء     

  .ة األهداف التسويقيالعالقات الوطيدة ، املتماسكة وطويلة األجل معه، األمر الذي سيمكناا من حتقيق 
 مفهوم العالقة مع الزبون: الفرع األول 

  من خالل معاجلة  ، واملعىن احلقيقي للعالقة يستند إىل التفاعل والتجاوب من كال الطرفني  يف نفس الوقت    
حتليل املعلومات اليت تصل من الطرف األخر ونستبعد مجيع تدفقات املعلومات اليت تتم بني الطرفني جملرد  و

                                                             
 .44سعادى خنساء، مرجع سابق، ص  - 1
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ن إقامة عالقة ، حيث أسلوكاهتم ف املؤسسة عن الزبائن ومن طر  ا وإستعماهلا، كجمع املعلوماتليااحلصول ع
لذلك   ،مع الزبون ليست عملية بسيطة كوهنا تعتمد على التفاعل  املتبادل بني املؤسسة والزبون   طويلة املدى

 1:تعتمد أي عالقة مع الزبون على ركيزتني أساسيتني مها 
 يف اإلجتاهني بني املؤسسة والزبونسري املعلومة  -
 معاجلة وحتليل املعلومة من الطرفني  -
 مراحل بناء العالقة مع الزبون :الفرع الثاين  

 املراحل من جمموعة خالل من كونت ومع زبائناا  قويةات عالق إسرتاتيجية بناء حتقيقعلى  املؤسساتتعمل 
 :2اآليت الشكل يف وضحةامل

 الزبون مع العالقة تطوير ل بناء وتطويرمراح :(40) رقم الشكل
 

   
 
 

 
 .من إعداد الطالب: املصدر

 :مرحلة جذب الزبون  -أ
عد ذلك على حماولة جذبه حيث يتم حتديد الزبون املناسب وفقا لتصورات وأهداف املنظمة وتعمل ب    

  .طرق ووسائل خمتلفة وتشجيعه على الرتدد علياا بإستخدام
 :لة اإلجابة على تساؤالت الزبون مرح -ب

بعد تردد الزبون على املؤسسة  يطرح جمموعة من اإلستفسارات واألسئلة اليت تعترب مامة بالنسبة إليه  جيب     
على املؤسسة أن جتيب علياا حبكمة وأي إخفاق يف اإلجابة قد يعمل على رسم صورة غري مناسبة عن املنظمة 

 . مرحلة هامة رغم قصرهالذلك تعتربيف ذهنية العميل 
 

                                                             
 .01: ، مرجع سبق ذكره ،ص  حكيم بن جروة، حممد بن حوحو - 1
 .20:،صمرجع سبق ذكره  ،دملي فتيحة – 2

 جذب الزبون 

تساؤالت الزبائنعلى اإلجابة   

 تطور العالقة

لزبونالرتحيب با  

 إدارة املشكالت

 تبادل املعلومات

ستعادة الزبونإ  
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 :الرتحيب بالزبونمرحلة  -ج
يتعرف الزبون عن كثب على الرعاية و اإلهتمام اليت حيصل علياا من العاملني باإلضافة إىل املنافع اليت يتوقع     

 .احلصول علياا يف املستقبل 
 :مرحلة تبادل املعلومات -د

ن الزبون من احلصول على مجيع املعلومات الضرورية اخلاصة تعد من املراحل املامة يف العالقة حيث يتمك    
 .بالسلعة أو اخلدمة املعنية ،كما ان املنظمة ستكون على علم مبا يريده الزبون من رغبات وطموحات وسلوكات 

 :مرحلة تطور العالقة -ه
    املناسب لرغبات العميل  تتم إدارة العالقة بني الطرفني بشكل جيد مع حتقيق اإلستجابة الدقيقة ويف الوقت    

 :تإدارة املشكال -و
تظار يف كثري من األحيان بعض املشاكل واملعوقات اليت جيب على املؤسسة أن جتد احللول املرضية يف الوقت     

 .املناسب أو ستظطر خلسارة الزبون وحتوله إىل منافس أخر 
 :ستعادة الزبونإ -ز

 و يف خضمأاملتحللة  مي إىل حماولة إسرتجاع أو تدعيم عالقتاا مع الزبائننقصد بذلك جمموعة اجلاود اليت تر     
 .ستخدام الفعال للمعلومات والبيانات املتوفرة حول الزبائن املتسربني من خالل اإل ،التحلل والفشل

 . الزبون مع العالقة بناء حدود :الفرع الثالث  
 تنظيمية بأسباب بعضاا يتعلق الصعوبات، من مجلة زبائناا مع عالقتاا تنمية إىل الساعية املؤسسات تواجه    

 اآليت الشكل ويوضح سة،ساملؤ  مع معينة عالقة ربط يف الزبائن بقابلية يتعلق اآلخر والبعض ، املؤسسة داخل
  1:الصعوبات هذه من بعضا

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .66:دلمي فتيحة ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
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 .الزبون مع عالئقية إسرتاتيجية تنفيذ صعوبات (:40)الشكل رقم 

0 5 10 15 20 25

                            

                     

                                 

                             

                            

    
la source:  P.Alard .D.Dirringer : la stratégie de relation client , DUNOD , Paris, 2000, P: 101.  

 
 :1 ييل فيما اخلصوص املؤسسة هبذا تواجااا اليت الصعوبات تلخيص ميكن و    

 تكون إذ ، معلوماتية طبيعة هلا اليت تلك خاصة ، العالقة بناء مسار يف املستخدمة األدوات تكلفة ارتفاع -1
                    قواعد لبناء املؤهلني األفراد ووجود التحليل برامج ، الربجميات ، العتاد املعلومايت يف االستثمارات

 .األرباح وحتقيق املرتفعة تكاليفاا لتغطية كافية عوائدها تكون وقدال ، ضخمة استثمارات، البيانات 
 .الزبون حنو التوجه يطبقون جعلام العاملني و صعوبة ليةمسؤو  غياب -2
خصوصا  ،حة حىت وإن توفراملتا للمعلومات الفعال بالزبون واالستخدام غري  خاص معلومات نظام غياب -3

 التوجه من أكثر الكالسيكية العمليات تطبيق ذلك مقابل ويفضلون ، ورغباهتم الزبائن حباجات املعلومات املتعلقة
 . الزبون مع العالقة وتوطيد ناءب حنو
 .للزبون  قيمة إنشاء الزبون وبالتايل إمهال عملية خدمات تقدمي يف اإلبداع غياب -4
 ويعترب به املتعلقة البيانات إعطاء يف جتاوبه على ينعكس مما ، املؤسسة مع عالقة بناء يف الزبون رغبة عدم -4

 .اخلاصة حياته يف تدخال ذلك
 
 
 

                                                             
1 - P.Alard .D.Dirringer : la stratégie de relation client , DUNOD , Paris, 2000, P: 101. 
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  مستويات العالقة وحمددات جودهتا : املطلب الثالث
تتميز تعمل املؤسسة دائما على تنمية عالقاهتا مع الزبائن من خالل تفعيلاا لتصبح عالقات طويلة األجل     

 .بالقوة واجلودة يف العالقة
 .الزبون مع العالقة مستويات :الفرع األول

 وهامش لعددهم تبعا وهذا ، والزبون املؤسسة نيب املتبادلة العالقات من مستويات مخس بني التمييز ميكن    
 :التايل  الشكل يوضحه مثلما ، خالهلم من احملقق الربح

 .  الزبائن عدد و الربح مبعدل العالقة مستوى رتباطإ (:04)رقم الشكل
 عدد الزبائن 

 عدد الزبائن               
                          مرتفع 

 
                         متوسط

 
                          قليل

 قليل    متوسط     كبري      من الزبون هامش الربح احملقق
 .2002:س  سورياالدين،دمشق، عالء دار منشورات ، نفاع مازن ،ترمجة ةالفعال أساليبه ، التسويق: كوتلر فليب :املصدر

 
 معاودة دون املنتج ببيع املؤسسة تقوم للعالقة القاعدي املستوى يف من خالل الشكل السابق نالحظ أنه    

 املستجدات واملعلومات إلعالمام الزبائن كل مع شخصيا باالتصال تقوم ال فاي ذلك مثال و ، بالزبون االتصال
 عدد فياا يقل  اليت األسواق فان العكس وعلى ، باملنتج تعريفامل اإلعالنية باحلمالت تقوم فاي ذلك من وبدال

مؤسسة  تقوم فمثال، زبائناا مع وثيقة عالقة بناء على بالعمل املؤسسة فتقوم الربح مش هوا فياا وترتفع الزبائن
 جتمع اليت العالقات من أخرى مستويات جند املتناقضتني احلالتني هاتني وبني ،مع زبائناا شراكة عالقة بإنشاء

 ملشكلة تعرضام حال يف اهب االتصال على زبائناا املؤسسة تشجع املستجيب املستوى ففي ، وزبائناا املؤسسة
 عند هذا و املنتج عن رضاه من للتأكد بالزبون هاتفيا باالتصال هي تقوم قد حني يف ، 1املنتج استخدام عند

                                                             
 .40:دملي فتيحة ، مرجع سبق ذكره ،ص – 1

 مسؤول         مستجيب قاعدي

 نشيط مسؤول قاعدي

 مسؤول سؤولم مستجيب
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 لعرض آلخر،وهذا وقت من الشراء عملية بعد بالزبون ةاملؤسس تتصل النشيط املستوى وعند ، املسؤول املستوى
 1.جديدة منتجات تقدمي أو احلالية املنتجات حتسني عمليات

 حمددات جودة العالقة : الفرع الثاين
             أصوهلا بقية جانب إىل ماما أصال تعترب زبائناا مع املؤسسة تنشئاا اليت العالقة نإفBerry  حسب     

    املرتاكمة اخلربات و املعارف جمموع " إىل يشري والذي العالئقي املال برأس وصفه إىل بعضام ذهب و املادية،
 من خالل وذلك هلا، وفيا للبقاء لديه االستعداد من مستوى تعكس اليت و باملؤسسة الزبون عالقة خالل من

 2. وااللتزام والثقة الرضا من مستويات وجود
 تلبية على العالقة لقدرة الكلي عن التقييم الناتج احلكم " هي العالقة جودة بأن الباحثني أغلب أمجع وقد    

 : 3التايل الشكل يف املوضحة العوامل حتددها العالقة جودة فان  (David Cahill)حسب الزبائن و حاجات
 العالقة جودة حمددات (:00)رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D.Cahill , Customer loyalty in third party logistics relationship , Phisica Heidelbey, New:املصدر

: York , USA, 2007 ,P 15. 

                                                             
 . 2002:س  الدين،دمشق،سوريا عالء دار منشورات ، نفاع مازن ،ترمجة الفعالة أساليبه التسويق ،: كوتلر فليب - 1

2
 - P.Alard .D.Dirringer , op-cit ,107. 

3 - D.Cahill , Customer loyalty in third party logistics relationship , Phisica Heidelbey, New : York , USA, 2007 

,P 15. 
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  الرضا :أوال
 يشمل تراكمي رضا هو العالئقي الرضا أن حيث ، التباديل الرضا عن العالقات إطار ضمن الرضا خيتلف و    
      اخلدمات  العمال، ، ،املنتج املؤسسة مع الزبون خبربة مرتبط إذن فاو ، الزبون هبا قام اليت السابقة التبادالت مجيع

 الزبون قيام نتيجة تكون عاطفية حالة هو العالئقي الرضا بأن ( Dwyer – 1987 )غريها ،و يضيف و
 .1 الطرفني بني الرضا من مستوى وجود خالل من العالقة جودة تتحدد وعليه ، باملؤسسة لعالقته الكلي بالتقييم

 . املعلومات جودة :ثانيا
 بني احلاصل التفاعل مدى وكذا ، اهتجود ومدى املتبادلة املعلومات لكمية أساسي وبشكل العالقة جودة ختضع

           رغبات و طلبات مع العرض يف لتكي ضروريا شرطا العنصر هذا ويعترب ، التعامل أثناء والزبون املؤسسة
 تسمح هيكلية بنية ووجود ، البيانات قواعد توفر : مثل املادية اإلمكانيات من جمموعة ذلك بويتطل ، الزبائن 

 العاملني خالل من أو ، املباشر التسويق تقنيات من غالبا علياا واحملصل ، بالزبائن املتعلقة املعلومات بدوران
 .الزبائن مع مباشرة

 . الثقة :ثالثا
ة قدر بال متعلقة إدراكية ثقة فقط ليست الوالء إىل املؤدية العالقة تتطلباا اليت لثقةا أن الباحثني من العديد يرى    
 بني شخصية ثقة وجود يف املتمثل و الثقة هلذه عاطفيا بعدا هناك أن إذ ، الوظيفية اجلودة بتقدمي الوفاء على

 هذا وقبل ، القائمة العالقة يف فقبالتوا الطرفني كال وشعور ، بيناما القيم من جمموعة وتقاسم سسة واملؤ الزبون
 الوقت مبرور الثقة بناء ويتم ، بالعالقات التسويق جناح أساس العامل هذا ويعترب ، نفسيا ا ضمان تعترب الثقة فان
 كنمت بنشاطات قياماا خالل من اهنزبو  ثقة على احلصول للمؤسسة وميكن ، االجيابية اخلربات تراكم خالل من

          علمية لنشاطات ورعايتاا خريية بأعمال قياماا خالل من أو ، القصري املدى على باحأر  حتقيق من الزبون
على عالقتاا  سلبا سيؤثر ذلك ألن مستقبال حتقيقاا ميكن ال وعود إعطاء تتجنب أن املؤسسة وعلى ، ثقافية أو 

 2.مع زبائناا 
 
 
 

                                                             
1 - J.Mouton , le Marketing du désir , édition d'organisation , Paris , 2000 ,P 68 .  
2 - R.Mazzou, Quelle relation client dans l'automobile?, Revue française Du Marketing, N0:86, Mai 2004,P 60. 
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 . االلتزام : رابعا
 ملواصلة الوعد شكل يأخذ امااللتز  بأنDwyer 1987 ويرى ؛ العالقة جودة ىعل مؤثرا عامال االلتزام يعترب    

 خالل ،من أخرى بدائل باختيار الزبون قيام إمكانية يلغي نفسي استعداد هو أي ، أكثر أو طرفني بني العالقة
 .املستادفني الزبائن إىل تقدماا اليت بالوعود املؤسسة وفاء

 :مها أساسيني نبعدي على االلتزام مفاوم يرتكز و
 التكاليف كزيادة التحول تكلفة بتقدير مرتبطة العالقة مواصلة يف النية تكون عليه بناءا :ي اإلدراك البعد 1-

 . أخرى بدائل من علاا احملصل املزايا اخنفاض أو
 يدفعه ما ، وتعلقاا ، أوعالمتاا املؤسسة جتاه الزبون من اجيايب شعور وجود خالل من : العاطفي البعد 2-

 . معاا التعامل مواصلة إىل
 

 إدارة العالقة مع الزبون حلقة تطبيقية للتسويق بالعالقات :املبحث الثالث 
                لبعضاما مكملني نشاطني الزبون مع العالقة وإدارة بالعالقات التسويق املفاومني من كل يعترب    

 تلك بالعالقات التسويق أنشطة أوجه ومن األخر، بوجود منام كل يكتمل حبيث وطيدة عالقة تربطاما البعض، 
 إال فعاال االتصال هذا يكون ولكن الزبائن، مع واملباشر الفعال االتصال طريق عن السوق يف متارس اليت األنشطة

