
                                                                                                                        

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-سطيف–جامعة فرحات عباس   

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

شهادة الماجستير في العلوم التجاريةمذكرة مقدمة الستكمال متطلبات   

دراسات وبحوث تسويقية: تخصص  

:بعنوان  

 

  :تحت اشراف:                                                                              من اعداد الطالب             

  بن يعقوب الطاهر. د.أبن عليوش توفيق                                                                                          

:لجنة المناقشة  

 رئيسة              جامعة سطيف              أستاذة التعليم العالي                        قطاف ليلى. أد           

 مقررا ومشرفا              جامعة سطيف              أستاذ التعليم العالي                 بن يعقوب الطاهر . أد           

 مناقشا              جامعة سطيف                 " أ"أستاذ محاضر                       هباش فارس . د           

  مناقشة              جامعة سطيف               " أ"أستاذة محاضرة                     بوحرود فتيحة . د           

 

 

2017- 2016: السنة الجامعية  

 

 دور التوجه السوقي في تعزيز والء العميل

 دراسة حالة: شركة جازي



                                                                                                                        

 
 

  

  

  

  

  

  

 

 اإلهداء

:أتقدم بعملي المتواضع هذا  

روح والدي رحمه اهللاإلى    

 إلى والدتي الكريمة أطال اهللا في عمرها

ولو بالكلمة الطيبةإلى كل من شجعني    

 إلى كل غيور على وطنه

 إلى كل طالب علم

.إلى كل هؤالء أهدي عملي هذا  

  

   



                                                                                                                        

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 الشكر

 الحمد هللا الذي بعونه وإحسانه تتم الصالحات وأحمده على إتمامي هذا العمل  

يعقوب على  بن  أتقدم بشكر خاص إلى األستاذ المشرف الدكتور الطاهر  

 توجهاته ونصائحه القييمة

والتقدير لألساتذة األفـاضل أعضاء لجنة المناقشة    وأتقدم بأسمى عبارات االمتنان

ومناقشة المذكرةالذين شرفوني بقبول تقييم    

و دالي    ، ميلةقسنطينة  جازي وكاالتكما أتوجه بالشكر إلى موظفي شركة  

على تعاونهم  ابراهيم  

.والحمد هللا من قبل ومن بعد  

   



                                                                                                                        

 
 

  الصفحة  فهرس المحتويات

    اإلهداء

    الشكر

    فهرس احملتويات

    قائمة اجلداول

    قائمة األشكال

    واإلختصارات قائمة الرموز

  د -أ  العامة قدمةامل

  مدخل شامل للتوجه السوقي: األولالفصل 

  2  تمهيد

  3  تطور المفهوم التسويقي: األولالمبحث 

  3  ماهية التسويق: األولالمطلب     

  3  نشأة التسويق :األولالفرع          

  4  تعريف التسويق: الفرع الثاين         

  6  أركان مفهوم التسويق: الفرع الثالث         

  7  وظائف و أهداف التسويق: الفرع الرابع         

  8  مراحل تطور المفهوم التسويقي: المطلب الثاني   

  8  التوجه اإلنتاجي: األولالفرع         

  9  التوجه باملنتج: الثاينالفرع         

  9  التوجه البيعي: الفرع الثالث        

  10  التوجه التسويقي: الفرع الرابع        

  10  جتماعيالتوجه اإل: الفرع اخلامس        

  11  التسويق بمنظور جديد: المطلب الثالث    

  11  أسباب التحول إىل املفهوم احلديث للتسويق: األولالفرع         

  12  مظاهر املفهوم احلديث للتسويق: الفرع الثاين        

  15  مدخل للتوجه السوقي: المبحث الثاني

  15  مفاهيم عامة حول التوجه السوقي: األولالمطلب     

  15  التوجه السوقي نشأة:األولالفرع         

  16  مفهوم التوجه السوقي:الفرع الثاين        

  18  خصائص التوجه السوقي:الثالثالفرع         

  19  مقارنة بني التوجه السوقي والتوجه التسويقي: الفرع الرابع        

  21  قياسهو التوجه السوقي أبعاد : المطلب الثاني   



                                                                                                                        

 
 

  21  البعد الثقايف للتوجه السوقي: األولالفرع         

  22  للتوجه السوقي البعد السلوكي: الفرع الثاين        

  24  مقارنة بني البعد السلوكي والبعد الثقايف للتوجه السوقي: الفرع الثالث        

  25  قياس التوجه السوقي: الفرع الرابع        

  26   عناصر التوجه السوقي: المطلب الثالث   

  27  التوجه بالعميل: األولالفرع        

  30  التوجه باملنافس: الفرع الثاين       

  32  التوجه االجتماعي: الفرع الثالث       

  33  التوجه بالتكنولوجيا: الفرع الرابع       

  33  التوجه باملوزع واملورد: الفرع اخلامس       

  33  التوجه السوقي والمنظمة: المبحث الثالث

  34  عوامل نجاح التوجه السوقي في المنظمة: األولالمطلب    

  34  اإلدارة العليادور : األولالفرع        

  34  دور التسويق الداخلي: الفرع الثاين       

  36  التسويقي دور نظام املعلومات: الفرع الثالث       

  38  التوجه السوقي والميزة التنافسية: المطلب الثاني   

  38  إسرتاجتيات امليزة التنافسية: األولالفرع        

  40  السوقي يف تفعيل امليزة التنافسيةدور التوجه : الفرع الثاين       

  42  التوجه السوقي وأداء المنظمة: المطلب الثالث   

  43  التوجه السوقي و األداء املايل: األولالفرع        

  43  التوجه السوقي واألداء غري املايل: الفرع الثاين       

  44  السوقي واألداءتأثري العوامل الوسطية بني التوجه : لفرع الثالثا       

  45  فوائد التوجه السوقي على المنظمة: الرابعالمطلب    

  45  البيئة الداخليةالسوقي على أثر التوجه : األولالفرع        

  47  تنافسية املنظمةعلى على  أثر التوجه السوقي :الفرع الثاين       

  48  العميلعلى مستوى  أثر التوجه السوقي: الفرع الثالث       

  48  اإلبتكارعلى مستوى  أثر التوجه السوقي: الفرع الرابع       

  50  الفصلخالصة 

  التوجه السوقي وأثره على والء العميل: الفصل الثاني

  52  :تمهيد

  53  تطور نظرة التسويق للعميل: األولالمبحث 

  53  مفاهيم عامة حول العمالء: األولالمطلب     



                                                                                                                        

 
 

  53  مفهوم العميل: األولالفرع         

  54  أنواع العمالء :الفرع الثاين        

  55  مةأمهية العمالء للمنظ: الفرع الثالث        

  56  موقع العميل في الفكر التسويقي: المطلب الثاني    

  56  العميل يف الفكر التسويقي الكالسيكي: األولالفرع         

  58  الفكر التسويقي احلديث العميل يف: الفرع الثاين        

  60  بالعميل هتماماالأسباب زيادة : الفرع الثالث        

  62  التسويق بالعالقات: المطلب الثالث    

  62  تعريف التسويق بالعالقات: األولالفرع         

  63  أسباب التوجه إىل التسويق بالعالقات: الفرع الثاين        

  64  متطلبات ومرتكزات التسويق بالعالقات: الفرع الثالث        

  65  مستويات التسويق بالعالقات: الفرع الرابع        

  65  فوائد التسويق بالعالقات: الفرع اخلامس        

  66  مدخل لوالء العميل: المبحث الثاني

  66  مفاهيم عامة حول الوالء: األولالمطلب     

  66  تعريف الوالء: األولالفرع         

  68  تصنيف الوالء و مراحله: الفرع الثاين        

  70  أمهية الوالء: الفرع الثالث        

  72  مسار وإستراتجية الوالء: المطلب الثاني    

  72  املسار االسرتاتيجي للوالء: األولالفرع         

  73  رحلة الوالء: الفرع الثاين        

  75  اسرتاجتيات الوالء: الفرع الثالث        

  77  وأثاره تفعيل برنامج والء العميل: الفرع الرابع        

  80  قياس الوالء: الفرع اخلامس        

  82  دور رضا العميل في خلق والئه: المطلب الثالث     

  82  تعريف رضا العميل: األولالفرع         

  84  احمددات الرض: الفرع الثاين        

  84  العالقة بني رضا العميل ووالئه: الفرع الثالث        

  87  تفعيل إدارة العالقة مع العميل لتعزيز والئه: المطلب الرابع     

  87  تعريف إدارة العالقة مع العميل: األولالفرع          

  88  أهداف وأنواع إدارة العالقة مع العمالء: الفرع الثاين         

  89  تفعيل العالقة مع العميل: الفرع الثالث         



                                                                                                                        

 
 

  90  التوجه السوقي وعالقته بوالء العميل: المبحث الثالث

  90  قيمة العميل: األولالمطلب      

  90  تعريف القيمة:األولالفرع         

  92  مصادر القيمة: الفرع الثاين        

  93  عناصر قيمة العميل: الفرع الثالث        

  96  الربط بين قيمة العميل وقيمة المنظمة: المطلب الثاني    

  96  إستثمار قيمة العميل: األولالفرع        

  97  توازن قيمة العميل: الفرع الثاين       

  98   خالل القيمةتأثير التوجه السوقي على والء العميل من : المطلب الثالث    

  98  اإلمجالية املكاسبدور التوجه السوقي يف زيادة : األولالفرع         

  101  اإلمجالية ور التوجه السوقي يف ختفيض الكلفد: الفرع الثاين        

  102  تأثري التوجه السوقي على التزام العميل: الفرع الثالث        

  103  الفصلخالصة 

  على والء العمالءواقع التوجه السوقي في شركة جازي وأثره  :الفصل الثالث

  105  تمهيد

  106  في الجزائر تاالتصاالنظرة على شركة جازي وقطاع : األولالمبحث 

  106  تصاالت الالسلكية يف اجلزائرتطور قطاع اإل :األولالمطلب      

  106  مراحل تطور اهلاتف النقال يف اجلزائر: األولالفرع           

  108  متعاملوا اهلاتف النقال يف اجلزائر : الفرع الثاين        

  109  واقع اهلاتف النقال يف اجلزائر: الفرع الثالث        

  115  تصاالتالتعريف بشركة جازي لإل: المطلب الثاني    

  116  تصاالتلإلمدخل عام لشركة جازي : األولالفرع         

  117  شركة جازيمبادئ وأهداف : الفرع الثاين        

  119  التنظيم اإلداري لشركة جازي: الفرع الثالث        

  122  املزيج التسويقي للشركة: الفرع الرابع        

  126  واقع التوجه السوقي في شركة جازي: المبحث الثاني

  126  التوجه السوقي في شركة جازي: األولالمطلب      

  126  بالعميلالتوجه : األولالفرع          

  129  التوجه باملنافس: ينالفرع الثا         

  129  التنسيق الداخلي: الفرع الثالث         

  131  البعد المعلوماتي للتوجه السوقي في شركة جازي: المطلب الثاني    

  131  جتميع وحتليل املعلومات يف شركة جازي: األولالفرع         



                                                                                                                        

 
 

  132  توزيع املعلومات التسويقية لشركة جازي: الفرع الثاين        

  133  جهود شركة جازي في الحفاظ على والء عمالئها: الثالث المطلب     

  134  جهود الشركة للبقاء بالقرب من عمالئها: األولالفرع         

  135  تنويع وتوسيع العروض: الفرع الثاين        

  136  "امتياز"برنامج الوالء : الفرع الثالث        

  138  الميدانيةالدراسة : الثالث المبحث

  138  منهجية الدراسة: المطلب األول    

  139  الدراسة وحدود أهداف: األولالفرع         

  139  الدراسةوعينة  جمتمع: الفرع الثاين        

  140 أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة: الفرع الثالث        

  142 أداة الدراسةوثبات صدق  :الفرع الرابع        

  146  الفرضيات اختبارونتائج العرض : المطلب الثاني   

  146  خصائص عينة الدراسة: األولالفرع         

  148  وصف وحتليل متغريات الدراسة: الفرع الثاين        

  155  الفرضيات اختبار: الثالثالفرع         

  167  الفصل خالصة

  168  الخاتمة العامة 

  173  قائمة المراجع

  182  المالحق

 

 

 

 

 

 

  

 

  



                                                                                                                        

 
 

  :قائمة الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  7  وظائف التسويق  1

  11  مفاهيم التسويق  2

  13  مقارنة بني التسويق التقليدي واحلديث  3

  24  التوجه السوقي سلوكقيم و   4

  26  السوقيالنموذج احلايل لقياس التوجه   5

  45  املتغريات الوسطية بني التوجه السوقي واألداء  6

  47  تكامل عناصر التوجه السوقي  7

  57  تطور موقع العميل  8

  67  تعريف الوالء  9

  76  العمالء أنواع  10

  76  العميل ونوع اإلجراءات املطبقة  11

  81  تتابع واستمرارية الشراءدرجات الوالء حسب   12

  83  تعاريف الرضاملخص ألهم   13

  87  تعريف إدارة العالقة مع العميل  14

  89  أنواع إدارة العالقة مع العميل  15

  91  تعريف القيمة  16

  106  املطلق اإلحتكار فرتة يف النقال اهلاتف يف املشرتكني عدد تطور  17

  107  الثنائي اإلحتكار فرتةيف  سنة أول يف النقال اهلاتف يف املشرتكني عدد  18

  108  )باملليون(متعامل كل حسب املشرتكني عدد  19

  109  اجلزائر يف النقال اهلاتف سوق يف موبيليس موقع  20

  109  اجلزائر يف النقال اهلاتف سوق يف اوريدو موقع  21

  110  )2004-2000( الفرتة يف بنوعيه اهلاتف يف املشرتكني عدد  22

  110  )باملليون( 2015-2010 الفرتة يف والثابت النقال اهلاتف يف املشرتكني عدد تطور  23

  111   األخرية سنوات العشرة يف النقال للهاتف الكثافة نسبة  24

  116  جازي شركة شعارات  25

  123  )باملليون( القبلي الدفع متعاملوا  26



                                                                                                                        

 
 

  124  )باملليون(البعدي الدفع وامتعامل  27

  SPEED  126 عرض  28

  140  اخلماسي ليكارت مقياس درجات  29

  141  سلم ليكارت درجات تقييم  30

  143  )الداخلي التنسيق باملنافس، التوجه بالعميل، التوجه(الثاين احملور لفقرات الداخلي الصدق  31

  144  اإلمجالية املكاسب :الثالث احملور لفقرات الداخلي الصدق  32

  144  الوالء: الرابع احملور لفقرات الداخلي الصدق  33

  145  لالستبيان الكلية والدرجة اإلستبيان جماالت من جمال كل بني اإلرتباط معامل  34

  145  حمور لكل كرومباخ ألفا الثبات معامل  35

  146  اجلنس حسب العينة أفراد توزيع  36

  146  السن حيث من الدراسة حمل العينة خصائص  37

  147  التعليمي املستوى حسب العينة أفراد توزيع  38

  147  الشهرى الدخل حسب العينة أفراد توزيع  39

  148  االشرتاك مدة حسب العينة أفراد توزيع  40

  149  الرئيسية الشرحية حسب العينة أفراد توزيع  41

  149  الشركة عمالء رضا مدى  42

  149  للتغيريالعمالء استعداد   43

  150  التغيري دوافع  44

  150  العمالء اتاهتمام  45

 151  جازي شركة يف بالعميل التوجه  46

  152  جازي شركة يف نافسبامل التوجه  47

  152  جازي شركة يف الداخلي التنسيق  48

  153     االمجاليةالعميل  مكاسب  49

  154    االمجاليةكلف العميل   50

  154  جازي شركة يف العميل والء  51

  156  أثر التوجه السوقي لشركة جازي على الوالء اختبارنتائج   52

  157  أثر التوجه بالعميل على الوالء اختبارنتائج   53



                                                                                                                        

 
 

  157  أثر التوجه باملنافس على الوالء اختبارنتائج   54

  158  أثر التنسيق الداخلي على الوالء اختبارنتائج   55

  159   املكاسب االمجالية للعميل على السوقي التوجه أثر لقياس املتعدد اإلحندار اختبار نتائج  56

  160  للعميل املكاسب اإلمجالية على بالعميل التوجه أثر اختبار نتائج  57

  161  للعميل اإلمجاليةاملكاسب  على باملنافس التوجه أثر اختبار نتائج  58

  161  للعميل اإلمجاليةاملكاسب  على الداخلي التنسيق أثر اختبار نتائج  59

  163  للعميل اإلمجالية الكلف على السوقي التوجه أثر لقياس املتعدد اإلحندار اختبار نتائج  60

  164  للعميل اإلمجالية الكلف على بالعميل التوجه أثر اختبار نتائج  61

  165  للعميل اإلمجالية الكلف على نافسبامل التوجه أثر اختبار نتائج  62

  166  للعميل اإلمجالية الكلف على الداخلي التنسيق أثر اختبار نتائج  63

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



                                                                                                                        

 
 

  :قائمة األشكال

  الصفحة  عنوان الشكل  الشكل رقم

  6  أركان املفهوم التسويقي  1

  11  املفهوم االجتماعي للتسويق  2

  17  للتوجه السوقي kohli و  Jaworskyنظرة   3

  18  السوقي للتوجهSlater  و  Narverنظرة   4

  23  التوجه السوقي مبنظور سلوكي  5

  25  أبعاد التوجه السوقي  6

  29  التوجه بالعميل  7

  Nicholas  29      قيمة العميل وفق رؤية  8
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  :مقدمة

ملا له من أمهية على رحبية  أمهية يف الفكر التسويقي احلديث يعد موضوع والء العميل من أكثر املواضيع     

واستمرارية املنظمة، فتكلفة العميل اجلديد مقارنة بالعميل احلايل ورحبية األخري كلها معطيات تصب يف مصلحة 

ألي منظمة قاعدة من العمالء الإضافة إىل كون  ،العميل احلايل وجتعل من موضوع الوالء أكثر إحلاحا من ذي قبل

وما بروز عبارة رأمسال العميل إال دليل على  ،عن القوة املالية للمنظمة ال تقل أمهيةو   قو�ا املعايري لقياستعد من أهم 

فقاعدة العمالء  ،الذي يأيت به الشركاء نفس ميزة الرأمسال النقدي افتوفر املنظمة على قاعدة من العمالء هل .ذلك

مع طول تراكمات مالية مستقبال وتزداد هذه الرتاكمات  خزان للمنظمة ستوفر أ�اينظر هلا على  اليت متلكها املنظمة

 الء جدد عربجلبه لعممن جهة و  ل فرتة بقائه مع املنظمةاالشراء طو  عملياتل هتكرار من خالل  ،دورة حياة العميل

   .ثري الكلمة املنطوقة من جهة أخرىا�اين الذي يقوم به من خالل تأ االشهار

يزود  ظلإطالة دورة حياة العميل احلايل من أولويات الفكر التسويقي احلديث، الذي و العمالء فتوسيع قاعدة     

كان و  .عمالء احلاليني ألطول فرتة ممكنةاملنظمة بأفكار وتوجهات تزيد يف درجة كسب عمالء جدد واالحتفاظ بال

الرحبية أو  ناحيةواء من املنظمة سعلى التوجه بالعميل الفضل يف الرفع من قيمة أساسا للتوجه التسويقي الذي يقوم 

 من خالل تسطري للمنظمة استطاع خلق ميزة تنافسيةاحلصة السوقية، هذا التوجه الذي يرتكز على العميل 

  .عه لالحتفاظ به ألطول فرتة ممكنةإىل تلبيتها وإقامة عالقة م العميل حتياجاتإاسرتاجتيات تبدأ من فهم 

يف كًما ونوعا روف املنافسة الشديدة غريت الكثري من املعطيات، بداية من العرض الذي أصبح متوفر  لكن ظ      

ىل جانب زوال ر املعلومة وسهولة الوصول إليها، إمع عميل أكثر ثقافة ووعي نظرا لتوف ،املكان والزمان املناسبني

 هذه املعطيات اجلديدة نتج عنها صعوبة يف .روجسهل من عملييت الدخول واخل األمر الذيعراقيل التغيري أمامه 

حتفاظ بالعمالء احلاليني، هذا الوضع حتم على املنظمة تغيري تركيزها أو كسب عمالء جدد واألكثر من هذا اإل

تفي فقط خبلق وال يك يسد الثغرات املوجودة يف التوجهات السابقة توجهها املبين على العميل إىل توجه أخر أوسع

أو ما يعرف التوجه هذا  .ضافة اىل تكريس ثقافة النظام يف خدمة العميل، إمنا استمراريتها أيضاالتنافسية وإامليزة 

 .ةاملنظم اهتماميعين توسيع دائرة  ما ؤثرين يف البيئة التنافسيةبكل امل هتماماال يعين يف أحد جوانبه بالتوجه السوقي

لتحقيق أعلى درجات  يف كيفية إحداث التكامل الداخليعلى املنافس و فبدل الرتكيز على العميل وجب الرتكيز أيضا 

، إىل مغادر�م التقليل من نسبعلى األقل أو  دون مغادرة العمالء حتولمستمرة  وخلق ميزة تنافسية االستجابة

و قسم ة املنظمة ككل وليست مهمة وظيفة أمهمخرية األ ، حبيث تصبحجانب تكريس ثقافة النظام يف خدمة العميل

  .يف املنظمة

لكن بفلسفة جديدة تقوم على حصر كل  ،ألطول فرتة ممكنة ء العمالءحملافظة على والا وهو مل يتغري فاهلدف     

وداخليا  واملوزع املنافس، املورد يل،من خالل الفهم اجليد للعم خارجياف ؛الفاعلني يف البيئة التنافسية خارجيا وداخليا



                                  المقدمة العامة

                                                                                        

 

  ب

أقسام املنظمة للرفع من مستوى األداء من جهة وللرفع من قيمة بني التكامل الداخلي  العمل على إحداث من خالل

ل البيئة التنافسية احلالية ال فالتحدي الذي تواجهه املنظمة يف ظ ،عزيز والئهم للمنظمة من جهة أخرىالعمالء وت

 ابتكاراتنظرا للتقليد أو  هذه القيمة إعالءيف ستمرار اإلكيفية بقدر   والئهكسب للعميل ل يف كيفية خلق قيمة يتمثل

جازي اليت  دركها القائمون على شركةاحلقيقة اليت أ هذه .إىل جانب عميل متطلب يطمح دوما لالفضل املنافس

فرتة قصرية بفضل براجمها  خاللن �يمن على السوق اجلزائرية لإلتصالت الالسلكية أ يف سنوا�ا األوىل استطاعت

وعدرية السوق اليت وجدت فيه فرص كبرية مع منافس ، من جهة واسعة من ا�تمع اجلزائريشرائح اليت تستجيب ل

لكن دخول منافس ثالث وانتفاضة املنافس التقليدي  من جهة أخرى، من ا�تمع يهتم خبدمة شرائح حمددةواحد 

اىل جانب اسبقيتهم يف ل املنافسني للشركة يف متناو  )السعر املنخفض(وأصبحت امليزة التنافسية التقليدية قلب املوازين 

وهذا  للحفاظ على مكانتها يف السوقإعادة النظر يف �جها التسويقي حتم على الشركة هو ماو خدمة اجليل الثالث، 

  .واالبتكارالذي يسمح هلا مبواصلة التميز  بتبين مفهوم التوجه السوقي

  :التاليةما تقدم ميكن طرح اإلشكالية  إىلستنادا إو     

  ؟  العميلفي تعزيز والء  إلى أي مدى يساهم التوجه السوقي

  :ةاألسئلة الفرعية التالي اإلشكالية هوندرج حتت هذ

  ؟يلوالء العمعلى  للحفاظجه التسويقي كاف هل التو  - 1

  ؟عمالء شركة جازيوالء يف لتوجه السوقي ا يؤثر هل - 2

  ؟ عمالء شركة جازياملكاسب اإلمجالية لكيف يؤثر التوجه السوقي على - 3

  ؟ لعمالء شركة جازيالكلف اإلمجالية كيف يؤثر التوجه السوقي على  - 4

  :الفرضيات

يف ظل بيئة شديدة  ى هذا الوالءللحفاظ عل لكنه غري كاف يف كسب والء العمالءالتوجه التسويقي يساهم  - 1

  ؛التنافس

التوجه بالعميل، التوجه (، فالتوليفة املشكلة للتوجه السوقيالتوجه السوقي يؤثر إجيابا يف والء عمالء شركة جازي - 2

   تعزز يف املوقف االجيايب للعمالء جتاه الشركة؛) باملنافس، التنسيق الداخلي

القيم اليت  جمموع الرفع منمسامهته يف من خالل  ،عمالء شركة جازياملكاسب اإلمجالية ل يف يزيدالتوجه السوقي  - 3

  ؛واملتمثلة يف قيمة املنتج، قيمة اخلدمة، القيمة الشخصية والذهنيةحيصلون عليها 

 االمجالية لكلفثريه االجيايب على ا، من خالل تألعمالء شركة جازيالكلف اإلمجالية  خيفض يفالتوجه السوقي  - 4

  .كلفة الوقت، كلفة اجلهد والكلفة النفسيةيف الكلفة النقدية،   ةثلتمواملاليت يتحملو�ا 
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  :أهمية البحث 

  :مهيته ممايلييستمد البحث أ

يقدم مفهوم أكثر مشولية حيث ، حداثة وأمهية  املوضوع خاصة يف ظل البيئة التنافسية اليت تعيشها املنظمة اليوم - 

يعرض كيفية تفعيل التوجه السوقي كما ويؤثر إجيابا على أداء ورحبية املنظمة،  لظروف املنافسة ومرونة يستجيب 

وهذا  ،يف خلق ميزة تنافسية على حنو مستمر تزيد يف قيمة العميل مسامهتهمن خالل  ،والء أكثر دميومةلتحقيق 

  .يساهم يف متسك األخري باملنظمة بدوره

حاب التجربة، صكثر دميومة من خالل اسهامات أهم املفكرين وأث يتظمن حتليل مفصل لتحقيق والء أالبح - 

  .مضافة للباحثني واملؤسسات االقتصادية على السواءثراء وقيمة وبالتايل فاملوضوع إ

وهذا من شأنه مساعدة تشخيص واقعي لسوق اهلاتف النقال يف اجلزائر وشركة جازي باخلصوص، البحث  - 

القائمني على الشركة يف الوقوف على نقاط القوة وسبل متتينها وونقاط الظعف وسبل معاجلتها، أما النتائج املتوصل 

  .واستعادة حصتها السوقية لشركةمستوى تنافسية ا عالرف ن االخد �ااحات من شأواالقرت  إليها

  :أهداف البحث

  :التالية األهدافيسعى البحث لتحقيق 

  ؛والفرق بينه وبني التوجهات السابقة ،ركائزه أهمحتديد مفهوم التوجه السوقي و  - 

  ؛يف خلق امليزة التنافسيةالتوجه السوقي  ابراز دور - 

  ؛قيمة العميل عن تأثري التوجه السوقي على الكشف - 

  ؛عناصر التوجه السوقي جمتمعة ومنفردة على والء العميلتأثري ابراز  - 

  .وتعزيز والئهم هلا ستعادة ثقة عمالئهاح حلول على ضوء النتائج املتوصل إليها تفيد الشركة حمل الدراسة يف إاقرتا  - 

  :مبررات اختيار الموضوع

  ، خاصة العربية منها؛موضوع ونقص الدراسات يف هذا اجلانبللالنسبية داثة احل - 

  ؛يتماشى وطبيعة التخصص الدراسيموضوع  - 

  .توسيع املعارف يف هذا املوضوعالرغبة يف تنمية و  - 

  :صعوبات البحث

  :تتلخص أهم الصعوبات اليت واجهناها يف هذا العمل فيما يلي

  ؛مع ندر�ا باللغة العربيةجانب التوجه السوقي يف ، خاصة قلة املراجع املتخصصة يف املوضوع - 

  ؛صعوبة احلصول على بعض املعلومات والوثائق الداخلية اليت ختص الشركة و�م املوضوع، حبجة سريتها - 

  .ليه الشركة حمل الدراسةلذي تنتمي إاستحداث البيانات اليت ختص السوق ا املختصة يفتأخر اجلهة  - 
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 :    البحثمنهج 

 الفرضيات اختبارو  جابة على اإلشكالية املطروحةمن أجل اإلملام بكل جوانب املوضوع بصورة شاملة، ولإل    

املنهج الوصفي التحليلي الذي يالءم طبيعة املوضوع إلبراز اإلطار النظري لعناصر  عتماد على كل مناملدرجة، مت اال

  .منظمة تنشط يف السوق اجلزائريةالدراسة، إضافة إىل منهج دراسة احلالة إلسقاط الدراسة النظرية على واقع 

  :الدراسات السابقة 

التوجه السوقي، وربطته بتأثريه على املنظمة من حيث موضوع هناك العديد من الدراسات اليت تناولت جوانب من     

األداء، مسامهته يف خلق امليزة التنافسية، تأثريه على التزام املوظفني، كما أشارت إىل تأثريه على قيمة العميل، لكنها مل 

تتطرق إىل التأثري  تشر إىل كيفية هذا التأثري، مع إقرارها أن التوجه السوقي جاء أصال للرفع من قيمة العميل،كما مل

  :على والء العميل، ومن بني الدراسات نذكراملباشر للتوجه السوقي 

 نموذج،)Modeling store loyalty: perceived value in market orientation practice :( دراسة بعنوان    

، )Pascale. Quester(و) Shu-Ching Chen( لكل من العملي، القيمة المدركة في التوجه السوقي: للوالء في متجر

  .خصت زبائن صالونات احلالقة يف تايواندراسة ، 2006سنة  )Journal of Services Marketing( نشرت عرب

  .حتفاظ بهر يف اإلوجدت هذه الدراسة أن حتسني القيمة املدركة للزبون يف ظل التوجه السوقي هلا نفس األث     

 شرة بوالئهبرضا العميل والقيمة املدركة، كو�ما يرتبطان مبا هتماماالوجب نه يف ظل التوجه السوقي فالباحث يرى أ

 على والئه للمتجر، مع أن الدراسة ه األثر اإلجيايبجيايب على رضا الزبون، وهذا األخري بدوره لفاألداء املتميز له أثر إ

  .لزبون للمتجر وربطته بالرضا كوسيط املباشر لألداء على والء ااإلجيايبمل تثبت األثر 

  )Market Orientation, Job Satisfaction, Product Quality, and Firm Performance ( :دراسة بعنوان    

، نشرت )et autres  Kevin Zheng Zhou(التوجه السوقي، الرضا الوظيفي، نوعية اإلنتاج وأداء املنظمة، دراسة ل 

ه السوقي، توجه ثقايف وأخر ميزت الدراسة بني نوعني للتوج، 2007سنة) Strategic Management Journal(يف 

توحيد مستوى التوجه السوقي كسلوك، ما   إىللتوجه السوقي كثقافة يف املنظمة يؤدي ا أنبينت الدراسة  .سلوكي

ن إككل، فحسب الباحث ف  أداء ، وهو ما يعود علىاإلنتاجحتسني مستوى الرضا الوظيفي ومن مت نوعية  إىليؤدي 

التوجه السوقي بوجهه السلوكي له دور الوسيط يف تأثري التوجه السوقي بوجهه الثقايف على الرضا الوظيفي، نوعية 

  .املنظمي واألداء اإلنتاج

لكل من ، )التسويقي لدى مكاتب السياحة في مدينة عمان باألداءعالقته التوجه السوقي و ( :دراسة بعنوان    

حيث تناولت الدراسة عناصر ، 2009نشرت يف ا�لة األردنية يف إدارة األعمال سنة ،مهام مسري و هاين حامد منصور

على وجود عالقة ملكونات التوجه  األخريالتسويقي ليؤكد يف  باألداءربطتها وجه السوقي بصورة كلية ومنفردة و الت

هي تظهر مع مكونات التوجه السوقي و  هذه العالقة مل ،ةسياحالتسويقي الكلي ملكاتب ال األداءالسوقي جمتمعة مع 

  .الكلي ملكاتب السياحة األداءتطبيق مكون واحد للتوجه السوقي ال يكفي لتحسني  أنمنفردة أي 
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  ج

تقدت �ا الباحثة إستكماال للطالبة نبيلة سعيداين  ) التوجه السوقينظام المعلومات التسويقي و (:نواندراسة بع    

مدى ارتباطه التوجه السوقي و  حيث تعرضت ملوضوع، 2009ملتطلبات احلصول على درجة ماجستري تسويق سنة

 أهم أن إىلتوصلت لتطلعات العمالء و  االستجابةمن  ميكن األخريوبينت أن هذا  بنظام املعلومات التسويقي،

اليت نظرا للكم اهلائل من التدفق املستمر للمعلومات  ،املعلومات التسويقي مقومات جناح التوجه السوقي هو نظام

  .اخلارجيةو الداخلية  ختص بيئة املنظمة

دراسة حالة ، )في المؤسسات اإلبتكارالسوقي كمتطلب أساسي لخلق اإلبداع و  التوجه( :دراسة بعنوان    

 اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة امللتقى الدويل  حول قدمت يف وبلكبري بومدين للدكتور شريف محزاوي،

يف املنظمات  اإلبتكارحيث بني أمهية التوجه السوقي ودوره يف اإلبداع و  ،البليدة - جامعة سعد دحلب  2010

سبب وجودها وضمان لبقائها  أل�مالرتكيز على الزبائن  إىلحباجة  تفاملنشآ ،القوية بينهما اإلرتباطاحلديثة وعالقة 

  .كون املنتجات تتقادم و ترتاجع مرد وديتها حتت تأثري املنافسة  اإلبتكارظافة إىل حاجتها إىل اإلبداع و إ

، حيث يبني العميل قيمة عنصر بني التوجه السوقي ووالء العميل مركزا علىواجلديد يف هذا البحث أنه ربط     

قيمة التأثري االجيايب للتوجه السوقي على لعميل، وكذا عالقة بني عناصر التوجه السوقي جمتمعة ومنفردة على والء اال

، وهذا يف شركة تنشط سوق أو ختفيض يف الكلف اإلمجالية اليت يتحملها العميل اإلمجاليةإما بزيادة املكاسب  العميل

  .جزائرية تنافسية

  :البحث هيكل

  :جزئني، جزء نظري وجزء تطبيقيإىل ملعاجلة اإلشكالية والتساؤالت املرتتبة عنها قسمنا البحث     

تطور املفهوم عرض لب هبدءناكمدخل للتوجه السوقي،   األولاجلزء النظري يتكون من فصلني، حيث جاء الفصل 

وق بينه هم الفر أ خصائصه، أبعاده،السوقي من خالل تعريفةتوجه الالتسويقي كتمهيد للتوجه السوقي، مث تطرقنا إىل 

  .املنظمة أداء تأثريه علىمسامهته و هم متطلبات هذا التوجه وكذا وأ ،وبني التوجهات السابقة

موضوع الوالء عرجنا على املكانة اليت  إىلقبل التطرق و التوجه السوقي ووالء العميل، ما الفصل الثاين فربطنا بني أ

، الل مفاهيم عامةوضوع الوالء من خم إىلالفكر احلديث مث تطرقنا  إىلحظي �ا العميل يف الفكر التقليدي وصوال 

كيف يساهم التوجه السوقي وأبرزنا   بإدارة العالقة مع العميل، يات الوالء وعالقته بالرضا وتأثرهسرتاجتمث تعمقنا يف إ

  .يف الرفع من قيمة العميل

أهم دراسة حالة ختص شركة جازي، حناول من خالهلا إسقاط اجلزء التطبيقي فيشمل فصل واحد عبارة عن  أما    

ما جاء يف الدراسة النظرية على واقع هذه الشركة، حيث نبدأ بالتعريف بالشركة وواقع السوق الذي تنتمي إليه، مث 

السوقي يف  نعرج على واقع التوجه السوقي يف الشركة، مع إجراء استبيان حناول من خالله معرفة مدى تأثري التوجه

.هلماليت متنحها الشركة  القيمة ها إىل جانب تأثريه علىالشركة على والء عمالئ
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  :تمهيد

كأخر مرحلة من   مهمته تصريف املخرجات، ودوره يأيت وظيفة من وظائف املنظمةيعترب التسويق ولفرتة طويلة  ظل    

مل تكن تستدعي  التنافسيةفمعطيات البيئة  .هذا الدور اجلانيب للتسويق أملته الظروف السائدة آنذاك ،العملية اإلدارية

وجود تسويق قوي، لكن التطور السريع الذي عرفه حميط املنظمة من عدم استقرار وبروز املنافسة وتطور وسائل 

نه يتكيف مع معطيات كل مرحلة ويتجاوب مع أبالتسويق، فاألخري أثبت  هتماماال اإلعالم واالتصال أدى إىل زيادة

عن هذا ) كوتلر(وهذا ما أهله ليصبح الوظيفة الرئيسية يف املنظمة وباقي الوظائف تتجاوب معه، وقد عرب  .متطلبا�ا

، فالتسويق ليس مهمة تقتصر "من أن يرتك لوظيفة التسويق أكربالتسويق " :التطور الكبري الذي عرفه التسويق بقوله

جمموعة من املوظفني يف قسم ما داخل املنظمة بل هو مهمة املنظمة ككل، وهذا ما جيسد املفهوم اجلديد على 

  .للتسويق أو ما يعرف بالتوجه السوقي

ويعد بقاء واستمرار العميل مع املنظمة ليس باهلدف اجلديد، لكن حتقيقه وفق املعطيات احلالية يقتضي نظرة     

على اإلحاطة بكل املتغريات اليت تؤثر يف البيئة التسويقية للحصول على القدر الكايف من ، مبنية وأمشل أوسعجديدة 

  .خلق ميزة تنافسية على حنو مستمرعد على تلبية احتياجات العمالء و املعلومات اليت تسا

املراحل اليت و م إىل أهم املفاهي األولولإلحاطة �ذا املفهوم قسمنا الفصل إىل ثالثة مباحث، نتعرض يف املبحث     

وجتاوبه الكبري مع التغريات اليت تطرأ للتسويق عرفها التسويق، لنبني خاصية هامة يف التسويق وهي التطور املستمر 

نتعرض فيه إىل أهم حد أوجه هذه اخلاصية، أسوقي وهو ، لننتقل يف املبحث الثاين إىل مفهوم التوجه البيئتهعلى 

خصائصه والعناصر املكونة له، أما املبحث الثالث فخصص إىل التوجه السوقي يف املنظمة وسنتناول العناصر  ،أبعاده

 .اليت تساعد على جناح هذا املفهوم، لنعرج إىل تأثريه على أداء و مردودية املنظمة
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  تطور المفهوم التسويقي: األولالمبحث 

على  ،الفعلي بالتسويق مع أن جذوره قدمية قدم تواجد اإلنسان هتماماالية ابدكانت �اية احلرب العاملة الثانية     

املتزايد له ما يربره  هتمامااللكن هذا  ،واألخرية موجودة بتواجد اإلنسان اعتبار أن التسويق مبين على تلبية احلاجة

ل عوامل ساعدت على بروزه، وتطلب العمي اإلحتكارفاملنافسة، �اية  .نتيجة لتوفر عوامل ساعدت على ذلكفهو 

انعكاس  وهوفالتسويق وجد ليستجيب للتغريات وحالة عدم االستقرار اليت تطبع السوق والبيئة التنافسية بصفة عامة، 

الواحدة حلالة البيئة التسويقية السائدة، لذلك جند تعدد يف التعاريف واملفاهيم حىت لدى املفكر الواحد أو اجلهة 

  .الدارسة له

  .سنتعرض يف هذا املبحث إىل ماهية التسويق وأهم املراحل اليت مر �ا وصوال إىل املفاهيم احلديثةوعليه 

  ماهية التسويق: األولالمطلب 

 حوله لنتعرض إىل أهم التعاريف واملفكرين األوىلنتناول يف هذا املطلب نبذة تارخيية عن التسويق وبداية الكتابات     

  .س اليت يقوم عليها واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقهايف ا�ال، ونربز أهم األس

 نشأة التسويق   :األولالفرع 

واآلن  نه واحد من بني أقدم األنشطة الـيت مارسـها اإلنسـان،أأن لغز التسويق يكمن يف )Michael Baker (يقول     

،  فالتسـويق نشـاط إنسـاين وأهـم خاصـية يف هـذا النشـاط هـو املرونـة 1"نـه نشـاط األعمـال األكثـر حداثـةأينظر له على 

ال أحــد مــن  )Marketing Management(عنــدما اصــدر فليــب كــوتلر كتابــه الشــهري  1967والتطــور، ففــي ســنة 

أمــام تلــك املفــاهيم  نــه ســيطعن فيــه بعــد ذلــكأاملهتمــني بشــؤون التســويق كــان يظــن األكــادمييني وال مــن رجــال األعمــال 

املعروضـــة واجلديـــة الكبـــرية يف التحليـــل، لكـــن بعـــد فـــرتة وجيـــزة حـــدث تطـــور درامـــاتيكي يف هـــذا ا�ـــال، ففـــي منتصـــف 

عضـو  3000جملـة البحـوث التسـويقية الـيت يقـوم عليهـا حـوايل  ) AMA(الستينات أصدرت اجلمعية األمريكية للتسـويق 

ديــد يف التســويق، هــذا املشــهد تضــاعف أكثــر مــع والــيت ضــاعفت مــن إصــدارا�ا الــيت عمــدت علــى إبــراز كــل مــا هــو ج

�ايــة القــرن، كمــا أن العشــر إصــدارات األكثــر جناحــا لكــوتلر يــتم حتــديثها وتكييفهــا مــع االجتاهــات احلديثــة للتســويق يف  

  .2كل مرة

نما تبطت باإلنسان أيإر حلاجات اإلنسانية، هذه األخرية رتباطه باإا يدل على قدم التسويق كنشاط هو أما م     

 .وجد، على اعتبار أن وجود احلاجة يليه البحث عن إشباعها

تسويق مصطلح ال 1900أنه إىل غاية سنة  كوتلرهذا عن التسويق كنشاط، أما التسويق كتاريخ مكتوب فيشري     

        ، 1910وقد أدرج ألول مرة سنة ) MARKET(املصطلح املوجود آنذاك هو السوقمل يكن مدرج يف القاموس، و 

                                                           
1
 Michael J, Baker, the marketing book, Butterworth-Heinemann, 5th  edition, Great Britain, 2003, p4 

2
 Hkan Hkansson and other, Rethinking Marketing, Developing a new understanding of markets , John  Wiley 

and  Sons  , Chichester, UK ; 2004, p1 
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 أن بداية التسويق كانت يف القرن السابع عشر، عندما  قامت عائلة يابانية ) Draker (ويشري كوتلر نقال عن دراكر

بإنشاء أول متجر هلا يف طوكيو، أما الغرب والواليات املتحدة األمريكية فلم يعرفا التسويق إال يف )  ميستوي( 

أول من أشار إىل أن التسويق هو ) Cormick(العاملية وكان ) هارفيستر(منتصف القرن التاسع عشر من خالل شركة 

، أما التسويق كمقرر دراسي فظهر ألول مرة جبامعة بنسلفانيا يف أوائل القرن العشرين 1مركز النشاط الرئيسي للمنظمة 

 )قسم التسويق(أما عن منظمات األعمال فكانت البداية بظهور " تسويق املنتجات " ومت دراسته حتت عنوان 

  .يف بداية القرن العشرين )بحوث التسويق(و

م بدأت منظمات األعمال بإدراك أمهية نشاط التسويق مبجاالته املختلفة، وأستمر هذا 1917عام ذ ومن    

 .إىل يومنا هذا هتماماال

  تعريف التسويق: الفرع الثاني

أو  اليت تعين السوقو  Marcatus املشتقة من الكلمة الالتينية ) marketing( هو ترمجة للكلمة االجنليزية :لغة  - 1

  .2واليت تعين املتجر marcariالكلمة الالتينية 

  :أما إذا قمنا بتجزئة الكلمة فنجد

  .وتعين السوق )MARKET: (األولاجلزء 

  .بإضافته إىل الكلمة يضفي عليها معىن النشاط واالستمرارية )ING:( اجلزء الثاين

   :تعريف التسويق اصطالحا - 2

على الرغم من التطور الكبري الذي عرفه التسويق إال أنه ال يوجد تعريف موحد، فتعدد وجهات النظر واألفكار      

اجلديدة انعكست على تعدد التعاريف الواردة بشأن التسويق، كما أن املميز يف هذه التعاريف أ�ا متعددة من قبل 

لعنا يف كل مرة على الواحد، وهذا ما جنده يف تعاريف اجلمعية األمريكية للتسويق اليت تط اجلهة الواحدة أو الباحث

كذلك األمر بالنسبة لكوتلر الذي لديه عدة تعاريف، والسبب يف هذا التنوع يرجع إىل طبيعة التسويق تعريف جديد،  

  .املرنة واملتطورة باستمرار

  :وفيما يلي أبرز التعاريف

التسويق هو ممارسة أنشطة األعمال اليت تعىن بتدفق : "1960لسنة ) AMA( األمريكية للتسويقتعريف اجلمعية  - 

  .3"السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستعمل

                                                           
  .20، ص2009دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل، ، أسس التسويق المعاصررحبي عليان مصطفى،  1  

  .57، ص 2002دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  ،مدخل تطبيقي: التسويق عبد السالم أبو قحف،  2
  .5، ص 1998، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المفاهيم واإلستراتيجيات: التسويق فريد الصحن، حممد   3
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تقادات كونه ال يعرب عن مشولية واستمرارية التسويق حيث يوحي أن دور التسويق إنهذا التعريف وجهت له عدة     

االنتهاء من العملية اإلنتاجية ودوره توزيعي فحسب، كما أخفق يف إبراز الدور اهلام للتسويق يف حتليل يبدأ بعد 

  .1حاجات املستهلك

التسويق هو العملية اخلاصة : "تداركت اجلمعية نقائص التعريف السابق بتقدمي التعريف التايلم 1985يف سنة  - 

ادلية اليت تؤدي إىل ار أو السلع أو اخلدمات الالزمة إلمتام العملية التببتخطيط، تنفيذ، تسعري، ترويج، وتوزيع األفك

  .2"األفراد وحتقيق أهداف املنظمات اجاتحإشباع 

  :نالحظ أن هذا التعريف أكثر مشولية من التعريف السابق كونه يتميز عن غريه مبا يلي

  ؛ح بدقة األنشطة الرئيسية للتسويقيوض -   

  ؛ات سواء كانت رحبية أو غري رحبيةيشمل كل أنواع املؤسس -   

  ؛يتها حتدد قبل العملية اإلنتاجيةيوضح أن احلاجات اليت سيتم تلب -   

  .ملنفعة لكل من األفراد واملنظماتيوضح أن التسويق نشاط هدفه حتقيق ا -   

هو نشاط وعمليات تقوم �ا املنظمة من أجل إنتاج قيمة "  :م2007تعريف اجلمعية األمريكية للتسويق سنة  - 

  3"وعرضها وتسليمها للمجتمع بصفة عامة 

و قد متيز هذا التعريف بإضافة كلمة عمليات وهذا يشمل كل أنواع املنظمات، كما أن إضافة كلمة ا�تمع تعين 

  .إتساع مدى التسويق أكثر

  :فنجدمعينة رحلة م ة تعاريف وكل تعريف يعرب عن املبادئ السائدة يفأما من جانب املفكرين فقد سامهوا بعد     

هو النشاط اإلنساين الذي يهدف إىل إشباع احلاجات والرغبات من خالل عملية : "1980تعريف كوتلر لسنة 

  .4"التبادل

  .ية التسويقكما أنه ال يعرب عن مشولية واستمرار   ،لكن ما يؤخذ على هذا التعريف أنه مل حيدد هذه األنشطة

  أكثر بالعميل، حيث مت الرتكيز فيها على ضرورة إقامة العالقة معه، فقدم كوتلر  هتماماالأما يف الفرتة اليت متيزت ب

      .5"هو فن إدارة عالقات العميل املرحبة:" تعريف آخر إختصر فيه دور التسويق يف هذه الزاوية النوعية حيث قال

مل تؤكد على أن  السابقة أ�ا تعرب عن التوجه الذي يعرفه التسويق خالل فرتة معينة، كماما يؤخذ على التعاريف    

التسويق نظام متكامل موجه للعميل، فالتسويق مسؤولية مجيع اإلدارات يف املنظمة وليس قسم التسويق فقط، 

  .ظيميومسؤولية مجيع  األفراد بدءا من رئيس جملس اإلدارة إىل أصغر عامل يف السلم التن

                                                           
1
  .33، ص2009، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان األردن، التسويق المعاصر، سويداننظام موسى   

2 Ian Chaston, knowledge-based marketing: the 21st century competitive edge, SAGE Publications Ltd, London, 
2004, p22. 
3 David L, kurtz, contemporary marketing, South-Western, Cengage Learning, USA, 13th edition, 2012, p7. 

  12، ص2010، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،عمان األردن، التسويق من المنتج إلى المستهلكطارق احلاج وآخرون،   4
  21، ص2007الرياض، السعودية،   املريخ للنشر، ترمجة سرور على ابراهيم سرور، اجلزء االول، دار، أساسيات التسويق، فليب كوتلر، جاري ارمسرتونج  5
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نظام شامل ألنشطة منظمة األعمال املتفاعلة واليت �دف إىل ختطيط، تسيري، ترويج، توزيع السلع واخلدمات اليت 

يتبني لنا من التعاريف السابقة أن التسويق ليس فقط نشاطا تقوم به املنظمة بل فلسفة تؤثر يف مجيع عمليا�ا 

  

يقوم التسويق على أساس إشباع حاجات ورغبات األفراد وهو مؤشر على مدى قدرة املنظمة 

يف حتقيق أهدافها، وجناح املنظمة يف هذه املهمة يعتمد على مدى قدر�ا على حتديد األسواق املستهدفة ومن مت 

حلاجات ورغبات هذه األسواق مبا يتالءم ومصلحة العميل، وهو ما يساهم يف زيادة درجة 

  : الرضي لديه وبالتايل والئه للمنظمة، ما يعين عمر أطول للعميل وهو ما حيقق هدفني يف آن واحد

اهلدف البارز ملفهوم التسويق هو إرضاء العميل لكنه ليس اهلدف الوحيد، فتحقيق هذا اهلدف يساهم يف 

حتقيق هدف آخر ال يقل أمهية للمنظمة وهو الربح، فاملنظمة تدرك أنه لتحقيق الربح ال بد من حتقيق التوازن بني 

  .استمرارية العملية التسويقية

1 William J- Stantion et al, Fundamentals of marketing

الجھود الكلیة للمنظمة
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  :الذي يعرف التسويق أنه )  stanton( و عليه نأخذ تعريف 

نظام شامل ألنشطة منظمة األعمال املتفاعلة واليت �دف إىل ختطيط، تسيري، ترويج، توزيع السلع واخلدمات اليت 

  .1"تشبع حاجات العمالء احلاليني واملرتقبني

  :تطلبفمنطلق التسويق هو إجناح العملية التبادلية وهو ما ي

  ؛متمثلة يف عناصر املزيج التسويقيوجود أنشطة رئيسية 

  ؛وجود تكامل بني هذه األنشطة

  ؛ )la synergie(التداؤب  نتيجة التكامل تكون

  .واألهم يف إجناح العملية التبادلية هو حتقيق القيمة للطرفني

  أركان مفهوم التسويق

يتبني لنا من التعاريف السابقة أن التسويق ليس فقط نشاطا تقوم به املنظمة بل فلسفة تؤثر يف مجيع عمليا�ا 

  .2أربعة أركان التسويق على

  أركان المفهوم التسويقي

  43مرجع سابق، ص ،رحبي عليان مصطفى

يقوم التسويق على أساس إشباع حاجات ورغبات األفراد وهو مؤشر على مدى قدرة املنظمة  :بالعميل

يف حتقيق أهدافها، وجناح املنظمة يف هذه املهمة يعتمد على مدى قدر�ا على حتديد األسواق املستهدفة ومن مت 

حلاجات ورغبات هذه األسواق مبا يتالءم ومصلحة العميل، وهو ما يساهم يف زيادة درجة  االستجابة

الرضي لديه وبالتايل والئه للمنظمة، ما يعين عمر أطول للعميل وهو ما حيقق هدفني يف آن واحد

  ؛ائد املايل نظرا لزيادة مشرتياته

  .تفادي تكاليف جديدة جللب عمالء جدد

اهلدف البارز ملفهوم التسويق هو إرضاء العميل لكنه ليس اهلدف الوحيد، فتحقيق هذا اهلدف يساهم يف 

حتقيق هدف آخر ال يقل أمهية للمنظمة وهو الربح، فاملنظمة تدرك أنه لتحقيق الربح ال بد من حتقيق التوازن بني 

استمرارية العملية التسويقيةإرضاء العميل والرحبية، و وجود خلل يف أحد الطرفني يعين فشل 

                                        
Fundamentals of marketing, Mc Graw Hill-inc, New York , 1991, P6

45-43رحبي عليان مصطفى، مرجع سابق، ص ص 

الربحیة إرضاء العمیل

الجھود الكلیة للمنظمة المسؤولیة االجتماعیة

أركان المفھوم التسویقي

                                                                                    األولفصل  ال

                                                                                                              

و عليه نأخذ تعريف 

نظام شامل ألنشطة منظمة األعمال املتفاعلة واليت �دف إىل ختطيط، تسيري، ترويج، توزيع السلع واخلدمات اليت "

تشبع حاجات العمالء احلاليني واملرتقبني

فمنطلق التسويق هو إجناح العملية التبادلية وهو ما ي

وجود أنشطة رئيسية  - 

وجود تكامل بني هذه األنشطة - 

نتيجة التكامل تكون - 

واألهم يف إجناح العملية التبادلية هو حتقيق القيمة للطرفني - 

أركان مفهوم التسويق: الفرع الثالث

يتبني لنا من التعاريف السابقة أن التسويق ليس فقط نشاطا تقوم به املنظمة بل فلسفة تؤثر يف مجيع عمليا�ا 

التسويق علىوتوجهها، ويقوم 

أركان المفهوم التسويقي) 1(الشكل رقم 

رحبي عليان مصطفى :املصدر

بالعميل إرضاء -1

يف حتقيق أهدافها، وجناح املنظمة يف هذه املهمة يعتمد على مدى قدر�ا على حتديد األسواق املستهدفة ومن مت 

االستجابةالعمل على 

الرضي لديه وبالتايل والئه للمنظمة، ما يعين عمر أطول للعميل وهو ما حيقق هدفني يف آن واحد

 ائد املايل نظرا لزيادة مشرتياتهزيادة الع

 تفادي تكاليف جديدة جللب عمالء جدد

اهلدف البارز ملفهوم التسويق هو إرضاء العميل لكنه ليس اهلدف الوحيد، فتحقيق هذا اهلدف يساهم يف  :الربح -2

حتقيق هدف آخر ال يقل أمهية للمنظمة وهو الربح، فاملنظمة تدرك أنه لتحقيق الربح ال بد من حتقيق التوازن بني 

إرضاء العميل والرحبية، و وجود خلل يف أحد الطرفني يعين فشل 

                                                           
P6 

  2 رحبي عليان مصطفى، مرجع سابق، ص ص 

إرضاء العمیل

المسؤولیة االجتماعیة
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مفهوم التسويق أصبح اليوم فلسفة املنظمة بكاملها فهو ال يقتصر على قسم أو  :الجهود الكلية للمنظمة -3

مصلحة التسويق باملنظمة، فنجاح املنظمة يعتمد على التنسيق والتكامل لكل العاملني بداخلها، كما أن كل عامل 

ا ومنتجا�ا، فإذا كان املوظف حمرتم فاملنظمة حمرتمة والعكس، فاملنظمة تسوق ذا�ا داخل املنظمة يعد مسوق لصور�

  .يف كل حلظة يتفاعل فيها أحد موظفيها مع العميل

عنصرا مهما من عناصر املفهوم التسويقي، فمن شروط  اإلجتماعيةتعد اليوم املسؤولية  :اإلجتماعيةالمسؤولية - 4

يقة ال تتعارض مع مصلحة ا�تمع، فرضا العميل ال يكون على حساب البيئة أو إشباع حاجة العميل أن تكون بطر 

فتحلي املؤسسة �ذه املسؤولية جعلها تعيد النظر يف كيفية تغليف وتعبئة املنتجات حبيث تكون أقل  ،راحة السكان

  .هدرا وضررا للبيئة

أهداف التسويقوظائف و : الفرع الرابع  

 :وظائف التسويق  - أ

التسويقية على أ�ا جمموعة من األنشطة املتخصصة املتكاملة اليت تتم قبل أثناء، وبعد عملية حتويل  تعرف الوظيفة

  :لوظائف نوجزها يف اجلدول التايلاملنتج من مكان إنتاجية إىل مكان استهالكه، وعليه منيز ثالث أنواع من ا

  وظائف التسويق): 1(الجدول رقم 

  وصفها  الوظيفة التسويقية

  

ف 
ظائ

و
ية

دل
تبا

  

  ؛حتديد احلاجات و املطالب –: التأكد من  الشراء

  .مدى توفر املنتجات بكميات مناسبة إلشباع حاجات املستهلك -               

  ؛اكتشاف الطلب على املنتج -  البيع

  ؛البحث عن املستهلكني  -

  .تسهيل حصول املستهلك على السلع و اخلدمات -

ف 
ــائ

ـــــــ
وظــ

يع
وز

الت
  

  .املنتجات من نقطة إنتاجها إىل النقاط البيعية الفرعية  القريبة من املستهلكنقل   النقل

  .ختزين منتجات إىل حني احلاجة إليها  التخزين

لة
هي

س
الت

ف 
ظائ

لو
ا

  

و  التخطيط

  الترويج

التأكد من أن املنتج حتافظ على نفس مستوى النوعية و الرقابة على مستويات الكمية، الوزن 

  .اخل....

