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أتقدم بالشكر اجلزيل إىل العائلة الكرمية

بوروبة احلاج/ د:الكرامةذتاكما اخص بالشكر األس

كما ال أنسى الذكر إىل أن أشري إىل الذين أمدوا يل يد العون
.اجلزائراتصاالتمبؤسسة 

.إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد إلجناز هذا العمل



المقدمة العامة

أ

:المقدمة

علىاملؤسساتخمتلفيفالتسويقيةواملفاهيماملبادئوتطبيقبدراسةاألخريةاآلونةيفاإلهتمامزادلقد

يفالبحثخاللمناملؤسسةوأساسجوهرالعميلاعتبارعلىتقوماليتاملفاهيمهذهأنواعها،اختالف

الصراعبشدةتتسمأسواقظليفتنافسيةميزةلتحقيقواإلبداعواإلبتكارواخلدمةاجلودةعلىوالتأكيدحاجاته

.التنافسي

تطورمنعنهمتخضوماواإلنفتاحالعوملةظاهرةومعواتساعتطورمنالعاملياإلقتصاديشهدهماظلويف

املؤسسةبنيتربطوسيلةإجيادالضروريمنباتالعاملدولخمتلفيفاألسواقخمتلفواقتحامهااملنتجات

وسيلةيشكلإذذلكحيققأنهباعتبارأمهيةالتسويقياملزيجعناصرأكثرأحدالرتويجوميثلواملستهلك،

والسعيومستجداتتغرياتمنالبيئةتلكيفجيريماعلىالتعرفوبالتايلاخلارجيةبالبيئةاإلتصاللتحقيق

.معهاالتكيفإىل

املؤسسة،طرفمناملقدمةواخلدماتللمنتجاتالرتويجيفشيوعاواألكثراألساسيةالوسيلةاإلشهارويعترب

.وعنعنهاوكيلأفضلأنهكمامنافسيهااملؤسسةبهتواجهالذيالتسويقيالسالحميثلفهو

علىذلكيفمعتمدالهوالرتويجموضوعهعرضإىليهدفواقتصاديواتصايلاجتماعيكنشاطفاإلشهار

.فيهوالتأثرياجلمهورإنتباهوجذبوالتذكرياإلقناع

السائدالقيمونسقأفرادهحاجاتوفقموضوعهحيددفإناإلشهارمسعىهوهذاكانوإذا

اإلشهاريتحملهااليتاملسؤوليةتربزهناومنيعتنقها،اليتالثقافيةواحملدداتيتضمنهااليتاملرجعيةواجلماعات

.وأخالقياإجتماعيا
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ب

هلاحمببةصورةوبناءبزبائنهاصلتهاوتوطيداملؤسساتمتييزاجتاهيفدافعةقوةاإلشهاريشكلاملنطلقهذامن

.إليهااملستهدفةمجاهريهاإىلتقريبوكذا

غرسأوتغيريعلىيعملفهوحمددهدفحنواملواقفوتوجيهاألفكارنقليفبارزادورايلعبفاإلشهار

.اإلشهارموضوعحنووتوجيههالسلوكتدعيمإىلباإلضافةخدمةأوسلعةأوبفكرةالوعي

املنافسني،منغريهاعلىاملؤسسةتتفوقاليتاملميزاتتعكسصورةبناءيفاإلشهارأمهيةتربزمثومن

بصورةإظهارخاللمنفيهواالستمرارالسوقيفمتميزموقععلىاحلصولإىلبواسطتهاوتصل

هذهبتفوقالزبونتقنعاليتالفريدةواملزاياالفوائدبإيصالاملنافسة وذلكمنعنوخمتلفةمتميزة

.غريهاعناملنتجات

فمعاألجنبية،والرساميلاملنافسةعلىاجلزائريةاحلكومةفتحتهااليتالقطاعاتأحداإلتصاالتقطاعويشكل

منتجاتمتساليتاإلشهاريةوالومضاتالرتوجييةاحلمالتعددزاداجلزائريةالسوقاألجانباملتعاملنيدخول

الرتويجبفضل-املؤسساتهذهاستطاعتوجيزةفرتةوخاللاإلعالم،وسائلخمتلفيفوذلكالقطاعهذا

.املشرتكنيمناكبري عدداإليهاجتذبوأنالسوقيفموقعالنفسهاجتدأن-واإلشهار

ومن هذا املنطق ميكن طرح اإلشكالية التالية 

إىل أي مدى يعترب مدى األعالن أداة فعالة يف التأثري على سلوك املستهلك؟ 

: ومن أجل فهم اشكالية الرئيسية بصورة واضحة ودقيقة ارتاينا وضع األسئلة الفرعية التالية

ما مفهوم التسويق وما عالقة االعالن به ؟ -

كيف يأثر االعالن على سلوك املستهلك ؟ -

ماواقع االعالن يف املؤسسات اجلزائرية -
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ج

فرضيات البحث 

التسويق هو احملرك للمؤسسة )1

االعالن خيلق الرغبة لدى املستهلك )2

ال خيضع إىل الضوابط احملدد وأن أمهية واحلاجة إىل ممارسة تزداد كلما املؤسسة تعمل يف بيئة أن االعالن)3

تنافسية حادة 

منمجلةإىليعوداجلزائريةاإلقتصاديةاملؤسسةيفوأمهيتهاإلشهارواقعمبوضوعاهتمامنافإناملنطلقهذامن

:يليفيمانوجزهااليتالدوافع

حولتتمحوروهيمستمرتزايديفاإلشهارموضوعحولاألحباثإذبإحلاحنفسهيطرحاملوضوعأن-

جذبعلىاملوسيقىوتأثرياإلشهار،وفعاليةاملستهلكسلوكعلىوتأثريهاإلشهارمنهامهمةمواضيع

.وغريهاالعالمةبناءيفاإلشهارودوراإلشهارية،الرسالةوحفظاإلنتباه

أدتواليتاجلزائريةاملؤسسةتعيشهااليتاإلنفتاحظروفنتيجةاملوضوعهذالدراسةالشخصيامليل-

.خصوصاواإلشهارعموماالرتويجمستخدمةلتمييزالتسابقإىلباملؤسسات

قطاععلى غرارالنقالاهلاتففقطاعامليداين،باجلانباملتعلقةخاصةهذايفالدراساتقلة-

رضاهماملشرتكني وكسبجذبيفمهمادورااإلشهارفيهالعبحادةمنافسةعرفاإلتصاالت

.ووالئهموثقتهم

منهجية البحث 

على أدوات اجلمع والتحليل نعتمد يف دراستنا على منهج الوصفي الدي يتميز جبمع املعلومات وحتليلها باإلعتماد

.املتوفرة باإلملام بكل اجلوانب النظرية والتطبيقية للموضوع

 :
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د

اجلديدةأوالقدميةسواءواألجنبيةالعربيةواملصادراملراجعتناولتهماعلىالوقوفمنهاواهلدفالنظريةالدراسة

.واملتخصصةالعامةواملقاالتخمتلفكذلكو املوضوعهذايف

معاملقابلةفيهاونستخدمالنقالللهاتفاجلزائراتصاالتمؤسسةحالةدراسةيفتتمثلاليتامليدانيةالدراسة

املؤسسةيفاإلشهارموضوعلبحثاملصاحلورِؤساءاألقسامرؤساء

مدىعلىالوقوفإىليهدففالبحثعمليواآلخرعلمياألولرئيسنيهدفنييفالبحثأهدافتتلخص

أهدافهاحتقيقيفاإلشهارأمهيةوتوضيحاجلزائرية،االقتصاديةاملؤسسةيفاإلعالنالوعيتقدم

.الدراسةمنهذايفجديدمرجعبإضافةاملسامهةيففيتمثلالثايناهلدفأما

تنظيم البحث 

: ملعاجلة اإلشكالية املطروحة قسمنا حبثثنا إىل ثالت فصول

الفصل األول حتت عنوان عموميات حول التسويق وتطرقنا إىل مدخل إىل التسويق وخصائص وأهدافوأمهية 

.التسويق ويف االخري املزيج التسويقي

االعالن، أنواع االعالن الفصل التاين حتت عنوان االعالن وتأثريه على سلوك املستهلك وتضمن مفاهيم حول

.ووظائفه ووسائله ويف األخري االعالن وتأثرية على سلوك املستهلك

الفصل الثالت هو تطبيقي تطرقنا فيه إىل دراسة حالة ملؤسسة اتصالت اجلزائر
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:مقدمة الفصل

اليتاخلططأوىلهيالرئيسيةالتسويقخططأنبلاقتصاديةمؤسسةأليالرئيسيةاألنشطةأحدبأنهتعريفميكننا

سلعة أو خدمة أو ( املؤسسات ويف ظلها ميكن ختطيط باقي أنشطة املؤسسة منها أعمال اإلنتاج دئتتبأنجيب

.وأعمال الشراء والتخزين) فكرة

تؤديحيثفيهااألساسيةالوظائفأحدتسويقلكوناملؤسسةيفاإلداراتأهممنالتسويقإدارةتعدحيث

وسرعته أما داخل املؤسسة فاعتبار التسويق وظيفة مهمة يف املؤسسة فإنه املؤسسة باالتصال باملستهلكني خارج

يقوم بتقدمي صورة كاملة للمنتوج الذي يشبع رغبة املستهلك وحاجاته إىل إدارة اإلنتاج بغرض تصميم منتجات تنسجم 

ذ مواصفات املنتوج الذي 

.ينسجم مع رغبة املستهلك
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مدخل إلى التسويق  : المبحث األول

التسويق 

عرب مسريته ليشمل نشاطات املؤسسة اليت تستهدف الربح وتسعى لالستمرارية والبقاء 

ماهية التسويق : المطلب األول

تعريف التسويق : الفرع األول

لقد عرفت اجلمعية األمريكية التسويق بأنه ممارسة أنشطة األعمال اليت توجه عملية السلع واخلدمات من املنتج -

1ك أو املستخدمإىل املستهل

-

2السلع واخلدمات االقتصادية من خالل تقدمي وترويج وتبادل والتوزيع املادي هلده السلع واخلدمات

تنظيميةأهدافلتحقيقإعدادهايتماليتالربامجعلىةوالرقابوالتنفيذحتليلهوالتسويق: كوتلرفيليبعرفه-

اليت تقوم املؤسسة بطرحه بناءا على حاجات ورغبات السوق تصميم العرض علىكبريةبدرجةالتسويقويعتمد

3املستهدفة أو على استخدام طرق فعالة للتسعري واالتصال والتوزيع واإلعالم والتحفيز وخدمة األسواق

التسويق هو نظام متكامل من األنشطة يهدف إىل إشباع الرغبات واحلاجات من خالل : املفهوم الشامل للتسويق

.عملية التبادل

52،ص 1998الجزء األول، كلیة التجارة اإلسكندریة مؤسسة الجامعة، " أساسیات التسویق" عبد السالم أبو قحف، 1
52عبدالسالم أبو قحف، مرجع سابق ص2
21، عمان األردن، ص1997، دار زھران والتوزیع، "لتسویق في المفھوم الشامل"زكي خلیل المساعد، 3
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.مراحل تطور التسويق: المطلب الثاني

إن مفهوم التسويق خيتلف عن املفهوم التسويقي، يعرب عن جمموعة من األنشطة اليت حتكم أوجه أنشطة املؤسسة 

تناول تصاعد مفهوم التسويق واستجالء كافة القرارات واألنشطة اليت تتخذ داخل املنشأة واملفهوم ويكمن

4االجتماعي للتسويق

) 1930- 1900(مرحلة المفهوم االنتاجي : الفرع األول

اإلنتاجيواجلهداإلنتاجوحجماإلنتاجأساليبكانتالفرتةهذهويفالتوجهاتأقدممناالنتاجياملفهوميعترب

هي املسيطرة على معظم املشاريع والبيع يف هذه املرحلة مل يشكل مشكلة ألنه كان كل ما ينتج يباع ألن الطلب  

كان أكرب من العرض حيث كانت إدارة التصميم اهلندسي هي املسؤولة عن السلع وحتديد مستوى اجلودة وإدارة 

.اإلنتاج كانت مسؤولة عن التنفيذ فقط

: هذه املرحلةخصائص

كل ما ينتج يباع ألن الطلب كان أكرب من العرض -

الرتكيز حجم اإلنتاج وتكاليف اإلنتاج -

الرتكيز على الطاقة اإلنتاجية وإمكانيات املنتج -

السيطرة كانت لإلدارات اهلندسية وإدارة تصميم وإدارة اإلنتاج -

.كان نشاط البيع ليس له أمهية-

.مل يكن السوق سوق منافسة-

11، ص1994، دار الجامعیة للطبع، النشر والتوزیع اإلسكندریة "ئ التسویقمباد" محمد فرید صحن 4
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1950-1930المفهوم البيعي : الفرع الثاني

يعترب املفهوم البيعي من التوجهات الشائعة االستخدام، يف هذه املرحلة تقوم على تصميم واإلنتاج بإنتاج كميات كبرية 

من السلع وجيب على رجل البيع تصريف هذه الكميات مما أدى إىل ظهور أمهية رجال البيع وتصريف املنتجات، ومت 

.على الشراء السلع واخلدمات يف السوق إعطاء اخلصومات كما مت الرتكيز على زيادة منافذ التوزيع الغري مباشرة

إلى اليوم 1950المفهوم التسويقي من : الثالثالفرع

فليب  "انتشر املفهوم التسويقي يف بداية ظهوره يف مؤسسات األعمال كتوجه بديل عن التوجه السابق، وفد بني العامل 

بأنه جوهر هذا املفهوم هو أن املستهلك حيتل نقطة االرتكاز يف النشاط التسويقي من حيث دراسة حاجات " كوتلر

ورغبات املستهلكني، وإعداد السلع واخلدمات إلتباع تلك احلاجات والرغبات وحتقيق هذه املؤسسة هدفها أوال وهو 

الربح بالرغم من اختالف العديد من الكتاب يف تفسري ماهية املفهوم التسويقي إال أنه بصفة أساسية يتكون من النقاط 

. 5التالية

سوق املستهدف نقطة بداية ألي نشاط تسويقي، فال ميكن للمؤسسة علميا يعترب اختيار ال: الرتكيز على السوق- 1

أن تعمل يف كل سوق وختدم كل حاجة لدى املستهلك، كما أنه من غري املنطقي أن يعامل السوق كوحدة 

واحدة دون وجود اختالفات بني أفراده، ومن مث فإن على املؤسسات أن تعرف أسواقها املستهدفة بدقة وتقوم 

.ل برنامج تسويقي مالئم هذا السوقبتفصي

إن االهتمام حباجيات ورغبات املستهلك هو املدخل احلقيقي للنجاح التسويقي فبالرغم من :  التوجه باملستهلك- 2

وهلا إىل األسواق ويتطلب التغلب على تلك املشكلة القيام املستمر واملنظم ببحوث العديد من املنتجات مبجرد نز 

63محمد فرید صحن، مرجع سبق ذكره، ص 5
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التسويق اليت تسعى إىل معرفة احتياجات املستهلك وتوقعاته يف السلع املقدمة له يف األسواق ووجهة نظره يف 

.تلك املنتجات

تم ترمجته من خالل املبيعات اليت حتقق إن االهتمام بإشباع احتياجات املستهلك له أمهية للمؤسسة حيث أن ذلك ي

.املؤسسة

وبطبيعة احلال ميكن القول بأن االحتفاظ باملستهلك وحثه على الشراء يعترب مهمة صعبة لرجل التسويق عن جذب 

:6اإلشباع سوف

يقوم بإعادة الشراء -

-

يعطي انتباها أقل ملنتجات املنافسني -

يقوم بشراء منتجات أخرى للمؤسسة -

طبقا للمفهوم التسويقي فال بد أن يكون هناك تكامل وتنسيق بني الوظائف املختلفة يف : التسويق املتكامل- 3

موجهة ناحية إشباع اجتاه حتقيق األهداف فطاملا أن منتجات املؤسسة ) إخل...إنتاج، متويل، أفراد ( املؤسسة 

يسية يف ختطيط أوجه نشاط املختلفة داخل احتياجات املستهلك ومن مث حتقيق رضاه فإن نقطة االرتكاز الرئ

.املؤسسة ينبغي أن تكون مبنية على تأثري كافة املستهلك ورغباته

وميكن أن يتحقق التكامل املطلوب بني الوظائف املنجزة داخل املؤسسة من خالل وجود هذه عام للمؤسسة ليسعى 