 مصلحة يف اتااهتماما جل تصب الزبون مع العالقة وإدارة الزبائن، مع ودائم صريح و مباشر حوار خالل من
 جاة من املؤسسة بني اهلادف واحلوار باخلصوصية متتاز بعالقة معه، التعامل وكيفية ورغباته حاجاته ومعرفة نالزبو 

 1.أخرى جاة من والزبون
 الزبون مع العالقة إدارة مفهوم :األول املطلب

 تطور ةمعرف فإن هلذا بالعالقات، التسويق مبادئ على  ( CRM)الزبون مع العالقة إدارة مفاوم يرتكز    
                هذا فياا نشأ اليت الظروف سيوضح بالعالقات التسويق ظاور حني إىل نشأته العلمية منذ التسويق

 .احلديث  املفاوم 
 :الزبون مع العالقة إدارة نشأة :الفرع األول 

 وتقنيات السوق يف عرضاا وكيفية املنتجات حول املؤسسة نشاطبتمحور  ماقبل الثمانينات فرتة متيزت قدل    
 املنافسة بدأت الثمانينات بداية مع و ، التصنيع تكاليف ختفيض أجل من السوق تقسيم حنو بالتوجهمث   ،توزيعاا

                                                             
1 - Adrian Payne , Handbook of CRM , 1st Published , Elsevier , Oxford , USA , 2005 ,P 11 . 
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 عمليات تطوير إىل املؤسسات جر   ما هذا ،مستمر تزايد يف الزبائن متطلبات أصبحت إذ جديدة أشكاال تأخذ
 االجتاهات يف كبريا منعرجا التسعينات بداية شكلت حني يف ،عالية جودة ذات منتجاتدفع  أجل من اإلنتاج

 وضع املؤسسات على فرضالذي ، األمر الزبائن متطلبات يف املستمر التزايد كان أين مؤسسةلل االسرتاتيجية
 حقل يف واملمارسني األكادمييني من العديد نقاش حمور الزبون مع العالقة جعل من مما أنشطتاا، كل حمور الزبون

 1.لق عليه تسيري العالقة مع الزبونوهذا ما اط لتسويقا
 الزبون عالقة إدارة تعريف :الفرع الثاين 

 بني الرؤية اختالف إىل الزبون مع العالقة إدارة مفاوم ختص اليت التعاريف به تتميز الذي االختالف يرجع
 .املؤسسة يف تااللمجا من بالعديد وارتباطه تطبيقه لشمول ذلك ال،لمجا هذا يف الباحثني

 الزبائن مع املستمر احلوار على القدرة " الزبون بأهنا  عالقة إدارة(Sawnney 2001) عرف فقد    
        يرى و، "الزبون مع دائم باتصال البقاء على تعمل اليت املختلفة، الوسائل من تشكيلة باستعمال

(Peppers and Rogers )بالعالقات التسويق ملفاوم تطبيق" أنه  لىع الزبون مع العالقة إدارة أو تسيري  
  "عنه املؤسسة تعرفه وما الزبون يقوله ما على االرتكاز خالل من فردية، بصفة زبون كل حاجات إلشباع يادف
      تطوير و خلق إىل يسعى الذي املناج"  هي  الزبون مع العالقة  ادارة " Durafour Daniel يرىكما 

 ."املؤسسة رحبية لتحسني بعناية خمتارينلزبائن ا العالقات مع تعزيز و
 الرتكيز مع الزبائن، أفضل مع ممكنة فرتة ألطول منافع ذات عالقة بناء على القدرة" :هي الزبون عالقة إدارة    
 .املالئمة املوارد وختصيص معام اجليد االتصال على
 وكذا الزبائن، على اتانشاطا لرتكيز املؤسسات ارةإد وميثل يعرب أمريكي مفاوم" عن عبارة الزبون عالقة إدارة   

  ".2عليام اسرتاتيجيتاا تركيز
 مع العالقة يف واألفراد التكنولوجيات، العمليات للمعلومات، االسرتاتيجي االستخدام"كما تعرف على أهنا     

 ".3املؤسسة أهداف حيقق مبا كاملة حياته دورة عرب الزبون
 العالقات على الشديد والرتكيز للزبائن األحسن والتفام للمعرفة املوجاة النشاطات كل" :هي الزبون عالقة إدارة

 4". هلم الشخصية الفردية العروض تصميم أجل من معام،

                                                             
 . 091  ص، 2009 األردن، ن،عما أوىل، طبعة والتوزيع، للنشر الوراق ،مؤسسة الزبون عالقات إدارة الطائي، سلطان حجيم يوسف - 1

2 - Rene Lefebure et gilles venturi, Gestion de la relation client, Edition eyrolles, paris, 2005, p 33. 
3

 .123ص، 2002:ساالردن،  عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،(الزبون معرفة إدارة)املعرفة إدارة اجلنايب، أمرية طالب، فرحان عالء 
4 -  Philip kolter et Bernard Dubois: Marketing Management,11eme édition, Edition Pearson, paris 2004,p91. 
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 خالل من وذلك املرحبني، الزبائن هؤالء مع العالقات وتدعيم لبناء الشاملة العمليات تلك هي" كذلك وتعرف
  1."ممكن اعإشب وأفضل قيمة بأكرب إمدادهم

         تسعى اليت املناجية :هناأ على الزبون مع العالقة إدارة نعرف أن ميكن السابقة التعاريف هذه خالل من   
 باتصال البقاء على تعمل اليت املختلفة الوسائل باستعمال وهذا والزبون، املؤسسة بني العالقة وتعزيز خلق إىل 

 خالل من للمؤسسة الرحبية القيمة وحتسني والئه وكسب عليه احملافظة جلأ من رغباته، إلشباع الزبون مع دائم
 :جند الزبون مع العالقة ادارة اهداف بني من و "ذلك

 .أحسن مبا االحتفاظ ولكن حاسم، أمر الزبائن فكسب :الزبائن والء كسب -1
 .متجانسة الزبائن فئات جند ما نادرا :السوق فئات على التعرف .-2
 .السوق بتجزئة يسمى ما وهذا للزبائن فئات بتكوين لنا تسمح اليت العادات لىع التعرف -3
 .املقدمة اخلدمات حتسني  -4
 .االتصال عملية تقييم -5
 .الصحيح الوقت يف للزبائن الصحيحة املعلومات إيصال -6

  .ة فيهاوالعوامل املؤثر ومزاياها  الزبون مع العالقة دارةساسية إلاأل طواتاخل :الثاين املطلب
                 أجل من رتكاز عليااتعترب كمراحل جيب اال ساسيةأ خطواتمس خب الزبون مع العالقة دارةإ متر    

 .جناحااضمان  
 .الزبون مع العالقة إدارة لتنفيذ األساسية اخلطوات :األولالفرع 

 :وهي الزبون مع العالقة إدارة لتنفيذ ةاألساسي األربع اخلطوات "روجرز مارتا" و "بيربز دون "من كل اقرتح    
  :الزبائن تعيني -1

 كالملعلومات ومجع تعيني إىل دفتا اليت املؤسسة زبائن من ممكن عدد أكرب يف لتحديد اخلطوة هذه تتمثل    
 ياناتب قاعدة يف تنظماا واليت للمؤسسة بالنسبة كبرية قيمة ميثلون الذين الزبائن كل من علياا احلصول ميكن اليت

 2 . عمالئاا
 
 

                                                             
1
 33 .:ص ،2008 :س، اإلسكندرية اجلامعة الدار معاصر، مدخل التسويق إدارة النجا، أبو العظيم عبد حممد  - 

2 -  Jean François et D’anters, Gestion de la relation clientèle et fournisseurs , édition costeilla , paris 2009,p105. 
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  :الزبائن يزيمت -2
 إيضاح هو الزبائن عالقة إدارة فادف للمؤسسة، قيمتام حسب زبائناا بني املؤسسة متيز اخلطوة هذه خالل    
 .قيمة االعلى بالزبائن االحتفاظ)الطويل املدى على املؤسسة رحبية يف إساامام يف سواسية ليسوا مجيعا الزبائن أن
 :املؤسسة زبائن عم التفاعل -3

     مع التفاعل خطوة تأيت املؤسسة يف قيمتام حبسب ومتييزهم عمالئاا تعيني من املؤسسة انتااء عند    
 عمالئاا مع مستمر حوار دءب اخلطوة ذهه من اهلدف م،تاواهتماما متاحاجا على قرب عن للتعرف عمالئاا،

 1 .املتاحة التواصل قنوات خالل من
 :الزبون اجتاه سلوكها جوانب من بعضا ةاملؤسس تعديل -4

       مع تفاعلاا وكذا ومتييز تعيني حوصلة تقييم هو الزبون مع العالقة إدارة تنفيذ يف األخرية اخلطوة    
                 التعديالت ببعض القيام خالل من متارغبا تليب متاتوقعا وق تف أو تتطابق منتجات تقدمي قصد عمالئاا،

    .ناقصة كانت اليت سيناتالتح و 
 .الزبائن مع العالقة إدارة مزايا :الفرع الثاين

 2 :مناا للمؤسسة مزايا عدة إدارة العالقة مع الزبائن حتقق
 :الزبائن بجذ -1

 احلالية  ورغبات الزبون توقعات لدراسة حديثة حتليلية تقنيات CRM تطبق اليت املؤسسات تستعمل    
 اليت اخلدمة الختيار القدرة الزبون عند خيلق مما ا،تامنتجا وتصميم السوق شرائح حتديد أجل من واملستقبلية،

     املتجانسني األفراد بتحديد يسمح التقنية هذه استعمال أن ،كما وفريدة متميزة بنوعية تتصف واليت يريدها،
 جذب على يساعد مما حتليلاا على والعمل املعلومات لتلك وختزيناا اتالسلوكيا دراستاا خالل من الفئات يف

 .الزبائن
 :هبم واالحتفاظ الزبائن عدد -2

        والقدرة مباجذ بني ما العالقة على املبنية للزبائن املتوقعة للسلوكيات املعمقة الدراسة خالل من ذلك و    
      املقدمة و ملصاحبةا اخلدمات وكذا والتحفيزات، اإلغراءات خالل من م،با لالحتفاظ سلوكام يف التأثري على 

                                                             
1
 .015:  ،ص ذكره سبق رجعم ، ، الطائي سلطان حجيم يوسف - 
2
 . 324 ص ، 2009 ،مصر والتوزيع، للنشر الفجر دار العصور، كل يف املتوازن الربح إىل الطريق االبتكاري التسويق احلميد، عبد سيد طلعت - 
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 املؤسسات قبل من مبااستقطا فرص من والتقليل جاة، من املؤسسة مع وتعاملام استمرارهم ضمان قصد م،هل
 .جيد تنافسي مركز يف متوقعاا و األرباح زيادة دفبا املنافسة،

  :املنافسة مع التعامل عن الناجتة اخلسائر حتليل -3
             مؤسسات قبل من مباواستقطا املؤسسة زبائن تسرب إىل حتما تؤدي بااأسالي وتنوع املنافسة زيادة    

 دورة معرفة من ميكناا املعلومات تكنولوجيا على واعتمادها الزبون مع العالقة اسرتاتيجية فتبين لذلك أخرى، 
 مناذج مجيع على ميزاملت ءااألد من مستوى ختلق التقنيات هذه املؤسسة، مع تعامله مستوى على الزبون، حياة

  . اتامنتجا على مستمرة إضافات وتصميم اإلبداع يف تساهم كما للمؤسسات، األعمال
   :املؤسسة  رحبية لتحقيق مهم مصدر -4

 غري حتويل على يعمل كما معام، األمد طويلة عالقات وتكوين مبا واالحتفاظ الزبائن جذب على يعمل    
 :إىل يؤدي وهذا مرحبني إىل رحبنيامل
 .واملؤسسة الزبون بني العمليات وقت اختصار بسبب للخدمات التشغيلية تكاليف ختفيض -أ

 يكون فالزبون السوق، يف للمؤسسة البيع قنوات جلميع أمثل استخدام هناك يكون حيث :العائد تعظيم -ب
 .أخرى دماتخ سلع منتجات أو معني ملنتوج استخدامه فيزداد اتاوقنوا املؤسسة خبدمات معرفة عنده

 زبائن جلذب فعالة وسيلة يعترب قيمة على حيصل الذي سابقا ذكرنا كما فالزبون جدد، مرحبني زبائن اجتذاب -ج
 .جدد زبائن اجتذاب تكاليف ختفيض إىل يؤدي مما أخرين

 خدمات سلع، منتجات عن الراضون فالزبائن املؤسسة، أرباح وزيادة حتسني إىل يؤدي بالزبائن االحتفاظ -د
 زيادة إىل يؤدي وهذا م،تاواحتياجا متارغبا تليب املؤسسة مادامت أعلى، سعر لدفع استعداد على املؤسسة

 .الطويل املدى على مردوديتاا
 العوامل املؤثرة يف إدارة العالقة مع الزبون :الفرع الثالث 

 علياا املؤثرة بالعوامل يتااتسم ميكن ومساندة واليت داعمة أساسية ركائز أربع وجود "Roland"اقرتح لقد    
 :1 يلي ما وتشمل

 
 

                                                             
،  عمان التوزيع، و للنشر الوراق مؤسسة ،الزبون عالقة إدارة العبادي، فوزي ،هشام العبادي فوزي حممد الطائي، سلطان حجيم سوفي -1

 .150:ص، 2009:س
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  :االسرتاتيجية -1
 الزبائن على التعرف خالل من الزبون، قيمة إجياد حنو املؤسسة إدارة وتوجاات لرؤية الشمولية النظرة تعين و    

 مث ومن دفة،املستا السوقية القطاعات وحسب بالزبون، املتعلقة البيانات وتكون ربط ناحية من معا واالسواق
       فضلاأل البديل واختيار إبداعي، تسويقي مزيج تقدمي املتضمنة البدائل من موعةلمج للوصول بتحليلاا القيام

 .  الزبون قبل من املدركة للقيمة حتقيقه أساس على 
 :التكنولوجيا -2

 فام االعتبار بعني خذاأل يتم أن شرط املؤسسة يف ومتكاملة حديثة تكنولوجية أنظمة استعمال تشمل     
 قبل من شرائاا قبل األنظمة هذه اختبار خالل من احلديثة، التكنولوجيات لتلك والعاملني الزبائن واستيعاب
 وتطبيقاا علياا التعرف هلم ليتسىن علياا العاملني بتدريب املؤسسة قيام عن فضال املؤسسة، يف التقنني املسؤولني
 شركاء هم التسويقية العملية يف الداخلة االطراف مجيع تعترب اليت املبدعة اتاملؤسس يف حيدث يف وهذا بساولة،

 أطول لفرتة احلاليني بزبائناا االحتفاظ على يساعدها هذا ألن والعاملني، الزبائن فيام مبا هلا
 :املؤسسة ثقافة -3
 الزبائن مع العالقة توطيد يف هاما دورا تلعب إذ املؤسسة ابا تؤمن اليت والتقاليد والعادات القيم هي و    

       هو اإلبداع أن ومبا له، قيمة وإجياد الزبون لدعم اخلارج أو الداخل يف سواءا   معاا، املتعاملة واألطراف
 من املبدعني ودعم االخرين، على والتعرف التميز هلا يؤمن الذي بالشكل إدارته املؤسسة على فيجب التغيري،
 املؤسسة؛ وثقافة ينسجم مبا األفكار من زيدامل تقدمي على تشجيعام خالل