توفر األموال الالزمة لألنشطة التسويقية خاصة يف فرتات الرواج اليت حتتاج إىل زيادة كمية اإلنتاج أو   التمويل

  .دعم املنظمات الرتوجيية

من خالهلا يسعى املسوق إىل الوصول إىل احلد أدىن إىل اخلسائر النامجة عن املخاطر املرتبطة بالنشاط   تحمل المخاطر

  .األسعار أو قلة الطلب، تلف السلعالتسويقي كاخنفاض 

معلومات 

  التسويق

  .مجع املعلومات من املستهلك و املنافسني و قنوات التوزيع و استخدامها يف صناعة القرار التسويقي

  62نظام موسى سويدان، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص: املصدر
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  :أهداف التسويق –ب 

هداف من املبيعات وما يرتتب عليه من زيادة يف األرباح يعد من بني األ حتقيق احلجم املناسب: تحقيق الربح -1

ن وظيفة التسويق إاما للمنظمة ككل ولكل وظائفها، فن كان هدف الربح يعد هدف عإالرئيسية لوظيفة التسويق، و 

بية وقدر�ا على تلعب الدور الرئيس يف هذا املنحى من خالل درايتها بأكثر القطاعات رحبية وأي األسواق أكثر جاذ

  .حتديد الفرص التسويقية اجلديدة اليت حتقق أعلى العوائد، ومن مت توجيه املنظمة الستغالل هذه الفرص

أو من خالل زيادة األرباح  السوقية بالتوغل يف أسواق جديدة يتحقق هذا اهلدف من خالل زيادة احلصة: النمو -2

  .يف األسواق احلالية أو كالمها وهو ما يساهم يف منو املنظمة داخل السوق

عادة ما يكون هذا اهلدف يف املنظمات اليت تعاين من شدة املزامحة، فمن خالل التسويق : البقاء واالستقرار -3

قق احلد األدىن الذي يضمن رضا العميل و احلفاظ ونظام معلومات التسويق تتمكن املنظمة من تقدمي املنتج الذي حي

  .عليه 

تعد األنشطة املنسوبة للتسويق أكثر األنشطة اليت تعمل على ترسيخ صورة املنظمة لدى : الصورة الذهنية -4

ة يف عمالئها، فاإلعالن اجليد والعمليات الرتوجيية وكذا العالقات العامة كلها أنشطة ترتك االنطباع اجليد على املنظم

  .ذهن العميل

املفهوم االجتماعي للتسويق يدعو املنظمة للعمل على إشباع حاجات العميل وحتقيق : اإلجتماعيةاألهداف -5

 .1رضاه مبا ال يتعارض مع الصاحل العام للمجتمع ككل

 مراحل تطور المفهوم التسويقي: المطلب الثاني

مر املفهوم التسويقي مبراحل عديدة، كل مرحلة متيزت خبصائص عن األخرى، وتعرب عن جوهر تلك املرحلة، وقد  

  :2أشار كتاب التسويق إىل مخسة مراحل رئيسية يف تاريخ التسويق

  التوجه اإلنتاجي: األولالفرع 

وهو أقدم توجه استخدم من قبل الباعة، ويقوم هذا التوجه على أن املستهلك سيفضل املنتجات املتوفرة     

  وبتكلفة اقل، أما من وجهة املنفعة فقد كان الرتكيز منصب على الطاقة اإلنتاجية من خالل اإلنتاج  أكرببشكل 

  :3طلوبة، ومتيزت هذه املرحلة باخلصائص التاليةكمية ممكنة من السلع امل  أكربالكبري، لتغطية أوسع، أي إنتاج 

  ؛رتكيز منصب على الطاقة اإلنتاجيةال - 

  ؛كل ما ينتج يباع  - 

  ؛من العرض أكربالطلب  - 
                                                           

  246، ص1995القاهرة، الطبعة األوىل، مبادئ و ختطيط، دار الفكر العريب، : التسويق الفعالحمي الدين األزهري،  1
2 Philip kotler, marketing management , Pearson custom publishing, tenth edition, Boston, 2002, p14 

  53عليان رحبي، مرجع سابق، ص 3
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  ؛دارة اهلندسة و التصميم واإلنتاجالسيطرة إل - 

  ؛مصلحة املؤسسة تفوق كل املصاحل - 

  ؛نشاط البيع ليس له كمية كبرية - 

  .لوسائل الرتويجليس هناك حاجة  - 

  التوجه بالمنتج: الفرع الثاني

ما يعين انه ،يركز هذا املفهوم على أن املستهلك يفضل املنتجات ذات اجلودة واألداء أو اخلصائص املبتكرة    

على املنظمة أن تقوم بتحسني جودة منتجا�ا من حني ألخر، ويطلق على هذا النوع من املنظمات، املنظمة 

، حيث تقوم بتحسني منتجا�ا بقليل أو بدون أية معلومات "Product-oriented companis"ج املوجهة باملنت

  .1بآراء املستهلك، كون االعتقاد السائد أن املنظمة بتصاميمها اجلديدة ستبهر املستهلك اهتمامأو 

  :ونوجز خصائص هده املرحلة فيما يلي

  ؛واصفات السلع مع زيادة املنافسةاملستهلك يهتم مب - 

  ؛هلك يربط بني جودة املنتج والسعراملست - 

  ؛املنظمة مرجحة عن املصاحل األخرىمصلحة  - 

  .تركيز املنظمة على عمليات التصميم، السعر، الغالف والعرض بقنوات توزيع مناسبة - 

 التوجه البيعي: الفرع الثالث

فلن يقوموا بعمليات الشراء  املناسبة من  واملنظمات لو تركوا أحرارا  يقوم هذا املبدأ على أساس أن املستهلك    

ومن مت وجب على املنظمة اللجوء إىل إجراءات وجهود بيعية وتروجيية، وقد كان هذا التوجه نتيجة  ،منتجات املنظمة

  .2للتطور التكنولوجي يف بداية القرن العشرين وما صاحبه من زيادة يف اإلنتاج ما ترتب عنه من صعوبة يف تصريفه

  :يزت هذه الفرتة باخلصائص التاليةو قد مت

  ؛أصبح دور رجال البيع أكثر أمهية - 

  ؛توسع يف إجياد منافذ توزيع جديدةال - 

  ؛بشراء ما مت إنتاجه استعمال اإلعالن إلقناع املستهلك - 

  ؛ميم واإلنتاج بإنتاج كميات كبريةقيام إدارة التص - 

 .مصلحة املنظمة مقدمة على املصاحل األخرى - 

                                                           
  39نظام موسى سويدان، مرجع سابق، ص  1

2  Philip kotler, marketing management, op. cit, p14 
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  التوجه التسويقي: الرابعالفرع 

ظهر هذا املفهوم كتحدي للمفاهيم السابقة، حيث ربط ألول مرة أهداف املنظمة بتلبية حاجات ورغبات       

األسواق املستهدفة بشكل أكثر فعالية وكفاءة من املنافسني، واتضح جليا لدى املنظمات الفرق بني البيع والتسويق 

  :1ومتيزت هذه املرحلة مبا يلي ق،أنه سيد السو  على للعميلينظر  وأصبح ألول مرة

  ؛بدل املنتج العميلالرتكيز على حاجات ورغبات  - 

  ؛العميلبتصميم املنتجات مبا يتناسب حباجات ورغبات  هتماماال - 

  ؛عرض املنتج بطرق أفضل - 

  ؛العميلالربط بني مصلحة املنظمة ومصلحة  - 

  ؛والرغبات التسويق ملعرفة احلاجاتاللجوء إىل حبوث  - 

  .مشاركة موضفي الشركة مبختلف مستويا�م اإلدارية يف خدمة وتلبية حاجة العميل - 

  التوجه االجتماعي: الفرع الخامس

بتلبية احتياجات  هتماماالمبصلحة ا�تمع ورفاهيته، حيث زاد  هتماميف هذه املرحلة إنتقل املفهوم التسويقي لال     

  ا�تمعو  العميل، م االجتماعي يهتم باملؤسسةفاملفهو عات مع حتسني نوعية احلياة هلم، ورغبات األفراد واجلما

  :2ومتيزت هذه املرحلة مبا يلي

  ؛ نوعية احلياة لديهمإشباع حاجات ورغبات األفراد وحتسني - 

  ؛اليت تراعي مصلحته وا�تمع معا يتعامل مع املنظمة العميل - 

 .وا�تمع، ويتحقق التوازن بني هذه األطراف على املدى الطويل ، العميلباملنظمة هتماماال - 

                                                           
  56عليان رحبي، مرجع سابق، ص  1
  15طارق احلاج وآخرون، مرجع سابق، ص  2
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  المفهوم االجتماعي للتسويق): 2(الشكل رقم 

                    

  

Source : Philip kotler, principles of marketing, op. cit, p23 

  .و يلخص اجلدول التايل املفاهيم التسويقية السابقة

  التسويق مفاهيم): 2(الجدول رقم 

  النتائج  الوسائل  التركيز  نقطة البداية  المرحلة

األربــــاح مــــن خــــالل بيــــع   اإلنتاج  مصلحة املنظمةاإلنتاج و   املنظمة  التوجه اإلنتاجي

  كمية  أكرب

  بيع أحسن املنتجات  اإلنتاج و التصميم  جودة املنتجات  املنظمة  التوجه بالمنتج

األرباح من خالل حجم   الرتويجالبيع و   الرتوجييةاجلهود البيعية و   املنظمة  التوجه البيعي

  املبيعات

األرباح من خالل إشباع   التسويق التكاملي  العميلحاجات   العميل  التوجه التسويقي

حاجــــــــــــــات و رغبــــــــــــــات 

  العميل

 العميـل ،مصلحة ا�تمـع  ا�تمع  التوجه االجتماعي

  املنظمةو 

العالقــــــات علــــــى املــــــدى 

  الطويل

األربــــــــــاح علــــــــــى املــــــــــدى 

  الطويل

 من إعداد الطالب: املصدر 

  التسويق بمنظور جديد: المطلب الثالث

  : أسباب التحول إلى المفهوم الحديث للتسويق: األولالفرع 

ألف شركة على مستوى العامل خترج من  320أن هناك ) مايكل بورتر(يقول " اإلسرتاتيجية كثورة"يف كتابه     

من املنتجات  %70السوق سنويا، كما أنه يتم شراء أو إخراج شركة من السوق كل دقيقة ونصف، كما أن هناك 

مصلحة 
المجتمع

 مصلحة
العمیل

المفھوم 
االجتماعي 
للتسویق

 مصلحة
المنظمة
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، هذه احلقائق تفسر بعدم تطبيق املفاهيم اجلديدة للتسويق أو الفهم اخلاطئ هلا، 1اجلديدة املقدمة إىل السوق فاشلة

فاهيم اجلديدة للتسويق أكثر إحلاحا من ذي قبل، فتطبيق املفاهيم اجلديدة للتسويق يعين تغيري ما جيعل تطبيق امل

  .2للمنظمة اهليكل التنظيمي والنظام املعلومايت

  :فتوجه املنظمة حنو املفهوم اجلديد للتسويق أصبح حتمية متليها احلقائق التالية

ففي بيئة تنافسـية التسـويق يسـمح للمنظمـة باإلجابـة علـى عـدة تسـاؤالت ختـص : زيادة حدة املنافسة وتنوع أشكاهلا -

  : السوق

 من هم منافسونا؟ 

 من منهم املنافسني املباشرين؟  

 كيف ميكن احملافظة على احلصة السوقية؟  

 كيف حتسن املردودية؟  

ودخول منافسني جدد ما جيعل املنظمة تنشط يف بيئة غري مستقرة، لكن التسويق يقدم هلا حلول  اإلحتكارزوال  - 

 أكربهلذا املشكل من خالل اختيار اإلسرتاتيجية املالئمة واليت حتدد بدقة السوق والشرحية الواجب خدمتها واليت متثل 

  .3الفرص لنجاح واستمرار املنظمة

فالعميل اليوم أمام خيارات متعددة واختياره يقع على املنتج الذي يتوقع منه أعلى  :زيادة توقعات وتطلب العمالء - 

قيمة، كما أن تعدد هذه اخليارات جيعل األخري دوما متطلب يف حاجاته، حيث يطلب يف كل مرة احلصول على 

  .األفضل مقارنة بالعروض السابقة

عمل يف بيئة أكثر انفتاحا، وجيعل من السهولة مبا كان وهو ما جيعل املنظمة ت: تطور أنظمة اإلعالم واالتصال - 

الوصول إىل العميل سواء من املنظمة أو املنظمات املنافسة، كما جيعل العميل على دراية تامة باملنتجات املتوفرة وأدق 

  .التفاصيل عنها

  .زيادة الضغوط من أنظمة التعيري والتوصيف الدولية واحمللية - 

  .عروض الشخصيةالعمالء بال اهتمام - 

  .يساعد التسويق على بقاء املشروع ومنوه من خالل إشباع حاجات العميل والربح للمنظمة على املدى البعيد - 

  مظاهر المفهوم الحديث للتسويق: الفرع الثاني

  :متييز املفهوم اجلديد للتسويق باملظاهر التالية

كان ينظر للتسويق ولفرتة طويلة على أنه ال يتعدى كونه   :من التسويق بالصفقات إلى التسويق بالعالقات: أوال 

به ورعايته، فاملنظمة كانت يف  هتماماالنشاط بيعي إعالين، الغرض منه اإلستحواد والسيطرة على املستهلك بدال من 

                                                           
1
 www.abahe.co.uk, Arab British Academy for Higher Education, page consulée le: 12/07/2015 

2 Nathalie Van Laethem, Toute la fonction marketing, Dunod, paris, 2005, p3 
  16طارق احلاج وآخرون، مرجع سابق، ص  3
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ال يعدو  ربح، واملستهلك  أكربمن العرض، وهمُّ املنظمة هو تلبية الطلب املتزايد لتحقيق  أكربموقف قوة، والطلب 

 هتماماالكونه صفقة تدر للمنظمة قدر من الدخل، فحضور املستهلك إىل النقطة البيعية يعين إمكانية حتقيق دخل، و 

يكون منصب على تلك اللحظة وتلك الغاية من خالل جعل املستهلك يدفع مقابل مايل مع الرتكيز أيضا على بيع 

  .كمية ممكنة  أكرب

يف خلق صناعات جديدة إضافة إىل إستخدام التكنولوجيا  ب العاملية الثانية ساهمبعد احلر تغري الظروف  لكن     

أدى إىل زيادة اإلنتاج وتنوعه، وأصبح العميل أمام فرص عديدة لإلختيار، ما زاد يف حدة املنافسة وكان السبب 

القة الرئيسي يف إعادة املنظمة مراجعة عالقتها مع عمالئها، فتحولت العالقة من صفقة أحادية اجلانب يف الربح إىل ع

، أي أن مصلحة العميل أصبحت تؤخذ يف احلسبان، كما أن املنظمة أصبحت تنشط يف سوق مشبعة، )رابح- رابح(

  .1فأصبحت الفلسفة يف التسويق مبنية على العالقة بدل الصفقة

  :و ميثل اجلدول التايل مقارنة بني املفهومني التقليدي املبين الصفقة و احلديث املبين على العالقة

  مقارنة بين التسويق التقليدي و الحديث): 3(الجدول رقم 

  التسويق المبني على العالقة  التسويق المبني على الصفقة

  الرتكيز على االحتفاظ بالعميل  الرتكيز على حالة بيع واحدة

  التوجه حنو منافع العميل  التوجه حنو خصائص املنتج

  باملدى الطويل هتماماال  مدى زمين قصري

  خبدمة العميل هتماماال  خبدمة العميل هتماماال قلة

  إتصال قوي مع العميل  إتصال معتدل

  النوعية مهمة اجلميع  قسم  اإلنتاج هو القسم املهتم بالنوعية

  سوق مشبع  ميدانه سوق غري مشبع 

  مصلحة الطرفني يف التبادل  وية مصلحة املنظمةاألول

، عمان األردن، األوىل، التسويق املبين على املعرفة، مؤسسة الوراق للنشر واإلشهار،الطبعة التقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار :املصدر

 44، ص2013

ساد االعتقاد ولفرتة طويلة أن رضا العميل مؤشر جيد للتنبؤ بسلوكه الشرائي ومدى : من الرضا إلى الوالء: ثانيا

أثبتت أن الرضا ال يعتمد عليه كمؤشر وحيد لتفسري السلوك، ففي الثمانينات من تكراره، لكن الدراسات احلديثة 

القرن املاضي كان تركيز األحباث والدراسات على موضوع الرضا من خالل التعرض ألسبابه وأبعاده، اعتقادا منهم أن 

ن مت كان االستنتاج أن الوصول إىل رضا العميل سيجعله يقوم بعملية الشراء وحيافظ على عالقته باملنظمة، وم

                                                                                           .املشرتيات ستتزايد بطريقة تراكمية

املاضي توصلت إىل نتائج خمالفة، وأهم نتيجة توصلت هلا هي أنه ليس من  ننتائج دراسات التسعينيات من القر لكن 

                                                           
1 Jean jacques Lambin, Marketing stratégique et opérationnel, dunod, 7eme édition, paris,  2008, p31 
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كانت النتائج املتوصل إليها كما ت أو تكرار العمليات الشرائية، و أن يرتتب على رضا العميل زيادة يف املبيعا الضروري

  :1يلي

الرضا من العمالء حمل الدراسة والذين أظهروا شعورا عاليا ب% 40أن ) Forum Corporation(أظهرت تقارير  - 1

  ؛قد حتولوا إىل منظمات أخرى

ون من العمالء احلاليني ملنظمات جديدة قالوا أ�م يشعر % 85إىل % 65أن ما بني  هارفاردأشارت تقارير جملة  - 2

  ؛بالرضا جتاه املنظمات السابقة

ن حىت و ن أو جد راضو من العمالء يقولون أ�م راض% 80إىل % 60أن من ) Business Week(أشارت جملة - 3

  .2اللحظة األخرية ملغادر�م

ومن مت تغري االعتقاد القدمي الذي يقر بوجود عالقة إرتباطية عالية بني رضا العميل وتكرار سلوكه الشرائي، وعليه مت 

بناء االعتماد على الوالء كمؤشر لتكرار عملية الشراء، واإلضافة اليت مت االعتماد عليها يف الوالء هو أنه يتعدى 

فالعميل ذو الوالء إىل جانب قناعته ورضاه باملنتج يرتجم هذا الشعور إىل باالجتاهات ليشمل السلوك أيضا،  هتماماال

  . سلوك من خالل قيامه بالشراء و إعادة الشراء

  يضمن المنفعة لكل األطراف: ثالثا

خالل تقدمي فاألبعاد األساسية اليت يقوم عليها التسويق املعاصر هي بناء املنافع املزدوجة اليت �م العمالء من     

يف نفس الوقت ذات مردودية على املنظمة بالشكل الذي يسمح هلا باالستمرار والتفوق داخل منتجات وفق رغبا�م و 

  :حميطها التنافسي، وتتحقق هذه املنافع كما يلي

السعر املناسب، واملقصود مبالئمة حصول على املنتجات ذات النوعية و يسعى العميل دوما لل: تقدمي املنفعة للعميل - أ

نوعية والسعر هو إمكانية حصول العميل على منتجات ذات قيمة ومنافع تليب حاجاته ورغباته بالسعر الذي يتالءم ال

مع قدرته الشرائية، فالعميل اليوم أمام عدة خيارات واختياره األخري يقع على اخليار الذي يعتقد انه يوفر له القيمة 

 .اإلمجالية واملكاسب اإلمجالية لصاحل األخرية كلفوة بني الن خالل اتساع الفجاألفضل، هذه األخرية تتحقق م

املنفعة بالنسبة للمنظمة تتمثل باألساس يف األرباح واملعرفة، فاألرباح تعد احملرك الذي : منظمةلتقدمي املنفعة ل - ب

د من فرص النمو يف يدعم نشاط املنظمة، كما أن الوفرة املالية تتيح إمكانيات أفضل ألنشطة البحث والتطوير، ما يزي

تيح للمنظمة تقدمي منتجات متفردة قادرة على حتقيق املزايا يما املعرفة أو الرتاكم املعريف فالسوق الذي تتواجد فيه، أ

 :3التنافسية، إىل جانب حتقيق املزايا التالية

  ؛اد طرق جديدة حلل مشاكل التسويققدرة املنظمة على إجي -

  ؛ووزن كل زبون يف مردودية املنظمةتساعد على الفهم اجليد للعمالء  -

                                                           
  30، ص2009اجلامعية، اإلسكندرية، الدار  ،والء المستهلك، كيفية تحقيقه والمحافظة عليهعالء عباس علي،   1

2
 Lee Eisenstaedt, Client Satisfaction and Client Loyalty, 2015  /09/22 , www.lharrispartners. com 

  67، مرجع سابق، صالتقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار  3
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  ؛التنبؤ حباجات العمالء -

  .اإلبتكارمصدر مهم لإلبداع و  -

 .فنجاح املنظمة يف نشاطها يقتضي منها املوازنة بني أهدافها وأهداف العميل

  مدخل للتوجه السوقي: المبحث الثاني

دور مهم للكثري من املنظمات، حيث وجهت هذه األخرية إمكانيا�ا إلشباع ) امللكالعميل هو (لعبت القاعدة     

، وهذه 1حاجات ورغبات العميل، وجنحت يف ذلك إىل حد كبري، فقد أصبح العميل يتوفر على عدة خيارات وبدائل

فاألخرية  أكربت أهم نتيجة توصل إليها التسويق املوجه بالعميل، أما من وجهة املنظمة فقد أوقعها يف ضغوطا

غالبية املنظمات املتواجدة يف احلقل التنافسي تتبع نفس املبدأ  كما أن  يف بيئة ذات تنافسية عالية أصبحت تتواجد

، ما يعين أن تقدمي منتجات حسب رغبة العميل قد ال ويف سعي دائم لتقدمي أعلى قيمة للعميل وهو التوجه بالعميل

ا واستجابة حلاجات ورغبات ألفضل فهمً من نصيب االتفوق يصبح  واجد منافسنيفبت ،قيكون كافيا للنجاح يف السو 

  .العميل مقارنة باآلخرين

، وذلك بامليل إىل تلبية األولقل خطورة من أأن تتبع مبدأ أخر أكثر مشولية و  وعليه أصبح لزاما على املنظمة     

كل ما ار كل مكونات البيئة التنافسية و تأخذ باالعتباالحتياجات والرغبات وفق السوق أي مبنظور أوسع وهذا بان 

  .من داخل املنظمة أو خارجها ميكن أن يؤثر على تنافسيتها

  مفاهيم عامة حول التوجه السوقي: األولالمطلب 

هم رواده واملسامهني يف ظهوره، إىل جانب أمن التفصيل نشأة التوجه السوقي و سنتناول يف هذا املطلب بشيء     

أهم  التعاريف واالجتاهات اليت بين عليها هذا التوجه اجلديد واخلصائص اليت يتميز �ا، مث إجراء مقارنة بينه  استعراض

 .و بني التوجه التسويقي

  نشأة التوجه السوقي: األولالفرع 

  :أول ظهور للتوجه السوقي كان يف التسعينات من القرن املاضي، بعد نشر دراستني     

، واىل اليوم الزالت هاتني 1990سنة  )and Jaworsky kohli(الثانية لو  )Narver  slater and( لكل من األوىل

 .2الدراستني تتخذ كمرجع لكل الدراسات اليت هلا عالقة بالتوجه السوقي

لتوجه التسويقي، وحسب التوجه السوقي كأحد تطبيقات ا )and Jaworsky kohli(دراسة وقد تناولت      

واملستقبلية،  التوجه السوقي هو مزيج من ثالثة أنشطة تتعلق باستخبارات حول حاجات العميل احلاليةن إالباحثني ف

أما الدراسة الثانية لكل  .ظمة ككل للحصول على أعلى استجابةونتيجة هذه املرحلة معلومات يتم توزيعها داخل املن

                                                           
1 Philip kotler and al, marketing 3.0, John Wiley and sens INC, new jersey ,USA, 2010, p4. 
2 Erik M, van Raaij, the implementation of the market orientation, Ph.D. thesis, Twenty university press, 
Netherlands, 2001, p13, www.tup.utwente.nl, le 24/12/2015 
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ثقافة املنظمة، هذه الثقافة مبنية على ثالثة فكانت رؤيتها للتوجه السوقي شكل من  )Narver  slater and(من 

، وسنتعرض إىل هذه اإلبعاد بالتفصيل يف 1التنسيق الداخليو  التوجه بالعميل، التوجه باملنافس: أبعاد رئيسة وهي 

  .املطلب الثاين من هذا املبحث

نه أيف أدبيات التسويق وينظر له على أصبح مصطلح التوجه السوقي متداوال بشكل واسع  1990بعد عام      

حد املفاهيم التسويقية، لتتعدد بعد ذلك الدراسات اليت تربز أمهية هذا التوجه اجلديد، فكانت دراسة كل من             أ

 )Wabster  Fale and ( و1993سنة )greenley(  والنقطة املشرتكة بني هذه الدراسات أ�ا تقر 1995سنة ،

توجه بالعميل كون له وتقر أيضا بأن التوجه السوقي أكثر فعالية ومشولية من ال االستجابةبالعميل و  بضرورة التوجه

  .من جمرد  نشاط أو وظيفية تسويقية أو إدارة داخل املنظمة، فهو توجه للمنظمة ككل أكربالتوجه السوقي 

إن التسويق ليس وظيفة منفصلة "حني قال  1954كان هذا سنة من ملح إىل هذا املعىن و  أول )peter draker(ويعترب 

، هذه النظرة تتطابق إىل حد بعيد مع الوجهة الثقافية للتوجه 2"داخل املنظمة وأن خدمة العميل وظيفة كل املنظمة

 .املنظمة اهتمامالسوقي واليت تضع العميل يف مركز 

  مفهوم التوجه السوقي:الفرع الثاني

دخل التوجه السوقي أدبيات التسويق كضرورة بعد التغيري وعدم االستقرار الذي عرفته املنظمة على مستوى البيئة     

التنافسية وما ترتب عنها من صعوبة يف كسب واحلفاظ على العمالء لفرتات أطول، والسبب الرئيسي هلذا الفشل 

على عاتق قسم التسويق فقط، فاإلدارات داخل تقع يكمن يف اعتبار مهمة كسب العمالء واحلفاظ عليهم مسؤولية 

املنظمة كانت تعمل باستقاللية وقلة التنسيق فيما بينها، لكن التطورات اليت صاحبت �اية القرن العشرين حتمت 

على املنظمة تغيري هذا الفكر التسويقي الذي بدت حمدوديته بفكر أخر أكثر مرونة ومشولية، هذا الفكر اجلديد يعرف 

لتوجه السوقي، هذا األخري خيتلف عن التوجهات السابقة كونه خيص كل اإلدارات داخل املنظمة وال يقتصر على با

  .3إدارة لتسوق فقط

  :وهناك العديد من التعاريف اليت تناولت التوجه السوقي ومن أهم هذه التعاريف نذكر    

استخبارات سوقية عن حاجات ورغبات  استحداثالتوجه السوقي هو : ")and Jaworsky kohli(تعريف كل من

املستقبلية إلشباع تلك احلاجات، مع توزيع هذه املعلومات على كل إدارات املنظمة وإحداث العمالء احلالية و 

  .4" الواسعة االستجابة

  :نه مفهوم ذو ثالثة أبعاد رئيسيةأالتعريف ينظر للتوجه السوقي على هذا 

                                                           
1 Ibid, p13. 
2 Rohit Deshpande, Frederick E , Organizational Culture and Marketing: Defining the Research Agenda, 
American Marketing Association, Journal of Marketing Vol. 53 (January 1989), 3-15. 
3Jaworsky, B,J, and A,k kohli, market orientation: antecedents and consequences, journal of marketing, 1990, 
p18-25. 
4 Thorhallar Gudlaugssan, Adrian Philip Shalk, effects of market orientation on business performance, the 
European institute of retailing and service studies ,2009,p3. 
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Source : Thorhallar Gudlaugssan, Adrian Philip Shalk,  

التوجـه السـوقي هـو ثقافـة املنظمـة الـيت تتعهـد فيهـا خبلـق أعلـى قيمـة للعميـل بشـكل 

  ؛كل الوظائف داخل املنظمة

مهمة حتقيق القيمة للعميل هي مسؤولية كل العاملني يف املنظمة، هذا التكامل بني العاملني يف املنظمة سيكون 

نه ميكن املنظمة من خلق قيمة عالية للعميل بشكل مستمر، ويعرف االجتاه الذي 

  :2ين على ثالثة عناصربيف حبوثهم اخلاصة بالتوجه السوقي باالجتاه الثقايف امل

  ؛جياد أعلى قيمة هلموالعمل على إأي الفهم اجليد الحتياجات العمالء احلاليني واملستقبليني 

يني وعلى املديني الطويل الوصول إىل نقاط القوة والضعف لدى املنافسني احلاليني واملستقبل

  .استغالل املوارد الداخلية للمنظمة خللق أعلى قيمة للعميل

1 Slater S, F, and J,C narver, does competitive environment mo
relationship? Journal of marketing 1994, 58
2 Thorhallar Gudlaugssan, Adrian Philip Shalk, op.

االستجابة داخل 
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  ؛عن السوقمجع البيانات واملعلومات 

  ؛نشر البيانات واملعلومات على كل إدارات  املنظمة

  .هلذه البيانات واملعلومات داخل املنظمة

  للتوجه السوقي)and Jaworsky kohli(نظرة 

ugssan, Adrian Philip Shalk, op. cit p4

slater and(" : التوجـه السـوقي هـو ثقافـة املنظمـة الـيت تتعهـد فيهـا خبلـق أعلـى قيمـة للعميـل بشـكل

  :ويفهم من هذا التعريف ما يلي

كل الوظائف داخل املنظمة  واليت ختصضمن ثقافة املنظمة  أن التوجه السوقي يدخل

مهمة حتقيق القيمة للعميل هي مسؤولية كل العاملني يف املنظمة، هذا التكامل بني العاملني يف املنظمة سيكون 

  ؛مصدر مليزة تنافسية تتفوق �ا على منافسيها

نه ميكن املنظمة من خلق قيمة عالية للعميل بشكل مستمر، ويعرف االجتاه الذي أمن اجيابيات التوجه السوقي 

Narver  slater and( يف حبوثهم اخلاصة بالتوجه السوقي باالجتاه الثقايف امل

أي الفهم اجليد الحتياجات العمالء احلاليني واملستقبليني 

الوصول إىل نقاط القوة والضعف لدى املنافسني احلاليني واملستقبل: 

استغالل املوارد الداخلية للمنظمة خللق أعلى قيمة للعميل: التنسيق الداخلي

                                        
does competitive environment moderate market orientation performance 

Journal of marketing 1994, 58( )1  pp )55 -46( . 
ugssan, Adrian Philip Shalk, op. cit, p5. 

جمع البیانات و 
المعلومات

توزیع البینات و 
المعلومات

االستجابة داخل 
المنظمة

                                                                                    األولفصل  ال

                                                                                                              

مجع البيانات واملعلومات  -

نشر البيانات واملعلومات على كل إدارات  املنظمة -

هلذه البيانات واملعلومات داخل املنظمة االستجابة -

نظرة ):3(الشكل رقم 

Narver  and(تعريـف

  .1"متواصل

ويفهم من هذا التعريف ما يلي

أن التوجه السوقي يدخل -  

مهمة حتقيق القيمة للعميل هي مسؤولية كل العاملني يف املنظمة، هذا التكامل بني العاملني يف املنظمة سيكون  - 

مصدر مليزة تنافسية تتفوق �ا على منافسيها

من اجيابيات التوجه السوقي  - 

Narver(إتبعه كل من 

أي الفهم اجليد الحتياجات العمالء احلاليني واملستقبليني : التوجه بالعميل -ا

: التوجه باملنافس- ب

  ؛والقصري

التنسيق الداخلي- ج

                                                           
derate market orientation performance 
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Source : Thorhallar Gudlaugssan, Adrian Philip Shalk, 

  1"تطبيق ملفهوم التسويق

  2"حد السلوكيات اإلسرتاجتية املؤدية إىل امليزة التنافسية

  :وجهات النظر يف مفهوم التوجه السوقي إال أ�ا تتفق يف جوهره واملتمثل يف حتقيق ما يلي

نه أد إىل أواخر القرن العشرين، إال بالرغم من الفرتة القصرية لظهور التوجه السوقي يف أدبيات التسويق واليت تعو 

هناك عدة دراسات تناولت هذا املفهوم واليت ربطته بالكثري من القضايا اليت ختص نشاط املنظمة كاألداء، املر دودية 

إىل كون التوجه السوقي حيوز على الكثري من اخلصائص اليت من 

  .اليت وقعت فيها التوجهات السابقة

خلق القيمة األعلى للعميل وبشكل متواصل، فالتوجه السوقي يعتمد على املعلومات اليت تتدفق باستمرار 

من درجه الشك من خالل االتصال بني  سرعة توظيف عناصره للرد على التغريات املفاجئة للسوق والتقليل

 5، ا�لة االردنية يف إدارة األعمال، ا�لد العاملة بمدينة عمان

3 Alian Goudey et Gael Bonnin, marketing pour ingenieurs
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Narver  slater and( للتوجه السوقي

ugssan, Adrian Philip Shalk, op. cit p5 

Deng  وDart (تطبيق ملفهوم التسويق: "التوجه السوقي هو أن

حد السلوكيات اإلسرتاجتية املؤدية إىل امليزة التنافسيةأ"نه أ )

وجهات النظر يف مفهوم التوجه السوقي إال أ�ا تتفق يف جوهره واملتمثل يف حتقيق ما يليبالرغم من تعدد 

  ؛أعلى قيمة للعميل على حنو تصاعديخلق 

  ؛التكامل الوظيفي داخل املنظمة

  .النظرة اإلسرتاجتية للمفهوم التسويقي

  السوقيخصائص التوجه 

بالرغم من الفرتة القصرية لظهور التوجه السوقي يف أدبيات التسويق واليت تعو 

هناك عدة دراسات تناولت هذا املفهوم واليت ربطته بالكثري من القضايا اليت ختص نشاط املنظمة كاألداء، املر دودية 

إىل كون التوجه السوقي حيوز على الكثري من اخلصائص اليت من  هتماماالواإلبداع وغريها من املواضيع، ويعود هذا 

اليت وقعت فيها التوجهات السابقةشأ�ا تدارك الكثري من األخطاء التسويقية 

  :برز خصائص التوجه السوقي ما يلي

خلق القيمة األعلى للعميل وبشكل متواصل، فالتوجه السوقي يعتمد على املعلومات اليت تتدفق باستمرار 

  ؛واليت يتم حتيينها كل ما جد جديد

سرعة توظيف عناصره للرد على التغريات املفاجئة للسوق والتقليل

 ؛3متخذي القرار يف املنظمة
                                        

العاملة بمدينة عمانعالقته باألداء التسويقي لدى مكاتب السياحة التوجه السوقي و مد الظمور، 

72.  

marketing pour ingenieurs, Dunod, paris, 2010, p21. 

التوجھ 

بالعمیل

التنسیق 
الداخلي

التركیز 
على 

الربحیة 
طویلة 
االجل التوجھ 

بالمنافس

                                                                                    األولفصل  ال

                                                                                                              

Narver(نظرة  ):4(الشكل

Deng (ويرى كل من

)Olson(وينظر إليه 

بالرغم من تعدد      

خلق  -            

التكامل الوظيفي داخل املنظمة -            

النظرة اإلسرتاجتية للمفهوم التسويقي -            

خصائص التوجه :الفرع الثالث

بالرغم من الفرتة القصرية لظهور التوجه السوقي يف أدبيات التسويق واليت تعو     

هناك عدة دراسات تناولت هذا املفهوم واليت ربطته بالكثري من القضايا اليت ختص نشاط املنظمة كاألداء، املر دودية 

واإلبداع وغريها من املواضيع، ويعود هذا 

شأ�ا تدارك الكثري من األخطاء التسويقية 

برز خصائص التوجه السوقي ما يليأمن و 

  خلق القيمة األعلى للعميل وبشكل متواصل، فالتوجه السوقي يعتمد على املعلومات اليت تتدفق باستمرار

واليت يتم حتيينها كل ما جد جديد

 سرعة توظيف عناصره للرد على التغريات املفاجئة للسوق والتقليل

متخذي القرار يف املنظمة
                                                           

مد الظمور، امهام مسري ملكي، هاين ح  1

  .71ص ،1،2009العدد

72نفس املرجع السابق، ص  2 
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 ؛1يليب احتياجات السوق بدرجة متيز أعلى من املنافسني 

  التوجه السوقي فلسفة جتمع بني التوجه بالعميل من خالل الفهم اجليد للشرائح املستهدفة من العمالء 

 ؛2 التنسيق الداخلي بني الوظائفوالتوجه باملنافس باستكشاف نقاط قوته وضعفه، إضافة إىل

  االستخبارات أو مجع املعلومات ليست مهمة قسم التسويق فقط بل كل األقسام داخل املنظمة كقسم

 ؛3اخل....البحث والتطوير، قسم املالية، قسم اإلنتاج

  بينهاخدمة العميل وتلبية احتياجاته هي مهمة كل اإلدارات داخل املنظمة واليت تعمل بالتنسيق فيما.  

  النظرة البعيدة للتوجه السوقي، حيث يعىن باألهداف الطويلة األجل من خالل الرتكيز على استمرارية السري

  ؛لألداء والربح على املدى البعيد احلسن

 ردودية املنظمة التوجه السوقي يعرب عن النظرة اإلسرتاجتية للمنظمة واليت توفق بني تلبية احتياجات العميل وم

  ؛الطويلعلى املدى 

  ؛توسعا ومشولية لبيئتها التسويقيةالتوجه السوقي مكن املنظمة من احلصول على نظرة أكثر  

   التوجه السوقي ليس جمرد وظيفة إدارية كاإلنتاج واملالية أو املوارد البشرية، فالتوجه السوقي فلسفة إدارية ختص

 .4كل املنظمة 

  التوجه السوقي فلسفة تقوم على توجيه أنشطة املنظمة إىل تلبية احتياجات ورغبات العميل، فهدف التوجه

 . السوقي قد ال خيتلف عن التوجهات السابقة لكل بنظرة اسراجتية

  مقارنة بين التوجه السوقي والتوجه التسويقي: الفرع الرابع

 نذاكآمن القاعدة السائدة  يف التسويق من القرن املاضي، مغريا يعود ظهور التوجه التسويقي إىل اخلمسينيات     

والقائمة على اجلهود البيعية إىل قاعدة أخرى تقوم على العميل من خالل اعتباره نقطة انطالق ألي نشاط تسويقي، 

وعدم استقرار شتداد املنافسة إالرحبية أو احلصة السوقية، لكن  وقد حقق هذا التوجه جناحا كبريا سواء على مستوى

السوق والتغري السريع واملتواصل للبيئة التنافسية للمنظمة أدى إىل بروز التوجه السوقي كمفهوم جديد، ويعتربه الكثري 

من الباحثني توسع للتوجه التسويقي كونه يتضمن أفكاره األساسية إىل درجة أن بعضهم يعترب التوجه السوقي والتوجه 

   .5التسويقي هلما نفس املعىن

                                                           
1  Rodolfo Vazquez, Market orientation, innovation and competitive strategies in industrial firms, Journal of 
strategic marketing, University of Oviedo, Facultad de Ciencias Economicas, Avda.del, Cristo Sep2001,P P 69-90. 
2Adrianus Philip Schalk, Effects of market orientation on business performance: empirical evidence from 
Iceland, thesis on Marketing and International Business, University of Iceland School of Business, 2008, p23.   
3 Mostaque Ahmed Zebel, synthesis model of market orientation for developing country : the cases of 
Bangladesh ,doctor of philosophy thesis, Victoria University of Technology, Melbourne, Australia. 2003, p36. 
4 Jean Jacque Lambin, Rubin Chumpin Tig, market orientation and coperate performance, symphonya 
emerrging issue in management, 2000-2001, p2 ,  www.unimib.it/symphonya, le: 12/05/2016 
5 Mostaque Ahmed Zebel,op. cit, p31. 
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ن كان هناك إبني املفهومني و لكن باحثني آخرين واملنادين بالتوجه السوقي كتوجه مستقل أصروا على وجود فروق    

التوجه السوقي توجه "يرون أن  )and Jaworsky kohli( ،)Narver  slater and(عوامل مشرتكة بينهما، فأمثال 

تقتضي أن تكون للمنظمة ميزة تنافسية تتطور باستمرار وهو ما مستقل وهو األنسب للبيئة التسويقية املعاصرة واليت 

  .1"يوفره التوجه السوقي

  :وميكن تلخيص الفروق الرئيسية بني املفهومني يف النقاط التالية      

يف حني يركز التوجه التسويقي على  ،من حيث الرتكيز التوجه السوقي يركز على العميل، املنافس والتنسيق الداخلي - 

ؤثرين يف البيئة التنافسية  ه بكل املاهتماممشل من التوجه التسويقي من حيث أميل، فمجال التوجه السوقي أوسع و الع

                               ؛ )myopia marketing(قل عرضة خلطر قصر النظر التسويقيأنه جيعل املنظمة أكما 

التوجه التسويقي يقتصر على األنشطة اليت حتوز عليها وظيفة التسويق وال خيرج عن نطاقها، أما التوجه السوقي  - 

فهو مفهوم خيص كل وظائف املنظمة وليس وظيفة التسويق فقط، فاملنظمة تكون متبعة للتوجه السوقي إذا كان هناك 

  ؛2تكامل بني مجيع وظائفها

د الفكر اإلداري احلديث الذي يقوم على فكرة النظام، فضمن التوجه السوقي على خالف التوجه السوقي جيس - 

التوجه التقليدي يتكون من عدة أجزاء هذه األجزاء تتفاعل فيما بينها لتحقيق أهداف مشرتكة، فإذا أخدنا خدمة 

ليدي ، عكس املفهوم التق)املنظمة(النظامن مسؤوليتها تقع على عاتق كل أجزاء إالعميل وتلبية احتياجاته كهدف ف

  ؛الذي حيدد لكل وظيفة مهامها

مشولية التوجه السوقي من حيث كونه يأخذ بعني االعتبار البيئة الداخلية من خالل التنسيق الداخلي والبيئة  - 

  ؛ين فيها خاصة العمالء واملنافسنيه بكل املؤثر اهتماماخلارجية ب

يتطلب تكاليف واملنافع يف األجل القصري منخفضة، لكنها  هاألجل، كون تطبيق التوجه السوقي فلسفة طويلة - 

  ؛ستقبليف املترتفع 

التوجه السوقي يقوم على االلتزام اجلماعي لكل أفراد املنظمة على خلق أعلى قيمة للعميل وبشكل متواصل، على  - 

  ؛وظيفة التسويق املهمة يفعكس التوجه التسويقي الذي حيصر هذه 

االحتياجات الظاهرة أو املعرب عنها واالحتياجات الكامنة، مبعىن أن رجل بكل من املنظمة املتجهة بالسوق �تم  - 

نه مزود بوسائل وخربة إفإضافة إىل ختصصه ف ،يعرب عنها التسويق أصبح بإمكانه فهم احتياجات العميل حىت لو مل

 .3متكناه من دراسة وفهم العمالء بشكل أفضل

                                                           
1 Idem. 
2 Sophie Bohemiere, la performance organisationnelle par l’intégration de marche et l’orientation innovation, 
mémoire de la maitrise en administration des affaires, université du Québec, canada, 2006, p11. 
3 Gills Marion, l’horizon du marketing entrepreneurial, working papers, the European institution lifelong 
Learning, n 2006/2, p15,  www.em-lyon.com, le 12/06/2016 
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  قياسهو أبعاد التوجه السوقي : لثانيالمطلب ا

املالحظ من الدراسات واألحباث اليت تناولت التوجه السوقي أ�ا ركزت على بعدين أساسيني، بعد سلوكي مرتبط     

وهذا بتولد املعلومات حول السوق وتوزيعها، وبعد ثقايف يركز على املفاهيم املرتبطة بأهم املؤثرين على البيئة التسويقية، 

باجلمع بني مؤثرين من داخل املنظمة وخارجها، وكل بعد من هذين البعدين له نظرته يف الطريقة اليت من خالهلا 

  .تستطيع املنظمة تقدمي أعلى قيمة للعميل

  البعد الثقافي للتوجه السوقي: األولالفرع 

األكثر فعالية اليت تولد السلوكيات نه ثقافة املنظمة أ: "التوجه السوقي) Narver  slater and(يعرف كل من      

نه ثقافة املنظمة اليت تسعى إىل تقدمي ميزة أوينظر الباحثان إىل التسويق على ، 1"الضرورية إلجياد أعلى قيمة للعميل

تنافسية مستمرة من خالل تقدمي أعلى قيمة للعميل، هذا التوجه أكده الباحثان من خالل الدراسة املسحية اليت متت 

شركة، واليت أكدت يف األخري أمهية التوجه السوقي   100لمديرا  406، حيث مشلت هذه الدراسة  م1990سنة 

كثقافة تسود كل املنظمة، حيث يتعهد فيها كل العاملني خبلق وتقدمي أعلى قيمة للعميل بشكل متواصل، وقد مت 

  :2الثالثة التاليةاعتماد سلوكيات بعينها لتكريس هذه الثقافة واملتمثلة يف العناصر 

  التوجه بالعميل  

  التوجه باملنافس  

 التنسيق الداخلي 

هذه العناصر الثالثة متكن املنظمة من اجلمع بني متغريات البيئة الداخلية واخلارجية وإىل متكينها من اختاذ قرارات أكثر 

قيمة للعميل تتطلب الفهم اجليد  ن إرادة حتقيق أعلىإيات من األداء، فحسب هذا البعد ففعالية وحتقيق أعلى املستو 

الحتياجات هذا العميل، الفهم اجليد لتجاوب املنافس مع هذه االحتياجات وفهم الكيفية اليت يعمل �ا لتلبيتها 

ختاذ التوجه السوقي كثقافة إ، كما أن 3إضافة إىل تنسيق اجلهود بني العاملني داخل املنظمة لتقدمي أعلى قيمة للعميل

  .اإلدارة العليا واليت تلزم باقي اإلدارات واألقسام بإتباعه يعد من قرارات

ن جوهر التوجه السوقي وفق هذا البعد هو ترسيخ فلسفة لدى العاملني يف املنظمة مبسؤوليتهم الفردية إوعليه ف    

العاملني، فهذه  واجلماعية يف تلبية احتياجات العميل، فهو وسيلة خللق التزام تنظيمي ومن مت ترشيد األنشطة وحتفيز

الثقافة ختفض من التكاليف املتعلقة بالعاملني والرقابة عليهم، فاألخرية تستخدم كوسيلة ملواجهة املشاكل املتعلقة 

  .4بالتنسيق والتكامل الداخلي

                                                           
1 Slater S, F, and J,C narver, does competitive environment moderate market orientation performance 
relationship?, Op. cit,  pp )55-46( . 

جامعة ،إدارة األعمالكلية إدارة األعمال،  منشورة، قسم ماجستري رسالة ، أثر التوجه السوقي و االلتزام على  أداء شركة الخطوط الجوية الملكية األردنيةميثاق طاهر كاظم،   2

  .36، ص2010الشرق األوسط، 
3 David Gottland, l’orientation marche : synthèse et nouvelles directions théoriques, recherche et application 
en marketing, Grenoble École de Management, Recherche et Applications en Marketing, vol. 22, n° 1/2007, p3. 
4 Sophie Bohemiere, op. cit, p9. 
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ثر على املنظمات ألنه يؤثر يف كيفية عمل وتفكري 

 ؛ وإمكانيات املنافسني بشكل دوري

 

الذي يرى أن التوجه ) Becherer( وقد حظي التوجه السوقي مبنظوره الثقايف بدعم العديد من الباحثني، أمثال 

السوقي يشري إىل الثقافة اليت تنتهجها املنظمة خللق قيم عليا لعمالئها، وحتقيق أعلى أداء ممكن، كما أن التطبيق 

، فنحاج التوجه السوقي ال 1خصي والثقايف إلسرتاجتية املنظمة

يكون بعالقة سلطة بني اإلدارة العليا اليت تتخذ القرارات والعاملني أو التنفديني يف خمتلف األقسام، فنجاحه مرتبط 

، ويتعزز هذا بوجود قناعة لدى العاملني باملنظمة �ذا التوجه، وهذا يتحقق من خالل وجود احلس املؤسسي للعامل

احلس من خالل شعور العامل بدوره الكبري يف املشاركة يف جناحات املنظمة، فشعوره اإلنتمائي للمنظمة يقوي األداء 

للمبادرة واملشاركة يف االجناز وطرح األفكار اجلديدة، مع وجود املكافئات 

واليت ركزت على التوجه السوقي كثقافة من  

خالل الرتكيز على التوجه بالعميل، التوجه باملنافس والتنسيق الداخلي كجوهر هلذا البعد، كانت هناك دراسة أخرى 

حيث أكدت على أمهية التوجه السوقي كفلسفة أو كثقافة كما جاء يف الدراسة 

غري كافية، حيث أكد الباحثان أن تلبية حاجيات العمالء ورغبا�م يتطلب معلومات دورية عنهم وعن 

ن التوجه السوقي وفق هذا املفهوم يركز على توليد املعلومات اإلستخباراتية عن االحتياجات احلالية 

  .ة وتوزيعها عرب اإلدارات واألقسام للحصول على أعلى جتاوب من قبل العاملني داخل املنظمة

  

Source : Mostaque Ahmed zebel, op. cit

قدرة املنظمات على توليد، نشر، واالستخدام األمثل 

  :، وتتم هذه العملية وفق املراحل التالية

االستجابة للمعلومات 
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  slater and( ثر على املنظمات ألنه يؤثر يف كيفية عمل وتفكري أن التوجه السوقي مفهوم له إف

  :املوظفني، كما يعد ذا فائدة كبرية كونه يركز على النقطتني التالتني

 وإمكانيات املنافسني بشكل دوريمجع معلومات عن العمالء املستهدفني

 .استخدام هذه املعلومات كأساس خللق يف قيمة أعلى للعمالء

وقد حظي التوجه السوقي مبنظوره الثقايف بدعم العديد من الباحثني، أمثال 

السوقي يشري إىل الثقافة اليت تنتهجها املنظمة خللق قيم عليا لعمالئها، وحتقيق أعلى أداء ممكن، كما أن التطبيق 

خصي والثقايف إلسرتاجتية املنظمةالفعلي للتوجه السوقي يف أي منظمة يتطلب القبول الش

يكون بعالقة سلطة بني اإلدارة العليا اليت تتخذ القرارات والعاملني أو التنفديني يف خمتلف األقسام، فنجاحه مرتبط 

بوجود قناعة لدى العاملني باملنظمة �ذا التوجه، وهذا يتحقق من خالل وجود احلس املؤسسي للعامل

احلس من خالل شعور العامل بدوره الكبري يف املشاركة يف جناحات املنظمة، فشعوره اإلنتمائي للمنظمة يقوي األداء 

للمبادرة واملشاركة يف االجناز وطرح األفكار اجلديدة، مع وجود املكافئات  أكربوالطموح لديه، ويتعزز أكثر خبلق حيز 

 .لني داخل املنظمةوفرص للرتقية والتكوين للعام

  للتوجه السوقي البعد السلوكي

 )Narver  slater and( اليت قام �ا كل من األوىلباإلضافة إىل الدراسة 

خالل الرتكيز على التوجه بالعميل، التوجه باملنافس والتنسيق الداخلي كجوهر هلذا البعد، كانت هناك دراسة أخرى 

and Jaworsky kohli ( حيث أكدت على أمهية التوجه السوقي كفلسفة أو كثقافة كما جاء يف الدراسة

غري كافية، حيث أكد الباحثان أن تلبية حاجيات العمالء ورغبا�م يتطلب معلومات دورية عنهم وعن 

  .احتياجا�م احلالية، إضافة إىل توقعا�م املستقبلية

ن التوجه السوقي وفق هذا املفهوم يركز على توليد املعلومات اإلستخباراتية عن االحتياجات احلالية 

ة وتوزيعها عرب اإلدارات واألقسام للحصول على أعلى جتاوب من قبل العاملني داخل املنظمة

  :وقد خلص الباحثان التوجه السوقي يف الشكل التايل

  التوجه السوقي بمنظور سلوكي

op. cit, p37 

قدرة املنظمات على توليد، نشر، واالستخدام األمثل "نه أفقد عرف الباحثان التوجه السوقي وفق هذا البعد 

، وتتم هذه العملية وفق املراحل التالية"للمعلومات حول العمالء واملنافسني على حد سواء

                                        
  .57مرجع سابق، ص مد الظمور

توزیع المعلومات جمع المعلومات

                                                                                    األولفصل  ال

                                                                                                              

  Narver(وحسب 

املوظفني، كما يعد ذا فائدة كبرية كونه يركز على النقطتني التالتني

مجع معلومات عن العمالء املستهدفني  -  أ

استخدام هذه املعلومات كأساس خللق يف قيمة أعلى للعمالء - ب

وقد حظي التوجه السوقي مبنظوره الثقايف بدعم العديد من الباحثني، أمثال     

السوقي يشري إىل الثقافة اليت تنتهجها املنظمة خللق قيم عليا لعمالئها، وحتقيق أعلى أداء ممكن، كما أن التطبيق 

الفعلي للتوجه السوقي يف أي منظمة يتطلب القبول الش

يكون بعالقة سلطة بني اإلدارة العليا اليت تتخذ القرارات والعاملني أو التنفديني يف خمتلف األقسام، فنجاحه مرتبط 

بوجود قناعة لدى العاملني باملنظمة �ذا التوجه، وهذا يتحقق من خالل وجود احلس املؤسسي للعامل

احلس من خالل شعور العامل بدوره الكبري يف املشاركة يف جناحات املنظمة، فشعوره اإلنتمائي للمنظمة يقوي األداء 

والطموح لديه، ويتعزز أكثر خبلق حيز 

وفرص للرتقية والتكوين للعام

البعد السلوكي: الفرع الثاني

باإلضافة إىل الدراسة 

خالل الرتكيز على التوجه بالعميل، التوجه باملنافس والتنسيق الداخلي كجوهر هلذا البعد، كانت هناك دراسة أخرى 

Jaworsky(لكل من 

غري كافية، حيث أكد الباحثان أن تلبية حاجيات العمالء ورغبا�م يتطلب معلومات دورية عنهم وعن ، لكنها األوىل

احتياجا�م احلالية، إضافة إىل توقعا�م املستقبلية

ن التوجه السوقي وفق هذا املفهوم يركز على توليد املعلومات اإلستخباراتية عن االحتياجات احلالية إوعليه ف    

ة وتوزيعها عرب اإلدارات واألقسام للحصول على أعلى جتاوب من قبل العاملني داخل املنظمةواملستقبلي

وقد خلص الباحثان التوجه السوقي يف الشكل التايل

التوجه السوقي بمنظور سلوكي): 5(الشكل رقم 

وفق هذا البعد     

للمعلومات حول العمالء واملنافسني على حد سواء

                                                           
مد الظمورامهام مسري ملكي، هاين ح  1

جمع المعلومات
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 :مجع املعلومات  -  أ

 حول العميل  

 حول املنافس  

 اجتاهات السوق 

 .حيث توزع داخل املنظمة على كل اإلدارات واألقسام: توزيع املعلومات - ب

 .اختاذ قرارات وظيفية اعتمادا على املعلومات اليت مت مجعها - ج

 .تنفيذ القرارات مع وجوب التنسيق التام - ب

التوجه السوقي، قدم ثالثة باحثني أمريكيني حتليل للقيم وسلوك للمنظمات اليت تعمل مببدأ م 2006ويف سنة      

، حيث ربطوا بني القيم اليت تسعى إليها املنظمة والكيفية اليت 1سواء مؤسسات السوق الصناعي أو االستهالكي

  :تسمح بتحقيق ذلك وهو ما يوضحه اجلدول التايل

  قيم وسلوك التوجه السوقي): 4(الجدول رقم 

  السلوك الالزم                       القيم                  

 حنــــــن مجيعــــــا يف : "نظمــــــةالســــــوق كســــــبب لوجــــــود امل

  "جل خدمة السوق وربح املالأاملنظمة من 

  .كل قرارات وسلوكيات الشركاء يكون هلا تأثري يف السوق

 عنـــدما نعمـــل مجاعيـــا ننجـــز أكثـــر وبســـرعة : "الشــركاء

  "من العمل الفردي أكرب

احملصل العمل ينجز بفريق متعاون، مسؤولية تضامنية يف النتائج 

  .عليها

  ـــــار اخـــــتالف احـــــرتام، تعـــــاطف واألخـــــذ بعـــــني االعتب

 :وجهات النظر

  "تصرفا�ميف األفراد مؤهلون وهلم احلق "

  تكامل وجهات النظر، االحتياجات والتكوين

 مــن اجــل النجــاح كــل فــرد :"تقــدمي الوعــود والوفــاء �ــا

  "جيب أن يقوم بعمله

  اآلخرينكل عامل مسؤول بتنفيذ التزاماته جتاه 

 الصـــــــدق يف تبـــــــادل املعلومـــــــات ومعاجلـــــــة املشـــــــاكل :

  "التحفيز يساعد اآلخرين يف اجناز مهامهم بفعالية"

الصــدق يف التبــادل القبلــي للمعلومــات واإلشــكاليات املوجــودة 

  وكذا إتباع سياسة حتفيزية 

 كل واحد منا يسعى إىل حتقيق نفس اهلدف، : "الثقة

  "واياه وسلوكياتهما جيعل توقعاتنا اجيابية يف ن

  .حيرتمون التزاما�مصل الثقة عندما يقولون احلقيقة و حت

Source: Alian Goudey et Gael Bonnin, op. cit, p25 

                                                           
1 Alian Goudey et Gael Bonnin, op. cit, p24. 
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  مقارنة بين البعد السلوكي والبعد الثقافي للتوجه السوقي

نه يالحظ التكامل بني املفهومني، فإذا كان كل من            

نه حسب إموعة من األنشطة ميكن جتسيدها، ف

عن ثقافتها التنظيمية أو  ةال ميكن هلذه األنشطة أن حتقق أهداف املنظمة إذا كانت بعيد

عدم وجود قناعة لدى العاملني جبدوى األعمال اليت يقومون �ا، فممارسة املنظمة ألنشطة ضمن ثقافة تنظيمية 

  .يساهم يف حتقيق األهداف على املديني القصري والبعيد وهو ما يعين استمرارية أفضلية املنظمة على منافسيها

 ؛املنافسني، والتعاون بني األقسامأساس التوجه السوقي يف كال البعدين يركز على التعرف على العمالء، 

 ؛ريهااليت تقوم �ا املنظمة يف حني البعد الثقايف يعمل على تأط

 

slater and(  

كل الدراسات والبحوث اليت تناولت التوجه السوقي مند تسعينات القرن املاضي جتمع على أمهية هذا املفهوم 

اجلديد، الذي وصف بأنه يساهم يف اإلدارة اجليدة للمنظمة، هذه الدراسات قدمت تعاريف للتوجه السوقي وتأثريه 

قياسه، لكن هذه الطرق مل حتض بنفس اإلمجاع على املفاهيم 

انتقادات يف جوانب واستحسنت فيه  تطريقة لقياسه، كل منها لقي

: البعد السلوكي         

تولید المعلومات-          

نشر المعلومات-          

االستجابة للمعلومات-          
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مقارنة بين البعد السلوكي والبعد الثقافي للتوجه السوقي

نه يالحظ التكامل بني املفهومني، فإذا كان كل من            إل جهة مبنظورها للتوجه السوقي، فبالرغم من اقتناع ك

   kohli (موعة من األنشطة ميكن جتسيدها، فأكدا على أمهية التوجه السوقي كمج

slater( ال ميكن هلذه األنشطة أن حتقق أهداف املنظمة إذا كانت بعيد

عدم وجود قناعة لدى العاملني جبدوى األعمال اليت يقومون �ا، فممارسة املنظمة ألنشطة ضمن ثقافة تنظيمية 

يساهم يف حتقيق األهداف على املديني القصري والبعيد وهو ما يعين استمرارية أفضلية املنظمة على منافسيها

  :بني البعدين فيما يليوعليه ميكن تلخيص أوجه التشابه 

أساس التوجه السوقي يف كال البعدين يركز على التعرف على العمالء، 

 ؛نه عملية مستمرة أالبعدين ينظر إىل التوجه السوقي 

اليت تقوم �ا املنظمة يف حني البعد الثقايف يعمل على تأط ةالبعد السلوكي حيدد أهم األنشطة التسويقي

 .كال البعدين يقران باملسؤولية اجلماعية يف حتقيق قيمة للعميل

 أبعاد التوجه السوقي

Narver  slater and(و )and Jaworsky   kohli (حسب حتليل كل من 

  السوقي قياس التوجه 

كل الدراسات والبحوث اليت تناولت التوجه السوقي مند تسعينات القرن املاضي جتمع على أمهية هذا املفهوم 

اجلديد، الذي وصف بأنه يساهم يف اإلدارة اجليدة للمنظمة، هذه الدراسات قدمت تعاريف للتوجه السوقي وتأثريه 

قياسه، لكن هذه الطرق مل حتض بنفس اإلمجاع على املفاهيم كما قدمت طرق ل  ،على العمالء، املوظفني واألداء

طريقة لقياسه، كل منها لقي 26الرئيسية للتوجه السوقي، فهناك حوايل 

التوجھ السوقي

        

          

          

          

:البعد الثقافي

التوجھ بالعمیل -

التوجھ بالمنافس-

التنسیق الداخلي-

                                                                                    األولفصل  ال

                                                                                                              

مقارنة بين البعد السلوكي والبعد الثقافي للتوجه السوقي: الفرع الثالث

بالرغم من اقتناع ك    

) and Jaworsky 

)Narver  slater and

عدم وجود قناعة لدى العاملني جبدوى األعمال اليت يقومون �ا، فممارسة املنظمة ألنشطة ضمن ثقافة تنظيمية 

يساهم يف حتقيق األهداف على املديني القصري والبعيد وهو ما يعين استمرارية أفضلية املنظمة على منافسيها

وعليه ميكن تلخيص أوجه التشابه 

  ،أساس التوجه السوقي يف كال البعدين يركز على التعرف على العمالء

  البعدين ينظر إىل التوجه السوقي كل من

 البعد السلوكي حيدد أهم األنشطة التسويقي

 كال البعدين يقران باملسؤولية اجلماعية يف حتقيق قيمة للعميل

أبعاد التوجه السوقي): 6(الشكل رقم 

حسب حتليل كل من : المصدر

قياس التوجه : الفرع الرابع

كل الدراسات والبحوث اليت تناولت التوجه السوقي مند تسعينات القرن املاضي جتمع على أمهية هذا املفهوم    

اجلديد، الذي وصف بأنه يساهم يف اإلدارة اجليدة للمنظمة، هذه الدراسات قدمت تعاريف للتوجه السوقي وتأثريه 

على العمالء، املوظفني واألداء

الرئيسية للتوجه السوقي، فهناك حوايل 

  .جوانب أخرى
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بالقبول لدى العديد من  يحضحدث مقياس لقياس التوجه السوقي أروبية و قدمت دراسة أم  2009يف سنة     

يها بدراسة النماذج الباحثني، حيث يعتمدونه يف دراسا�م، وقبل أن تتوصل الدراسة إىل هذا النموذج قام القائمون عل

ليخلصوا يف األخري إىل منوذج يوصف بأنه أكثر مشولية وداللة لكل احملاور اليت يشملها التوجه  السابقة واحد بواحد

  .السوقي

اية عرضت الدراسة أهم النماذج السابقة واالنتقادات املوجهة هلا، فاألخرية مل تتعرض إىل كل مكونات يف البد   

هذا األخري مشل العناصر الثالثة املشكلة للتوجه ، )Narver  slater and(التوجه السوقي، ففي منوذج لكل من 

عنصرا "15"يشتمل على )MKTOR(املنافس والتنسيق الداخلي، هذا النموذج كان حتت تسمية  ،السوقي، العميل

  :اعتمادا على سلم ليكارت بسبع درجات حيث

  ؛عناصر"6"بالعميل بالتوجه 

 ؛عناصر" 5"التوجه باملنافس ب 

 عناصر"4"التنسيق الداخلي ب. 