.إىل حتقيق األرباح وتلبية احتياجات املستهلكني

63محمد فرید صحن، مرجع سبق ذكره، ص 6
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إن اهلدف أو الغرض من تطبيق فلسفة املفهوم التسويقي هو مساعدة املؤسسات على حتقيق : التوجه باألرباح- 4

أهدافها، وختتلف هذه األهداف باختالف طبيعة عمل املؤسسة ففي املؤسسات األعمال فإن اهلدف هو حتقيق 

.7املوارد الالزمة لذلكالربح واالستمرارية أما املؤسسات غري األعمالية فاهلدف تقدمي وتوفري 

ولذا فإن الرتكيز لإلدارة جيب أن يكون على حتقيق األرباح طويلة األجل من خالل إرضاء املستهلك وليس االهتمام 

ويستند هذا املفهوم على فكرة مفادها أن قبول وإرضاء املستهلك هو . فقط حبجم املبيعات واألرباح قصرية األجل

وينبغي مالحظة أن النجاح التسويقي ميكن يف اعتبار . تمرارها يف السوق وحتقيقها ألرحبهاالضمان الوحيد لبقائها واس

.لتحقي إشباعات املستهلك) كمنتج جانيب(الربح كوسيلة أو 

1970المفهوم االجتماعي للتسويق : الفرع الرابع

ينطبق كما جيب إرضاء فئات على بأن املفهوم التسويقي ال يعترب من أحداث املفاهيم، وظهر للوجود شعور متزايد 

حيث تتعرض املؤسسات إىل االنتقادات وتنحصر هذه االنتقادات يف املمارسات السلبية للمفهوم . حساب فئات أخرى

التسويقي ليست هي السبب ولكن السبب يكمن يف املفهوم ذاته، ألنه أصبح يتعارض متاما مع املسؤولية االجتماعية 

.للمشروع

وهلذا ظهرت الع

: على ثالثة عناصر رئيسية

1 - :

اقرتح العديد من الكتاب بأن املفهوم التسويقي مل يعد مناسبة ملديري التسويق وبصفة خاصة فكرة االهتمام 

ستهلك، والسبب يف ذلك أن االهتمام باملستهلك فقط يوجد انتباه املؤسسة إىل جزء بسيط من السكان، بامل

80محمد فرید صحن، مرجع سبق ذكره، ص 7



الفصل األول                                                                  عمومیات حول التسویق         

8

احلكومة واحتياجات املؤسسة وحاملي : هم أولئك الذين يشستهلكون سلع املؤسسة ويهمل بقية اجلماهري مثل

8اخل...األسهم 

باإلضافة إىل ذلك فقد تشبع السلع أو اخلدمة احتياجات امل

وهلذا فإن التسويق طبقا هلذا املفهوم ليس فقط إشباع رغبات ) مثل السجائر، وبعض املواد الغذائية(يف األجل الطويل 

ساسية املستهلك ولكن أيضا حماولة خلق وتسليم مستوى أفضل للمعيشة وحتقيق ذلك يتطلب إشباع احتياجات األ

.

: تكامل مفردات النظام- 2

إن تركيز مفهوم التسويق على حتقيق التكامل بني الوظائف داخل املؤسسة يعترب مفهوم ضيقا وينبغي توسيعه 

التوزيع أي جتار اجلملةن جتار التجزئة، املوردين، اجلماعات اخلارجية ذات قنوات ( ليشمل كل مفردات النظام 

).التأثري، احلكومة واهليئات التشريعية

فمعظم املنافسة يف الوقت احلاضر ليست بني املؤسسات إمنا بني أنظمة قنوات وشيكات بأكملها وهلذا فإن أي نظام 

أي مجيع املؤسسات العاملة يف هذا ( واملنفذ من أي صناعة ) موردين، وسطاء السوق(من املنفذ ينظر إىل املؤسسة كدزء

والصناعة جزء من االقتصاد العامل وتساعد هذه النظرة يف تفسري العالقة بني األهداف االقتصادية والبقاء ) 

9ة حبوث التسويقاالجتماعي، وبني أهداف النمو وتطبيق هذا املفهوم يتطلب توسيع وظيف

3 -

ميكن القول أن الرتكيز على التوجيه باألرباح يعترب من أهم االنتقادات اليت توجه إىل املفهوم التسويقي والذي يؤدي إىل 

.ط حتقيق األرباحعلى رفاهية البشرية وليس فقاالضرار باجلماهري املختلفة وهلذا ينادي املفهوم التسويقي احلديث بالرتكيز 

61، ص1998االسكندریة، ، دار الجامعة للطبع والنشر، "المفاھیم االستراتجیات" محمد فرید صحن، 8
62محمد فرید صحن، مرجع سبق ذكره، ص 9
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أسس التسويق : المطلب الثالث

فهي توجه معظم مواردها حنو املستهلك ويتجسد هذا التوجيه يف التخطيط التسويقي حيث : منهجية دقيقة- 1

. يكون املستهلك حمل اهتمام املؤسسة وهذا من أجل إرضاءه مبعرفة ما جيلب انتباهه من السلع واخلدمات

يقسم السوق احملتمل حسب املنتجات واخلدمات إىل أسواق ذات وحدات متجانسة لتكييف : التسويق السوق- 2

.اسرتاجتيات وسياستها بطريقة كفؤة وفعالة

الذي يشمل املنتج، السعر، قنوات التوزيع والرتويج حيث تصميمه بالطريقة اليت باحتياجات : املزيج التسويقي- 3

من خالل ما ذكر يستطيع التسويق حتقيق التسهيل واإلسراع بعمليات املبادلة يف و . ومطالب السوق املستهدفة

.السوق

وظائف التسويق: المطلب الرابع

: يشمل التسويق العديد من الوظائف ومن بينها على سبيل املثال

.حتديد السيايات والربامج التسويقية املناسب ملختلف املؤسسات العامة أو اخلاصة.1

حتديد األهداف العامة والفرعية ملختلف األقسام داخل إدارة التسويق والدوائر األخرى .2

.تصميم وتنفيذ كافة الدراسات املرتبطة للمستهلكني أو املنافسني والظروف الصناعة بشكل دوري ومنتظم.3

.حوهلاإجراءات واختيارات السوق للسلع اجلديدة ويهدف التعرف على مشاغل املستهلكني احملتلني .4

تعديل السلع احلالية و إلغاء السلع اليت أصبحت غري أساسية أو غري مقبولة من جهة نظر املستهلك و بطريقة .5

.عملية و متدرجة

حتديد كافة السياسات املرتبطة لتحديد أحجام و ألوان و أشكال العبوات للمزيج السلعي و ذلك باستخدام أو .6

.أسلوب الدراسات العلمية الختيار األفضل من جهة النظراعتماد
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حتليل أسعار املتنافسني مع حتديد و تطوير الطرق و السياسات املناسبة للتسعري واملتوافقة مع أهداف املؤسسة .7

.ء املتاحة و الظروف التنافسية إمكانية الشرا

حتليل خمتلف األنواع من منافذ التوزيع و اختيار املنفذ أو املنافذ املناسبة لطبيعة املؤسسة أو الطبيعة السلع اليت .8

.تطرحها مع على تطوير و تعديل شبكة التوزيع و حسب املتغريات

و الرقابة عليها و مبا يضمن سري العملية اإلنتاجية تطوير و تنفيذ أفضل اإلجراءات ملناوبة و نقل و ختزين السلع.9

.و التسويقية بتوزيع السلع اليت يتم إنتاجها 

.حتديد أهداف الرتويج و أدواته املمكن استخدامها.10

10.البحث عن الرجال بيع مؤهلني أقياس مدى فعالية اإلعالن، حتديد أنواع وسائل تنشيط املبيعات.11

ف و دور و التسويق خصائص و أهدا: المبحث الثاني

خصائص التسويق: المطلب األول

:عملية متطورة و متجددة-1

أدل على هذه السمة من النظر إىل أنواع معينة من السلع و اخلدمات و كيف كانت تسوق يف املاضي و ما و ليس
و هذه السمة يف التغيري و التطوير و التجديد لعملية التسويق نتجت ملواجهة الظروف املتغرية و . أضحت عليه اليوم

عها و ضرورة تواجدها يف خمتلف األماكن أو لضرورة املتطورة يف األسواق و حتسني اشكال السلع و اخلدمات و أنوا
.التقيد بقوانني الدولة و أنظمتها

:التنافسية -2

إذا يتم استمرار استخدام أساليب متجددة أفضل لتقدمي و ترويج أنواع معينة من السلع واخلدمات و إظهار أفضليتها 
يف قرار املشرتي حليازة نوع دون آخر، فإن البائع يلجأ على غريها من السلع و اخلدمات البديلة األخرى، و لتأثري السعر

24عبد السالم أبو قحف ، مرجع سبق ذكره، ص10
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غالبا إىل زيادة معدل دوران املخزون و ختفيض هامش الربح يقصد زيادة املبيعات و مواجهة املنافسة، كما تعد و تأثر 
.خصصةالتغيري يف ملكية املؤسسات التسويقية مرتفعة و تتطلب ممارسة عمليات التسويق فيها مهارات و قدرات مت

:التركيز األشخاص في تأدية وظائفه-3

و حتقيق مقولة أن احلياة األعمال هي حياة الناس فيها، فالسلع و اخلدمات جيب أن تليب حاجات و رغبات الناس، و 
تشرتي و تباع من الناس، و تسوق بأساليب و طرائق ومفهومة و مقبولة من الناس، و لكن على الرغم من أمهية الناس 

يف العملي
 .

.اجتاهاته و أنظمة الدول اليت متثل مصاحل الناس

:ة المؤسسات التسويقية ذات الحجم الصغيرهيمن-4

و حىت . فأغلب املؤسسات التسويقية و خاصة لدى جتارة التحزنة و اجلملة توظف الواحد منها عددا قليال من العاملني

امل
%30مسؤولية عن نسبة عالية من املبيعات حنو %3املؤسسات حنو 

أهداف التسويق: المطلب الثاني

ات من النشاط و احلجم واملوقع اجلغرايف و املستوى تعددت أهداف و تتباين و ليس فقط بتعدد و اختالف املؤسس
دورة Busine life cycleو غريها و لكن باختالف على املستوى االقتصادي القومي من ماحية ... التكنولوجي

يسعى التسويق إىل حتقيقها بصفة عامة يف أي مؤسسة من املؤسسات بل و يتفق عليها 

11:املمارسون يف جمال النشاط التسويقي و كذلك الباحثون و من بني األهداف مايلي 

حصة املؤسسة من : تعظيم حصة املؤسسة يف السوق أو من مبيعات الصناعة و تقاس هذه احلصة كاآليت.1
.100*حجم الصناعة . إمجايل/ حجم املبيعات املنظمة = مبيعات الصناعة

.24عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره، ص11
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حتقيق رقم معني من األرباح الناجحة يف عملية البيع، فرجل التسويق يعترب مهندسا مهمته األساسية توليد .2
.املكاسب و األرباح عن املبيعات

ع هذه احلاجات سواء كانت .3
.مرتبطة بسلعة أو خدمة معينة

.حتقيق مستوى عال من رضا املستهلكني أو العمالء.4
.احملافظة على تنمية املركز التنافسي للمنظمة.5
.كذلك أهم هدف حيققه للمؤسسة االستمرارية اليت تسعى لتحقيق.6

أهمية التسويق: المطلب الثالث

12:فالتسويق يساعد يف

خلق املنفعة الشكلية للسلع املنتجة و ذلك عن طريق إبالغ إدارة االنتاج أو التصميم برغبات املستهلكني و .1
.واء من حيث الشكل أو اجلودة أو االستخدامات و حىت يف أساليب و طرق التغليفأرائهم بشأن السلع املطلوبة س

خلق الكثري من فرص التوظيف، حيث أن وجود نشاط تسويقي باملؤسسة اخلاصة يتطلب تعيني عماله يف عدة .2
بيع و اإلعالن و رجال ال( 

)إخل...الدعاية و البحوث 
:خلق العديد من املنافع مثل.3
.املنفعة املكانية من طريق النقل-
.املنفعة الزمنية عن طريق التخزين-
.املنفعة احليازية عن طريق توصيل السلع أو اخلدمات للمستهلك يف مقابل شيء معني-
غزو األسواق الدولية خالل اكتشاف الفرص التسويقية يف هذه األسواق سواءا مت هذا باألسلوب املباشر .4

االستثمار األجنيب غري املباشر من خالل (أو عن طريق األسلوب الغري املباشر ) االستثمار األجنيب املباشر(
.التصدير أو تراخيص البيع أو اإلنتاج مثال

.25عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره، ص12
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ركات األجنبية أو املتعددة اجلنسيات داخل األسواق الوطنية و هذا باخلصوص بعد مواجهة املنافسة من الش.5
.دخول املنشأة اجلزائرية يف ظل نظام اقتصاد السوق

نعرض ) انتاج سلعة أو خدمة(و إذا أخذنا بعني االعتبار احلقيقة القائمة بأنه ال توجد منظمة تقوم باإلنتاج .6
معينة جيب أن تتم ممارستها حىت يتسىن النشاط التسويقي االستطالع اإلنتاج بغرض التسويق فإن الوظائف 

:مبهامه و وظائفه و حتقيق أهدافه و جدواه و من بني هذه الوظائف على سبيل املثال
).حبوث التسويق(التحليل و التنبوء -
.تنمية و تصميم املنتجات-
.األثري على الطلب من خالل التصميم و اإلعالن و الرتويح-
.ات املرتبطة بالتوزيع و خدمات ما بعد البيع و غريهااخلدم-

دور التسويق: المطلب الرابع

عرف دور التسويق يف حتقيق التبادل بني املنتجني و املستهلكني فمن النادر إجياد جمتمع يعيش و يستمر بدون احلاجة إىل 
فاهية من األجل القصري و الطويل و يهيء له 
فرص العمل من خالل إشباع احلاجات من السلع و اخلدمات و يساهم يف إيصال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 

.تقليل العديد م

و التطور التكنولوجي حقق إنتاج العديد من املنتجات مثل وسائل النقل و كذا تطوير املؤسسات التعليمية و الصحة و 
ت املستهلكني، كذلك بعمل السلع السباحة و الرتفيه و الثقافة و غريها من األشياء اليت تتمثل لتحقيق رغبات و احتياجا

و اخلدمات أثناء األزمات االقتصادية اليت كثريا ما حتدث و توجه املنتجني األزمات االقتصادية اليت كثريا ما حتدث و 
.  توجد املنتجني إىل الرتكيز على دراسة حاجات و رغبات املستهلكني الشروع يف اإلنتاج

التسويق له دورين يف التنمية فهو يس
التسويق ذو حدود مشرتكة بني أنشطة أو  . جغرافيا و دجمها يف األسواق الكبرية مما يؤدي إىل كفاءة اإلنتاج و التوزيع

استمرار حتقيق النمو االقتصادي ورفع كحد فاصل بني املنتج واملستهلك لتحقيق عالقة التبادل فيما بينهم، و ضمان 
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.

المزيج التسويقي: المبحث الثالث

سياسة المنتوج: المطلب األول

:تعريف المنتوج

كل ما ميكن أن يقدم يف السوق بشكل يثري االنتباه ليقتين أو يستهلك و ذلك من أجل إشباع حاجة، إن نعين باملنتوج
فكرة املنتوج تقود بعفوية إىل التفكري يف السلع احملسوسة و لكن املنتوج ال يتوقف على السلع املادية فقط و إمنا يتعلق 

13.باألشخاص أو فكرة رغم تعدد وتنوع كل هذه العناصر إال

:دورة حياة المنتوج

:مرحلة تقدمي السلعة)1

و هي املرحلة اليت يتم فيها السلعة جتاريا إىل السوق و قد تكون جديدة متاما على السوق أو تكون جديدة بالنسبة 
:للشركة فقط و تتميز هذه املرحلة مبا يلي

.التنمية و كثافة جهود الرتوجيية و ارتفاع النفقة عليهاارتفاع حجم تكاليف البحث و -
.حجم املبيعات ضئيل و غري كاف لتغطية النفقات-
.أرباح حمدودة و قد تكون سالبة يف املراحل األوىل للتقدمي-
:مرحلة النمو)2

وهلا من املستهلك، و و من خالل هذه املرحلة تبدأ كل من املبيعات و أرباح السلعة بالزيادة مبعدالت سريعة نتيجة لقب

تستطيع الشركة أن ختفض من تكلفة إنتاج الوحدة نتيجة لتحقيق  مزايا اإلنتاج الكبرية و جيب على مدير التسويق الكبري 
:العديد من القرارات التسويقية و اليت ختص حتقيق النمو الكبري من املبيعات و األرباح و ذلك من خاللأن يتخذ

13 P.KOTLER.BOUBOIS,management. Marketing.Communication, editoon Paris 1997,P2
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البحث عن قطاعات جديدة يف السوق.
تقدمي استخدامات متعددة للسلعة بني املستهلكني احلاليني.