  :املؤسسة وعمليات هياكل -4
 جمال يف خاصة تؤدياا، اليت الوظيفية والعمليات املؤسسات تعتمدها اليت التنظيمية اهلياكل مجيع وتشمل    

 .له قيمة جيد إبداعي منتج تقدمي واملتضمن الزبون حنو واملوجه التسويقي باملزيج اإلبداع
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 العالقة مع الزبون مدخل أساسي للتسويق بالعالقات   إدارة:املطلب الثالث
تعترب إدارة العالقة مع الزبون من املفاهيم اليت تتماشى جنبا إىل جنب مع التسويق العالقايت باعتبارها الواجاة     

 . األساسية له
 :التسويق بالعالقات   إدارة العالقة مع الزبون ضمن : الفرع األول 

التســويق  ايــدة للعالقــات مــع الزبــائن يف حقــللألمهيــة املتز  Levittلقــد أشــار العديــد مــن الكتــاب حســب     
املؤسسات التوجـه حنـو  بأنه على Levittأوضح  0004ففي سنة . و كذا يف التسويق الصناعي االستاالكي

مفاـوم املنـتج املتجـدد، إذ أن  كما قـدم هـذا الكاتـبحاجات الزبائن عوض الرتكيز على بيع املنتجات،  إشباع 
جـذب الزبـون يكـون مـن خـالل جممـوع خرباتـه الشــرائية و االسـتاالكية و لـيس فقـط مـن خـالل املنـتج يف حــد 

ـــون مـــن خـــالل  حيـــث، ذاتـــه ـــة مـــع الزبـــون يف إنشـــاء القيمـــة للمؤسســـة و الزب ـــل العنصـــر األساســـي للعالق يتمث
ل القيمة املنشأة للزبون يف النتيجة احملصلة من اخلربة الشخصية باملقابل تتمث،التعامالت املتكررة مع هذا األخري

ــائن . مــن خــالل شــراء و اســتاالك املنــتج أمــا مــن جاــة املؤسســة، فنجــد أن هــذه األخــرية تركــز فقــط علــى الزب
 1 .املرحبني، أي الزبائن الذين يتمتعون بقدرة شرائية مرتفعة

، و اليت تـدمج مـن خالهلـا العالقـة Fons Cendrine ة و نقدم فيما يلي النمذجة، اليت اقرتحتاا الباحث
 .(02رقم )الشكل  لبور ترمع الزبون ضمن االسرتاتيجيات العامة 

 .بداللة قوة العالقة مع الزبونتطبيق التسويق بالعالقات  :(02)رقم  الشكل

 

 

  

 

 .من إعداد الطالب:املصدر     

                                                             
، 2001:س اجلزائر، مذكرة ماجستري ختصص تسويق، جامعة البليدة، تسيري العالقة مع الزبائن كمصدر للميزة التنافسية،: عبد الرزاق بن صاحل  - 1

  . 42ص

 عالقة قوية

  مع الزبون

 عالقة ضعيفة

 مع الزبون

اتالتسويق بالعالق إنشاء القيمة التميز باخلدمات  
 املرافقة

 السيطرة بالتكاليف التميز جبودة املنتج



  .إدارة العالقة مع الزبون واقع التسويق بالعالقات و                                             فصل الثاين ـال
 

70 
 

بأن إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف تعد  األقل تطبيقا يف بيئة  (22رقم ) نالحظ من خالل الشكل     
شديدة املنافسة، إذن أن صيانة تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يعد صعبا يف سوق ديناميكي يتسم بالتطور 
املستمر، حيث أن تقليدها يكون ساال يف حالة ظاور أي تطور تكنولوجي أو معريف من جانب 

ناد إىل هذه اإلسرتاتيجية يكون على املدى القصري، حيث تكون العالقة بني املنافسني، هلذا فإن االست
أما اخليار االسرتاتيجي الثاين فيتمثل يف التميز من خالل جودة ، املؤسسة و الزبون يف هذه احلالة ضعيفة

جند أن  املنتج، هذا يف حالة العالمات القوية اليت بإمكاهنا اجتذاب مجاعات األفراد، و يف هذه الوضعية
       و فيما خيص اخليار االسرتاتيجي الثالث فيتمثل، العالقة بني املؤسسة و زبائناا تكون قوية نوعا ما

يف إقامة نظام فعال للخدمات املرافقة الذي يسمح للمؤسسة بتقدمي جودة عالية للخدمات، أي مساعدة 
املشاكل اليت يعاين مناا الزبائن، و كذا  متميزة للزبائن، و إقامة حوار بن اء معام من أجل التنبؤ و حل

أما فيما يتعلق باخليار االسرتاتيجي األخري، فنلحظ أنه مرتكز ليس فقط على فكرة أن ، زيادة قيمة املنتج
 . الزبون هو مشرتي و مستالك، بل هو شريك ذا قيمة يف داخل سريورة التسويق االسرتاتيجي

من املستوى الضعيف إىل املستوى القوي، انتقاال من مقاربة  و يبني تطور العالقات مع الزبائن     
إذ أن عالقة ضعيفة . التسويق الشامل إىل مقاربة التسويق بالعالقات من خالل احلوار على املدى الطويل

مع الزبون قد ال تكون سيئة إن كان كل من الزبون و املؤسسة راضيان على هذه الوضعية، و أن مستوى 
و ميثل تطبيق إسرتاتيجية التميز من خالل اخلدمات املرافقة االنتقال من التسويق الشامل  ،لاملردودية مقبو 

فمن جاة، نظام اخلدمات املرافقة يسمح بالتعاقد يف حوار . إىل  بناء عالقات شخصية مع الزبون
    تبادلية  شخصي مع كل زبون على انفراد، هذا ما يقدم قاعدة املعرفة املتبادلة، و عالقة مرحبة بصفة

         على املدى الطويل و من جاة أخرى، فطبيعة املرونة ألنظمة اخلدمات املرافقة تسمح بالتكيف 
    و الرغبات اخلاصة بكل زبون، هذا بفضل التنسيق بني العالقات اإلنسانية و اخلربة  مع احلاجات

ز إسرتاتيجية املؤسسة و احلوار التفاعلي مع أما التميز عن طريق التسويق بالعالقات فيضع يف املرك ،املانية
 إذ تسمح هذه املقاربة للمؤسسات باحلصول على معلومات حمدثة عن احلاجات و الرغبات ،كل زبون

فبرتمجة هذه املعلومة، ميكن للمؤسسة أن تكيف إسرتاتيجيتاا . و كذا تطورها مع الزمن اخلاصة بكل زبون،
 .زبون، ذلك على مستوى املنتج، السعر، التوزيع و االتصالالتسويقية احلالية مع خصوصيات كل 
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    و أخريا، تسمح مقاربة إنشاء القيمة باجلمع، و بصفة كاملة،  بني خربة املؤسسة و خربة الزبائن     
و يف هذه الوضعية ال تكي ف املؤسسة فقط مفاوم املنتج مع ، من أجل إجياد منتج خاص لكل زبون

، بل انتقلت من التوجه بالزبون إىل مقاربة االرتكاز على الزبون، اليت من خالهلا حاجات خمتلف الزبائن
 .تعترب تنمية و صيانة العالقات املتبادلة و املرحبة اهلدف االسرتاتيجي الرئيسي هلا

 تطوير العالقة مع الزبون بعد من أبعاد التسويق العالقايت : يناالفرع الث
 حتسني ينتج عناا واليت للزبون، مميزة شخصية خدمات تقدمي خالل من الشركة مع الزبون عالقة تطوير يتم    

 عالقة تطوير ويادف بالزبون، االهتمام و املبيعات تكامل وزيادة األمد، بعيدة عالقات بناء و بالزبون، العالقة
 بينه اليت العالقة يعةطب عن ،رضاه و الزبون والء لزيادة نتيجة املبيعات من أكرب حجم خلق إىل بالشركة الزبون
 عالقتاا بتطوير الشركة قيام أن جند وبالتايل الشركة، قبل من الزبون لنفسية كبريا   تفاما   تعكس اليت الشركة وبني

 .التنافس على قدرهتا وزيادة الشركة، استمرارية ضروريات من ضرورة يعد وحتسيناا بالزبون
 لزيادة االعتبار بعني أخذها من للشركة بد ال اليت الزبون مع القةالع بتطوير املتعلقة القضايا من جمموعة وهناك
 1 :يأيت ما نذكر القضايا هذه ومن بالزبون، االحتفاظ على قدرهتا

 : الزبائن اكتساب -1
 لدياا يتوفر لكي الزبون وبني بيناا التفاعل وجود من بد فال املناسب الزبون كسب من الشركة تتمكن لكي    

  .املناسب الزبون كسب يضمن الذي وميوله ورغباته، بالزبون، املعرفة من الكايف القدر
 :  الشخصنة -2

        جتاه وميوله الزبون، رغبات بتحديد الشركة لقيام أساسيا   جانبا   الزبون لشخصية اجليدة املعرفة متثل    
                  آراؤهم و شخصياهتم ختتلف الزبائن فإن معلوم هو فكما الشركة، تقدماا اليت واخلدمات السلع،

 التعامل على للمقدرة الشركة وامتالك .آلخر زبون من تتفاوت أفعاهلم وردود طباعام، أن جانب إىل أذواقام، و
 .الزبون رضا زيادة على ينعكس الذي األمر الحتياجاهتم تفاماا زيادة يف يساعدها الشخصيات خمتلف مع
 :الزبون رعاية- 3
 متابعة جانب إىل التسليم، مراحل إىل البيع مراحل أثناء الزبون متابعة خالل من للزبون الشركة رعاية لتتمث و    

 .راجعة تغذية وإجراء املالئمة، املسوحات بإجراء ذلك من املقدمة؛ واخلدمات السلع، نوعية عن الزبون رضا

                                                             
 .12:دملي فتيحة ، مرجع سبق ذكره ، ص  – 1
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 : املرتدة التغذية خالل من والوالء الثقة بناء -4
 .السابقة والتجارب والتمحص ورالتحامن خالل 

  :الزبائن على للمحافظة املستمرة بالقيمة التزود -5
 .عليه باحملافظة تستمر لكي الزبون مع التواصل على الشركة حترص أن مبعىن

 دورة حياة الزبون وفق التسويق بالعالقات  :الفرع الثالث
 ت،قد بالعالقا التسويق مثل جديدة ألشكال ذهأخ يف يتجلى والذي التسويق جمال شاده الذي التطور إن    

 التسويق (one to one) الكالسيكية ، األدبيات يف املعروفة التسويقية املفاهيم بعض يف تطور صاحبه
  مستوى العالقات إىل التبادالت مستوى من الوالء مفاوم وتطور ، الزبون حياة دورة مفاوم ظار إذ ، الشخصي

 ملعايري تستجيب اليت املؤسسات اهتمام اليوم أصبح ، املنتج حياة دورة على أكثر زترك املؤسسات كانت بعدما
 سعيا األخري هذا مع قوية عالقات بناء التحول هذا ويتطلب ، الزبون حياة دورة على الرتكيز هو احلديث التسويق

 فان( Ph.kotler ) وحسب  ؛ وحاجاته لرغباته االستجابة خالل من ممكن وقت أطول عليه للمحافظة مناا
 مجع مرحلة  (املؤسسة منتجات مع الزبون تعامل بداية بني ترتاوح اليت الفرتة تلك عن عبارة " الزبون حياة دورة

 ." عناا الناائي التخلي أو الوالء مرحلة غاية إىل ) املعلومات
 هذا األخري تطور احلمر  ختتزل الزبون واليت حياة دورة  ( Ph.kotler)يقدم  الالحق الشكل خالل ومن    

 1 :ا الزبون يف عالقته مع املؤسسةيوضح الشكل املقابل خمتلف املراحل اليت مير هب و

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 - chistoph Allard, "Le managemenent de la valeur client" , edition Dunod , Paris ,  2003 , p 163.  
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 .الزبون عالقة راحل تطورم(: 01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  .Kotler et Dubois, marketing management,10eÉdition, Publi-Union Éditions, Paris,2000, p :55 :املصدر

جمموعة من املراحل مير هبا الزبون إضافة إىل أنه يشري بأن التطور ميكن أن  يتوقف يف أي  يوضح الشكل    
 : 1مرحلة من املراحل وهي

  :  suspectالزبون املشكوك  -1

 .كل الزبائن املوجودة يف السـوق يكونـوا حمـل شك أو احتمال إمكانية تعاملام مع املؤسسة    

  :  prospectمل الزبون احملت -2

تؤهـل املؤسســة الزبــون املشـكوك ألن يكــون زبــون حمتمــل بتحفيـزه ، فبعــد عمليــة التشـاور مــع الــذات أو املقــربني     
يتجاوز الزبون مرحلة الشك ويظار لديه احتمال أن يصبح زبون للمؤسسة وميكن أن تنتاـي دورة حيـاة هـذا الزبـون 

 .وبدون عائد مبجرد بدايتاا ألنه يصبح زبون غري مؤهل 

                                                             
1

  .64سعادى خنساء، مرجع سبق ذكره ،  - 

 زبون مشكوك

 

الزبون 
المحتمل 

prospect 

 الزبون غير مؤهل

 

الزبون 
الجديد 

Nouvea

u 

الزبون 
المعيد 
répété 

الزبون 
 الوفي 

الزبون 
 التابع 

الزبون  الزبون السفير 
  الشريك

 زبون غير فعال
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 : Nouveauالزبون اجلديد  -3
استقرار الزبون احملتمل على شراء منتج أو عالمة املؤسسة للمرة األوىل  يؤهله ليصبح ضمن قائمة زبائن     

 .املؤسسة احلاليني 
  : répétéالزبون املعيد  -4

ن املنتج ومستعد لتكرار عملية الشراء ع راض بعد عملية الشراء األويل يقوم الزبون بتقييم قرار الشراء،فيكون    
 .مرة أخرى

 :  fidélالزبون الويف  -5
هو زبون يزداد مستوى الرضا لديه بعد كل عملية شراء ، هذا ما يولد لديه تعلق بالعالمة أو املؤسسة وبالتايل     

 .يصبح وفَيا 
 :Adeptالزبون التابع  -6

نتجات أو عالمات املؤسسة وبالتايل تعترب حالة الوالء للعالمة أو تتطور حالة الوالء لدى الزبون لتمس كل م    
 . املؤسسة أكثر تطورا من الوالء للمنتج ،وعن هذه احلالة تتولد املرحلتني املقبلتني

 : ambassadeurالزبون السفري  -7
يف حتفيز اآلخرين على هو زبون ويف  ال يكتفي بشراء منتجات وعالمات املؤسسة بل يصبح مبثابة أداة تروجييه     

 .شراء العالمة أو املنتج 
  : partenaireالزبون الشريك  -8

يف هذه املرحلة املتطورة من دورة حياة الزبون يتولد لديه تعلق كبري بالعالمة أو املنتج و يصبح من الصعب تغيريه    
 . اا لوالئهجبعله يشعر بأنه طرف من األطراف األساسية يف املؤسسة اليت أثبتت استحقاق

إال أن احتمال فقدان الزبون وختليه عن املؤسسة يبقي قائما يف كل مرحلة من املراحل السابقة أو أن الزبون     
 .يصبح غري فعال وحيمل املؤسسة أكثر من العائد وبالتايل التخلي عنه يصبح حال وليس مشكلةَ 
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 :خالصة

 مبختلف املؤسسة عالقات أمهية ليؤكد العاملية الساحة يف يثحد تسويقي كمناج بالعالقات التسويق تصدر    
 خالل من األخرين، باألطراف املؤسسة تربط اليت العالقات يف االستثمار على مبين سلوك يعترب حبيث اجتاهاته،