العميل و (يشتمل فقط عل عنصرين للبيئة اخلارجية نه أنه غري صاحل لكل املنظمات، كما ألكن ما يؤخذ عليه 

  ).املنافس

عنصرا اعتمادا  20يتكون من )  MARKOR( حتت تسمية )and Jaworsky   kohli ( أما النموذج الثاين فهو ل

  :على سلم ليكارت أيضا خبمس درجات، هو األخر حيتوي عل ثالثة مكونات هي

 ؛عناصر" 6"مجع املعلومات ب 

  ؛عناصر" 5"املعلومات بنشر 

 عناصر" 9"ب االستجابة. 

وهناك مناذج أخرى وكلها ال . نه ال يشمل عناصر عن مدركات العميل أو املوزعأهو األخر وجهت له انتقادات على 

ختلو من عيوب، ولتفادي العيوب السابقة قدمت دراسة أوروبية منوذج يعد األحدث لقياس التوجه السوقي، حاولت 

:       اد التايلكما حضي باالعتمكرومباخ، من خالله الدراسة أن يكون أكثر مشولية ومصداقية ويستجيب ملقياس 

) Grant Agency of the Czech Republic (GA 402/07/1493 1يف مجهورية التشيك:  

  :هذا النموذج قدم يف شكل استبيان يشتمل على 

 

  

  

                                                           
1 Eva Tomášková, The Current Methods of Measurement of Market Orientation, European Research Studies, 
Volume XII, Issue (3), 2009, p135. 
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 النموذج الحالي لقياس التوجه السوقي): 5(الجدول رقم 

  تحليل البيئة الداخلية  البيئة الفرعية  البيئة الخارجية

 

 

  أربعة عبارات            

  عدد العبارات  المحاور  عدد العبارات  المحاور

       اختاذ القرار  7  العميل النهائي

  7  املوزع  5

   التنسيق الداخلي  5  املنافس

14 
  5  املورد

  :عتمادا على منودجإالطالب  إعداد: املصدر
Eva Tomášková, The Current Methods of Measurement of Market Orientation, European Research Studies, 
Volume XII, Issue (3), 2009, p135. 

  )2(النموذج يف امللحق رقم تفصيل 

  عناصر التوجه السوقي: المطلب الثالث

السابقة، التوجه السوقي هو فلسفة جديدة يف التسويق لتفادي األخطاء واهلفوات اليت وقعت فيها التوجهات     

ن التوجه السوقي يأخذ بعني االعتبار كل األطراف الفاعلني واملؤثرون يف السوق من قريب إهذا الغرض فوحىت يتحقق 

أو من بعيد، فمواقف وسلوكيات األطراف املكونة للسوق التنافسي هي معلومات تدار �ا أنشطة وأعمال املنظمة، 

  .ملواقف والسلوكياتوتزداد جودة هذه املعلومات كلما استطاعت املنظمة حصر وفهم هذه ا

كما يؤكد الباحثون يف التوجه السوقي أن انتهاج املنظمة هذا التوجه يعين أن حتظى كل العناصر املشكلة للسوق 

  .التنافسي بنفس القدر من األمهية ودون الرتكيز على عناصر دون أخرى

  التوجه بالعميل: األولالفرع 

قي، وجناح القرارات التسويقية يتوقف على مدى فهم ومعرفة حاجات يعد العميل احملور األساسي للنشاط التسوي    

ورغبات العمالء املستهدفني وكذا خصائصهم والعوامل املؤثرة يف قرارا�م الشرائية، ويتطلب املعرفة اجليدة حلركية 

ا جيب أن تعتمد  الطلب احلايل واملستقبلي كون احتياجات العميل تتغري بسرعة، وحىت حتقق املنظمة النجاح ملنتجا�

  :، وهذا يتطلب ما يلي1األولعلى النوعية واجلاذبية ملنتجا�ا واضعة العميل يف املقام 

  حتديد حاجات ورغبات العميل من منظور العميل وليس من منظور املنظمة، كو�ا تدل على حاجات

يف فشل املنتجات اجلديدة،  ورغبات معرب عنها، أما حتديدها بناءا على تصورات املنظمة كثريا ما كان سبب 

، الذي مل يكن نتيجة لدراسة )نيوكوك(عندما طرحت منتجها اجلديد ) كوكا كوال(كما حدث لشركة 

 ؛حاحتياجات العميل وإمنا نتيجة العتقاد املسؤولني يف الشركة أن املنتوج سيحقق النجا 

  ؛حاجاته بدقةبصفة مستمرة، وحتديد القيام بالبحوث التسويقية ودراسة سلوك العميل 

                                                           
1-Vinka Filiponvie et autre, Customer oriented marketing concept and strategic entreprise  development in 
Balkan economies, series economis and organisation vol1, n8, 2000, p9-16, 25/09/2015,  http://facta.junis.ni.ac.rs. 
Consulté le : 12/02/2016 
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  خدمة العميل ليس مهمة قسم التسويق أو املكتب األمامي، بل يتطلب التعاون والتنسيق بني مجيع وظائف

 .وأقسام املنظمة

فقد خلص دراسة العميل يف جمموعة من األسئلة تعرف باإلطار السباعي والذي يبدأ كل منها باحلرف  كوتلرأما 

  :1نستعرضها فيما يلي"o"الالتيين 

  من هم العمالء ؟ )occupants( 

  ماذا يريدون ؟)objects( 

  ما هي األهداف اليت يريدون حتقيقها ؟)objectives( 

  من يشارك يف القرار الشرائي ؟)organisation( 

 كيف يتخذ املشرتكون القرار الشرائي ؟)operation( 

 مستعدين للشراء ؟  ونمىت يكون) occasion( 

  أين يفضلون الشراء ؟)outlets( 

هذه األسئلة، هذه اإلجابات متكنها عن تعتمد املنظمة على باحثيها ورجال البيع لديها لتزويدها بإجابات       

  .2لتكون أرضية لبناء إسرتاجتية يقودها العميللدوافع الكامنة وراء هذا السلوك من فهم سلوك العميل وا

  :3و ميكن تلخيص هذه اإلسرتاجتية يف اخلطوات التالية

يعد أول خطوة خللق منتج ناجح مينح القيمة للعميل، فالبداية تكون اكتشاف حاجات العميل  : فهم العميل-1

وخرباته السابقة، اكتشاف املعامالت اليت قام �ا، اكتشاف املؤثرين يف قراره الشرائي، هلذا األمر جند مديرو متاجر 

&  بروكتل(ألسبوع وحيتكون بالعمالء، كذلك األمر لشركة يقومون بزيارات إىل احملالت مرتني يف ا) مارت وال(

، حيث يكلف أعوان بزيارات إىل املنازل ملعرفة رأي النساء يف منتجا�م واحلصول على اقرتاحات للمواصفات )جامل

 .اليت يريدو�ا

تصميم إسرتاجتية  بعد أن تفهم اإلدارة التسويقية العميل والسوق تتجه إىل  :تصميم إستراتجية يقودها العميل-2

  .مالئمة حسب معطيات العمالء

  :نه يتوجب على املدير اإلجابة على السؤالني التالينيإلتصميم إسرتاجتية مالئمة فو 

  من هم العمالء الذين سنخدمهم ؟، وهذا يتطلب: 

  ؛جتزئة السوق إىل شرائح -       

  ؛اختيار الشرحية املالئمة -       

                                                           
  .99، ترمجة فيصل عبد اهللا بابكر، مكتبة جرير، بريوت، صكوتلر يتحدث عن التسويقفليب كوتلر،   1

2-J, Nicholas de Bonis, Eric Balinski, value based marketing, MEGRAW-HILL companies, 2002, p35 
  .79-68، مرجع سابق، ص ص أساسيات التسويقفليب كوتلر،  3
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تقدم يف كل مرة منتجات ) Tide( هن العميل، فشركة

  .منظف قوي ) Tide(تنظيف ذات فعالية قوية، وهذا ما ولد لدى العميل اعتقاد أن املنتج 

  .لإلجابة على هذا السؤال تقوم املنظمة باالعتماد على املزج التسويقي املناسب

  :وقد خلصه كوتلر يف مخسة مفاهيم

 .العميل يفضل املنتج املتاح الذي ال يكلفه كثريا ويسهل الوصول إليه

 .ل يفضل املنتج الذي له أكثر مسات اجلودة

 .جهود تروجيية

 .العميل يفضل املنتج الذي مينح قيمة للعميل

 .العميل يفضل املنتج الذي يضمن سالمته وسالمة جمتمعه

والغرض منها هو احلفاظ عل العميل ألطول فرتة ممكنة، ويتحقق هذا حبصول العميل 

  كان الغرض منها خلق قيمة عالية للعميل أما املرحلة 

 األخرية فهي استخالص قيمة للمنظمة ويكون هذا يف صورة مبيعات حالية، مبيعات مستقبلية، توسيع احلصة السوقية 

  

-79  

أمهية ووزن التوجه بالعميل يف خلق قيمة للمنظمة حيث تتشكل هذه القيمة بعد عدة 

فھم 
العمیل
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هن العميل، فشركةذالقيمة لتحقيق التوقع اجليد يف  خلق

تنظيف ذات فعالية قوية، وهذا ما ولد لدى العميل اعتقاد أن املنتج 

 كيف سنخدمهم؟

لإلجابة على هذا السؤال تقوم املنظمة باالعتماد على املزج التسويقي املناسب

وقد خلصه كوتلر يف مخسة مفاهيمٍ: تطبيق برنامج التسويق بقيادة العميل

العميل يفضل املنتج املتاح الذي ال يكلفه كثريا ويسهل الوصول إليه: مفهوم اإلنتاج

ل يفضل املنتج الذي له أكثر مسات اجلودةيالعم: مفهوم املنتج

جهود تروجيية العميل يفضل املنتج الذي يبدل عليه: مفهوم البيع

العميل يفضل املنتج الذي مينح قيمة للعميل: مفهوم التسويق

العميل يفضل املنتج الذي يضمن سالمته وسالمة جمتمعه: مفهوم التسويق االجتماعي

والغرض منها هو احلفاظ عل العميل ألطول فرتة ممكنة، ويتحقق هذا حبصول العميل : بناء العالقة مع العميل

  .ة عالية وهذا بزيادة املنافع أو ختفيض التكاليف أو كالمها معا

 كان الغرض منها خلق قيمة عالية للعميل أما املرحلة األوىلاملراحل األربعة : استخالص القيمة من العميل

األخرية فهي استخالص قيمة للمنظمة ويكون هذا يف صورة مبيعات حالية، مبيعات مستقبلية، توسيع احلصة السوقية 

  التوجه بالعميل

-68ص رجع السابق، صفليب كوتلر، نفس امل :بـ إعداد الطالب باالستعانة

أمهية ووزن التوجه بالعميل يف خلق قيمة للمنظمة حيث تتشكل هذه القيمة بعد عدة يتضح مما تقدم مدى 

  .العميل مراحل كل مرحلة موضوعها

                                        
  .89فليب كوتلر، نفس الرجع السابق، ص

فھم 
العمیل

تصمیم 
استراتجیة 
یقودھا 
العمیل

برامج 
تسویق 
یقودھا 
العمیل

بناء عالقة 
مع العمیل

استخالص 
القیمة من 
العمیل

                                                                                    األولفصل  ال

                                                                                                              

خلق -       

تنظيف ذات فعالية قوية، وهذا ما ولد لدى العميل اعتقاد أن املنتج 

 كيف سنخدمهم؟

لإلجابة على هذا السؤال تقوم املنظمة باالعتماد على املزج التسويقي املناسب

تطبيق برنامج التسويق بقيادة العميل -3

 مفهوم اإلنتاج

 مفهوم املنتج

 مفهوم البيع

 مفهوم التسويق

 مفهوم التسويق االجتماعي

بناء العالقة مع العميل -4

ة عالية وهذا بزيادة املنافع أو ختفيض التكاليف أو كالمها معاعلى قيم

استخالص القيمة من العميل - 5

األخرية فهي استخالص قيمة للمنظمة ويكون هذا يف صورة مبيعات حالية، مبيعات مستقبلية، توسيع احلصة السوقية 

  .1أو األرباح

التوجه بالعميل): 7(الشكل رقم 

إعداد الطالب باالستعانة :املصدر     

يتضح مما تقدم مدى      

مراحل كل مرحلة موضوعها

                                                           
فليب كوتلر، نفس الرجع السابق، ص  1
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" كوتلر"تصميم يساعد املنظمة يف احلصول على قيمة مبنية على العمالء مشا�ة لفكرة 

يف مخسة مراحل دينامكية تساعد كل من املنظمة والعميل 

 .تقدمي التزام للعميل، وهو تعهد للمنظمة بتقدمي منتج وفق رغبة العميل

  

J, Nicholas de Bonis, Eric Balinski, op. cit

يالحظ التشابه الكبري بني النموذجني، فاملنظمة ملزمة بالفهم اجليد الحتياجات العميل ورغباته قبل أن تقدم هلم 

وعود بتلبيتها، هذه األخرية عبارة عن خصائص وميزات يف املنتج ترى املنظمة أ�ا بإمكا�ا توفريها وفق إمكانيا�ا 

ء، ويف خطوة ثالثة تعمل على جتسيد هذه الوعود خللق القيمة 

للعميل بزيادة املنافع احملصل عليها من املنتجات املقدمة أو بتخفيض تكاليفها، وبعد حصول العميل على املنتجات 

تقوم املنظمة جبس  اليت وعد �ا يقوم مبقارنة القيمة الفعلية اليت حصل عليها من املنتجات بالقيمة اليت وعد �ا، بعدها

العمل نبض هذا العميل ملعرفة رأيه أو نتيجة مقارنته السابقة ملعرفة مدى اإلشباع احملقق، ليكون يف األخري تقييم 

  .2ن املنتجات املقدمة ومدى التحسينات الواجب القيام �ا

فجوهر التوجه بالعميل هو الفهم والتشخيص الكايف للفئة املستهدفة من العمالء بالشكل الذي ميكن املنظمة 

من خلق أعلى قيمة هلذه الفئة على حنو مستمر، فاملتابعة املستمرة للعميل متكن املنظمة من مجع املعلومات وحتليلها 

1 J, Nicholas de Bonis, Eric Balinski, op. cit
2 Ibid, p17. 

كتشاف
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Nicholas(  تصميم يساعد املنظمة يف احلصول على قيمة مبنية على العمالء مشا�ة لفكرة

يف مخسة مراحل دينامكية تساعد كل من املنظمة والعميل ، وقد خلص هذا التصميم  )أساسيات التسويق

  :1يف احلصول على أعلى قيمة وبشكل مستمر نلخصها فيما يلي

 .فهم العميل: األوىل

تقدمي التزام للعميل، وهو تعهد للمنظمة بتقدمي منتج وفق رغبة العميل: اخلطوة الثانية

 .خلق القيمة للعميل: اخلطوة الثالثة

 .احلصول على التغذية العكسية: الرابعة

  .قياس و حتسني القيمة: اخلطوة اخلامسة

  )Nicholas( تحسين قيمة العميل وفق رؤية

  : إعتمادا على حتليل

op. cit,p17. 

يالحظ التشابه الكبري بني النموذجني، فاملنظمة ملزمة بالفهم اجليد الحتياجات العميل ورغباته قبل أن تقدم هلم 

وعود بتلبيتها، هذه األخرية عبارة عن خصائص وميزات يف املنتج ترى املنظمة أ�ا بإمكا�ا توفريها وفق إمكانيا�ا 

ء، ويف خطوة ثالثة تعمل على جتسيد هذه الوعود خللق القيمة وبعروض أحسن من املنافسني وحسب توقعات العمال

للعميل بزيادة املنافع احملصل عليها من املنتجات املقدمة أو بتخفيض تكاليفها، وبعد حصول العميل على املنتجات 

اليت وعد �ا يقوم مبقارنة القيمة الفعلية اليت حصل عليها من املنتجات بالقيمة اليت وعد �ا، بعدها

نبض هذا العميل ملعرفة رأيه أو نتيجة مقارنته السابقة ملعرفة مدى اإلشباع احملقق، ليكون يف األخري تقييم 

ن املنتجات املقدمة ومدى التحسينات الواجب القيام �اأاملنجز واختاذ القرارات بش

فجوهر التوجه بالعميل هو الفهم والتشخيص الكايف للفئة املستهدفة من العمالء بالشكل الذي ميكن املنظمة 

من خلق أعلى قيمة هلذه الفئة على حنو مستمر، فاملتابعة املستمرة للعميل متكن املنظمة من مجع املعلومات وحتليلها 

                                        
op. cit, p17. 

كتشافا

وعد

لقیمةاخلق 

 التغذیة
لعكسیةا

تحسین

القیمة 

                                                                                    األولفصل  ال

                                                                                                              

Nicholas( وبدوره  قدم

أساسيات التسويق(يف كتابه 

يف احلصول على أعلى قيمة وبشكل مستمر نلخصها فيما يلي

  األوىلاخلطوة

 اخلطوة الثانية

 اخلطوة الثالثة

 الرابعة اخلطوة

 اخلطوة اخلامسة

تحسين قيمة العميل وفق رؤية): 8(الشكل رقم 

إعتمادا على حتليلاملصدر إعداد الطالب 

يالحظ التشابه الكبري بني النموذجني، فاملنظمة ملزمة بالفهم اجليد الحتياجات العميل ورغباته قبل أن تقدم هلم      

وعود بتلبيتها، هذه األخرية عبارة عن خصائص وميزات يف املنتج ترى املنظمة أ�ا بإمكا�ا توفريها وفق إمكانيا�ا 

وبعروض أحسن من املنافسني وحسب توقعات العمال

للعميل بزيادة املنافع احملصل عليها من املنتجات املقدمة أو بتخفيض تكاليفها، وبعد حصول العميل على املنتجات 

اليت وعد �ا يقوم مبقارنة القيمة الفعلية اليت حصل عليها من املنتجات بالقيمة اليت وعد �ا، بعدها

نبض هذا العميل ملعرفة رأيه أو نتيجة مقارنته السابقة ملعرفة مدى اإلشباع احملقق، ليكون يف األخري تقييم 

املنجز واختاذ القرارات بش

فجوهر التوجه بالعميل هو الفهم والتشخيص الكايف للفئة املستهدفة من العمالء بالشكل الذي ميكن املنظمة      

من خلق أعلى قيمة هلذه الفئة على حنو مستمر، فاملتابعة املستمرة للعميل متكن املنظمة من مجع املعلومات وحتليلها 
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وكنتيجة للتوجه بالعميل يسمح للمنظمة بتوقع التغريات اليت  داخليا، االستجابةومن مت توزيعها لتحقيق أعلى درجات 

  .1هلا من خالل التجديد املستمر االستجابةحتدث يف احتياجاته و 

  التوجه بالمنافس: الفرع الثاني

املنافس من وجهة نظر املنظمة هو أي شخص أو منظمة تنتج نفس منتجا�ا أو تقدم نفس خدما�ا، فهو يسعى     

  .2حصة من أموال العمالء املنفقة على نفس املنتجات واخلدماتللحصول على 

  :3نوعني من املنافسنيتواجه املنظمة ن وعليه فإ 

 ؛ة بشكل شبه كامل ملنتجات املنظمةهو الذي يقدم منتجات مطابق: منافس مباشر -أ

املنظمة أو تكون سبب يف هو الذي يقدم منتجات تؤثر على إقبال العمالء على منتجات : منافس غير مباشر-ب

  .التحول عنها إىل منافسني آخرين كمنافسة العصائر للمشروبات الغازية أو منافسة  صباغة البالستك للزجاج

للعمالء مقارنة مبا يقدمه  أكربنه جيب على املنظمة أن تقدم قيمة ورضا إاملفهوم التسويقي احلديث ف وحسب    

 املنافسون حىت تكسب ميزة تنافسية ويكون هلا موقع يف أذهان العمالء، وهذا يتطلب أن تكون للمنظمة عني على 

  .4املنافسني تلتقط �ا كل جديد عنهم أول بأول وهو ما يعرف يف املفهوم التسويقي احلديث بالتوجه باملنافس

  فالتوجه باملنافس هو معرفة نقاط قوة وضعف املنافسني احلالني واملرتقبني يف املدى القصري، والتعرف على اإلمكانيات 

 .5املتاحة هلم على املدى الطويل

فالعميل ال يتخذ قراره الشرائي إال بعد أن يقوم بعملية مقارنة بني املنتجات املتوفرة ملختلف العالمات املتنافسة، 

  .نه يقدم أعلى قيمةأخيتار املنتج الذي يعتقد  وبعدها

  :ن التوجه باملنافس يساعد املنظمة علىإوعليه ف

  ؛ا الدائم لتقدمي األفضلحتسني أدائها من خالل سعيه - 

  ؛ثريا ما كانت مصدرا ألفكار جديدةدراسة املنافس ك - 

  .التنافسية املناسبةد االسرتاجتي معرفة نقاط قوة وضعف املنافس يساعد املنظمة يف حتدي - 

 :وحىت تتمكن املنظمة دراسة املنافس بشكل جيد فإ�ا تتبع اخلطوات التالية

 

  

                                                           
1 Hasan Safarnia, Zahra Akbari , review of Market orientation and competitive advantage in the industrial 
estates companies (Kerman, Iran), world journal of social sciences, Vol 1, No, 5 November 2011. P133. 

  .228، مرجع سابق، صإدارة التسوقحممد حممد إبراهيم،   2 
:                                                                                           ، متوفر على املوقع3، صدراسة المنافسيندراسة السوق،   3

12/10/2015، http://www.makktaba.com/study-analysis-of-competitors.html 

 
4
  .173، مرجع سابق، صأساسيات التسويقفليب كوتلر،  

5 Hasan Safarnia, Zahra Akbari, op. cit, p 134. 
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  يمثل خطوات تجميع واستخدام المعلومات عن المنافس): 9(الشكل رقم 

  

  

  

  

  229حممد حممد ابراهيم، مرجع سابق، ص: املصدر

  :1وفيما يلي شرح موجز هلذه اخلطوات

 :حتديد من هم املنافسون، ويتحقق هذا من خالل - 1

 ؛لع واخلدمات اليت تقدمها املنظمةحصر مجيع الس 

  ؛واخلدمات النشاط الذي تندرج حتته هذه السلعمعرفة نوع 

 ؛لسوق واليت تنتمي إىل نفس النشاطحصر السلع واخلدمات اليت تقدم يف ا 

 حصر أمساء املنظمات اليت تقدم هذه السلع واخلدمات. 

 :2املعلومات املطلوبة، وقد حدد كوتلر أهم النقاط اليت جيب على املنظمة معرفتها عن املنافس فيما يلي - 2

 ؛اليت يهدف املنافس إىل حتقيقها تسليط الضوء على الرحبية واحلصة السوقية: هدافاأل 

 ؛اخلطط اليت يعتمد عليها املنافس معرفة: االسرتاجتيات 

  هل يعتمد على اجلودة، التكلفة األقل أو ينوي الرتكيز على سوق معني؟ - 

 هل عمليات املنافس موجهة للمدى القصري أو املدى الطويل؟ - 

 طالع على كل مبادرة يقوم �ا املنافس، فخلق أعلى قيمة للعميل يتطلب أكثر من وجود االض

القيمة اليت يقدمها و  نافس، التكنولوجيا اليت يستخدمهاتوجه بالعميل، فاألمر يتطلب معرفة امل

للعميل، فتقدمي أعلى قيمة للعميل يتطلب من املنظمة معرفة القيم املقدمة من املنافسني ومن مت 

تسطري اسرتاجتيات لتجاوزها، فسر جناح الشركات اليابانية هو اعتبارها أن االستخبارات التنافسية 

 .3جزء من عمل الشركة

 :4ميكن للمنظمة أن حتصل على معلومات عن منافسيها بعدة طرق: حتديد مصادر احلصول على املعلومات - 3

                                                           
1
  .229حممد حممد ابراهم، مرجع سابق، ص  

  
2

 .103، مرجع سابق، صكوتلر يتحدث عن التسويقفيليب كوتلر، 
3 Stanley F, Slater and John C, Narver, market orientation, customer value and superior performance, Business 
Horizons,  March-April 1994, pp.22- 23. 

4
  .102، مرجع سابق، صكوتلر يتحدث عن التسويقفيليب كوتلر،   

 تحدید من ھم المنافسون

 المعلوماتتحدید مصادر 

 إبالغ التوصیات إلى العاملین الوصول إلى توصیات

 الحصول على المعلومات و تحلیلھا

 نوعیة المعلومات المطلوبة
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 ؛النا�مت عن املنافسني ودراسة إعالصحف وا�الت اليت حتمل معلوما 

 م، تصفح صفحات الويب اخلاصة باملنافسني واليت حتتوي على معلومات تفصيلية عن منتجا�م، أسعاره

 ؛ومعلومات عن املنتجات اجلديدة

 ؛يف معرفة طريقة تفكري املنافسني أشخاص يفيدون املنظمة استئجار 

  ؛ظفني السابقني للمنظمات املنافسةتعيني املو 

 املبيعات والوسطاء  االستفادة من خربة مندويب. 

وتسند هذه املهمة إىل إدارة البحوث التسويقية داخل املنظمة �دف الوصول إىل نتائج : حتليل املعلومات - 4

 .مفيدة عن اجتاهات املنافسني وسياسا�م

وهي أهم النتائج اليت مت التوصل إليها بعد حتليل معلومات املنافسني واليت ختص نقاط : الوصول إىل توصيات - 5

 .القوة والضعف للمنافسني، خططهم املستقبلية والتهديدات احملتملة اليت ميكن أن يشكلوها على املنظمة

وهذا حىت يتحقق اإلدراك اجليد للبيئة التنافسية لدى كافة : إبالغ التوصيات إىل العاملني يف املنظمة  - 6

  .القادمة واليت تعتزم املنظمة البدء فيهاالعاملني يف املنظمة، وتأخذ كل االعتبارات اخلاصة بالبيئة يف اخلطط 

  التوجه االجتماعي: الفرع الثالث

نه ال ميكن تلبية حاجات ورغبات العمالء إىل ماال �اية، أو أن تتم تلبية كل ما يطلبه العميل أاملفهوم  يشري هذا    

توفيق بني حاجات العميل من جهة دون أي اعتبارات جمتمعية، فنجاح املنظمة واستمرار عالقتها مع العميل يقتضي ال

واألخالقية السائدة يف ا�تمع، فاملنظمة اليت تعمل على تلبية احتياجات العمالء  اإلجتماعيةومراعاة متطلبات البيئة 

دون اعتبارات جمتمعية مصريها الفشل، خاصة مع تنامي الوعي والروح التضامنية بني أفراد ا�تمع، وهذا ما حدث 

كحول، لكنه احدث العلى عدم إحتوائه نه ثبت أال عصري إىل السوق اجلزائرية مع انية اليت أرادت إدخللشركة االسب

ضجة ورفض لدى ا�تمع اجلزائري كون العبوة اليت يباع فيها هذا العصري تشبه إىل حد بعيد عبوات املشروبات 

  .الكحولية شكال ولونا

  التوجه بالتكنولوجيا: الفرع الرابع

العصر احلايل بعصر املعلومات والتكنولوجيا، فاملنتجات التكنولوجية سرعت من عمليات االتصال وزادت يعرف     

يف فعالية العمليات اإلنتاجية، وفتح ا�ال للمنظمة االتصال بعمالئها مهما كان الفارق املكاين، فاليوم تعترب 

اره وليد التطور الكبري الذي عرفته التكنولوجيا ، والتوجه السوقي ميكن اعتب1التكنولوجيا من أهم وسائل القيمة

احلديثة، حيث يعد نظام املعلومات التسويقي من أهم الوسائل املستخدمة يف جلب املعلومات وحتليلها ومن مت 

توزيعها، فاملنظمة يف ظل هذا التوجه أمام كم كبري من املعلومات نظرا لكثرة املتغريات من جهة وعدم استقرارها من 

                                                           
1 Corinne Rochette et François Cassiere, Quelle orientation marché pour les PME-PMI ?, 5eme congres 
international de l’académie de l’entrepreneuriat, Université d’Auvergne, paris,2007,  p11.  
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أخرى، هذه الوضعية اجلديدة  يصعب التعامل معها بالوسائل التقليدية، كما أن قيمة املعلومة اليوم ليست يف جهة 

  .احلصول عليها فحسب، بل البد من أن تكون كافية وأن يكون للمنظمة السبق فيها

  التوجه بالموزع والمورد: الفرع الخامس

ق املنتجات من املنتج إىل العميل، وتتمثل يف سلسلة من الوسائط ويشمل التوزيع كل األطراف اليت تساهم يف تدف    

بدءا بتاجر اجلملة إىل تاجر التجزئة مرورا بالوكالء والسماسرة، وقد ازدادت أمهية املوزع يف السنوات األخرية نظرا للقوة 

خارج املنظمة، فمن مصلحة التفاوضية اليت يتميز �ا، خاصة إذا كانت املنظمة تعتمد اعتمادا كليا على موزعني من 

املنظمة أن تبين عالقة قوية مع موزعيها مبنية على املنافع املشرتكة، حبيث يكون جناح طرف من جناح الطرف األخر  

كما أن قوة العالقة بني املنظمة واملوزع ميكن استغالهلا يف عرقلة دخول منافسني جدد أو تضييق مساحات العرض 

وية يف أماكن العرض املناسبة، أما يف حال اضطراب العالقة فان كل األولاملنظمة بعليهم، يف حني حتض منتجات 

طرف سريجح مصلحته على األخر وال يستبعد أن تتحول العالقة من شراكة أو وساطة إىل منافسة، إضافة إىل املعرفة 

  1.اجليدة اليت يتوفر عليها املوزع على عمالء الشركة

لديهم وتتجنب قو�م وية األولون هلا عالقة مميزة مع مورديها حىت حتض بكذلك من مصلحة املنظمة أن تك

نه من مصلحتها أن تكون أكما ،جا�ا وكذا العروض املقدمةن تراقب باستمرار مدى استجابتهم الحتياأالتفاوضية، و 

  .املشاكل اليت يواجهو�اعلى اطالع بوضعية مورديها احلاليني واملستقبليني وعلى علم بصور�ا لديهم،  وتناقشهم يف 

  التوجه السوقي والمنظمة: المبحث الثالث

 على مدى قدر�ا على حصر العوامل أو األوىلإن جناح أو فشل املنظمة يف تبين التوجه السوقي يعتمد بالدرجة     

 هوم�ذا املف ، لذلك يالحظ التفاوت يف النجاح بني املنظمات اليت تعمل2املتغريات اليت تؤثر يف التوجه السوقي

بالنسبة للمنظمات املعاصرة التوجه السوقي أصبح حتمية أملتها البيئة التنافسية اليت تتميز بعدم االستقرار وسرعة 

هلذه التغيريات وتقدمي األفضل مع األسبقية  االستجابةنه على املنظمة سرعة أة املنتوج، ما يعين  وقصر دورة حياريالتغي

  .على كل املنافسني، وهذا ما يوفره اإلدراك اجليد ملكونات ومتطلبات التوجه السوقي

  عوامل نجاح التوجه السوقي في المنظمة: األولالمطلب 

اليت ميكن أن تؤثر على و  املنظمة اليت تعمل مبفهوم التوجه السوقي تدرك متاما أ�ا يف وسط بيئة كثرية املتغريات    

حاضرها ومستقبلها إذا مل حتسن قراء�ا واستغالهلا، وهنا تظهر األمهية الكربى �موعة من العوامل اخلاصة باملنظمة 

  .واليت هلا الدور الكبري يف جناح التوجه السوقي يف املنظمة

                                                           
1 Ibid, p10 

  .33، ص2009، جامعة احلاج خلضر باتنة، ختصص تسويق علوم جتارية منشورة، ، مذكرة ماجسترينظام المعلومات و التوجه السوقي، نبيلة سعيداين 2
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 دور اإلدارة العليا: األولالفرع 

التوجه السوقي هو ثقافة وسلوك تنتهجه املنظمة للوصول إىل الريادة واستمرارية التفوق، فالتوجه السوقي ليس      

نه ليس وظيفة ختص قسم معني من املنظمة وإمنا هو توجه خيص املنظمة  أظريف بغية حتقيق هدف مرحلي، كما قرار 

نفس األمهية والدرجة مع الرسالة والرؤية يف املنظمة، كما ككل، فهو منهج يتخذ من قبل اإلدارة العليا يف املنظمة له 

 :أن جناحه يقع على عاتق اإلدارة العليا والذي يتطلب منها القيام مبا يلي

  ؛1نه أن يقوي ارتباط الفرد مبنظمتهأخلق الوالء التنظيمي وهو ما من شالعمل على 

 ؛ة اليت تعزز عملية التوجه السوقيبناء القيم التنظيمي 

  ؛مجيع اإلدارات، األقسام واألفرادالعمل على ضمان مبدأ املشاركة بني 

 ؛سلم للتدريب واملكافآت للعاملني وضع 

  تبين مفهوم التسويق الداخلي يف املنظمة لضمان السري احلسن لألنشطة وجتنب الصراعات اليت ميكن أن تنشا

 .بني األقسام أو األفراد

إىل الدور الذي تلعبه اإلدارة العليا يف رسم القيم والتوجهات العامة للمنظمة ومدى وقد أشار الكثري من الباحثني     

تأثريها على املستويات اإلدارية األخرى، فتطبيق التوجه السوقي يتوقف على مدى قدرة اإلدارة العليا يف التحكم 

جحة يف توجهها مع عدم قدر�ا على نه ال ميكن تصور منظمة ناأادية والبشرية هلذا الغرض، كما وتوجيه مواردها امل

توجيه وإدارة مواردها لتحقيق غايا�ا، فالتوجه السوقي مبثابة قطار قاطرته األمامية هي اإلدارة العليا أما اإلدارات 

  .واألقسام األخرى فتشكل العربات الباقية، والكل يسري إىل هدف واحد

  دور التسويق الداخلي: الفرع الثاني

، واحملافظة على الريادة ألطول فرتة ممكنة يف 2ساسي من التوجه السوقي هو خلق أعلى قيمة للعميلإن الغرض األ    

ظل بيئة تنافسية شديدة، حيث تكون املنظمة على اطالع على كل املتغريات اخلارجية املؤثرة على وضعها التنافسي، 

نظمة يف حصر وفهم العوامل اخلارجية ال يكفي إن مل اخل، لكن جناح امل....بدءا بالعميل إىل املنافس، املورد، املوزع

تكن هناك استجابة داخلية من طرف العاملني يف املنظمة أو كما يطلق عليهم يف بعض أدبيات التسويق بالعمالء 

نه ال يوجد معين للجهود إة مناسبة من قبل العاملني وإال فالداخليني، فمن شروط التوجه السوقي وجود استجاب

  .من مجع للمعلومات، حتليلها وتوزيعها، وحىت ال تضيع تلك اجلهود فإن الرهان يبىن على التسويق الداخليالسابقة 

فلسفة إدارية �دف إىل تنسيق التغيريات " 3:التسويق الداخلي أنه) Ferrell and Pride( ويعرف كل من    

  "بني املنظمة ووزبائنهاجل جناح التغريات اخلارجية أمن  وموظفيهالداخلية بني املنظمة ا

                                                           
  .30صمرجع سابق، ميثاق طاهر كاظم،   1

2 Bernard j, Jaworsky and Ajay k, kohli, market orientation: antecedents and consequences, journal of marketing, 
vol.57 july(1993), p53. 

 دراسة ميدانية يف عينة من املصارف التجارية يف حمافظة نينوى، جملة تنمية الرافدين،، العاملين أداءالتسويق الداخلي في  إجراءاتاثر درمان سليمان صادق، حسان ثابت جاسم،  3 

  .52، ص 2007، )29(، ا�لد85العدد
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يعد مقدمة  األولمن خالل هذا التعريف يالحظ الرتابط الوثيق بني التسويق الداخلي والتسويق اخلارجي، كون 

للثاين، ومن الدراسات اليت وجدت أن رضا العميل اخلارجي من رضا العميل الداخلي، ففي دراسة لكل من 

)Beomjoo and Hoseong (ا حيس باملعاملة احلسنة من املشرفني ينعكس ذلك إجيابا على بينت أن املوظف عندم

ية بني ما حيصل عليه اإلجيابجودة اخلدمة اليت يقدمها وبالتايل رضا العميل اخلارجي، نفس الدراسة بينت العالقة 

 .1املوظف من مكافآت أو اعرتاف له مع حتسن األداء لديه

السوقي عليها جتسيد التنسيق الداخلي، كون األخري عنصر مهم من وحىت تستطيع املنظمة جتسيد التوجه       

، واملقصود بإجراءات التسويق الداخلي هو 2عناصر التوجه السوقي ولتحقيق هذا يتطلب إجراءات التسويق الداخلي

  :الكيفية اليت من خالهلا تستطيع املنظمة خلق بيئة عمل داخلية مالئمة، وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي

 ؛ترسيخ ثقافة اخلدمة لدى العاملني 

 ؛امج دقيق إلدارة املوارد البشريةوضع برن 

  ؛مات التسويقية الضرورية للعاملنينشر املعلو 

 ؛لعاملني ووضع نظام مكافآت تشجيعياالعرتاف جبهود ا 

 ؛قات جيدة بني العاملني واملنظمةبالعالقات العامة داخل املنظمة لإلبقاء على عال هتماماال 

 العاملني يف القرارات اإلدارية أو منحهم تفويض جزئي لغرض حتفيزهم على العمل بإشعارهم بأمهيتهم  إشراك

 .ويوضح الشكل التايل موقع التسويق الداخلي يف العملية التسويقية ،3يف املنظمة

  .موقع التسويق الداخلي في العملية التسويقية): 10(الشكل رقم 

  المنظمة                                                     

 

 التسويق الداخليرجي                         التسويق اخلا                    

  "                تقدمي الوعود"                                 "دجتسيد الوعو "                 

                                                                         

     "تسليم الوعود"التسويق التفاعلي                                            

  العميل                                                        

                Source : Philip kotler, marketing management, op. cit, p435  

                                                           
1 Hoseong Jeon, Beomjoon Choi, the relationship between employee satisfaction and customer satisfaction, 
journal services marketing, 2012, p841-882. 
2 Dhanya Joseph and Bijal Mehta, Market orientation and internal marketing, International Journal in 
Management and Social Science, Vol.03 Issue-03, (March, 2015). 

3
، دراسة تطبيقية على العاملني يف كليات االقتصاد واإلدارة يف اجلامعات جودة الخدمة التعليميةالتسويق الداخلي كمفهوم إلدارة الموارد البشرية و أثره على شاكر تركي إبراهيم،   

  .189- 187، ص ص،2011، حزيران 23األردنية اخلاصة، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث و الدراسات، العدد
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يتضح من الشكل أن عالقة املنظمة بعمالئها تبدأ بالوعد بتقدمي منتجات ذات جودة وحسب رغبا�م، أما     

جتسيد هذا الوعد فهي مهمة كل األفراد العاملني يف املنظمة سواء كانوا منتجني داخل الورشات أو رجال بيع يف 

ية للتسويق الداخلي هو ميله وقدرته على التفاعل مع املستجدات الداخلية للمنظمة من اإلجيابنقاط البيع، فمن املزايا 

للمعلومات اجلديدة مبا يتوفر عليه الكوادر من أفكار أو الكفاءات من العاملني  االستجابةخالل مرونته العالية يف 

يق واإلخالص ملنظمتهم، فأمهية التسويق الذين يتوفرون على القدرات واملهارات العالية إضافة إىل حتليهم بروح الفر 

الداخلي تكمن يف تعزيز قدرات العاملني واكتسا�م ملهارات عالية جتعلهم قادرين على حتمل املسؤولية من جهة 

يرتجم يف  األولوجعل الكل يشارك يف إعالء قيمة العميل، وكنتيجة حتصل املنظمة على والء املوظفني ووالء العمالء ف

  .1جتاه املنظمة مما خيفض من معدل الدوران الوظيفي والثاين خيفض من معدل التسرب التزام عايل

  التسويقي دور نظام المعلومات: الفرع الثالث

من خالل تتبع أبعاد التوجه السوقي بشقيه الفلسفي املبين على التوجه بالعميل، التوجه باملنافس والتنسيق     

، نقول إن التوجه السوقي توجه االستجابةة، مجع املعلومات، نشر املعلومات و الداخلي أو السلوكي مبكوناته الثالث

معريف بامتياز كونه مبين على املعلومة، والفرق بني التوجه السوقي والتوجهات السابقة هو حجم املتغريات املؤثرة يف 

هة وحتمية سرعة حتليلها السوق اليت يهتم �ا، ما يعين أن املنظمة ستكون أمام كم هائل من املعلومات من ج

واستغالهلا من جهة أخرى، وهذا ما يتطلب نظام معلومات تسويقي ذو كفاءة عالية ميكن املنظمة من مواكبة 

  .التغريات املذكورة

  :يكمن فيما يلي التسويقي ن دور نظام املعلوماتإوعليه ف

  تزويد املنظمة بالبيانات واملعلومات الداخلية واخلارجية يف حينها، فنظام املعلومات التسويقي يتكون من

األفراد واألجهزة ذات الكفاءة والسرعة يف اجلمع والتحليل لكم هائل من املعلومات، إىل جانب كون البيئة 

يف فرتات وجيزة، وهذا األمر يتطلب  التسويقية املعاصرة تفرض على مدير التسويق اختاذ قرارات مناسبة

  ؛حىت تكون القرارات سليمة ومناسبةاملعاجلة السريعة للمعطيات املتوفرة 

  مناسب للعصر احلايل الذي يشهد انفجار يف املعلومات، فحجم املعلومات ال يشكل مشكل لرجل

املعلومات رجل التسويق ملزم التسويق، لكن املشكلة احلقيقية هي نوعية املعلومات، فأمام الكم اهلائل من 

باختيار املعلومة املفيدة ويف التوقيت املناسب، فقد حيصل على معلومة مفيدة أو يكتشف فرصة ما، لكن 

، فاحلصول على املعلومة وتوقيت احلصول عليها هلما 2أمهيتها تتالشى إذا كان هناك تأخر يف احلصول عليها

مبا يتوفر عليه من أجزاء والرتابط املوجود بينها ميكن من معاجلة نفس األمهية، ونظام املعلومات التسويقي 

  ؛اعد املنظمة يف خلق ميزة تنافسيةالتدفق اهلائل للمعلومات يف وقت قصري وهو ما يس

                                                           
، رسالة دبلوم متخصص يف إدارة منظمات ا�تمع املدين، اجلامعة العاملين في منظمات المجتمع المدنيأثر التسويق الداخلي على أداء زاهي إبراهيم إبراهيم، عمر امحد رجب،   1

  .21، ص2013اإلسالمية غزة، 
  .44نبيلة سعداين، مرجع سابق، ص -  2
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 سرتجاع املعلومات القدمية واستحداثها بسرعة لتوفره إلومات على أجهزة وبرامج متكن من يتوفر نظام املع

للتخزين، إضافة إىل توفره على عدة مدخالت تزود النظام باملعلومات الداخلية واخلارجية، على قدرات كبرية 

 :فنجد النظام احملاسيب، نظام االستخبارات ونظام للدراسات والبحوث، كما هو موضح يف الشكل التايل

 يمثل أجزاء نظام المعلومات التسويقي): 11(الشكل رقم 

  بحوث التسويق                                                                    ستخبارات التسويقيةاإل    

  

  

  نظام التحليل                                                                    النظام المحاسبي           

Source : Geoff  Lancaster et Paul Reynolds, marketing made simple, linacre house, Jordan 
oxford 2002, p189 

يتضح من الشكل مدى اتساع ومشولية نظام املعلومات التسويقي للتعامل مع كل املعلومات سواء كانت داخلية     

أو خارجية، كذلك يالحظ التكامل بني كل األجزاء املشكلة له وهو ما يفيد املنظمات اليت تتبع التوجه السوقي يف 

  .رارات املناسبةسرعة الوصول إىل املعلومات وحتليلها ومن مت اختاذ الق

  لرغبات العمالء بدل الرتكيز على احتياجا�م، ففي ظل ارتفاع الدخول وحتسن  االستجابةزيادة الرتكيز على

مستوى املعيشة أصبح العمالء أكثر ميال إلشباع رغبا�م، وهذا ما يدفع املنظمات إىل االستعانة بأنظمة 

  .1هلا تجابةاالسفعالة للمعلومات تزودها برغبا�م وتتمكن من 

  التوجه السوقي والميزة التنافسية: المطلب الثاني

  ، وهذا خبلق حالة من التفرد متيزها عنهم2ينظر للميزة التنافسية على أ�ا قدرة املنظمة على الصمود أمام املنافسني    

وهو ما يتطلب اإلجابة عن سؤال خيص االسرتاجتيات املمكن تطبيقها من أجل التموقع يف وجه املنافسني، ولعل 

أن متلك امليزة التنافسية كأنك : "عندما قال )Michael Porter (أفضل وصف لفضل امليزة التنافسية هو وصف

ل بيئة تنافسية ضرورة للمنظمة، فمن جهة العميل جيد ، وتعد امليزة التنافسية يف ظ3"متلك بندقية يف معركة باخلناجر

  ، 4فيها منفعة أكيدة ومع الوقت يزيد ارتباطه باملنظمة، ومن جهة أخرى امليزة التنافسية تساهم يف دميومة املنظمة

                                                           
  .308، ص2002الدار اجلامعية اإلسكندرية،  ،مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمعايل فهمي حيدر،   1

  2النجار فريد راغب، المنافسة والترويج التطبيقي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 2000، ص11.
3
 Philip Kotler, marketing insigh from a to z, John Wiley and Sons, Inc,USA, 2003, p22. 

4 Gérard Garibaldi, analyse stratégique, Eyrolles Éditions d’organisation, Troisième édition, paris, 2008, p53. 
 

 

 

 نظام المعلومات التسویقي



 للتوجه السوقيمدخل شامل                                                                                      األولفصل  ال

                                                                                                                      

38 
 

املــؤثرين يف البيئــة التنافســية ودراســتهم للتقليــل مــن اخلطــر  وجــه الســوقي هــو حصــر كــلومــن بــني األهــداف مــن تطبيــق الت

الــذي ميكــن أن يشــكلوه علــى املنظمــة، والتحليــل اجليــد هلــذه العوامــل ومــا يعقبهــا مــن قــرارات مناســبة متّكــن املنظمــة مــن 

  .على خدمة عمالئها أكربمنتجات ذات خصائص منفردة وقدرة  التميز يف بيئتها من خالل خلق

  إستراتجيات الميزة التنافسية :األولالفرع 

  .1"حالة التفرد اليت تكون عليها املنظمة مقارنة بغريها من املنافسني:" تعرف امليزة التنافسية أ�ا    

ال ميكن فهمها من خالل نظرة عامة للمنظمة، فهي تنشأ عن أي متيز يف  أن امليزة التنافسية)  مايكل بورتر(ويشري 

ل أداء املنظمة على مستوى التصميم، اإلنتاج، التسويق أو التسليم فكل نشاط من أي نشاط، فقد تكون من خال

، كما تنشأ مبجرد توصل املنظمة إىل طرق جديدة أكثر فعالية من تلك 2هذه األنشطة ميكن أن يكون مصدر للتميز

نظمة هلا ميزة تنافسية ، أما موضوعها قد يكون عنصر مادي أو غري مادي، فقد جند م3املستخدمة من قبل املنافسني

اخل، ويفهم ...يف جودة املنتج، درجة األمان اليت حيققها، املنافع املختلفة اليت حيققها مقارنة بغريه أو السعر املنخفض

أيضا أن امليزة التنافسية ليست ثابتة أو أن حتقيقها يعين النجاح األبدي، فإذا أرادت املنظمة حتقيق ) بورتر(من كالم 

  .يها إال تعزيز امليزة احملققة مبا يتوافق واملنافسة القائمة ومتاشيا مع رغبة العميل املتغرية باستمرارذلك فما عل

  :4ثالثة اسرتاجتيات قاعدية هي) بورتر(ولتحقيق امليزة التنافسية حدد 

 و�دف املنظمة من خالهلا إىل ختفيض تكاليف أنشطتها إىل أدىن املستويات،  :استراتجية التكلفة األقل

 أكربويقصد �ا قدرة املنظمة على إنتاج وتوزيع املنتجات بأقل كلفة ممكنة مقارنة باملنافسني، ما مينحها قدر 

 .يف فرض أسعار اقل وإمكانية السيطرة على السوق

  :وميكن للمنظمة ختفيض تكاليفها من خالل

  ؛حىن اخلربة والتعلم لدى العاملنيالوفرات الناجتة من زيادة من - 

  ؛يثة لزيادة اإلنتاجية وربح الوقتاستخدام التكنولوجيا احلد - 

  ؛احدث الطرق يف اإلنتاج واإلدارة توظيف الكفاءات وتدريب العاملني على - 

  ؛ثابتة على الكلفة الوحدويةليف الاالرتقاء مبستوى استغالل الطاقات املتاحة وتقليل تأثري التكا - 

  ؛ل تكاليف اإلنتاج وزيادة اإلنتاجتنميط املنتج لتقلي - 

مع خمتلف قنوات التوزيع، وكذا التكامل األفقي على نفس ) أمامي أو خلفي(حتقيق التكامل العمودي  - 

  .5املستوى يف قناة التوزيع

                                                           
1
  .192، ص2008 عمان، االردن، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،استراتجيات التسويقثامر البكري،   

2 Michael Porter, Competitive Advantage, Creating and sustaining superior performance, free press 

edition,1985, New York,  p33.  
3
 Hasan Safarnia, Zahra Akbari, op. cit, p140. 

4 Kotler, Philip and al , Principles of marketing , Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2nd
 edition , 1999, p517. 