:مرحلة النضج)3

سويقي حيث تشتد املنافسة لذلك يسعى رجال من أطول مراحل حياة عن أغلب السلع و أمهها بالنسبة للمزيج الت
املستهلكون الفروق بني األنواع و 

ليف األمساء التجارية املختلفة املعروضة يف السوق و تنخفض نسبة األرباح نتيجة الخنفاظ املبيعات أو زيادة التكا
:التسويقية و ميكن تقسيم هذه املرحلة إىل ثالثة مراحل جزئية

:املرحلة األوىل

تتميز باستمرار اجتاه املبيعات يف االرتفاع لكن مبعدالت أقل من مثيلتها يف مرحلة النمو وحتقيق املبيعات عن طريق 
.املشرتين بني احلالتني و عدد قليل من املشرتين جدد

:املرحلة الثانية

تتميز بقلة الفرص البيعية اجلديدة و اختاذ منحىن املبيعات شكال موازيا للمحور األفقي وهذا يعين احملافظة على مستوى 
.املبيعات و الوصول إىل مرحلة اإلشباع

:املرحلة الثالثة

14.تبدأ املبيعات يف االخنفاض نتيجة لتحول بعض املستهلكني إىل السلع األخرى

:مرحلة التدهور)4

ض املبيعات خالل هذه الفرتة، و قد يكون االخنفاض مبعدل بطيء أو سريع، وتنخفض األرباح تدرجييا و تظهر تنخف
مدى خطورة االحتفاظ باملخزون و تلجأ بعض الشركات إىل تقليل من عدد التشكيالت املعروضة للسلعة و ختفيض 

التكاليف الرتوجيية و غالبا ما يتوقف عن انتاج سلعة إذا كانت مب
من اخنفاض املبيعات ال يرجع إىل ظروف اقتصادية أو ضعف املزيج التسويقي و إمنا يرجع إىل تغيري منط استهالك األفراد 

.239، ص 1996، اإلسكندریة، "إدارة التسویق"محمد فرید صحن، 14
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وافية تأخذ بعني للسلعة، و تواجه الشركة مشكلة إسقاط هذه السلعة يف مزجيها السلعي، و هو قرار حيتاج إىل دراسة 
.االعتبار العديد من العوامل مثل تأثري اإلسقاط على مبيعات الشركة من السلع األخرى و مدى تأثري مسعة الشركة

:استراتيجية تمييز المنتوج

قدمها املشروع لتمييزها عن منتجات باقي املنافسني و هناك العديد من املصطلحات اليت تستخدم يف هذا الصددي

.: االسم التجاري-
.تأخذ شكل رمز أو صورة أو تصميم فريد حبيث ميكن عليها بالنظر دون النطق : العالمة التجارية-
.يتكون من مجلة أو اسم حبيث يرتبط بذهن املستهلك لسلعة العينة: الشعار-
: املاركة التجارية-

ملزايا لكل من املستهلك أو املنتج، معني واحد لذا فهي تعترب أساسا تعبريا قانونيا و لذا حيقق التمييز العديد من ا
فبالنسبة للمستهلك فإن التمييز يعين اجلودة أما بالنسبة للمنتج حيقق الرقابة على السوق حيث ميكن املنتوج معرفة نصيبه 

15.يف السوق مبعرفة مبيعات الشركة

:العناصر المشكلة إلستراتيجية المنتوج

هي خليط من العناصر السابقة يشري إىل السلع و اخلدمات اخلاصة ببائع معني و مييزها عن غريها من ): العالمة(املاركة- 
.السلع و اخلدمات األخرى

و هي احملتوى الطبيعي لكل ما هو وجيد و مثني من املواد و السلع و اخلدمات واملنتجات يف رحلتها التقليدية : التعبئة- 
.تهالكمن اإلنتاج و االس

هي الغالف الذي حيتوي على السلعة و قد تقع من خدمات خمتلفة منها الورق العادي أو الورق املقوى أو : العبوة- 
.البالستيك أو الزجاج أو املعادن

85، مرجع سبق ذكره، ص "ادارة التسویق"محمد فرید صحن، 15
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سياسة السعر : المطلب الثاني

ين احملتملني بغض النظر هو املقدار املادي ملبادلة املنتج أو اخلدمة أو املعروض للبيع إىل املشرت :تعريف السعر-1
عن القيمة بصورة سعر فإن السعر هو جمموع كل القيم اليت هلا املستهلك عن فوائد امتالك أو استخدام املنتج أو 

.القيمة

لوضع اسرتاتيجية معينة للتسعري جيب على املنظمة أن تأخذ بعني االعتبار القرار اخلاص بتحديد االسعار الذي البد أن 
.قدير أمهية هذه املتغرياتيتضمن وزن و ت

.هم ذلك القطاع الذي تنتظر املنظمة منه إمكانية ضخمة: نقصدها اختيار السوق

إخل...هو القيام ببحوث ملعرفة دوافع املستهلكني، موقعهم و حساسيتهم للسعر: سلوك املستهلك-
.احملتلني دخوهلم السوققيام الشركة بدراسة املنافسني و اسرتاتيجيتهم املتبعة و املنافسني: املنافسة-
:استراتيجية التسعير-2
تستخدم عن تقدمي منتوج جديد للسوق هدفها التغلغل و النمو يف األسواق و احلصول : اسرتاتيجية التغلغل-

.على أكرب حصة سوقية ممكنة لزيادة الربح يف األمد الطويل
هذه السياسة من املشرتين الذين لديهم استعداد عال لرفع أعلى سعر بسبب رغبتهم : قشط السوقاسرتاتيجية-

.األرباح يف األجل القصري
ظمة معينة تقبل بشكل عام من قبل املنظمات األخرى تتجسد يف حالة وجود من: اسرتاتيجية قيادة السعر-

16. العتبارها قائد األسعار حيث يقوم بتحديد األسعار و هناك نوعني من قيادة السعر 

.حيدث عندما تقوم املنظمة القائد بأخذ مبادرة يف تغيري األسعار و باقي املنظمات تتبعها: النوع األول

.منظمة صغرية كقائد ا: النوع الثاين

.90، مرجع سبق ذكره، ص "محمد فرید صحن ، ادارة التسویق 16
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:أهداف التسعير-3
حتقيق الربح بنسبة قصوى أو بنسبة دخل حيكم عليها كفاية.
غزو أو السيطرة على حصة معينة و حمددة من السوق.


.خط املنتوج

سياسة التوزيع: المطلب الثالث

:تعريفها-1
17.مستهلكها أو مستعملها

يقع عليهم عبء توزيع السلع من أماكن إنتاجها عبارة عن جمموعة من الوسطاء الذين :تعريف قناة التوزيع-2
.

:أنواع قنوات التوزيع-3
 قناة التوزيع املباشرة
قناة التوزيع الغري مباشرة.

دون االعتماد على الوسطاء أو املوزعني، هذا باتصال املنتج بتجار يقوم املنتج بتوزيع انتاجه: قناة التوزيع املباشرة-
التجزئة أو فتح جمال التجزئة حلسابه لكي يبيع مباشرة إىل املستهلك أو البيع عن طريق املندوبني الذين يطوفون 

.باملنازل
بني املنتج و املستهلك و باالعتماد على عدد من املوزعني و الوسطاء الذين يعملون: قناة التوزيع الغري مباشرة-

:تتمثل هذه القنوات فيما يلي

تاجر التجزئة          املستهلكاملنتج     

تاجر جلملة            تاجر التجزئة           املستهلكاملنتج       

املستهلكوكيل البيع             تاجر التجزئةاملنتج      

املستهلكوكيل البيع            تاجر اجلملة             تاجر التجزئة  املنتج        

.407زكي خلیل المساعد، مرجع سبق ذكره، ص 17
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املستهلكالسمسار             تاجر اجلملة              تاجر التجزئة املنتج    

املستهلكتاجر التجزئةالسمسار            املنتج    

18املشرتي الصناعياملوزع الصناعياملنتج  

املستهلكاملنتج  

:وظائف التوزيع-4
سبنيايصال السلع و املاركات املختلفة للمستهلكني املستفيدين يف الوقت و املكان املنا.
تزويد املستهلكني بكافة املعلومات و البيانات عن كيفية استخدام السلع و صيانتها من التلف.
ختزين السلع و املواد اخلام و مواد النصف مصنعة لوقت احلاجة.
تأمني نقل السلع أو املاركات املختلفة بوسائل النقل املختلفة.
 إىل أماكن استهالكهاالتسهيالت املالية املرتبطة بالشحن و التأمني البضاعة املنقولة من مراكز انتاجها .
:أنواع التوزيع-5
توزيع السلعة أو اخلدمات يف أكرب عدد ممكن من منافذ التوزيع و يصلح هذا النوع و يقصد به:التوزيع املكثف)أ

.يف حالة رغبة املستهلك يف احلصول على املنتجات بأقل جهد و يف وقت معني
وفق هذا النظام يتم اختيار بعض املنافذ التوزيع املتاحة لتوزيع السلعة، و يستخدم هذا النوع :التوزيع االختياري)ب

يع السلع اليت تتطلب مجع املعلومات خمتلف املاركات منها و تكون األسعار هذه السلع أعلى بكثري من لتوز 
اخل.....أسعار السلع املسرية ويف الغالب تكون هذه السلع سيارات، ثالجات 

السلع يعتمد هذا النوع على منفذ واحد يف منطقة جغرافية واسعة ويستخدم هذا النوع لتوزيع:التوزيع الوحيد)ت
.اليت ال ميكن شراؤها و اليت تستهلك و يتطلب استخدامها خدمات أو معلومات متخصصة

:العوامل المؤثرة في اختيار قنوات التوزيع -6
طبيعة السلع و خدمات ما بعد البيع.
قيمة السلع.
درجة أمهية عنصر حجم بالنسبة للسلعة يف عالقتها بالتخزين و الوزن واملقاومة.

.213، ص 1983، دار النھضة العربیة بیروت، لبنان، "التسویق"محمد سعید عبد الفتاح، 18
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 اخل....السوق للسلع إذا كانت درجة القبول منخفضة فمن املفضل استخدام الوكالء مدى قبول
موقع املصنع و طاقته.
حجم السوق عدد العمالء.
مدى توفر وسطاء يف منطقة أو سوق معني.


بإم
.19

الترويج: المطلب الرابع

:مفهوم الترويج)1

فهو يهدف إىل جذب مشرتين جدد، أسواق و زيادة عدد العمالء أما باقي العناصر األخرى سيتم شرحها يف الفصل 
.نالثاين و الذي هو اإلعال

يعرف الرتويج يف جمال العالقات اإلنسانية بأنه عبارة عن عملية انتقال املعلومات وعملية اتصال مباشر أو غري مباشر 
فهم األمور بني شخص و آخر و يعرف كذلك بأنه إىل املستهلكني أو املستعملني احلاليني أو املرتقبني حلثهم و "موجه 

20. إقناعهم على احلصول على املنتجات أ

و ال يقتصر الرتويج على املنتجات امللموسة كالسلع مثال بل يشمل أيضا كل صور االتصال اإلقناعي املتعلق باملعتقدات 
اخل... و األفكار و اخلدمات 

حيث
.عليه و على سلوكه و يتم ذلك باالتصال به

:مكونات االتصال)1

املرسل2-1

املرسل إليه2-2

.531-530عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره، ص ص 19
.327زكي خلیل مساعد، مرجع سبق ذكره، ص 20
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الرسالة الرتوجيية2-3
21وسيلة االتصال 2-4

:د أمام رجل التسويق مخسة أشكال عامة من وسائل و أساليب الرتويج و هيتوج: عناصر املزيج الرتوجيي)2
.يقصد به كل ما يتعلق بعمليات اإلغراء اليت ترمي إىل حتريك عملية الشراء: تنشيط املبيعات

فهي فالتنشيط إذا ما هو إال حماوالت إغراء مباشرة تؤدي إىل عقد صفقات بيع آنية عندما تكون احلاجة ملحة إلكماهلا
.

:خالصة الفصل األول

بعد تطرقنا ملختلف املفاهيم التسويقية املستخدمة و كذا استخدامها يف ميدان التسويق ميكن القول أنه نشاط حركي، 
خالق باملنافسة الشديدة و هو جزء هام من احلياة اليومية لكل فرد منا أيا كان عمره و تعليمه و دخله و وظيفتهن و ال 

ملني يف إدارة التسويق يف املؤسسات و لكن يشارك اجلميع يف هذه األنشطة تقتصر ممارسة النشاط التسويقي على العا
.وميكن أننا نعيش عصر التسويق فهو يصنع االقتصاد

.225، ص 1988، دار الجامعة ، االسكندریة، "العالقات العامة المبادئ و التطبیق"محمد فرید صحن، 21
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.واالقتصاد يصنع السياسة حتدد مالمح صورة هذا العصر و مستقبله
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:مقدمة الفصل

إن اإلعالن ميثل األنشطة التسويقية يف جمال تسويق السلع و تصريف اخلدمات ويعد أحد أنواع النشاط -
االقتصادي البالغ أمهية من حيث كونه مصدر رئيسيا لدخل العديد من املشروعات و يعد وسيلة تعريف و ترويج 

.و تصريف السلع و اخلدمات
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مفاهيم حول اإلعالن: األولالمبحث

ماهية اإلعالن: المطلب األول

نشأة اإلعالن: الفرع األول

اإلعالن تاريخ كبري و قد مر بعدة مراحل حق وصوله إىل ما هو عليه اآلن ، فهو قدمي جدا يعود إىل عصور ما - 
كان اإلعالن وسيلة تابعة سنة، حبيث كان يعتمد على النداء فقط، و يف ذلك الوقت3000قبل امليالد حبوايل 

اخل حيث تتميز ...بضاعتهم بواسطة بعض الكلمات املنسقة أو اإلشارات و العالمات كتجارة األغنام و اخليول 
كانت هذه العالمات أصل و و اخليول حىت متيزها عن غريها، و ألغنام أبوضع وشم خاص أو عالمة مميزة على ا

جذور العالمات التجارية املسجلة ، ففي القرن السادس عشر أصبحت احملالت التجارية تضع خارجها أو القرب 
.