 زبونال خدمة يف التفرد و التميز حنو موجاة تسويقية اسرتاتيجية إطار يف زبائناا مع خاصة املنافع على الرتكيز
 زيادة إىل إضافة املؤسسة، عالقة طبيعة يف والتغري التطور نتيجة املناج هذا ظار وقد والئه، وكسب به واالحتفاظ

 ولتحقيق األجل الطويلة العالقات على العمل أي اسرتاتيجي، بعد بالعالقات تسويقلل لذلك األفراد، لدى الوعي
 تطرأ اليت والتطورات التغريات مع وتكييفاا املؤسسة أنشطة فةلكا املستمر التطوير و تحسنيالب ذلك و األهداف،

 .الزبائن ورغبات حاجات على
 خصوصا متعلمجوا والزبائن املؤسسة على كبرية مبزايا يعود لكونه املناج، ذابا املؤسسات اهتمام سبب يرجع    

بتفعيل  مرتبط املناج هذا بيقتط أن وخاصة األطراف، تلك بني املنافسة و الصراع حدة فيضخت يف يساهم نهأو 
             مدخال تعترب فاي معينة، أساسية وخطوات مراحل بإتباع فعال بناء منوذج خاللمن  الزبون مع العالقة إدارة
                البقاء للمؤسسة يتيح أساسي كادف الوالء و تفعيل العالقات طويلة األمد لزيادة الرامية املداخل من
 قلأب بعمالئاا االتصال يف املؤسسة فعالية من ترفع اليت واالتصال املعلومات تكنولوجيا باستخدام ر،االستمرا و

 .تكلفة
 والضوابط اإلجراءات من مبجموعة التقيد جيب بالعالقات، للتسويق فعال تطبيقال إىل الوصول أجل ومن   

 االنتقادات بعض يواجه كونه بالعالقات التسويق يةفعال وقياس تقييم أمهية وتأيت لتطبيقه، املناسبة احلالة لتحديد
            مركزها على تؤثر قد خسائر املؤسسة حتمل وبالتايل العالقات فشل وخماطر التطبيق، حمدودية ختص اليت

 .ككل املؤسسة ىن بهتع وإمنا معينة ملصلحة مامة ليس وفا التنافسي، 
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ــمته - ــــ ـــــ ــــ ــــ  :يد ــ
رة وإدا بالعالقات التسويق باخلصوص و املفاهيم و املصطلحات مبعاجلة السابقة الفصول يف قمنا أن بعد    

   الفصل هذا يف سنتطرق ،مكوناته و املفهوم هذا عناصر على التعرف إىل إضافة العالقة مع الزبون يف املؤسسة
     متوسطة مؤسسة على جتريبية دراسةب سنقوم حيث ،يف املؤسسة اجلزائرية بالعالقات التسويق إىل توضيح واقع

       و ذلك املختصة يف إنتاج وتسويق اخلزف جبميع أنواعه ، " CERAMIS" سرياميس الّسوافلّية  هي مؤسسة و
 سنحاول حيث موجه للزبائناجلزء الثاين و  وظفنيللم اجلزء األول موجه :مؤلف من جزئني استبيان توزيع خالل من

 شكل على  املضامني بوضع ذلك و  ،اجلزائرية املؤسسات يف  ممارساتهبالعالقات و  التسويق تطبيق  واقع  كشف
 .يف املؤسسة اجلزائرية  بالعالقات توضيح واقع التسويق يف حبيث تساعدنا أسئلة جياب عليها،

  :كاأليت باحثامل الفصل هذاسيتضمن  
   .الّسوافلّية "CERAMIS" مؤسسة تقدمي:األول املبحث
  .الّسوافلّية "CERAMIS" لدى املوظفني و للزبائن امليدانية الدراسة:الثاين املبحث
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  ". CERAMIS" سرياميس الّسوافلّية  مؤسسة تقدمي :األول املبحث 

 .يف اجلزائر  املختصة يف مواد البناء  املتوسطة ؤسساتاملتعترب سرياميس السوافلية من     

 الّتعريف باملؤّسسة: املطلب األول  
فهي . شركة متخّصصة يف إنتاج و تسويق مواد الّسرياميك، و خباّصة البالط احلائطيّ " سرياميس الّسوافلّية"    

و شركة اخلزف للعرب من القطاع اخلاّص، فهي متّثل  (ECO)شركة ذات أسهم، خمتلطة بني القطاع العمومّي 
للقطاع اخلاّص و الباقي  % 54منوذجا حّيا للمزاوجة بني القطاعني اخلاّص و العاّم على املستوى الوطيّن بنسبة 

 .للقطاع العامّ 
اقتها هكتار، ط 2م و ترتبّع على مساحة قدرها 2002م و بدأت اإلنتاج عام 2002أنشئت املؤّسسة سنة     

 : هلا فروع على مستوى الوطن. من البالط ²م0000000اإلنتاجّية الّسنويّة أكثر من 
   ". CERAMIS" سرياميس الّسوافلّية *                            
 ". CERAMIG"   سرياميس الغزوات*                            
 ". CERAMIT" سرياميس تنس *                            
 ". CERAMIR" سرياميس الّرمشي *                            

 
 .مليار سنتيم 50أكثر من : رأس مال املؤّسسة -
 . اإلنتاج و البيع: طابع نشاطها -
 .سم 00* سم  20 -: البالط من نوع :منتجاهتا -

 .سم 50*  سم20 -                              
 .سم 00* سم  24 -                              
 .سم 50* سم  24 -                              
 .سم 00* سم  00 -                              
 .سم 50* سم  00 -                              

 :آلّيات االّتصال باملؤّسسة -
 :  الّسوافلّية CERAMISاإللكرتويّن  الربيد

    CERAMIS.SPA.SOUFAFLIA-DAIRA BOUGUIRAT MOSTAGANEM. * 

Tel : + 213 (045) 32 42 35 / 36. 

Tel FAX : + 213 (045) 31 42 80. 

EMAIL : CERAMIS-SPA-Souaflia@Yahoo.Fr. 
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 العّمال و اهليكل الّتنظيمّي للمؤّسسة: املطلب الثاين 
باإلضافة إىل جمموعة من يوضح اهليكل التنظيمي خمتلف الوظائف للمؤسسة وكذا العمال الذين يعملون فيها     

 .املعلومات األخرى 
 موظفي وعمال املؤسسة : الفرع األول

 :واملوظفني  عدد العّمال -أوال 
عّمال اإلنتاج و عّمال اإلعانة، عدد العّمال الذّكور : عامل مقّسمني إىل قسمني 020عدد العّمال حوايّل     
 .عاملة 22عامال و عدد العامالت اإلناث  80

 :الّشهادات العلمّية و الكفاءات املهنّية -ثانيا 
 بعض العّمال حيملون شهادة مهندس دولة، و بعضهم حامل لشهادة الّليسانس، و بعضهم حامل لشهادة    

 .الّدراسات الّتطبيقّية اجلامعّية، و بعضهم حامل لشهادة الّتكوين املهينّ 
 :نوعّية الّتوظيف -ثالثا
سنة و ذلك حسب كل قسم يف املؤّسسة، كما جند صنفا آخر  24سنة أو  04عامل دائم اخلدمة بعقد ملّدة     

 .املؤّسسةأشهر أو سنة واحدة حسب ظروف  6و هو عامل مؤّقت اخلدمة لفرتة قصرية 
 :املناصب و املهام -رابعا

 .و هو من يسرّي املؤّسسة و املسؤول األّول :املدير العاّم للمؤّسسة* 
 :و هم املوّزعون على املصاحل اآلتية :إطارات الطّبقة الثّانية* 

 هلا دور معاجلة مصاحل العّمال كاألجرة و اإلدارة العاّمة: مصلحة املستخدمني. 
 هلا دور تسويق و توزيع املنتوج: مصلحة الّتسويق. 
 تعمل على متوين املؤّسسة مبختلف مواد و أدوات اإلنتاج: مصلحة الّتموين. 
 هلا مهّمة نظافة البيئة و احمليط: مصلحة الّنظافة و البيئة. 
 املراقبة املالّية و احملاسبّية: مصلحة احملاسبة و املالّية. 
 قوم بعملّية اإلنتاجتضّم أغلب العّمال و هي ت: مصلحة اإلنتاج. 
 مسؤولة عن مراقبة اجلودة: مصلحة املراقبة و املخرب. 
 هلا دور يف تصليح أعطاب اآلالت و صيانة األجهزة و املعّدات : مصلحة الّصيانة و املراقبة الّتقنّية 

 .و مراقبتها
 .ميثّلون الطّبقة الثّالثة ضمن اهليكل الّتنظيميّ  :املنّفذون أو املستخدمون* 
 .ميثّلون الطّبقة األخرية من اهليكل الّتنظيمّي، و هي الطّبقة العاملة اّليت تقوم بعملّية اإلنتاج :العّمال* 
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 اهليكل التنظيمي للمؤسسة :الفرع الثاين  
بالّتطّرق إىل مجيع املصاحل املتواجدة    " سرياميس الّسوافلّية"إّن الّشكل اآليت يبنّي اهليكل الّتنظيمّي ملؤّسسة     

 .يف املؤّسسة
 اهليكل التنظيمي ملؤسسة سرياميس(: 41)الشكل رقم 

 اإلدارة العاّمة
DG 

 
  

  

 
 

 

  

 

 

 ("سرياميس"ملؤّسسة اهليكل الّتنظيمّي )وثائق املؤسسة : املصدر

 : مؤسسة سرياميس السوافلية لدى واملوظفني للزبائن امليدانية الدراسة :الثاين املبحث
موظفي وعمال الوظيفة التجارية يف املؤسسة باإلضافة إىل كل من له احتكاك مباشر مع الزبائن       باختيار قمنا    

     التطبيقي اجلانب من املوضوع دراسة علينا يسهل قد هذا و الزبائن أنواع كل مع املباشر التعامل هو السبب و
 االستمارات بتحليل نقوم مث  من و الدراسة مراحل حتليل املبحث هذا خالل من سنحاول وه املؤسسة هذ يف

 .من جهة أخرى املؤسسة وعمال  موظفي ومن جهة   للزبائن املقدمة

مصلحة 
الّنظافة و 

 البيئة

 اإلدارة املالّية 
 احملاسبةو 

مصلحة 
 املستخدمني

مصلحة 
 الّتموين

 مصلحة احملاسبة 
 و املالّية

مصلحة 
 الّتجارة 
 و الّتسويق

 الّدائرة 
 الّتقنّية

مصلحة 
 الّصيانة 

 و املراقبة الّتقنّية

مصلحة 
 املراقبة

 و املخرب

مصلحة 
 اإلنتاج
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 الدراسة مراحل حتليل :األول املطلب
 أنه رأينا واقعية، و متثيال أكثر فيه الواردة املعلومات جعل و أكثر، مصداقية املوضوع إعطاء أجل من    

 .امليدان من االنطباعات و اآلراء لرصد استقصاء عملية إجراء يستحسن
هذه املصلحة         يف املوظفني أن جند حيث هو املصلحة التجارية و سرياميس مؤسسة من جزءا أوال واخرتنا

 .باإلضافة إىل جمموعة من الزبائن  الزبائن مع مباشرة يتعامل املؤسسة من
 :االستبيان إعداد منهجية -أوال
 .التالية اخلطوات بإتباع قمنا امليداين، حبثنا إلجناز    
 :الدراسة مشكلة حتديد -4

 الكبرية األمهية تعطي اهنأ حيث امليداين، البحث هذا يف األوىل الرئيسية اخلطوة الدراسة مشكلة حتديد يعترب   
 :يف تتمثل اليت و النتائج، تقييم يف

 ."  CERAMIS" سرياميس الّسوافلّية   مؤسسة يف بالعالقات التسويق واقع  إبراز -        
 :البحث جمتمع 2-
 CERAMIS مؤسسة موظفي تربط اليت العالقة وضعية معرفة هو االستقصاء إجراء من اهلدف أن مبا    

    العمال و املوظفني هم و ، بالدراسة عالقة لديهم الذي األشخاص دراستنا استهدفت فقد زبائنها، والّسوافلّية 
 لدىاملمارسة و التطبيق من خالل  يظهرواقع التسويق العالقايت  أن حيثالذين يتعاملون مع املؤسسة   الزبائن و

  .والتفاعالت  التعامالت خالل منبىن تاليت  مع الزبائن العالقةبناء  و وجودباملوظفني 
 كل هم الزبائن خيص فيماف ، الدراسة موضوع اخلصائص فيها تتوافر الذين األفراد مجيع الدراسة جمتمع ميثل     

 الزبائن مع مباشرة يتعاملون و حيتكون الذين املوظفني و الدراسة قيد املؤسسة مع مباشرة يتعاملون الذين الزبائن
 :الدراسة عينة حتديد 3-
حيث يبني اجلدول  املطلوبة البيانات بتوفري الكفيلة و الدراسة مجيع من املختارة املفردات هي الدراسة عينة     

 .التايل العينة املختارة من العمال واملوظفني والعينة العشوائية املختارة من الزبائن 
 . املؤسسة وموظفي الزبائن من كلل العينة مفردات عدد : (40) رقم اجلدول           

 الزبائن العمال و املوظفني العينة نوع
 36 00 العينة حجم

 الطالب إعداد من :املصدر
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أنه كل يوم  حيث كبري الزبائن عدد ألن  و أفراد 00 هم  الدراسة قيد والعمال املوظفني عدد أن نالحظ   
 .زبون 36 املختارة عشوائيا الزبائن عينةكانت  ،املؤسسة يتعامل مع زبون 20 من أكثر حوايل
 :البيانات مصادر و نوع حتديد 4-

ن          يتعاملو  الذين والعمال املوظفني و جهة من الزبون هو املصدر يكون أن أردنا البيانات مجع أجل من   
الذين  األفراد من حمدد عدد من البيانات جتميع و االستبيان تقدمي طريقعن  من جهة أخرى و ذلك الزبائن مع

 .للباحث أمهية ذات معينة خصائص مفيه تتوافر
 هاعتمدنا ما أحسن و أنسب كانت الشخصية املقابلة فإن سليمة، إجابات على احلصول فرصة اغتنام أجل من و
 حينما التوضيح و الشرح أو الغموض، توضيح و التدخل لسهولة ذلك أعددناه، الذي االستقصاء تقدمي يف

 .ذلك األمر يتطلب
 :االستبيان إعداد -ثانيا 
 عليها بين قد اليت الفرضيات جاءت و األسئلة، من عدد منها كل يضم أجزاء 03 على حيتوي االستبيان    

 :التالية املواضيع على بناءا املطلوب إىل الوصول خالهلا من ميكن ألسئلة صيغ إجياد طريق عن وذلك حبثنا موضوع
  .العينة ألفراد الوظيفية و الشخصية اخلصائص :األول  زءاجل
 .الدراسة قيد املؤسسة زبائن مع العالقة إدارة و بالعالقات التسويق عن معلومات :الثاين  زءاجل

  .  مع املؤسسة وتعامالهتم تقييم الزبائن لعالقتهم:اجلزء الثالث 
 :األسئلة من خمتلفة أنواع على اعتمدنا االستقصاء أو األسئلة لقائمة تصميمنا عند
تكون  أي واحدة إجابة ذو مغلق سؤالويعين ذلك  للمستقصى حمددة خيارات أعطينا فيه و :املغلق السؤال -