  5  اهلام فخري طمليه، استراتجيات التسويق، اطار نظري وتطبيقي، اثراء للنشر التوزيع،عمان االردن،2013 ص108.
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 و�دف هذه اإلسرتاجتية إىل تقدمي منتج متفرد يف خصائصه، وتعرب عن قدرة املنظمة على  :استراتجية التميز

تقدمي منتج متميز له قيمة أعلى من وجهة نظر العميل، فاألخري مل يعد السعر احملدد الرئيسي لقراره الشرائي، 

وحتقيق التميز يتطلب وهذا ما أدركته منظمات األعمال اليت أصبحت تركز على تقدمي منتجات ذات جودة، 

 :توفر الشروط التالية

 :1ظروف خاصة باملنظمة - أ

وهو أن تتوفر املنظمة على الكفاءات اليت ميكنها فهم العميل وتوقع رغباته املستقبلية، كما ال : حس اإلبداع - 

  ؛عة وردة الفعل ملا يفعله املنافسميكنها أن تتميز إذا اكتفت باملتاب

فالبحث التسويقي والبحث التكنولوجي يعد من ضروريات التميز، فاملنظمة حباجة  :توفر إمكانيات البحث - 

إىل فهم السوق ومعرفة مستوى الرضا لدى الفئات املختلفة من العمالء وهذا ما يوفره البحث التسويقي، لكنها 

  ؛تكنولوجية اجلديدة لتجسيدها أحسنتبقى حباجة إىل التقنيات العالية والوسائل ال

للحاجات احلقيقية والتكيف  االستجابةفالتميز يقتضي التواجد يف السوق، واألخري يتطلب : يات البيعإمكان - 

  .األفضل مع احتياجات العميل واحلرص على االقرتاب من الصورة اليت يراها

  :ظروف خاصة بالسوق - ب

  ؛2عدم وجود عدد كبري من املنافسني يتبع نفس اإلسرتاجتية - 

  ؛يل مبين على خصائص وميزات املنتجأن يكون قرار العم - 

  .توافق خصائص هذه امليزة مع الشرحية املوجهة هلا - 

 حيث بإمكان املنظمة أن تصل إىل موقع أفضل يف سوق معني من خالل إشباع  :إستراتجية التركيز

حاجات خاصة �موعة معينة من العمالء دون غريهم، كالرتكيز على حيز جغرايف، فئة حمددة من العمالء أو 

وق الرتكيز على استخدامات معينة  للمنتج، ويعتمد على افرتاض أساسي وهو إمكانية قيام املنظمة خبدمة س

مستهدف ضيق بشكل أكثر فعالية وكفاءة من خدمتها للسوق ككل، وضمن هذا النوع بإمكان املنظمة 

 :3تطبيق النوعني السابقني من خالل

  ؛ل داخل السوق الضيق الذي اختارتهتطبيق سياسة التكلفة األق - 

  ؛ييز باالعتماد على جودة املنتوجتطبيق سياسة التم - 

                                                           
1
 Gérard Garibaldi, op. cit, pp63-65. 

2 M, Porter, l’avantage concurrentiel, Dunod edition, paris, 1999, p152. 
 
3
  .62ص، 2012، اطروحة دكتوراه ختصص ادارة اعمال، جامعة اجلزائر،دور الراس مال الهيكلي في تدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة الجزائريةحباينة حممد،   
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س خللق ميزة تنافسية ولضمان استمراريتها واحلفاظ على الريادة ألطول فرتة، فالتوجه السوقي وجد باألسا

وجد أن الشركة اليت تتبع التوجه السوقي هلا القدرة  ،)Rodolfo Vazquez ( فحسب الدراسة اليت قام �ا 

 .1من املنافسني أكربعلى اإلبداع وخلق منتجات جديدة بدرجة 

  في تفعيل الميزة التنافسيةدور التوجه السوقي : الفرع الثاني

هذا بتخصيص املوارد تسعى املنظمة من خالل امليزة التنافسية للوصول إىل حالة التفرد واألفضلية على منافسيها، و     

لكن كون املنظمة تتواجد يف بيئة شديدة التنافس واملنافسون بدورهم يف سعي دائم أيضا للتفوق وبناء  .الالزمة لذلك

اصة �م، فإن املنظمة تسعى جاهدة إىل استمرارية حالة التفوق على منافسيها مبواصلة أسبقية التجديد ميزة تنافسية خ

  .للمحافظة على الريادة اإلبتكار

وللتوجه السوقي دور كبري يف حتقيق امليزة التنافسية وتعزيزها كونه مفهوم يضمن حصر كل املتغريات يف البيئة التنافسية 

عدة دوما للمبادرة أو الرد على أي منافس، فاهليكل التنظيمي الذي يفرضه التوجه السوقي ما جيعل املنظمة مست

يتطلب وجود تنسيق وتكامل بني الوظائف ومعرفة كل موظف ملا يقوم به اآلخرون، وهو ما يساهم يف خلق حس 

  .املسامهة وروح اجلماعة بني املوظفني

  :التنافسية من خاللويساهم التوجه السوقي يف خلق و تعزيز امليزة 

فالتوجه بالعميل ميكن املنظمة من االطالع على احتياجاته ورغباته، : التوجه السوقي يساهم في تدنية التكلفة -أ

وبالتايل إمكانية حتديد سقف توقعاته، ومن خالل التوجه باملنافس يتم حتديد نقاط قوة وضعف املنافس وكذا معرفة 

ما يتيح للمنظمة تركيز جهودها ومواردها بصورة أكثر عقالنية على عناصر حمددة  العروض اليت ينوي تقدميها، وهو

 .وتتفادى هدر الوقت واملوارد وبالنتيجة تقدمي أعلى قيمة للعميل، إما بزيادة املنافع أو تقليل التكاليف اليت يتحملها

نتيجة عن حتليل واستخدام التوجه السوقي توجه مبين على املعرفة وهي : التوجه السوقي وميزة التميز-ب

للمعلومات اليت حتصل عليها املنظمة عن بيئتها التنافسية، فمعلومات العميل تفيد املنظمة يف أخد فكرة عن املنتج 

مثل املعلمني من حيث متكني ) porter(الذي يريده واهم خصائصه، إضافة إىل تتبع أقوى املنافسني الذين يعتربهم 

املنظمة من شحذ إمكانيا�ا كما أن الوقت الذي تستغرقه املنظمة يف دراسة املنافس ال يعترب مضيعة للوقت مهما 

، كونه ميكن املنظمة من وضع أفضل األفكار عن املنتج اجلديد الذي سيكون عبارة عن توليفة جتمع بني أهم 2طال 

أفكار املنافس واجتهادات مهندسي املنظمة، وهو ما جيعل املنتج حوصلة ألفضل  ،ميلاخلصائص اليت يريدها الع

مرحلة قادمة تقوم املنظمة بتقدمي منتج ذو قيمة عالية يدعم بالتزام العاملني  األفكار من داخل املنظمة وخارجها، ويف

 .على طول سلسلة اإلنتاج بالعمل على حتقيق نفس اهلدف

من خالل املعلومات اليت حتصل عليها املنظمة عن بيئتها التنافسية تتمكن من : ة التركيزالتوجه السوقي وميز -ج

معرفة وز�ا احلقيقي يف السوق التنافسي، فاملنظمة على دراية تامة بإمكانيا�ا املادية والبشرية ومدى قدر�ا على جماراة 

                                                           
1 Rodolfo Vazquez, op. cit, p84. 
2 Philip Kotler, marketing insigh from a to z, op. cit, pp23-24. 
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ظل وجود منافسني  �ا خاصة إذا كانت حمدودة يفاملنافسني، وكون املنظمة كيان عقالين فإ�ا لن جتازف بإمكانيا

ن املنظمة ستحاول خدمة أسواق حمددة أو طبقة غري مستغلة من قبل املنافسني وتكرس طاقا�ا خلدمة إأقوياء وعليه ف

 .شرائح هذه األسواق

فالتوجه  ،عليها أن التوجه السوقي وجد خللق امليزة التنافسية واحلفاظ) slaterو  Narver(ومن جهته يعتقد كل من

، وقد وضحا العالقة بينهما 1السوقي يدعم إمكانيات املنظمة اليت تساهم يف خلق أعلى القيم للعميل بشكل مستمر

  :يف الشكل التايل

  العالقة بين التوجه السوقي، الميزة التنافسية واألداء): 12(الشكل رقم 

 التغذية العكسية                                                    

  

  

  

  

 

Source : Slater et Narver  , market orientation, customer value and superior performance, business 
horizon, 1994, p25. 

من خالل الشكل التوجه السوقي يؤثر إجيابا على إمكانيات املنظمة، فيمنحها القدرة على تقدمي اخلدمة األفضل      

املستمر للمنتجات وهو ما يساهم يف حتقيق امليزة التنافسية واألداء األحسن والنوعية اجليدة للمنتج إىل جانب التطوير 

  :ونستنتج من هذا التحليل ما يلي

لتسليم أحسن خدمة جيب أوال فهم ماذا يريد العميل، ولبناء والء العميل جيب أن يكون للمنظمة التزام طويل  - 

ني وحتفيزهم ألجل إرضاء العميل، كما تبقى على إتصال املدى بفهم توقعات العميل واحتمال تغريها وحتضري املوظف

  .مع العميل حىت بعد عملية البيع

النوعية هي نتيجة أو خمرجات التصميم اجليد، اإلنتاج، التوزيع وعمليات البيع واالستمرار يف تقدمي اجلودة يتطلب  - 

  .املستمرة الحتياجات العميل مع أحسن أداء وتضافر جهود الكل االستجابة

ساد االعتقاد سابقا أن تطوير املنتجات اجلديد هو نتيجة االعتماد على : اإلبداع وتطوير املنتجات اجلديدة - 

أن السبب يعود إىل التوجه السوقي، وهي النتيجة اليت توصل إليها  أما حاليا فيعتقد ،اعات وأفكار داخليةإبد

                                                           
1 Stanley F, Slater and John C, Narver, op. cit, p24. 

  التوجھ السوقي

 التوجھ بالعمیل 

 التوجھ المنافس 

 التنسیق الداخلي 

  إمكانیات وقدرات

 خدمة العمیل 

 النوعیة 

 اإلبداع 

  المیزة التنافسیة

 والء العمیل 

  نجاح المنتجات

 الجدیدة

 الحصة السوقیة 

  األداء

 الربحیة 

 نمو المبیعات 
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)Quinn( اجلديدة يف عامل األعمال كانت لشركات كانت تتبىن ، حيث وجد أن غالبية اإلبداعات يف املنتجات

  .1التوجه السوقي بشكل كبري

  التوجه السوقي وأداء المنظمة: المطلب الثالث

يعد األداء املقياس احلقيقي الذي يعطي صورة عن سري أعمال املنظمة، والفيصل فيما إذا كان من الضروري      

التعديالت يف السياسات والربامج واملوازنات وكل ما يتعلق بالعملية التخطيطية، إعادة النظر يف رؤيتها ورسالتها، وكذا 

  .2فاألداء هو الذي حيقق للمنظمة املوقف االسرتاجتي على مستوى البيئة الداخلية أو اخلارجية

ولتنوع أهداف  ومل يعط الباحثون والكتاب تعريف دقيق وحمدد لألداء وهذا لوجود العديد من املقاييس املختلفة لقياسه

واجتاهات الباحثني والغرض من دراسا�م، لكن العامل املشرتك فيما قدم من تعاريف أ�ا تعرب عن مدى حتقيق 

  .املنظمة للنتائج املرغوب فيها مقارنة باملوارد اليت رصدت هلا

  .3"قدرة املنظمة وقابليتها على حتقيق أهدافها:" نهأويعرف األداء       

املوارد البشرية يعرف أنه انعكاس لكيفية استخدام املنظمة للموارد املادية والبشرية واستغالهلا بالصورة اليت ومن منطلق 

  .جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها

  .4"قدرة املنظمة على حتقيق أهداف طويلة املدى:" نهأ) Wiersema (ويصفه      

نظمة واليت ربطت بالتوجه السوقي وأكدت غالبية هذه وقد تعددت يف السنوات األخرية دراسات حول أداء امل

ية بني التوجه السوقي واألداء، فاملنظمة اليت تعتمد على التوجه السوقي كإسرتاجتية حتقق اإلجيابالدراسات العالقة 

اء قسم ، ولفهم العالقة بني التوجه السوقي واألد5مستويات عليا من األداء مقارنة باملنظمة األخرى اليت ال تطبقه

  .األخري  إىل أداء مايل وأداء غري مايل

  التوجه السوقي و األداء المالي: األولالفرع 

األداء املايل هو أحد حماور قياس األداء والذي يتضمن مزيج من اإليرادات للنشطات االستثمارية وختفيض     

  :التكاليف إىل مستويات دنيا، ومن أهم مقاييس األداء

  ؛املبيعاتالعائد على 

 ؛معدل األرباح 

 تشري إىل مدى جناعة برامج ومنتجات املنظمة مقارنة باملنافسني: احلصة السوقية. 

                                                           
1 Ibid, p25. 

  .223، مرجع سابق، صالتقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار  2

إدارة األعمال، جامعة الشرق كلية إدارة األعمال،  ، قسم  منشورةرسالة ماجستري  ،أثر االستراتجيات التنافسية والتوجه السوقي على األداء الفندقي ،إبراهيم أمحيدان الزواهرةحممد  3 

  .27، ص2012األوسط،
4 Ibid, p 28.  
5 Ricardo Garcia Ramirez and others, The relationship between market orientation, entrepreneurial orientation, 
and innovation: evidence from Mexican SMEs, Journal of Business and Economics, ISSN 2155-7950, USA, 
2014. 



 للتوجه السوقيمدخل شامل                                                                                      األولفصل  ال

                                                                                                                      

43 
 

فتحسني األداء املايل للمنظمة يكون إما بزيادة املبيعات أو ختفيض النفقات أو كالمها، فمن خالل رصد املنظمة 

ت العميل املالية ونوايا املنافس ومن مت تعمل على للمعلومات حول كل من العميل واملنافس، تستطيع معرفة قدرا

تقدمي عروض بأسعار تنافسية، كما يكون هلا إمكانية تقدمي عروض أحسن من حيث اجلودة، ما جيعل العمالء أكثر 

  .إقبال على منتجا�ا مقارنة باملنافسني

  :وعليه فالتوجه السوقي يؤثر على األداء املايل من خالل

 ؛أكربت وبالتايل عائدات ة حجم املبيعازياد 

 التنسيق بني الوظائف يؤدي إىل إحداث تكامل بينها)la synergie ( وهو ما يساعد يف التحكم أكثر يف 

 ؛التكاليف

 على إنتاجيته، فالتدريب املتواصل واملكافئات واحلوافز تزيد من   اإلجيابالتوجه بالعميل الداخلي يعود ب

عل منتجات املنتظمة أكثر كفاءته وهو ما ينعكس على عدد الوحدات املنتجة وتقليل تكلفة اإلنتاج ما جي

 ؛تنافسية

  العميل وهذا من نتائج التوجه بالعميل زيادة القيمة للعميل وهو من أهم العوامل اليت تؤدي إىل إطالة عمر

يف صاحل رحبية املنظمة، فهناك عالقة اجيابية بني زيادة عمر العميل ومردودية املنظمة، فاألرباح املتولدة عن 

 .1العميل تزداد مع مرور الوقت

  التوجه السوقي واألداء غير المالي: الفرع الثاني

ن املنظمة من حتقيق توقعات العمالء بكفاءة األداء غري املايل هو عبارة عن جممل األنشطة والعمليات اليت متك    

، )Halpern,2006(عالية، وهناك العديد من الدراسات اليت تناولت عالقة التوجه السوقي باألداء منها دراسة 

)Bhuian,2007( و)Serder,2008 (ة والعمليات، حيث أظهرت نتائج اجيابية خاصة األداء على مستوى األنشط

ة، وهو ما حيسن يف طرق االتصال أهم  معانيه مبين على املعرفة والتنسيق بني كل أفراد املنظمحد أفالتوجه السوقي يف 

 أكربأنه كلما كان التوجه السوقي  2006سنة  )Halpern(يعود على جودة املنتجات واخلدمات املقدمة، كما أكد و 

  :2كلما كان األداء أعلى، ويقاس األداء غري املايل بالعناصر التالية

  ؛عدد العمالء، حتسني صورة املنظمةمدى حتقيق املنظمة ألهدافها املرسومة، كزيادة 

 ؛نظمة ملواردها املادية والبشريةمدى حتسن استغالل امل 

  ؛تعزيز البعد البيئي للمنظمة 

 ويقيس مدى التكامل والرتابط املوجودين بني اإلدارات والوظائف داخل املنظمة : مدى جتسيد مفهوم النظام

 .دى انعكاس ذلك على النتائج املرغوبةوم

                                                           
1
 2006بیروت، لبنان،یة للعلوم والنشر، الدار العربترجمة أمین االیوبي،  ،ادارة العمالء كاستثمارات طویلة االمددونالد لیھمان،  ،سونیك غوبتا - 

  .51ص
2
  .30محمد ابراھیم احمیدان الزواھرة، مرجع سابق، ص - 
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واألداء إىل استنتاج أن التوجه السوقي حمدد 

ا هلذا املفهوم التسويقي اجلديد، كونه توجه يشمل كل املنظمة 

أفراد وأنشطة وبتنسيق عايل فيما بينهم، هذا املستوى احملقق يعود إىل تأثري املتغريات الوسطية اليت توفر فهم أفضل 

  

Source : David Gotland, op. cit, p54

هناك العديد من العوامل تلعب دور الوسيط بني التوجه السوقي واألداء قسمهما إىل 

نوعني، وسائط ميكن تعديلها والتحكم فيها كون غالبيتها يف يد املنظمة، أما النوع األخر فهي عناصر تتحكم فيها 

  وسائط يصعب التحكم فيها

  ؛احلصة السوقية

  

  ؛

  .قدرة املنظمة على الوفاء لعمالئها

Source: David Gotland, op. cit, p55

إذا كانت ) gottland (األداء، وحسب هذا اجلدول يعرض العناصر الوسطية اليت يؤثر �ا التوجه السوقي يف 

إذا كانت  ن النتيجة هي تأثري اجيايب للتوجه السوقي على األداء، أما

1 David Gotteland, L’orientation marché : synthèse et nouvelles directions théoriques
marketing, vol. 22, n° 1/2007, p54, 20/07/2015, 
2 Idem. 
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  تأثير العوامل الوسطية بين التوجه السوقي واألداء

واألداء إىل استنتاج أن التوجه السوقي حمدد  توصلت غالبية الدراسات اليت تناولت العالقة بني التوجه السوقي

ا هلذا املفهوم التسويقي اجلديد، كونه توجه يشمل كل املنظمة مهم لألداء املنظمة، وأداء املنظمة يتحسن أكثر بإتباعه

أفراد وأنشطة وبتنسيق عايل فيما بينهم، هذا املستوى احملقق يعود إىل تأثري املتغريات الوسطية اليت توفر فهم أفضل 

  :، وهذا ما يبينه الشكل التايل1للممارسات اإلدارية اليت تؤثر على األداء

  تأثير لتوجه السوقي على األداء

cit, p54 

gottland(  هناك العديد من العوامل تلعب دور الوسيط بني التوجه السوقي واألداء قسمهما إىل

نوعني، وسائط ميكن تعديلها والتحكم فيها كون غالبيتها يف يد املنظمة، أما النوع األخر فهي عناصر تتحكم فيها 

 :2عوامل خارجية نبينها يف اجلدول التايل

  ن التوجه السوقي واألداءالمتغيرات الوسطية بي

وسائط يصعب التحكم فيها  وسائط يمكن التحكم فيها

 :خصائص العرض

  ؛يف املنتجات املعروضة اإلبتكار

  ؛مستوى اجلودة املدركة يف العروض املقدمة

  .مقارنة باملنافسني جودة العرض

 :رضا العمالء

 رضا العميل عن العروض املقرتحة

 :التجارية

  ؛ثقة العميل يف العالقات التجارية

 .درجة تعاون العميل

احلصة السوقية -

  ؛معدل النمو -

؛شهرة املنظمة -

قدرة املنظمة على الوفاء لعمالئها -

 

هذا اجلدول يعرض العناصر الوسطية اليت يؤثر �ا التوجه السوقي يف 

ن النتيجة هي تأثري اجيايب للتوجه السوقي على األداء، أماإيف املنتجات املعروضة عالية ف

                                        
L’orientation marché : synthèse et nouvelles directions théoriques, Recherche et Applications en 

  http://www.afm-marketing.org  

متغیرات وسطیة  التوجھ السوقي 

                                                                                    األولفصل  ال

                                                                                                              

تأثير العوامل الوسطية بين التوجه السوقي واألداء: الفرع الثالث

توصلت غالبية الدراسات اليت تناولت العالقة بني التوجه السوقي    

مهم لألداء املنظمة، وأداء املنظمة يتحسن أكثر بإتباعه

أفراد وأنشطة وبتنسيق عايل فيما بينهم، هذا املستوى احملقق يعود إىل تأثري املتغريات الوسطية اليت توفر فهم أفضل 

للممارسات اإلدارية اليت تؤثر على األداء

تأثير لتوجه السوقي على األداء): 13(الشكل رقم 

gottland(وحسب    

نوعني، وسائط ميكن تعديلها والتحكم فيها كون غالبيتها يف يد املنظمة، أما النوع األخر فهي عناصر تتحكم فيها 

عوامل خارجية نبينها يف اجلدول التايل

المتغيرات الوسطية بي): 6(الجدول رقم 

وسائط يمكن التحكم فيها

خصائص العرض .1

اإلبتكاردرجة  -

مستوى اجلودة املدركة يف العروض املقدمة -

جودة العرض -

رضا العمالء .2

رضا العميل عن العروض املقرتحة -

التجاريةالعالقة  .3

ثقة العميل يف العالقات التجارية -

درجة تعاون العميل -

  

هذا اجلدول يعرض العناصر الوسطية اليت يؤثر �ا التوجه السوقي يف     

يف املنتجات املعروضة عالية ف اإلبتكاردرجة 

                                                           
, Recherche et Applications en 

التوجھ السوقي 
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ن النتيجة لن تكون سوى درجة أداء ضعيف، وهذا راجع إىل كون الضعف يف مستوى إضعيفة ف اإلبتكاردرجة 

نه هناك خلل أدى إىل عدم االستغالل اجليد للمعلومات أ للتوجه السوقي، ما يعين اإلجيايبميتص األثر  اإلبتكار

املتوفرة عن البيئة السوقية، ونفس الشيء ينطبق على العناصر املتبقية من املتغريات املتحكم فيها، وما يالحظ على 

  .1فيها تؤثر فيها عناصر يصعب مراقبتها العناصر املتحكم فيها أ�ا ختص العرض، أما العناصر اليت يصعب التحكم 

  فوائد التوجه السوقي على المنظمة: الرابعالمطلب 

سواء  من خالل املباحث السابقة عرفنا أن التوجه السوقي توجه معريف يأخذ بعني االعتبار كل العوامل البيئية     

التنافسية، يعمل يف إطار تنسيق متكامل بني كل األفراد نه توجه شامل لكل أبعاد البيئة أالداخلية أو اخلارجية، أي 

  .واإلدارات داخل املنظمة وهذا للحصول على أحسن النتائج وعلى عدة مستويات

  البيئة الداخلية أثر التوجه السوقي على : األولالفرع 

املبادرة واملشاركة  لكل فرد إن تبين املنظمة للتوجه السوقي يعين إعادة هيكلة تنظيمها الداخلي، الذي يبىن على     

داخل املنظمة، مع إعطاء احلق هلم يف احلصول على املعلومة املناسبة ويف الوقت املناسب بغية احلصول على أعلى 

ن التوجه السوقي ميكن املنظمة من احلصول على إف) and Jaworsky kohli(، وحسب كل من االستجابةدرجات 

  :أعلى أداء للعاملني من خالل 

 يشري إىل اإللتزام العايل للعاملني جتاه املنظمة وتفانيهم يف عملهم، إضافة إىل التزامهم : االلتزام التنظيمي

جتاه عمالء املنظمة نتيجة إميا�م وقبوهلم ألهداف املنظمة،كما أن غرس روح االعتزاز، األخوة والفخر بني 

إجيابا على مستوى املنتجات املقدمة سواء كانت  املوظفني يزيد يف التزامهم جتاه العمالء، وهذا ما ينعكس

ية بني التوجه السوقي وإلتزام العاملني وكذا اإلجياب العالقة) ليث الربيعي(وقد أثبتت دراسة سلع أو خدمات، 

املنظمة مبكونات التوجه  اهتمام يزداد باإلجيايبية لإلتزام العاملني على أداء املنظمة، هذا األثر اإلجيابالعالقة 

 ؛2اقل يكون فيه األداء فيه اقل اهتمامن اجلانب الذي حيض بإحسب نفس الدراسة فالسوقي، و 

 املنظمة يف ظل التوجه السوقي تركز على جتسيد مفهوم النظام، هذا األخري يتكون من : روح الجماعة

جناح املنظمة يف هذا املسعى يقوي و ، جمموعة من األجزاء تعمل بالتنسيق فيما بينها لتحقيق هدف مشرتك

 ؛كو�م هلم وزن يف حتقيق أهدافها  حس روح اجلماعة لدى كل العاملني ويزيدهم اعتزاز بانتمائهم إىل املنظمة

 جل النزعات وعدم التوافق يف املنظمة ناتج عن سوء االتصال والتنسيق بني : تجنب على الصراعات

الوظائف وهو ما ينشئ صراعات تؤثر سلبا على األداء العام للمنظمة، ويعد التنسيق  الداخلي من ابرز 

                                                           
1 David Gottland, op. cit, p56 

2
، 2010، دراسة في جامعة الشرق االوسط، عمان االردن، اثر التوجھ السوقي و التزام العاملین على االداءلیث الربیعي، میثاق الربیعیة،   

  .116ص
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 العناصر اليت يركز عليها للتوجه السوقي، من خالل الرتكيز على حتسني طرق االتصال والتنسيق الداخلي

 ؛خلدمة املقدمة للعمالءلتأثريمها املباشر عل ا

 نه توجه يعتمد على أداء كل أفراد املنظمة، ما يعين العناية أمن أهم ميزات التوجه السوقي : رضا الموظف

املستمرة باملوظف أو العميل الداخلي كونه األساس لرضا العميل اخلارجي، وبإمكان املنظمة جلب أحسن 

ىل ، وهذا ما يوفره التوجه السوقي إضافة إ1عاملة اجليدة وتوفري جو العمل املريحالعاملني من خالل امل

لرضا مدعمات اتعد الثقة اليت تضعها اإلدارة العليا يف املوظف من كما  ،التدريب والتحفيز املستمرين

  .2الوظيفي

 :تأثري الوجه السوقي على العاملني كما يلي) Ahmet H. Kirca(ويلخص 

  تأثير التوجه السوقي على العاملين): 14(الشكل رقم 

 
:من اعداد الطالب اعتمادا على حتليل: المصدر  

Ahmet H. Kirca ad other, op. cit, pp24–41.  

  تنافسية المنظمةعلى  أثر التوجه السوقي: الفرع الثاني

العميل بدرجة كبرية، فاعتماد نتقادات للتوجهات السابقة، خاصة التوجه التسويقي املبين على إلقد وجهت عدة     

  .اإلبتكارنه أن يقلص من فرص اإلبداع و أا التسويقية على العميل فقط من شاملنظمة يف إسرتاجتيته

اجات املعرب عنها، فتقدمي منتجات بناءا على حاجيات العميل ورغباته يعين أن املنظمة سرتكز على تلبية االحتي     

، أما يف ظل هتماماالوهي غري املعرب عنها فإ�ا ال حتض بنفس النصيب من خر من االحتياجات أما اجلانب األ

ما يسمح بتجاوز توقعات  اإلبتكارفإىل جانب دراسة العميل هناك جانب لإلبداع و  ،النوعنيبالتوجه السوقي فيهتم 

فقط من خالل إنتاج ما " الفعلبردة "نه يف ظل التوجه السوقي املنظمة ال تكتفي أ) gottland (العميل، مبعىن وبتعبري

يصرح به العميل بل تدعمه بأفكار أخرى من حميطها الداخلي واخلارجي وهو ما جيعلها يف وضع تنافسي أفضل، 

 .3واألكثر من هذا ضمان استمرارية تفوقها، ويوضح اجلدول التايل مدى مسامهة عناصر التوجه السوقي يف هذه امليزة

  

                                                           
98،ص1999زین العابدین، زبائن مدى الحیاة، مكتیة جریر،  
1
  

2 Ahmet H. Kirca ad other, Market orientation: A meta-analytic review and assessment of Its antecedents and 
impact on performance, Journal of Marketing, Vol. 69 (April 2005), pp24–41. 
3
 David Gottland, op. cit, p54. 

روح الفریق التنظیمي االلتزام

الصراعات یجنب الوظیفي الرضا

السوقي تاثیرالتوجھ
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 صر التوجه السوقيتكامل عنا): 7(الجدول رقم 

  "active"التوجه باملبادرة  "réactive"التوجه بردة الفعل  

عمليــــة تقــــدير وتفاعــــل مــــع االحتياجــــات املعــــرب   التوجه بالعميل

  .عنها

  .عملية تقدير وتفاعل مع االحتياجات الكامنة

عمليــة التعــرف والتمييــز بــني االختالفــات القابلــة   التوجه بالمنافس

  .للمقارنة

اكتشاف االختالفات وتقدمي منتجات مبيزات عملية 

  .خمتلفة

  .عملية تطوير وإنتاج بتصميمات جديدة  .عملية تطوير وإنتاج منطي  التوجه بالتكنولوجيا

  هجومي  دفاعي  )اإلستراتجية(تسيير

Source : David Gottland, op. cit, p54 

للمنظمة، حيث مينحها قدرات كبرية يف التفاعل مع كل يوضح اجلدول املزايا اليت توفرها عناصر التوجه السوقي      

االحتياجات سواء املعرب عنها أو الكامنة، فزيادة على عمله مبفهوم التوجهات السابقة املبنية على جلب األفكار من 

افسة هن العميل ال أكثر، لكن اتساع رقعة املنذنتجات وكأ�ا حتصيل ملا يدور يف العميل ومن مت صياغتها يف شكل م

وتوسع شرحية العمالء كما ونوعا زاد من حمدودية فرص جناحها يف تلبية االحتياجات، والتوجه السوقي يفتح جمال 

املبادرة لزيادة درجة التميز عن املنافسني، فاملبادرة تتيح فرص كبرية لالكتشاف وتقدمي تصميمات جديدة خمتلفة عن 

  .هجومية بدل انتظار مبادرة املنافس وبعدها القيام بردة الفعلاملعروض يف السوق، كما مينح املنظمة أفضلية 

  على العميل أثر التوجه السوقي: الفرع الثالث

تعد تلبية احتياجات العميل هدف تقليدي للمنظمة، خاصة بعد اشتداد املنافسة وتعدد اخليارات أمام العميل،     

احلاليني، عمدت إىل العمل مبفهوم التوجه السوقي الذي ويف ظل مسعى املنظمة لكسب عمالء جدد واحملافظة على 

يسعى دوما إىل تقدمي األفضل للعميل، فاملنتج النهائي عبارة باكورة أو حمصلة من األفكار مصدرها العميل، املنافس 

  :وباحثو املنظمة، فالتوجه السوقي يوفر للعميل جمموعة من املزايا كلها تصب يف مصلحة املنظمة وصور�ا

  بروكتل (التوجه السوقي يعين أن املنظمة قريبة دوما من العميل، فشركة : الحتياجات العميل االستجابةعة سر

  ؛ن منتجا�ا اجلديدة بصفة دوريةتكلف فريق خاص ملساءلة عمالئها وأخد اقرتاحا�م ع )أند جامبل

 ظل جودة السلع واخلدمات  زيادة درجة الرضا لدى العمالء، ما جيعلهم أكثر استعدادا لتقبل سعر أعلى يف

 ؛املقدمة

  زيادة درجة الوالء واحلصول على عمالء جدد، فالعميل بعد ما كان هدف جلهود املنظمة سيصبح معني

 .للمنظمة يف جلب عمالء جدد
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من أهم االسرتاجتيات اليت تعتمد عليها املنظمة للمحافظة على مكانتها يف السوق وتعزيز صور�ا 

نه خطوة من التطور أهو  اإلبتكار، واملقصود بسرعة 

املنظمة يف تسريع وترية عملها وجهودها ، ويعرب عن مدى قدرة 

  :وهذا لثالثة حقائق اإلبتكار

 .ة حياة املنتوج

داء املنتج، ولتحقيق وحتسني أ اإلبتكارهذه احلقائق تزيد الضغط أكثر على املنظمة وحيتم عليها تسريع عملية 

فاملنظمة هنا أمام حتمية السبق يف احلصول على 

املعلومات وسرعة استغالهلا، فعامل الوقت له أمهية كبرية، فاألخري بإمكانه قتل املعلومة ويفقدها أمهيتها إذا مل يتم 

 

Pilar Carbonell and Isabel Rodriguez Escudero, op.

االقتصادية، وردين والوسطاء إضافة إىل القوى 

والثقافية املؤثرة يف السوق، ويف مرحلة ثانية يتم توزيع هذه املعلومات على كل العاملني يف املنظمة، 

وتضيف الباحثتان أن املعلومات اليت مت جتميعها من هذه املصادر من شا�ا أن تقلل من الوقت املستغرق يف تطوير 

1 Pilar Carbonell and Isabel Rodriguez Escudero, 
product performance, Journal of Business and Industrial Marketing, 2010 , p501.
2 ibid, p503. 
3 Ibid, p502. 

أداء المنتج الجديد سرعة االبتكار
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  اإلبتكارعلى  أثر التوجه السوقي

من أهم االسرتاجتيات اليت تعتمد عليها املنظمة للمحافظة على مكانتها يف السوق وتعزيز صور�ا 

، واملقصود بسرعة اإلبتكارلدى عمالئها، اليوم يتحدث الباحثون عن سرعة 

، ويعرب عن مدى قدرة 1حتققها املنظمة يف ابتكار وتسويق منتوجها اجلديد

اإلبتكارجوهر إسرتاجتية  اإلبتكارة يف حيال عملية تطوير املنتج، وتعد السرع

 .حتقيق األداء العايل للمنتجات اجلديدة

 .حتسني امليزة التنافسية والبقاء بالقرب من العميل

ة حياة املنتوجقصر دور و ضغط املنافسة، التطور التكنولوجي 

هذه احلقائق تزيد الضغط أكثر على املنظمة وحيتم عليها تسريع عملية 

فاملنظمة هنا أمام حتمية السبق يف احلصول على  .قي يعطي للمنظمة فرصة كبرية لذلكن التوجه السو 

املعلومات وسرعة استغالهلا، فعامل الوقت له أمهية كبرية، فاألخري بإمكانه قتل املعلومة ويفقدها أمهيتها إذا مل يتم 

 .2احلصول عليها واستغالهلا يف الوقت املناسب

  اإلبتكارتأثير التوجه السوقي على األداء من خالل 

  : بتحليل ن إعداد الطالب باالستعانة

d Isabel Rodriguez Escudero, op. cit, p502 

وردين والوسطاء إضافة إىل القوى كمرحلة أوىل تقوم املنظمة جبمع املعلومات عن املنافسني، امل

والثقافية املؤثرة يف السوق، ويف مرحلة ثانية يتم توزيع هذه املعلومات على كل العاملني يف املنظمة، 

وتضيف الباحثتان أن املعلومات اليت مت جتميعها من هذه املصادر من شا�ا أن تقلل من الوقت املستغرق يف تطوير 

 .3رعةاملنتوج ومتنح فريق البحث والتطوير فرص للتعلم والتصرف بس

                                        
Pilar Carbonell and Isabel Rodriguez Escudero, The effect of market orientation on innovation speed and new 

, Journal of Business and Industrial Marketing, 2010 , p501. 

سرعة االبتكار

:التوجه السوقي

مجع املعلومات -

توزيع املعلومات -

االستجابة -

                                                                                    األولفصل  ال

                                                                                                              

أثر التوجه السوقي: الفرع الرابع

من أهم االسرتاجتيات اليت تعتمد عليها املنظمة للمحافظة على مكانتها يف السوق وتعزيز صور�ا  اإلبتكاريعد     

لدى عمالئها، اليوم يتحدث الباحثون عن سرعة 

حتققها املنظمة يف ابتكار وتسويق منتوجها اجلديد

حيال عملية تطوير املنتج، وتعد السرع

حتقيق األداء العايل للمنتجات اجلديدة )1

حتسني امليزة التنافسية والبقاء بالقرب من العميل )2

ضغط املنافسة، التطور التكنولوجي  )3

هذه احلقائق تزيد الضغط أكثر على املنظمة وحيتم عليها تسريع عملية      

ن التوجه السو إهذا الغرض ف

املعلومات وسرعة استغالهلا، فعامل الوقت له أمهية كبرية، فاألخري بإمكانه قتل املعلومة ويفقدها أمهيتها إذا مل يتم 

احلصول عليها واستغالهلا يف الوقت املناسب

تأثير التوجه السوقي على األداء من خالل ): 15(الشكل رقم 

ن إعداد الطالب باالستعانةم: المصدر

كمرحلة أوىل تقوم املنظمة جبمع املعلومات عن املنافسني، امل

والثقافية املؤثرة يف السوق، ويف مرحلة ثانية يتم توزيع هذه املعلومات على كل العاملني يف املنظمة،  اإلجتماعية

وتضيف الباحثتان أن املعلومات اليت مت جتميعها من هذه املصادر من شا�ا أن تقلل من الوقت املستغرق يف تطوير 

املنتوج ومتنح فريق البحث والتطوير فرص للتعلم والتصرف بس

                                                           
The effect of market orientation on innovation speed and new 

التوجه السوقي

            -

             -

       -
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ن املنافس والعميل ، فاالستخبارات أو املعلومات اليت يتم مجعها عand Narver)  (slaterيدعم هذا الرأي كل منو 

للفرص والتهديدات، كما تقلل من الزمن املستغرق يف التطوير  االستجابةمتياز السبق والفعالية يف إمتنح املنظمة 

لسهولة االتصال ومعرفة كل عامل لدوره وبالتنسيق مع باقي العمال، وكنتيجة للدراسة فان املنظمات اليت تتبع التوجه 

  .1قالسوقي تصل إىل أعلى أداء للمنتج اجلديد من خالل ميزة سرعة تطوير املنتج اجلديد و عرضه يف السو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1Pilar Carbonell and Isabel Rodriguez Escudero, op. cit, p502 
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  :خالصة

 األوىلتناولنا يف هذا الفصل موضوع التوجه السوقي من خالل التطرق إىل بدايات الفكر التسويقي واملراحل       

لتطوره وصوال إىل التوجه السوقي، فاألخري وجه من أوجه تطور الفكر التسويقي، فأبرزنا أهم خاصية يف التسويق وهي 

  .مع معطيات البيئة السائدة املرونة وسرعة التكيف

يف ظل تعدد متغريات البيئة احلالية وعدم استقرارها، ولنجاح املنظمة  كافيةوأبرزنا أن التوجهات التقليدية مل تعد       

يف ظل هذه البيئة البد هلا من االعتماد على التوجه السوقي جبانبيه السلوكي والثقايف وهذا يتطلب الرتكيز على 

  .ة التنافسية واملتكونة أساسا من العمالء، املنافسني والبيئة الداخليةمكونات البيئ

اعتمادا على  االستجابة، فيتم مجعها ونشرها لتحقيق أعلى درجات السوقيكما تعترب املعلومات جوهر التوجه     

ه اهتماماملنظمة من خالل  مبدأ املشاركة لكل األفراد واإلدارات يف املنظمة، وقد برز هذا املفهوم بتأثريه الكبري على

حد أهم أزه للميزة التنافسية اليت تعترب ، إضافة إىل تعزياملنظمة حد أسباب جناحأمنظمة واعتبارها بالبيئة الداخلية لل

  .مرتكزاته

ن للتوجه السوقي األثر الكبري يف حتقيق هذا إاملنظمة فسب والئه من أهم أهداف ومبا أن احلفاظ على العميل وك    

.املبتغى وهو ما نتطرق إليه يف الفصل الثاين



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

يالفصل الثان  

 التوجه السوقي وأثره على والء العميل
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  :تمهيد

 على اعتبار أن الرضا كفيل ،سعت املنظمة ولفرتة طويلة إىل إرضاء عمالئها بتقدمي منتجات تستجيب وتوقعا�م    

تعدد املنتجني داخل القطاع الواحد أهلب املنافسة و ، لكن انفتاح ا�ال أمام املنافسة بالتنبؤ بالسلوك الشرائي للعميل

ألطول فرتة أصعب،  موأصبح العميل أمام خيارات متعددة، ما جعل احلصول على عمالء جدد صعب واحملافظة عليه

للمحافظة على عمالئها ودميومة العالقة  هذه الوضعية حتمت على املنظمة البحث على فكرة جديدة أكثر كفاءة

العالقة بني املنظمة  صالبة، فحل الوالء حمل الرضا وأصبح أكثر مصطلحات التسويق تداوال يف التعبري عن معهم

على عمالئها  تها، كما أن حمافظء املنظمةستمالة عمالا يفاملنافسني  وعمالئها، فتحقيق الوالء يعد صد ملساومات

للعميل  االستجابةتكتفي بوال  هلا االستجابةوسرعة التسويقية ككل يتطلب مواكبة التغريات اليت تطرأ على البيئة 

  .خرىاألمنظمات لوحده، كون األخري هدف ل

 املتميزة التميز عن باقي املنافسني، هذا التميز يكون وليد القيمةيعين ضرورة يف بيئة تنافسية كسب والء العميل و     

وهي نظرة أوسع تشمل   ،من خالل نظرة مبنية على معطيات التوجه السوقيباستمرار، اليت تقدمها املنظمة لعمالئها 

  :كل املؤثرين يف البيئة التنافسية، ومن هذا املنطلق سنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل املباحث التالية

 .بهعميل وحبثها الدائم عن وسائل لكستطور عالقة املنظمة بال -

 .الوالء كأداة للمحافظة على العميل -

 .قيمة العميلدور التوجه السوقي يف تعزيز الوالء من خالل إعالء  -
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تطور نظرة التسويق للعميل: األولالمبحث   

نه عرف تطورا كبريا خاصة بعد النصف الثاين من القرن أإال  ق مقارنة بالعلوم األخرىيبالتسو  هتماماالمع حداثة     

املالحظ أن و  .التسويقياإلنتاجي إىل مرحلة التوجه التوجه رحلة مببداية  عدة مراحلبمفهوم التسويق  وقد مرالعشرين، 

قل أنتقل هذا األخري من عنصر إمرحلة إىل أخرى هو العميل، حيث  من قفهوم التسويمنتقال إاحملرك األساسي يف 

 1954يت لسن )*فورد(أمهية يف العملية التسويقية إىل أن بلغ مركزها يف السنوات األخرية، وهذا ما تلخصه عباريت 

، هذه 1" بإمكانك أن ختتار أي لون للسيارة مادام لو�ا سيكون اسود":  خاطب العميل قائالاألوىلففي ، 1999و

العبارة تدل على النظرة اهلامشية للعميل يف تلك الفرتة اليت متيزت بقلة املعروض من املنتجات مقابل الطلب املتزايد، 

نقدم  أنحنن فخورون "  :متاما لألول يقولمغاير أطلقت خطابا أخر موجه للعميل  1999شركة نفسها يف سنة ال

إن مل يقودنا : "مقولة فورد هيوضوحا يف رضوخ الشركة للعميل  األكثر، ولعل العبارة "لعمالئنا سيارة بستني لون

هذا الفرق الشاسع يف لغة اخلطاب املوجه للعميل يلخص التغيري اجلدري . 2 "ن سياراتنا ستكون كذلكالعميل فإ

 بيتر دراكرحسب ف ، وهذا حمل إمجاع الكثري من املفكرين،للعميل واألمهية الكبرية اليت أصبح حيظى �ا لنظرة املنظمة

الذي قال  "جاك ولش" جنرال إلكرتيكيتفق معه املدير التنفيذي لشركة العميل يعد مركز الربح الوحيد، و ن إف

 .3"العمالء هم من يدفعوا لنا الرواتب"

  العميل عامة حولمفاهيم : األولالمطلب 

املستهلك، و  العميل، الزبون: لتبادلية، فنجدهناك العديد من املصطلحات اليت تعرب عن الطرف الثاين يف العملية ا    

ختتلف حبسب ختصص املنظمة، ولغرض توحيد املصطلحات قد  فإ�امعانيها  ن كانت تتشابه يفإطلحات و هذه املص

  .أكثر داللة على دميومة و استمرارية العالقة مع املنظمةفإننا سنعتمد على كلمة العميل كونه 

  مفهوم العميل: األولالفرع 

  :نذكر منها يلهناك عدة تعاريف تعرضت ملفهوم العم

لحصــول لأو  يتقــدم لشــراء منتجا�ــااملنظمــة أو مــن خارجهــا  داخــلكــل شــخص تتعامــل معــه املنظمــة ســواء كــان مــن " 

  .4"على خدما�ا 

  :العمالء إىل قسمنيهذا التعريف قسم 

                                                           
السيارات لصناعة فورد شركة مؤسس *   

1 David L. Kurtz, contemporary marketing, South-Western Cengage Learning,13th Edition, USA, 2008, p 9. 
2 Pilip kotler, Marketing insights from A to Z, op. cit, p 37. 
3 Rene Lefebure et Gilles Venture, Gestion de la relation client, edition Egrolles, paris, 2005,p 9. 

 مجال الدين حممد مرسي، مصطفى حممود أبو بكر، دليل فن خدمة العمالء ومهارات البيع، الدار اجلامعية االسكندرية، د ت، ص13
4
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 و يقصــد �ــم املــورد البشــري يف املنظمــة وهــم املكلفــون بإعــداد اســرتاجتيات املنظمــة : عمــالء الــداخل

وتنفيذها، وهم أيضا حلقة الوصـل بـني املنظمـة وحميطهـا اخلـارجي وبالتـايل علـى املنظمـة احلـرص علـى 

 .تعزيز عالقتها معهم لتعزيز العالقة أكثر مع العميل اخلارجي

 عالقــات و تشــمل املــورد،  وهــم األطــراف مــن خــارج حمــيط املنظمــة الــيت تــربطهم �ــا: مــالء اخلــارجع

 .الزبوناملوزع و 

  .1"كل من يستخدم خدماتنا ويدفع ألجلها): "Chris Rice(وعرفه

  :و هناك من عرفه 

خدمـة أو عـدة خـدمات أنه كل شخص طبيعي أو معنوي مستعد للـدفع عنـد حيازتـه ملنـتج أو أكثـر أو باسـتفادته مـن "

  .2"من املمولني

  أنواع العمالء:الفرع الثاني

  .هناك عدة أنواع للعمالء مصنفني حسب معايري خمتلفة

 :3العمالء الداخليين و العمالء الخارجيين -أ

يتعاملون فيما األقسام الذين ينتمون للمنظمة و  هم مجيع العاملون يف مجيع اإلدارات وو  :العمالء الداخليين

  .جناز األعمالبينهم إل

و اخلدمة اليت تنتجها املنظمة ويتلقون املخرجات النهائية أهم املتعاملون مع السلعة و  :العمالء الخارجيين

  .العمالءاملوردون، املوزعون، و : منها وتضم

  :حسب وضعيتهم مع المنظمة -ب

  .منظمة أخرى نتقلوا إىلإ�وا تعاملهم مع املنظمة أو أهم عمالء و : عمالء سابقين   

  .وهم عمالء الزالوا مرتبطني يف معامال�م مع املنظمة: عمالء حاليين  

وهم عمالء هلم استعداد أن يكونوا عمالء للمنظمة مستقبال، كاألفراد الذين يبدون رضاهم عن : عمالء محتملين  

  .خرىمتعاضهم من منتجات املنظمات األإمنتجات املنظمة يف املراحل التجريبية أو أبدو 

وهو تقسيم حسب وزن العميل إىل إمجايل املعامالت اليت تقوم �ا املنظمة ومدى : حسب أهمية العميل -ج

مردوديته يف رحبية املنظمة، فاحلقيقة غري املرحية حول العمالء هو أ�م ليسو كلهم جيدين يف جمال املعامالت أو 

  4.الرحبية

                                                           
1 Chris Rice, Understanding Customers, Butterworth-Heinemann, 2nd edition, Great Britain , 1997, p6. 
2 Claude Demeure, marketing aide mémoire , 6eme édition ,Dunud, paris, 2008, p 348. 

  .6 ، ص2011، 3جامعة اجلزائرقسم العلوم التجارية ختصص تسويق، ، مذكرة ماجستري، اثر التسويق بالعالقات في تحقيق جودة خدمة العمالءبوسطة عائشة،   3
  .25 ، ص2013،  ترمجة عبد احلكيم اخلزامي، دار الفجر للنشر واإلشهار، القاهرة، كل ما تحتاج معرفته عن التسويقسيمون مدلتون 4
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للمنظمة ومبستوى تعامالته الكبري ومبردرديته املرتفعة مقارنة بباقي هو عميل يتميز بوالئه : العميل االستراتيجي

  .املنظمة رحبيةلثمانني باملائة من  لنين باملائة املشكيوهم العمالء الذين يقعون يف فئة العشر ، العمالء

  .نه هناك إمكانية للرفع من تعامالتهأ، كما األولقل مردودية من النوع أهو عميل : العميل التكتيكي

حيث يتساوى احتمال استمراره  هي الفئة اليت تتميز حبجم معامالت أقل ومؤشرات والء ضعيفةو : العميل الروتيني

  .نقطاعهإمع 

وتزداد أمهية تصنيف العمالء كلما توسعت املنظمة، حيث يزداد عدد العمالء وتتعدد مناطق توزيعهم وتتباين       

احتياجا�م بربامج وخطط متشا�ة، ما جيعل تصنيفهم حتمية البد منها حاجا�م وهو ما يصعب على املنظمة تلبية 

  :لتكييف الربامج واخلطط التسويقية حسب كل نوع، فتصنيف العمالء يوفر للمنظمة امليزات التالية

 ؛ة تقدمي منتجات يف مستوى تطلعاتهالتصميم الفعال لربامج اخلدمة، فاملعرفة الدقيقة للعمالء تتيح للمنظم 

  برامج موجهة للعمالء األكثر مردودية واألكثر مسامهة يف  األولفنجد يف املقام : ويةاألولوضع برامج حسب

 ؛دودية فاألقلرحبية املنظمة، بعدها تأيت برامج لفئات أقل مر 

 ؛لتغريات اليت تطرأ على احتياجاتهسهولة دراسة كل صنف ومعرفة أهم ا 

  املردودية العليا وجتنب  يالوالء لدى العمالء، خاصة العمالء ذو احملافظة على مستويات عليا من الرضا و

 ؛ضياعهم

  التقليل من تكاليفهم املرتفعة وهم الفئة اليت أطلق عليها سونيك  أوإمكانية التخلص من العمالء غري املرحبني

 .غوبتا تسمية الركاب ا�انيني، وهم فئة يكلفون املنظمة أكثر مما مينحو�ا

  أهمية العمالء للمنظمة :الفرع الثالث

يشكل العميل الشريان الذي يدب احلياة يف املنظمة ويضمن استمرارها، فبدو�م لن يتوفر للمنظمة عوائد ولن     

قرها كبار رجال التسويق، أ، فأمهية العميل بالنسبة لوجود املنظمة حقيقة 1حتقق أية أرباح ولن تكون هلا قيمة سوقية

، كما يؤكد فيليب كوتلر أن التسويق ميثل جوهر 2ل هو مركز الربح الوحيد للمنظمةيأن العم )دراكر بيتر(يقول 

املنظمة والعميل جوهر العملية التسويقية، ويقول أيضا أن التسويق هو فن إجياد العميل واحملافظة عليه، فأمهية العميل 

  :ما يليللمنظمة تتمثل في

 لقياس  نه املعيار األساسيأأو حتسني املنتجات احلالية، كما يدة العميل هو األساس يف خلق املنتجات اجلد

 ؛مدى جناح أو فشل املنتجات

  العميل هو املربر الوحيد لوجود املنظمة، فالعميل اليوم يتمركز يف قلب العملية التسويقية ومهمة املنظمة هي

 ؛جاته ورغباته والعمل على تلبيتهاالتعرف على احتيا

                                                           
  .15سونك غوبتا و دونالد ليهمان، مرجع سابق، ص  1
  .142، مرجع سابق، صلتسويقكوتلر يتحدث عن افيليب كوتلر،  2
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  تقلب عامل األعمال، فالفرد أصبح يغري خياراته وأفكاره أمام كثرة العروض، كذلك املنظمة ال تستطيع

يتيح للمنظمة فرصة الذي االستمرار باالعتماد فقط على العمالء اجلدد، فالعميل احلايل هو مصدر الربح 

 ؛1النمو والتطور

 يقبل حيث بينت الدراسات أن نسبة كبرية من املنتجات اجلديدة : مني الدعم املادي واملعنوي للمنظمةأت

وهو ما جيعل املنظمة تتخوف من إطالق منتجات عليها العمالء احلاليني ونسبة قليلة جدا من اجلدد، 

ملنظمة ومنتجا�ا وعلى جديدة خاصة إذا كانت تكاليفها مرتفعة، لكن مع وجود عمالء ذوو ثقة يف عالمة ا

  ؛استعداد دائم لشراء منتجا�ا يشجعها أكثر على املبادرة

  أما يف ميدان اخلدمات فإ�ا كثريا ما تتميز بالنمطية وصعوبة متيزها وهو ما يزيد يف صعوبة كسب العمالء

 .ويزيد يف أمهيتهم

  موقع العميل في الفكر التسويقي: المطلب الثاني

كل من   كربات جديدة، واملستفيد األاهتمامقي بعدة مراحل وكل مرحلة متيزت عن األخرى بمر الفكر التسوي    

ها ومصدر قرارا�ا، هذا اهتماماملنظمة ليبلغ مركز  اهتمامهامش دائرة على نتقل من إهذه التطورات هو العميل الذي 

  .التحول كان سببه عوامل داخلية وأخرى خارجية حاولت املنظمة التأقلم معها

  العميل في الفكر التسويقي الكالسيكي: األولالفرع 

قريب، ففي املراحل  يعود إىل وقتبالعميل  هتماماالمن خالل تتبع املراحل اليت مر �ا الفكر التسويقي يتنب أن 

 كان موقعه يف �اية العملية التسويقية كعنصر لتصريف املنتجات ال أكثر، وظهر يف هذه املرحلة ما يعرف األوىل

  . أن املنظمة ختلق منتجات وتقدمها إىل السوق الكلي دون متييز بني العمالءإىل بالتسويق الواسع، ويشري هذا املفهوم 

  :التالية حتله العميل إىل املعطياتإو يعود موقف الضعف الذي 

 ؛2زيادة الطلب على العرض مع عجز املنظمة على تلبية الطلب املتزايد 

  ؛ي للمنظمات الناشطةاإلحتكار قلة املنافسة والطابع 

 ه خبصائصها وقدر�ا على تلبية اهتمامات العميل تنحصر يف احلصول على السلعة أكثر من اهتمام

 ؛3حتياجاتهإ

  صفقة، كون العالقة قصرية تنتهي بنهاية عملية البيعنه أاملنظمة تنظر إىل العميل على. 

 :اجلدول التايل يلخص نظرة وسلوك املنظمة للعميل عرب خمتلف مراحل الفكر الكالسيكيو 

                                                           
1
 Manzie R. Lawfer, why customers come back: how to create lasting customer loyalty, Career Press, Canada 

2004,  P13. 
2
 Gilles Baouch, fidéliser et gagner vos clients par l’écoute, Afnor édition, Paris,  2010, p2. 