و من مث الرومان الذين طوروه إىل إعالن لكن بشكل شفوي هم اإلغريق مبضمونه و إن أول من عرف اإلعالن 
حتريري كالسجل الرمسي لإلعالن عن األلعاب الفروسية، و من مث سجل املشروع الرماين الذين كان عبارة عن 

ت تعلق كل قرارات السلطة و كافة إعالنات البيع و التأجري و هذا و إن اخلماراجريدة رمسية تنتقل إىل اجلمهور  
أكاليل من اللبالب أو يرسم اآلهلة باكوس و هو بعصر عنقود مخر، أما يف العصور الوسطى فقد كان عليها 

اليت كان عليها يف العصور القدمية حىت اإلعالن يف القرن الثاين عشر إىل السادس عشر قد احتفظ باألشكال 
الفن البدائي و حل حمله أشكال أخرى أكثر القرن السابع عشر فقد عرف اإلعالن حتوال أساسيا حيث اختفى 

" نيوفراست رينودو"تطورا، و يعود ذلك إىل التطورات و التحوالت االقتصادية يف أوروبا، فمثال جتد يف باريس أن 
و بعدها تتالت 1631عام " الغريت دي فرنس"، و أعقبه إصدار صحيفة 1630أنشأ مكتبة للعناوين يف عام 

1. و ظهرت االخرتاعات و رافقت ذلك اإلعالن امللصق الطباعات بشكل متطور 

.105-104، ص 2000جامعة اإلسكندریة، ، "الترویج و االعالن: "محمد جودة تاجر1
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تعريف اإلعالن: الفرع الثاني

:هناك مجلة من تعاريف اإلعالن نذكر منها 

 عرفت املوسوعة الفرنسية الكربى اإلعالن على أنه جمموعة وسائل مستخدمة لتعريف اجلمهور مبنشأة
.جتارية أو صناعية أو إقناعية

 النشاط الذي يؤدي إىل خلق حالة من الرضا العلين حنو : "كما عرف الدكتور حممد عساق اإلعالن بأنه
1" ما يعلن عنه من سلع و خدمات و أفكار منشآت 

 احلالة من الرضا اإلعالن هو الوسيلة املدفوعة اخللف : " كما ورد يف كتاب عن البيع و اإلعالن ما يلي
النفسي يف اجلمهور بغرض بيع أو مساعدة يف بيع سلعة أو خدمة معينة لكسب موافقة اجلمهور على 

2". قبول فكرة معينة 

 و من التعاريف السابقة نستخلص أن اإلعالن هو نشاط يأخذ شكل من أشكال تقدمي األفكار أو
.واسطة معلن حمدد و معروفالسلع أو اخلدمات الغري الشخصية و املدفوعة األجر ب

أهداف و أهمية اإلعالن: المطلب الثاني

أهداف اإلعالن : الفرع األول

يعترب حتديد أهداف اإلعالن مبثابة احلجر الرئيسي لتخطيط احلمالت اإلعالنية و أساس جناحها فاحلقوق األوىل و 
.الطبيعة هي حتديد أهداف اليت يسعى اإلعالن إىل حتقيقها

من األهداف األكثر استخداما بواسطة املعلنني جند خلق أو زيادة و عي املستهلك :بالسلعةالوعي)1
:املرتقب باالسم التجاري أو بالسلعة و مفهومها و يفيد هذا اهلدف يف احلاالت التالية

.عند تقدمي السلعة ألول مرة إىل السوق-
.و كيفية استعماهلاعندما حيتاج املستهل إىل املزيد من املعلومات عن السلعة -

.360، المعاھد الفنیة، العراق، ص "إدارة المبیعات و اإلعالن"غانم فنجان موسى، محمد صالح عبد العباس، 1
.99، ص 2، مكتبة ألنجلو المصریة، القاھرة، ط"فن البیع و اإلعالن"محمد رفیق البرقوقي و آخرون، 2
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عند تسويق سلعة ميسرة و اليت تشرتي على فرتات متقاربة بكون هدف املعلن زيادة وعي املستهلك -
.بالسلعة و وجودها حيث يعتقد املستهلك يف اختيار هذه السلع على معرفة باالسم التجاري

يت حققت نصيب كبري يناسب هذا اهلدف الشركات ال:التذكري بوجود سلعة و احلث على استخدامها )2
ومستقر يف السوق و يهمهما أن حتافظ على هذا اجلزء، و يكون ذلك بالقيام بتذكري املستهلك بوجود 

.سلعة و حماولة زيادة معدالت استخدام املستهلك للسلعة و معدل شراءه منها
األول على الطلب و يستخدم هذا اهلدف يف تدعيم :تغيري االجتاه عن االستخدام األصلي للسلعة )3

السلعة و حث املستهلكني على جتربة السلعة الستخدامات جديدة من أجل جذب مستهلكني جدد للسلعة أو 
.زيادة عدد املستهلكني احلاليني، حيث يرتكز اإلعالن على الطرق و االستخدامات الغري تقليدية للسلعة

دف يف جذب املستهلكني يستخدم هذا اهل:تغيري أو تثبيت اإلدراك من خصائص وصفات السلعة )4
اليت تعطيها مكانة فريدة بني السلع ات على اخلصائص املميزة للسلعة و جدد للسلعة عن طريق الرتكيز يف اإلعالن

.السوق
تسعى بعض الشركات يف حماولة لدعم خصائص سلعها :املعتقدات حول األمساء التجارية املنافسةتغيري)5

إىل إجراء مقارنة بني سلعها و السلع املنافسة من أجل إشهار االختالف فيما بينها و مساعدة املستهلك على 
.ترتيب سلم تفصيالته للسلع املختلفة

ىل تدعيم اسم املنظمة يف أعني مجاهريها باإلضافة إىل سعيها تسعى بعض الشركات إ:تدعيم اسم الشركة)6
.لتدعيم الوالء املستهلكني فقط و إمنا يكون مع خمتلف املتعاملني للشركة مثل املوردين و املوزعي

أهمية اإلعالن: الفرع الثاني

ك احلقيقي هلذه األمهية إىل : قد حصرنا أمهية اإلعالن يف جمالني
إثارة الشكوك حول وظيفة اإلعالن، فيعتقد البعض أن اإلعالن ليس سوى تبذير و إسراف و ال يساهم يف 
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ل اجلمهور من استهالك سلعة حتمل امسا جتاريا خمالفا ، و بذلك ال ينتج عن هذا 
.التحول يف االستهالك أي زيادة يف احلجم الكلي لإلنتاج

إن هذا االعتقاد مبين على تصور خاطئ حيث إن السوق يف حالة مستمر تبعا للنمو احلاصل يف السكانية و مبا - 
ط الطلب يؤدي بدوره إىل زيادة اإلنتاج من السلع و اخلدمات و بالتايل زيادة إن اإلعالن يعمل على خلق و تنشي

الدخل القومي ، هذا من ناحية و من ناحية أخرى فان زيادة اإلنتاج ينتج عنه خفض يف تكلفة الوحدة الواحدة 
نظرا لتوزيع التكلفة الثابتة إىل اكرب عدد ممكن من الوحدات املنتجة ضمن الطاقة اإلنتاجية

لكي يسعى كل واحد اإلعالن يف خلق املنافسة احلادة بني املنتجني من أجل العمل على حتسني نوعية االنتاج 
.منهم إىل الوصول إىل حالة التفوق املطلوب لتحقيق اكرب قدر ممكن من املبيعات

املستهلكني من خالل الرتويج السلع اجلديدة اليت و كذلك يعمل اإلعالن على تطوير املستوى املعيشي جلمهور 
كني و تغزو السوق ألول مرة و كذلك السلع اليت تشهد تطورا مستمرا تستدعي ضرورة إبالغها جلمهور املستهل

خداع اجلمهور و ذلك ه بعض الشكوك بشأن مصداقية الرسائل اإلعالنية على أساس إن اإلعالن يؤدي إىل بوج
ون يف أمهية السلع املعلن عن بيعها و حياولون خلق فروق ومهية يضللون فيها اجلماهري و هذا ألن املعلنني يبالغ

بتقدمي مغريات تكون ذات أمهية كبرية للمشرتي يف اختاذ قرار الشراء و باألخص عند املقاومة بني السلع البديلة و 
.املنافسة

أنواع و وظائف و وسائل اإلعالن: المبحث الثاني 

أنواع اإلعالن: ألول المطلب ا

ميكن أن يأخذ من حيث الشكل و احملتوى عدة أشكال ختتلف وفقا لطبيعة السلع اجلمهور الذي يتوجه إليه 
نأخذاإلعالن و نوعية مسالك التوزيع اليت متر عربها الرسالة اإلعالنية، و ميكن أن جتد تصنيفات عديدة لإلعالن 

:منها 

.و يأخذ هذا اإلعالن حسب هذا املعيار عدة أشكال:زيعتصنيف اإلعالن حسب طرق التو 
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و هو منط اإلعالن املوجه من طرف املنتج إىل املستهلك النهائي مباشرة و يكون من :اإلعالن األهلي- أ
.املنتج

.يتوجه كذلك إىل املستهلك النهائي من طرف التاجر جتزئته:إعالن التجزئة- ب
يرتبط بسياسة املنتج أو التاجر املعتمد باألساس على البيع عن طريق الطلبات الربيدية :اإلعالن البريدي- ج

.و يقوم املعلن بإرسال إعالناته بواسطة الربيد الستشارة الطلبات عن املنتوج املعلن عنه
.يتوجه هذا اإلعالن من املنتج إىل التاجر ال إىل املستهلك:اإلعالن التجاري-د
.و هو إعالن خاص باملنتجني إي املنتج إىل املنتج اآلخر:اإلعالن الصناعي- ه
.و يتوجه هذا اإلعالن إىل األشخاص املهنيني ميلكون اخلربات حول املواد املعلنة عنها:اإلعالن المهني-و

و يعتمد على املنطقة اجلغرافية اليت ميتد عليها اجلمهور : تصنيف اإلعالن حسب المنطقة الجغرافية-2.1
:اإلعالن و يأخذ األشكال التاليةإليهالذي يتوجه

:اإلعالن المحلي- أ

.و يقوم املعلن فيه بنشر الرسائل اإلعالنية على مدى احمللي كان و يكون مقاطعة جهة أو والية

:إعالن قطري-ب 

أي يشمل مجيع املستهلكني الذين يقعون يف هذا و يقوم املعلن فيه بنشر الرسائل اإلعالنية على مدى القطري
.النطاق

:اإلعالن الدولي أو العالمي-ت 

.

وفقا هلذا املعيار فإن املعلن يثبت رسائله اإلعالنية : تصنيف اإلعالن حسب الهدف من اإلعالن-3.1
:لتحقيق أهداف معينة و متباينة و يندرج حتت هذا التصنيف فيما يلي 
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يرتبط هذا اإلعالن بالسلع اجلديدة أو القدمية اليت ظهرت هلا استعالمات جديدة و :اإلعالن التعليمي- أ
.يكون اهلدف هو العالم و تعليم املستهلكني مبا هو مستجد

ملعلن هنا يف التوجيه املستهلك إىل استخدام األمثل للسلعة أو اخلدمة يتمثل دور ا:اإلعالن اإلرشادي-ب
.و ذلك بإرشادهم إىل كيفية و وقت احلصول عليها بأقل جهد و يف اقصر و تقدمي كافة املعلومات املفصلة

يعمل هذا النمط على التذكري باسم السلعة أو اخلدمة أو عالقة مؤسسة لكي ال متحي :اإلعالن التذكير- ت
.من أدهان املستهلكني خصوصا خدمات كثرية العالمات و املنتجات املنافسة

و يعمل على تقوية الصلة و توثيق العالقة بني املنتج و املستهلك و يستخدم يف :اإلعالن اإلعالمي-د
.فاعية تتمثل باألساس يف تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة و حماربة اإلشاعاتبعض األحيان ألغراض د

يهدف إىل تنشيط املبيعات و تربز قيمته يف األسواق اليت تعرف منافسة بني :اإلعالن التنافسي- ه
.أنه األفضل بني كل منتوجاملنتوجات و خدمات مماثلة و يقدم املعلن منتوجه على أساس 

:و يضم نمطين و هما: سب محتوى اإلعالنتصنيف اإلعالن ح-4.1

املعلن منتوجه أو خدمته املعلن عنها بالكثري من احملفزات و اجلاد بيات بسلع:إعالن السلعة أو الخدمة-أ
.

.هو اإلعالن الذي يرتبط بتحسني الصورة الذهنية للمؤسسة و بناء صنعة:اإلعالن المؤسساتي-ب

و يضم هذا التصنيف فئتني كبريتني تضمان حتتها فئات :تصنيف اإلعالن حسب الجهود المستهدف-5.1
:أخرى كما يلي

ألخري لسلعة يوجه هذا اإلعالن إىل املستهلك ا:اإلعالن االستهالكي(اإلعالن الموجه للمستهلك النهائي -أ
أو خدمة معينة و ميكن أن يكون هذا النوع من اإلعالن على النطاق الواسع حيث يوجه إىل فئات كثرية من 

.املستهلكني أو قد يكون اإلعالن طبقي و يف هذه احلالة يقتصر على فئة أو عدة حمدد من الفئات املستهلكني
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:يقسم إىل أربع تقسيمات نوعية و هي:إعالنات منشات اإلعمال-ب

.موجه من املنتج إىل التاجر سواء كانوا جتار مجلة أو جتار جتزئة:اإلعالن التجاري*

.اإلعالن عن السلع أو خدمات أو مواد تدخل يف إنتاج سلع أخرى أخصائية:اإلعالن الصناعي*

.إلقناعهم بوصف أو توصية املستهلك بشراء سلعة معينة... يوجه إىل املهنيني كاألطباء و اخلرباء:اإلعالن املهين*

و يكون موجه إىل املزارعني إلقناعهم بشراء نوع معني من البدور و اآلالت الزراعية أو أشجار :اإلعالن الزراعي*
1الفاكهة 

وظائف اإلعالن: المطلب الثاني

يقوم بتعليم الناس كيفية و طرق إن اإلعالن أداة من األدوات الثقافة فعندما: اإلعالن قوة تعليمية-1
استعمال السلع و اخلدمات إمنا يقوي معارفهم حول األشياء من جهته و يدفعهم إىل إتباع طرق جيدة يف التفكري 

.حنو األشياء املستجدة من جهة ثانية
يضة أنه يتوجه إىل فيئات عر : اإلعالن يساعد على إتاحة الفرص املكافئة ملختلف أفراد الشعب و فئاته-2

من املستهلكني ليعلمها بوجود و كيفيات احلصول على السلع و اخلدمات ليحصل كل منهم على نصيبه العادل 
.إلمكانيات كل واحدوفقا 
ضل السبل للناس للتعرف على مستجدات األسواق فاإلعالن يوفر أف: -3

استخدامها، و أسعارها و كيفية احلصول عليها و هو بذلك من السلع و اخلدمات ، و خصائصها و كيفيات
. يقيه عناء البحث و يقضي لديه على بواعت التخوف و االرتباك من استعمال هذه السلع 

فريسخ الكثري من العادات اجلديدة عند املستهلكني بعد : اإلعالن يغرس عند الناس عادات جديدة-4
إن بعض السلع و اخلدمات ال حتضى بثقة املستهلكني إال حني يعرض استعماهلم املتكرر للسلع و اخلدمات ، 

.، و نتيجة االستعمال املتكرر يستقر استخدام هذه السلع كعادات ثابثةاإلعالن مزاياها 

117.116ص ،مرجع سبق ذكره، ص، "فن البیع و اإلعالن"آخرون،محمد رفیق ألبرقوقي و 1
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: اإلعالن يساهم يف زيادة الدخل القومي و بالتايل يف متوسط الدخل الفردي-5
يف اجلمهور حقيقة حاجته و كيفية اشباعها و ارشاده إىل أنسب الطرق إلشباع تلك اإلعالن يعمل على تعر 

.احلاجات بطريقة اقتصادية و نتيجة لذلك يزداد االستهالك و بالتايل يزداد اإلنتاج كما و كيفا
يلغي اإلعالن كثريا من احلواجز بني طبقات داخل األمة الواحدة فإنه يعمل : اإلعالن يقرب بني األمم-6

تثبت فعاليتها على تقريب بني األمم املختلفة حيث تنتقل عربه من العادات املفروغة من اجلوانب القيمة و اليت  
.يف حتسني حياة الناس

فاإلعالن يف إطار املنافسة حياول أن يعرض للمستهلكني جوانب اجلودة و : حتسني و تطوير املنتجات-7
ة متفق على رأي اجلمهور و ذلك من خالل انتقاء املنتوجات التميز يف السلع و اخلدمات، يبقى هذه اجلود

.األفضل و استهالكها
فهو يعمل على ختفيض األسعار خصوصا يف األسواق التنافسية حيث يعتقد املعلن  : ختفيض النفقات-8

1األنفاق اإلعالينكامل أماله على بيع وحدات أكثر االسرتجاع

وسائل اإلعالن: المطلب الثالث

:وسائل اإلعالن إىل قسمني و تنقسم 

:و تتمثل فيما يلي: الوسائل املقروءة و املطبوعة3-1

يتم تناول الصحف بصورة واسعة و هي من حيث التكلفة يف متناول اجلميع و هلا أمهية و : الصحف3-1-1
ية، حملية، أما اقبال كبريين بني األطراف املعنية باإلعالن وتنقسم الصحف من حيث انشار التوزيع اىل صحف دول

.من حيث توقيت صدورها اىل صحف صباحية، مسائية، أسبوعية

اعالنات الصحف من حيث طبيعتها اىل أربع أنواع األبواب التابثة كإعالنات التوظيف، إعالنات حتريرية و تنقسم 
.و هي عبارة عن مقاالت و أخبار صحفية، إعالنات املساحات تنتشر على جانب الصفحة يف اجلريدة

88،91ص ،، ص2002، دار المعرفة الجامعیة، "علم اجتماع االتصال و األعالم"غریب سید أحمد، 1
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3-1-2 :