 .سيئة -3 متوسطة-2 جيدة-1 مثل إجابتني من أكثر أي متعددة إجابة ذو مغلق سؤال و ال أو نعم اإلجابة 
  ايةهن يف له يرتك و منه للمستقصى مسبقا للسؤال بديلة إجابات تقدمي يتم فيه :املفتوح املغلق السؤال -

 .أخرى معينة جبزئية منه املستقصى حيددهاحيث  اإلجابات
 .جدا رديئة رديئة، متوسطة، جيدة، ممتازة، :عبارات باستعمال :االجتاهات لقياس أسئلة -

 : الدراسة جمال -ثالثا
 .الزمين اجملالالبشري،جملال ا اجلغرايف، لجملاا :يلي فيما دراستنا جمال حصر ميكن    
 :اجلغرايف اجملال 1-
  امليدانية الدراسة هذه يف بالتحديد وهو ، امليداين البحث إلجراء املكاين النطاق اجلغرايف لجملابا يقصد     
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 .هي مؤسسة سرياميس السوافلية و تسويق اخلزف  يف املتمثلة و
 :البشري لاجملا2-
 عامال، 02 العمال عدد يبلغ حيث امليدانية، الدراسة اعليه أجريت اليت األفراد عدد البشري باجملال يقصد    
 ، أمن عون 02 و املخزن  عمال 02 إداريني، عمال 00
 :الزمين لاجملا3-
 املدة متفرقةشهرين  حوايل الدراسة إجراء بلغ حيث الدراسة، هذه استغرقته الذي الوقت الزمين جملالبا يقصد    
 املالحظة خالل من املعلومات مجع يف الباحث ساعدت املدة هذه أن حيث ،أسبوعيا ساعتني حبوايل يقدر ما أي

باملصلحة  االتصال مت و  ، 5302 سنة من ماي 30 غاية إىل فيفري شهرمن  52يف  باملؤسسة االتصال بدأ     
 الباحث قام و ميدانيا الدراسة إجراء على املوافقة ومتت ، التجارية للمؤسسة إضافة إىل مصاحل أخرى يف املؤسسة 

 .سابقا املذكورة املدة من األخري ما قبل األسبوع االستبيان بتوزيع
 الدراسة يف املستخدمة البيانات مجع أدوات -ثالثا
 املعلومات و البيانات من كبري عدد على احلصول من استعماهلا عند متكننا اليت األدوات من جمموعة هي    

 األدوات على هذه دراستنا يف اعتمدنا فقد ومنه عليها، الدراسة نتائج مجيع وتتوقف الدراسة، موضوع حول
 :التالية

 .املالحظة -
  :املقابلة -

موظفي املصاحل املختلفة خاصة موظفي املصلحة التجارية الذين يعتربون الواجهة األساسية  مع املقابلة إجراء مت    
من  دراسته من لنتمكن املوضوع هذا يف واإلداريني املؤسسة رأي على التعرف جلمن أ. للعالقات مع الزبائن 

  وجهة املؤسسة وآراء الزبون واملقارنة بينهما 
 .  اإلستبيان ستمارةا -
  :الوثائق -

  باملؤسسة اخلاصة الوثائق العديد على االعتماد مت الدراسة أثناء واملعطيات البيانات ريفتو و  ، البحث إلمتام    
 اخل... التنظيمي اهليكل . املؤسسة عروض و للتكوين استدعاء:مثل 
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 .حتليل نتائج االستبيان  :املطلب الثاين
األسئلة املوجهة إىل عينة الدراسة ونقصد بذلك كل من األسئلة  إجابات سنتطرق يف هذا املطلب إىل حتليل    

 .املوجهة  ملوظفي وعمال املؤسسة و األسئلة املوجهة للزبائن 
 املؤسسة  موظفي إىل املوجهة األسئلة إجابات حتليل: األول الفرع

 : الدراسة عينة خصائص وصف -أ
 مع املباشرة العالقة ذوي ،أي املباشرين و العمال املوظفني من الدراسة حمل املؤسسة يف املدروسة العينة تتكون    
 االستنتاجات و مباشرة املوظفني هؤالء على أسئلة طرح مت ،وقد أفراد عشرة من عشوائيا اخرتناهم الذين ائنالزب

 . الفعل ردود و املالحظة من تكونت املقدمة
 : املوظفني من الدراسة عينة أعمارنسبة    1-

 الدراسة عينة من املوظفني أعمار نسبة و تكرار(:50) رقم اجلدول

 
 .وثائق املؤسسة  و الدراسة استمارة على اعتمادا الطالب إعداد من:املصدر

 
 
 
 
 
 

 النسبة التكرار اخليارات
 % 60 06 سنة03 -53من 

 %20 02 سنة03-00من 

 %20 02 سنة23 -00من 

- -  سنة23أكثر من 

ــوع ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  %000 00 اجملمـــ
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 الدراسة عينة من املوظفني أعمار نسبة و تكرار  (:40) رقم الشكل

 
 الدراسة استمارة على اعتمادا الطالب إعداد من:املصدر

 ترتاوح ؤسسةامل موظفيأكثر من نصف  نأ لنا يتبني والشكل، اجلدولكل من   يف املوضحة النتائج خالل من    
 . سنة  03-53 مابني    أعمارهم

 فئة متثل فهي % 53 نسبة أما سنة 30 اىل 20 بني ما أعمارهم ترتاوح اليت الفئة أي % 23 نسبة تفسره ماهي و 
متثل أيضا فئة العمال الذين  % 53 بنفس النسبة أيو   سنة 03 اىل 31 بني ما أعمارهم ترتاوح الذين العمال

 شبابية فئة من موظفني على تعتمد املؤسسة إن نستنتج هذا خالل منسنة و  23إىل 00ترتاوح أعمارهم ما بني  
ولكن دون أن ننسى أهنا حتافظ على نسبة حىت ولو   العمل يف باحلماسة يتمتعونعمال  املؤسسة تستقدم حيث

 . كانت قليلة من العمال ذوي اخلربة يف جمال العمل والتسويق 
 :املؤسسة عينة الدراسة  وعمال املؤهل التعليمي ملوظفي -2

 املؤسسة عينة الدراسة وعمال ملوظفياملؤهل التعليمي :  (50)اجلدول رقم
 النسبة التكرار املستوى التعليمي

 %23 32 جامعي

 %53 35 ثانوي 

 %53 35 دون الثانوي 

 .إعتمادا على استمارة االستبيان وثائق املؤسسة من إعداد الطالب : املصدر 
 

%60 %20 

%20 

0 

 سنة30-20من 

 سنة40-31من 

 سنة50 -41من 

 سنة50أكثر من 

 أعمار الموظفين
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 املؤهل التعليمي ملوظفي وعمال املؤسسة(:40) الشكل رقم

 
  من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق املؤسسة: املصدر 

من خالل النتائج اليت توصلنا إليها يف اجلدول واليت تتعلق باملؤهل التعليمي للموظفني نالحظ أن املؤسسة     
الكفاءات املناسبة للمناصب يف املؤسسة فعلى سبيل املثال تعتمد على معايري جيدة يف التوظيف تتمثل يف إختيار 

بنسبة  مجيع املوظفني يف الوظيفة التجارية حيملون شهادات دراسات جامعية يف التسويق و اإلقتصاد وعلوم التسيري
على غرار باقي الوظائف األخرى باإلضافة إىل إختيار املوظفني الذين ميلكون سنوات خربة يف جمال  23%

هم حىت إهنا تقوم بتوظيف األفراد الذين يقومون برتبصات جامعية لديهم حبكم معرفتهم وجتربتهم يف ختصص
، كما الننسى أن املؤسسة حتتاج  الرتبص فهم خيتارون األفراد األكفاء الذين ميلكون الدافعية و احلماسة يف العمل

بال حيث كانت نسبتهم من عينة الدراسة إىل عمال مهنيني يكونون يف خدمة الزبون من حتميل وتعبئة واستق
  .كلهم متحصلني على شهادات مهنية تؤهلهم الحتالل مناصب مهنية   03%
 :لدى موظفي مؤسسة سرياميس ونإبراز واقع ممارسات التسويق بالعالقات و إدارة العالقة مع الزب -ب

اجلزء  باإلجابة علىن و مع الزب قةعالالألبعاد و عناصر التسويق بالعالقات يف  تطبيقهممن خالل ذلك  و     
 : اليت كانت كمايلي  األول من أسئلة اإلستبيان

 
 
 

60% 
20% 

20% 

 املؤهل التعليمي للعمال واملوظفني 

 جامعي 

 ثانوي 

 دون الثانوي 
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 :اجملال التسويقي  يف موظفنيلل تدريبية دورات إجراء -4

 إجراء املوظفني لدورات تدريبية يف جمال التسويق: (50)اجلدول رقم                 

 النسبة التكرار موظفنيلل تدريبية دورات جراءإ
 - - نعم
 %033 03 ال

  من إعداد الطالب إعتمادا على استمارة الدراسة: املصدر 

 قد اليت السلبيات و تدريبية تكوينية دوراتمن  يستفيدون ال وظفنيامل كلمن خالل اجلدول يتبني لنا أن      
 الشروط و املناسب األجر توفر اليت الكبرية املؤسسات حنو للمؤسسة العمال تغيري هي املؤسسة على ترجع

حيث أكد العمال واملوظفون أن التدريب يتحصلون ذلك نتيجة عدم إستفادهتم من التدريب  و للعمل األحسن
العلمية إال أن بعض املوظفني أشاروا  اإلقتصادية و فقط دون مراعاة التغريات التكنولوجية و عليه يف بداية العمل و

 . سبهم بعض اخلربة و التدريب  إىل أن  املشاركات يف املعارض تك
 : رضا العمال -2

  رضا العمال  :(50)اجلدول رقم                                       
 النسبة التكرار إرضاء املؤسسة للعمال

 %03 30 نعم
 %03 30 ال

 . من إعداد الطالب اعتمادا على استمارة االستبيان: املصدر 
من العمال يعتربون أن املؤسسة هتمل جانب إرضاء العمال  %03نالحظ من خالل اجلدول أن ما نسبته     

اإلتفاقيات اخلاصة بالزيادات يف األجور  ،وأن معظمحيث أهنم ال يتلقون أي عالوات أو منح غري األجر الثابت
قاضون أجورا أحسن من املوظفني غري مطبقة وبالتايل الوضع يدعو لإلضراب حيث أن بعض العمال املهنيني يت

وبذلك فإن املؤسسة ال تعمل على حتقيق رضا العامل وتوظيفه يف حتقيق رضا حيث ملسنا إستياءا  واضحا لديهم 
من كل رغم بالالعامل الراضي يقدم كل جهوده من أجل إرضاء الزبون و  معظم الدراسات تؤكد أن الزبون حيث أن
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أن معاملة الزبون تبقى فوق   وين يف العمل رغم اإلمهال الذي يتلقونه من املؤسسة ملسنا يف عينة العمال التفا هذا
 . كل اعتبار 

 : املؤسسة موظفي نظر وجهة من املؤسسة زبائن مع ةقعالال -3
 املؤسسة موظفي رظن وجهة من الزبائن مع العالقة : (50)رقم اجلدول                     

 الدراسة استمارة على اعتمادا الطالب إعداد من:املصدر
املؤسسة فيظمو  رظن وجهة من الزبائن مع العالقة: (40)رقم الشكل

 
 الدراسة استمارة على اعتمادا الطالب إعداد من:املصدر

 املوظف بني يتم الذي و التفاعل االتصال طبيعة حول الدقيقة املعرفة إىل الوصول السؤال هذا من الغرض   
 الطرفني بني العالقة و جيد فاالتصال إذا ، جيدة بالزبائن عالقتهم نأب اأدلو   %033 نأ فنجد الزبونو  املباشر
مواصلة  جيب انه على دال هذا و العالقة بسلبية حدأ أي يديل مل حيث ذلك على متفقون املوظفني مجيع وممتازة 

 . أكثر العالقات تعزيز و جذب حماولة و هبذا الشكل  الزبائن مع العالقةاإلهتمام ب
 

100% 

 العالقة مع الزبائن

 جيــــدة

 متوسطة

 سيئــــة

 النسبة التكرار العالقة مع الزبائن 
 %05 45 جيدة

 -  - متوسطة

 - - سيئة

 %455 45 اجملموع
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 :بشكاوي الزبائن  املباشر إلهتمام املوظفني سببال -1
 اإلهتمام بشكاوي الزبائن  :(45)رقم اجلدول

 النسبة التكرار اخليارات
 %03 30 تنمية و توطيد العالقة مع الزبون وإطالتها

 %03 30 تلقي عقوبات من اإلدارة تفادي

  - جمرد خلق و تعامل إنساين
ـــــوع ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  %033 03 اجملمـــ

 
 الدراسة استمارة على اعتمادا الطالب إعداد من:املصدر

 اإلهتمام بشكاوي الزبائنسبب  : (40)الشكل رقم                          

 
 

 الدراسة استمارة على اعتمادا الطالب إعداد من:املصدر
خلق )قد إستبعدوا اإلجابتني األخريتني املستقصيني املوظفني من % 03 نسبة إن أعاله اجلدول من نالحظ    

بناء  جلأ من م باهتمامهم بشكاوي الزبائناهتجمهودكل  يبذلون وأكدوا على أهنم  (وتعامل ، تفادي العقوبات
بذلك حيث  مقتنعون همو  ،امللك هو الزبون أن يعتربون فهم ، األجل مع الزبائنوتنمية  العالقات طويلة 

لتبقى هذه  ،يعملون على إرضاء الزبون للمحافظة عليه وضمان عدم تسربه وجعله وفيا للتعامل مع املؤسسة

90% 

10% 

 اإلهتمام بشكاوي الزبائن

تنمية و توطيد العالقة مع الزبون 
 وإطالتها 

 تفادي تلقي عقوبات من اإلدارة 

 مجرد خلق و تعامل إنساني 
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باإلضافة  ،جناحهميف السوق وحتقق اهدافها ألهنم يعتربون أن هذه املؤسسة هي مؤسستهم وجناحها يعين  املؤسسة
كما الننسى أهنم  يعتربوهنا مصدر عيشهم ،والية مستغامن ككل  إىل أهنم يعتربوهنا مفخرة لبلدية السوافلية و

ونقصد بذلك موظف  % 03 نسبة نودخلهم الوحيد فمن ميلك وظيفة يعمل على احملافظة عليها ، يف حني أ
هناك العتاب وحىت العقوبات يف حال كانت  ادي اللوم ومل على اإلهتمام بشكاوي الزبائن من أجل تفيع واحد

   .مشكلة مع الزبون وطرحت لإلدارة 
 :الزبون مع العالقة بتحسني اخلاصة القرارات يفوظفني للماإلدارة  إشراك مدى -0

  الزبون مع العالقة بتحسني اخلاصة القرارات يف وظفنيللم اإلدارةمدى إشراك : (44)رقم اجلدول
 النسبة التكرار اخليارات
ـــم ــ ـــ  %23 32 نعـ

 %23 32 ال
ـــــوع ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  %033 03 اجملمـــ

 
 الدراسة استمارة على اعتمادا الطالب اعداد من: ملصدرا

 بني و بينها العالقة تطوير يف دور لديها إلدارةا أن أعاله اجلدول ملعطيات قراءتنا خالل من االستنتاج ميكن    
 بنسبة متوسطة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نلمس واقع مفهوم التسويق الداخلي يف املؤسسة  الزبائن