  .47، ص2006منشورة، جامعة بن يوسف بن خدة غري ، مذكرة ماجستري التسويق االلكتروني و تفعيل التوجه نحو العميل من خالل المزيج التسويقياخلنساء سعادي،   3 
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 تطور موقع العميل): 8(الجدول رقم 

  موقع العميل وسلوكه  مميزاته  الفكر السائد

 ؛1زيادة الطلب على العرض   التوجه اإلنتاجي

  ؛وقلتهاضعف املنافسة 

 ؛سهولة تصريف املنتجات 

 الرتكيز على اإلشباع الكمي للحاجات  

 

  اهتمــامالعميــل جمــرب علــى شــراء املتــوفر دون 

  .خبصائصه أو مدى حتقيقه لإلشباع

 ؛زيادة املنافسة   التوجه السلعي

  الرتكيـــــز علـــــى الســـــلعة أكثـــــر مـــــن الرتكيـــــز علـــــى

  احتياجات العمالء

 العميــــــل يفضــــــل املنتجــــــات ذات اجلــــــودة و 

 ؛داء األحسن وذات امليزات اجلديدةاأل

  العميـــل أصـــبح حيصـــل علـــى منتجـــات ذات

 العميـــللـــيس  مصــدرها نوعيــة أحســـن لكـــن

  .حتسينات حسب رؤية املنظمةبل 

 ؛حتسني يف وسائل اإلنتاجتطور تكنولوجي و    التوجه البيعي

 ؛زيادة العرض 

 ملنتجــــــات مقارنـــــــة باملرحلـــــــة صــــــعوبة تصـــــــريف ا

 ؛السابقة

  املشـــرتين حيـــث الطلـــب اقـــل مـــن ظهـــور ســـوق

  .العرض

  العميــل يقبــل علــى منتجــات املنظمــات الــيت

 2تركز على وظيفة الرتويج والبيع الشخصي،

تكثيـف اجلهـود الرتوجييـة  إىلفالعميـل حيتـاج 

 ؛باملنفعة اليت يقدمها املنتج إلقناعه

  العميـــل لـــن يقـــوم بعمليـــات شـــراء كافيـــة إذا

  .ترك لوحده

  الطالب اعتمادا على حتليل كوتلر ورحبي مصطفى عليانمن إعداد : المصدر

من خالل اجلدول أعاله يتبني حتسن نظرة املنظمة للعميل، وهذا من جانب نوعية املنتجات املقدمة ومدى      

أصبحت له الفرصة للتعرف على خصائص املنتجات ومقدار املنفعة اليت و  فالعميل أصبح أمام خيارات كثرية وفر�ا،

 .بوجود اجلهود الرتوجيية وقوى البيع املنتشرة عربة النقاط البيعية، إضافة إىل املنافسة املوجودة بني املنتجني تقدمها

بالرغم من حتسن نظرة املنظمة للعميل عرب املراحل السابقة إال أ�ا ظلت حمصورة يف جانبها الصفقي،      

الربح، إضافة إىل كون املنتجات املقدمة كانت من  جل تصريف املنتجات وحتقيقأمن  تفاجتهادات املنظمة كان

تصميم مهندسي اإلنتاج وليس دراسة الحتياجات ورغبات العميل، أي أن الفكرة السائدة يف املراحل السابقة تقوم 

  .3حيث يبيع ما مت إنتاجه مث إنتاج ما ميكن بيعه )Inside to outside(على مبدأ من الداخل اىل اخلارج 

  :ات املنظمة يف اهلرم التايلاهتمامو ميكن متثيل سلم 

                                                           
1
 Pilip kotler, Principles of marketing, op. cit, p18. 

54صرحبي مصطفى عليان، مرجع سابق،   .
2
  

  .41، ص2009، دار املسرية، عمان، مبادئ التسويق الحديث بين النظرية و التطبيقزكريا امحد عزام و آخرون،   3
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وميثلون مصدر القرار يف املنظمة، وباقي أفراد 

، "املنظمات املوجهة إلسعاد املدير"إرضاء هذه الفئة، كما يطلق على هذه النوع من املنظمات 

فوضة يأيت يف املقام الثاين اإلدارة الوسطى وتظم رؤساء املصاحل واألقسام ودورهم تنفيذي أكثر حملدودية املسؤوليات امل

 اهتمامهلم، ويف املقام الثالث يأيت املوظفون الذين حيتكون مباشرة بالعميل، ليأيت العميل يف قاعدة اهلرم كأخر 

وأصبح مبدأ ومنتهى املنظمة،  اهتمامنتقل فيها العميل إىل مركز 

التسويقية اليت تقوم �ا، فالتسويق اليوم ينطلق من معرفة احتياجات ورغبات العميل مث البحث عن الوسائل 

فق مبدأ من الداخل إىل اليت تسمح بتلبيتها، فعلى عكس الفكر التسويقي التقليدي املبين على الصفقة الذي يعمل و 

 out-to inside) ( يعمل يف االجتاه العكسي معتمدا على مبدأ من اخلارج إىل الداخل

، وقد متيزت هذه املرحلة 2كما حتول املدخل التقليدي من تسويق ما ميكن إنتاجه إىل إنتاج ما ميكن تسويقه

  ؛

التوجه بالعميل مل يعد مسؤولية قسم التسويق، فأفراد املنظمة كلهم يعملون كنظام متكامل لتلبية احتياجات 
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  الخريطة التنظيمية للمنظمة في ظل التسويق التقليدي

 . 47نظام موسى سويدان، مرجع سابق، ص

وميثلون مصدر القرار يف املنظمة، وباقي أفراد  ،جند اإلدارة العليا وتظم املدير العام واملالكني األول

إرضاء هذه الفئة، كما يطلق على هذه النوع من املنظمات  ى

يأيت يف املقام الثاين اإلدارة الوسطى وتظم رؤساء املصاحل واألقسام ودورهم تنفيذي أكثر حملدودية املسؤوليات امل

هلم، ويف املقام الثالث يأيت املوظفون الذين حيتكون مباشرة بالعميل، ليأيت العميل يف قاعدة اهلرم كأخر 

  العميل في الفكر التسويقي الحديث

نتقل فيها العميل إىل مركز إيقصد بالفكر التسويقي احلديث املراحل اليت 

التسويقية اليت تقوم �ا، فالتسويق اليوم ينطلق من معرفة احتياجات ورغبات العميل مث البحث عن الوسائل 

اليت تسمح بتلبيتها، فعلى عكس الفكر التسويقي التقليدي املبين على الصفقة الذي يعمل و 

يعمل يف االجتاه العكسي معتمدا على مبدأ من اخلارج إىل الداخلن الفكر احلديث 

كما حتول املدخل التقليدي من تسويق ما ميكن إنتاجه إىل إنتاج ما ميكن تسويقه

  

  ؛منصب على التسويق وليس على البيع

  ؛مات مبا يتناسب واحتياجات العميلواخلد

؛"رابح، رابح" املوازنة بني مصلحة العميل ومصلحة املنظمة، العمل مببدأ

التوجه بالعميل مل يعد مسؤولية قسم التسويق، فأفراد املنظمة كلهم يعملون كنظام متكامل لتلبية احتياجات 

                                        
.47نظام موسى سويدان، مرجع سابق، ص

.53سابق، ص

االدارة 

العلیا
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الخريطة التنظيمية للمنظمة في ظل التسويق التقليدي): 16(الشكل

                   

نظام موسى سويدان، مرجع سابق، ص :المصدر

األولففي املقام     

ىاملنظمة يعملون عل

يأيت يف املقام الثاين اإلدارة الوسطى وتظم رؤساء املصاحل واألقسام ودورهم تنفيذي أكثر حملدودية املسؤوليات امل

هلم، ويف املقام الثالث يأيت املوظفون الذين حيتكون مباشرة بالعميل، ليأيت العميل يف قاعدة اهلرم كأخر 

  .1للمنظمة

العميل في الفكر التسويقي الحديث: الفرع الثاني

يقصد بالفكر التسويقي احلديث املراحل اليت     

التسويقية اليت تقوم �ا، فالتسويق اليوم ينطلق من معرفة احتياجات ورغبات العميل مث البحث عن الوسائل  األنشطة

اليت تسمح بتلبيتها، فعلى عكس الفكر التسويقي التقليدي املبين على الصفقة الذي يعمل و 

ن الفكر احلديث إاخلارج، ف

كما حتول املدخل التقليدي من تسويق ما ميكن إنتاجه إىل إنتاج ما ميكن تسويقه

  :باخلصائص التالية

منصب على التسويق وليس على البيعتركيز املنظمة  - 

واخلدتصميم السلع  - 

املوازنة بني مصلحة العميل ومصلحة املنظمة، العمل مببدأ - 

التوجه بالعميل مل يعد مسؤولية قسم التسويق، فأفراد املنظمة كلهم يعملون كنظام متكامل لتلبية احتياجات  - 

  .العميل

                                                           
نظام موسى سويدان، مرجع سابق، ص  1  

سابق، ص حممد حممد ابراهيم، مرجع   2  
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را بل ضرورة أملتها التغريات السريعة يف بيئة األعمال، على صعيد املنافسة وتوجه املنظمة إىل العميل مل يعد خيا    

نه يستحيل تلبية احتياجات السوق بالكامل والبد من أائل االتصال، فقد تيقنت املنظمة والتطور التكنولوجي ووس

السوقية، وهذا حىت توجيه اجلهود التسويقية حنو فهم وإدراك حاجات ورغبات لفئات حمددة أو ما يعرف بالتجزئة 

  .حلاجات عمالئها بفعالية كبرية االستجابةتزيد املنظمة من فرصتها يف 

  :1ويرتكز املفهوم التسويقي على أربعة دعائم أساسية مبنية على التوجه بالعميل

حاجات و يتم من خالله حتديد السوق أو األسواق اليت تعتزم املنظمة التعامل معها وإشباع : السوق المستهدف- 1

  :عمالئها مبا يتناسب وإمكانا�ا، و يتم حتديد السوق املستهدف عن طريق

 ؛ت سوقية متجانسةتقسيم العمالء إىل قطاعا -

  .اختيار السوق املستهدف على ضوء إمكانات املنظمة -

و تبدأ بتحديد حاجات ورغبات عمالء هذه السوق من وجهة : إشباع حاجات و رغبات السوق المستهدفة - 2

   ، من خالل القيام بالبحوث التسويقية أو تكليف قوى البيع جبمع املعلومات عن العمالء يف النقاط البيعية نظرهم

  .وتسجيل اقرتاحا�م

وهو من أهم املفاهيم التسويقية اليت ظهرت يف أدبيات الفكر التسويقي احلديث ومفاده أن  : التكامل التسويقي - 3

  :باملنظمة تعمل معا خلدمة العميل وإشباع حاجاته، وللتكامل التسويقي مستويني االداراتكل 

رة ويقصد به التكامل بني كل الوظائف التسويقية من إدارة املنتج، إدارة القوى البيعية، إدا: األولاملستوى  -

 ؛اإلعالن و حبوث التسويق

  .ف غري التسويقية كالتمويل و املوارد البشريةهو تكامل الوظائف التسويقية مع باقي الوظائ: املستوى الثاين -

يعد حتقيق الربح من األهداف التقليدية للمنظمة، لكن اجلديد يف ظل التسويق احلديث املبين على : الربحية - 4

العميل أن املنظمة ربطت حتقيق الربح بإشباع حاجات ورغبات العميل عكس االجتاه التقليدي، حيث كان حتقيق 

من حيث اخلريطة  أمااإلشباع، قدر من املنتجات وال يهم إن حققت  أكربالربح هدف رئيسي من خالل تصريف 

  :وهذا ما ميثله الشكل التايل 2نتقل العميل إىل قمة اهلرم اإلداريإلتنظيمية فقد ا

                                                           
   .68-59رجع، ص صنفس امل  1

. 32نظام موسى سويدان، مرجع سابق، ص  2  
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العليا صاحبة القرار سابقا، أما حاليا العميل أصبح 

مصدر القرار إضافة إىل كونه مصدر العائد للمنظمة، فأي قرار تتخذه املنظمة هو استجابة حلاجة أو رغبة لدى 

 العميل، يأيت بعده موظفو اخلط األمامي، وازدادت أمهيتهم كو�م واجهة املنظمة اليت حتتك مباشرة بالعمالء وجناحهم

أو فشلهم يف مهمتهم يؤثر على املنظمة ككل، أما يف املقام الثالث فنجد مسؤويل املكاتب واإلدارات واملؤطرين، أما 

  .يف القاعدة فنجد اإلدارة العليا صاحبة القرار والذي يكون خالصة للتنسيق مع املستوىات األخرى

من كل التطورات اليت عرفها الفكر التسويقي، فكل مرحلة جديدة يكسب فيها مزايا 

تسلق اهلرم التنظيمي للمنظمة حىت أصبح مصدر القرار فيها، كما قوة املنظمة أصبحت تقاس 

  :ن األسباب

الذي كان يسود الكثري من الصناعات قبل احلرب 

  العاملية الثانية، وزاد عدد املنتجني مما أدى إىل زيادة الكمية املعروضة من املنتجات

املنتجات احلالية هي قصر دورة حيا�ا بفعل املنافسة 

والتطور التكنولوجي الكبري، ففي كل مرة تطلق منظمة منتوج جديد إال وكان الرد سريعا من املنافسني، كما تتميز 

  .مالءاملنتجات احلالية بالتشابه الكبري يف اخلصائص وامليزات وهو ما يزيد يف أمهية أن يكون للمنظمة قاعدة من الع

تشار الواسع لوسائل اإلعالم االتصال كثرة املنتجات املعروضة واإل

وهو ما يتيح له  ،احلديثة متكن العميل من احلصول على املعلومة بكل سهولة سواء عن مكان توفر املنتج أو سعره
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  الخريطة التنظيمية لمنظمة حديثة

  .32.صنظام موسى سويدان، مرجع سابق، 

العليا صاحبة القرار سابقا، أما حاليا العميل أصبح ن العميل أصبح يف قمة اهلرم بدل اإلدارة إحسب الشكل ف

مصدر القرار إضافة إىل كونه مصدر العائد للمنظمة، فأي قرار تتخذه املنظمة هو استجابة حلاجة أو رغبة لدى 

العميل، يأيت بعده موظفو اخلط األمامي، وازدادت أمهيتهم كو�م واجهة املنظمة اليت حتتك مباشرة بالعمالء وجناحهم

أو فشلهم يف مهمتهم يؤثر على املنظمة ككل، أما يف املقام الثالث فنجد مسؤويل املكاتب واإلدارات واملؤطرين، أما 

يف القاعدة فنجد اإلدارة العليا صاحبة القرار والذي يكون خالصة للتنسيق مع املستوىات األخرى

  بالعميل هتماماالأسباب زيادة 

من كل التطورات اليت عرفها الفكر التسويقي، فكل مرحلة جديدة يكسب فيها مزايا  األوليعد العميل املستفيد 

تسلق اهلرم التنظيمي للمنظمة حىت أصبح مصدر القرار فيها، كما قوة املنظمة أصبحت تقاس 

ن األسباببالعميل إىل جمموعة م هتماماالبقاعد�ا من العمالء، وتعود زيادة 

الذي كان يسود الكثري من الصناعات قبل احلرب  اإلحتكارفقد زال : تنامي املنافسة وزيادة املعروض من املنتجات

العاملية الثانية، وزاد عدد املنتجني مما أدى إىل زيادة الكمية املعروضة من املنتجات

املنتجات احلالية هي قصر دورة حيا�ا بفعل املنافسة فأهم خاصية يف : قصر دورة حياة املنتوج ومنطية املنتجات

والتطور التكنولوجي الكبري، ففي كل مرة تطلق منظمة منتوج جديد إال وكان الرد سريعا من املنافسني، كما تتميز 

املنتجات احلالية بالتشابه الكبري يف اخلصائص وامليزات وهو ما يزيد يف أمهية أن يكون للمنظمة قاعدة من الع

كثرة املنتجات املعروضة واإل: تقال العمالء من منظمة إىل أخرى

احلديثة متكن العميل من احلصول على املعلومة بكل سهولة سواء عن مكان توفر املنتج أو سعره

  .اختيار أحسن العروض

العمیل

موظف الصف االمامي

االدارة الوسطى

االدارة 
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الخريطة التنظيمية لمنظمة حديثة): 17(الشكل رقم 

نظام موسى سويدان، مرجع سابق،  :المصدر

حسب الشكل ف    

مصدر القرار إضافة إىل كونه مصدر العائد للمنظمة، فأي قرار تتخذه املنظمة هو استجابة حلاجة أو رغبة لدى 

العميل، يأيت بعده موظفو اخلط األمامي، وازدادت أمهيتهم كو�م واجهة املنظمة اليت حتتك مباشرة بالعمالء وجناحهم

أو فشلهم يف مهمتهم يؤثر على املنظمة ككل، أما يف املقام الثالث فنجد مسؤويل املكاتب واإلدارات واملؤطرين، أما 

يف القاعدة فنجد اإلدارة العليا صاحبة القرار والذي يكون خالصة للتنسيق مع املستوىات األخرى

أسباب زيادة : الفرع الثالث

يعد العميل املستفيد     

تسلق اهلرم التنظيمي للمنظمة حىت أصبح مصدر القرار فيها، كما قوة املنظمة أصبحت تقاس  حيثإضافية، 

بقاعد�ا من العمالء، وتعود زيادة 

تنامي املنافسة وزيادة املعروض من املنتجات-ا

العاملية الثانية، وزاد عدد املنتجني مما أدى إىل زيادة الكمية املعروضة من املنتجات

قصر دورة حياة املنتوج ومنطية املنتجات- ب

والتطور التكنولوجي الكبري، ففي كل مرة تطلق منظمة منتوج جديد إال وكان الرد سريعا من املنافسني، كما تتميز 

املنتجات احلالية بالتشابه الكبري يف اخلصائص وامليزات وهو ما يزيد يف أمهية أن يكون للمنظمة قاعدة من الع

تقال العمالء من منظمة إىل أخرىإنسهولة - ج

احلديثة متكن العميل من احلصول على املعلومة بكل سهولة سواء عن مكان توفر املنتج أو سعره

اختيار أحسن العروض
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ن عميل راض واحد له إف ) 15x(فحسب قاعدة  :عمالء جدد وارتفاع كلفة فقدا�مزيادة كلفة احلصول على -د

و اليت تعين أن عميل   )15x1(عمالء جدد عن منتجات املنظمة ويف املقابل قاعدة  5استعداد على أن حيدث 

ارتفاع كلفة فرد أخر سلبا عن املنظمة ومنتجا�ا، كما تؤكد الدراسات  15واحد غري راض على استعداد أن يكلم 

  .1احلصول على عمالء جدد وأن النسبة الكبرية من مبيعات املنظمة هي للعمالء احلاليني

من  ℅80حيث بينت دراسة ألحد البنوك األمريكية أن : التمايز يف قيمة العمالء وتأثريهم على رحبية املنظمة- ه

 .2 من أرباحها ℅22من عمالئها يتسببون يف ضياع  ℅28من عمالئها، كما أن  ℅5أرباح املنظمة تأيت من 

  أرباح المنظمة حسب كل شريحة): 18(الشكل رقم 

       

Source: Arthur Middleton Hughes, the customer loyalty solution, McGraw-Hill, 2003, p.9. 

والتوجه برغباته يعد البداية املنطقية واملدخل املوضوعي للتسويق الناجح ومن مت الرتكيز على احتياجات العميل  -و

جناح املنظمة، فاملنظمة تتعرف على احتياجات العميل ورغباته مث تقوم بإسقاطها على خططها اإلنتاجية، ما يعىن 

  .جتسيد رؤية العميل وليس ما يراه موظفو املنظمة

وري الذي أصبح يلعبه العميل يف العملية التسويقية، كونه مصدر األفكار وإبداع تبني هذه احلقائق الدور احمل    

 .3"العمالء هم من يدفعوا رواتبنا" :جاك ولشيقول حيث املنظمة إىل جانب كونه املمول الرئيس لعمليا�ا 

للمنظمة هم العمالء نقطاع الدخل، فمصدر الدخل إ:نقطاعهم يعين إ:ار العمالء يعين استمرار الدخل وفاستمر 

كما أن قيمة العميل تزداد بزيادة فرتة بقاءه مع املنظمة إىل جانب    ،4الذين متلكهم حاليا والذين ستملكهم مستقبال

واحلفاظ عليهم ال يتم مبجرد توصيل املنتج لكن باختاذ العميل طرف يف  ،كون العمالء ميثلون موجودات املنظمة

  .5العملية التسويقية

                                                           
  .143، مرجع سابق، صكوتلر يتحدث عن التسويق،  فيليب كوتلر  1

2
 Arthur Middleton Hughes, the customer loyalty solution, McGraw-Hill, USA, 2003, p9. 

3 René Lefebure, Gilles Venturi, op. cit, p.9. 
4  Don Pepper et Martha Roger, Managing customer relationships, John Wiley and Sons Inc, 2nd edition, New 
Jersey, 2011, p3. 

  .154، مرجع سابق، صالتقشبندي نزار عبد ا�يد رشيد الرباوي وفارس حممد فؤاد 5
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التسويق بالعالقات: ثالثالمطلب ال  

بليـون طـن مـن املنتجـات، بعـد 1.3تريليـون دوالر بإنتـاج  4.9بــقـدرت بلغ االقتصـاد األمريكـي  ثـروة  1980 سنة يف   

بليـون طـن أي 1.37أمـا كميـة اإلنتـاج فكانـت  ،ترليـون 9.3تضاعف حجم الثروة ووصل إىل  2000سنة أي سنة 20

فهــذا النمــو الكبــري يف الثــروة مل يكــن نتيجــة للنشــاط وإمنــا ارجعــه احملللــون إىل ، 1980مل تكــن بالبعيــدة عــن إنتــاج ســنة 

املعلومات، األفكار، اخلدمات واملعرفـة، أي األشـياء الـيت ال تسـاوي شـيئا ماديـا، هـذه العناصـر تسـتخدم يف بنـاء عالقـة 

الوصــول إىل هــذا املســتوى مــن الثــروة  مــع العميــل، فــاألمر الوحيــد الــذي أحــدث الفــرق هــو العالقــة وبــدون العالقــة كــان

  .1من اإلنتاج السلعي أكربسيتطلب كميات 

ظــل تزايــد ضــغط املنافســة يف األســواق مــع تطــور تكنولوجيــا املعلومــات والتغــريات الســريعة يف أذواق وتفضــيالت  ويف   

خنفـاض إمـا يعـين  ،2إىل ظهـور مـا يعـرف باالختيـار االسـتهالكي أدتالعمالء الناجتة على الرتاكمـات السـلعية واخلدميـة 

مــنهج جديــد يزيــد يف درجــة ارتبــاط  التفكــري يففــرص االحتفــاظ بالعميــل، هــذه املعطيــات فرضــت علــى املنظمــة إعــادة 

  .العميل باملنظمة، وهو منهج يقوم على بناء عالقة طويلة األمد مع العميل ال على املكاسب قصرية األجل

  تعريف التسويق بالعالقات: األول الفرع

، 1983 أول من استعمل هذا اللفظ سنة كان بيرييعد التسويق بالعالقات من املفاهيم التسويقية احلديثة، ويعترب    

كو�ا   بصفة فرديةبإدارة العالقات التجارية ، حيث �تم املنظمة نه مفهوم تفرع من التسويق الصناعيأ لوك بوييريرى و 

.3للعمالء، فعددهم قليل لكن أمهيتهم كبريةتتطلب الفهم اجليد لالحتياجات الشخصية   

وقد وردت عدة حماوالت للتعريف �ذا املفهـوم، وإن مل يكـن هنـاك اتفـاق علـى تعريـف موحـد فإ�ـا تتفـق يف جـوهر     

  .تسويق مبين على العالقةهذا املفهوم من حيث كونه نقلة نوعية من التسويق املبين على الصفقة إىل 

ب واالحتفــاظ وتقيــيم العالقــات مــع الزبــائن ذالتســويق بالعالقــات هــو جــ: "Berry ومــن أهــم التعــاريف جنــد تعريــف    

التسويق بالعالقات يقوم على أساس بنـاء عالقـات ثابتـة مـع الزبـائن أو جمموعـات خمتـارة " : ، و يعرفه كوتلر"يف املنظمة

حيــث يقــول أن التســويق بالعالقــات  "كلــود دمــور"يتفــق معــه ، و 4"م يف رحبيــة وجنــاح املنظمــةمــن الزبــائن بطريقــة تســاه

جـل تنميـة عالقـة فرديـة تفاعليـة أاالتصـال الشخصـية مـن موجه إىل عمـالء املنظمـة، وهـو اسـتعمال جمموعـة مـن وسـائل 

  .5أعماله ومردوديته وطويلة األجل مع العميل، وهو يسعى لتحسني العالقة مع العميل ألجل الرفع من رقم

                                                           
1 Dawson, Ross, Developing knowledge-based client relationships, Elsevier, 2nd Edition, oxford, UK, 2005,  p3 . 

  .45، ص2010، زمزم ناشرون و موزعون، الطبعة االوىل، االردن، العمالءخدمة ناجي معال،   2
3 Luc Boyer, Ddier Burgaud, Le marketing avancée, édition d’organisation, Paris, 2001, pp.119-120 

، 2013جامعة قسنطينة،  تخصص تسويق، ،االقتصادية و علوم التسييرلعلوم كلية امنشورة، غري ، مذكرة ماجستري إدارة عالقات الزبون في المجال البنكيزقاد هجرية،   4

  .33ص
5 Claude Demeure, op. cit, p372. 
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 خللق وتعزيز نشاط تكاملي يشارك فيه كافة االفراد مع االطراف االخرى:"التسويق بالعالقات أنه غريب ويعرف   

 .1"بينهما لتحقيق االهداف املشرتكة واملوثوقة طويلة االمد مع الزبائن وبناء العالقات

  : من التعاريف السابقة نالحظ أ�ا تشرتك يف النقاط التالية

 ؛يز على بناء عالقة أساسها العميلالرتك -

 ؛الرتكيز على املدى الطويل -

 ؛املنفعة املتبادلة لطريف العالقةقوم على ت -

 .مستقبل املنظمة مرهون بدوام هذه العالقة -

  أسباب التوجه إلى التسويق بالعالقات: الفرع الثاني

كانت العالقة اليت حتكم املنظمة وعمالئها مبنية على الصفقة ولفرتة طويلة، حيث كانت املنظمة ترجح مصلحتها     

العميل وجعلت املنظمة  رجحت مصلحة التنافسيةعلى حساب العميل، لكن املعطيات اجلديدة اليت عرفتها البيئة 

  :بين على العالقة وهذا لألسباب التاليةفغريت املنطق التقليدي الصفقي مبنطق جديد م ا�ا،تعيد حساب

أمام تزايد الكميات املعروضة واملنافسة الكبرية بني املنتجني وبالرغم من وجود املاليني من العمالء : ندرة العمالء- 1

إال أن القلة منهم من يتفق على منتج بعينه، ما جعل املنظمة تفكر وتبدل جمهودات كبرية من اجل إجياد وكسب 

  ؛2واحلفاظ عليهم ألطول فرتة ممكنة العمالء

إن املنتجات ال تدفع أية نقود للمنظمة، ال العالمة أو اخلدمات ال ):"Don Poppers(يقول : أمهية العمالء- 2

املوظفني أو الربامج التسويقية، ال املخازن أو املصانع، فقط العمالء هم من يشكلون الدخل، كل العناصر املذكورة 

القيمة لكن ، هذه احلقيقة أدركتها املنظمة 3"حيث كو�ا تساهم يف احلصول على دخل من العميلمهمة للمنظمة من 

  ؛القيمة اليت يكون مصدرها العميل احلقيقة هي

األخرية ال ميكن حتقيقها إال من خالل بناء  فاملردودية: 4مرد ودية العميل تزداد بطول مدة بقاءه مع املنظمة - 3

  ؛الثقة واملنفعة العميل أساسها ععالقة م

بناء العالقة مع العميل تزيد يف ثقته وقناعته مبنتجات املنظمة، وجتعل منه أكثر العمالء تقبال للمنتجات اجلديد - 4

 .اليت تطرحها املنظمة

 

  

                                                           
 درمان سليمان صادق، التسويق المعرفي المبني على إدارة عالقات و معرفة الزبون التسويقية، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2010، ص29

1
  

2 Don Poppers er Martha Rogers, op. cit, p38. 
3 Idem. 

  .59سونيك غوبتا، دونالد ليهمان، مرجع سابق، ص   4
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  مرتكزات التسويق بالعالقاتمتطلبات و : الفرع الثالث

  متطلبات التسويق بالعالقات: أوال

بالعالقات من القرارات اإلسرتاجتية اليت تتخذها املنظمة، من حيث كونه يتعلق بتغيري يف يعد تبين مفهوم التسويق     

أصبح منصب على  البحث عن العمالء األكثر  هتماماالف ،قيم وثقافة املنظمة، وتغري جدري يف توجهها االسرتاتيجي

  .دماترحبية واملتابعة الدائمة هلم وجعلهم جزءا هاما يف عملية إنتاج وتقدمي اخل

  :1وحىت حتقق املنظمة مبتغاها من تطبيق التسويق بالعالقات البد من إتباع ما يلي    

وهي أهم خاصية يتميز �ا التسويق بالعالقات، حيث تعد التجزئة : تحديد الفئة المستهدفة من العمالء- 1

  .إىل التسويق املستهدفنتقال من التسويق الواسع معانيه أي اإلأهم حد أالسوقية واختيار السوق املناسب 

فوجود قاعدة بيانات يسهل على املنظمة معرفة أهم خصائص : خلق قاعدة بيانات خاصة بالفئة المستهدفة- 2

  .هذه الفئة

  .وهذا باملقارنة بني القيم املستخلصة من كل عميل مقابل تكاليفهم: تقييم أهم العمالء في الفئة المستهدفة- 3

  .تكون املنظمة على اضطالع دائم باحتياجات عمالئها وللحفاظ على ثقتهم حىت: إنشاء نظام لالتصاالت- 4

  مرتكزات التسويق بالعالقات: ثانيا 

  :2يقوم التسويق بالعالقات على الركائز التالية    

الذي يستخدمه العميل يف التفضيل بني املنتجات هو القيمة  األولفاألساس : خلق قيمة مضافة جديدة للعمالء - 

أو املنفعة اليت حيصل عليها من استهالكه للسلعة أو اخلدمة، ووجود عالقة مع العميل يضيف منافع أخرى للعميل  

  ؛ل فيها أكثر يف حمور قيمة العميلكاملنفعة النفسية، املنفعة الفردية والذهنية واليت سنفص

  ؛الءالعملتنسيق املستمرين بني املسوقني و وا دعم التعاون - 

  ؛حيدد القيم واملنافع اليت يريدهاإدراك أن العميل هو من  - 

  ؛يل بشكل يدعم القيم املدركة لديهجتديد عملية االتصال مع العم - 

  ؛بناء شبكة عالقات مع العميل - 

  ؛راك أمهية الوقت بالنسبة للعمالءإد - 

بني املنظمة وخمتلف األطراف املتعاملني معها من موردين، موزعني و العمالء من جهة بناء شبكة من العالقات مع  - 

  .وأصحاب املصاحل

                                                           
للمؤسسات ، امللتقى الدويل الرابع حول االسرتاجتيات التنافسية تسويق العالقات من خالل الزبون مصدر لتحقيق المنافسة و اكتساب ميزة تنافسيةحكيم بن جروة، حممد حوحو،   1

  :، اطلع عليه من املوقع7الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، ص

consultée le: 12/10/2015,  http://labocolloque5.voila.net    
  . 43، صمرجع سابقدرمان سليمان صادق،   2
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  مستويات التسويق بالعالقات: الفرع الرابع

هذه املستويات تعرب عن درجة ومستوى التعامل بني املنظمة وعميلها، وقد مت حصرها يف مخسة درجات أدناها     

ها املشاركة أو احلضور املستمر للعميل يف املخططات التسويقية للمنظمة وفيما يلي املستويات وجود عالقة أولية وأعال

  :1اخلمسة احملتملة للعالقة بني املنظمة والعميل

  ؛ة اليت تنتهي بنهاية عملية البيعهي العالق: يةاألولالعالقة  -

بيع املنتج الفرصة للعميل باالتصال وتقدمي فيها مينح رجل البيع بعد : العالقة القائمة على ردود األفعال -

  ؛كاوي يف حال وجود عيوب يف املنتجالش

تصال بالعميل ومعرفة ردة فعله بعد إمتام عملية البيع يقوم رجل البيع باإل: العالقة القائمة على إمكانية المحاسبة -

  ؛رتاحات اليت يراها مناسبة للمنتجخبصوص املنتج ومدى رضاه واالق

هي جمموعة من االتصاالت تقوم �ا املنظمة من وقت ألخر مع العميل : رية االتصال بعد عملية البيعاستمرا -

  ؛جات احلالية وتوقعاته املستقبليةملعرفة مقرتحاته خبصوص التحسينات للمنت

املخططات هي أعلى مستوى يصل إليه العميل يف عالقته مع املنظمة، وهذا باحلضور الدائم للعميل يف : المشاركة -

  .التسويقية للمنظمة من اجل حتقيق أعلى قيمة له

 فوائد التسويق بالعالقات: الفرع الخامس

إن بروز التسويق بالعالقات وأفول املفهوم التقليدي املبين على الصفقة يعود إىل املنافع املتبادلة بني أطراف العملية     

  :نظمة والعميل وهذا من خالل حتقيق املنافع التاليةالتسويقية، فالتسويق بالعالقات يف مصلحة كل من امل

  : المنافع للمنظمة-أ

كما تساهم يف زيادة مشرتيات العميل وتساعد يف ،  2تشكل العالقات طويلة األجل مع العمالء ميزة تنافسية - 

اإلطالق وتغطية جزء من تكاليفها، فأصعب مرحلة يف دورة حياة املنتج هي مرحلة ، املنتجات اجلديدة تصريف

ظمة سيساعد يف جتاوز هذه الرتفاع تكاليفها ولوجود تردد كبري يف اإلقبال عليها، لكن بوجود عمالء هلم ثقة يف املن

  ؛املرحلة

التسويق بالعالقات يساعد املنظمة يف إطالة عمر العميل واالستفادة من مجيع املراحل اليت مير �ا العميل يف فرتة  - 

الفرتة تزداد كمية وقيمة مشرتيات العميل كما يصبح مصدر جللب عمالء جدد من خالل بقاءه معها، فبطول هذه 

  ؛3، فاألخرية أصبحت موفرة للوقت واجلهد حيث توفر عمالء جدد دون حتمل أعباء أو تكاليفالكلمة املطوقة

                                                           
جامعة الشرق األوسط كلية إدارة األعمال، قسم إدارة األعمال،،  غري منشورة ، مذكرة ماجستريالتعامل على والء العمالء للمنظمةاثر التسويق بالعالقات ودوافع �لة �اد الناظر،   1

  .20، ص2009للدراسات العليا، 
  .159، مرجع سابق، صالتقشبندي نزار عبد ا�يد رشيد الرباوي و فارس حممد فؤاد  2

3
 George Silverman, The Secrets of Word-of-Mouth Marketing, AMA Publications, USA, 2001, p10. 
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   ة اجيابية عن املنظمة املنظمة بالعميل ومصلحته خيلق صور  اهتمامف: تثبيت املكانة الذهنية للمنظمة لدى العميل - 

  ؛لعميلومنتجا�ا يف ذهن ا

ضمان املنظمة لوعاء من العمالء يساهم يف التقليل من تكاليف الرتويج وتكاليف البحث املتواصل عن عمالء  - 

  .1، كما يساهم يف تدعيم املركز التنافسي ومتنع املنافس من االستيالء على عمالء املنظمةجدد

  :منافع العميل -ب

ادة ثقة العميل يف املنظمة، فالثقة متغري وسطي مهم يف قرار العميل وهي القاعدة لكل املبادالت والتفاعالت زي - 

  ؛2اإلنسانية

التقليل من التكاليف السعرية وغري السعرية، من خالل استفادة العميل من التخفيضات وأولويته يف االستفادة من  - 

  ؛إىل جتنت تكاليف التحول إىل منتج أخرالعمليات الرتوجيية واملكافئات، إضافة 

  .كسب العميل لعالقة مع العاملني أو مقدمي اخلدمة تساعده يف احلصول على امتيازات ومعاملة خاصة  - 

  مدخل لوالء العميل: المبحث الثاني

العتقاد إىل غاية الثمانينات من القرن املاضي كان رضا العميل هو حديث الدراسات واألحباث التسويقية، فا    

مع املنظمة، فحسب هذا السائد آنذاك هو أن الرضا مؤشر كايف للتنبؤ بالسلوك الشرائي العميل وتكرار تعامله 

حجم رضا العميل و لية القوية اإلرتباطن حتقيق الرضا يساهم يف حتقيق نتائج اجيابية من خالل العالقة إاالعتقاد ف

 قاد، بتوصلها إىل نتائج خمالفة ت من نفس القرن دحضت هذا االعتلكن الدراسات اليت متت يف التسعينا .مشرتياته

حسب و ، 3الرضا إىل سلوك يف شكل تكرار لعملية الشراء وزيادة املبيعات ترمجةليس من الضروري  حيث أكدت أنه

مل يتعدى نشر نتائج دراسة أثبتت أن نسبة كبرية من املستجوبني  )Harvard business review( تقرير �لة هارفارد

الرضا عندهم جانبه الشعوري، وهو ما جعل الدراسات واألحباث بعدها تبحث عن مفهوم أخر أكثر كفاءة يف التنبؤ 

  .بالسلوك الشرائي للعميل، فأصبح الوالء ذلك املفهوم الذي جيمع بني شعور وسلوك العميل

  مفاهيم عامة حول الوالء: األولالمطلب 

  تعريف الوالء: األولالفرع  

بني املنظمة والعميل، وأقصى  العالقةأصبح الوالء أكثر املصطلحات شيوعا يف أدبيات التسويق اليت تعرب عن قوة      

درجة يف سلم العالقة اليت ميكن للعميل أن يبلغها مع املنظمة واألكثر مصداقية بعدما تبني زيف الرضا كمؤشر على 

   .م الوالء، لكنها تتجه حنو نفس املضمونالسلوك، وقد تعددت التعاريف اليت تناولت مفهو 

                                                           
  1 نصيب رجم، دراسة السوق، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة اجلزائر، 2004، ص49.

2 Lamiae Eddaimi, l’impact de l’approche relationnelle sur la fidélité des clients, mémoire de la maitrise en 
administration des affaires, université de Québec, Montréal, 2012, p22.  

  .29عالء عباس علي، مرجع سابق، ص  3
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 تعريف الوالء): 9(الجدول رقم 

  تعريف الوالء  الباحث

  .نطالقا من خربة اجيابية سابقةإشراء عالمة ما يف غالب األحيان  توقع  1996براون

بـالرغم مـن التـأثريات و اجلهـود التزام عميـق بإعـادة الشـراء أو املداومـة علـى منـتج أو خدمـة علـى حنـو مسـتمر مسـتقبال   1997اوليفر

  .1التسويقية اليت حتمل أسباب التحول

عـــدد املـــرات الـــيت خيتـــار فيهـــا العميـــل نفـــس الســـلعة أو اخلدمـــة لصـــنف معـــني مقارنـــة بإمجـــايل مشـــرتياته داخـــل نفـــس   1999 نييل

  2.الصنف

  .تأثري تغري سلوك املستهلكبالرغم من فعالية تأثري السوق و  عودة الزبون لشراء منتجات املنظمة يف املستقبل  2000براون

  .مصادر حمددة بقناعةإىل شراء أصناف معينة من جهات و  تفضيل أو امليل  2001غريفن

 كوجان يبدج

2003  

امليــول الــيت تتكــون ملنظمــة دون غريهــا مــن املنافســني وهــي جمموعــة مــن االجتاهــات واملعتقــدات و الرغبــة يف التعامــل مــع ا

  .3لدى الزبون

ل مـع استعداد الفرد املستهلك لبدل الطاقة بالوفاء للمنظمة دون غريها من املنافسني، حبيث تظهـر درجـة تطـابق العميـ  2004حسين

  .درجة ارتباطه �ااملنظمة اليت يتعامل معها و 

 خـــــــان خـــــــان

2006  

  .فيهنتظام على متجر بعينه يعرفه، حيبه ويثق إخيلق الوالء عندما يداوم شخص ب

  .4درجة اعتقاد اجيايب للزبون بالنسبة للعالمة وااللتزام اجتاهاها والنية يف مواصلة شراءها  2006الشيخ

  من إعداد الطالب اعتمادا على املراجع الواردة يف اجلدول: المصدر

أكثر مشولية ) 1997(نالحظ وعلى الرغم من تعدد التعاريف إال أ�ا تتفق يف جوهر الوالء، و يبدو تعريف اوليفر    

  .أما التعاريف األخرى فهي تدور حول النقاط األساسية اليت جاءت يف تعريف اوليفر

وليفر يرى أن الوالء التزام ضمين للعميل مبعاودة الشراء وعلى حنو مستمر بالرغم من وجود بدائل وسهولة أف    

  :ن الوالء يتضمن املعاين التاليةإاملعىن احلقيقي للوالء، وعليه ف التحول إليها وهو ما يعرب عن

  ؛5فالعميل له اختيار مسبق ملتجر أو عالمة، لكنه اختيار مدروس بعيد عن العشوائية: مفهوم يتميز بالتحيز- 1

  ؛له ترمجة سلوكية وإال فقد معناه التزام أو تعهد ضمين- 2

  ؛ء مع وجود نية للبقاء لفرتة أطولتكرار عملية الشرا- 3

  .ني إحدامها نفسية واألخرى سلوكية، فالوالء سلوك له مقدمات نفسيةبني عمليت ةتوليف- 4

                                                           
1 Mei Lien Li et Robert Green, a mediating influence on customer loyalty, Lynn university, journal of 
management and market research,  2011 , Vol. 7 , p4. 
2 David L. Cahill, Customer Loyalty in Third Party Logistics Relationships, Physica-Verlag Springer company, 
New York, 2007, P11. 

.284، مرجع سابق، صالتقشبندي فؤاد حممد فارسو  الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار  3  
  .نفس املرجع 4

  .35صعالء عباس علي، مرجع سابق،   5



 التوجه السوقي وأثره على والء العميل                                                                     فصل الثانيال

                                                                                                                      

68 
 

القطاعات واألهداف اإلسرتاجتية فقد واختالف ونظرا لتعدد الدارسني والباحثني للوالء واختالف مشار�م الفكرية     

، لذلك له، وهو ما يولد نوع من االرتباك يف الفهم اجليد للمدلول احلقيقي 1تعددت التعاريف اليت تناولت الوالء

  :2عليها، وهي مقاربات ثالثة عي التطرق إىل املقاربات اليت بينفاإلحاطة اجليدة له تستد

ك ن الوالء يكون عندما يكرر العميل تكرار نفس العالمة التجارية، لذلإحسب هذه املقاربة ف: المقاربة السلوكية-ا

لكن يؤخذ عليه إمهاله للجانب " السلوك املتكرر لعملية الشراء" :نهأيف الوالء وفق هذه املقاربة على جند تعر 

  .الشعوري الذي يؤثر يف قرار الشراء

ن الوالء يفهم من خالل املؤشرات املوقفية اليت تقيس تفضيالت العميل، إوفق هذه املقاربة ف: المقاربة الموقفية-ب

  .يكون للعميل موقف اجيايب جتاه العالمة التجارية أننوايا شرائه واحتمال تغيريه للعالمة، و تركز على ضرورة 

هما، وهي املقاربة وهي مقاربة وسطية بني املقاربتني السابقتني، حىت تغطي نقائص كل من: مقاربة الوالء المركب-ج

 .اليت تلقى اإلمجاع لدى الكثري من الباحثني

  مراحلهتصنيف الوالء و : الفرع الثاني

  تصنيف الوالء: أوال

  :هناك العديد من التصنيفات اليت تناولت الوالء، لكن األكثر تداوال هناك صنفني رئيسني

  ؛سب درجة تعامل العميل مع العالمةتصنيف ح - 

  .باسوتصنيف ديك و  - 

 :3أنواع الوالء حسب درجة تعامل العميل مع العالمة-ا

وهو قيام العميل بعمليات شراء متعاقبة لنفس العالمة، ومتثيل هذا النوع يكون يف بالشكل التايل  :الوالء المطلق- 1

)A,A,A,A,A,A( و تعين قيام العميل بتكرار شراء العالمة ،Aدون غريها.  

  ، )A,B,A,B,A,B(وهو قيام العميل بشراء عالمتني بالتناوب، ومتثل بالصيغة التالية  :الوالء المجزأ- 2

 .بالتناوب B مث العالمة A و تعين قيام العميل بشراء العالمة

وهو قيام العميل بشراء نفس العالمة على حنو متتابع مث يتحول إىل عالمة أخرى و يقوم : الوالء غير مستقر- 3

 .)A,A,A,B,B,B(متتابع أيضا، و متثل بالصيغة التاليةبالشراء على حنو 

وهو عدم استقرار العميل على شراء معني، ففي كل مرة ينتقل إىل عالمة جديدة وصيغة هذا : الوالء المعدوم- 4

 .)A,B,C,D,E,F(النوع هي 

  .نه مبين على السلوك فقط، وقد ال يكون مربر كايف للوالءأهذا الصنف  ىلكن يؤخذ عل

                                                           
1
 Jean-Marc, stratégie de fidélisation, édition d’organisation, Deuxième édition, Paris, 2002, p31. 

  .54، ص2010منشورة، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، غري ، مذكرة دكتوراه تسويق دراسة المكونات المؤثرة في وفاء الزبون بالعالمة جيزيبن اشنهو سيدي حممد،   2
 .191-190.، مرجع سابق، ص صالتقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار 3
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واقعية مبين على عاملني رئيسني، عامل سلوكي وأخر على 

ن العامل الثاين يعرب عن إة الشراء فيعرب عن درجة اإلقبال أو تكرار عملي

  

                                                                                                

 

Dick, S. and Basu, K. (1994), :  Source
, Journal of the Academy of marketing Science, Vol. 22, pp.99Framework  

النسيب منخفض كما أن درجة اإلقبال هذا النوع يتناىف متاما مع مفهوم الوالء، حيث االجتاه 

واألمثلة على ذلك كثرية، كاإلقبال على حمطات البنزين أو نقاط تعبئة أرصدة اهلاتف، فالفرد 

  .يقبل يف كل مرة على النقطة البيعية اليت تكون قريبة إليه أو توافق الظرف احلايل له

عين وجود إقبال متكرر على منتج أو عالمة مع اجتاه نسيب منخفض، أي أن 

الرغبة يف إعادة الشراء منخفضة جدا لكن وجود مؤثرات موقفية، كاملوقع، الوقت واجلهد جتعل من الفرد يقبل على 

  ، هذا النوع شرائينفسها على الفرد يف قراره ال

 (Frederick  الدائمة التنقل حبثا عن بالفراشات

عوائق متنع الفرد من  هو احلالة العكسية للوالء الزائف، فقد تتوفر الرغبة يف الشراء لكن هناك

  .يشكل مانع أمامه Yلكن تعاقده مع الشركة 

  هو احلالة اليت يكون فيها االجتاه النسيب مرتفع والسلوك املؤيد للشراء مرتفع أيضا فالرغبة مقرونة 

2
 Frederick F. Reichheld, Loyalty Rules!, How Today’s Leaders Build Lasting Relationships

School publishing corporation, USA, 2001, p89

عالي
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Basu and Dick
1

واقعية مبين على عاملني رئيسني، عامل سلوكي وأخر على  أكثروهو تصنيف  :

يعرب عن درجة اإلقبال أو تكرار عملي األولمدى االجتاه النسيب، فإذا كان العامل 

  .ستعداد أو القناعة عند العميل �ذا املنتج

 :ميكن متثيل هذا الصنف يف الشكل التايل

 أنواع الوالء حسب ديك

                                                             

Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Dick, S. and Basu, K. (1994), 
113.-, Journal of the Academy of marketing Science, Vol. 22, pp.99

هذا النوع يتناىف متاما مع مفهوم الوالء، حيث االجتاه 

واألمثلة على ذلك كثرية، كاإلقبال على حمطات البنزين أو نقاط تعبئة أرصدة اهلاتف، فالفرد  ة،جد منخفض

يقبل يف كل مرة على النقطة البيعية اليت تكون قريبة إليه أو توافق الظرف احلايل له

عين وجود إقبال متكرر على منتج أو عالمة مع اجتاه نسيب منخفض، أي أن أو الوالء املؤقت وي

الرغبة يف إعادة الشراء منخفضة جدا لكن وجود مؤثرات موقفية، كاملوقع، الوقت واجلهد جتعل من الفرد يقبل على 

نفسها على الفرد يف قراره ال فرضقد ت اإلحتكارلقرب من النقطة البيعية وحالة 

F) ederickينصح بتجنبه من الكثري من الدارسني للوالء، حيث شبههم

  .2، فهذا النوع من العمالء ال مصلحة للمنظمة معهم

هو احلالة العكسية للوالء الزائف، فقد تتوفر الرغبة يف الشراء لكن هناك: 

لكن تعاقده مع الشركة  Xن يقتنع الفرد خبدمات شركة التامني أترمجتها إىل سلوك، ك

هو احلالة اليت يكون فيها االجتاه النسيب مرتفع والسلوك املؤيد للشراء مرتفع أيضا فالرغبة مقرونة : 

                                        
.60- 58.عالء عباس علي، مرجع سابق، ص ص

, Loyalty Rules!, How Today’s Leaders Build Lasting Relationships, 
2001, p89. 

والء والء زائف
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Dick تصنيف- ب

مدى االجتاه النسيب، فإذا كان العامل 

ستعداد أو القناعة عند العميل �ذا املنتجدرجة اإل

ميكن متثيل هذا الصنف يف الشكل التايل 

أنواع الوالء حسب ديك): 19( الشكل رقم

  

                 

Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual 

هذا النوع يتناىف متاما مع مفهوم الوالء، حيث االجتاه : عدم الوالء- 1

جد منخفض) السلوك(

يقبل يف كل مرة على النقطة البيعية اليت تكون قريبة إليه أو توافق الظرف احلايل له

أو الوالء املؤقت وي: الوالء الزائف- 2

الرغبة يف إعادة الشراء منخفضة جدا لكن وجود مؤثرات موقفية، كاملوقع، الوقت واجلهد جتعل من الفرد يقبل على 

لقرب من النقطة البيعية وحالة منتج بعينه، فا

ينصح بتجنبه من الكثري من الدارسني للوالء، حيث شبههم

، فهذا النوع من العمالء ال مصلحة للمنظمة معهماالحسن

: الوالء الكامن- 3

ترمجتها إىل سلوك، ك

: الوالء الحقيقي- 4

 

                                                           
عالء عباس علي، مرجع سابق، ص ص  1  
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 .1وهي احلالة اليت تطمح هلا املنظماتبالشراء املتكرر للشراء، 

  مراحل الوالء: ثانيا

قسم الوالء إىل أربعة مراحل أساسية، تبدأ بالوالء املعريف مث الشعوري يليه الوالء النزوحي وأخريا السلوكي و بتوفر     

  :2هذه املراحل يتحقق الوالء الفعلي، و فيما يلي وصف هلذه املراحل

هذا النوع نتيجة ملا يتوفر عليه العميل من معلومات حول املنتجات أو العالمات املتوفرة، فيبين : الوالء المعرفي- 1

لدى العميل عن مستوى أداء منتج  توفرتتقييمه بطريقة عقالنية، وخيتار عالمة بعينها دون األخرى، فاملعلومات اليت 

  .ما رجحت عن معلومات باقي املنتجات

أي حيازة العميل ملعلومات كافية عن املنتج، ينتقل إىل املستوى الثاين  األولاملستوى  ققبعد حت: الوالء الشعوري- 2

وهو إعجابه باملنتج، خاصة بعد جتربته وتلبيته لرغباته وهو ما يولد شعور بااللتزام العاطفي جتاه املنتج، كما ميكن أن 

فرت للعميل عن املنتج واملستوى احلقيقي للمنفعة تكون النتائج عكسية إذا كان هناك تناقض بني املعلومات اليت تو 

  .اليت حيققها، مما يؤدي إىل بروز اجتاه سليب

 جتاه اإلجيايبالشعور  ميعرب عن وجود إرادة عميقة لتكرار السلوك الشرائي، وهو نتيجة عن تراك: الوالء النزوعي- 3

  .التحفيزاملنتج أو العالمة وهي مرحلة يصل فيها العميل إىل أعلى درجات 

هو أخر مستوى من الوالء، يرتجم فيه العميل والئه النزوعي إىل تصرف، ويصبح له استعداد : الوالء السلوكي- 4

ن العميل يف هذه املرحلة وصل إىل درجة كبرية من االقتناع باملنتج و غري ملعوقات اليت حتول دون التصرف، ألملقاومة ا

 .مبايل مبا يقوم به املنافسون

  أهمية الوالء: ثالثالفرع ال

أصبح الوالء من أهم مصطلحات التسويق تداوال لكونه من أهم املفاتيح إلجناح الربامج التسويقية، فإذا كان     

 هتماماالن والء العميل من أولويات املنظمة وأعلى طموح تريده يف العميل، هذا إميل هو مركز العملية التسويقية فالع

املتزايد بالوالء يعود إىل املنافسة سواء على املستوى احمللي أو العاملي، هذه األخرية أصبحت أكثر شراسة ما جعل 

املنظمة  اهتماماحلصول على عمالء جدد أكثر صعوبة وتكلفة وزاد من صعوبة احملافظة على العمالء احلاليني، و 

  :بالعمالء يعود إىل حقيقتني رئيسيتني

للبيئة التنافسية يف إعادة توجيه  ةخنفاض درجة والء العميل، فالعمالء استغلوا األوضاع اجلديدإ: ىلاألو الحقيقة 

نتقال بني العالمات أكثر من أي وقت مضى، ويف ظل هذا الوضع زاد لشرائية وأصبحوا حيرتفون مهنة اإلقدرا�م ا

وتزيد يف عراقيل  ،3متسك العميل مبنتجا�ا الضغط أكثر على املنظمة وحتم عليها وضع برامج والء تزيد يف درجة

   .نتقاله إىل املنافسني، فالوالء وسيلة الستعادة قدر�ا يف رقابة العميلإ
                                                           

  .58عالء عباس، مرجع سابق، ص  1
  .61نفس املرجع السابق، ص  2

  3 فريدريك ريتشلد، تأثير الوالء، إصدارات الشركة العربية لإلعالم العلمي"شعاع"، العدد السادس، القاهرة، 1996، ص4.
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قل تكلفة من جلب عميل جديد، كما أن االحتفاظ أوالء العميل أو االحتفاظ بالعميل احلايل : الحقيقة الثانية

ن أمهية الوالء تكمن يف حتقيق املزايا إوعليه ف، ℅100 إىل ℅25 ة بنييزيد يف أرباح املنظمة بنسب ℅5بالعمالء بنسبة 

  :1التالية

فربح املنظمة يف عالقة ارتباطيه اجيابية مع مدة بقاء العميل، فالعميل الذي يبقى مع املنظمة : زيادة أرباح املنظمة - 

العميل ف ،2ترويج جماين لعالمة املنظمةملدة طويلة يشرتي أكثر ويوصي بالتعامل معها من خالل الكلمة املنطوقة وهو 

خيرب عائلته ومقربيه  فاألخري، املنظمة وحيثهم عل منتجات ناس من حولهحيث سيحدث ال املنظمة، عن سينوب

وسيلة أي من  أكربمبصداقية  حيضكونه كبريا  دعوته هذه ستلقى جتاوبا  كما أن ،  األفضلتقدم  أن املنظمةاعتقادا منه 

 ،وسيلة فعالة يف جلب العمالء اجلدد أكثر املنطوقةالكلمة  أن ، كمامنتجا�ا أو التعريف بنفسها تتبعها املنظمة يف

نتشار الكلمة إن إهذا من جهة، ومن جهة أخرى ف ،شهارية  مدفوعةإوسيلة  أيمصداقية من  أكثرن توصيا�ا أل

 ,e-mail ( الشبكة العنكبوتيةاملنطوقة ووقعها أسهل وأسرع من أي وقت مضى، مع اخلدمات اليت توفرها 

facebook, myspace, …(.  

املنظمات اليت تقدم خدمات متدنية لن تذهب بعيدا يف عصر التكنولوجيا ووسائل االتصال اليت ال ن فإ وعليه    

ق دور يقع على عاتهو فجعل هذه الكلمة اجيابية أما ، يف كل األحوال العميل سيتكلم عن املنظمةو خيلو منها مكان، 

  .3املنظمة

ن تكلفة احلفاظ بالعميل إني الباحثني والدارسني للتسويق ففكما هو متفق عليه ب: خفض التكاليف التسويقية - 

ليس حباجة إىل احلمالت الرتوجيية الكبرية ويف أحيان كثرية يكون  األولاحلايل اقل تكلفة من جلب عميل جديد، ف

العميل نفسه وسيلة تروجيية، فالعميل احلايل يعترب مكشوف للمنظمة، فهو ضمن قاعدة بيانات املنظمة ومن السهل 

  .االتصال به وأخذ اقرتاحاته وال يستدعي الدراسات التسويقية املعمقة واملكلفة

والء العميل يعين بقاءه لفرتة أطول، وببقائه تزداد احتياجاته مما يؤدي : يادة عمليات الشراء املتكررزيادة األرباح بز  - 

إىل زيادة مشرتياته حجما وقيمة، لذلك ففقدان عميل من هذا النوع يف حلظة من اللحظات ال يعين فقدان حالة بيع 

صاحب سوبر  ستيو ليونادرطوال حياته، ويقول   واحدة بل هي فقدان لتدفقات مالية كان سيذرها العميل للمنظمة

م الوجه، فبخروجه دون عودة يعين دوالر تطري من حمله كل مرة يرى فيها عميل متجه 50000نه يرى أ" :ماركت

دوالر، ويقوم 100 على اعتبار أن هذا العميل كانت له مشرتيات أسبوعية بقيمة ،4"يةستقبلاملشراء النقطاع عمليات إ

                                                           
  .44صعالء عباس علي، مرجع سابق،  1

  2 فيليب كوتلر، كوتلر يتحدث عن التسويق، مرجع سابق، ص217.

  .شركة أمريكيية خمتصة يف صناعة الدرجات النارية* 
3 Paul Timm, customer service: career success through customer loyalty, pearson, 6th edition, England, 2014, p6. 

  .89، مرجع سابق، صأساسيات التسويقفيليب كوتلر،   4
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شراء سنويا ملدة عشرة سنوات وهي متوسط عمر العميل أو مدة بقائه مع املنظمة، وهنا تظهر أمهية عملية 50بـ

  .احملافظة على الوالء يف استمرار تدفقات العميل مستقبال

لفرتة أطول، ودليل على رضا العمالء الذهيب لقياس نوعية العالقة، فالوالء احلقيقي يدوم  اليوم األساسيعد الوالء  -

هذه فلسفة فتحقيق الوالء يعين أن املنظمة حققت مصلحة العمالء وهو ما يزيد يف متانة العالقة، و ، مبنتجات املنظمة

والبعد  األداءحيث يركز الفريق على تطوير نوعية الدراجات من كل النواحي سواء التصميم * دافيد سونهارلي شركة 

بالطبع هدف الشركة هو حتقيق الربح من هذا "للشركة  التنفيذيدير يقول املحيث اجلمايل مع مراعاة تدنية التكلفة، 

  .1"ألجلهالشركة تعمل  أنعندما يعرف العميل  أحسنل، لكن النتيجة تكون يالعم

وهو ما يفيد املنظمة يف عمليات البحث والتطوير، فغالبية التحسينات : العميل املوايل من أهم مصادر املعلومات - 

  .ون سببها العميل املوايل باقرتاحاته وحىت شكاويهوعمليات التجديد يك

بالتسويق  هتماماالالعميل املوايل يتيح للمنظم توجيه جهودها إيل قضايا أخرى ذات أمهية، كتوسيع جمال النشاط،  - 

 .2الداخلي، التفكري يف منتجات جديدة كما يتيح هلا الوقت الالزم للرد على املنافسني

  إستراتجية ومسار الوالء : المطلب الثاني

 المسار االستراتيجي للوالء : األولالفرع 

هو جمموعة من اخلطوات تتبعها املنظمة لالستخالص أحسن العمالء وبناء عالقة   :املسار االسرتاتيجي للوالء    

  :3طويلة معهم، ومتر هذه اإلسرتاجتية خبمسة مراحل نلخصها يف الشكل التايل

 مراحل إستراتجية بناء الوالء): 20(رقم  الشكل

  

Source: Jean-Marc lehu, strategie de la fidelisation, op. cit, p.74. 

  التعرف : ىاألولالمرحلة 

  :ويقصد �ا التعرف على العمالء، املنافسني والتقنيات الالزمة، ويتطلب االجراء الثالثي التايل     

  ؛عات، تقييم امجايل عمالء املنظمةمن حاجات، توق: مراجعة حمفظة العمالء - 

  ؛طبيعة ومكونات عروضه، طريقة االتصال لديه: مراجعة املنافس - 

                                                           
1
 Frederick F. Reichheld, op. cit, p49. 

  .289ص، مرجع سابق، التقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار  2
3 Jean-Marc lehu, Strategie de la fidelisation, 2eme édition, édition d’organisation, France, paris, 2003, p74. 

التقییم المراقبة منح االمتیاز التكیف التعرف
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التقنيات املتوفرة، قابليتها والقدرة على استخدامها، واهلدف من هذا االجراء هو معرفة : مراجعة لتقنيات الوالء- 

جل متكينهم من عروض مميزة أة التامة لكل فئة من العمالء من املنظمة لبيئتها والفئة املستهدفة، ويتطلب االمر املعرف

 .وبالتايل ختصيصهم بتقنيات والء مميزة

  التكييف: المرحلة الثانية

ري مستقرة، حيث يصبح من الضروري جل حمافظة املنظمة على ميز�ا التنافسية كو�ا تعيش يف بيئة غأوهذا من     

باالهداف االسرتاجتية مع حاجات مستهدفيها، واهلدف النهائي من هذه عادة تكييف خيارا�ا خاصة ما تعلق إ

  .املرحلة هو حتقيق التميز يف العرض والذي يعترب مربر للوالء يف نظر العميل

  االمتياز منح :المرحلة الثالثة

لنفس هذه املرحلة متثل الوالء بعينه، فالعميل يف حالة والء كونه حيصل على قيمة، وهلذا سيواصل استهالكه     

  .ن فكرة التغيري لن تراوده ابداأالعالمة أو نفس املنتج كما 

   الرقابة: المرحلة الرابعة

بناء رابط دائم بني هو اهلدف من هذه املرحلة هو مراقبة فعالية التقنيات املستعملة، فاهلدف من اسرتاجتية الوالء 

  .ن اسرتاجتية الوالء تتطلب وسائل ماليةأأكد على صالبة هذه الرابطة، كما العالمة والعميل، فمن الضروري الت

  التقييم: المرحلة الخامسة

ل استمرارية أجاهلدف من التقييم ليس قياس العائد املايل لإلستثمار، يف هذه املرحلة يتم تقييم االسرتاجتية نفسها من 

 .امليزة التنافسية للعالمة

  رحلة الوالء: الفرع الثاني

على جيايب إوالء العميل هو أقصى طموح تسعى إليه املنظمة املعاصرة يف عالقتها مع العميل ملا له من تأثري     

والوالء هو رحلة طويلة للمنظمة مع عمالئها، ففي البداية تكون املنظمة مع عدد كبري من العمالء لكن ، إستمراريتها

�ا مع توايل املراحل حتدث عملية غربلة ويصل األقلية منهم إىل احملطة األخرية، وميثل الشكل التايل املراحل اليت مير 

 .ةالعميل يف عالقته مع املنظم
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  مراحل عالقة العميل مع المنظمة ): 21(رقم  الشكل

  عالقة مستمرة                                                                

  

  

 إمكانية التحول إلى عميل غير نشيط في أية مرحلة

Source: Kotler et Dubois, marketing management, édition pearson, 11edition, Paris, 2003 p82. 