.يسمح لإلنتاج اجليد االعالنات خصوصا إذا كانت ملونة

تعترب الطرقات من الوسائل العامة لنشر االعالنات اليت يراها اجلمهور املارة و : رقات و وسائل النقلالط3-1-3
يتخذ االعالن يف الطرقات أشكال متنوعة أمهها امللصقات و املنقوشات و الالفتات النيلون و كذلك على منت 

.......وسائل النقل كاحلافالت 

يعتمد وصول الرسالة اإلعالنية و جناحها اىل اجلمهور املستهدف على دقة أمساء و : الربيد املباشر3-1-4
عناوين قائمة العمالء و على مدى كفاءة الربيد يف توصيل الرسالة و يتخذ اإلعالن عرب هذه الوسيلة األشكال 

بطاقات الربيد، الكتالوجات، و الكتيبات، كما تستطيع : التالية
.عن طريق الربيد بغرض اإلطالع عليها

:و تتمثل فيما يلي:الوسائل المسموعة و المرئية3-2

ميكن من خالل هذه الوسيلة نقل اإلعالن إىل اجلمهور واسع و منتشر يف مناطق عديدة و : اإلذاعة3-2-1
م اإلعالن يف هذه الوسيلة بكلمات عادية و إلقاء متميز و قد يتشكل أغنية متباعدة و يف وقت قصري جدا و يقد

الرسالة اإلعالنية أو مقطع متثيلي و يصاحب تقدمي اإلعالن مؤثرات صوتية معينة لتهيئة ذهن اجلمهور اإلستقبال 
.و خلق جو مناسب إلقناع اجلمهور لسماع اإلعالن

لوسائل املتاحة للمعلنني فقد تعددت حمطات البث التلفزيوين و ميكن يعد التلفزيون من أهم ا: التلفزيون3-2-2
من خالل اإلعالن يف التلفزيون تقدمي الرسالة اإلعالنية بالكلمات املرئية و املسموعة و تقدم معززة بالصورة امللونة 

املشاهدين و الكلمات يف صورة حوار أو كمشهد متثيلي مع استعمال مؤشرات ضوئية و صوتية لشدة انتباه 
.للرسالة اإلعالنية كاملوسيقى و اإلعالن
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يؤثل اإلعالن يف السينما على األفراد عن طريق مؤثرات املسموعة و املرئية الثابتة و املتحركة و : السينما3-2-3
يعتمد جناح املعلن يف حتقيق األهداف اليت يسعى إليها من اإلعالن عن طريق السينما على درجة قدرة اإلعالن يف

مصمم  استحواذ على انتباه رواد العرض الذين يدخلون دار العرض، لذلك جيب أن يكون اإلعالن يف دور العرض 
.كما جيب بشكل دقيق أو ينسجم مع اجلو النفسي للجمهور لكي حيقق أهدافه

لومات يف اآلونة األخرية جلأت الشركات إىل وضع إعالنات يف االنرتنيت عالوة عن املع: االنرتنيت3-2-3
و لكن شركة عضو يف خدمات االنرتنيت و قد أصبح وسيلة لنشر .....

أنواعها و من خالهلا نستطيع أن تكون التغطية لإلعالن عن طريق عن نطاق دويل كما اإلعالنات باختالف 
لذي يريده و يستطيع الرجوع إليه ماشاء ميكن ملستخدم االنرتنيت أن يتمتع جيدا يف اإلعالن و يأخذ الوقت ا

.حيث تظهر اإلعالنات بصورة جمسمة و باأللوان و احلركة و الصوت

اإلعالنمزايا و عيوب : المبحث الثالث

مزايا اإلعالن:األولالمطلب 

:أمهها تستخدم أدوات االتصال التسويقي ألسباب خمتلفة، و بالنسبة لإلعالن فنجد أن له كثريا من املزايا 

ذلك عن طريق: إعطاء قيمة إضافية للمنتج- 1

فالوعي بوجود مشكلة ما أو فرصة ما هو خطوة يف عملية اختاذ القرار الشرائي ، فعندما : خلق الوعي باملنتج -ا
يكون املستهلك على وعي بأن هناك منتجا معينا يستطيع أن حيل له مشكلة أو يليب رغباته و احتياجاته ، فإنه 

أكثر ميال و رغبة إىل شراء هذا املنتج أو على األقل وضعه يف االعتبار عند الشراءيكون 

توفري معلومات عن املنتج ، وهو سبيل أخر إلعطاء قيمة إضافية له مثل املعلومات اخلاصة خبصائصه و -ب 
علومات اليتمزاياه و طريقة استعماله و أماكن بيعه و العروض الرتوجيية اخلاصة به و غري ذلك من امل

املستهلك و تساعده على االختيار
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خلق عالقة وجدانية بني املستهلك باملنتج ، فاإلعالن يساعد على خلق هوية و شخصية املنتج و يؤكد - ج
مكانته لدى املستهلك و خيلق نوعا من االرتباط بينهما

يز بينه و بني منتجات املنافسني كما يساعد يساعد اإلعالن بفعالية يف تأكيد وعي املستهلك باملنتج للتمي- د
على استمرار تذكر املستهلك له ، مما يساعد يف عملية تكرار الشراء

تقدر تكلفة استخدام أدوات االتصال التسويقي املختلفة إما من خالل تقدير قيمة الفاتورة : التكلفة- 2
ا يف الوصول ألك بر عدد ممكن من الكلية جلهود االتصاالت التسويقية أو ، من خالل تقدير فاعليته

ويعد اإلعالن من أكثر أدوات االتصال التسويقي تكلفة خاصة اإلعالن .اجلمهور املستهدف
التلفزيوين، و لكن لو مت مقارنة هذه التكلفة مبدى قدرة و فعالية اإلعالن يف الوصول ألكرب عدد ممكن 

.من اجلمهور املستهدف فإن هذه التكلفة نقل
يتميز اإلعالن بإمكانية التحكم يف مساحته أو توقيت و مدة إذاعته و كذلك يف مضمون : التحكم- 3

الرسالة املراد توصيلها من قبل املعلنني أو املسوقني ، وهذه امليزة تعد من أهم نقاط قوة اإلعالن
دما يكون فهذه امليزة ترتبط بدور اإلعالن داخل برنامج االتصال التسويقي ، فعن: االختبار الذاتي- 4

باملنتج أو حول اختيار الوسيلة املناسبة هناك عدم تأكد لدى املسوقني حول ماهية الفئات اليت قد
يستخدمون اإلعالن يف وسائل اإلعالم املختلفة لتحفيز األفراد للوصول إىل اجلمهور املستهدف

عىن أخر اإلعالن يأخذ بيد املستهلك و و استعدادا لالهتمام باملنتج املعلن عنه ، مبالذين لديهم ميال
يساعده على االتصال باملنتج و يف هذه احلالة من الضروري اإلشارة يف الرسائل اإلعالنية إىل وسائل 

لشركة ، عنوان الشركة التفاعل املباشر مع الشركة املعلنة مثل موقعها على االنرتنت ، خدمة الرقم
خلا... .، الربيد االلكرتوين 

يتميز اإلعالن بأنه يتم مشاهدته و رؤيته من قبل نوعيات خمتلفة من : االتصال بجماهير المؤسسة- 5
اجلماهري و ليس املستهلكني فقط ، فهناك اجلمهور الداخلي من موظفي الشركة و املستثمرين و ا
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ه النوعيات املختلفة متع احمللي و قادة الرأي و غريهم، و من الصعب قياس تأثري فعالية اإلعالن على هذ
من اجلماهري إال ان هذا التأثري بشكل عام ميثل ميزة إضافية لإلعالن

اإلعالنعيوب :المطلب الثاني

:على الرغم من كل مز يا ا اإلعالن إال انه يعاين من بعض احملدثات و هي 

الرسائل اإلعالنية يف وسائل اإلعالم املختلفة عادة ما تصل لعدد كبري من الناس معظمهم ليسوا : التبديد-1
من املستهلكني احملتملني للمنتج ، مما يؤدي إىل صعوبة وصول اإلعالن إىل اجلمهور املستهدف بدقة على عكس 

ملباشر ، إال أن هذا التبديد قل يف وسائل أخرى داخل برنامج االتصال التسويقي كالبيع الشخصي أو التسويق ا
املتخصصةالسنوات اخلرية مع ظهور التلفزيون و 

ميثل اإلعالن شكال من أشكال االتصال ذي االجتاه الواحد ، حيث : اإلعالن اتصال ذو اتجاه واحد-2
يقوم املسوقون من خالله بتوصيل رسائل للمستهلكني احلاليني و املرتقبني بدون إمكانية وجود ربح صدى أو إقامة 

.حوار متبادل بني املستهلك و املؤسسة املعلنة

دف إىل أن اإلعالن ما هو إال رسائل مدفوعة األجريدرك كثري من املستهلكني: انخفاض المصداقية-3
تقدمي منتج معني و ترغب يف التأثري عليهم لدفعهم إىل الشراء، و كثري من املستهلكني يشككون يف الدعاوي 

.رد نه أ إعالنماإلعالنية اخلاصة باخلصومات و األسعار أو قدرة املنتج على حل مشكال

كثرة اإلعالنات يف وسائل اإلعالم املختلفة ، فبعض الباحثني قدر وان املستهلكني يعين التزاحم: التزاحم-4
اآلن يتعرضون ملئات الرسائل اإلعالنية يوميا يف وسائل اإلعالم املختلفة ، ويرون انه بسبب هذا التزاحم أصبح 

.الناس تنتقد اإلعالن و تولد لدى املستهلكني مقاومة تلقائية لرسائل اإلعالنية
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سلوك المستهلك و عالقة التسويق باإلعالن: الرابعالمبحث 

سلوك المستهلك : المطلب األول

تعريف سلوك المستهلك: لفرع األولا

:قد عرف سلوك املستهلك جبملة من التعاريف نذكر منها

املستهلك هو ذلك املوقف الذي يبديه الفرد عندما يتعرض ملنبه داخلي أو خارجي و الذي يتوافق مع سلوك
1.حاجات غري مشبعة لديه

" اغست"كما عرف 
2.اختاذ قرار الشراء

األفعال و التصرفات املباشرة لألفراد من أجل احلصول على سلعة أو خدمة و يتضمن على أنه " اجنل"و يعرف 
3.إجراءات اختاذ قرار الشراء

و كتعريف شامل للتعاريف السابقة نعرف سلوك املستهلك على أنه جمموعة من تصرفات األفراد املتعلقة بصور 
لقرارات اليت تسبق و حتدد هذه التصرفات اليت مباشرة باحلصول على السلع أو اخلدمات و استعماهلا يف ذلك ا

.بالطبع على سلوك املستهلكتؤثر 

العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك: الفرع الثاني

:العوامل أو المؤثرات النفسية-1
الدافع هو عنصر انفعايل يعمل على توجيه سلوك الفرد حنو حتقيق أغراض معينة، و هو القوة : الدوافع1-1

.الداخلية اليت تنشط الفرد و حترك سلوكه، و هذا الوتر يلعب عليه املعلنون لتوجيه سلوكاته

165، ص2005دار وائل للنشر و التوزیع، األردن، الطبعة التانیة، " مبادئ التسویق"رضوان المحمود العنبر، 1
.16، ص 2006، دار الجامعة، اإلسكندریة، "قرارات في سلوك المستھلك "عنبر، أیمن علي2
116،115ص ،، ص2006، دار الیازور للنشر و التوزیع، " االسس العلمیة للتسویق الحدیث"حمید لطائي و آخرون، ا3
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ات اليت يعتم عليها هو مجيع التغريات اليت تطرأ على السلوك، و تعترب اإلعالنات من أهم املؤثر : التعلم1-2
.املعلن يف عملية التعلم أي تزويد املستهلك بأكرب قدر من املعلومات حول السلع

شخصية اإلنسان جتعله يستجيب بطريقة معينة نتيجة تعرضها ملؤثرات أو بنفس الطريقة إذا : الشخصية1-3
1هذا السلوك تعرض لنفس املؤثر، و عليه فإن شخصية الفرد هلا دور يف تكوين سلوكه أو تغيري

:المؤثرات الخارجية-2

تعرب عن جمموعة القيم و األفكار و اليت تشكل سلوك املثايل للمجتمع و يتم انتقاهلا من جيل : الثقافة2-1
إىل آخر، و تأثر الثقافة على ما يشري به األفراد و يستعملونه من منتجات و ميكن االستفادة من ذلك يف االعالن

.مبحاولة تفهم الثقافة و الثقافة الفرعية للجمهور املستهدف

: الطبقات االجتماعية2-2
:الشرائية و جند ثالثة طبقات

الوصول اىل أفراد هذه : الطبقة العليا

.املسلسالت
الطبقة املتوسطة :

.ت يف خمتلف وسائل اإلعالنأفراد هذه الطبقة من خالل اإلعالنا
الطبقة الدنيا :

.املركبات و االشهارات

، 2001مكتب العبكان الریاض طبعة األولى، " ھلكالتسویق و اإلعالن و أثرھما على سلوك المست"جون فلیب جونز، تعریب ھشام الدجاني، 1
21.22ص ،ص
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: اجلماعات املرجعية2-2
يف مجاعات أولية مثل األسرة، األصدقاء، اجلريان، اجلماعات الثانوية مثل زمالء املهنة، املعارف من بعيد تتمثل
.....1

قرار الشراء لدى المستهلك: الفرع الثالث

القرار، فقرات الشراء ميكن متييزها يف ثالثة املستهلك هو صاحب الفكرة األوىل بالشراء و ليس بالضروري متخذ 
قرار التعلق بالسلعة و اخلدمات ذات االستهالك اجلاري، و هي قرارات روتينية و القرار املتعلق بشراء السلع أنواع ال

النصف املعمرة و اليت حتتاج بشيء من اجلهد يف عملية اختاذها، و القرار الثالث و األخري املتعلقة بشراء السلع 
.حث و اجلهد و التفكري قيل اختاذهااملعمرة و اليت حتتاج اىل الكثري من املعلومات و الب

:و الختاذ قرارات الشراء لدى املستهلك جيب أن مير على املراحل التالية

و إشباعهاهلك بأنه لديه رغبة أو حاجة البد من تيف هذه املرحلة يشعر املس: باحلاجةاإلحساسمرحلة -1
هنا جيب على رجل التسويق بذل اجلهود التسويقية من اجل التنبؤ و معرفة احلاجة اليت يطلبها املستهلك و بذلك يتم 

.وضع املزيج التسويقي املناسب
يقوم املستهلك جبمع املعلومات مت مصادر متنوعة و متعددة خاصة فيما : مرحلة البحث عن املعلومات-2

.يف األسواق االختاذ قرار الشراءيتعلق بالنوعية و األسعار و البدائل املتاحة 
اليت ضوئها سوف يبين قراره اخلاص األزمةبوضع املعايري حيث يقوم املستهلك : مرحلة تقييم املعلومات-3

.بالشراء و هنا يكون اإلدراك الفردي له دورا هاما يف عملية التقييم
من بني البدائل املتوفرة و بالتايل اقتناء األفضليتم اختيار بواسطتهاو اليت : مرحلة اختاذ قرار الشراء-4

.جته و رغباتهممكن حلاإشباعالدليل الذي يراه املستهلك بأنه يوفر له أكرب 

275،286ص ،، ص2000، الریاض، معھد االدارة العامة، "سلوك المستھلك بین النظریة و التطبیق"احمد علي سلیمان، 1
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حيث يقيم املستهلك القرار الذي اختذه إذ كان صائبا أم ال و يظهر ذلك : مرحلة تقييم ما بعد الشراء-5
على شعوره، فإذا كان قراره صائب سوف يكون شعوره يتميز بالرضا و إذا كان قراره غري صائب فسوف يكون 

1. شعوره ال يتميز بالرضا

اإلعالنعالقة التسويق ب: المطلب الثاني

يبني الدكتور خلدون اليوسفي عالقة التسويق و اإلعالن على أن اإلعالن هو أحد عناصر املزيج الرتوجيي و يعترب 
من أهم العناصر و عمودها الفقري أالرتباطه جبميع عناصر املزيج التسويقي كما أنه الواجهة و املعيار الذي يقيم 

.نظمات

يارة و عناصر التسويقي بعجالت السيارة اليت دكتور خلدون اليوسفي التسويق بالسفقد شبه ال
البيع الشخصي، النشر، تنشيط املبيعات و اإلعالن، فهنا قد أوضح العالقة : السيارة، و للرتويج أيضا عناصر هي

2الرتويجبأن اإلعالن له عالقة بالتسويق من خالل عنصر 

اإلعالن على سلوك المستهلك: المطلب الثالث

األثر النفسي لإلعالن على سلوك المستهلك: الفرع األول

بعقله الباطن و تدفعه للقيام بسلوكات استهالكية غري سليمة و لإلعالن تأثري على نفسية املستهلك فهي تتحكم 
" جريالد زلتمان"يقول الربوفيسور " الالوعي دىل املستهلك"أكدت هذا الدراسات العلمية احلديثة، ففي كتاب قد 
الوسائل خداع تصل إىل سويداء مركز االستخداممن قرارات الشراء تأخذ دون وعي املستهلك ذلك 95أن 

تناقض أقوال املستهلكني بأفعاهلم فينما اختاذ القرارات فعلى هذا يستشهد الربوفيسور بسلسلة من األحباث منها 

.