    من خالل توضيح املؤسسة ألهدافها التسويقية للموظفني وإشراكهم يف القرارات و األخذ بآرائهم  %(40)
نلحظ حيث  يف احلاالت الضرورية  تهاومتابع اإلدارة إىل بلجوئهم حتدث مع الزبائن اليت املشاكل حلمن أجل 

جند أن املوظفني يقدمون املعلومات الالزمة و املناسبة الختاذ القرارات  تظافر اجلهود يف حالة وقوع املشاكل كما
حسني وتنمية العالقة مع ذلك لت و خاصة الذين حيتكون مباشرة مع الزبائن  الفعالة يف حتقيق األهداف التسويقية 

 .من اراءهم ال تأخد بعني اإلعتبار  من العمال واملوظفني % 23 رغم تأكد ائن واحملافظة عليها بالز 
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 :الزبائن على املؤسسة موظفي حمافظة طرق -0
 :يلي فيما تتمثل األجوبة أغلب كانت    

 .حسن املعاملة  -
لتعرف اجليد على العمالء وذلك أن  إمتالك املؤسسة لقاعدة بيانات حول العمالء متكنهم من التفاعل وا -

بتوفري  خاصة الزبائن األكثر رحبية و ذلك الشخصنة من خالل معاملة كل زبون على حدىاملؤسسة تعتمد على 
 .من خالل منح ختفيضات  حسب األولويات إهتمامات الزبون ورغباته

 .احملددة األوقات يف خدمة مستوى أعلى تقدمي -
 .بالوعود الوفاء و الزبائن متطلبات تلبية -
 .الزبون رضا على تؤثر أن اهنشأ من اليت والبشرية املادية الوسائل كل توفري -
 .املناسب السعر -
 .الالزمة املعلومات تقدمي -
 :الزبائن بني التمييز إسرتاتيجية تبين -2

 الزبائن بني التمييز إسرتاتيجيةتبين  : (21)اجلدول رقم                      

 النسبة التكرار الزبائن بني التمييز
 %033 03 نعم
- -  ال

 من إعداد الطالب إعتمادا على استمارة الدراسة :املصدر 

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن كل املوظفني بدون إستثناء  يؤكدون على وجود متييز بني الزبائن بنسبة     
 ملونايع املؤسسة موظفي أن حيث وهذا دليل على أن املؤسسة تتبىن إسرتاتيجية التمييز بني العمالء 033%

 :يف تتمثل قد خاصة بطرق املهمني الزبائن
فهي تعامل كل زبون على أي مانسميه أيضا بالشخصنة  ، خاصة مزايا تقدمي و اجليدة املعاملة و اخلدمة سرعة -

      قاعدة بيانات حول الزبائن تستعني هبا يف توفري املعلومات الالزمة حول الزبائنحدى حبيث متلك املؤسسة 
اخل ،  وهذا ماكنا حناول ....من معلومات شخصية كاإلسم ،الرقم اجلبائي ،رقم السجل التجاري ، رقم أعمال

 مداخيل من  %80 باريتو قانون ،فبتفسري الزبون قيمة إىل راجع السبب و ،الوصول إليه من خالل هذا السؤال 
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وهم الزبائن األكثر رحبية  الزبائن من % 20 بنسبة أكثر االهتمام فيجب الزبائن من % 20 حيققها املؤسسة
 . بالنسبة للمؤسسة

 :معايري التمييز بني العمالء   -0

 معايري التمييز بني العمالء : (43)اجلدول رقم                               

 النسبة التكرار التمييز بني العمالءمعايري 
 %03 03 (، نوع الزبونرقم األعمال) :معايري مثل  حسب

- -  حمددة معايرياليوجد 
 من إعداد الطالب إعتمادا على استمارة الدراسة :املصدر 

قد تعززت متاما ( يوجد متييز بني العمالء أم ال)اإلجابة على السؤال السابق من خالل اجلدول الحظنا أن     
أنه يتم التمييز  حيث استنتجنا فعملنا على إدراج السؤال  مرة ثانية بطريقة أخرى ،، ألنه قد راودتنا شكوك حوهلا 

 هذا ما و ،قالب واحدبإعتبار اإلجابتني تصب يف مرات الشراء و عدد سب كل من رقم األعمال حبني العمالء 
حيث يتمتع الزبائن األكثر رحبية بالنسبة للمؤسسة بعالقات جيدة مع املؤسسة  ،للزبائن يستوجب قاعدة بيانات

تطبيقا ملبدأ الزبون هو امللك  ،ومستوى إهتمام كبري يصل إىل حد املشاركة يف القرارات التسويقية اخلاصة باملؤسسة
  . هذا ما ملسناه يف املؤسسة و ،من حوله كافة االنشطة التسويقية للمؤسسةوهو احملور األساسي الذي تدور 

 تقييم الزبائن للعالقة اليت تربطهم باملؤسسة  :الثاين الفرع
سوف حناول الوصول و التعرف على إدراك  للزبائن املوجهة أسئلة اإلستبيان اجلزء الثاين من حتليلمن خالل     

 .الزبون لواقع العالقة اليت تربطه باملؤسسة واستجابته هلا  وكيف ينظر إليها 
 : الدراسة عينة خصائص وصف -أ

 عليهم االستمارات بتوزيع قمنا حيث املؤسسة بالتعامل مع يقومون الذين الزبائن عينة على الدراسة ترتكز    
أبواب  غلق و املدة ايةهن إىل العمل ساعات بداية عند أي متقاطعة فرتات يف متتالية أيام مخسة مدة خالل

 .املصلحة التجارية 
 مدة خالل إرجاعها دون الزبائن أخذها الباقية 05 و منها 02 على الزبائن أجاب استمارة 06 بإعداد قمنا فقد

 نسبتها تبلغ تسرتجع مل اليت االستمارات و %00.00 تبلغ عنها أجيب اليت االستمارات نسبة أن أي الدراسة
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 شروط أي مراعاة دون التقينا هبم يف املؤسسة الذين الزبائن إىل مباشرة االستمارات توزيع مت وقد % 00.05
 .أخرى

 .املدروسة العينة ألفراد والوظيفية الشخصية اخلصائص حسب الدراسة عينة توزيع يبنياملوايل  اجلدول و    
  الزبائن العينة ألفراد والوظيفية الشخصية اخلصائص: (41) رقم اجلدول                  

 %النسبة التكرار املتغري
 اجلنس

 
 %03.252 50 ذكر
 %0.002 30 أنثى

 السن
 

 %02.052 52 سنة40 من أقل
 %00.03 32 سنة 23إىل 03من 

 %32.22 35 سنة23أكثر من 
 املستوى
 التعليمي

 

 %00.002 00 جامعي
 %00.2 05 ثانوي

 %52.052 30 الثانوي دون
 .الدراسة استمارة على باالعتماد الباحث إعداد من :املصدر

  : اجلنس متغري حسب العينة أفراد حتليل  1-
 ما أي إناث، والباقي ذكور، الدراسة عينة من    90.625%أن هو اجلدول من املالحظ     
 يقومون الذينذكور وهم  هم العمل اخلاصني بالبناء  أرباب أغلب أن إىل ذلك يرجع قد و ،%30.002نسبته
 الذين اإلناث أما أرباب املنازل  ، باإلضافة إىل املقاولني و مثل مؤسسات البناء املختلفة املناسبةالشراء  بعملية

      ديكور خاص هبن  على يرغنب يف احلصول اخلاص أو العام القطاع يفاخلزف فهن عامالت  بشراء يقومون
 .اخل......دورات املياه  يف املطبخ ،
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 اجلنس متغري حسب العينة أفراد :  (40)رقم الشكل                             

 
 الدراسة استمارة على باالعتماد الباحث إعداد من :املصدر

 :العمر متغري حسب العينة أفراد حتليل 2-1-
    78.125%ب تقدر سنة 40 عن أعمارهم تقل اليت الزبائن نسبة أن النتائج أشارت فقد للعمر بالنسبة      

ــب تقدر سنة 50 إىل 40 مابني أعمارهم ترتاوح اليت الزبائن نسبة أن حني يف العينة أفراد من       (  14.70%)ــ
 الذين الزبائن من ضعيفة نسبة تعترب سنة 60 إىل 51 بني ما أعمارهم ترتاوح اليت الزبائن نسبة أن أيضا املالحظ و

ــب النتائج حسب نسبتهم تقدر اليت و األخرى باألعمار مقارنة املؤسسة يتعاملون مع   هذا ومن ( % 5.88 ) ـــ
 التايل الشكل واإلحتياجات اخلاصة بالبناء  بشراءهم الذين يكلفون   سنة 40 من أقل الزبائن أغلب أن نستنتج
 .الزبائن من املدروسة العينة جمتمع يف األعمار نسبة يوضح

  العمر متغري حسب العينة أفراد :(25) رقم الشكل                             

 
 الدراسة استمارة على باالعتماد الباحث إعداد من :املصدر
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9,375% 

 أفراد العينة حسب اجلنس 
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5,88% 

 أفراد العينة حسب العمر 
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 :التعليمي املؤهل حسب العينة أفراد حتليل 3-1-
 توافد أن يبني ما هذ النسبة متقارب تعليمي مستوى كل عينة حجم أن فنالحظ العينة أفراد توزيع عن أما       
 ال املؤسسة نأل الشراء يستطيع من املهم ولكن التعليمي املستوى ضرورة الزبون على يتعني ال لشراء اخلزف الزبائن

 الشكل يوضحه ما هذا و ، اهب يقوم اليت الشراء عمليات يف أمهيته تظهر بل التعليمي مستواه يف الزبون أمهية ترى
 :التايل 

  التعليمي املؤهل حسب العينة أفراد يوضح :  (24) رقم الشكل                         

 
 الدراسة استمارة على باالعتماد الباحث إعداد من :املصدر

 شباب الذكور وأغلب الذكور من اغلبهم زبائن جمموعة من تتكون الدراسة عينة بأن القول ميكن كنتيجة    
 .التعليمي املستوى باختالف يتمتعون

 .الزبائن رظن وجهة من الزبائن املؤسسة و بني العالقة تقييم-ب 
 بالعالقات التسويق تكشف أسئلة إىل االستمارة من اجلزء هذا يف سنتطرق العينة خصائص إىل تطرقنا أن بعد    

 :ويتضمن املؤسسة زبائن نظر وجهة من الزبون مع العالقة إدارة و
 بني العالقات طبيعة وجود و عرفةجمموعة من األسئلة اليت توضح و تبني تقييم الزبائن لتعامالهتم مع املؤسسة مل

 على حدى  سؤال كل على التعليق و بالتحليل ومقن مث من و الزبائن إجابات خالل من هذا و زبائنها و املؤسسة
 :كمايلي 
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 :  seramis مؤسسة مع الزبائن تعامالتمدة  -4
  املؤسسة مع الزبائن تعامل مدة تقييم : (40) رقم اجلدول                       

 النسبة التكرار املؤسسة مع التعامل مدة

 %52 32 أشهر 06 أقل من
 %05.2 30 سنة 01 إىل أشهر 06
 %52 32 سنوات 02 إىل سنة 01

 %00.2 05 سنوات 35 من أكثر
ــــــوع ــ ــ ـــ ــ ــ  %033 05 اجملمـــ

 .الدراسة استمارة على اعتمادا الطلب إعداد من :املصدر
 اليت املدة يف املؤسسة مع يتعاملون الذين للزبائن كانت  %02.4ب نسبة أعلى أن أعاله اجلدول من يالحظ   

وذلك من خالل  قدرهتا على هذا دليل على أن املؤسسة تعتمد على سياسة تسويقية جيدة  و ،سنة 02تفوق 
الذين هم  ،وتفعيل العالقات طويلة األجل مع الزبائن ةترسيخ امليزة التنافسية بتنمي خلق الوالء لدى الزبائن و

 حيث أهنم يدركون تكاليف وخماطر التغيري ،ماتتضمنه من تبادل يف القيمة بدورهم يدركون أمهية هذه العالقة و
وهم الزبائن املوالني  ،قة باإلضافة إىل املزايا اليت يتحصلون عليها دون الزبائن اآلخريناليت متنعهم من حلحلة العال
سنة وهذا دليل آخر على قدرة املؤسسة على احلفاظ على 5-0للزبائن مابني  %24للمؤسسة ،كما جند نسبة 

  حسب العينة أشهر 06زبائن كل  05نصف زبائنها تقريبا كما جيب أن ننوه أن عدد الزبائن املتسربني يبلغ 
باعتبارها متلك  على سياستها التسويقيةباعتبارهم اليؤثرون ،عمدا هتتم باستعادهتم  لذلك نعتقد أن املؤسسة ال

   .قاعدة زبائن مرحبة 
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 : املؤسسة بتسويقها تقوم اليت منتجات على الزبائن تعرف طرق -2
  :كااليت هي اليت و املؤسسة تسوقها اليت باملنتجات الزبائن تعريف وطرق وسائل تعددت       

 املؤسسة منتجات على الزبائن تعرف طرق أهم: (21)رقم اجلدول
 النسبة التكرار املؤسسة تسوقها اليت املنتجات على التعرف طرق

 - - التلفزيون و اإلذاعة
 %00.52 03 العروض املتجولة

 %52.052 30 املشاركة يف املعارض
 - - والصحف اجملالت

 - - االنرتنت
 %03.252 00 واملعارف األصدقاء حديث

 الدراسة استمارة على اعتمادا لباالط إعداد من :املصدر
 أحد كونه يف  %03.252بنسبة  الطليعة يتصدر واملعارف األصدقاء حديث بأن املستجوبني أكثر يرى     
 قد املؤسسة أن نقول بأن لنا يسمح هذا ولعل ا،هتمنتجا ومبؤسسة  التعريف على ساعدت اليت الطرق أقوى

 يسمى ما وهذا ،لصاحلها جمانية وإشهار جذب وسيلة مبثابة كانوا الذين احلاليني الزبائن إرضاء استطاعت
 بالدور اإلقرار من البد هلذا، معارفهم و أصدقائهم بتقليد يقومون الزبائن معظم أن جند و،  السفاري بالتسويق

 معها، التعامل يف وترغيبهم املؤسسة إىل جدد زبائن استمالة يف الراضني للزبائن اإلجيايب احلديث يلعبه الذي الكبري
 الدراسات إليها آخر وصلت الذياألمر  "De bouche à l’oreille" األذن إىل الفم منباسم  يعرف ما وهو
 على أفراد ( 05 ) مخسة حوايل إىل ما مؤسسة مع جتربته بنجاح وشعوره رضاه ينقل الراضي الزبون :أن تقول اليت

 شخص معني منين يقوم أيف املرتبة الثانية بفارق ضئيل  %00.52العروض املتجولة بنسبة  جند أيضا و ، األقل
للتعريف  املشاريع عرب خمتلف ورشات البناء و و الرتويج املوظفني باستعمال سيارة املؤسسة الوظيفية للتجوال

املتمثلة يف املشاركة يف املعارض حيث أن املؤسسة وحسب  %52.052مث جند مانسبته  مبنتجات املؤسسة ،
وهران  فهي تشارك يف املعارض املختلفة اخلاصة مبواد البناء  يف كل من اجلزائر العاصمة ،سطيف و ،هؤالء الزبائن

 األخرى الوسائل دور يف حني نلحظ أناجملال  الذي تشارك فيه جمموعة من املؤسسات املختصة يف نفس،
 املتحصل البيانات تؤكده ما هو و ،معدومة متاما  األنرتنتو اجملالت والصحف :مثل  املختلفة اإلعالم كوسائل

 .أعاله اجلدول يف عليها
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 : دوافع الزبائن لتكرار الشراء -3
  .الزبائن للشراء دوافع تكرار :(21) رقم اجلدول                              