من عدمه، ويعرف يف هذه  املنظمة يف البداية تكون أمام عميل مشكك، حيث يتساوى احتمال قيامه بالشراء     

، هذا األخري قد تؤهله املنظمة ليصبح عميل حمتمل وفقا لقدراته واستعداده للشراء suspect(1(احلالة بالعميل احملتمل

على الشراء، وبعد قيامه  األولوقد يتبني العكس بعدم قدرته وبذلك خيرج من دائرة العميل احملتمل، املنظمة تشجع 

هو حث العميل اجلديد على تكرار عملية الشراء هنا نظمة امليصبح عميل جديد، وهدف  األولبعملية الشراء 

، هذا األخري بعد مدة سيعتاد 2وإعاد�ا عدة مرات ليصبح عميل مكرر، وعدد مرات الشراء حتدد حالة الوالء للعميل

فسه جزء من املنظمة لتأيت وهو ما يدخله يف عالقة ألفة حيث يعترب ن موظفيهاعلى منتجات املنظمة وعالمتها و 

العمل لصاحلها ومدافع عنها يف حميطه، فيقوم حبث أفراد آخرين على منتجات املنظمة بمرحلة يبدأ فيها العميل 

لكن ليست كل عالقات املنظمة مع  ،نتقاداتإات أو وتصبح له كلمة مسموعة داخل املنظمة سواء كانت اقرتاح

يف أي مرحلة وأي فتور يف العالقة جتعل العميل حيس بعدم الرضا فيتحول إىل عمالئها تأخذ هذا املسار فقد تتعثر 

يقوم مبعامالت  كان  العميل الذيعميل غري نشيط وقد ينسحب من املنظمة، واملقصود بالعميل غري النشيط هو 

  .3نقطع أو قلل من حجم معامالتهإالزمن  منتظمة لكنه مند فرتة من

الذين يصلون إىل املرحلة األخرية قليل جدا إذا ما قرن بعددهم يف البداية، ففي كل واملالحظ أن عدد العمالء     

، لكن ما مرحلة جديدة يتحول عدد من العمالء املداومني إىل عمالء خاملني، ما يعين ضياع فرص رحبية للمنظمة

ما على املنظمة إال حماولة إطالتها ينبغي اإلشارة إليه هو أن عالقة املنظمة مع العميل ذو الوالء لن تدوم إىل األبد و 

  .أكثر، والشكل التايل يوضح جهود املنظمة يف استمرارية دورة حياة العميل

  

                                                           
1 Kotler et Dubois, marketing management, édition pearson , 11edition, Paris, 2003 ,p .88  
2 Amira Heni : internet et la fidélisation de la clientèle bancaire, mémoire d’étude supérieures en communication publique, 
l’université lavel, 2007, .10. 

  .107صعالء عباس علي، مرجع سابق،   3

 عمیل ذو ألفة عمیل ذو والء عمیل مكرر عمیل جدید عمیل محتمل

 عمیل غیر مؤھل

 عمیل متشكك

 عمیل سفیر عمیل شریك

 عمیل غیر نشیط
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 صيانة دورة حياة العميل): 22(رقم  الشكل

 

 

  

Source: Nicolas Caron, Frédéric Vendeuvre, le grand livre de la vente, dunod, paris, 2008 p24. 

 رغم أن  األوىلهذا الشكل يؤكد عدم دميومة العالقة إىل األبد، بل البد أن تنقطع يوما ما، هذه احلقيقة املهمة      

نه إطالة فرتة بقاء العميل، أما احلقيقة الثانية اليت ال تقل أمهية هي سني نوعية املنتج أو اخلدمة من شأبتح هتماماال

ضرورة أن تبقى املنظمة يف حبث مستمر عن عمالء جدد، فحسب دراسة أمريكية وجدت أن كل القطاعات الناشطة 

سنويا، والسؤال املطروح هنا ماذا سيحدث للمنظمة بعد أربعة سنوات إن  ℅25جتدد وعائها من العمالء بنسبة 

  .1توقفت عن عملية البحث عن عمالء جدد؟

جلب عمالء جدد كون هناك  منظمة أن تستغين عن أليال ميكن :" Nicolas Caron ومن هذه املنطلق يقول     

 إىلالطبيعي فرار نسبة من العمالء  بالتآكلواملقصود  ،2"طبيعية حتدث على مستوى وعائها من العمالء كلتآظاهرة 

 .تقصري من املنظمة إىلالسبب ال يرجع  أناملنظمة يف احلفاظ عليهم، أي  اجتهادبالرغم من  األخرىاملنظمات 

  استراتجيات الوالء: الفرع الثالث

ألطول فرتة ممكنة، ولتحقيق هذه تسعى املنظمة من خالل الوالء الوصول إىل أفضل العمالء وبناء عالقة معهم     

  .الغاية فإ�ا تتبع اسرتاجتيات عديدة، حسب ظروف البيئة التنافسية وطبيعة العميل املستهدف

استفادة من هذا  أكربسبل لتعزيز والء عمالئها وحتقيق املنظمة أمامها العديد من ال" :3 )مايرو النفور (فحسب     

، هذه اإلسرتاجتية تقوم على وضع حواجز إسرتاجتية دفاعيةالوالء، ولتخفيض نسبة تسرب عمالئها بإمكا�ا إتباع 

نتقال إىل املنظمة واإلعلى  التخلي، فوضع حواجز التحول متنع العميل من زيادة رضا العمالءللتحول أو تعمل على 

امتيازات املنظمة ومن جهة أخرى املنظمة  سيفقدكون التكاليف ستكون مرتفعة عليه فمن جهة   ،منظمات أخرى

ن تكلفة إقاء ستتعزز أكثر وبالنتيجة فن إرادة العميل يف البإاجلديدة ستعامله كعميل جديد، أما يف حالة تعزيز الرضا ف

  ."اإلغراء من املنافسني سرتتفع أكثر

أن هناك  كومارو رينارتز يرى كل من حيث ،لوالء بناءا على رحبية كل عميل ومدة بقاءهميكن بناء إسرتاجتية او     

  4:باقرتاح األصناف التالية من العمالء اتفاوت بني العمالء من حيث الرحبية وكذا مدة بقاء بقائهم، وقام
                                                           

1  Nicolas Caron, Frédéric Vendeuvre, Le grand livre de la vente, dunod, paris, 2008, P24. 
2 Idem. 
3
 Jasmina Dlacic, Customer orientation and loyalty in mobile telecommunications, doctoral dissertation, 

university of LJUBJANA faculty of economics , 17/07/ 2012,p p60-61 
4 Jasmina Dlacic, op. cit, p 61 

 عمیل غیر راض

 عمیل وفي

 تشویش المنافسة

 عمیل ساكن
 عمیل محتمل

 عمیل حالي عمیل جدید
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  أنواع العمالء): 10(الجدول رقم                                    

  ربحية منخفضة  ربحية عالية  الربحية            العمالء

  الالصقون  أصدقاء حقيقيون  عمالء لمدة طويلة

  غرباء  فراشات  عمالء لمدة قصيرة

  
, doctoral ustomer orientation and loyalty in mobile telecommunicationsC, Jasmina Dlacic :Source

dissertation, university of LJUBJANA, p.60 

  :كل توليفة بني الرحبية واالقدمية متثل نوع من العمالء يتطلب تطبيق إسرتاجتية خمتلفة

 العميل و نوع اإلجراءات المطبقة): 11(الجدول رقم 

  اإلجراءات المتبعة  وصفهم  العميل

تستفيد منهم كل ما حانت الفرصة، نادرا ما تنجح   مرحبني لكن عدميو الوالء   الفراشات

  حتويلهم إىل عمالء ذوو والءاملنظمة يف 

  ال جيب اإلستثمار فيهم  رحبية ضعيفة ووالء ضعيف  الغرباء

  حتويلهم إىل عمالء مرحبني و إال االستغناء عنهم  ليسو مرحبني و ذوو والء مرتفع  الالصقون

احملافظة عليهم من خالل إستثمارات مستمرة يف   مرحبني و ذوو والء كبري  الحقيقيون األصدقاء

  قيمهم

   :باالعتماد على حتليلمن إعداد الطالب : المصدر

Jasmina Dlacic, op. cit, p 61  
  :1هناك عدة اسرتاجتيات للوالء نذكر منهاو 

هي استخدام املنظمة للعميل كقوة حتفيزية بدل وسائلها الذاتية، فتلجا إىل : إستراتجية العميل السفير - 1

نطالقا من جتربته الشخصية الناجحة مع إمالء آخرين على اقتناء منتجا�ا أفضل عمالئها ألجل حث ع

، 626عند إطالق املوديل)Mazda(من طرف شركة  1998 منتجا�ا، هذه اإلسرتاجتية طبقت سنة

  .باستغالل أفضل عمالئها الذين هلم تاريخ مع هذه العالمة، و مسيت هذه العملية بآراء احلكماء

ويكون باستغالل أحداث أو معارض، لتمكني اجلمهور من خوض جتربة : ء باألحداثإستراتجية بناء الوال - 2

  .أو استعمال منتجا�ا، خللق نوع من األلفة بني العمالء وعالمة املنظمة أو منتجا�ا

يف ظل املنافسة الشديدة اليت تعيشها املنظمات ومنطية املنتجات، أصبحت : إستراتجية الوالء بالخدمات - 3

هو احلال يف احلجز يف الطائرات تلجا إىل تقدمي خدمات إضافية تكون متناسقة مع رسالة املنظمة كما 

  .الفنادقو 

  :تعتمد على وسائط وال تطبق مباشرة على العميل و تنقسم إىل قسمني :إستراتجية الوالء المتعدي - 4

                                                           
  304- 302، مرجع سابق، ص ص،التقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار  1
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ات والفرص اليت سيخسرها العميل من خالل خلق تكلفة التغيري، وهي االمتياز : خلق حواجز الخروج -ا

  .نتقاله إىل املنافس ما جيعله يتمسك أكثر مبنتجات املنظمةإب

هي حتفيز للقوة البيعية لزيادة املبيعات، حيث يستفيدون من املكافئات ونفس : خلق والء القوة البيعية -ب

  .نقاط الذي حيصل عليه العميل النهائينظام ال

شرتاك عالمتني غري متنافستني يف تقدمي منتجات لنفس القطاع إهي : إستراتجية الوالء بتعاون عالمتين - 5

 أو الثانية، كالتكامل املوجود بني الفنادق األوىلالسوقي، فالعميل حيصل على مكافئة بوالئه للعالمة 

 .وسيارات األجرة

  وأثاره تفعيل برنامج والء العميل: الفرع الرابع

  تفعيل برنامج والء العميل: أوال

إن وضع البيئة احلالية للمنظمة وما تشهده من منافسة شديدة، وبعدما استنفدت كل الوسائل التقليدية للمنافسة     

الوسائل برامج اضطرت إىل البحث عن وسائل أخرى للحفاظ على عمالئها وتعزيز عالقتهم �ا، ومن بني هذه 

، و 1"إسرتاجتية لبناء والء العميل" مورقانيعتربها  من حوايل عشرين سنة، و الوالء، هذه األخرية برزت بشكل كبري

، كما تستخدم  2أ�ا برنامج يقوم به رجل التسويق يسمح للعميل جبمع مكافئات كتحفيز له إلعادة الشراء ليويعرفها 

مع العمالء كما تفعل شركات الطريان الستعادة رضا عمالئها الغاضبني عن كوسيلة حملو بعض التجارب السيئة 

ن برامج الوالء حتقق ، وعلى العموم فإالتأخر يف الرحالت أو ضياع أمتعتهم، فتقرتح عليهم نظام مكافئات باألميال

  :3أربعة أهداف

  ؛عودة العمالء - 

  ؛تعزيز العالقة مع العميل - 

  .وتطوير األنشطة التجاريةتساهم يف مردودية املنظمة  - 

نتقال إىل منظمات أخرى مكلف من زز من عوائق اخلروج، حيث جتعل اإلبرامج الوالء تعإىل جانب هذا فإن    

  .4خالل فقدان العميل للكثري من االمتيازات خاصة املكافئات اليت متنح على أساس العالقات الطويلة

  :5التاليةلتجسيد برنامج والء فعال يتطلب الشروط و 

                                                           
1 Jasmina Dlacic, op. cit, p .62  
2   sunny et Gopal Roo, op. cit, p546. 
3  Pierre Volle, Stratégie clients : points de vue d’experts sur le management de la relation client,  Pearson 
France, 2012 ,p194. 
4 Peter C. Verhoef, Understanding the effect of customer relationship management efforts on customer 
retention and customer share development, Journal of Marketing, October 2003, Vol. 67 (October 2003), 30–45. 

5
  73، ص2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، اجلزائر،  رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، كليـة،، دور التسـويق بالعالقـات فـي زيـادة والء الزبـونبنشوري عيسى  
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برنامج الوالء عبارة عن خطة حماطة بزمن وغالف مايل حمدد يقتضي االستغالل اجليد : تحديد الهدف بدقة -

 .وحتديد اهلدف الرئيسي له، هل هو زيادة الدخل، بناء عالقات جيدة مع عمالء حمددين، أو تعزيز صورة العالمة

عليها املنظمة ال تسمح باستفادة كل العمالء من الربامج،   قاعدة العمالء اليت تتوفر: تحديد الفئة المستهدفة -

كون األخرية حمدودة ماليا وزمنيا، كما أن قيمة العمالء من وجهة نظر املنظمة تتفاوت، فهناك عميل عايل املردودية 

ز ثقتهم وهناك األقل، فيتوجب على املنظمة حتديد الفئة اليت تستهدفها، وعادة ما ختصصها لكبار العمالء لتعزي

  .باملنظمة

 فكبار العمالء يفضلون شخصنة اخلدمة باستخدام وسائل التسويق املباشر: اختيار الوسيلة االتصالية المناسبة -

و ، كما تستخدم وسائل االتصال اجلماعية إذا كان اهلدف ه)BtoB(وهي األكثر استعماال يف التسويق الصناعي 

                                                                                             .الفئات الواسعة من العمالء

أي حتديد املعايري الواجب توفرها يف العمالء لالستفادة، كبلوغ مستوى معني من حجم أو قيمة : شروط الدخول -

االستفادة تكون حسب نوع البطاقة اليت الشراء أو منتسيب خدمة معينة كما هو احلال يف شركات االتصال حيث 

  .ميلكها العميل

  .له قدرةاملالتأكد من أن الربنامج حيقق األهداف احملددة واحرتامه للمخصصات  : التقييم -

  تأثير برنامج الوالء على العميل: ثانيا

هذه الفكرة طرح نه هناك فرق كبري بني منظمة هلا برنامج والء وأخرى ال، ولتوضيح فإ Lendrevieحسب      

  :1النموذج التايل

  :الفرضيتني التاليتنينطرح  ،90%هوأن هناك منظمتني، وأن معدل الرضا لديهم  بإفرتاض

 .برنامج والء فعال املنظمة تطبقالثانية و  تطبق برنامج والءاملنظمة ال  األوىل - 

  المنظمة ليس لها برنامج والء: ىاألولالفرضية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Jacques Lendrevie et autres, Publicitor, Dunod, 2008,  p483. 
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  تأثير عدم وجود برامج الوالء على الرضا): 23(رقم الشكل 

  )n(الشراء                  )n+1(الشراء                                                     

  

  

  

 

 اخلسارة     

 

 

  
Source : Jacques Lendrevie et autres, publicitor, Dunod, 2008, p483. 

فقط من  ℅45،  فإننا حنصل على )n( أثناء الشراءمن العمالء الراضون ذوو والء للعالمة  ℅50بافرتاض أن      

، )℅90من أصل  ℅45(العمالء الراضون ، أي أن املنظمة خسرت نصف )n+1(الشراءالعمالء ذوو الوالء يف 

  )n+1(من عمالئها يف الفرتة ℅55تصبح خسارة املنظمة ل، ℅10إضافة إىل العمالء غري الراضون

  قرروا إعادة الشراءفقط  45عميل جربوا المنتج، هناك  100من : النتيجة

  :1المنظمة قدمت برنامج والء فعال: الفرضية الثانية

  برامج الوالء على الرضاتأثير ): 24(رقم الشكل 

  )n(الشراء           )     n+1(الشراء                                                         

 

 

 

 

 

  عمالء ال %1اسرتجاع         

  

, Dunod, 2008, p483publicitor ,: Jacques Lendrevie et autres Source  

                                                           
1 Ibid, p483. 
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من أصل  %60(يالحظ الدور الكبري الذي لعبه برنامج الوالء حيث مكن من احلفاظ على ثلثي العمالء     

إضافة إىل تأثريه على عمالء سبق هلم وأن عربوا عن عدم رضاهم عن عالمة املنظمة، وعليه أصبح للمنظمة ، )90%

  )عمالء غري راضون%1+عمالء راضون سابقا%60( من العمالء ذوو الوالء لعالمتها 61%

  .منهم قرروا إعادة شرائه 61عميل جربوا المنتج،  100من : النتيجة

  :رج بالنتائج التاليةمن خالل النموذج خن     

عدم وجود برامج الوالء يؤدي إىل مخول نسبة كبرية العمالء الراضون إضافة إىل عجزه عن حتريك العمالء غري  - 

  .الراضون لعدم وجود حتفيزات

  .1برنامج الوالء يدفع العميل لزيادة مشرتياته - 

لراضون إىل جانب اسرتجاع نسبة من العمالء غري برنامج الوالء يؤدي إىل احملافظة على نسبة كبرية من العمالء ا - 

  . الراضون

 .جينب هروب العميل احلايل برنامج الوالء - 

  قياس الوالء: الفرع الخامس

املتعارف عليه بني الدارسني للتسويق أن الوالء يكون يف أقصى درجاته عند تطابق جانيب الوالء السلوكي      

يف قياس اجلانب الشعوري،  يصعب التحقق من هذا التطابق، ومكمن الصعوبة والشعوري، لكن من الناحية التطبيقية

  .ن اغلب حماوالت قياس الوالء ركزت على اجلنب السلوكي أي اجلانب الظاهر من العمليةإلذلك ف

  :طرق قياس الوالء نذكرو من بني  

  مقاييس الوالء السلوكي : أوال

 :معدل شراء العالمة- 1

، مبعين حتديد معدل ساب معدل معياري ملختلف املنتجاتاملقاييس املعتمدة على معدل الشراء تقوم على ح    

كحد أدىن من مشرتيات العميل حىت يعترب يف  ℅65حدد معدل  )Cunningham(يكون مبثابة عتبة للوالء، فمثال 

من أحسن املؤشرات الدالة على الوالء هذه املعدالت تعد  و ، 2حالة والء للعالمة، وهناك من حدد معدل أعلى

السلوكي، فاملنظمة تقوم بتكميم مشرتيات العميل من العالمة وتقار�ا بالعالمات األخرى، لكن مكمن الصعوبة هو 

  حتديد عتبة الوالء وخاصة حتديد العالمات املنافسة

 :قياس الوالء حسب تتابع واستمرارية الشراء- 2

                                                           
1 Jonathan Bishop, Customer loyalty programs; are rules needed?, 2013, p31, sur le site: 

https://www.piac.ca/wp-content/uploads/2014/11/, cosulteé le:02/03/2016. 
2
 Christophe Terrasse L’engagement envers la marque. Proposition d’un modèle théorique et application `a la 

comparaison de fidélité aux marques nationales et aux marques de distributeurs , Thèse pour l’obtention du 
titre de docteures science de gestion, Ecole des hautes études commerciales, paris, 2006, p19. 
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، الذي ميز بني أربعة أنواع من السلوكيات وهي موضحة يف 1952 سنة براوند اشتهر هذا األسلوب على ي    

  :1اجلدول التايل

  درجات الوالء حسب تتابع واستمرارية الشراء): 12(الجدول رقم 

 ABCDEF  الالوالء

  AAABBB  والء غري مستقر

  ABABAB  )جمزأ(والء مقسم

  AAAAAA  والء تام

  191-190مرجع سابق، ص ص ،التقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار :المصدر

لكن يبقى هذا املقياس غري واضح من حيث التوليفات الواجب أخدها من املشرتيات كما أن هذه األخرية تتغري      

  .باستمرار

، هذا املقياس )t-1(تتوقف على مشرتيات الفرتة )t(هذا النوع يرى مشرتيات الفرتة : مقياس احتمالية الشراء- 3

  .يعتمد على معطيات زمنية وقواعد البيانات التسويقية، لكن مجع البيانات على املستوى الفردي يبقى أهم عائق

  مقاييس الوالء الموقفية: ثانيا

  :2نتشارا هيإاملقاييس األكثر 

  :التالية حسب الردودبالعالمة  اإلرتباطمدى  )Lacoeuilhe (وقد حددت أعمال : ارتباط العميل- أ

 ؛أنا جد متأثر �ذه العالمة -

 ؛المة جيلب يل الكثري من السعادةشراء هذه الع -

 ؛رفاهية أكثر بامتالك هذه العالمةأجد  -

 ؛أنا جد مرتبط �ذه العالمة -

  .أنا جد مهتم �ذه العالمة -

ن يبقى املتفق عليها هو أتوسع استعمال االلتزام يف أدبيات التسويق، ومن بني املفاهيم : التزام العميل بالعالمة- ب

  :3نقطاع املعروض من العالمة، وقد مت تقدمي السيناريوهات التاليةإالعميل بدون تصرف يف حال 

 تأجيل الشراء(إن مل أجد العالمة أو املنتج الذي اعتدت عليه سأنتظر(. 

 إن مل أجد العالمة أو املنتج الذي اعتدت عليه سأحبث يف متاجر أخرى. 

  والء منخفض(العالمة أو املنتج الذي اعتدت عليه سأشرتي عالمة أخرى إن مل أجد.( 

                                                           
  .291- 190.مرجع سابق، ص ص ،التقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار  1

2
 Christophe Terrasse, op. cit, p221. 

3
 http://files.books.elebda3, Mesures de la fidélité, p69, voir le 14/02/2016. 



 التوجه السوقي وأثره على والء العميل                                                                     فصل الثانيال

                                                                                                                      

82 
 

 تدل على االلتزام العايل أما األخرية فتدل على االلتزام األوىلفالعبارة  هذه الردود حتدد مدى التزام العميل    

  .الضعيف بالعالمة

التفريق بني نية هنا وجيب  ،الواجهة للموقفنية السلوك وباخلصوص نية إعادة الشراء تعد ف: نية إعادة الشراء-ج

 تعين العمالء احلاليني أو اجلدد، أما الثانية فتتعلق فقط بالعمالء الذين قاموا بعملية األوىلالشراء ونية إعادة الشراء، ف

   .من قبل الشراء

  قياس الوالء المركبم: ثالثا 

يعترب تكرار عملية ملقياسني السابقني، فهذا االجتاه بعض الباحثني حالوا خلق مؤشرات عن والء مركب جيمع بني ا

الوالء احلقيقي هو الذي يتطابق فيه السلوك مع املوقف، فالبعدين ضروريني ومتكاملني الشراء لوحده والء مغشوش، و 

  .1األخروال يعوض احدمها 

  دور رضا العميل في خلق والئه: المطلب الثالث

كبري وال حتاول تقدمي أحسن العروض إلرضائهم،   اهتماميف ظل أسواق البائعني كانت املنظمة ال تعري للعمالء     

جل أكان على الغالبية الوقوف لساعات من   أوروبايف شرق و من العرض واملنظمة يف موقف قوة،  أكربالطلب ف

ين فقد تغريت املعطيات وأصبح الفرد خيتار من احلصول على احتياجا�م وبأسعار مرتفعة، أما يف ظل أسواق املشرت 

نه إبني جمموعة واسعة من املنتجات، ويف هذه احلالة لو يفشل البائع يف تسليم السلعة أو اخلدمة كما يتوقعها العميل ف

  . 2سيخسره بسرعة لصاحل املنافس، فعميل اليوم متطلب جدا، متعلم وسقف توقعاته ترتفع باستمرار

المتها، نه فرصة ملضاعفة عدد سفراء عأء، كما يوم أدركت أن رضا العميل يعد الذراع احلقيقي للوالفاملنظمة ال    

كلما زاد رضا العميل ن الرضا يشكل شطرا مهما يف هذا املفهوم فإاملنظمة املعاصرة ف اهتمامفإذا كان الوالء هو حمل 

  .3عاليةحتفاظ وهو ما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق أرباح زاد معدل اإل

  تعريف رضا العميل: األولالفرع 

 :قدم الباحثون العديد من التعاريف للرضا حماولني حصر معامله الرئيسية، ويلخص اجلدول التايل أهم هذه التعاريف

 

 

  

                                                           
1 Ibid, p28. 
2 Philip Kotler et autre, Principles de marketing, prentice hall Europe, 2eme édition, Paris, 1999, p471. 

  .250عبد ا�يد رشيد الربواري، مرجع سابق، ص  3
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 ملخص ألهم تعاريف الرضا): 13(الجدول رقم 

  التعريف  الباحث
Evard )1993( هو احلالة النفسية اليت تعقب عملية الشراء.  

Kotler )1999(   أو السليب املدرك من طرف العميل، نتيجة املقارنـة بـني األداء الفعلـي للسـلعة أو اإلجيايبالشعور 

  .1اخلدمة و التوقعات

  .من التضحيات أكرباحلالة اليت تكون فيها املنفعة   )2001( المعيقلي

Gunasekaran)2001(   املنظمـــة علـــى حتقيـــق أو جتـــاوز توقعـــات  اخلـــدمات الـــيت تقـــدمهامقيـــاس ملـــدى قـــدرة املنتجـــات و

  .2الزبون

  .الناتج النهائي للتقييم الذي جيريه الزبون لعملية تبادل معينة  )2005( العجارمة

Dehghan )2006(  اإلدراكية لتجربة استهالك السلعة أو اخلدمةتج اجلمعي لردود الفعل النفسية والتقوميية و النا.  

املتحققــة مــن االســتخدام لــذلك املنــتج دون غــريه، ولــيس بالضــرورة أن يكــون مــا هــو اقــل  النتــائج   )2009( عليان

  كلفة من غريه أو قد يكون األقل كلفة ذاته

  251، مرجع سابق، صالتقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزاربمن إعداد الطالب باالستعانة : المصدر

اخلـدمات، القـيم املدركـة واملتوقعـة للسـلع و من التعريف السابقة نستنتج أن الرضا هو ناتج عمليـة مقارنـة وتقيـيم بـني     

  :ويعرب عن حالة شعورية قد تكون اجيابية أو سلبية جتاه املنتج وميكن التعبري عنها بالنموذج التايل

  السيناريوهات المحتملة للرضا): 25(رقم  الشكل

  

 :إعداد الطالب استنادا إىل حتليل : المصدر

Jean-Jacques Lambin, op. cit, p124  

                                                           
1 Philip Kotler et Kevin Lane Keller, Marketing management, , Pearson Education, Inc, 14th edition , New Jerse 
p128. 

  2 فهد إبراهيم جورج حوا، اثر اإلدارة اللوجستية في رضا الزبائن، مذكرة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط، 2013، ص25.

مقارنة بین القیمة المدركة واالقیمة المتوقعة

االقيمة المتوقعة>القيمة المدركة 

جد راض

االقيمة المتوقعة═القيمة المدركة 

رضا

االقيمة المتوقعة<القيمة المدركة 

عدم رضا



 التوجه السوقي وأثره على والء العميل                                                                     فصل الثانيال

                                                                                                                      

84 
 

  محددات الرضا: الفرع الثاني

  :1يتحدد الرضا يف ثالثة أبعاد رئيسية

تعـــرب التوقعـــات عمـــا يعتقـــده الفـــرد حـــول موضــــوع مـــا وفـــق قـــيم معياريـــة قـــد تكـــون شخصــــية أو : التوقعـــات  - أ

ـــه ملـــدة زمنيـــة حمـــددة"أ�ـــااجتماعيـــة، وتعـــرف التوقعـــات  وتتحـــدد ، "املعتقـــدات املتعلقـــة خبـــواص املنتـــوج أو أدائ

  :توقعات العميل من خالل

 ؛الوعود الصرحية من صاحب املنتج -

 ؛اخلربة السابقة يف تعامله -

 ؛ربة السابقة مع العالمات األخرىاخل -

 .اآلراء، اسم املنظمة -

  .استعمال املنتج، وهو املعيار للحكم على مدى حتقيق التوقعاتيعرب عن حلظة احلسم نتيجة :  األداء الفعلي-ب

  :تعرب عن الفرق املدرك بني األداء املتوقع واألداء الفعلي، ونكون أمام السيناريوهات التالية: المطابقة-ج

مـــن املتوقـــع وهـــي نتيجـــة اجيابيـــة، وتعـــين أن املنظمـــة جنحـــت يف جتـــاوز توقعـــات العميـــل وهـــو مـــا  أكـــرباألداء الفعلـــي  -

  .ينعكس على رضاه

ئهــا وهـي حالــة غـري مرغــوب فيهـا، تعـين أن املنظمــة عجـزت عـن حتقيــق توقعـات عمال: قـل مــن املتوقـعأاألداء الفعلـي  -

 .أمام عمالء غري راضني ناآلوهي 

  ن رضا العميل ووالئهالعالقة بي: الفرع الثالث

ن رضا العميل أهم عامل مفسر للوالء، لكن هذا ال يعين بالضرورة أن كل عميل راضي هو عميل أعرفنا سابقا      

نه ال جيوز أن من باب املؤكد أنه أصبح كما أ،  2نه راضيأكل عميل ذو والء يعين بالضرورة   ذو والء، كما أنه ليس

  .3مصطلح أصبح له مدلوالته عكس االعتقاد الذي كان سائداحيل مصطلح مكان األخر كون كل 

املتعارف عليه نظريا هو خطية العالقة بني الرضا والوالء، حيث يرتفع الوالء تناسبيا مع الرضا، لكن األعمال اليت  

أظهرت أن العالقة فيها نوع من  1995 سنة ) JONES et SASSER( بعدها و *XEROX   قامت �ا مؤسسة

  :4االلتباس والشك عكس ما هو متعارف عليه نظريا،  وللتوضيح نفرتض حالتني تنافسيتني خمتلفتني

                                                           
  .61، ص2006جامعة اجلزائر، ، كلية العلوم التجاريةختصص تسويق، ،منشورةغري ، رسالة  ماجستري تفعيل رضا الزبون كمدخل استراتجي لبناء والئهحامت جنود، 1

2 Jean-Jacques Lambin, op. cit, p128. 

نوروالك،  قع املقر الرئيسي للشركة يف هي شركة عاملية متخصصة يف جمال إدارة املستندات، ملحقات احلاسوب  وآالت التصوير الضوئي، باإلضافة إىل خدمات استشارية ذات عالقة، ي*

  .2007يف أكتوبر  ستانفورد، كونيكتيكت مت نقل املقر من كونيكتيكت

3
 Lee Eisenstaedt, op. cit, p2. 

4
 Jean-Jacques Lambin, op,cit,  p128 



 التوجه السوقي وأثره على والء العميل                                                                     فصل الثانيال

                                                                                                                      

85 
 

هذه احلالة جندها يف  يف هذه احلالة درجة الرضا ستكون مطابقة للوالء تقريبا،: في سوق خال من المنافسة-ا

خدمات توزيع املياه والكهرباء، أي األسواق اليت تكون فيها تكلفة تصاالت، مثل سوق اإلية اإلحتكار األسواق 

  .أسرىختيار فهم مبثابة ، فالعمالء هنا ليس هلم اإلنتقالأو وجود عراقيل لإل التغيري مرتفعة

هذا النوع من الوالء بإمكانه أن ينهار بسرعة، ففي األمثلة السابقة نفرتض أن تلك األنشطة مت فتحها أمام اخلواص 

 .، اليت فقدت نسبة كبرية من متعامليها)SAA(و بظهور تكنولوجيا بديلة، كما حدث للمؤسسة اجلزائرية للتامني أ

تكلفة التغيري منخفضة، يف هذه لشديدة حيث تكون البدائل متاحة و يف ظل املنافسة ا: في األسواق التنافسية-ب

  .أكثر عدم خطية العالقة بني املفهومنياحلالة يوجد اختالف كبري بني الوالء والرضا وهنا يتبني 

  العالقة بين الرضا والوالء): 26(الشكل رقم 

 
Source: Jean-Jacques Lambin, Jean-Jacques Lambin, Marketing stratégique et opérationnel, septième 
édition, Dunod, paris, 2008,  p129 

   :نالحظ من الشكل   

 أكربنتقال إىل عالمة أخرى، نالحظ أن ز بوجود بدائل كثرية مع سهولة اإلحالة املنافسة كما ذكرنا تتمي 

 من سلم خبمسة درجات، فيما األوىلختالف يف معدل الوالء للعمالء الراضني كان يف األربع درجات إ

  .سجل التقارب يف درجة واحدة من أصل مخسة

  بني تدرج يفرتاض سلم للرضا خبمسة درجات إ، فبكوتلرأكدها  حقيقة الرضا والوالء ليسا يف ارتباط مطلق

  :1الرضا املنخفض إىل الرضا التام جند

                                                           
1
 Philip Kotler et Kevin Lane Keller,op. cit, p128. 

 سوق غیر تنافسي
 كلفة التغییر عالیة   
 احتكار قلة            

 سوق تنافسي        
  توفر منتجات بدیلة

 كلفة التغییر منخفضة

تماماغیر راضي  ═1  
تماما راضي ═5  

 الرضا

ء 
وال

ال
℅
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  .من خالل الكلمة املنطوقة السلبيةالسليب العميل يود ترك املنظمة، مع إمكانية التأثري : الدرجة واحد - 

 . إمكانية التحول كونه يف حالة حبث عن عروض أفضل ، معالعميل راضي: 4إىل  2من الدرجة  - 

ية يف حميطه، اإلجيابستعداد إلعادة الشراء واستعمال الكلمة املنطوقة إالعميل راضي جدا وعلى : ى اخلامسيف املستو - 

من عمالء يف حالة الرضا  أكربستعداد إلعادة الشراء ستة مرات إوجدت أن عمالء الرضا التام على XEROX  فشركة

الرضا التام يقرتب (تتجه إىل اخلطية فقط يف املستويات العليا من الرضا بني الرضا والوالء فالعالقة، شهرا القادمة18يف 

  .1)من الوالء التام

  :2و عليه ميكن أن نضع النتائج التالية

  .ختيار غري كايف للحفاظ عليهمالرضا وحده لعمالء هلم حرية اإل -

تويات من الوالء حىت يف حالة عدم ، فيمكن للمنظمة حتقيق مسالتام فقط العمالء الراضون متاما مرشحون للوالء - 

مستويات منخفضة من الرضا، لكن بلوغ مستويات عليا من الوالء حيتاج إىل مستوى أعلى من الرضا، يف الرضا أو 

  .على الوالء جيب أن يتجاوز حدود معينة أكربوحىت يكون للرضا تأثري 

  :و فيما يلي نلخص أهم أسباب عدم الوالء رغم توفر عنصر الرضا

يزيل عوائق و نه زيادة اخليارات أمام العميل أوجود منافسة كبرية يف السوق من ش: أسباب خاصة بالبيئة التنافسية-ا

  .أمامه من التحول

 حينها الفإنه ورغباته  هيتعامل مع املنظمة اليت �تم باحتياجات بأنه شعرعندما ي يلالعم :أسباب خاصة بالعميل- ب

ويف املقابل ميكنه التفكري أسهل، هذا النوع من املنظمات جيعل حياته  ففي اعتقاده أن الوالء، يفالتغيري بل يف  فكري

  :احلاالت التالية إحدىحتققت  إذايف عدم الوالء 

 ؛للعميل اإلجتماعيةحتسن الوضعية   - 

 ؛تابة مع مرور الوقتإحساسه بالر حالة  يفالبحث عن التنويع  - 

  ؛األفضلميكنه تقدمي  هقريب مننه هناك دوما يف مكان ما أالعميل  عتقادإ - 

 هتماماالفقد يشعر العميل بقلة  معاملة، آخرث سوء تفاهم يف و حد أوفشلت املنظمة يف تلبية حاجاته حاليا  إذا - 

  ؛أملهسبب يف خيبة توينشغال املوظف بالرد على املكاملات إ عند

  سببهكان  األمريكينيسبب عزوف  أنوجدت  األمريكيةعند حدوث خلل يف العالقة، ففي نشرية للجمعية  - 

العميل اليوم عن املنظمة ليس تخلي ف أخرى، أسباب ℅12سببه عيوب يف خدمة العمالء،  ℅75،املنتج أداء ℅13 

   3.فشل املنظمة يف خدمته بنسبة كبرية الرضا عن املنتج بل فقط عدمسببه 

                                                           
1
 Jean-Jacques Lambin , Marketing stratégique et opérationnel, Dunod, paris, septième édition, 2008,  p129. 

2
 Jean-Jacques Lambin, op. cit p129. 

3 Sionade Robinson, Lyn Etherington, Customer Loyaltym: A guide for time travelers, Palgrave Macmillan, New 

York,  2006, p2.  
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املنظمة على من حرص وجود يهمه  أكربقل يهتم بالرضا ملا تقدمه املنظمة من منتجات لكن بدرجة أالعميل بدرجة ف

 .1تلبية احتياجاته

والء فاألكيد لن كانت ليست كل طرق الرضا تؤدي لإالرضا أساس متني لبناء الوالء، و مما تقدم ميكن أن نقول أن    

العميل غري الراضي ال يقل أمهية عن العميل و  ،الوالء، وهذا يف ظل املنافسة املفتوحةأن عدم الرضا يؤدي إىل عدم 

يف  نه بات من املؤكدكما أ،  بيل غايتالراضي حيث ميكن استغالله يف حتسني املنتج أو اخلدمة على حد تعبري 

  .2األخريعمل باستقاللية عن ميكن ألحدمها أن كل من الرضا والوالء ال   أن األخريةالسنوات 

  تفعيل إدارة العالقة مع العميل لتعزيز والئه: المطلب الرابع

املنظمة التسويق بالعالقات كبديل للتسويق الصفقي و�دف احلفاظ على العميل ألطول فرتة  انتهجت أنبعد     

على املنافسة احمللية والدولية  أكثرممكنة، متكنت املنظمة من كسب قاعدة كبرية من العمالء، لكن مع انفتاح السوق 

من جهة أخرى حيث أصبح األخري أكثر تطلبا من ذي قبل، إضافة إىل يف قراره الشرائي لعميل ااحرتافية  من جهة و

سرتجاع السيطرة والقدرة على املنظمة مراقبة عمالئها، وإل تالتطور التكنولوجي لوسائل االتصال، هذه العوامل صعب

  .3اظ على والئهم قامت ببناء إسرتاجتية تعتمد على العميل، عرفت بإدارة العالقة مع العميلعلى مراقبتهم واحلف

  تعريف إدارة العالقة مع العميل: األولالفرع 

  :كان موضوع إدارة العالقة مع العميل حمل تعريف العديد من الباحثني، و فيما يلي بعض التعاريف

  العميل تعريف إدارة العالقة مع): 14(الجدول رقم 

  التعريف  الباحث

Clay et Mait )1999( مرحبةدف إىل بناء عالقة عمالء طويلة و مبدأ يه  

Kathleen )2000(  متكاملة مع كل عميلبنية على إقامة اتصاالت مفيدة و إسرتاجتية املنظمة الضرورية امل  

 Hney et Zabin )2001(   تشـكيلة واسـعة مـن الوسـائل املختلفـة الـيت تعمـل مـن القدرة على احلـوار املسـتمر مـع العمـالء باسـتعمال

  .اجل البقاء يف اتصال دائم مع العميل

Doug )2002(  متكنهـــا مـــن الرتكيـــز علـــى الئهـــا، دخلهـــا ونفقا�ـــا و إســـرتاجتية األعمـــال الـــيت تســـمح للمنظمـــة مبتابعـــة عم

  .الفرص يف األسواق املستهدفة

Demirel )2003(  أن تتسع إىل كل املنظمة الفلسفة التشغيلية اليت جيب.  

Zyeyik )2005(  الشركاءالتعاون بني األقسام، العمالء و  فلسفة إدارة العالقة املبنية على العميل اليت متكن من التنسيق و.  

Payne )2006(   نظـــام حاســــويب تســــتخدمه املنظمــــة لتخــــزين املعلومــــات عـــن العمــــالء، �ــــدف تقــــدمي منتجــــات حســــب

  .4الطلب

                                                           
1 Ibid, p12. 
2 Paul Szwarc, Researching customer satisfaction and loyalty,  kogan-page, London, 2005, p12. 
3 Nicolas Saint Cast, op. cit, p14. 

4
  .151صفارس حممد فؤاد التقشبندي، مرجع سابق، و نزار عبد ا�يد رشيد الرباوي   
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(2008) Gummesson حتول  -بعد التشخيص اجليد للعالقة بني الزبون والبائع-قيم واسرتاجتيات مبنية على التسويق بالعالقات

  .1إىل تطبيقات تعتمد على العامل البشري وتكنولوجيا املعلومات

Francis Buttle )2009( مـع الشـبكات اخلارجيـة ألجـل  املهام الداخليـةعمال اليت تتكامل فيها الوظائف و هو جوهر إسرتاجتية األ

  .2تكنولوجيا للمعلوماتمرتكزة على بيانات ذات نوعية و  ،لتسليم القيمة للعميخلق و 

  .3العملية الشاملة لبناء عالقات زبون مرحبة واحلفاظ عليها عن طريق تسليم قيمة ورضا منفردين للزبون )2009(كوتلر و ارمسترونغ 

  على املراجع الواردة يف اجلدول من إعداد الطالب اعتمادا: المصدر

 التعاريف السابقة نستنتج أن إدارة العالقة مع العميل هي إسرتاجتية حمورها العميل، تقوم على جلب العمالء من    

نسياق ، كما ينبه إىل عدم إاملرحبني واحملافظة عليهم باستخدام تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال الشخصية

ثمار يف أي جمال يبدو مرحبا يف الوقت الراهن، بل جيب أن تستثمر يف ا�ال الذي ترى فيه إمكانية املنظمة يف اإلست

  .  4بناء عالقات دائمة

  :5هي CRMالعالقة مع العميل  إدارة أنهذا يعين 

 ؛كل العمالء لكن مع املرحبني منهمإقامة عالقة خمتارة ليست مع   -

 ؛مرحبة على املدى الطويلاء عالقة بن إىلموجهة : هلا بعد زمين -

 ؛قرب للعميل و يف اتصال دائم معهالبقاء دوما األ: هلا بعد عالئقي -

  .زيادة فعالية مراكز االتصالمن خالل تبسيط عمليات التسويق و  :هلا بعد عمليايت -

 أهداف وأنواع إدارة العالقة مع العمالء: الفرع الثاني

  :أهداف إدارة العالقة مع العمالء -أ

تبــين املنظمــة العالقــة كمــنهج يف تعاملهــا بــدل الصــفقة مكنهــا مــن كســب قاعــدة مــن العمــالء، لكــنهم ليســوا بــنفس     

املســتوى مــن الرحبيــة، فكــان لزامــا علــى املنظمــة غربلــة قاعــد�ا مــن العمــالء وتصــنيفهم حســب مــردوديتهم حــىت تطبــق 

متكنهـا مـن و  على األصـناف غـري املرحبـة أو األقـل رحبيـةاإلسرتاجتية املناسبة لكل صنف وحىت ال تضيع اجلهود التسويقية 

  :6رفع رحبية بعض العمالء، وحسب مقياس إدارة العالقة مع العمالء فقد حدد اإلستثمار يف هذه العناصر كما يلي

 ؛جل حتقيق والء العمالء احلالنيأمن  ℅43 -

 ؛جل احلصول على عمالء جددأمن  ℅26 -

 ؛يةاملرحبني، من اجل الرتكيز على العمالء األكثر رحبجل رمسلة العمالء أمن  ℅20 -

 .جل ختفيض التكاليفأمن  ℅11 -

                                                           
1 Evert Gummesson, Total relationship marketing, Butterworth-Heinemann, Third edition, UK ,  2008, p7. 
2 Francis Buttle, op. cit, p15.  

  .152، مرجع سابق، صالتقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار 3
4 Frederick F. Reichheld, op. cit, p86. 
5 Rene Lefebure et Gilles Venture, op. cit, p33. 
6 Ibid, p39. 
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  :1و عليه فان األهداف املرغوبة من تطبيق إدارة العالقة مع العمالء هي

 ؛ بفعالية وكسب عمالء مرحبني جددإدارة العالقة مع العمالء احلاليني املرحبني -

 ؛فيض تكاليف العالقات مع العمالءخت -

 ؛زيادة رقم أعمال العمالء احلالني -

 ؛سويقية إىل العمالء األكثر رحبيةإعادة توجيه اجلهود الت -

 ؛ختفيض نسبة التسرب -

 ؛أخد صورة متكاملة عن العمالء -

 ؛يدة الحتياجات الفئات املستهدفةاملعرفة اجل -

 .2حتسني خدمات التسليمتطوير املنتجات و  -

 :يف اجلدول التايلنلخصها : أنواع إدارة العالقة مع العمالء  -  ب

 أنواع إدارة العالقة مع العميل): 15(الجدول رقم 

  أهم مميزاته  النوع

CRM هــو جــوهر إســرتاجتية األعمــال القائمــة علــى العميــل، �ــدف إىل كســب واحملافظــة علــى العمــالء   االستراتيجي

  .املرحبني

CRM خدمة العمالءات املرتبطة بالعميل مثل البيع و يعتمد على أمتتة العملي  العملي.  

CRM حتليل البيانات املتعلقة بالعميل ألغراض إسرتاجتية أو تكتيكية  التحليلي.  

CRM مشــاركة اجلميــع يف إعــالء قيمــة  إىلاســتخدام التكنولوجيــا عــرب كامــل أقســام املنظمــة، للوصــول   تعاوني

  .العميل

Source: Francis Buttle, op. cit, p4. 

  العالقة مع العميلتفعيل : الفرع الثالث

تأكد القائمون على املنظمات املعاصرة أن مستقبل منظما�م مع العمالء ذوو الوالء، لذلك حيرصون على جعل     

عالقات دائمة أساسها  حد الطرفني، من خالل بناءأمن جمرد تعامالت قد خيسر فيها  أكربما يربطهم بالعمالء 

على املنظمة والء ال خيص كل العمالء بل فئة املرحبني منهم فقط، فتعمل أن الإليه الوالء، لكن ما جيب اإلشارة 

مستقبال، وهنا يظهر الدور  أكربصلون عليها حىت تستخلص منهم قيم توطيد العالقة معهم، و تزيد يف القيم اليت حي

نها رافد أساسي له، وهذا ، فإدارة العالقة مع العمالء ليست الوالء لك)CRM(ز إدارة العالقة مع العمالء االكبري جله

  :     ما يبينه الشكل

 

                                                           
1 Jeremy Kourdi, the marketing century, Wiley, 2011, p118. 
2 Nicolas Saint Cast, op. cit, P15. 
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  العالقة بين إدارة العالقة مع العمالء والوالء): 27(الشكل رقم 

   

  

  

  

  

  

  

: survey in ustomer relationship management and customer loyaltyC: Duy Kosoglu, source
sector of banking, international of business and social science, vol, 3nov,2012, p285.  

ا قاعدة بيانات خاصة �املنظمة تقوم جبمع املعلومات قدر املستطاع عن عمالئها، لتشكل : من  الشكل    

التمييز بينهم لتتعرف على احتياجا�م وشكاويهم وتبقى يف اتصال معهم مع بعد دراستهم تقوم بتصفيتهم و بالعمالء و 

  .1حالة كل عميل، و تستمر يف التقييم و التعديل حىت تصل إىل رضا العميل مث والئه بحسة تقدمي حلول فردي

  القته بوالء العميلالتوجه السوقي وع: المبحث الثالث

أهم  نتعرض يف هذا البحث إىل مفهوم القيمة كمدخل لبناء عالقة طويلة األجل مع العميل، من خالل حتديد     

هي حتقيق املنفعة ة إىل حالة التوازن يف القيمة، و كيفية اإلستثمار فيها حىت تصل املنظمتعاريفها وخمتلف مكونا�ا و 

من جهة أخرى املنظمة تستفيد من تراكم األرباح اليت العميل من تراكم املنافع و  ستفيدلكال الطرفني، فمن جهة ي

  .يدرها العميل مقابل ذلك

  قيمة العميل: األولالمطلب 

  قيمة العميلتعريف :األولالفرع 

   :التايل نورد بعضها يف اجلدول كغريها من املفاهيم التسويقية كانت القيمة موضع تعريف العديد من الباحثني،    

  

  

                                                           
1 -Duy Kosoglu, op. cit, p285. 

 معرفة احتیاجات و شكاوي العمیل

 إدارة العالقة مع العمیل

 رضا العمیل

العمیلوالء   

نات العمیلاتشكیل قاعدة بی تقدیم حل خاص للعمیل  
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  تعريف القيمة):16(الجدول رقم 

  التعريف  الباحث

Laitmark and others )1997( 1العالقة بني درجة رضا العميل على السلعة أو اخلدمة احملصلة والرضا عند السعر املدفوع  

Kotler )1997(   2املتوقعةالفرق بني إمجايل املنافع املتوقعة من السلعة أو اخلدمة و إمجايل التكاليف  

Gonca Telli   3الفرق بني منافع العميل من امتالك أو استعمال املنتج و تكلفة احلصول عليه  

Kotler )2002(  4حكم تقرييب للمستهلك حول قدرة السلعة على تلبية متطلباته  

  توقعها عند الشراءالثمن احلقيقي للمنتج املقدم للزبائن، أي الفوائد اليت ميكن للزبون   )2002(سوهين و كوتلر

  الزبون لكل فوائد املنتج مقارنة بتكلفة التعرف على املنتج او استهالكه إدراك  )2006(إينزل و اخرون

  الثمن احلقيقي للمنتج املقدم للزبائن، أي الفوائد اليت ميكن للزبون توقعها عند الشراء  )2009(لوديتشن و أخرون

  على املراجع الواردة يف اجلدولمن إعداد الطالب اعتمادا : المصدر   

ل تفاق على أن قيمة العميل هي ناتج لعملية مقارنة بني مكاسـب حيصـل عليهـا العميـإمن التعاريف نالحظ أن هناك  

   :التايل يف الشكل" كوتلر"عرب عنها  وقد .واملقابل الذي يتحمله لقاء ذلك

 قيمة العميل): 28(الشكل  رقم   

 

  

  

  

Source : philip kotler et autres, op. cit, p474. 

اليت تعرب على جانب من و  دركةاملفاضلة ليس سعر املنتج أو جودته، إمنا القيمة املفاألساس الذي حيسم به العميل     

ال أن ه جيب على البائع أو أنتعليقا على الشكل " كوتلر"يقول ، و 5من التضحيات أكرباملنافع حيث تكون األخرية ّ 

نت القيمة املنافسون من قيمة، فإذا كاما يقدمه حيدد حجم املنافع الكلية والتكاليف الكلية ويقارن بني ما يعرضه و 

من خالل  نه يف هذه احلالة أمامه بديلني، إما أن حيسن يف القيمة أو املنفعة املقدمةإف أكرباملقدمة من املنافسني 

مل يقوم بتخفيض التكاليف اليت يتحملها العميل وتش أو أنالصورة الذهنية للمنتج املعروض، تطوير املنتج، اخلدمة و 

 ، فاملهم هو إعالء قيمة العميل كو�ا 6تقليل األخطار عن طريق تقدمي ضماناتتسهيل عملية التسليم و  السعر،
                                                           

1 Karin P, N Abele, Customer equity, dimensions and realisation process , A thesis submitted in the partial 
fulfillment De Montfort University for the degree of Doctor of Philosophy, 2008, p25. 
2 Idem. 
3  Gonca Telli, yamamoto, Understanding customer value concept, key to success, Maltep university, p549, 
http://s3.amazonaws.com, pdf , le: 12/08/2015 

319.، مرجع سابق، صالتقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار  4  
  .11، ص2005جامعة بغداد، كلية اإلدارة و االقتصاد، ، التكامل بين سلسلة  قيمة الزبون و سلسلة قيمة المنظمةكريا املطلق، ز  5

6
 Philip Kotler et autres, op. cit, p475. 

)المنافع( إجمالي القیم  

النقدیة، الوقت، الجھد، التكلفة  إجمالي التكالیف

 النفسیة

المنتج، الخدمة، القیمة 

 الشخصیة، الصورة الذھنیة

 منافع العمیل القیمة المدركة

– 
̳̳̳
̳‒  
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  :1أصبحت ضرورة  يف ظل البيئة التسويقية املعاصرة وهذا للحقائق التالية

  قيمة أعلى معلى املنتج الذي مينحه ونبني جمموعة من العروض ويف األخري يستقر  ونيقارن الءالعم. 

  فالفرد الذي يريد يريدون فقط ما يليب حاجا�مبل اخلدمات،  أوالعمالء ال يريدون خصائص املنتجات ،

 ) .التبييض(تبيض أسنانه ال يهمه املعجون ذو األلوان بل يريد املعجون الذي حيقق له الغرض 

 العالقة أكثر مرد ودية من الصفقة.  

 .ييمية لرتاكم املنافع وما يقابلها من تضحياتو عليه ميكن القول أن قيمة العميل هي عملية تق

  قيمة العميلمصادر : الفرع الثاني

مهما كان هدف املنظمة من عالقتها مع العميل سواء اكتسابه، احملافظة عليه، زيادة هامش الربح أو احلصة     

للعميل وكذا القيمة اليت يتوقعها، نه من الضروري أن تكون على دراية مبستوى القيمة اليت توفرها منتجا�ا إوقية فالس

فاملنظمة حباجة إىل معرفة مصادر القيمة هلذا العميل، ويوضح الشكل التايل القيم اليت توفرها املنتجات للعميل 

 :2واملتمثلة يف ثالثة مصادر

  مصادر القيمة بالنسبة للعميل): 29(الشكل رقم 

  المصدر النفسي                                 

  المصدر االقتصادي المصدر الوظيفي 

  170سونيك غوبتا و دونالد ليهمان، مرجع سابق، ص: المصدر

ن استخدام املنتجات عل باستخدام منتجات املنظمة عوضا تعرب عن املبلغ الذي يوفره العميو : القيمة االقتصادية-أ

املنافسة، مبعىن امليزة النقدية املتأتية من املنتج مقابل البدائل املتوفرة، ففي التسعينات من القرن املاضي طرحت شركة 

)CONEDITION( واط كمنافس للمصباح التقليدي  18فلورسنت االقتصادي يف الطاقة الكهربائية بقوة  مصباح

، ففارق السعر كبري جدا لصاحل $0.8يف حني املنتج التقليدي يباع بسعر $8طرح بسعرواط، املنتج اجلديد  75بقوة 

  3أضعاف املنتج التقليدي؟ 10املنتج التقليدي، فما الذي يدفع العميل إىل شراء املنتج اجلديد الذي يبلغ سعره 

                                                           
1 Paul baines et autres, Le marketing, des fondamentaux a la pratique contemporaine, De boeck, Bruxelles, 

2012, p555. 

 
  .178-173صسونيك غوبتا و دونالد ليهمان، مرجع سابق، ص    2
  .176صسونيك غوبتا و دونالد ليهمان، مرجع سابق،   3
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نتج التقليدي إضافة إىل كونه أضعاف امل 10ن املنتج اجلديد يعمر قرابة إن السعر لصاحل املنتج التقليدي فإذا كا

إقتصادي يف الطاقة، أي أن بعد شراء املصباح العاشر التقليدي إضافة إىل الطاقة الكهربائية املستهلكة من املصابيح 

العشرة، سيجد العميل نفسه دفع أضعاف املصباح اجلديد، فالقيمة االقتصادية تبىن على جودة املنتج وإذا كان هناك 

  .1ن احلكم سيبىن على السعرإات املتنافسة فنتجمتاثل يف امل

تعرب عن فوائد وظيفية أو تطبيقية قابلة للقياس، فهي مزايا األداء اليت يتمتع �ا املنتج فقد : القيمة الوظيفية-ب

يكون له أكثر من وظيفة، فالعميل قد مييل إىل هذا  أو أنقل تأثريا بأحوال اجلو القاسية أيكون يسع أكثر محولة أو 

  .املنتجات وإن كان األغلى مثنا وهذا بناءا على ميزته الوظيفية نالنوع م

تعرب كل من القيمة االقتصادية والوظيفية على الفوائد امللموسة للمنتج، أما القيمة النفسية فرتكز  :القيمة النفسية-ج

سم التجاري، السمعة والثقة، ويربز دور هذا النوع من القيمة عند بلوغ السوق اإل على اجلوانب غري امللموسة مثل

وحسب  ، وجود تشابه بني املنتجات، فتصبح الفوائد النفسية عوامل حمددة رئيسية للقرار الشرائي أومرحلة النضج 

احتياجا�م، هذه احلقيقة  ن العمالء يشعرون بضرورة احلصول على السلع واخلدمات ذات القيمة اليت تليبإكوتلر ف

وراء قيامهم بعملية الشراء، ولنجاح املنظمة جيب فهم األسس أو املصادر اليت يبين عليها العميل قيمته، واليت حددها 

  :2بأربعة أبعاد هي

 يعرب عن احتياجات العميل و رغباته: الشكل -

 .وفرة هذه السلع واخلدمات بالقرب من العميل: املكان -

 .ي يريده العميلذالسلع و اخلدمات يف الوقت الوفرة  :الوقت -

 .حيازة العميل للسلعة أو اخلدمة: امللكية -

  عناصر قيمة العميل: الفرع الثالث

املشرتك بني الكثري العامل وا من خالهلا حصر قيمة العميل، و هناك العديد من الباحثني الذين قدموا مناذج حاول    

ختالفات املوجودة بني جمموع املنافع اليت ميكن أن حيصل عليها وبني لقيمة العميل على أ�ا تقييم لإل منهم هو نظر�م

  جند أن منوذج كوتلر أكثر مشولية جمموع التكاليف اليت يتحملها عند مقارنة عروض السوق، ومبقارنة هذه النماذج

أما جانب الكلف فقد ركز على النقدية . 3ماديةمادية منها وغري كو�ا وضوح، حيث ركز يف جانب املنافع على  و 

 2000 لسنة )Lapierre( غري النقدية، أما باقي النماذج فالكثري منها مشتق من هذا النموذج، فنجد منوذج و منها 

ففي جانب املنفعة املدركة جند منفعة  ،التضحيةهي الفرق بني املنفعة املدركة و  هي أن القيمةمبين على نفس الفكرة و 

ت الصلة باملنتج ومنفعة ذات الصلة باخلدمة وأخرى هلا صلة بالعالقة، أما جانب التضحية فنجد كلف نقدية ذا

                                                           
  .322، مرجع سابق، صالتقشبندي فؤاد حممد وفارس الرباوي رشيد ا�يد عبد نزار  1

2 Anthoney G, Bennett , The big book of marketing, lesson and best practice from the world’s greatest 
companies, M C Graw hill, 2010, p4. 
3 Philip kotler et Kevin Lane Keller, op. cit, p125. 
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    ، يرى أن عناصر القيمة تكمن يف جودة املنتج، جودة اخلدمة، السعر)naumann(وأخرى غري نقدية، أما منوذج 

  املكانة الذهنيةو 

  :كوتلرقيمة العميل وفق  حمددات الشكل التايل ميثل 

  قيمة العميلمحددات ): 30(الشكل رقم  

  

  

  

  

  

  

 

  

Source: Philip kotler et Kevin Lane Keller, op. cit, p125. 