20،21ص ،مرجع سبق ذكره، ص، "قرارات في سلوك المستھلك "ایمن علي عنبر، 1
2009أكتوبر 31، مقال للدكتور خالد الیوسفي، السبت www.montdadjalfaمنتدى الجلفة، : 2
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األثر االجتماعي لإلعالن: الفرع الثاني

مبا يثبت يف وسائل االتصال املختلفة من االعالنات التجارية هذا فضال عن األفكار اليت التأثري االجتماعي كبري

ر جديدة و عادات جديدة 
.

االقتصادياألثر : الفرع الثالث

كما أن لإلعالن أثر نفسي و آخر اجتماعي فإنه يؤثر على اقتصاديات الدولة، و تعترب الدخول اليت تأيت عن 
طريق اإلعالنات من أهم الدخول اليت تعتمد عليها وسائل االتصال املختلفة يف الدول كالتلفاز و اإلذاعة و 

1. الصحف سواء منها العامة أو اخلاصة

:ي خالصة الفصل الثان

60،61ص ،مرجع سبق ذكره، ص،"التسویق و اإلعالن و أثرھما على سلوك المستھلك"جون فلیب جنز،1



الفصل الثاني                                            اإلعالن و تأثیره على سلوك المستھلك

41

على اقتناء يعترب اإلشهار قوة كبرية يف يد املؤسسة، و هو من أكثر األنشطة التسويقية حيوي و تزداد أمهيته يوما 
.ار مباشرة و غري مباشرةبعد يوم يف خمتلف االقتصاديات ملا له من آث

هذه اآلثار مل تنحصر يف املستوى الكلي أي املستوى االقتصادي و االجتماعي، و إمنا تعتده لتشمل املستوى 
اجلزئي املتمثل يف املؤسسة و املستهلك، هذا األخري الذي يشكل بؤرة االهتمام لرجل التسويق عموما و املعلن 

.خصوصا و ارضائه

.املؤسسة باألرباحوجذبه يعود على 



الفصل الثالث                                                                        اتصاالت الجزائر 

43

:مقدمة الفصل

. يف الطريق حنو حتقيق التكامل بني خمتلف األقسام داخل هذه املؤسساتات

وإدخال أحدث التقنيات إىل ،العلمية والتقنيةوعليه تعمل مؤسسة اتصاالت اجلزائر على مواكبة التطورات 

شبكات اتصاالت وجتهيزات استخدام أحدث؛املؤسسات ككل

م معلومات ااملوقواعد باسو احل

لمواطن واملؤسسات األخرى، مستوى اخلدمات املقدمة لة األداء، وحتسني ءكفاعمل على رفع  يمتكامل وطين

.الوطيناتصاالت اجلزائر من املؤسسات اليت أخذت مركز الصدارة نظرا ملدى إسهامها  يف تنمية االقتصاد 

ويف هذا الفصل سوف يتم دراسة وضع االبتكار يف نظام املعلومات يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر  

كدراسة حالة؛ باعتبار هذه املؤسسة من املؤسسات اليت تسعى وبقوة حنو حماولة حوسبة أعماهلا و تطوير 

اجلزائر املتمثل يف إحدى بدراسة حالة يف منوذج مصغر ملؤسسة اتصاالت منا ، وقد قنظمها املعلوماتية

من مستغامن، وحاولنا إسقاط الدراسة على املؤسسة ،دينةالوحدات العملياتية التابعة هلا والكائن مقرها مب

:خالل املباحث التالية

".التعريف مبؤسسة اتصاالت اجلزائر: " املبحث األول

."التسويق  يف خدمات  مؤسسة اتصاالت اجلزائر:" املبحث الثاين

".يف مؤسسة اتصاالت اجلزائراإلعالن : "بحث الثالثامل
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التعريف بمؤسسة اتصاالت الجزائر: المبحث األول

لمحة تاريخية عن مؤسسة اتصاالت الجزائر: المطلب األول

.نتناول من خالل هذا املطلب تقدمي نظرة شاملة ملؤسسة اتصاالت اجلزائر

منها بالتحديات اليت يفرضها التطور املذهل احلاصل يف وعيا :تاريخ اتصاالت الجزائر- أوال

بإصالحات عميقة يف قطاع الربيد و 1999تكنولوجيات اإلعالم و االتصال، باشرت الدولة اجلزائرية منذ سنة 

جاء هذا .2000وقد جتسدت هذه اإلصالحات يف سن قانون جديد للقطاع يف شهر أوت . املواصالت 

الدولـة علـى نشاطـات الربيـد و املواصالت و كرس الفصل بني نشاطي التنظيم و استغالل اء احتكار القانون إل

وتطبيقا هلذا املبدأ، مت إنشاء سلطة ضبط مستقلة إداريا و ماليا و متعاملني، أحدمها يتكفل .و تسيري الشبكات

و ثانيهما باالتصاالت ممثلة يف "زائربريد اجل" بالنشاطات الربيدية و اخلدمات املالية الربيدية متمثلة يف مؤسسة

بيع رخصة إلقامة و 2001ويف إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة مت يف شهر جوان ."اتصاالت اجلزائر"

استغالل شبكة للهاتف النقال وأستمر تنفيذ برنامج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروع أخرى، حيث مت بيع 

كما مشل فتح السوق كذلك .احمللي يف املناطق الريفيةوشبكة الربطVSATرخص تتعلق بشبكات 

بالتايل أصبحت سوق . و 2004و الربط احمللي يف املناطق احلضرية يف 2003للدارسات الدولية يف 

ويف نفس .و ، ذلك يف ظل احرتام دقيق ملبدأ الشفافية و لقواعد املنافسة2005االتصاالت مفتوحة متاما يف 

ع يف برنامج واسع النطاق يرمي على تأهيل مستوى املنشآت األساسية اعتمادا على تدارك الوقت، مت الشرو 

التأخر املرتاكم
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DTT)(

الجزائر

(DTT
)

وهران

(DTT)

الشلف

(DTT)

عنابة

(DTT)

قسنطينة

(DTT
)

ورقلة

(DTT
)

بشار

(DTT)

سطيف

(D.G)رـزائـاالت الجـصـات

تقديم مؤسسة اتصاالت الجزائر: الثانيالمطلب 

املؤرخ 2000- 03اتصاالت اجلزائر مؤسسة عمومية اقتصادية حديثة النشأة، تأسست مبوجب القانون 

املتعلق بإصالح قطاع الربيد واملواصالت؛ والذي فرق متاما بني النشاطات الربيدية 2000أوت05يف 

سسة عمومية اقتصادية ونشاطات االتصاالت، وقد فوض هذا القانون ملؤسسة اتصاالت اجلزائر نظاما أساسيا ملؤ 

دج بدأت رمسيا يف 150.000.000.000:شركة ذات أسهم برأمسال قدره" اتصاالت الجزائر: "مسماة بـ

، هلا مواقع متعددة ووحدات عملياتية منفصلة تشرف بنفسها على نشاطات 2003جانفي01نشاطها منذ 

:ليمية وهيمديريات إق08متارس يف مواقع جغرافية خمتلفة، تعمل حتت وصايتها 

.اجلزائر العاصمة، شلف، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف، بشار، ورقلة

).DTT(المدیریات اإلقلیمیة التصاالت الجزائر): 1- 3(الشكل

مدیر مكتب التسییر التجاري بالمدیریة اإلقلیمیة : من إعداد الباحثة بالرجوع إلى: المصدر
. التصاالت الجزائر بالشلف

1- Algérie Télécom ;Notice d'information ,document inteme de l'UOT de Batna,2005,pp 6,7.



الفصل الثالث                                                                        اتصاالت الجزائر 

46

:البطاقة التقنية: أوال

. 16130، الديار اخلمس، احملمدية اجلزائر 05الطريق الوطين رقم : املقر االجتماعي

.1808300ب02رقم: رقم السجل التجاري

.000216299033049:التعريف اجلبائي

16293838021:البند الضرييب

.000216290656936:رقم التعريف اإلحصائي

).213)(21(82.38.38: رقم اهلاتف

).213)(21(82.38.39: الفاكس

-www.algerietelecom.dz-: موقع اإلنرتنت

: أما فيما خيص البطاقة التقنية للوحدة العملياتية التصاالت اجلزائر مبدينة مستغامن فهي كالتايل

.27.000طريق البلدي، والية مستغامن:املقر االجتماعي

.000216299033049:التعريف اجلبائي

0.45.42.51.99:رقم اهلاتف
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:إستراتيجية شركة اتصاالت الجزائر:ثانيا

اتصاالت متسلسلة حديثة مرتكزة على أحدث االنتشار بشبكة: على المستوى التقني- 1

جد فعالة وهي مهيأة بشكل خاص لربط آمنة كثريا،)DWDM-IP/MPLS(التكنولوجيات

.جيد ومضمون

.البدء برتحيل الشبكات املوجودة حنو حموالت االتصاالت اجلديدة

إطالق منتجات جديدة وخدمات بقيمة مضافة، إقامة شراكات إسرتاتيجية : المستوى التجاريعلى -2

ووضع سياسة خاصة(XDSL,Voip)يف عدة قطاعات و خاصة شبكات اإلنرتنت ) ودولية- حملية (

.بإعادة توازن ألسعار

واملناطق األجهزة املكلفة خبدمة الزبائن، احلسابات الكربى حتسني وضعية : على المستوى التنظيمي- 3

، مث وضع سياسة اتصال وإعالم داخلية وخارجية عرب خمتلف قنوات االتصاالت، )األحياء السكنية(

.حتسني التنظيم الداخليوالقيام بإعداد أدوات التسيري التجاري و التقين الفعالة، والعمل على 

: أهم استثمارات اتصاالت اجلزائر هي كالتايل: يةاالستثمارات الرئيس:ثالثا

بعدة شبكة مزودة+ -IM MPLS-سلسلة (إجناز شبكة متعددة اخلدمات ذات ربط واسع .أ

.،وقد موَّل هذا اإلجناز البنك  اإلفريقي للتطوير)مراقبة إمجالية+ خدمات

).اجلزائر بأوروبا-FO-وصل(-Sea me We 4-مشروع.ب

. اهلاتف الثابت بدون خيط) WLL/CDMA-EDVO(مشروع  .ت

.توسيع شبكة اتصاالت اجلزائر لالنرتنت.ث

.توسيع شبكة االتصاالت عرب األقمار الصناعية.ج
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.تطوير شبكة اهلاتف النقال التصاالت اجلزائر.ح

Wifi(مشروع .خ - Wimax(

؛2014يف ماي G4.د

.2014بطاقة تعبئة االنرتنت يف أفريل .ذ

:الجزائر باألرقاماتصاالت : رابعا

:الهاتف الثابت-1

.4.067.973:  أجهزة املشرتكني.أ

2.880.538:عدد املشرتكني يف اهلاتف الثابت.ب

.٪8‚31:كثافة اهلاتف الثابت باجلزائر بلغت.ت

:الشبكة التجارية- 2

.وكالة جتارية146.أ

.قسم جتاري113.ب

.كشك متعدد اخلدمات49.414.ت

.هاتف عمومي4.425.ث

:شبكة التراسل-3

.ناحية1500شبكة تشمل أكثر من 103شبكة راديو ريفية، .أ

.بلدية مت ربطها باأللياف الضوئية961.ب
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:األقمار الصناعية- 4

.حمطة إقليمية47.أ

.حمطات وطنية04.ب

:الهيكل التنظيمي ونشاط مؤسسة اتصاالت الجزائر: الثالثالمطلب

الهيكل التنظيمي: أوال

وحدة عملياتية  50مديريات إقليمية و08ملؤسسة اتصاالت اجلزائر منيتكون اهليكل التنظيمي العام 

. متواجدة يف  كامل واليات الوطن ووكاالت جتارية موزعة على الدوائر التابعة للوحدات العملياتية بكل والية

: ومؤسسة اتصاالت اجلزائر هي يف شكل هيكل هرمي مقسم إىل أربع هياكل

.اتصاالت اجلزائراهليكل التنظيمي ملؤسسة .1

. اهليكل التنظيمي للمديريات اإلقليمية.2

.اهليكل التنظيمي للوحدات العملياتية.3

.اهليكل التنظيمي للوكاالت التجارية.4

ونظرا ألن دراسة احلالة تقتصر على اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر  واهليكل التنظيمي للوحدة 

):2-3(فإن اهليكل التنظيمي التصاالت اجلزائر موضح يف الشكل . دينة مستغامنالعملياتية التصاالت اجلزائر  مب
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یوضح الھیكل التنظیمي لمؤسسة اتصاالت الجزائر:)2-3(الشكل

الھیكل التنظیمي للمدیریة العامةإلتصالت مؤسسة اتصاالت الجزائر،:المصدر
.2014-02-17,الجزائر

)وحدات عملياتية لالتصاالت بوالية الجزائر 03+ وحدة عملياتية لالتصاالت والئية 47(وحدة عملياتية لالتصاالت50

موبيليسفرع 

)FAWRI(مشروع يةمدير 

)IDT(مدير مشروع 

الدراساتمديرية 

و البرامج

المخابرات الهاتفيةمديرية 

الرئيس المدير العام

الحاسوبمواردمدير مشروع 

مكلف بالمهام

مستشارين

)EASY(مديرية مشروع 

مديرية الحسابات الكبرى

مديرية السلوك التجاري

هيئة التفتيش العامة

مديرية تكنولوجيات 
المعلوماتاالتصال و 

مديرية الطاقة و البيئة

مديرية التراسل

)DJAWEB( إلنترنتلفرع

مديرية المالية 

و المحاسبة

ت الجزائر للقمر الصناعياتصاال

مديرية الوسائل 
العامة اليومية

مديرية 
المحافظات

و التنظيم

لالتصاالت

مديرية تجهيزات الربط

التقني لشبكات مدير التسيير 
االتصاالت

مديرية الموارد 
البشرية

مديرية اإلدارة العامة 
لإلمداد

مديرية التخطيط 

لنظم المعلومات

الصوتمديرية نظم
لالتصاالت

بشاروهرانالجزائر  الشلف سطيفورقلة  عنابة قسنطينة
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وفیما یلي الشكل الذي یوضح الھیكل التنظیمي للوحدة العملیاتیة التصاالت الجزائر بمدینة 
: مستغانم

یوضح الھیكل التنظیمي للوحدة العملیاتیة التصاالت الجزائر بمدینة ): 3-3(الشكل
مستغانم

مدیري مصالح الوحدة العملیاتیة التصاالت : من إعداد الباحثة بالرجوع إلى:المصدر
.الجزائر بمدینة مستغانم

مدير الوحدة 
العملياتية

المفتشية والرقابة 

مندوب األمن

مصلحة 
المستخدمين

األمانة العامة

مكتب المنازعات والتأمينات

مصلحة الهياكل مصلحة الوسائل 
القاعدية 

شبكة مصلحة
وخطوط المشتركين

مكتب المباني

مصلحة الزبائن

و التسويق

النقلمكتب 

مكتب 
المحاسبة 

مكتب التسيير 
التجاري

مكتب الطاقة 
والمحيط

مكتب الحسابات 
الكبرى

مكتب النوعية 
التجارية 

مكتب الربط

مكتب الهندسة مكتب التراسل 

مكتب المراقبة 
واإلنتاج 

مكتب الدراسة 

و البرمجة
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نشاط مؤسسة اتصاالت الجزائر:ثانيا

يف إطار نشاطها، تتكفل اتصاالت 

الثابت، واحللول الشبكية لتحويل املعطيات والصوت بالنسبة للشركات واخلواص؛ حيث تعد اتصاالت اجلزائر 