 النسبة التكرار اخليارات
 %20.002 00 تهعاملم حسناإلهتمام بالزبون و 

 %00.002 00 اإلهتمام بشكاوي الزبائن
 %32.52 35 (منخفضة)أسعار تنافسية 

 الدراسة استمارة على اعتمادا الطالب إعداد من:املصدر
               متثل حيث االستقصاء يف أكثر نسبة أخذت املعاملة حسن أن اجلدول خالل  من نالحظ     

و اليت تدفعه  ،واالهتمام  احلسنة املعاملة بعامل الزبون هتمامتدل على ا اإلجابات هذه و %20.002 نسبة
الزبائن  اغلب يؤكد و ،لتكرار الشراء وتكرار الصفقات مع املؤسسة ليصبح زبونا وفيا تربطه عالقة مع املؤسسة

تصل إىل العالقات الشخصية مع العمال و اليت تعترب كروابط  عالقات ئونينش اهنم  حسنة بطريقة ونيعامل الذي
 الزبائن ألهنماالهتمام بشكاوي  يف متثلت املائة يف %00.002 و  ،و حتد من فشلها  جتعل العالقات جيدة 

املؤسسة تتعامل معها حيث أكد الزبائن أن يدونوهنا يف سجل ،اليت واإلنتقادات  يولون أمهية كبري للشكاوي 
كون أن   مابرأيه اانفرد انذلو ال بزبونني اثننيخاصة  %32.52لتبقى نسبة  ،السرعة يف اختاذ احللول بالشفافية و 

     .األسعار هي الدافع الوحيد الذي جيعل الزبون يعود للشراء مرة أخرى
 متميز بشكل زبونلل ؤسسةاملمعاملة  -1

 كان ولذا ، لديه حنو املؤسسة جيد انطباع تكوين يف تسهم اليت العوامل من عامال للزبون املتميزة املعاملة تعترب    
 :اآليت اجلدول يبينها عليها احملصل والنتائج ، بالتميز الزبون شعور مدى معرفة إىل هادفا السؤال هذا

 .بالتميز الزبون شعور مدى : (21) رقم اجلدول                              
 ةالنسب التكرار متميز بشكل زبونلل ؤسسةاملمعاملة 

 %00.52 03 نعم
 %00.02 00 ال

 %52 32 أحيانا
 من إعداد الطالب اعتمادا على استمارة الدراسة  :املصدر 
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   متميزة مبعاملة صهمخت املؤسسة أن يشعرون دائما مهنأ املستقصيني الزبائن من %00.52 نسبة صرحت    
 الشعور وبني متيز، بأي أبدا يشعرون ال فهم متاما خمالفا كان فرأيها % 00.02 نسبة ينماب  ، الزبائن بقية عن

 التمييز يف املؤسسة تبعهات إسرتاتيجية هناك أن نستنتج فمن هنا  %52من فرتة إىل أخرى نسبة  عدمه و بالتميز
 .يف اجلزء األول ولكن من وجهة نظر العمال واملوظفني 30رقم وهذا تأكيد لنفس السؤال السابق  ازبائنه بني

  الزبون نظر من املؤسسة و الزبائن بني العالقةستمرارية إ -0 
 املؤسسةو  الزبونة بني عالقإستمرارية ال  : (40)رقم اجلدول

 الدراسة استمارة على اعتمادا الطلب إعداد من :املصدر
 احلصول جمرد عند تتوقف عالقتهم بأن يرون الذين الزبائن عدد فإن أعاله اجلدول يف املوضحة النسب حسب    
     نسبته بلغ فقد ذلك عند تتوقف ال العالقة أن يرون الذين عكس ، % 31.25 نسبة بلغ املنتج على

حيتاج إىل املعلومات اليت  هأن   حيس املستهلك الن البيع عملية عند تتوقف ال اليت العالقة هذه و  % 68.75
تقدمها املؤسسة خاصة عن املنتجات اجلديدة باإلضافة إىل تقدمي اإلنتقادات واملالحظات اخلاصة باملنتوج مث إن 

 . زبائن عن املنتجاتاملؤسسة قد ترغب يف معرفة وقياس رضا ال
  املؤسسة جودة منتوجات -0

                                                                               :التايل اجلدول أعددنا منتجاهتا ،و  siramisمؤسسة معرفة رأي الزبائن حول   أجل من
 املؤسسة جودة منتوجات :(25) رقم جلدولا

 النسبة التكرار املؤسسةجودة منتوجات 
 %00.002 00 ممتازة

 %22.52 02 نوعا ما
 %30.002 30 رديئة

 الدراسة استمارة على اعتمادا الطلب إعداد من :املصدر

 النسبة التكرار باملؤسسة الزبون عالقة حدود
 %00.52 03 إمتام البيع جمرد عند تتوقف نعم

 %22.02 55 ذلك عند تتوقف ال
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إجابة ممتازة بنسب  و "ما نوعا "بإجابة أجابوا الزبائن أغلبية أنجند  أعاله اجلدول من نستنج ما حسب    
ا ما الحظناه من خالل وجود جممال على أن منتوجات سرياميس تتمتع باجلودة وهذلكنهم يتفقون  متفاوتة و
التأكد من مدى مطابقتها للمعايري املعمول هبا وطنيا وعامليا  خمربية تقنية تعمل على فحص املنتوجات ومصلحة 

خالل حتديد  باإلضافة إىل أهنا تقوم بتوجيه اإلنتاج من وللعلم فهي قد حتصلت على شهادات عدة لإليزو
 . املواصفات اليت يرغب هبا الزبون  

 : مبؤسسته الزبون عالقة تعزيز يف تساعد اليت التواصل طرق -0
 استغالل املؤسسة على كان واالتصال، اإلعالم جمال يف املتسارع والتطور اإلنسانية، املعرفة توسع مع    

 من تستعمله فيما يتمثل التكنولوجيات  هذه أهم ولعل .زبائنها مع عالقتها وتقوية بناء يف احلديثة التكنولوجيات
 :يلي  كما التجاريني األعوان مع املباشرة املقابلة و اهلاتف، االنرتنت،

  املؤسسة زبائن معال تواصل وسائل :(24) رقم اجلدول                      
 النسبة التكرار املؤسسة مع الزبائن تواصل وسائل

 %52.052 30 و الفاكس اهلاتف
 %30.002 30 االنرتنت

 %25.23 53 املباشرة مع املوظفني املقابلة
 الدراسة استمارة على اعتمادا الطلب إعداد من :املصدر

 مع املباشرة التواصل طريقة يستعملون الزبائن غالبية بأن لاجلدو  يف عليها املتحصل النسب خالل من الحظن    
كما يكون ذلك  اخل ...كما أن اغلب املعامالت النقدية تتطلب احلضور والتوقيع (%25.23)ة املؤسس أفراد
 عن استفسارات فمثال األخرى االتصال وسائل من عليها يتحصلوا أن يستطيعون ال اليت االستفسارات لطرح
كم أهنم يستعملون كل من اهلاتف والفاكس   معينة وثائق تتطلب طلبات أو املؤسسة يف متوفر معني منتج وجود

 .للحصول على معلومات بسيطة 
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 : همو والءالزبائن رضا   -0
 حيث أن  ،قابلية التغيري : إىل  شكل آخربلتكون هناك مصداقية يف اإلجابة على السؤال تعمدنا صياغته     

 : كمايلي السؤال هذا نتائج كانت وقد ، الوالء الرضا و على مؤشر هو للمؤسسة الزبون تغيري قابلية
  .لتغيريل الزبون قابلية:  (22) رقم اجلدول                       

 النسبة التكرار لتغيريل الزبون قابلية
 %00.52 03 مستحيل

 %00.02 00 ممكن
 %52 32 مىت توفر البديل

 ذي يصلوال الصعوبة غاية يف أمراتغيري سرياميس   يف يرون الزبائن من % 00.52 نسبته ما أن النتائج تبني  
 األحسن ن املؤسسةكو  منها األسباب من العديد إىل ذلك يف السببالزبائن  أرجعقد  و ، االستحالة حد إىل

 مع التعامل استمرارو التغيري تكلفة ارتفاع حيث تعودوا على املؤسسة باإلضافة إىل، الوالية والغرب مستوى على
واملوالني الذين يتمتعون بدرجة كبرية من الرضا والوالء  . املخلصني الزبائن من قاعدة ا متلك أهن على يدل املؤسسة

 أحسن خدمات توفر عندفورا  توافق %52ونسبة  اهبانسحا حتتمل %00.02 النسبة أن حني يف لسرياميس
 . املنافسني باقي لدى
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 :خالصة
 عرفت يتال و ،أهم املؤسسات اجلزائرية يف جمال مواد البناء وبالضبط اخلزف  أحد سرياميك السوافلية  عتربت

 بني فمن ،اتأسيسه وقت عليها تكان اليت بالوضعية مقارنة قوي مركز يف هاتوضع معتربة اجنازات و هامة تطورات
بشكل خاص  الزبائنمع  مع مجيع األطراف و بناء شبكة قوية من العالقات  ،سرياميس هاتحقق اليت االجنازات

من  ،كل هذاهلا حصص سوقية معتربة ودائمة ونضمني من أقطار اجلزائر املوالنيحيث أهنم جمموعة من الزبائن 
 إقامة و به االحتفاظ حنو السعي و له االستماع و بالزبون االتصالب بالعالقات التسويقخالل تبين منهج  

من  جدد عمالء كسب و طويلة لفرتة احلاليني بالعمالء االحتفاظ يف سرياميس ساعد أين معه، طويلة عالقات
 .املنافسةاملؤسسات   مع مقارنة تنافسية مزايا اهل حقق إجيايب بشكل العالقة مع الزبائن  إدارةخالل 
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 العامة الخاتمة
 

 معهم التعامل و م،هب االحتفاظ و العمالء جذب على يركز و يؤكد نظام أنه يف بالعالقات التسويق يتميز    
       املنافسة اشتداد ظل يف خاصة ،هتاخدما و اهتامنتج من منتفعني جمرد ليس و للمؤسسة، مالكني باعتبارهم

 من العديد إىل املؤسسات يف التسويق نشاط تعرض إىل باإلضافة التسويقية البيئة يف املتسارعة التغريات و
 بفعالية بالضرورة يرتبط ال التسويق على املنفقة األموال حجم أن يف أمهها يتمثل التساؤالت، و االنتقادات
 حتقق أن استطاعت لكنها و التسويقية اهت نشاطا على املال من القليل إال تنفق مل مؤسسات فهناك التسويق،
 على ميزانيتها نصف من أكثر أنفقت أخرىمع مؤسسات  باملقارنة ذلك و أعماهلا، جمال يف كبرية جناحات
 .ملموسا شيئا حتقق أن دون التسويقي، نشاطها

 عليها تبىن اليت بالطريقة أساسا ترتبط نواحي عدة على أثر له بالعالقات التسويق مبدخل املؤسسات اهتمام إن    
 هدف إىل ترمي الزبون، مع األجل طويلة عالقات بناء عملية ألن التنافسية، التسويقية هتا اسرتاتيجيا املؤسسات
 ألن معها، تعاملهم خالل من الزبائن مردودية عن الناجتة مداخيلها استمرارية طريق عن املؤسسة، استمرارية
 بوجود إال حتقيقهما ميكن ال الوالء و فالرضا الوالء، خلق و الرضا حتقيق إىل املؤدية الطريق هو بالعالقات التسويق
 يتحول زبائنها وبني بينها عالقة بناء جراء فمن ا،زبائنه و املؤسسة بني طيبة و حسنة عالقات و دائم إتصال
        يتحول بذلك فإنه ، هتامنتجا و املؤسسة عن الزبون يدافع وبالتايل للمؤسسة دائمني زبائن إىل اجلدد الزبائن

 منافسة أخرى مؤسسات إىل توجههم من الدب احملتملني، الزبائن من املزيد استقطاب مصادر من هام مصدر إىل 
              احملتملني أو احلاليني العالقة سواء مع الزبائن إدراة من املؤسسة ميكن اسرتاتيجياته خالل من بالعالقات فالتسويق

 ألطول مهب االتصال و معهم الثقة بناء و الداخليني عمالئها مع املؤسسة لعالقة اجليد التسيري أخرى ناحية منو 
 كل نمينحو  بالتايل و ،مبؤسستهم االعتزاز غاية يف و االنتماء و بالوالء الشعور و لديهم الرضا يشكل ،ممكنة فرتة
 . اخلارجيني يف سبيل حتقيق رضا و والء الزبائن مهتومهارا هتمقدرا
 االستنتاجات -

  :يلي كما تطبيقية أخرى و نظرية نتائج إىل التوصل مت املذكرة هذه فصول خالل من    
  :النظرية ستنتاجاتاإل* 
 مجيع لكنال اجمل هذا يف تعددت فاحملاوالت بالعالقات، التسويق ملفهوم موحد تعريف صياغة الصعب من -

  .احلديثة اإلدارة أدبيات اهتأفرز  اليت اهلامة املفاهيم من يعترب بالعالقات التسويق مفهوم بأن ونيتفق الباحثني
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 جتعل اجتماعية و هيكلية روابط إقامة و العمالء على احلفاظ يف بالعالقات التسويق مرتكزاتو  أهداف تتمثل -
 .جدد عمالء عناملستمر   البحث من بدال العالقة يف لالستمرار مضطرا العميل

 إنشاء من خالل إدارة العالقة مع الزبون يتطلب اسرتاتيجي توجهك بالعالقات تسويقلل السليم التطبيق اجليد و -
بناء العالقة الطويلة  و و التفاعل معهالتعرف على العمالء و استهداف العميل املربح املوايل  لزيادة للعمالء قاعدة

 .  األهداف التسويقية إىلللوصول مواكبة حاجاته ورغباته وحتقيقها بشكل جيد  معه من خالل حتقيق و
 رضا يف أمهها يتمثل بالعالقات التسويق ملدخل هاتطبيق جراء من املنظمات على ترجع املزايا من العديد هناك -

 األجل طويلة عالقات بناء حيث أن املنظمة، رحبية ارتفاع املنتج، نفس استخدام زيادة والئهم، زيادة و العمالء
ها يساعد املؤسسة، داخل عاملني أو موزعني موردين، مستهلكني، كانوا سواء املنظمة مع املتعاملة األطراف مع

 .يف حتقيق األهداف التسويقية
         يساهم متكامل تسويقي مزيج إلنشاء التسويقية، اجلهود مجيع وضع كذلك يتضمن بالعالقات التسويق -
 .السوق يف والبقاء التميز هلا تضمن للمؤسسة، تنافسية ميزة وحتقيق الزبائن ارضاء يف 
 جمال يف األداء تقييم اىل احلاجة تنشأ لذلك صعوبات، عدة يشوبه بالعالقات للتسويق الفعال تطبيقال نإ -

        اللمجا يف األداء حتسني اىل دفته عملية فهي فشله، أو جناحه فعاليته، مدى لقياس بالعالقات التسويق
  .فيها يطبق اليت املؤسسة على بالفائدة يعود الذي بالشكل به، االرتقاء و
 :التطبيقية اإلستنتاجات * 
سرياميس السوافلية  مؤسسة يف بالعالقات التسويق لنشاطاتالبأس هبا   ممارسة هناكأهم نتيجة هي أن     