  :1يلي هي جمموعة املنافع اليت حيصل عليها العميل من السلعة أو اخلدمة وتظم ما :العميل اإلجمالية مكاسب-أ

  .اجلماليةهي اخلصائص اليت يتوفر عليها املنتج وتشمل األداء، املتانة، املطابقة واخلصائص : قيمة المنتج -1

هي املنافع غري امللموسة كخدمات ما بعد البيع، الصيانة، الضمان، الرتكيب و التدريب على : قيمة الخدمة -2

  .اخل..استعمال املنتج

عن ملسة أو تأثري العاملني واليت أصبحت من املزايا التنافسية للمنظمة فوجود  تنتج :القيمة الشخصية -3

  .األداء يزيد يف ثقة العميل يف ةعاملني ذوي احرتاف ومهارات كبري 

 وهي اليت يشكلها العميل عن املنظمة، عالمتها أو منتجا�ا من خالل جتربته مع منتجا�ا،: القيمة الذهنية -4

 .االجتماعي، إضافة إىل البعد النفسي و حيققها األداء احلقيقي ليتا املنفعةيساهم فيها مقدار و 

  :و تتشكل من: كلفة العميل اإلجماليةت-ب

  .املصاريف املتعلقة بههي سعر املنتج و : الكلفة النقدية -1

                                                           
1 Ibid, p125. 

 قیمة المنتج

 قیمة الخدمة

 القیمة الشخصیة

 القیمة الذھنیة

 الكلفة النقدیة

 كلفة الوقت

 كلفة الجھد

 الكلفة النفسیة

اإلجمالیة المكاسب  

 الكلف اإلجمالیة

 قیمة العمیل
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  .هو الزمن الذي تستغرقه عملية الشراء،  وهو عنصر مثني خاصة األفراد الذين هلم التزامات

 .تنقلألجل احلصول على املنتج من حبث و 

ختياراته أو نتقادهم إلإالفرد من العائلة أو األصدقاء، ك

نه هناك خطر على املنظمات اليت تعمل أمفهوم القيمة يف تطور، و 

الفهم اجليد للقيمة قدمت ثالثة  وألجلن تعي املعىن الفعلي لتحسني القيمة اليت يريدها العميل، 

أن القيمة أمر غري حمدد وأن قيمة السلعة أو اخلدمة تتوقف على كيفية 

إدراكها من قبل العميل، هذا يعين أن املنتج الواحد ميكن أن يكون له قيم خمتلفة حسب الكيفية اليت يقيم �ا العميل 

حىت يكون املنتج ذو  يضيف الباحثان أن القيم اليت حيصل عليها العميل جيب أن تفوق الثمن املدفوع

نه جيب أ )linn( جاذبية للعميل، أي أن يقدم للعميل أكثر من العنصر املادي يف املنتج، ولتحقيق هذا الغرض يرى

  :والثانية نظرة العميل كما هو مبني يف الشكل التايل

meta produit   

source : David E et Marcus G, Creating customer value, master thesis within business 
administration, a case study at Stilexo, Swede, 2008, p9

فـتظم  اإلجتماعيـةفنظرة املنظمة ترتكـز علـى املنـتج املـادي الـذي تعتـربه حبـد ذاتـه عـرض يـتم تسـعريه، أمـا اخلصـائص 

والسعر الذي يتوقعه من املنتج،  نتج على إشباع احلاجة الرئيسية،

1David E et Marcus G, Creating customer 
administration, Swede,  2008, p9. disponible sur le site:
:3603/FULLTEXT01.pdf 
2 Ibid, p7. 
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هو الزمن الذي تستغرقه عملية الشراء،  وهو عنصر مثني خاصة األفراد الذين هلم التزامات: كلفة الوقت

ألجل احلصول على املنتج من حبث و هي ا�هودات اليت يبدهلا العميل : كلفة الجهد

الفرد من العائلة أو األصدقاء، كنفسية اليت يتعرض هلا هي التأثريات ال: كلف نفسية

  . نتقاص من ذوقه

ravald and groroos (مفهوم القيمة يف تطور، و  أن

ن تعي املعىن الفعلي لتحسني القيمة اليت يريدها العميل، 

  .1منادج حاولت التفصيل يف القيمة اليت يريدها العميل

 and Anderson Narus(  أن القيمة أمر غري حمدد وأن قيمة السلعة أو اخلدمة تتوقف على كيفية

إدراكها من قبل العميل، هذا يعين أن املنتج الواحد ميكن أن يكون له قيم خمتلفة حسب الكيفية اليت يقيم �ا العميل 

يضيف الباحثان أن القيم اليت حيصل عليها العميل جيب أن تفوق الثمن املدفوع

جاذبية للعميل، أي أن يقدم للعميل أكثر من العنصر املادي يف املنتج، ولتحقيق هذا الغرض يرى

والثانية نظرة العميل كما هو مبني يف الشكل التايل) الصانع( نظرة املنتجاألوىلالنظر إىل املنتج من زاويتني، 

  جهة نظر المنظمة والعميلالمنتج من و 

               

reating customer value, master thesis within business 
, a case study at Stilexo, Swede, 2008, p9. 

فنظرة املنظمة ترتكـز علـى املنـتج املـادي الـذي تعتـربه حبـد ذاتـه عـرض يـتم تسـعريه، أمـا اخلصـائص 

  .القيم اليت توفرها صورة املنتج

نتج على إشباع احلاجة الرئيسية،أما العميل فيحلل القيمة بناءا على قدرة امل

  .و النفسية اإلجتماعية

                                        
reating customer value, a case study at Stilexo, master thesis within business 

disponible sur le site: https://www.diva- portal.org/smash/get/diva2

الحاجة 
الرئسیة

توقعات السعر

  رغبات نفسیة
و اجتماعیة

المنتج 
المادي

السعر

خصائص 
اجتماعیة

 نظرة العمیل

                                                                     فصل الثانيال

                                                                                                              

كلفة الوقت -2

كلفة الجهد -3

كلف نفسية -4

نتقاص من ذوقهاإل

ravald( يرى كل من     

ن تعي املعىن الفعلي لتحسني القيمة اليت يريدها العميل، أ�ذا املفهوم دون 

منادج حاولت التفصيل يف القيمة اليت يريدها العميل

 (Andersonيقول     

إدراكها من قبل العميل، هذا يعين أن املنتج الواحد ميكن أن يكون له قيم خمتلفة حسب الكيفية اليت يقيم �ا العميل 

يضيف الباحثان أن القيم اليت حيصل عليها العميل جيب أن تفوق الثمن املدفوع، و 2املنتج

جاذبية للعميل، أي أن يقدم للعميل أكثر من العنصر املادي يف املنتج، ولتحقيق هذا الغرض يرى

النظر إىل املنتج من زاويتني، 

المنتج من و ): 31(الشكل رقم 

            

reating customer value, master thesis within business 

فنظرة املنظمة ترتكـز علـى املنـتج املـادي الـذي تعتـربه حبـد ذاتـه عـرض يـتم تسـعريه، أمـا اخلصـائص     

القيم اليت توفرها صورة املنتج

أما العميل فيحلل القيمة بناءا على قدرة امل    

اإلجتماعيةإضافة إىل الرغبات 

                                                           
master thesis within business 

portal.org/smash/get/diva2 

الحاجة 
الرئسیة

توقعات السعر

رغبات نفسیة
و اجتماعیة
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هي العناصر غري املادية يف املنتج اليت تعتمد عليها املنظمة يف جلب  )méta produit( عنصر)Linn( ويضيف

  .العميل كالعالمة

  الربط بين قيمة العميل وقيمة المنظمة: المطلب الثاني

مستقبل املنظمة خاصة يف ظل بيئة و سويق على أمهية الوالء على حاضر دارسني والباحثني يف التهناك إمجاع بني ال    

شديدة التنافس، واحملافظة على والء العمالء يتوقف على القيمة اليت تقدمها املنظمة، هذه األخرية تتميز بعدم الثبات 

نه يتوفر على الوسائل للتأكد من وعود أنظرا إلغراءات املنافسني وتطلب العميل الذي أصبح أكثر ثقافة ومعرفة، كما 

املنظمات، وعليه فاحلل أمام املنظمة هو االستمرار يف تقدمي األحسن، لكن يف اجلهة املقابلة املنظمة مطالبة  وادعاءات

  .باحلصول على قيمة أيضا حىت تستمر يف نشاطها، وهنا تظهر أمهية املوازنة بني قيمة املنظمة وقيمة العميل

  إستثمار قيمة العميل: األولالفرع 

به  هتمامااله بالعميل، فقد كثرت النداءات بضرورة اهتمامفكر التسويقي احلديث عن غريه هو إن أهم ما مييز ال    

من رجال التسويق إلدراكهم بأمهيته، ونتيجة هلذا مت بناء اسرتاجتيات ترتكز على  االستجابةوالرفع من قيمته وكانت 

  :رتاجتية املتبعة تأخذ الشكل التايلالعميل من خالل توفري قيمة جيدة له وحتسني مستوى رضاه، و كانت اإلس

  اإلستراتجية المعتمدة على العميل): 32(الشكل رقم 

  

  

  

  

  .73سونيك غوبتا ودونالد ليهمان، مرجع سابق، ص: المصدر

املنظمــة تقــوم بتحليــل املنافســة، دراســة العمــالء، البيئــة الداخليــة واخلارجيــة وهــو مــا يلــزم الفهــم : مــن خــالل الشــكل    

هنـا تسـتطيع املنظمـة التأكـد مـن مـدى قـدر�ا علـى  إىلاجليد الحتياجات العمالء وإمكانيات املنظمة مقارنة باملنـافس، 

  .1تلبية احتياجات ما يعين امتالكها لفرص تسويقية

يف مرحلة ثانية تقوم بتقسيم العمالء إىل شرائح واستهداف الشرحية األنسب مع اختيار الصورة الذهنية املناسبة، أما و 

  .ر املناسب، املكان أو قنوات التوزيع و الرتويجعمليا فيتم حتديد املزيج التسويقي املشكل من املنتج، السع

                                                           
.72سونيك غوبتا و دونالد ليهمان، مرجع سابق، ص

 1
  

 المنظمة

 االستھداف

 المنتج السعر الترویج المكان

لتموقعا التجزئة  

 المنافسة العمیل
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املالحظ يف هذه اإلسرتاجتية أ�ا موجهة أساسا لتوفري القيمة للعميل، وقد حققت جناحا كبريا يف هذا، لكن ما     

يق عن ا�هودات ألجل حتق أيعاب عليها عدم إعطاء نفس األمهية للتكلفة اليت تتحملها املنظمة أو التكلفة اليت تنش

  .رد اليت حتصل عليه املنظمة مقابل قيمة العميلاالقيمة للعميل، كما أ�ا ال حتمل دالالت عن قيمة املنظمة أو املو 

فأمام العميل املتطلب والقيمة املتطورة باستمرار، املنظمة ليس بإمكا�ا حتسني القيمة إىل ما ال �اية، كون العملية     

ن إمكانية استمرار املنظمة يف تقدمي إيسوا كلهم مرحبني من جهة أخرى، وعليه فتتطلب تكاليف من جهة والعمالء ل

  .القيمة للعميل يتوقف على القيمة اليت يوفرها للمنظمة

  توازن قيمة العميل: الفرع الثاني

إىل قيمة  املتزايد بإعالء قيمة العميل يعود ألمهية هذا األخري، لكن ما جيب التأكيد عليه هو أن ينظر هتماماال    

 تعرب عن جمهودات األوىلالعميل بوجهيها، أي قيمة العميل من وجهة العميل وقيمة العميل من وجهة املنظمة، ف

وإستثمارات تقوم �ا املنظمة ألجل توفري القيمة أو املنفعة للعميل أما الثانية فتعرب عن عائد هذه اإلستثمارات أو 

توفر قيمة للعميل بزيادة املنافع أو ختفيض التكاليف اليت يتحملها جراء حصوله القيمة اليت يقدمها العميل، فاملنظمة 

على منتجا�ا وخدما�ا، والعميل يوفر القيمة للمنظمة يف شكل تدفقات مالية فالوجه الثاين للقيمة يركز على ضرورة 

  :سرتاجتية علىاسرتداد األموال املستثمرة واليت ستكون سبب يف استمرارية املنظمة وتركز هذه اإل

 ؛دنه رصيأالنظر إىل العميل على  -

 ؛كيز على قيمة العميل طويلة املدىالرت  -

 ؛نه إستثمار يف العمالءأتنظر إىل التسويق على  -

 .التمييز بني العمالء من حيث املردودية -

بالوجه الثاين من قيمة العميل أن التجربة أثبتت أن هناك من العمالء من يدرون عوائد  هتماماالسبب يعود و     

، )الفراشات(إضافة إىل العمالء الذين ال يدرون أي ربح للمنظمة  لكنهم ال يشكلون بالضرورة العمالء األكثر رحبية

من القيمة لن يكون بوسعها  األولبسبب التكاليف اليت تتحملها املنظمة يف خدمتهم، فلو تتبع املنظمة الوجه 

نظرا لطردية ، 2لكن النتيجة املهمة اليت جيب التأكيد عليها هو أن قيمة املنظمة من قيمة عمالئها .1اكتشاف ذلك

 .العالقة بني قيم العمالء وإيرادات املنظمة، ويوضح الشكل التايل العالقة بني قيمة املنظمة وقيمة العميل

 

 

 

                                                           
  .125سونيك غوبتا و دونالد ليهمان، مرجع سابق، ص 1

2 Willem Burgers, Marketing revealed, challenging the myths  , Palgrave Macmillan, New York, 2008, p20. 
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  عالقة بين قيمة المنظمة وقيمة العميلال): 33(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 من إعداد الطالب استنادا إىل حتليل سونيك غوبتا و دونالد ليهمان: المصدر

سرتاتيجي كو�ا إستثمار سيعود على قيمة املنظمة إظمة إلعالء قيمة العميل هلا بعد تبدهلا املناجلهود اليت     

القيمة اليت حيصل عليها ، فالقاعدة متثل قيمة العميل وهي نتيجة جلهود املنظمة لصاحل العميل، ويف مقابل مستقبال

من  أكربكون القيمة احملصلة من العميل نه يوفر للمنظمة تدفقات مالية، ومن مصلحة املنظمة أن تالعميل فإ

  .التكاليف اليت تتحملها ألجله

  تأثير التوجه السوقي على والء العميل من خالل القيمة : المطلب الثالث

شتداد املنافسة أدى إىل زيادة إدراك املنظمة بضرورة تقدمي منتجات ذات قيمة أعلى لعمالئها للحفاظ على إإن    

   املوظفنيوالئهم، هذه القيمة مبنية على احتياجات العميل مع فهم طبيعة املنافسة يف السوق ويف ظل التكامل بني 

جه السوقي، هذا األخري له تأثري كبري على أداء املنظمة من ، أي أ�ا مبنية على التو 1واإلداريني لكل أقسام املنظمة

على السواء، إضافة إىل اعتماده  ه بالبيئة الداخلية واخلارجيةاهتمامخالل تركيزه على حتسني فعالية أنشطة املنظمة و 

 .على املعلومات خللق قيمة عالية وعلى حنو مستمر

  سب اإلجماليةالمكادور التوجه السوقي في زيادة : األولالفرع 

إن امتالك أو انتفاع العميل باملنتج يعين حصوله على منافع قد تكون مادية أو غري مادية، جمموع هذه املنافع     

يساهم التوجه السوقي يف زيادة القيمة اإلمجالية من خالل تعزيزه للقيم أو القيمة الكلية، و  املكاسب اإلمجاليةيشكل 

  .للمنتج اجلزئية املادية وغري املادية

  دور التوجه السوقي في زيادة قيمة المنتج-أ

                                                           
1 Barbara Ewers and Gaynor Austen, Market orientation: framework for Australian university, library 
management, (2004) vol. 17, p2. 

 قیمة المنظمة

تدفق األموالاألرباح  و  

 قیمة العمیل

 ھامش أرباح العمیل التكالیف اإلجمالیة القیم اإلجمالیة
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 كونه يساعد التوجه السوقي يف التطوير املستمر للمنظمة كنظام أو من حيث األنشطة والعمليات اليت تقوم �ا    

اجليدة املعلومات املستجدة ما يتيح للمنظمة تقدمي املنتجات ذات اجلودة فاملعرفة خيلق ثقافة مبنية على اخلربات و 

االطالع املستمر على املنافس يساعد على خلق تراكم معريف ستمرة و الحتياجات العميل مع البحوث التسويقية امل

والنتيجة تقدمي منتجات ذات قيمة أعلى، حيث تتطابق أو تفوق توقعات العميل  ،يكون األساس يف خلق املنتجات

يه إضافة إىل كونه يليب احتياجات العميل يتوفر أيضا على ميزة من جهة و تفوق ما يقدمه املنافس، فاملنتج احملصل عل

لتقدمي منتج أكثر  أكربوبالتايل فرصة  فالتوجه السوقي يتيح للمنظمة أخد نظرة حالية ومستقبلية عن السوق تنافسية،

اإلنتاج يف  مهندسياملنافس و ، ج �موعة أفكار لكل من العميلاملنتج الذي حيصل عليه العميل هو ناتف. 1تطورا

التوجه السوقي  األفكار، كما أن من متكاملة فاملنتج الذي حيصل عليه العميل هو حصيلة �موعة  أي أناملنظمة، 

العالقة ) Fred Langerak(، وقد أثبتت دراسة لالتجديد يف املنظمة ويساهم يف جناح املنتج اجلديدإىل يؤدي 

 2.اإلداري للمنظمةاألخري يعزز من اإلبداع التقين و ف ،ية بني متيز املنتج والتوجه السوقياإلجياب

  دور التوجه السوقي تعزيز قيمة الخدمة-ب

قيمة اخلدمة هي جمموعة املنافع غري امللموسة اليت حيصل عليها العميل كخدمة ما بعد البيع، الصيانة، وطرق     

خدمات ذات نوعية للعميل، كون هذا األخري له التسليم، فاملنافسة يف السنوات األخرية متيزت بالرتكيز على تسليم 

توقعات تتطور باستمرار ما يستدعي متابعتها املستمرة، ومكونات التوجه السوقي تضمن املتابعة اجليدة هلذه 

فأمام تشابه  ،، خاصة يف املنتجات النمطيةبتقدمي اخلدمة ال يقل أمهية عن تقدمي املنتج السلعي هتماماالالتطورات، ف

فاخلدمة تساهم يف تعزيز موقف العميل من  الفيصل يف القرار الشرائي، املنتجات املعروضة يصبح مستوى اخلدمة هو

للعميل هي مفتاح تطوير وحتسني نوعية  ةاملنتج السلعي كما قد تتسبب اخلدمة املتدنية يف فرار العميل، فاملعرفة اجليد

ظفو لسوقي اليت تقوم على مجع املعلومات باستمرار وتوزيعها داخل املنظمة خاصة مو ، كما أن فلسفة التوجه ا3اخلدمة

  .لتقدمي أحسن اخلدمات أكرباخلط األمامي، مينحهم فرصة واستعداد 

                                                                    :الشخصية تأثير التوجه السوقي على القيمة-ج

القيمة الشخصية عن اخلربة واملعرفة لدى العاملني يف املنظمة املقدمة للقيمة، فوجود عاملني ذوو معرفة تعرب      

التوجه السوقي توجه مبين على املعرفة حيث يركز إىل جانب مجع املعلومات رة يزيد يف ثقة وقناعة العميل، و ومها

  .4ل األمثل هلذه املعلوماتوتوزيعها أن تكون هناك استجابة هلذه املعلومات أو االستغال

                                                           
1 Rodolfo Vazquez et autres, op. cit, p16. 
2 Fred Langerak  and others, The Impact of Market Orientation, Product Advantage, and Launch Proficiency on New 
Product Performance and Organizational Performance , the journal of product innovation management, 2004, 21, 79–94 
3 Bernard J, Jaworski, Kohli, Market orientation: antecedents and consequences, journal of marketing vol,57, 
1993, p53-54. 
4 Valter Afonso Vieia, Antecedents and consequences  of market orientation, Brazilia meta-analysis and 
international meta-analysis, Brazilian administration review, Curitiba, 2010,  v7,pp,40-58. 
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خرية هي حمصلة للمسة العاملني املرغوبة، هذه األ االستجابةوهو ما يتطلب تدريب وحتفيز مستمرين للعاملني لتحقيق 

، فالقيمة الشخصية تعين أن إقبال العميل على املنتج ليس بالضرورة جلودة اليت أصبحت من أهم املزايا التنافسيةو 

ما كان جوهر القرار الشرائي مبين على جودته يف ظل قاعدة املنتج اجليد يبيع نفسه أصبح يف ظل  املنتج، فاألخري بعد

التوجه السوقي عنصر يف توليفة من عدة عناصر وقد ال يكون جلودة املنتج الدور األساسي يف االختيار، ففي حالة 

تعزيز العالقة مع العميل وهو ما تركز عليه توفر العرض وسهولة الدخول واخلروج يصبح للقيمة الشخصية دور مهم يف 

املنظمة احلديثة اليت تعمل على إشعار العميل بأمهيته وهي قيمة  حيصل عليها العميل خارج  املنتج اجلوهر الذي أراد 

هي نفسها ي إىل تقدمي قيمة شخصية لطالبه و احلصول عليه أوال، فقلما جند اليوم منظمة تقدم منتج بدون السع

لتوجه السوقي من خالل جتنيد كل املنظمة خلدمة العميل، فاألخري إضافة إىل حصوله عل املنتج سيحصل فلسفة ا

 . كل موظفي ومصاحل املنظمة به  اهتمامعلى قيم إضافية قبل أثناء وبعد حصوله على املنتج من خالل 

  تأثير التوجه السوقي على الصورة الذهنية-د

فإن كان ، وتغرس إنطباع يف ذهنه عنها خذ فكرة عن املنظمة ومنتجا�اأمة متكنه من خربة العميل وجتربته مع املنظ    

فصورة املنظمة تشكل جزء مهم من القيمة اجيايب سيكرر عملية الشراء وإن كان العكس فإنه سيوقف تعامله معها، 

، 1املنتج واخلدمة وعالمة املنظمةتبىن من خالل التجارب الشرائية السابقة للعميل وتتأثر بو اليت حيصل عليها العميل، 

ن توفر على خصائص أحسن، إمن منتج أخر غري معروف حىت و  أكربعالمة املعروفة يشكل قيم للعميل فاملنتج ذو ال

ل التوجه السوقي تسعى املنظمة إىل تقدمي منتجات حسب احتياجات ورغبات عمالئها، إضافة إىل الدور ظويف 

 على أداء املوظفني خاصة موظفي املكتب األمامي، وعليه فالصورة اإلجيايبالكبري الذي يلعبه التنسيق الداخلي وأثره 

عن سلسلة من املنافع احملصلة من املنتج  واخلدمات   الناتجاإلجيايبنطباع هن العميل هي اإلذالنهائية للمنتج يف 

 .اإلضافية املصاحبة له

  مدعمات الصورة الذهنية للمنتج): 34(الشكل رقم 

  

  Jasmina Dlacic and Vesna Zabkar,op. cit, p4 : باالعتماد على حتليلإعداد الطالب : المصدر

                                                           
1 Jasmina Dlacic and Vesna Zabkar, Relational equity and company image in customer loyalty, Economic 
Research - Ekonomska istraživanja, Vol. 25 (2012) No. 2 (503-524), p4. 

 الصورة
الذھنیة

التمیز في 
الخدمات

العالمة

التمیز في 
 المنتج
الجوھر
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ىل التميز يف خالل التميز يف املنتجات اليت تطلقها إضافة إ ن صورة املنظمة تتعزز منففي ظل العالمة اجليدة فإ    

، فاملنظمة اليت تقدم منتج ذو اجلودة العالية واخلدمة املميزة واليت تعمل على حنو مستمر على ااخلدمات املصاحبة هل

ملنظمة ويزيد من خدمة من شأنه أن يزيد يف قيمة العميل وكنتيجة جتعله يكرر تعامله مع ا/يف جمال املنتج اإلبتكار

  1 .والئه

  اإلجمالية ور التوجه السوقي في تخفيض الكلفد: الفرع الثاني

تسعى املنظمة يف ظل املنافسة إىل تقدمي األحسن لعمالئها، باالعتماد على تقدمي سلع وخدمات ذات جودة،     

اإلمجالية تفوق قدرته،  مع املنظمة خاصة إذا كانت الكلف لكن اجلودة قد ال تكون كافية إلقبال أو استمرار العميل

ذو جودة عالية بأقل إذا مل تستطع بيع منتج "جاك ولش ففي هذه احلالة سيبحث عن املنتج املناسب لقدرته، يقول 

واألوروبية ، وهذا سبب جناح املنتجات اليابانية ومزامحتها نظريتيها األمريكية 2"نك ستكون خارج اللعبةإسعر عامليا ف

 اجلودة والتكلفة، ن كانت أكثر تكلفة، عكس اليابانية اليت متزج بنيإ و األوىلدان على اجلودة بالدرجة اللتني تعتم

العميل مقابل حصوله على املنتج، وتتشكل من السعر، الوقت واجلهد  ههي كل ما يتحمل اإلمجالية واملقصود بالكلف

  .إضافة إىل التكلفة النفسية املبذول

  تأثير التوجه السوقي على الكلفة النقدية- أ

تتمثل الكلفة النقدية يف سعر املنتج واملصاريف امللحقة بعملية الشراء، وفلسفة التوجه السوقي تقتضي معرفة     

املنظمة بكل شرائحها من العمالء، ومنتجا�ا تكون موجهة حسب كل فئة، وسعي املنظمة لتخفيض األسعار أو 

رة العميل يكون من خالل التحكم يف التكاليف، من خالل التوجه باملورد أو املوزع أو كالمها، تكييفها حسب قد

ن قرب املوزع إ تدخل يف اإلنتاج، أما الثاين فية أو املنتجات الوسطية اليتاألولميكن من ختفيض تكلفة املواد  األولف

مقارنه باملنافسني، ختفض األسعار  املنظمة يف تكاليفها، وبتحكم من مصاريف تنقله وحبثه عن املنتجمن العميل يقلل 

  3.للعميل

  تأثير التوجه السوقي على كلفتي الوقت والجهد-ب

كلفة الوقت هي الزمن الذي يستغرقه العميل ألجل احلصول على املنتج، حاليا أصبحت هذه الكلفة هلا أمهية      

احلصول على املنتج يتطلب وقت انتظار طويل، كان بالنشاطات و كبرية خاصة إذا كان جدول أعمال العميل مثقل 

يف هذه احلالة يلعب التوجه باملوزع دور مهم يف تقليص هذه التكلفة إىل جانب إعفاءه من ا�هود البدين وعناء التنقل 

  .الطويل طلبا للمنتج

  

                                                           
1 Ibid, p4. 

  .63، مرجع سابق، ص، كوتلر يتحدث عن التسويقفيليب كوتلر  2
3
 Rodolfo Vazquez, op. cit, p76 
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  تأثير التوجه السوقي على الكلفة النفسية-ج

ا قريبة من العميل حىت حتافظ على ثقته يف منتجا�ا وعالمتها، ومتابعة املنظمة تسعى املنظمة أن تكون دوم    

 تقدميهم اخلدمة  أثناءفاجلهود اليت يقوم �ا املوظفون تساهم يف تعزيز هذه الثقة،   لعمالئها أثناء عملية الشراء وبعدها

الكلي للمنظمة بالعميل  هتماماال، ف1من نفسيته وتفاعله االجتماعيدية وحتسن اتقدم للعميل قيمة فردية واقتص

ه مع املنظمة، وعكس واملعاملة االحرتافية للموظفني وجناح التجارب السابقة تزيد يف ثقته وجتعله أكثر راحة يف تعامل

نكسار الذي يشعر به العميل من جتربة سلبية سابقة ستكون سبب يف فقدان الثقة يف ن اخليبة واإلإهذه احلالة ف

  .تجا�ا وبالتايل قطع تعامالته معهااملنظمة ومن

  تأثير التوجه السوقي على التزام العميل: الفرع الثالث

 توزيع هذهيف البيئة التسويقية، ومن  لى مجع املعلومات عن كل الفاعلنيإن جوهر التوجه السوقي يقوم ع    

، هذا الكم النوعي من املعلومات الذي حتصل عليه االستجابةخل املنظمة للحصول على أعلى درجات ااملعلومات د

عد توليفة متنوعة املصادر لتشكيل منتج ذو جودة يليب حاجيات العميل مبا يفوق توقعاته، وهو ما يساهم يف ياملنظمة 

 ،2وخلق الوالء ه، فالعميل �مه القيمة املدركة العليا ووجود األخرية شرط الستمرار عالقته مع املنظمةزيادة رضا

يف منتجات املنظمة وعالمتها وتكون سبب يف خلق التزام  ة العميلاستمرارية املنظمة يف تقدمي األفضل يزيد ثقف

ها، كما أن الثقة مقرونة بإزالة الشك وإزالة األخري مقرونة بوفاء املنظمة يف استمرار تعامله مع العميل ضمين من قبل

ها مبصلحته ووفائها اهتمامبالتزاما�ا، فمن خالل التجارب السابقة مع العميل تستطيع املنظمة أن تربز للعميل 

وعليه فالثقة أهم عامل  ويزيل الشك، فالثقة تنشا وتغذى وحيافظ عليها، بوعودها جتاهه وهو ما يولد الثقة للعميل

ختلق لدى األخري إرادة اجيابية تساهم يف التقليل من  ما مؤثر يف االلتزام ومن مت الوالء، فثقة العميل مبنظمة أو عالمة

ملا ستوفره املنظمة مستقبال، وكنتيجة فإن األخري سيزيد يف التزامه  أكربيل يف ثقة اخلطر املدرك وهو ما جيعل العم

  .3ملنظمةبعالقته مع ا

  

  

  

  

                                                           
1
 Shu-Ching Chen, Pascale Quester, Modeling store loyalty: perceived value in market orientation practice, 

Journal of Services Marketing, Volume 20,Number 3, 2006 ,pp188–198 
2 Jasmina Dlacic and Vesna Zabkar, op. cit, p4. 
3 van Vuuren, Roberts-Lombard, Customer satisfaction, trust and commitment as predictors of customer 
loyalty within an optometric practice environment, Southern African Business Review, 2012, Volume 16 
Number 3, 2012 
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  :خالصة

من خالل هذا الفصل اتضح لدينا أمهية العميل حلاضر املنظمة ومستقبلها، على اعتبار أن األخري مصدر دخلها     

واستمرار هذا الدخل من استمرار العميل، هذه احلقيقة أدركتها املنظمة املعاصرة، لذلك فهي يف سعي دائم إلطالة 

  .ئة التنافسيةفرتة بقائه ما أمكن بوسائل خمتلفة ميليها واقع البي

حلفاظ على ا دف إىلكل منظمة �و ، وبتتبع بيئة املنظمة يالحظ اجتاهها إىل التنافسية أكثر واألسواق إىل التشبع    

   .جدد، وهو ما زاد يف ندرة العمالءعمالئها وكسب 

 االستجابةكسب والء العمالء يقتضي من املنظمة أن تكون أكثر مرونة وسرعة يف أصبح  يف ظل هذه التطورات      

ضرورة جتديد األفكار، فمن الرضا إىل الوالء  حتم هااستقرار  سرعة تغري ضروف البيئة التنافسية وعدمالتطورات، ف هلذه

، فبعد جتاوز افظة على العميلومن التوجه بالعميل إىل التوجه السوقي، مراحل قطعتها املنظمة لغرض واحد وهو احمل

فكرة الرتكيز على الرضا كعامل كايف للمحافظة على العميل، دخلت املنظمة يف بناء عالقة والء لعمالئها كانت 

الرتكيز على كل مكونات البيئة  إىلنتقلت مث إفكاره، ها ألبدايتها بالرتكيز على العميل نفسه بدراسته وجتسيد

  .يف درجة والء عمالئهازاد  التنافسية، وهو ما

الـوالء  نظـرهاليت ميكن أن حيصل عليها، فمـن وجهـة  العلياالقيمة  هو بقائه مع املنظمة من عدمهيف فمعيار العميل      

إمــا ، وتتحقـق هــذه القيمـة أعلــى ضــرورة التميـز املسـتمر مــن خـالل تقــدمي قيمـةللمنظمـة يعــين ا مـرادف ألعلـى قيمــة، مـ

اإلمجاليــــة الــــيت يتحملهــــا، وهــــذا باالعتمــــاد علــــى  الكلــــفالــــيت حيصــــل عليهــــا أو بتخفــــيض يــــة املكاســــب اإلمجالبزيــــادة 

  ظل تنسيق يفو  منتج حسب توقعات العميل وبتميز عن املنافس ميتقد من خاللمعطيات مبنية على التوجه السوقي، 

.داخلي عايل
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  :تمهيد

، فالتوجه ن حول موضوعي التوجه السوقي والوالءو كاميياليت تناوهلا األ األفكاراملفاهيم و  أهمالنظري  بتناولنا يف اجلان

مبكوناته يعمل من أجل اإلملام جبميع املتغريات اليت تؤثر يف البيئة التنافسية للمنظمة، �دف إعالء قيمة  السوقي

العميل لتحقيق والئه واحلفاظ عليه ألطول فرتة، وسعيا منا على إسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي إخرتنا 

شط يف سوق مشبع وشديد ركة جازي لإلتصالت، كو�ا تنالشركة الرائدة يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر، ش

سنحاول معرفة مستوى التوجه السوقي بالشركة وجهودها من أجل احملافظة على عمالئها مع إجراء  .التنافسية

استقصاء لعمالئها ملعرفة درجة والئهم للشركة ومدى تأثري التوجه السوقي على والئم، لدى سنحاول يف هذا الفصل 

  :التالية العناصراإلجابة على 

 ت جناح الشركة واقع سوق االتصال يف اجلزائر واهم مقوما.  

 مستوى التوجه السوقي يف الشركة وجهودها التسويقية للحفاظ على عمالئها.  

 تأثري التوجه السوقي على والء عمالء الشركة والقيمة اليت مينحها إياهم. 
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  في الجزائر تاالتصاالنظرة على شركة جازي وقطاع : األولالمبحث 

هم أ اجلزائر من حيث نشأته وتطوره و لقطاع االتصاالت الالسلكية يفنتناول يف هذا املبحث عرض موجز    

يف اجلزائر وأهدافها اإلسرتاجتية وكذا أهم  األولفيه، مث نتعرض إىل التعريف بشركة جازي املتعامل  يت تنشطالشركات ال

  .العروض اليت تقدمها الشركة

  تطور قطاع االتصاالت الالسلكية في الجزائر: األولالمطلب 

الذي عرف تطورا كبريا ودون منازع  األوليعد قطاع االتصاالت وبالتحديد قطاع االتصاالت الالسلكية القطاع     

مند �اية األلفية الثانية وبداية األلفية احلالية، وهذا نتيجة لإلصالحات العميقة اليت قامت �ا اجلزائر على قطاع 

وكذا ما تتطلبه  ،يشهده جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف العاملاالتصاالت والربيد سعيا ملواكبة التطور الذي 

  .للمجتمع وكمؤشر على انفتاح السوق على املنافسة اإلجتماعيةاحلياة االقتصادية و 

  مراحل تطور الهاتف النقال في الجزائر: األولالفرع 

نه أ، ورغم هذه الفرتة القصرية إال 1994قطاع اهلاتف النقال من القطاعات الفتية يف اجلزائر تعود نشأ�ا إىل سنة     

  :1ن القطاع مر بثالثة مراحلإ، واعتمادا على املنافسة فالضر وفلك العديد من ذعلى  دهعرف تطورا كبريا ساع

  )15/02/2002إىل 1994(المطلق اإلحتكارمرحلة - 1

هذه املرحلة كان هناك احتكار كلي من قبل الدولة لكل أنشطة الربيد واالتصال من خالل جممع اتصاالت  يف   

 أمانرتنت، ف النقال وبعض الفروع متعلقة باإلاجلزائر والذي كان يظم مؤسسة اجلزائر للهاتف الثابت وموبليس للهات

ت معينة من ذوي الدخول املرتفعة وكلها كانت خدمات اهلاتف النقال فكانت شبه جامدة ومنحصرة على خدمة فئا

  :تعتمد على منط الدفع املؤجل، أما تطور عدد املشرتكني فكان كما هو موضح يف اجلدول التايل

  المطلق اإلحتكارتطور عدد المشتركين في الهاتف النقال في فترة ): 17(الجدول رقم 

  2000  1999  1998  1996  السنة

  86000  72000  18000  4961  عدد المشتركين

Source : www.ARPT.DZ, rapport annuelle 2000, page consultée le: 25/09/2015 

ي للقطاع وارتفاع تكاليف اإلحتكار املشرتكني تدور حول الطابع  عدد ضعف ىوقد كانت كل التفسريات عل   

  .االشرتاك

مت حترير * 3- 2000القانون املطلق استمرت إىل حني فرتة اإلصالحات اهليكلية للقطاع، فبموجب  اإلحتكارفرتة    

عرف القطاع دخول أول متعامل أجنيب اوراسكوم اتصاالت اجلزائر  11/07/2001يفالقطاع أمام املنافسة وحتديدا 

  .لةوحبصوله على الرخصة الثانية كان مبثابة �اية احتكار القطاع من قبل الدو 

                                                           
، امللتقى الرابع حول املنافسة  واالسرتاجتيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج واالستراتجيات التنافسية لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائرالمالمح التنظيمية قويف سعاد،   1

  2قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة بسكرة، د ت، ص
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  )25/08/2004-15/02/2002(الثنائي اإلحتكارمرحلة -2

مسه التجاري إراسكوم اتصاالت اجلزائر و و سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر مبتعاملني إثنني، ا أصبحيف هذه املرحلة    

كأخرجة ألغراض   موبليسسم التجاري حتت اإل )03/08/2003(اليت أصبحت بعد تاريخواتصاالت اجلزائر و  جازي

 لدخوهلا استطاعت شركة جازي أن تفتك الريادة من املتعامل التارخيي باستحواذها على األوىلتنافسية، ويف السنة 

  :الثنائي اإلحتكارمن احلصة السوقية، ويوضح اجلدول التايل عدد املشرتكني يف مرحلة )℅70(

  الثنائي اإلحتكارفترة من سنة  أولعدد المشتركين في الهاتف النقال في ): 18(الجدول رقم 

  جازي  موبليس  المتعامل

  315801  135204  عدد المشتركين

Source : www.ARPT.DZ, rapport annuelle 2002, p18, page consultée le/ 25/09/2015           

  :ويعود السبب يف هذا الربوز إىل األسباب التالية

، مقابل ضعف استثمارات اتصاالت مليون دوالر 550اإلستثمارات الضخمة اليت قامت �ا الشركة واليت فاقت  - 

  .اجلزائر

الطلب املتزايد على خدمة اهلاتف النقال وعجز اجلزائرية لالتصاالت على تغطيته بوسائلها اخلاصة إضافة إىل بقاء  - 

  .2003غاية أوت فرع اهلاتف النقال يف تبعية للمؤسسة األم إىل 

من خالل تطبيق مفاهيم التسويق، وتسهيل عمليات االشرتاك، يف  أكربجازي باحرتافية  عمل املتعامل اجلديد - 

  .يتطلب إجراءات كما أ�ا تنحصر يف الواليات الكربى فقطكان املقابل االشرتاك يف اتصاالت اجلزائر  

أسبقية املتعامل اجلديد جازي بتطبيق بطاقة الدفع املسبق واليت حازت على غالبية املشرتكني، يف حني استمرت  - 

2004اتصاالت اجلزائر بفكرة الدفع املؤجل إىل غاية سنة 
1.  

  )الى اليوم2004/ 25/08(مرحلة منافسة القلة- 3

ت تضم ثالثة متعاملني، وهو تاريخ حصول أصبحت السوق اجلزائرية لالتصاال 20/12/2003بعد تاريخ     

الذي بدأ باالستغالل ، "نجمة"سم التجاري على الرخصة الثالثة حتت اإلالوطنية لالتصاالت املتعامل الكوييت 

  .أوريدوالذي أصبح فيما بعد حتت اسم و  25/08/2004الفعلي لشبكته بتاريخ

نعكس على درجة التغطية ونوعية العروض واألسعار، إوبعد دخول املتعامل الثالث زادت حدة املنافسة وهو ما     

والرتكيز على الرتويج وحتسني  ،جتاه املتنافسني إىل املنافسة غري السعريةهو إيالحظ يف السنوات األخرية ما لكن 

ألحوال وهو ما يفسره التزايد الكبري لعدد املشرتكني يف اخلدمات املقدمة، لكن يبقى الزبون هو املستفيد يف كل ا

  .اهلاتف النقال والذي كان على حساب اهلاتف الثابت

                                                           
 .3ص ،قويف سعاد، مرجع سابق 1
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  )بالمليون(عدد المشتركين حسب كل متعامل ):19(الجدول رقم                  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة/المتعامل

  16.61  18.6  17.5  17.8  16.5  15.08  جازي

  14.00  13.02  12.5  10.62  10.5  9.4  موبليس

  12.29  11.6  9.5  9.05  8.5  8.2  اوريدو

  إعداد الطالب اعتمادا على املوقعمن : المصدر

www.ARPT.DZ: les rapports annuels, 2010-2015, page consultée le/ 14/04/2016            

  :إىلالسوق اجلزائرية وهذا راجع  إىليالحظ صدارة املتعامل جازي على سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر مند دخوله 

 ؛درجة التغطية لكافة مناطق الوطن 

 ؛�تمع هلا ما يناسبها من العروضه بكل الشرائح، فكل فئات ااهتمام 

 اخلربة املكتسبة للشركة يف ا�ال يف دول أخرى. 

  متعاملوا الهاتف النقال في الجزائر : الفرع الثاني

  .حاليا تتكون السوق اجلزائرية للهاتف النقال من ثالثة متعاملني، يتوزعون بني القطاع العام، اخلاص واملشرتك    

  "موبليس"الجزائرية لالتصاالت : أوال

قر أ�ا مؤسسة ذات أسهم برأمسال أ، الذي (2000-3)مبقتضى القانونت وهي فرع ملؤسسة اجلزائر لالتصاالت نشأ

، يتواجد مقرها االجتماعي حبيدرة دج الف100بسهم قيمة كل سهم 100مقسمة إىل  دج مليون100قدره 

 األول، ويعترب موبيليس املنافس برتبة املتحدي "والكل يتكلم"، شعار الشركة هو)PDG(مدير عام  ويرأسهابالعاصمة 

 وزحتن موبيليس إف ،2015لسنة  سلطة الضبط للربيد واالتصاالت للشركة الرائدة يف السوق اجلزائرية، وحسب تقرير

                                                               .مليون14من احلصة السوقية بعدد مشرتكني يزيد عن  % 33أكثر من  على

بعدد مشرتكني يفوق  3Gن الشركة حتتل الريادة من حيث عدد املشرتكني بصيغة اجليل الثالث إوحسب نفس التقرير ف

 GSMمن احلصة السوقية هلذه الصيغة، أما من حيث الصيغة التقليدية  % 40مليون مشرتك، أي ما نسبته 6.54

GSMمن سوق  ℅29 مليون مشرتك ما نسبته 7.77نفإ�ا تأيت يف املرتبة الثانية بأكثر م
1. 

  موقع موبيليس في سوق الهاتف النقال في الجزائر): 20(الجدول رقم 

  املرتبة  النسبة  )باملليون(العدد  صيغة االشرتاك

GSM+3G 14.31  33℅  2  

GSM  7.77  29℅  2  

3G  6.54  40℅    1  

                                                                                                     :www.ARPT.DZ :اىل املوقع  إعداد الطالب استنادا: المصدر

 .3ص، 10/04/2016 :، يوم، ملف صحفي2015تقرير نشاط سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية لسنة

                                                           
1
 Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport annuel, ARPT , 2016, pp40-43. 

http://www.ARPT.DZ: dossier
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  شركة جازي: ثانيا

تابعة الوراسكوم لالتصاالت املصرية، دخلت السوق اجلزائرية سنة  ℅100كانت يف البداية شركة خاصة     

  .هي الشركة الرائدة لسوق اهلاتف النقال يف اجلزائر اليومىل إ، و 2004

  .وسنتطرق للشركة بالتفصيل يف املطلب الثاين

 شركة اوريدو: ثالثا

تقدم  للهاتف النقال يف اجلزائر، وهي شركة عاملية تابعة التصاالت قطر،هي الشركة صاحبة الرخصة الثالثة    

مليون مشرتك 107بلدا بقاعدة عمالء تفوق 11خدمات اهلاتف النقال، الثابت واالنرتنت العايل التدفق، وتتواجد يف 

ة جنمة إىل غاية قطري، أما عن تواجدها يف اجلزائر فقد كان حتت تسمي مليار لایر 33.2و إيرادات مالية بلغت 

ى امتداد الدول اليت تتواجد احلايل اوريدو، �دف تعميم عالمتها التجارية عل سمباإلتاريخ استبداهلا  م11/11/2013

ن وحسب تقرير سلطة الضبط فإ، 1مليون مشرتك 11.6أكثر من  2014 ، أما عن عدد مشرتكيها فقد بلغ سنةفيها

   :عدد املتعاملني كما هو مبني يف اجلدول التايلرتفاعا يف سجلت هي األخرى إ 2015سنة 

  موقع اوريدو في سوق الهاتف النقال في الجزائر): 21(الجدول رقم 

  املرتبة  النسبة  )باملليون(العدد  صيغة االشرتاك

GSM+3G 12.29  28.45℅ 3  

GSM  6.66  ℅24.77  2  

3G  5.63  34.52℅  3  

                                                                                    :www.ARPT.DZ :إىل املوقعإعداد الطالب استنادا : المصدر

 .3ص، 10/04/2016 :، يوم، ملف صحفي2015تقرير نشاط سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية لسنة   

  النقال في الجزائرواقع الهاتف : الفرع الثالث

   موقع الهاتف النقال في سوق الهاتف الجزائرية-ا

ن قطاع االتصال عرف إ، ف2003- 30رغم الفرتة القصرية من فتح القطاع أمام املنافسة واليت كانت بإصدار قانون     

أرجاء الوطن لكافة نعكس على نسبة التغطية العالية إلشديدة بني املتعاملني الثالثة، تطورا سريعا، نظرا للمنافسة ا

  .خنفاض تكاليف االستفادة من خدماتهمتناول شرائح واسعة من ا�تمع إلإضافة إىل نوعية اخلدمات، كما أصبح يف 

أي  2004بدون منازع مند سنة و  القطاع األكثر تطورا يعد قطاع اهلاتف النقال مقارنة بوسائل االتصال األخرى   

تطور عدد املشرتكني يف قطاع االتصاالت بأنواعها  اجلدولني التالنيبفرتة قصرية من فتح القطاع أمام املنافسة، ويوضح 

 ).2015- 2010( و)2004-2000(:   يف الفرتتني

  

                                                           
1
 www. Ooredoo.dz, consuler le 10/04/2016 

http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
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  )2004-2000(عدد المشتركين في الهاتف بنوعيه في الفترة ): 22(الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  2000  السنة/اهلاتف

  2.5  2.1  2  1.95  1.8  الثابت

  4.5  1.44  05  0.09  0.08  النقال

  :إعداد الطالب إستنادا إىل: المصدر

www.ARPT.DZ, Rapport Annuel 2008, p 50, page consultée le: 14/04/2016     

     يف الفرتة  خاصة الفرتةنالحظ من اجلدول أن كال السوقني يف منو، والتفوق واضح للهاتف الثابت يف     

لهاتف النقال الذي أخد يوسع اهلوة بينه وبني لكان اإلقالع احلقيقي  2004 وبداية من سنة، )2000-2003(

  :كما يف اجلدول التايل  2015-2010، وهذا ما يتضح جليا يف الفرتة الثابت

  )بالمليون( 2015-2010تطور عدد المشتركين في الهاتف النقال والثابت في الفترة ): 23(الجدول رقم 

  2015*  2014  2013  2012  2011  2010  اهلاتف

  3.26  3.09  3.13  3.23  3.05  2.92  الثابت

  43.22  43.29  39.63  37.52  35.61  32.78  النقال

  :ستنادا إاعداد الطالب : المصدر

www.ARPT.DZ: le rapport annuel, 2014, page consultée le: 14/04/2016   

*www.ARPT.DZ: 
  .4- 3ص ص، ، 10/04/2016 :، يوم، ملف صحفي2015تقرير نشاط سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية لسنة

يالحظ حالة شبه االستقرار يف عدد املتعاملني يف اهلاتف الثابت، فطوال اخلمسة سنوات األخرية والسوق تقريبا     

ليصل حسب  2013سنة  3.13اىل 2012 مليون مشرتك سنة 3.23، فمن مليون مشرتك 3بنفس احلصة يف حدود 

عكس اهلاتف النقال الذي واصل  ،2014، بارتفاع طفيف عن سنةمليون 3.26إىل  2015أخر اإلحصائيات لسنة 

من حصة  ℅ 93.32مليون مشرتك، أي  43.29إىل  2014لسنة  إقالعه ووصل حسب تقرير سلطة الضبط

ويف أخر تقرير لسلطة من احلظرية الوطنية للهاتف،  ℅6.68قابل حصة الثابت ال متثل سوى اهلاتف اإلمجالية، يف امل

مليون مشرتك وهو اخنفاض طفيف عن السنة السابقة، وعلى 43.22الضبط عرف سوق اهلاتف النقال تسجيل 

 انعدام املنافسة يف هذا  إىلاألوىلبالدرجة  هذا الرتاجعويعود سبب العموم يالحظ تراجع اهلاتف الثابت أمام النقال، 

حتكارا للقطاع العمومي، إضافة إىل ارتفاع تكاليف االستفادة من االشرتاك من حيث املال إالقطاع الذي يبقى 

نرتنت اتف الثابت خاصة مع حتسن تدفق األنه هناك توقعات لتحسن احلصة السوقية لله، غري أوالوقت عكس النقال

والعلمية للمواطن اجلزائري، وهو ما جعل فئات واسعة تعيد الربط باهلاتف الثابت، وهو  وأمهية األخري يف احلياة العملية

 .ما يفسره االرتفاع الطفيف يف السنة األخرية
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  تطور الكثافة الهاتفية وعدد المشتركين-ب

 مليون مشرتك موزعني 43.22ن عدد مشرتكي اهلاتف النقال بلغ أكثر من إحسب أخر تقديرات سلطة الضبط ف

  :1كما يلي 2015نصيب كل متعامل حسب تقرير سلطة الضبط  ،على ثالثة متعاملني

 .مليون مشرتك 16اوراسكوم اتصاالت اجلزائر بأكثر من  - 1

 .مليون مشرتك 14اتصاالت اجلزائر بأكثر من  - 2

 .مليون مشرتك 12اوريدو بأكثر من  - 3

معطيات بالتفصيل عن التطور الذي حدث يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر خالل فرتة التايل ويقدم لنا اجلدول 

  .تواجد املنافسني الثالثةاألخرية، أي الفرتة اليت عرفت  سنة اإلحدى عشرة

  األخيرة من التواجدسنة  اإلحدى عشرةنسبة الكثافة للهاتف النقال في ): 24(الجدول رقم 

 

 السنة

اإلمجايل العدد  عدد املشرتكني

)باملليون(  

الكثافة 

)℅(اهلاتفية )حاليا(اوريدو موبيليس جازي   

2004 3.41 1.17 0.28 4.86 15.26 

2005 7.27 4.9 1.47 13.66 41.52 

2006 10.53 7.41 2.99 20.99 63.6 

2007 13.38 9.69 4.48 27.56 81.5 

2008 14.10 7.70 5.21 27.03 79.5 

2009 15 10 7 32.72 85 

2010 15.08 9.4 8.2 32.78 90.30 

2011 16.5 10.50 8.5 35.61 96.52 

2012 17.84 10.62 9.05 37.52 99.52 

2013 17.58 12.50 9.50 39.63 102.40 

2014 18.61 13.02 11.66 43.29 109.62 

2015* 16.61 14.00 12.29 43.29 107 

  :من إعداد الطالب إستنادا إىل: المصدر

www.ARPT.DZ: le rapport annuels, 2014, p46, page consultée le/ 14/04/2016.       

من خالل اجلدول يتضح النمو الكبري الذي يعرفه سوق اهلاتف النقال من حيث عدد املشرتكني الذي تضاعف     

من سكان اجلزائر، ما  أكربمليون وهو عدد  43.29سنوات، ووصل عدد املشرتكني إىل  10مثان مرات يف ظرف 

بنسبة  2013معدل  متجاوزا ℅109.62معدل كثافة هاتفية وصلت إىل  أكربنه يف هذه السنة السوق حقق أيعين 

حيث جتاوز  2014و 2013خاصة يف السنتني األخريتني  اهلاتفية  وارتفاع معدل الكثافة ،℅7.22إضافية قدرها 

                                                           
1
www .ARPT.DZ: 

   .3 ص، 10/04/2016 :، يوم، ملف صحفي2015تقرير نشاط سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية لسنة

  .6ص ، نفس املرجع *
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فقد  2015، أما خبصوص سنة من شرحية واحدة أكثرالفرد اجلزائري له  أنعدد املشرتكني عدد السكان ما يعين 

خنفاضا بقيمة إ، الذي عرف )GSM(خنفاض سجل يف صيغة ا طفيف يف عدد املشرتكني، هذا اإلعرفت اخنفاض

 ℅92رتفاعا بت إعرف )3G(ن مشرتكي صيغة اجليل الثالث ، على العكس من ذلك فإ2014مقارنة بسنة ℅23

خنفاض ، ويرجع املختصون اإل2015مليون مشرتك سنة 16.319إىل  2014مليون مشرتك سنة8.509حيث قفز من 

  .1 إىل حتوهلم لصيغة اجليل الثالثاألوىليف الصيغة 

  )2015-2004(منحنى الكثافة الهاتفية في الجزائر في الفترة): 35(الشكل رقم 

  

  )24(ستنادا إىل نتائج اجلدول رقم إعداد الطالب إمن  :المصدر

1998التصاعدي ملعدل الكثافة الذي عرف تراجع ملرة واحدة سنة مند ىلنا املنح يتضح  من الشكل    
2  

  : إىلويعود السبب يف هذا  ،ية عمل اهلاتف النقال يف اجلزائرتاريخ أول تقرير لسلطة الضبط وهو تاريخ بدا

  ؛اليت يقدمها املتعاملون اجلذابةالعروض  - 

  ؛أخرمتعامل  إىلعدم وجود حواجز لالنتقال  - 

  .اخنفاض تكاليف كسب شرحية جديدة - 

، وتبني األرقام أن املتعاملني جازي واريدو حافظا على 2008بالعودة إىل اجلدول نالحظ أن االخنفاض كان يف سنة و 

املعطيات على أن السوق مل نفس وترية النمو عكس املتعامل التارخيي الذي فقد قرابة مليوين مشرتك، وتدل هذه 

  .حالة التشبع وهو ما يشجع املتعاملني على املزيد من اإلستثمارات إىليصل بعد 

                                                           
.3، ص10/04/2016النشرة الفصلية، سلطة ضبظ الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية،   1  

2
 www.ARPT.DZ: le rapport annuel 2008,  p59, page consultée le/ 14/04/2016.   
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معدل منو  هذه السنةيبني أن السوق حافظ على منوه املتصاعد، حيث عرفت  2014لسنةويف تقرير لسلطة الضبط 

ويرجع السبب يف ذلك باألساس إىل إطالق خدمات اجليل  2009وهو معدل النمو األفضل مند سنة  ،℅9.26

مليون كانت يف صيغة اجليل الثالث، أي ما 8.51مليون مشرتك للسنة األخرية  هناك  43فمن أصل  ،"3G"الثالث 

  . ℅ 19نسبته 

فقد حققت صيغة اجليل الثالث قفزة حقيقية قاربت الضعف  2015 سنةوحسب أخر تقرير سلطة الضبط ل    

اليت مل حتافظ على ) GSM(مليون مشرتك عكس صيغة  16رنة بالسنة السابقة، حيث وصل مشرتكوها إىل مقا

  .معدل النمو السنة السابقة بتسجيلها تراجع طفيف

 .ويوضح لنا الشكل التايل تطور عدد املشرتكني حسب كل متعامل خالل فرتة العشر سنوات األخرية

 )بالمليون(كل متعامل تطور عدد المشتركين حسب  ): 36(الشكل

  
  )24(نتائج اجلدول رقم  إىلالطالب استنادا   إعدادمن : المصدر

التفوق الواضح لشركة جازي على منافسيها مند بداية نشاطها يف السـوق اجلزائـري، كمـا نالحـظ ) 37(ينب الشكل    

  .التطور السريع الذي يعرفه باقي املتنافسني
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  )بالمليون(الهاتف النقال في الجزائر اتجاه تطور سوق ): 37(الشكل

  

  )24(إعداد الطالب استنادا إىل نتائج اجلدول رقم  من :المصدر

نه حقيقة الزلت شركة جازي هي املتعامل رقم واحد يف اجلزائر، لكنها مل تعد أوبالتمعن أكثر يف األرقام جند    

من  أكثرفيها على  تستحوذوهي الفرتة اليت كانت ) 2008- 2004(مسيطرة على السوق كما كانت عليه يف فرتة

، يف 50℅عن سقف  2009لتنخفض سنة ℅70ب 2004سنة  أوجهانصف عدد املشرتكني، فقد بلغت النسبة 

املتعامل التارخيي من جهته مل يعرف االستقرار يف حصته السوقية بني النمو تارة واالخنفاض تارة  أناملقابل نالحظ 

قل أ، حيث تعرف حصتها اجتاه تصاعديا، فمن )جنمة سابقا(من كل هذا هي شركة اوريدو  كربألا، واملستفيد أخرى

حجم اإلستثمارات الكبرية  إىلوالسبب يعود  2015سنة ℅12اىل 2004 سنة من احلصة السوقية ℅1من 

 أصبحتنه وعلى غرار شركيت جازي وموبيليس أكة خاصة خدمة اجليل الثالث، كما والعروض اليت تقدمها الشر 

عن غرميتيها  تأخرها إىلعن النزيف الذي عرفته شركة جازي فريجع  أمامن ا�تمع،  أوسعلفئات  األمهيةالشركة تويل 

 أنيتنب لنا ) 37(ستعانة باملنحىن البياين لتطور حصص املتعاملني حسب الشكلخدمة اجليل الثالث، وباإل إطالقيف 

 .حالة التوازن إىلاتف النقال يف اجلزائر يتجه سوق اهل
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  تطور الحصة السوقية لمتعاملي الهاتف النقال): 38(الشكل

  

  )26(إعداد الطالب استنادا إىل نتائج اجلدول رقم  من: المصدر

جازي يف ، فحصة شركة األوىليالحظ من الشكل تقارب املنحنيات الثالثة يف السنوات األخرية مقارنة بالسنوات     

هبوط مستمر وحصة اوريدو يف صعود مستمر يف حني تعرف حصة موبيليس نوع من االستقرار النسيب ما يعين أن 

  :التالية األسباب إىل، ويعود ذلك السوق فعال يتجه إىل حالة توازن

  يف تشابه العروض املقدمة من قبل املتعاملني الثالثة، فلم تعد هناك منتجات جديدة إمنا هناك توسع

استحوذت عليها خدمة اجليل ، أما اإلبداعات اجلديدة ف)GSM(العمليات الرتوجيية فيما خيص صيغة 

 ؛الثالث

  صول على شرحية لة احلو جانب سه إىل ℅100تشبع السوق، حيث تعدي معدل الكثافة اهلاتفية نسبة

 ؛أخرملتعامل 

  زوال امليزة التنافسية اليت متيزت �ا الشركة لوقت طويل وهي تقدمي منتجات بأخفض األسعار، حيث متكن 

  ؛افسني اآلخرين من كسب هذه امليزةاملن

 ؛ذي عرفه ولوج الشركة هلذه اخلدمةاملنافسني يف خدمة اجليل الثالث والرتدد الكبري ال أسبقية 

 قضية جازي"ية للشركة مع طول فرتة ما عرف بدخول شريك جديد وتغري الصيغة القانون." 