:الرائدة يف قطاع االتصاالت باجلزائر، لذا فهي تسهر على تقدمي أحسن وأرقى اخلدمات لزبائنها كما يلي

 تتكفل باخلدمات اهلاتفية وخمتلف اإلرساالت عرب األقمار الصناعية حيث توفر للغري خدمات إرسال

عن طريق أي واسطة كهربائية أو راديو  " أصوات، صور، معطيات" املعلومات أو احلصول عليها 

.وذلك بغية رفع حتديات معقدة ومتعددة. اخل......كهربائية بصرية  أو كهرومغناطيسية كانت،

 العمل على استقطاب الكفاءات واخلربات الضرورية من إطارات ومهندسني وتقنيني خاصة يف جمال

.  االتصاالت

 ،زيادة عرض للخدمات اهلاتفية وتسهيل وصول خدمات االتصاالت إىل عدد كبري من املواطنني

.خاصة يف املناطق الريفية

حماولة تصميم نظام معلومايت متميز)GAIA(، للزبائن وذلك عن طريق ما يليوفاء:

 كل زبون له شباك وحيد على مستوى الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر، اليت حتفظ

. اخل.....طلب الزبون، ومعلومات خاصة به؛ عنوانه،

 تسيري صفري لألوراق(بني املصاحل التقنية والوكالة التجارية ) الوثائق(إزالة تبادل الورق.(

 باالستشارة فيما خيص فواتريهم عرب اإلنرتنتالسماح للزبائن .
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:التحكم في انجاز المشاريع: ثالثا

دولة عن طريق كابالت حتت البحر، و التوفر على قدرات معتربة يف 50بعرض توصيالت رقمية مؤجرة  حنو 

.، وتوفري قاعدة خدمات تقنية خمصصة للمؤسسات)Kb/s64~34Kb/s(األشرطة العابرة

وقد أعدت اتصاالت اجلزائر برناجما لتطوير شبكة االتصاالت، املبلغ اإلمجايل لالستثمارات املوافق عليها 

مليار دوالر أمريكي؛ هذه االستثمارات حترك كل 2‚5دينار جزائري أي ما يعادل مليون203.976: قدر بـ

طاقة (حماور نشاطات اتصاالت اجلزائر، وهي وظائف الربط، الرتاسل، ملحقات متوسطة خاصة باالتصاالت 

.، االتصاالت الفضائية، اإلنرتنت، وإمداد االتصاالت بنظم اإلعالم واإلدارة)وتسيري الشبكة

:مديرية التخطيط لنظم المعلومات:الرابعلب المط

استحدثت هذه املديرية ومازالت يف بداية نشاطها، وهي تتكون من مديرية مشروع تسيري املؤسسة وشبكة 

: األنرتانات وثالث إدارات هي كالتايل

.اإلدارة اإلسرتاجتية والتخطيط- 

.إدارة الدراسات العامة والربامج- 

.إدارة التنظيم واإلعالم- 
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الهيكل التنظيمي لمديرية التخطيط لنظم المعلومات: أوال

:اهليكل التنظيمي للمديريةيوضح)4-3(فيما يلي الشكل

.الھیكل التنظیمي لمدیریة التخطیط لنظم المعلومات): 4-3(الشكل

source: entreprise Algérie telecom, 17-01-2013, organigramme- direction et
planification des system d’information, [en ligne] www.algerietelecom.dz.

األعمال املتعلقة باملعلومات وأنظمتها وشبكات قواعد البيانات، هذه املديرية هي الوحدة املختصة بكافة

عمال التخطيط لنظم املعلومات، وتوظيف تقنيات املعلومات وإعداد الدراسات واخلطط والربامج أوختتص بكافة 

اإلدارة –إدارة الدراسات العامة والربامج –التنظيم و اإلعالم إدارة (من خالل ثالث إدارات عامة هي 

.)اإلسرتاتيجية والتخطيط

مديرية التخطيط لنظم 

املعلومات

مديرية مشروع تسيري املؤسسة 
وشبكة األترتانات

)INTRANET(

اإلدارة اإلسرتاتيجية
التخطيطو

اإلدارة  العامة للدراسات 
والربامج

إدارة التنظيم واإلعالم 
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، يف أعمال إدارة وختتص جبميع األعمال املتعلقة بالتخطيط واإلسرتاتيجية وتوظيف تقنيات نظم املعلومات

ذ هذه لتنفيبينها وذلك عرب ثالث إدارات تتكامل فيمااملؤسسة ورفع مستوى خدمات االتصاالت املقدمة

: األعمال وهي كالتايل

اإلدارة العامة للدراسات والربامج.

اإلدارة اإلسرتاتيجية والتخطيط .

إدارة التنظيم واإلعالم.

:اإلدارة العامة للدراسات والبرامج .1

ختتص هذه اإلدارة بإعداد كافة الدراسات املتعلقة بتطوير قطاع االتصاالت، ودراسات القروض 

واملساعدات، كما تقوم بدراسة مشاريع تطوير نظم املعلومات اليت تعمل على تنفيذها املديرية وحتديد 

لى الباحثني جدواها يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر، و تقوم بإدارة االجتماعات والندوات واإلشراف ع

.للمساعدة على تطوير البحوث واالستفادة منها

: إلدارة اإلستراتيجية والتخطيطا.2

ختتص هذه اإلدارة بالعمل على التنسيق مع القطاعات واإلدارات داخل مؤسسة اتصاالت اجلزائر 

اليت 

املعلومات، من امليدان، البيانات و إجراء الدراسات واملسوح ومجع وتساهم يف حتسني قطاع االتصاالت،

اخلطط الطويلة املدى والتكتيكية  ، وكذا متابعة تنفيذ وكذا للمؤسسات األخرىاملؤسسةداخلالعليا 

.والتشغيلية والربامج
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:إدارة التنظيم واإلعالم.3

تتمثل مهام هذه اإلدارة يف إعداد تقارير النشاطات الشهرية والسنوية، وإعداد تقارير التسيري 

تلف السنوي لإلدارة العليا، واإلشراف على إعداد وتطبيق إجراءات التسيري، وإعداد جداول القيادة ملخ

الوظائف التسيريية؛ أما فيما خيص وظيفة اإلعالم فتتمثل يف الربجمة املعلوماتية، صيانة أجهزة اإلعالم 

. اآليل، و تأهيل مستعملي اإلعالم اآليل حول الربامج اخلاصة بالتسيري

فهي تتكفل بتجهيز )intranet(أما فيما خيص مديرية مشروع تسيري املؤسسة وشبكة األنرتانات

ؤسسات الوطنية بشبكات االنرتنت، خاصة مؤسسات ذات املكانة اإلسرتاتيجية يف البالد وتتمثل يف امل

مؤسسات الدرك الوطين والشرطة حيث مت جتهيزها بشبكة داخلية لتبادل املعطيات، هذا باإلضافة إىل 

نيات فيما العمل على جتهيز كل املديريات اإلقليمية ووحدات مؤسسة اتصاالت اجلزائر بأحدث التق

  .

مهام و أهداف مؤسسة اتصاالت الجزائر: خامسالالمطلب 

.يف هذا املطلب سوف نتطرق إىل خمتلف املهام اليت تقدمها مؤسسة اتصاالت اجلزائر باإلضافة إىل أهدافها

تمع اإلعالمي اجلزائري، و مؤسسة اتصاالت اجلزائر بتنمية تتكفل:مؤسسة اتصاالت الجزائرمهام -أوال 
هي تنشط يف سوق اهلاتف الثابت، و احللول الشبكية بتحويل املعطيات و الصوت بالنسبة للشركات و اخلواص، 

قطاع االتصاالت باجلزائر، لذا فهي تسهر على تقدمي أحسن و أرقى حيث تعد اتصاالت اجلزائر الرائدة يف 
اخلدمات لزبائنها كما يلي 

عري األقمار الصناعية، حيث توفر للغري خدمات إرسال الرساالتتتكفل باخلدمات اهلاتفية و خمتلف - 
راديو كهربائية بصرية ، عن طريق أي واسطة كهربائية أو''أصوات، صور، معطيات''املعلومات أو احلصول عليها 

.اخل، و ذلك بغية رفع حتديات معقدة و متعددة... أو كهرومغناطيسية كانت 

العمل على استقطاب الكفاءات و اخلربات الضرورية من مهندسني و تقنيني خاصة يف جمال االتصاالت- 
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ن املواطنني، خاصة يف زيادة عرض اخلدمات اهلاتفية و تسهيل وصول خدمات االتصال إىل عدد كبري م−
املناطق الريفية

.متويل مصاحل االتصاالت مبا يسمح بنقل الصوت و الصورة و الرسائل املكتوبة و املعطيات الرقمية- 

.تطوير و استمرار و تسيري شبكات االتصاالت العامة و اخلاصة- 

.ة االتصاالتإنشاء و استثمار و تسيري االتصاالت الداخلية مع كل متعاملي شبك-

كل زبون له شباك ، وفاء للزبائن، و ذلك عن طريق ما يلي(GAIA)حماولة تصميم نظام معلومايت متميز- 
وحيد على مستوى الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر، اليت حتفظ طلب الزبون، و معلومات خاصة به، عنوانه، 

اخل ... .

)تسيري صفري لألوراق(املصاحل التقنية و الوكالة التجارية بني ) الوثائق(إزالة تبادل الورق - 

السماح للزبائن باالستشارة فيما خيص فواتريهم عرب االنرتنت- 

يتمثل النشاط الرئيسي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر يف

.تقدير حاجيات الزبائن و تلبيتها

اهلياكل القاعدية و احملافظة عليها، السيما فيما يتعلق بصيانة أفضلمردودية- 

.عرض خدمات ذات نوعية ال يعاب عليها

حتصيل الديون يف أجلها املستحقة- 

أهداف مؤسسة اتصاالت الجزائر-ثانيا .

داف التاليةدخلت مؤسسة اتصاالت اجلزائر عامل تكنولوجيا املعلومات و االتصال بغية حتقيق األه

الزيادة يف عرض اخلدمات اهلاتفية و تسهيل عمليات املشاركة يف خمتلق خدمات االتصال بأكرب عدد من - 
.املستعملني خاصة يف املناطق الريفية

.الزيادة يف جودة و نوعية اخلدمات املعروضة، و التشكيلة املقدمة و جعلها أكثر تنافسية يف خدمات االتصال- 
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.و تطوير شبكة وطنية لالتصاالت، و فعالية توصيلها مبختلف طرق اإلعالمتنمية- 

.املشاركة كممثل رئيسي يف جمال فتح برامج تطوير ملؤسسة اإلعالم يف اجلزائر- 

.عرب الشبكة العنكبوتية، و كذلك تطوير مراكز املعلوماتية و التوجيه) البيع و الشراء(تطوير اخلدمات اجلديدة - 

التزويد خبدمات االتصال عن بعد، و اليت تسمح بنقل و تبادل األصوات، الرسائل املكتوبة، املعطيات الرقمية، - 
اخل ... .املعلومات املرئية و املسموعة 

.العمل على كسب مسعة حسنة و احملافظة عليها بالتخلي على أمناط التسيري التقليدية و التصرفات السلبية- 

"مستغانمفرع " اإلدارة التسويقية لمؤسسة اتصاالت الجزائر:الثانيلمبحث ا

تتكون مؤسسة اتصاالت اجلزائر من عدة مصاحل أمهها إدارة التسويق باعتبارها مصلحة مهمة جدا يف هذا املبحث 
.سوف نتطرق إىل تعريفها هيكلها التنظيمي و كذا أهدافها و أمهيتها

التعريف باإلدارة التسويقية:المطلب األول 

هي إدارة مهمة من بني اإلدارات اليت تتكوم منها مؤسسة اتصاالت اجلزائر، و هي بدورها تتكون من ثالثة 
حيث كل مصلحة هلا مهام . مصلحة البيع، مصلحة العالقة مع الزبائن، مصلحة التحصيالت : مصاحل و هي

.ا املسؤول عن هذه املصلحةيقوم 



الفصل الثالث                                                                        اتصاالت الجزائر 

59

التنظيم الهيكلي لدائرة التسويق: المطلب الثاني 

ميكن توضيح التنظيم اهليكلي لدائرة التسويق من خالل الشكل التايل

اهليكل التنظيمي لدائرة التسويق ) : 14(الشكل رقم 

دائرة التسویق: المصدر

:تتكون هذه الدائرة التسويقية من ثالث مصاحل هي

مصلحة البيع-1

زيادة اشرتاكات - :تقوم بتحقيق األهداف املسطرة من طرف املديرية العامة للتسويق و هي تتمثل فيما يلي
الزبائن يف اهلاتف و االنرتنت

G4)(عدد ممكن من الزبائن على خدمة القيام جبلب أكرب−

.بأنواعهامستغامن الرغبة يف بيع كل بطاقات التعبئة املخصصة ملديرية -

القيام بتوسيع الشبكة اهلاتفية يف حالة التشبع و كذلك يف حالة عدمها يطلبون خلق شبكة يف حالة الطلب -
.عليها

دائرة التسویق

مصلحة التحصیالت مصلحة قوة البیع مصلحة العالقات 
مع الزبائن 
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مصلحة العالقات مع الزبائن-2

ويعين حتصيل األموال أو الديون املتواجدة لدى الزبائن سواء الزبائن العاديني أو املهنيني على اخلدمات اليت تلقوها 
.و مل يدفعوا مثنها

محصلة التحصيالت- 3

ويعين حتصيل األموال أو الديون املتواجدة لدى الزبائن سواء الزبائن العاديني أو املهنيني على اخلدمات اليت 
تلقوها ملو يدفعوا مثنها

أهداف إدارة التسويق و أهميتها: المطلب الثالث 

لدائرة التسويق أهداف و أمهية هي كما يلي

أهداف إدارة التسويق-أوال

من أهم أهداف إدارة التسويق

مشاكلهم و ضمان التحقق م و كذا معاجلة كسب رضا و والء الزبائن و ، ذلك من خالل تلبية كل طلبا- 
.اجليد لالنرتنت باإلضافة إىل كسب أكرب عدد ممكن من الزبائن

.بيع كل اخلدمات املتوفرة- 

حتقيق أكرب قدر من األرباح- 

أهمية إدارة التسويق-ثانيا 

إدارة التسويق أهم إدارة يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر، حبيث تقوم ببيع كل خدمات هذه املؤسسة، فلوال تعترب
.وجود هذه اإلدارة لكانت خدمات املؤسسة باقية أي لن تباع كون هذه العلية من مهام إدارة التسويق
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التصاالت الجزائرالخدمات المعروضةو اإلعالن: المبحث الثالث

اإلعالن في مؤسسة االتصاالت الجزائر :األول المطلب 

تقوم مؤسسة اتصاالت اجلزائر بعملية اإلعالن و ذلك عن طريق اإلذاعة و ذلك لنشر املعلومات و إذاعة الرسائل 
اإلعالنية املسموعة على اجلمهور بغرض تعريفه باخلدمة اليت تقدمها املؤسسة و خصائصها و أهدافها و غريها من 

.يت ختص اخلدمة و ذلك حلث الزبائن على شراء اخلدمةاألشياء ال

باإلضافة إىل اإلذاعة تستعمل الالفتات املوجودة على الطرقات أيضا للعملية اإلعالنية و ذلك بإلصاق الفتات 
.مرسوم فيها شكل يعرب عن اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة و كذا بعض مزاياها أو شعار معني

ا املوجودة و كذا التعريف مبزايا هذه خالل هذا اإلعالن إىل تعريف اجلمهور خبدمادف املؤسسة من حبيث
.اخلدمات و حثهم على اقتنائها

للملصقات اإلعالنية2014اتصاالت اجلزائر تتوج جبائزيت اللوحة الذهبية والفضية

ة والفضية ألفضل ملصقة وإعالن جبائزيت اللوحة الذهبي، 2015مارس 03جت اتصاالت اجلزائر، يوم الثالثاءتوّ 
.إشهاري، خالل الطبعة الثامنة للوحات الذهبية

بفندق اهللتون، حبضور العديد 2014وقد أقيم حفل تسليم اجلوائز ألفضل محالت امللصقات اإلشهارية لسنة
الت اجلزائر وافتكت اتصا.من املدعوين واملهنيني املتخصصني يف جمال االتصال اإلشهاري ووسائل اإلعالم