     الزبون ألمهية إدراكهم خالل من ،التسويقية الثقافة من به بأس ال مستوى سرياميس راتاوإط عمالحيث أن ل
     املؤسسة بني القيم تبادل أساسها إسرتاتيجية خالل من معه العالقة وتفعيل عليه واحلفاظ جلذبه توجه وجود و 
      وهذا ماسنبينه  والئه وكسب الزبون جلذب التقنيات من جمموعة على أيضا املؤسسة  تعتمد كما ا،هنزبو  و

 :يف النقاط التالية 
    البداية نقطة هو الزبون ان تعترب حيث ، التسويقية مماراهتا يف بالعالقات التسويق منهج على سرياميس تعتمد -

 . للشركة التسويقي النشاط يف 
 .يؤثر توظيف العمالة الشبابية ذات املستوى التعليمي املقبول على سهولة تبين وتطبيق أنظمة التسويق احلديثة  -
املؤسسة و نوع الزبون وما  لدى احملقق األعمال رقم أساس على خاصةتعتمد   الزبائن بني التفرقة إسرتاتيجية -

 .يلحق بذلك من أسعار خاصة بكل نوع من الزبائن باإلضافة إىل التخفيضات و التسهيالت املمنوحة 
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على الكلمة  معتمدة السوق يف مكانتها وتعزيز صورهتا حتسني اىل الرتوجيية عملياهتا خالل سرياميس من تسعى -
 .باإلضافة إىل املشاركة يف خمتلف املعارض الوطنية والعروض املتجولةاملنطوقة للزبائن املوالني السفراء 

 أن  هذا مايؤكد على  ،استمرارية العالقة و تصالالا إقامة على الزبائن و املؤسسة يف العاملني بني اتفاق هناك -
 . ممكنة فرتة ألطول بالزبون االحتفاظ أجل من املؤسسة تبين جسور الثقة والوالء 

 .سنوات  20تعدت الزبائن لفرتات طويلة  نسبة كبرية من املؤسسة يف احملافظة علىجناح  -
 

      تستفيد اهنا كما،الزبون حنو املوحهة اسرتاتيجياهتا وضع اجل من املتوفرة البيانات بقواعد سرياميس تستعني -
 .املرتقب للزبون الشرائي بالسلوك للتنبؤ بالعالقات قيالتسو  موظفي من عليها احملصل املعلومات من 

 هبا يتقدم اليت الشكاوي و لالستفسارات الفورية االستجابة حسن معاملة الزبائن وسرياميس على  تسهر -
 . اخرى مرة الشراء على حتفيزهم و هبم االحتفاظ و السرتدادهم بذلك الزبائن،ساعية

 تكراروحتفزهم على  بالرضا زبائنها تشعر متوقعة غري اخرى و اضافية خدمات تقدمي سرياميس أيضا إىل تسعى -
  كل زبون بشكل متميز  مع يف التعاملالشخصنة  ، الزبون مع التعامل حسن :من خالل الءهمو  تعزز و الشراء
         السعي ،الزبون جتاه بالوعود االلتزام ، هافي التنويع و  نتجاتواحلفاظ على جودة امل و العمليات تسهيل

 .أسراره على احلفاظ خالل من الزبون ثقة كسب إىل
 .هلاالوالء املوالني الذين يتمتعون بدرجة كبرية من  و املخلصني الزبائن منواضحة  قاعدةل  إمتالك املؤسسة -
 : يف لثمتت يتلاو  املؤسسة ادارة على اهانلجس اليت النقائص بعض هناك نأ امك 
       إمهال املؤسسة لعماهلا وموظفيها بشكل كبري حيث أن  أغلبة املوظفني والعمال غري راضني عن املؤسسة -
 .ناحية األجر وال من ناحية التدريب والتكوين الذي يشعر املوظف بانه موضع اهتمام  من ال
 .باألخذ بآرائهم وانتقاداهتم يف القرارات التسويقية عدم إشراك إدارة املؤسسة للموظفني و العمال  -
وين ، املواقع نقص إستعمال وسائل اإلعالم واإلتصال احلديثة يف التواصل مع الزبائن مثل  الربيد اإللكرت  -

 .اإللكرتونية
 .اإلذاعة و التلفزة و اإلنرتنت : إمهال وسائل الدعاية واإلشهار مثل  -
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  :الفرضيات ختبارإ
 :بعد عرضنا لنتائج الدراسة توصلنا إىل مايلي     

" بالعالقاتمبفهوم وأمهية ممارسة التسويق  تام وعي و إدراك اجلزائرية االقتصادية املؤسسات لدى" :الفرضية األوىل
مهية كبرية يف حتقيق النتائج اإلجيابية باحملافظة على الزبائن وتنمية الوالء أ له التسويق بالعالقات صحيحة ،ألن

 .لديهم اجتاه املؤسة 
  "تعامالهتا يفبالشكل السليم  بالعالقات التسويق اجلزائرية االقتصادية املؤسسات وتطبق متارس" :الفرضية الثانية

حيث  تعامالهتا يف بشكل متواضع بالعالقات التسويق تطبق و متارس اجلزائرية االقتصادية املؤسساتالن  ،خاطئة
 . مثال التسويق الداخليبعد كتقصي أبعادا أخرى   هتتم بأبعاد حمددة و

 تسعى املؤسسةصحيحة ، ألن   "بالعالقات تسويقإدارة العالقة مع الزبائن مدخل أساسي لل" :الفرضية الثالثة
تنمية العالقات  طويلة األجل  و بتفعيل احلالينيعمالئها  على احملافظة إدارة العالقة مع الزبائن إىل من خالل

 . معهم و الوصول إىل الزبون املوايل مدى احلياة
 تبينصحيحة ، ألن   "للعمالء بيانات قاعدة إنشاء حيتاج إىل بالعالقات التسويق تطبيق" :الفرضية الرابعة

التعرف عليهم  زيادة اليت تضمن للعمالء بيانات قاعدة إنشاء خالل من التميز يف البدء يعين بالعالقات التسويق
 . و التفاعل معهم

      اإلتصال  ألن، صحيحة  "اإلتصال عنصر هام يف كل مناذج ممارسات التسويق بالعالقات" :الفرضية اخلامسة
هو أساس التسويق بالعالقات حيث يعمل على تنمية العالقات مع الزبائن ومع خمتلف األطراف األخرى  يالتفاعل

 .ات العالقة ذ
 يناسبالتسويق العالقايت  خاطئة ، ألن "التسويق العالقايت يناسب مجيع احلاالت التسويقية" :السادسة الفرضية

           كثريو يف   الزبائن و املؤسسات وطبيعة املقدمة املنتجات اختالف حسبى بعض احلاالت دون األخر 
            املؤسسة أنشطة كانت إذا خاصة يالزمه و التقليدي التسويق مع العالقايت التسويق يتكامل احلاالت من

 .وهذا ما  ينفي صحة الفرضية األخرية بالتنوع تتصف عمالئها و 
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 : التوصيات -
  :يلي كما نوجزها    
 انتقاء يف فعالة طرق بإتباع البشرية، املوارد و بالتسويق الداخلي االهتمام تعزيز العليا اإلدارة على ينبغي -

 كفاءة لرفع املختلفة احلوافز اعتماد و دورية، بصفة املهارات لبناء التدريبية الربامج استخدام و املوظفني،
 .املوظفني،

 املؤسسة صورة على احلفاظ أجل من معه العالقة تعظيم و مبختلف الوسائل بالزبون االتصال على الرتكيز -
 .السوق يف الشديدة املنافسة ملواجهة

    املؤسسة نشاط بؤرة هو العميل بأن املوظفني اقتناع على تقوم ثقافة نشر و بالعالقات التسويق تعزيز وجوب -
 .بقائها أساس و
        العميل على التعرف عملية لدعم ،زبائن لل و متجددة  شاملة تسويقية بيانات قاعدة وضع على العمل -
 .بالعالقات التسويق قاعدة متثل اليت و به االتصال و
 العميل رضا لتحقيق ذلك، على املرتتبة التكلفة عن النظر بغض هلم الدائم االستماع و لزبائن ا شكاوي معاجلة -
 .عليه احلفاظ و
 بالتايل و املوظفني و للعمالء الوالء و الرضا مستويات من ترفع قد اليت األسباب استكشاف يف االستمرار -

 .املؤسسة اسرتاتيجيات يف التحسني و التطوير و النمو يف االستمرارية ضمان
 داخل بالزبون التوجه ثقافة وتبين ترسيخ من خالل الزبائن مع العالقة إدارة اسرتاتيجية املؤسسة تبين ضرورة -

 املعتمدة اإلجراءات من العديد وتقليص التسويقية التكاليف كتخفيض منافع من هلا ملا ،موظفيها  وبني املؤسسة
 .الزبائن مع التعامل يف
  .هبم خاصة تسويقية برامج أو برنامج بوضع وذلك رحبية، ثركأ للمؤسسة حيققون الذين بالزبائن االهتمام -
 .ؤسسةامل معهم تتعامل اليت الزبائن لدى الرضا درجة مستوى ملعرفة اآلراء واستطالع الدراسات إجراء ضرورة -
  .اخلدمات وتقدمي إعدادو  بناء كيفية  يف لزبائنها املؤسسات إشراك حماولة -
  :ــب سرياميس عليها خيص وفيما   
 التسويق الداخلي وتنمية العالقة مع الزبون السيما العالقات تسويق ألبعاد اجليد للتطبيق جمهوداهتا ضاعفةم-
 .األبعاد بقية نسيان دون التنافسية للميزة حتقيقا و استجابة ثركاأل البعدين اعتبارمهاب

 .باألخذ بآرائهم وانتقاداهتم يف القرارات التسويقية إشراك إدارة املؤسسة للموظفني و العمال -
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 .وين ، املواقع اإللكرتونيةإستعمال وسائل اإلعالم واإلتصال احلديثة يف التواصل مع الزبائن مثل  الربيد اإللكرت  -
  :الدراسة  آفاق -
  : منها نذكر مستقبلية كأفاق طرحها حاولنا مواضيع عدة انتباهنا لفت املوضوع هلذا دراستنا ظل يف
 . الوالء كسب يف الزبون مع العالقة إدارة دور* 
  .التنافسية امليزة حتقيق يف بالعالقات التسويق دور* 
 .الداخلي يف كسب الوالءدور التسويق * 
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 للعمال املوجهة الدراسة استمارة:(1 ) رقم حقاملل
 مستغامن –بن باديس اجامعة عبد احلميد 

 خروبة - التسيري علوم و التجارية و االقتصادية العلوم كلية
 السوافلية  siramis وعمال موظفي إىل موجه استبيان

 ... احملرتم الكرمي أخي
 طيبة حتية                          ... احملرتمة الكرمية أخيت

 :حول موضوعه يدور الذي و التسويق، يف املاسرت رسالة حتضري ألجل علمي ببحث القيام إطار يف
 تطبيق مدى على التعرف دفهب االستبيان هذا اجناز مت ،"واقع التسويق العالقايت يف املؤسسة اجلزائرية  "

 األداء خالل من اأهدافه بلوغ و  السوقية احصته على للحفاظ  بالعالقات التسويق ملفهوم ملؤسسة ا
 يف إسهامكم تستلزم بصفة صياغتها متت األسئلة،اليت هذه على باإلجابة لنا، مساعدتكم نرجوا هلذا املرغوب

 البحث وألغراض سري بشكل تعامل إجابتكم أن علما   اإلستنتاج، و التحليل وصدق البحث موضوعية دعم
 ... التوفيق ويل هللا و تعاونكم وحسن املباركة جهودكم سلفا   شاكرين ،فقط العلمي

 القادر عبد موزاوي.د/املشرف األستاذبوبقرة نور ،  / الباحث
  . امام اإلجابة اليت تراها صحيحة )  ( ضع إشارة 

 : عامة معلومات -1
 ثانوي                دون الثانوي جامعي              : العلمي التحصيل  -:                              العمر -

 أسئلة خاصة بواقع التسويق العالقايت يف املؤسسة  -2
 نعم                        ، ال            :اجملال التسويقي  يف تدريبية دوراتب هل تقوم -

 ،  ال            نعم                    : هل انت راض عن املؤسسة اليت تعمل فيها   -

 متوسطة                  سيئة                جيدة              : زبائنال قتك  مععالكيف تقيم    -

 ( الدخل للعمل)تنمية العالقة            اخلوف من العقوبة            خلق إنساين          :بشكاوي الزبائن  ملاذا هتتم -

 نعم                         ال        : الزبون مع العالقة بتحسني اخلاصة اراتالقر  اإلدارة يفهل تشركك  -

 :كيف حتافظون على الزبائن -

 نعم                       ال           :   الزبائن بني هل هناك متييز واضح وصريح -

 رقم األعمال                  اليوجد معاييري حمددة             : التمييز بني العمالء   هذا معايريماهي  
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 للزبائن املوجهة الدراسة استمارة:(2 ) رقم امللحق
 التسيري علوم و التجارية و االقتصادية العلوم كلية/مستغامن –جامعة عبد احلميد ابن باديس 

  السوافلية siramis زبائن إىل موجه استبيان
 ... احملرتم الكرمي أخي
 طيبة حتية                                    احملرتمة الكرمية أخيت

 :حول موضوعه يدور الذي و التسويق، يف املاسرت رسالة حتضري ألجل علمي ببحث القيام إطار يف
 مدى على التعرف دفهب االستبيان هذا اجناز مت ،"واقع التسويق العالقايت يف املؤسسة اجلزائرية  "

 خالل من اأهدافه بلوغ و  السوقية احصته على للحفاظ  بالعالقات التسويق ملفهوم ملؤسسة ا تطبيق
 تستلزم بصفة صياغتها متت األسئلة،اليت هذه على باإلجابة لنا، مساعدتكم نرجوا هلذا املرغوب األداء

 سري بشكل تعامل إجابتكم أن علما   اإلستنتاج، و التحليل وصدق البحث موضوعية دعم يف إسهامكم
 ... التوفيق ويل هللا و تعاونكم وحسن املباركة جهودكم سلفا   شاكرين ،فقط العلمي البحث وألغراض

 القادر عبد موزاوي.د/املشرف األستاذبوبقرة نور ،  / الباحث    
 .امام اإلجابة اليت تراها صحيحة (  α) ضع إشارة 

 : عامة معلومات -1
 : العمر -                 أنثى              ذكر      : اجلنس -
 جامعي                    ثانوي                      دون ثانوي                                         : العلمي التحصيل -
 أسئلة خاصة بتقييم العالقة مع املؤسسة  -2

 سنوات 02 إىل سنة 10        سنة 01 إىل أشهر 06  أشهر 06 أقل من :  ؤسسةامل مع لكتعاممدة كم هي  -

 سنوات 10 من أكثر

االصدقاء     العروض املتجولة    املعارض     االنرتنت    اجلرائد واجملالت    اإلذاعة  : املؤسسة منتجات ت علىتعرف كيف -
 والتلفزيون 

  السعر       حسن املعاملة           اإلهتمام بالشكاوي :                            الشراء ك لتكرار  الدافع  ماهو-

 ال                 أحيانا نعم                         :                                  ة مميز هل حتس مبعاملة  -

  نعم                       ال     :                       باملؤسسة بعد الشراء  تستمر عالقتك -

 ممتازة                      نوعا ما                      رديئة :         املؤسسة جودة منتوجاتكيف تقيم  -
 اهلاتف                             الفاكس                            املقابلة املباشرة :   كيف تتواصل مع املؤسسة  -

  مستحيل                ممكن               مىت توفر البديل                       :هل تستطيع تغيري املؤسسة   -
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 بعض الصور الخاصة بمنتوجات سيراميك

 



 

121 
 

 