" أفضل اجلوائز املتمثلة يف اللوحة الذهبية فئة الشبكات عن محلتها لالتصال املؤسسايت مبناسبة توقيعها اجلديد 
، التصاالت اجلزائر من خالل محلتها اإلعالمية اخلاصة M22، كما عادت جائزة اللوحة الفضية، فئة"دائما أقرب

."خالص"خبدمة الدفع اإللكرتوين 

ويأيت هذا التتويج املزدوج يف واحدة من املسابقات املرموقة يف اإلعالنات اإلشهارية يف اجلزائر ليكّلل املقاربة 
اجلديدة اليت تنتهجها اتصاالت اجلزائر يف جمال االتصال اإلبداعي، وهي اسرتاتيجية جديدة تربز خدمات مبتكرة، 

دف حتسني نوعية خدماكل يومهودات واالستثمارات اليت تبذهلابالتوازي مع 
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الجزائراتصاالتمؤسسةلدىالعروضوخدمات:الثانيالمطلب

:تقدم إتصاالت اجلزائر خدمات متنوعة وهامة منها:الفرع االول -

:خدمات الهاتف الثابت-أوال 

يف إطار هذا .هي خدمة حمتكرة لشركة اتصاالت اجلزائر اليت تعترب حاليا املتعامل الوحيد الذي يقدم هذه اخلدمة
:و هيIdoomFixeلـعروض 3النظام هناك 

.كل املكاملات احمللية داخل الوالية بصفة غري حمددة: دج شهريا250.00عرض -1

.كل املكاملات احمللية و الوطنية بصفة غري حمدودة: شهريادج500.00عرض - 2

كل املكاملات احمللية و الوطنية و بصفة غري حمدد للهاتف الثابت مع خصم : دج شهريا1000.00عرض -3
أما بالنسبة للمكاملات الدولية و اهلاتف احملمول كما هو .بالنسبة للمكاملات يف اجتاه اهلاتف احملمول% 30

:بني يف األسفلم

:IdoomFixeخدمات إضافية لنظام

عرض الرقم ؛ 

مكاملات يف االنتظار ؛ - 

حماضرة عن بعد ؛ - 

حتويل مؤقت ؛ -

نداء بدون ترقيم ؛ -

.ترقيم خمتصر-
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:idoomfixeعروض

شهرا بالنسبة للزبائن القدماء و اجلدد، حيث يف فرتة االلتزام يستطيع الزبون تغيري العرض 12تتضمن فرتة التزام 
إىل األعلى دون إعادة التزام

ية االلتزام أو إلغاء االلتزام  الزبون ال يستطيع تغيري العرض أقل بل جيب انتظار−

:idoomadslخدمة االنترنت-ثانيا 

:مؤسسة اتصاالت اجلزائر يف إطار خدمة االنرتنت أنواع خمتلفة من التدفق العايل كما يليتعرض

:الزبائن العاديني- 

:ميغابايت التسعرية كما يلي8غلى 1عرض من 

الشهر/ دج 1600ميغا 1-

الشهر/ دج 2100ميغا 2- 

الشهر/ دج 3200ميغا 4- 

الشهر/ دج 5000ميغا 8- 

:الزبائن املهنيني-

الشهر/ دج 1000عريض إيدوم -

دج للدقيقة15) %6.8ختفيض أسعار املوبايل إىل −

) لفرنسا، املغرب، السعودية، بلجيكا، تركيا، تونس%10: أما بالنسبة للمكاملات الدولية فالتخفيضات−

املتحدة، أملانيا، الصني، إسبانيا، إيطالياختفيضات لإلمارات العربية -% 20

30% .أ، كندا، سويسرا. م.ختفيضات للو - أما بالنسبة لبعض الدول فلحد اآلن مل تستفد من أي −
ختفيضات



الفصل الثالث                                                                        اتصاالت الجزائر 

64

:4Gنظام الجيل الرابع -ثالثا 

لعروضاسعةو محلةحيضرواالنرتنتالثابتللهاتفالتارخيياملتعاملاناجلزائراتصاالتمنمصدركشف
متعامليستتحدىاشكاهلامبختلفاالعالموسائلعلىايامخاللستنطلقاليتالنقالللهاتفالرابعاجليل

عالوةالسعارهاالفاحشالغالءبسبباجلزائريفمبتغاهاحتققملاليتالثالثاجليلوتكنولوجيةالنقالاهلاتف
الوهمالتدفقعلى

املوجودةمنأعلىانرتنتسرعةاىلالتحولاجلزائرلالتصاالتاحلالينيللمشرتكنياآلناملمكنمنيكونوسوف
مواجهة،باإلنرتنتاالتصالسرعةزيادةاىلباالضافةقادريناملشرتكنيسيكونكماواملقبلةاألياميفحاليا

عروض4يفالعروضمجيعدمجعرب،الثالثاجليلإطالقمنذالنقالاهلاتفمشغليمعاحلاليةالشرسةاملنافسة
احلايلالتدفقمناكثرميقا1تدفقإىلباإلضافةثابتة

“يدوم“بتسميةلالنرتنتالرابعاجليلاىللالنتقالالتحضرياطاريفاجلزائراتصاالتستطلقهالذيالعرض
:رضعاختارواللذينبالنسبةسيكونحيثمعقولةاسعارهستكون

الشهر/ دج 1000جيغا 1

الشهر/ دج 2500جيغا 3

الشهر/ دج 3500جيغا 5

. الشهر / دج 6500جيغا 10

:خدمة دفع الفواتير الهاتفية و االنترنت-رابعا 

Khalasخدمة أخالص-

باالقتطاع من رصيده قصد دفع هي خدمة جديدة متت باالتفاق بني الزبون ز مؤسسة بريد اجلزائر، حيث تسمح 
Espace  clientالفواتري مع توفري عناء تنقله إىل املصاحل اإلدارية املختلفة باستعمال املوقع االلكرتوين

Algérie Télécom

:ثقافية و علمية-خامسا 
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عترب مبطالعة عدد مFimaktabati Généraleهذه اخلدمة تسمح باقتناء بطاقة: خدمة في مكتباتي 1
.سنويا/ دج 2400.00يقدر باآلالف الكتب و املراجع و هذه اخلدمة متوفرة بالفرنسية فقط مببلغ 

نفس الصيغة و موجهة أساسا للطلبة و الباحثني اجلامعيني و كذا :أكاديميFimaktabatiخدمة2
. دج سنويا 3000.00األكادميني، متوفرة بالفرنسية فقط مببلغ 

:ADSLبطاقات تعبئة االنترنت اتصاالت الجزائر- سادسا

اليتاديسالتعبئةبطاقةخاللمنوذلكاالنرتنتمنرصيدهمتعبئةإعادةاجلزائراتصاالتزبائنبإمكانأصبح
شحنبإعادةاجلديداحللوسيسمحتسويقها،يفاجلزائراتصاالتواالنرتنتالثابتللهاتفالتارخييشرع

.“ثابتهاتفخطأيمنالتحولودونبسيطة،بطريقة“آلآسأدي”حساب
خطمن1500بالرقماالتصالالعمالءعلىجيباحلساب،شحنوإلعادةفإنهاجلزائراتصاالتلشركةووفقا
.أرضي
كما.جزائريدينار3000إىل500بنيماترتاوحاملبالغمبختلفبطاقاتأربعلعمالئهااجلزائراتصاالتوتوفر
الشلف،اجللفة،بشار،ورقلة،البليدة،باتنة،عنابة،اجلزائر،:وهيوالية،14يفاحلاليةاملرحلةيفالبطاقاتتتوفر

.وتلمسانوزوتيزيسطيف،جباية،،وهرانقسنطينة،
.“اجلزائراتصاالتقبلمنمعتمدةبيعنقاطمنوغريهاالتجاريةالوكاالتمجيعيفقريبامتاحةتكونسوفو

عمالئهاتواصلسبلتعزيزإىلاملتواصلةوجهودهااملنافسةملواكبةاجلزائراتصاالتجهودإطاريفاخلدمةوتأيت
يفاألوىلاملرحلةيفمشرتكيها،جلميعاخلدمةهذهوتوفرالرصيد،إضافةمنمتكنهمجديدةوخياراتبدائلوتوفري

.أخرىمناطقلتشملتدرجيياوستتوسعوالية14

املتعاقدينالزبائنو10%ختفيضمنيستفيدونالذيناملتعاقدينالزبائنواخلواصالزبائنالتفاصيلملعرفة
ختفيضمنيستفيدونالذين)الصحفيني(املتعاقدينالزبائنو%30و%15ختفيضمنيستفيدونالذين
%)25(.

:G4 LTEو ADSLاتصاالت اجلزائر تطلق عرض لبطاقات :الفرع الثاني -

اليت تشمل G4LTEو IDOOM ADSLطلق اتصاالت اجلزائر عرض خاص لزبائنها املشرتكني يف خدمةت
:و هي كتايل مكافأة استثنائية على بطاقات إعادة الشحن
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:IDOOM ADSLاوال 

دينار جزائري3000يشحن دينار جزائري لكل من 1000مكافاة 
دينار جزائري2000يشحن دينار جزائري لكل من 500مكافاة 

:              LTEو4Gثانيا 

جيجا10بطاقة يشحن جيجا لكل من 10مكافاة 
جيجا5بطاقة يشحن جيجا لكل من 5مكافاة 
جيجا3بطاقة يشحن جيجا لكل من 3مكافاة 
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:خالصة الفصل

مؤسسة اتصاالت اجلزائر هي مؤسسة رائدة يف سوق االتصاالت اجلزائر، حيث تعمل على تقدمي أفضل 
اخلدمات للزبائن من أجل كسب رضاهم و ثقتهم و جلب أكرب عدد ممكن من الزبائن لتحقيق حصة سوقية و 

ملية إعالم الزبائن خبدمتها وللقيام بذلك ال بد أن تقوم بع.رفع أرقام أعماهلا واحلفاظ على مكانتها يف السوق
عن طريق اإلعالن  و التسويق عرب االنرتنيت و هذه العناصر هي اليت تعتمدها املؤسسة بكثرة حيث تواجه 

ا استطاعت التفوق و النجاحصعوبات إال أ" اتصاالت اجلزائر"املؤسسة 
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وكيفت تأثريمها على سلوك أمهية التسويق و اإلعالن عن يتالمن خالل هده الدراسة 

يف املؤسسة اتصاالت اجلزائر اليت كانت حمل الدراسة امليدانية ماماهيمت التعرف على واقع, املستهلك

وكان الغرض من ذلك هو اإلجابة ,ا من اجل إسقاط  اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي اليت مت القيام 

ية ومتطلبات هعلى مابطريقة جتعل هناك إمكانية التعرفعلى األسئلة املطروحة يف إشكالية البحث 

ق التسويق وأسلوب توزيعي جديد من منطل,واالسرتاتيجيات املتبعة جديدة وسعر جيد وطريقة تروجيية جديدة 

أحد باعتبارهااجلزائر للدراسة اتصاالتوقد مت اختيار ,وكيف ميكن جعله يف صاحل استمرار ومتيز املؤسسة ,

.وأيضا ألن طبيعة نشاطها يتوافق مع موضوع البحث,دماتأهم املؤسسات الرائدة يف قطاع اخل

:والنتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية 

وهو ,مؤسسة أن توفرهاأليالتسويق ميكن حتقيقه من خالل توفري جمموعة من املتطلبات اليت ميكن - 

يتطلب أفكارا تسويقية جديدة وغري مألوفة تكنولوجيا جديدة لتحقيقه بقدر مابيتطليف الغالب ال

واكتشاف ,إىل فرص جديدةحث عن الفرص وحتويل التهديدات بمهما يف الالتسويق دورابويلع,

من ذلك ميكن أن خيلق العرض أكثربل ,احلاجات الكامنة وإجياد استخدامات جديدة للخدمة احلالية

.التوجه اجلديد للتسويق ميثلهذا ما,الطلب 

,التسويق يساهم إجيابا يف تفعيل كامل نشاطات املؤسسة بصفة عامة- 

وبالتايل زيادة احلصة السوقية درة على إرضاء زبائن جددوق,االستجابة لقطاعات سوقية جديدة

.وهدا األخري جييب على الفرضيتان الثانية والثالثةأرباحهاو,,

جمموع إمكانيات بتوفريمتكنت مؤسسة اتصاالت اجلزائر من احتالل موقع هام داخل السوق اجلزائر - 

كما من حتوالت  صاحبهومرحلة اليت تعيشها البالد من انفتاح للسوق وما ,الداخلية قدرات ,
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وحمافظةتسعى جاهدة لتعزيز هذا املوقع 

أساسية كإسرتاتيجيةسياسة االبتكار  إدراجتعمل جاهدة على أنالتنافسي الذي فرض على املؤسسة 

االهتمام لالبتكار يف  إىلإضافة ,سة حيث متكنت من تقدمي تشكيلة خدمات جديدة يف عمل املؤس

.وتسخري كل اإلمكانيات لذلك ,خيص التسعري وترويج وتوزيع هذه اخلدمات كل ما

 على حسب كثافة التسويقية وتنوعها والتحسينات الدائمة تكون احملافظة على حتسني أداء

وهذا ما ينعكس على مكا,املؤسسة 

؛وأسواقها

.لتسويق ا دور يف حتقيق و األداء املتميز املؤسسة اتصاالت اجلزائر- 

:التاليةاالقرتاحاتميكن تقدمي بعض انطالقا من نتائج  املتوصل إليها 

 العمل على إجياد نظام اليقظة التسويقية الذي يتوىل مهمة البحث عن األفكار جديدة يف جمال

.خدمات جديدة اإلعالن عن

 عن الزبون ومستوى دخله ووضعه العمل على إجياد نظام للمعلومات التسويقية يتضمن معلومات

تبتكر املؤسسة خدمات أناته ومقرتحاته من أجل بوحاجته ورغوعمره سكنهاالجتماعي ومكان

.ة للزبونمختلق قي

باإلعالنالرتكيز على نشاط البحث والتطوير من خالل إجياد إدارة تعتين

.ومتابعة ما مت ابتكاره يف املؤسسات العاملية ,دراسة ومتابعة التسويقية ب

 لدى العاملني وتدريبهم اإلبداعروح الرتكيز على تنمية وتطوير.

 من أجل حتفيز اإلعالنيةالذين يسامهون يف عملية باألفرادخاص واملكافآتإنشاء نظام للحوافز

.اإلعالن العاملني لديها على 
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استقطاب.

 تطبيق املفاهيم اإلدارية احلديثة لدى إدارات املؤسسة.



:الكتب

يفتبحثالعليااإلداريةللدراساتكيلوغكلية:إياكوبوتشيالشهايب دونحييإبراهيم.1
.2002السعودية،اململكة العربيةالرياض،العبيكان،مكتبة،:ترمجةالتسويق،

اجلزء،)والتطبيقالنظريةواالستراتيجيات،المفاهيم(التسويق:أمنيالدينعصامأبوعلفة.2
الدولية،حورسمؤسسةاألول،

عسكريشاكرأمحد.3
. ,عمان,دار النشر زهران للنشر والتوزيع , )تسويق الخدمات(, أدريان باملر .4
األوىل،الطبعة،المعاصرالتسويق:إدريسالرمحانعبدثابتاملرسي،حممدالدينمجال.5

.2005اإلسكندريةمصر،اجلامعية ،الدار
أدريسالرمحانعبدثابتاملرسي،حممدالدينمجال.6
واخلططلإلسرتاتيجياتالعمليالدليل)التسويقيفاحلديثةاألساليب:عليحسني.7

(األوىل،الطبعةللنشر،الرضادار،(التسويقية

دار النشر زهران للنشر والتوزيع )تسويق الخدمات .(محيدعبد النيب الطائي ، بشري العال ق .8
عمان  

مصر،اإلسكندرية،والتوزيع،للنشراجلامعيةالدار،المنظماتفيالسلوك:حسنراوية.9
.:ص،2001

. عمان, دار النشر زهران للنشر والتوزيع,)  تسويق الخدمات(, ستاتون .10

املتحدة،)والتطبياألساسيات(الفعالالتسويق:احلميدعبدأسعدطلعت.11
.1999مصر،التاسعة،الطبعةلإلعالن،

األوىل،الطبعةحزم،ابنداراإلبداعية،األفكارلتوليدطريقة30:احلماديعلي.12
،1999لبنان،بريوت،

الدين،عالءدارمنشوراتنفاع،مازن:ترمجة،الرابعالجزءالتسويق،:كوتلرفيليب.13
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