  التعريف بشركة جازي لالتصاالت: المطلب الثاني

والتنظيم اإلداري هلا، بذة تارخيية عنها وأخر تطورا�ا نتناول يف هذا املطلب التعريف بشركة جازي من خالل ن    

 .وكذا أهدافها اإلسرتاجتية
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، وهو التاريخ 2001شركة جازي هي صاحبة الرخصة الثانية للهاتف النقال يف اجلزائر، وهذا ابتدءا من جويلية 

 737الذي منحت فيه وزارة االتصال الرخصة الثانية للمجمع املصري اوراسكوم لالتصاالت، قيمة هذه الرخصة 

عن  إعالندخوهلا السوق اجلزائرية مبثابة كان 

سم التجاري لفرع هذه الشركة عن اإل اإلعالن

ELDJAZAIR،  الجزاءأيضا  اشتقاقا�احد أو 

ساهم يف سرعة ترسيخ صورة  -مشتق من اجلزائر

 عفتحت فر  أينما األمعليها الشركة  دأبت�ذه الصيغة هي فلسفة 

عملت الشركة مند بداية اعتمادها على تطوير شبكتها وضمان التغطية لكامل الرتاب الوطين، من خالل 

عامل، وبعروضها املختلف سواء بصيغة النظام 

بلغ عدد عمالء فقد ضبط وحسب تقرير سلطة ال

من السوق الوطنية للهاتف  42.9℅أي ما نسبته 

  .وهو أعلى مستوى تصله الشركة مند بداية تواجدها يف سوق االتصاالت اجلزائرية

ستثمار ئرية ممثلة يف الصندوق الوطين لإلأصبحت جازي شركة خمتلطة بني احلكومة اجلزا

من حصتها إىل احلكومة  51℅بتداء من هذا التاريخ أعلنت الشركة األم عن بيع 

ك مع هذه املستجدات قامت املالمليار دوالر واحلصة املتبقية للمتعامل الروسي فيمبلكوم، و 

القدمي البيضاوي الشكل بأخر جديد مثلث الشكل، وهذا ابتدءا من 

  شعارات شركة جازي

  2015الشعار اجلديد ابتداء من افريل 

  
consultépage , www.djezzy.com:  Source  

1 www.djezzy.com, page consultée le22/04/2016
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  لالتصاالتمدخل عام لشركة جازي 

شركة جازي هي صاحبة الرخصة الثانية للهاتف النقال يف اجلزائر، وهذا ابتدءا من جويلية 

الذي منحت فيه وزارة االتصال الرخصة الثانية للمجمع املصري اوراسكوم لالتصاالت، قيمة هذه الرخصة 

كان و  ،عاملية يف االختصاصمليون دوالر، بعد منافسة مع كربيات الشركات ال

اإلعالنمت  م07/11/2001حتكار الدولة لسوق اهلاتف احملمول، وبتاريخ

ELDJAZAIR سمختصارا إلإختياره بعناية إسم جازي، وجاء االسم الذي مت 

مشتق من اجلزائر- وطنه إىلوجد فيه اجلزائري رمز الذي سم هذا اإل

�ذه الصيغة هي فلسفة التجاري سم ابية عن العالمة، واختيار هذا اإل

  .كما حدث تونس وموريتانيا

عملت الشركة مند بداية اعتمادها على تطوير شبكتها وضمان التغطية لكامل الرتاب الوطين، من خالل 

عامل، وبعروضها املختلف سواء بصيغة النظام  4000مليار دوالر وبطاقة عمالية فاقت  2.5

3G  وحسب تقرير سلطة الاستطاعت أن حتافظ على الريادة وطنيا

أي ما نسبته  مليون مشرتك18.872قرابة  )2014(

وهو أعلى مستوى تصله الشركة مند بداية تواجدها يف سوق االتصاالت اجلزائرية

أصبحت جازي شركة خمتلطة بني احلكومة اجلزا 04/2015

بتداء من هذا التاريخ أعلنت الشركة األم عن بيع إوسي فيمبلكوم، ف

مليار دوالر واحلصة املتبقية للمتعامل الروسي فيمبلكوم، و 2.643

القدمي البيضاوي الشكل بأخر جديد مثلث الشكل، وهذا ابتدءا من )LOGO (  اجلدد بتغيري شكل شعار الشركة

شعارات شركة جازي): 25(الجدول

الشعار اجلديد ابتداء من افريل   2015افريل -2013الشعار القدمي من ماي 

  

le22/04/2016 econsulté

                                        

le22/04/2016 

                                        الفصل الثالث

 

مدخل عام لشركة جازي : األولالفرع 

شركة جازي هي صاحبة الرخصة الثانية للهاتف النقال يف اجلزائر، وهذا ابتدءا من جويلية      

الذي منحت فيه وزارة االتصال الرخصة الثانية للمجمع املصري اوراسكوم لالتصاالت، قيمة هذه الرخصة 

مليون دوالر، بعد منافسة مع كربيات الشركات ال

حتكار الدولة لسوق اهلاتف احملمول، وبتاريخإ�اية 

سم جازي، وجاء االسم الذي مت إت حت

ELDJAZA، هذا اإل

ابية عن العالمة، واختيار هذا اإلاجي

كما حدث تونس وموريتانيا  ،جديد هلا

عملت الشركة مند بداية اعتمادها على تطوير شبكتها وضمان التغطية لكامل الرتاب الوطين، من خالل     

2.5استثمارات فاقت 

3Gأو GSM الشامل

(الشركة �اية سنة 

وهو أعلى مستوى تصله الشركة مند بداية تواجدها يف سوق االتصاالت اجلزائرية1،النقال

18/04 بتاريخو      

وسي فيمبلكوم، فواملتعامل الر 

2.643اجلزائرية مببلغ 

اجلدد بتغيري شكل شعار الشركة

  .2015فريل أ

الشعار القدمي من ماي 
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 1." عها تقدرم"مام والتقدم وبعبارة الشعار اجلديد على شكل رأس سهم مثلث بلون امحر، يعين دائما إىل األ    

تغيري ملكية  إىلطونية أفضت يف األخري فبعد مفاوضات مارا ،2015كة تطورات كبرية يف سنةقد عرفت الشر و    

، وكان هذا )51/49(وفق قاعدة" فيمبيلكوم"املتعامل الروسي ت شراكة بني احلكومة اجلزائرية و الشركة اليت أصبح

ستشارة احلكومة اجلزائرية نازل عن الشركة ملتعامل أخر دون إرتكبها املتعامل السابق الذي حاول التنتيجة ملخالفة إ

الرتخيص للعمل يف اجلزائر، األحداث األخرية أربكت عمل الشركة خاصة أ�ا متس ملكية الشركة، وكانت  همنحتاليت 

سببا مباشرا يف التأثري على حصتها السوقية وكذا عدم مواكبتها لرغبات عمالئها وهو ما كان سبب يف هجرة 

  .بعضهم

لشركة على رياديتها، رغم فقدا�ا لعدد من فقد حافظت ا 2015وحسب أخر تقرير لنشاط سلطة الضبط لسنة     

وصيغة " GSM"مليون مشرتك، منقسمني بني متعاملي صيغة 16.61املتعاملني، حيث بلغ عدد املتعاملني هلذه السنة

مليون 4.14 رتفاعا يف عدد متعاملي صيغة اجليل الثالثل األرقام يالحظ أن الشركة سجلت إاجليل الثالث، من خال

 .مليون12.47خنفاضا يف عدد املتعاملني وصل اىلإ" GSM"املقابل سجلت صيغة مشرتك، يف 

  مبادئ وأهداف شركة جازي: الفرع الثاني

 شركة جازي قيمو  مهام، رؤية :أوال

                                                                                              :   2رؤية الشركة-أ

  تصاالتضل للجزائريني، الرائد يف سوق اإلاجلزائر يف أن يكون متعامل اهلاتف النقال املف متيليكو  رؤية أوبتيمومتتمثل 

 اجلزائر تريد أن تكون مرجعا من حيث توجه الزبائن متيليكو  أوبتيموم ،وتقدمي قيمة مضافة باستمرار جلميع شركائه

 ونوعية بيئة عملها

 :مهام الشركة-ب

 :3كة رؤيتها فإ�ا تلتزم باملهام التاليةر الشولكي حتقق 

 ؛توفري أفضل املنتجات جبودة عالية وبأسعار تنافسية  

 ؛عرض بىن حتتية تواكب تطور التكنولوجيا 

 ؛املسامهة بنشاط يف رفاهية اجلزائريني 

 ؛توفري أفضل حميط عمل ملوظفينا 

 ؛تنفيذ سياستنا البيئية بصرامة 

  الداخلية وفقا لسياسة اجلودةالتحسني املستمر لعملياتنا. 

 
                                                           

1 www.djezzy.com,, page consultée le24/04/2016 
2 www.djezzy.com,Vision, Mission et Valeurs, page consultée le22/04/2016 
3
 www.djezzy.com,Vision, Mission et Valeurs, page consultée le25/04/2016 
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  :قيم الشركة-ج

فيما ينها كثقافة داخل الشركة وتتمثل تعمل وفقها الشركة، وتعمل على تلقاألسس اليت تتمثل يف جمموعة املبادئ و 

 :1ييل

لكي نتميز عن ان تلياالعمل الشاق والتفاين مها الوسيلتان املث ،عتقادا راسخا يف أنفسنا وقدراتناإحنن نعتقد  :لتزاماإل

تيليكوم اجلزائر من التموقع كالشركة الرائدة يف اجلزائر يف عامل  نصبح األفضل وذلك بتمكني شركة أوبتيموماآلخرين و 

 .االتصاالت

ى العمل تيليكوم اجلزائر عل تصاالت يشجع أعضاء أوبتيموممل مع التعقيد املتزايد لعامل اإللتعاا :العمل الجماعي

  ..شعارناختيارنا و إروح الفريق والتقاسم والتعاون مع التوافق هي  ،ومرتابطة ومتناسقةبطريقة موحدة 

جيب أن تتم عالقات العمل الداخلية واخلارجية لشركة  ،علومات ونتواصل بيننا بشكل واضححنن نتقاسم امل :الشفافية

 .خارجي بالتأثري على مواقفناتيليكوم اجلزائر بطريقة شفافة وينبغي أن ال نسمح ألي عامل  أوبتيموم

يئة ن نؤمن باحلاجة إىل تسيري التمهني والتكيف مع التغيري من أجل البقاء على الواجهة يف ظل هذه البحن :التمهين

علينا أن نعرتف أيضا أن البشر خيطئون، ولكن جيب علينا أن نتحمل مسؤولية التعلم  ،التنافسية احململة بالتحديات

 .من أخطائنا

جيب أن تكون املبادرة مرافقة ألعمالنا من أجل حل  ،إلجياد احللول والبدائل إسرتاتيجيتنالتفكري البناء هي ا :درةالمبا

 .املشاكل وجتاوز العقبات

نبقى  أنب أال خنضع للفساد، وينبغي أن ال تؤثر العوامل اخلارجية يف التزاماتنا جتاه الشركة حيث جيب جي :النزاهة

  .دائما صادقني

  أهداف شركة جازي: ثانيا

  :2تعتزم الشركة حتقيق االهداف التالية

 ؛تعزيز  الريادة يف األسواق اليت نتواجد فيها ال إىل فتح أسواق جديدة 

  اإلستثمار يف املعطيات الضخمة)big data( جه أكثر حنو عمالئها ، فالشركة تعتزم التو لفهم زبائننا أكثر

  ؛℅100شتداد املنافسة ووصول معدل الكثافة اهلاتفية إىل أكثر من خاصة يف ضل إ

 ؛ر التقليدي كمتعامل يف االتصاالتجتاه إىل الرقمنة إضافة إىل الدو اإل 

  ؛بعد يف خدمة االتصاالت، واخلوض يف جمال الدفع االلكرتوين وهي الفرصة القادمةأالذهاب 

 ؛ة تعتزم التوجه أكثر حنو عمالئهاالشرك 

 ؛تصاالت إىل الرقمنة بامتيازتتخطى الشركة مفهوم اإل نسعى أن 

                                                           
1
 www.djezzy.com, Vision, Mission et Valeurs, page consultée le22/04/2016 

  .7، ص17/04/2016، ليوم 5072العدد ،، جريدة الشروق اليوميفيمبيلكوم جون ايف شارلييه في حوار مع الشروقالمدير العام لمجمع حسان حويشة،   2
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  وية يف اإلستثمارات املقبلة، وجتنبا ألخطاء اجليلاألولالعزم على الريادة يف خدمة اجليل الرابع الذي حيوز على 

 نطالق مع يف نفس خط اإل (4G)متأخرة، حيث ستكون الشركة يف خدمة  هنطلقت فيإالثالث الذي 

 :1إضافة إىل معطيات ترشح الشركة إىل الريادة وطنيا يف هذه اخلدمة حيثاملنافسني، 

فاألخرية ليست باخلدمة ،(4G)الشركة األم تعد اليوم من بني أهم الشركات الرائدة يف خدمة اجليل الرابع  - 1

، )روسيا وايطاليا(فالشركة حتوز على اخلربة الكافية حيث سبق هلا إطالق اخلدمة يف العديد من الدول مثل  ،اجلديدة

 .ما يعين تقدمي اخلربة التقنية الالزمة مبا خيدم القوى العاملة يف اجلزائر يف ا�ال

 ملوردين عامليا وبأسعار تنافسيةاكون الشركة هلا خربة يف ا�ال يف دول أخرى وسبق هلا القيام بعقود مع أهم  - 2

 .فالسوق اجلزائرية هي املستفيد

فغالبية اجلزائريني ال ميلكون اهلواتف اليت تتوافق  ،للشركة ) MARKETING(االستفادة من املؤهالت التسويقية  - 3

  .مع خدمة اجليل الرابع وهذا ما يتطلب عمل كبري والشركة جاهزة له

  جتاه إىل أي اإل ،ريني لديهم حسابات بنكيةمن اجلزائ ℅15 ، فهناكيف الرقميةاإلستثمار يف املهن اجلديدة

 ؛رب اهلاتف وهذا من خالل هاتف ذكياخلدمات املالية والبنكية واإلعالم ع

 ؛اإلعالم الذي يعد جمال خصب يف الدول النامية عكس املتقدمةالقة القوية بني اهلاتف النقال و ستغالل العإ 

 فاالقتصاديات النفطية واجلزائر واحدة منها تتأثر 2016ستقرار إىل النمو سنة إسرتاجتية اإلن املرور م ،

، لكن شروع الدولة يف تنويع االقتصاد 2015مداخليها بأسعار النفط، وهذا ما تطلب احلذر يف سنة 

 ؛يف جمال االتصال أكربيتطلب مرافقة وتطور 

  2اخلدمات التغطية الشاملة للقطر اجلزائري مع أجود
  ؛ 

   أكثرالتميز يف املتعاملون عن الشركة باالستمرار  أخدهاتعزيز الصورة الذهنية اليت.  

  التنظيم اإلداري لشركة جازي : الفرع الثالث

يتكـون اهليكـل التنظيمـي لشـركة جـازي مـن إدارة عليـا يرأسـها مـدير عـام تتفـرع عنهـا : الهيكل التنظيمـي لشـركة جـازي

  :منها مصاحل فرعية كما هو موضح يف الشكل التايلستة مديريات لكل 

  

  

  

                                                           
7حسان حویشة، مرجع سابق، ص 
1
  

2
 www.djezzy.com, page consultée le13/05/2016 
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  الهيكل التنظيمي لشركة جازي): 39(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

رسالة ماجستري منشورة يف العلوم التجارية ختصص تسويق، ، وأهمية قوة البيع في مؤسسة خدماتيةواقع  لدية عشو، :المصدر

 .198،ص 2012جامعة منتوري قسنطينة، 

 :1ووظائفها مديريات الشركة

  :المديرية التقنية-1

 ؛ضمان االستعمال اجليد للشبكة 

 ؛ضمان التغطية اجليدة للسوق 

 باحتياجات واملعدات التقنية للشركة وتطوير شبكة االتصاالت هتماماال. 

                                                           
1
  199ص ،2012منشورة يف العلوم التجارية ختصص تسويق، جامعة منتوري قسنطينة، غري رسالة ماجستري ، خدماتيةواقع وأهمية قوة البيع في مؤسسة لدیة عشو،   

 اإلدارة العلیا

المؤسسة مدیر إستراتجیة 

األعمال وتطویر  

مدیریة تكنولوجیا  قسم اإلدارة المدیریة التجاریة مدیریة المالیة

 المعلومات

 المدیریة التقنیة

 مصلحة التسویق

مصلحة المیزانیة 

والتخطیط وإعداد 

 التقاریر

مصلحة اللوجستیة 

 التجاریة والتقنیة

 مصلحة الخزینة

 مصلحة المبیعات

 مصلحة االتصال

 مصلحة المرافق

مصلحة الشؤون 

 القانونیة

مصلحة العالقات 

 الحكومیة

مصلحة إدارة 

 الجودة الكاملة

مصلحة مشروع 

دعم ومراجعة 

 المشروعات

مصلحة التخطیط 

االستراتجي 

 وتطویر األعمال

مصلحة األعمال 

التجاریة، التخطیط 

 والتسعیر

 مصلحة المشتریات

مصلحة خدمة 

 الزبائن

مصلحة الموارد 

 البشریة
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  :1مديرية تكنولوجيا المعلومات-2

 ؛تصميم وتنفيذ وسائل تكنولوجيا املعلومات اليت حتتاجها الشركة 

 ؛تتبع التطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

 إدارة نظام الفواتري اخلاص بزبائن الشركة. 

  :إستراتجية الشركة وتطوير األعمالمديرية -3

  ؛املتوسطاتيجي للشركة عل املدى الطويل و تقييم ومراجعة املخطط االسرت 

 تطوير أنشطة الشركة. 

  :والمحاسبة مديرية المالية-4

 ؛�تم مبختلف القرارات، العمليات واألدوات املالية وحتقيق التوازن املايل 

 ؛رارات واألعمال املاليةبكل الق هتماماال 

  ؛انيات السنوية واخلاصة باملشاريعحتديد امليز 

 ؛ضمان التمويل الالزم لكل مديرية 

 ؛القيام جبميع العمليات احملاسبية اخلاصة بالتسيري املايل للشركة 

 املراقبة واملراجعة الداخلية للحسابات. 

  :وتضم: قسم اإلدارة-5

  ؛مصلحة العالقات احلكومية - 

  ؛مصلحة الشؤون القانونية - 

  ؛مصلحة املرافق - 

  .مصلحة املوارد البشرية - 

  :المديرية التجارية-6

  :وتنقسم إىل أربعة مصاحل أساسية ،مهزة وصل بني منتجات الشركة وعمالئها، هدفها حتقيق الربحهي 

، التخطيط الزبائن ومصلحة األعمال التجاريةمصلحة خدمة بيعات املباشرة وغري املباشرة و التسويق، االتصال، امل

  :والتسعري، وتتمثل مهمة هده املديرية فيما يلي

 ؛تصميم وتنفيذ املنتجات 

 ؛الرتويج للمنتجات 

 توزيع املنتجات. 

  :وتضم املديرية التجارية 

                                                           
.202رجع السابق، صلدية عشو، نفس امل 
1
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 :1قسم االتصال والتسويق -أ

دف من السياسة النشر ودورها إعداد األفكار املناسبة اليت حتقق اهلو  ، مصلحة االتصال مصلحة اإلشهاروجند يف

، جند كذلك مصلحة تسويق األحداث و�تم بتسويق النوادي الرياضية وخمتلف الدورات اجلوارية االتصالية للشركة

  :وتظم املصاحل التالية ومجيع النشاطات الثقافية وتنظيم الربامج ذات الطابع اخلريي

  ؛ )االتصال املؤسسايت(صورة الشركة مصلحة تسويق العالمة و 

  مصلحةmarchandising ؛ 

 نتماء هلااجليد داخل الشركة وتقوية حس اإل تصال الداخلي لضمان االتصالمصلحة اإل. 

  :يضم أربعة أقسام رئيسية: قسم التسويق -ب

  ؛بالبحوث التسويقية ودراسات السوقمهمتها إعداد وتنفيذ كل ما يتعلق : مصلحة اإلسرتاجتية التجارية - 

  ؛وابتكار املنتجات�تم بتطوير : مصلحة تطوير املنتجات - 

  ؛، حيث �تم باحتياجا�م ورغبا�م�تم بعامة العمالء وختص مشرتكي الدفع املسبق: )mass market(مصلحة  - 

  .�تم مبشرتكي الدفع البعدي واملؤسسات: )Professional market(مصلحة  - 

  قسم البيع غير المباشر -ج

  مصلحة التوزيع ومصلحة الدعم: يتضمن مصلحتني

بطاقات : ، هذه املنتجات تتمثل يفمراكز التوزيع علىلشركة وتوفريها مصلحة التوزيع وظيفتها تصريف منتجات ا - 

 ؛)TPE(، آالت التعبيئة )flexy(اخلطوط، بطاقات التعبئة، أرصدة التعبئة 

  .�ذه الوظيفةوظيفتها دعم مصلحة التوزيع مبراقبة سلسلة التوزيع وتتبع امليزانية اخلاصة : مصلحة الدعم - 

  :ويتظمن: قسم البيع المباشر -د

  ؛ل قوة البيع اليت متتلكها الشركةهي ك: )corporate sales force(مصلحة  - 

 .مهمتها دعم املصلحة السابقة )corporate support(مصلحة  - 

من  أحسن اخلدمات والتميز يف السوق من خالل مقابلة مع رؤساء األقسام يالحظ وجود التزام بدرجة قوية لتقدمي

  :خالل عمل الشركة على

  ؛وفريدةتقدمي منتجات جديدة خبصائص مميزة  - 

  ؛اجات العميل مع املنتجات املقدمةنسجام بني توقعات واحتيخلق اإل - 

  .العاملنيحتديث العمليات وتدريب  - 

  :المزيج التسويقي للشركة: الفرع الرابع

 عروض لألفراد وعروض للمؤسساتتقدم الشركة : سياسة المنتوج-1

                                                           
.202رجع السابق، صلدية عشو، نفس امل 
1
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 :توفر الشركة حاليا :للمؤسساتعروض 1-1

اختيار مقدار الرصيد  التحكم يف ميزانية االتصاالت و هو احلل املثايل لكل شركة تسعى إىل :الرصيد المتنقل -

 .هذا احلل يرتكز على عرض بيزنس كونرتول، ميّكن من اختيار املبلغ املراد إرساله إىل كل خط ،املخصص لكل خط

 :1الرصيد المتنقل مزايا

 ؛عرض الرصيد املتنقل متكون من خط رئيسي يبعث الرصيد لباقي خطوط الرصيد املتنقل 

 ؛ حتكم يف رصيد خطوطك مباشرة انطالقا من خطك الرئيسي 

 ؛رصيد يف أي وقت إما بزيادة خطوط جديدة أو رفع مستوى الرصيد باخلط الواحدالرفع مستوى  إمكانية 

 ؛مرونة توزيع الرصيد حسب احتياجات كل موظف 

 كعادة التعبئة بعد انتهاء االشرتاإمكانية إ.   

 :منيز نوعني من اخلدمات: عروض لألفراد: 1-2

مكاملا�م بعد دفع مثنها من قبل، عن طريق  بإجراءهي خدمة تسمح للمشرتكني  : خدمات الدفع القبلي -أ

  .، وتوفر هذه اخلدمة ميزات لكل من الزبون واملتعاملبطاقات التعبئة اليت يتوفرون عليها

  :للزبونبالنسبة -

 ؛التحكم يف تكلفة املكاملات - 

 ؛امكانية مراقبة تكاليف املكاملات من خالل مراقبة دقائق املكاملات - 

 ؛االشرتاك اليت تدفع دورياالتخلص من تكاليف  - 

 .النقدي للفاتورةالتخلص من العناء النفسي و  - 

  :بالنسبة للمتعامل-

  ؛كل املكاملات مدفوعة الثمن - 

 ؛جتنب وضعية وتابعيات عدم السداد - 

 .من أسعار خدمة الدفع البعدي أعلىلدقيقة من املكاملات والرسائل لول �ا زيادة موارد الشركة كون األسعار املعم - 

  )بالمليون(متعاملوا الدفع القبلي ):  26(رقم الشكل 

GSM 3G  

  3.37  11.99  عدد متعاملي الدفع القبلي

  ℅81.3  ℅96.17  النسبة

  :من إعداد الطالب إستنادا إىل املوقع: المصدر

www.ARPT.DZ:  
  .3ص، 10/04/2016 :، يوم، ملف صحفي2015الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية لسنةتقرير نشاط سلطة 

                                                           
1
 www.djezzy.com, crédit share, page consulte le25/06/2016  
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يتضح من اجلدول هيمنة متعاملي الدفع القبلي على إمجايل اخلدمات اليت توفرها الشركة، وهذا راجع إىل الشرحية     

  .املتوسطة اإلجتماعيةالواسعة اليت متثلها هذه الفئة واليت غالبيتها من الطبقة 

هي خدمة تتيح للمشرتك إجراء املكاملات على أن يتم الدفع الحقا عن طريق :  لبعدياخدمات الدفع  -ب

  أي عكس خدمة الدفع املسبق ،الفاتورة، التسديد يكون وفق تكلفة االشرتاك الشهري كما هو حمدد يف الفاتورة

  مميزاتها 

  :بالنسبة للمشترك-

  ؛أكثر بأسعار اقلإجراء مكاملات أطول ورسائل 

 وية يف االستفادة من عروض الشركةاألول. 

  :بالنسبة للمتعامل-

املشرتك غري مرتبط باستهالك حد معني   ،ضمان متعاملني لفرتة أطول، زيادة مرد ودية املشرتك على املدى الطويل 

  .للشركة أكربومداخيل  أكربالدفع املسبق وبالتايل استهالك  كما هو احلال يف خدمة

  )بالمليون(عدد متعاملي الدفع البعدي):  27(الجدول رقم 

GSM  3G  

  0.76  0.48  عدد متعاملي الدفع البعدي

  ℅18.7  ℅3.83  النسبة إىل إمجايل املتعاملني

  :من إعداد الطالب إستنادا إىل املوقع: المصدر

www.ARPT.DZ:  

  .3ص، 10/04/2016 :، يوم، ملف صحفي2015للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية لسنةتقرير نشاط سلطة الضبط 

وهو عرض موجه لألشخاص ذوي األمهية اخلاصة حيث يكتفون ): VIP )very important Personعرض1-3

  .األخرىبدفع املكاملات مع جمانية اخلدمات 

  سياسة التسعير-2

  :1التاليةتنتهج شركة جازي السياسات التسعريية 

مبا أن شركة جازي ليس هي املتعامل األول للهاتف النقال عند دخوهلا السوق اجلزائرية، وحىت : اختراق السوق-

يكون هلا موطئ قدم يف هذه السوق بكسب حصة سوقية هلا فيها، فقد عملت على إخرتاق السوق من خالل تقدمي 

الرسائل النصية، واستطاعت �ذه السياسة اهليمنة على السوق خدمات بأسعار منخفضة سواءا اخلاصة باملكاملات أو 

  ". flexy"اجلزائرية لالتصالت يف ضرف وجيز خاصة بعد توفريها خلدمة التعبية األلية 

                                                           

 فراح خالدي، دور نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ القرارات التسويقية، دراسة حالة في مؤسسات االتصال في الجزائر، أطروحة مقدمة شهادة دكتوراه علوم 

.193ص، 2014 بسكرة، ،جامعة حممد خيضر 1
  



واقع التوجه السوقي في شركة جازي وأثره على والء العميل                                       الفصل الثالث  

 

125 
 

جل كسب املتعاملني الذين هلم رغبة يف االستفادة من وع من التسعري اتبعته الشركة من أهذا الن: كشظ السوق-

هذا كمرحلة اوىل لتعقبها ختفيضات تدرجيية العروض اجلديدة من جهة وحىت تغطي جزء من تكاليفا من جهة اخرى، 

 2002مرة سنة ألولحيث عرض ، "Djezzy-carte"إلستقطاب شرائح اخرى من السوق، كما حدث مع عرض 

، وهو دج3999إىل  2003دج، ليصل �اية 8900لينخفض يف �اية نفس السنة إىل دج، 170550قدره بسعر مرتفع 

  .ما مسح فعال باستقطاب شرائح اوسع من السوق

بدل  3999فاملالحظ على شركة جازي أ�ا كثريا ما تعتمد على أسعار من الشكل : األسعار النفسية أو الكسرية-

، 2017دج اخلاص بأخر عرض انرتنت لسنة7000دج بدل6999دج كما هو احلال يف املثال السابق أو 4000

فاملالحظ أن الفرق ما هو إال وحدة نقدية واحدة لكن انتماء السعرين اىل فئتني خمتلفتني له أثر نفسي على القرار 

  .الشرائي

التوزيع، مباشر وغري مباشر لتغطي منتجا�ا كامل تعتمد شركة جازي على نوعني من أشكال : سياسة التوزيع - 3

  :الرتاب الوطين

تقوم الشركة بإيصال خدما�ا لعمالئها عرب الوطن بطريقة مباشرة من خالل مراكز : سياسة التوزيع المباشر - 

  ؛ .اخلدمات والنقاط البيعية املنتشرة عرب الوطن

  .1أالف نقطة بيع غري مباشرة عرب الوطن 10من  تتوفر الشركة على أكثر: سياسة التوزيع غير المباشر -

  : سياسة الترويج - 4

حتقيق غرض معني، فالشركة تعتمد  إىلتعتمد الشركة يف سياستها الرتوجيية على عدة وسائل اتصالية كل منها يهدف 

   :على

كبرية إىل كامل الرتاب ويعد أهم وسيلة تروجيية لعروض الشركة بغية إيصال الرسالة بسرعة وبتغطية  : اإلعالن - 

قل اصة إضافة إىل اإلذاعة وبدرجة أخلالوطين، فالشركة تعتمد على بث إعالنا�ا يف أهم القنوات التلفزيونية العامة وا

  .اإلشهار يف الساحات العامة

الشراء وهي جمموعة من التقنيات املوجهة إلثارة الطلب على املدى القصري، وزيادة معدالت : تنشيط المبيعات - 

ستطاع يف اجلزائر ألكثر من عشرة سنوات إ، فبعد اهليمنة الكبرية للشركة على سوق اهلاتف النقال 2للسلع واخلدمات

املنافسون تدارك الفارق الكبري وهو ما زاد يف حدة املنافسة وقلص من فرص املنافسة السعرية اليت متيزت �ا الشركة يف 

املبيعات مع احلفاظ على عمالئها ودعم قرارهم الشرائي توسعت الشركة يف  السابق، وحرصا من الشركة على زيادة

حيث جند املسابقات، ختفيض األسعار الضريف،  حلث عمالئها على الشراء،  خلق جمموعة من األدوات التحفيزية

يد جماين قد الذي مينح للمستفيد منه رص  "djezzy go"املعارض التجارية، ومن بني العروض املتوفرة حاليا جند 

                                                           
1
 www.djezzy.com, page consultée le23/04/2016 

 237، ص2000خالد مقابلة، الرتويج الفندقي احلديث، دار وائل للنشر والتوزيع، االردن،  2
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برنامج امتياز الذي يسمح بعد التسجيل فيه بتجميع نقاط  أويوم، 30الضعف، وهو عرض صاحل ملدة  إىليصل 

  SPEED  ميكن حتويلها فيما بعد إىل هدايا، أما اجليل الثالث فتوفر الشركة حاليا عرض جازيبطريقة آلية 

 100MOب  انرتنتدج فقط مع حجم 50دة ساعة ب مل 2G+/3Gعرب االنرتنتاإلحبار على التواصل و  من ميكن هذا األخري

 .، ويوضح اجلدول التايل صيغ هذا العرضصباحا إىل منتصف الليل السابعةمن 

 SPEEDعرض ): 28(الجدول رقم                 

  الصالحية  احلجم  التسعرية  

SPEED100  دج100  يومMO 24سا  

SPEED300  دج200  يومانMO  48سا  

SPEED 4600  دج400  ايامMO  96سا  

 www.djezzy.com: الشركة من إعداد الطالب إستنادا إىل موقع: المصدر

الكثـري مـن  اهتمـامسـنة تواليـا، لـذلك فهـي حمـل  15شـركة جـازي رائـد اهلـاتف النقـال يف اجلزائـر ألكثـر مـن : الدعايـة -

ـــة، فأنشـــطة الشـــركة، اجنازا�ـــا ومشـــاركا�ا يف خم ـــة و تلـــف الصـــحف وا�ـــالت الوطني  هتمـــاماالالتظـــاهرات حتظـــى بالتغطي

بفئـة املعـاقني وحرصـها علـى مـؤخرا هـا اهتمامطنيـة الناطقـة بـاللغتني العربيـة والفرنسـية، كالكبريين من الصحف احمللية والو 

  .حتسيس ا�تمع �ذه الشرحية وبضرورة التكفل �ا

  واقع التوجه السوقي في شركة جازي: المبحث الثاني

نتقال من متعامل إىل أخر، تفرض على الشركة وجود توجه الشديدة يف قطاع اهلاتف النقال وسهولة اإلاملنافسة     

 حلاجات العمالء وسرعة الرد على االستجابةسوقي فعال، يأخذ بعني االعتبار كل املؤثرين يف السوق لضمان أسبقية 

  .ةالعروض اليت يقدمها املنافسون، من اجل احملافظة على عمالء الشرك

  .ليه سنتطرق إىل واقع التوجه السوقي يف الشركة وكذا برامج الوالء املقدمة ومدى تأثريها على موقف العميلعو 

  التوجه السوقي في شركة جازي: األولالمطلب 

  التوجه بالعميل  : األولالفرع 

وهذا من خالل  قيمة عمالئهاالرفع من جل أالتوجه بالعميل هو جمموع ا�هودات اليت تقوم �ا شركة جازي من     

وكذا االطالع املستمر على  ،ةتقليل التكلف أوا و�عليها مقارنة بالتكاليف اليت يتحمل ونإما زيادة املنافع اليت حيصل

  :1ولتحقيق هذا الغرض تقوم الشركة با�هودات التالية احتياجا�م ورغبا�م

  ؛تح جمال لالقرتاحات والشكاويللعمالء وف اجات احلالية واملستقبليةاحل علىالتعرف  - 

  ؛األخرىرضا العمالء احملقق من قبل الشركات  مستوى التعرف على - 

                                                           
23/04/2016جازي وكالة ميلة، شركة مقابلة مع عبد الرحيم حراثي، مكلف بالتسويق يف الوكالة التجارية  ل 
1
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 ؛ )اخل...رسائل، مكاملات، انرتنت( التواصل املباشر مع عمالء الشركة - 

  ؛ه يومياج خاص بالعمالء يتم حتيينشخصنة تعامال�ا مع العمالء املهمني، كما تتوفر الشركة على برنام - 

  .احلالية واملستقبلية قيمة للعمالء أعلى إجياد - 

ولضمان الفهم اجليد للعمالء وحىت يتسىن للشركة خدمة كل عمالئها، قامت الشركة بتخصيص مصلحتني يف     

ومصلحة موجهة ، و�تم مبشرتكي الدفع القبلي mass marke)(قسم التسويق، مصلحة موجهة خلدمة عامة العمالء 

  1.، والذين عامتهم من متعاملي الدفع البعديProfessional market ) (كبار العمالء واملؤسساتخلدمة  

وسبب تواجد هاتني املصلحتني يعود إىل تتبع املنظمة لعمالئها ورغبة منها بتقدمي خدمات لكل فئة حسب      

فرة كبرية يف مداخليها مند بداية حدث طيت من مشرتكي الدفع املسبق الذي أأمهيتها، فغالبية مداخيل الشركة تأ

  .تطبيقه، وكان سبب يف بسط الشركة لسيطر�ا على سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر

لكن بالرغم من املداخيل اليت تدرها هذه الفئة إال أن معدل مردودية الفرد أو مسامهة الفرد تعد ضئيلة مقارنة      

%7.54ن كانت فئة صغرية رية وإكي الدفع البعدي، هذه األخمبردودية فئة مشرت 
2

فإ�ا تتميز باملردودية العالية، ، 

 أن معامال�ا أكثر شخصنة من خالل تطبيق أفكار التسويق املباشر كما حتظى هذه األوىلوتتميز هذه املصلحة عن 

اهلدايا و املكافئات، ورغبة من الشركة يف احلفاظ على كلتا الفئتني فإ�ا  ،وية يف االستفادة من برامج الوالءاألولالفئة ب

  .أفردت كل واحدة مبصلحة تقوم خبدمتها

شركة جازي الزلت حمافظة على الريادة من حيث قاعدة  أن بينتمن خالل أخر اإلحصائيات لسلطة الضبط     

مند دخوهلا السوق اجلزائرية، هذه القاعدة اهلامة من  أي، سنة14من  ألكثرالعمالء، وهي مرتبة ضلت حمافظة عليها 

توجه الشركة املبين على خدمة العميل وهو  إىلالعمالء واليت هي يف تزايد مستمر مع معدل التسرب الضئيل، يرجع 

  :التوجه بالعميل فيما يلي إطاروتتمثل جهود الشركة يف  ،3حد التزامات الشركةنشأ�ا وأالتوجه املعتمد مند 

فاملتتبع لسوق اهلاتف النقال يف اجلزائر كان يف البدية جد حمتشم وبالضبط يف فرتة : اتخاد من السعر ميزة تنافسية -

وفئات ذوي الدخل  األعمالاملطلق، حيث كان اهلاتف النقال حكرا على فئات معينة من ا�تمع كرجال  اإلحتكار

 متكن فئات واسعة من ا�تمع منوعدم تكاليفه املرتفعة حالت  أن إال إليه،نه كانت هناك حاجة أاملرتفع، رغم 

لكن بعد دخول شركة ، تعد مكلفة للكثريينكانت  آنذاكاالستفادة من خدماته، فصيغة الدفع البعدي السائدة 

، وبعد دراستها للمجتمع اجلزائري وجدت احلاجة الكبرية له هلذه اخلدمة، جازي كطرف ثاين يف السوق اجلزائرية

وبالرغم من وجود متعامل حمتكر للسوق آنذاك يعرض هذه اخلدمة إال أن الغالبية حرمت منها نظرا لعائق التكلفة، 

حتياجا�م فئات واسعة من ا�تمع، مراعاة إلستقطاب العوائق إل أهم إزالةيه الشركة هو عملت علفأول حتدى 

ة ما جعل اهلاتف النقال يف متناول الفئات الواسعة من ومقدر�م التكلفية، فخفضت من تكلفة االشرتاك وسعر التعبئ

                                                           
1
  202ص مرجع سابق، عشو، ة لدي  

  6، ص10/04/2016النشرة الفصلية، سلطة ضبظ الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية،   2
3
  www.djezzy.com  .page consultele14/04/2016 :، قیم الشركة
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اليت أصبحت من أكثر الكلمات اليومية تداوال و  )flexy(با�تمع، خاصة بعد تطبيق صيغة الدفع القبلي ما يعرف 

 إلسرتاجتيةمن السيطرة على السوق اجلزائري من خالل تطبيقها جازي متكنت  قد، فوتنسب إىل الشركة عند اجلزائريني

 أدىن إىلسعر الوحدة الذي وصل  إىل إضافة ،بطاقة التعبئة جمانبة ولفرتة طويلة إىل حد أن أصبحت املخفضةالكلفة 

السوق اجلزائري للهاتف، هذا التوجه املرتكز على العميل مكنها من احملافظة على قاعد�ا الكبرية  نشأةمستوى مند 

  .جعلت من اهلاتف النقال أحد أهم اللوازم اليومية للفرد أينما وجدمبعدالت عالية، كما  وكسب عمالء جدد

ال ترتكز على قيمة منفردة  أ�اما مييز املنتجات واخلدمات اليت تقدمه شركة جازي  :الرفع من القيمة اإلجمالية -

  :1حيصل على القيم التالية أنخدمات جازي ميكنه  أواملستفيد من منتجات  أنبعينها حيث 

 بدءا باخلدمة اجلوهر اليت تتميز بالتغطية  �تم شركة جازي بقيمة اخلدمة املقدمة لعمالئها: قيمة الخدمة

الشركة  اهتماماخلارج وبأسعار تنافسية، إىل جانب اخل و الواسعة كما متكنهم من إجراء اتصاالت للد

  .ومجالية مكاتبهابضمان االستقبال احلسن وجتهيز مكاتبها بكوادر جامعية كما �تم بتجهيز 

 يل من خالل االتصال الدائم معه تعمد الشركة على أن تكون دوما قريبة من العم: القيمة الشخصية

طالعه على املنتجات اجلديدة، كما تعمل على أن تكون قريبة منه يف كل املناسبات الوطنية والدينية، هذا إل

زة، وهذا ما جيد املعاملة املمي حد مراكز اخلدمةشركة مبجرد اتصاله أو دخوله إىل أمن جهة، كذلك عميل ال

  .تةواملعاملة التفضيلية وهو ما يزيد يف ثق هتماماالجيعل األخري حيس ب

 فخربة عمالء الشركة وجتار�م مع ، سنة يف السوق اجلزائرية 13تتواجد شركة جازي ألكثر من : قيمة الصورة

  .مة الشركةمنتجا�ا وخدما�ا ولد لديهم صورة اجيابية عن عال

ية يف تلبية احتياجات فئات اإلبتكار بعد النجاح الكبري الذي حققته الشركة بأساليبها : اإلجمالية كلفتخفيض ال -

، لكن جلوء ، استطاعت أن �يمن على سوق النقال يف اجلزائرواسعة من ا�تمع خاصة أسلوب الدفع املسبق

وحىت حتافظ على عمالئها عملت الشركة على حد كثريا من فرص املنافسة السعرية، أ األفكارنفس  إىلاملنافسني 

وهذا ما ، 2نقطة بيع 75000ومركز خدمة  88باالقرتاب أكثر من عمالئها حيث تتواجد يف كامل الرتاب الوطين 

  :اإلمجالية اليت يتحملها العميل من خالل ساهم يف ختفيض الكلف

 لة، كما نتشار الواسع للشركة سهل على العمالء احلصول على منتجا�ا بسهو اإل: كلفتا الجهد والوقت

  .قل وقت انتظار إضافة إىل قلة الطوابري مقارنة بالشركات األخرىتتميز شركة جازي أن هلا أ

 إضافة إىل كون الشركة توفر منتجات بأقل األسعار، فالعروض اليت توفرها الشركة اليوم متكن  :الكلفة النقدية

الذي مينح  goعميل من إجراء مكاملات ألطول فرتة ممكنة بأقل التكاليف كما هو احلال مع عرض ال

  .دينار فقط كما يتيح له إرسال رسائل بسعر يعد األقل حاليا 50دقيقة ب 50املستفيد إجراء مكاملات ملدة 

                                                           
1
 www.djezzy.com, page consultée le25/06/2016. 

2
 http://www.liberte-algerie.com, page consultée le 21/05/2016. 
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 الشركة، وهذا ما يشجعهم سم وعالمة جازي أصبحت تتمتع بثقة كبرية لدى متعاملي إ: الكلفة النفسية

مصداقية تعامالت الشركة وهو  على اقتناء منتجا�ا، فخرب�م وجتار�م السابقة الناجحة مع الشركة زادت يف

  .نعكس على الثقة الكبرية للعمالءما إ

  التوجه بالمنافس: الثانيالفرع 

حتكار القلة، ما يعين أن أي إجراء إتنشط يف سوق  أ�ايعين  ،تتواجد شركة جازي يف سوق من ثالثة عالمات     

يتخذه أحد املنافسني سيكون تأثريه كبري على البقية وهو ما يستوجب الرد السريع، ما يعين أن أسلوب املبادرة               

) proactive (قد ال يكون كافيا بل البد من تعزيزه بأسلوب ردة الفعل) reactive  ( وهو املعمول به يف شركة

اإلعالم حبوث التسويق و لالستخبارات التسويقية يقف عليه خرباء وخمتصون يف  مديريةجازي، فاألخرية تتوفر على 

، والشركة على إطالع مستمر بأحوال سوق االتصاالت واملنافسني وعروضهم املقدمة وكذا مشاريعهم 1اآليل

ا�الت املتخصصة وخمتلف الوسائل املطبوعة، التقارير الدورية عرب الصحف و  املستقبلية، فأخبار املنافسني متوفرة

وطاملا كانت  فسني وأسعاره،ونشرات سلطة الضبط إضافة إىل املواقع االلكرتونية اليت توفر معلومات عن منتجات املنا

كذلك الشركة هي األخرى ،  )flexy(سبقإبداعات الشركة مصدرا وتقليدا من قبل الشركات املنافسة كطريقة الدفع امل

ركة اليوم تقوم برعاية مناسبات أصبحت تدرس وتأخذ بأفكار منافسيها وتتبع نفس أنشطتهم، فكباقي املنافسني الش

رعاية ومتويل فرق رياضية واملشاركة يف بعض ه منافسوها حتسينا لصور�ا، وكذا احتفاالت وطنية مثل ما يقوم بو 

انب إطالق الشركة خلدمة اجليل الثالث، فبعد النجاح الكبري الذي حققه املنافسون ج إىل، اإلجتماعيةاملبادرات 

سلطة الضبط تتحدث عن فقدان - وأسبقيتهم يف هذه خلدمة وخوفا من استمرار نزيف عمالئها ألجل هذه اخلدمة

ة بإطالق ركقامت الش -ألف عميل بسبب تأخر شركة جازي يف إطالق خدمة اجليل الثالث 700الشركة ألكثر من 

فبالرغم من تأخرها متكنت من استقطاب أعداد كبرية من العمالء مع تفاديها ألخطاء  أكربهذه اخلدمة وباحرتافية 

املنافسني عند إطالقهم للخدمة أول مرة، حيث متيزت بالطوابري الكبري وكثرة الشكاوي إضافة إىل عدم الفهم اجليد 

  .للعمالء هلذه اخلدمة

فالتوجه باملنافس يعزز من قدرة الشركة على معرفة وحتديد االسرتاجتيات التسويقية للمنافس احلاليني واحملتملني و      

 .االطالع املستمر على أنشطتهم وعروضهم و االستعداد للرد عليها كون كل تأخر يعين ضياع فرص تسويقية

  التنسيق الداخلي: الفرع الثالث

من املفاهيم احلديثة اليت ترتكز عليها اإلدارة احلديثة هي النظام، الذي يعين أ�ا تتشكل من جمموعة من األجزاء     

التنسيق الداخلي وسيلة لتحقيق هذا فيما بينها لتحقيق هدف مشرتك، و  وكل جزء له دور معني، هذه األجزاء تتفاعل

الرتابط التكاملي من خالل التنسيق واالستغالل األمثل للموارد الغرض، بالنسبة لشركة جازي التنسيق الداخلي هو 

، لذلك تعتمد الشركة على توظيف نه يتطلب كفاءات بشريةا الغرض فإالبشرية املتوفرة يف الشركة، ولتحقيق هذ
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خلصني خرجيي اجلامعات واملعاهد ورسكلتهم برتبصات تكوينية بصفة دورية، فالشركة ترى أن املوظفني املوهوبني وامل

  :1هم مفتاح النجاح، وهي يف حبث دائم عن املوهوبني املؤهلني واملتحمسني، ويف املقابل الشركة مستعدة لتوفري مايلي

 ؛توفري بيئة عمل بأفضل املعايري 

 ؛رات بشكل دائمدورات تدريب لصقل املها 

 ؛رية املهنية واضحة وحمفزة للغايةفرص تطوير الس 

 راتب مغري ومزايا أخرى. 

ن مدير�ا العامة تعمد يف كل موسم إىل تكرمي أفضل موظفيها على مستوى كل مديرا�ا،  الشركة فإوكتقليد يف    

  .بفضل جتاوزهم لألهداف املسطرة، زيادة نشاطهم ووفائهم لقيم الشركة

ألعمال، وهو برنامج مت يف إدارة ا ماسترولزيادة تثمني التجربة املهنية ملوظفي الشركة قامت الشركة بإنشاء برامج     

اهلدف منه هو تعزيز مهارات موظفيها يف التسيري، وتتوج �اية  )MDI(إنشاؤه بالتعاون بني الشركة ومدرسة األعمال

جل خلق بيئة التنفيذي للشركة، هذه اجلهود من أكل سنة بتكرمي املتفوقني خرجيي هذا املعهد وحبضور الرئيس املدير 

 2. الشركة ولضمان السري احلسن لكل القراراتعمل تتناسب وإسرتاجتية 

  :3التنسيق الداخلي يف الشركة فإ�ا تتبع مايلي وببغية حتسني

 ؛ألنشطة حسب قدرات واختصاص املوظفتوزيع الوظائف وا 

 ؛ليها يتم توزيعها عل كل األقساماملعلومات التسويقية اليت حيصل ع 

 ؛الشركةلشركة معنيني بتحسني صورة كل املوظفني يف ا 

 ؛لشركة معنيني بتحسني قيمة العميلكل املوظفني يف ا 

  ؛األقسام يتم بطريقة سلسلة ومنظمةاالتصال بني 

 ؛بدوره ودور األفراد احمليطني به معرفة املوظف داخل الشركة 

 اللباس املوحد يدل على اهلدف املشرتك وتعاون الكل لتحقيق أهداف الشركة. 

صورة جيدة قامت الشركة خبلق مصلحة لالتصال الداخلي تعىن جبميع االتصاالت ولضمان التنسيق الداخلي ب    

  .نتماء هلاتعزيز ثقافة الشركة وتقوية حس اإلاملوظفني ورؤسائهم، وألجل اخلية بني املوظفني فيما بينهم و الد

                                                           
1
 www.djezzy.com, page consultele :20/04/2016. 

2
 www.djezzy.com, page consultele  : 22/04/2016. 
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  البعد المعلوماتي للتوجه السوقي في شركة جازي: المطلب الثاني

  المعلومات في شركة جازي تجميع وتحليل: األولالفرع 

وتوخيا للدقة يف اختاذ القرارات التسويقية  نيالزمن املناسبيقية، وضرورة توفرها يف املكان و نظرا ألمهية املعلومة التسو      

املعلومات من البيئة الداخلية واخلارجية و قامت شركة جازي بتشكيل نظام للمعلومات التسويقية، يهتم جبمع البيانات 

  .يف األخري كمعلومات جاهزة تستفيد منها خمتلف فروع الشركة وموظفيها وزعيويقوم مبعاجلتها وحتليلها ل للشركة

يتكون من نظام السجالت الداخلية، نظام االستخبارات : مكونات نظام المعلومات التسويقية للمؤسسات

  .1التسويقية ونظام حبوث التسويق

سجالت �ا معلومات حول العمالء حجم مشرتيا�م استهالكهم يتشكل من : نظام السجالت الداخلية -1

كما حيتوي على بيانات ختص ، مردودية كل عميل أو مؤسسة، العمالء املميزين، املبيعات الكلية عدد الشرائح

الوكالت التجارية للشركة من حيث عددها نشاطا�ا ومدي فعالية القوى البيعية، كما يتم ختزين هذه املعلومات يف 

  .جهاز اإلعالم اآليل واألقراص املمغنطة يف مصلحة اإلعالم اآليل ليتم استخراجها مستقبال

فعالية املعلومات احملصل عليها تقاس مبدى فعالية القرارات التسويقية، واحد : نظام االستخبارات التسويقية -2

تغالهلا، ولتحقيق هذا الغرض تتوفر الشركة مقاييس فعالية املعلومة احملصل عليها هو أسبقية الوصول إليها وأسبقية اس

على جهاز لالستخبارات التسويقية الذي يرتكز دوره على االستعالم حول البيئة التسويقية، والسبق يف احلصول على 

  :مصادر هذا اجلهاز جند أهماملعلومات التسويقية ملواجهة خطط املنافسني أو الرد السريع عليهم ومن 

  ؛ا�الت والصحف الضبط،الفصلية لسلطة التقارير السنوية و 

 ؛الوسطاءختصاصيون يف املديريات الفرعية و موظفو الوكاالت التجارية واال 

  ؛األخرىالتقارير السنوية للمنافسني، اخلطابات والبيانات الصحفية وخمتلف االتصاالت التسويقية 

 مواقع املنافسني يف الشبكة العنكبوتية.  

  :التسويقية دورين رئيسنيويلعب جهاز االستخبارات 

 ؛ستعدادهمإعلومات عن وضعية املنافسني ومدى جلب م 

  منع أجهزة االستخبارات التسويقية للمنافسني من مجع املعلومات التسويقية عن الشركة، وكذا نقاط قو�ا

  .وضعفها

خمتصني للشركة جبمع امليدانية يقوم �ا أعوان من العمليات الذهنية و وهو سلسلة : نظام بحوث التسويق -3

معلومات حول ظاهرة أو مشكلة تسويقية يتم حتليلها وتفسريها مبنهج علمي للوصول إىل نتائج أكثر دقة تساعد يف 

  .اختاذ القرارات التسويقية

  .وحتصل الشركة على البيانات أو املعلومات من مصدرين رئيسيني، مصادر ثانوية ومصادر أولية 
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  :1ا تنقسم إىل مصدرينبدوره :المصادر الثانوية

 املنتشرة عرب كامل الرتاب وكال�ا لومات من مصادر من داخل الشركة و املعوتعين مجع البيانات و : داخلية

 .الوطين

 وهي املعلومات اليت تتحصل عليها من خارج الشركة كنشرات سلطة الضبط وتقاريريها الفصلية : خارجية

 .والسنوية

برز وسائلها أا الشركة مباشرة من مصدرها، ومن املعلومات اليت حتصل عليهالبيانات و وهي جمموعة : يةاألولالمصادر 

  .االستقصاء أو االتصال املباشر بالعمالء ومعرفة أرائهم مباشرة

  :توزيع المعلومات التسويقية لشركة جازي: الفرع الثاني

املعلومات إىل كل املديريات دفق البيانات و ي من مهامه ضمان تختضع إدارة الشركة إىل إرادة املدير العام الذ     

ما تدفق املعلومات إىل مديرية التسويق فبإشراف مدير تسويقي يساعده مستشار يف االتصاالت أواألقسام يف الشركة، 

  :2هذه املديريات الفرعية هي ،نسق معهاتشرف و تو منسق إداري، وجند حتت مديرية التسويق مديريات فرعية 

يشرف عليها مدير يساعده خبري يف التسويق وخمتص يف التسعري، تستعمل : مديرية التخطيط االستراتيجي -

  .معلوما�ا يف إعداد اخلطط واالسرتاجتيات املتعلقة بالتسعري واملنافسة

اجلغرايف يتم جتميع معلوما�ا من طرف خمتص يف حبوث التسويق، خمتص يف التسويق : مديرية استخبارات السوق -

ومساعد يف استخبارات التسويق، مهمتهم جلب املعلومات عن البيئة التسويقية كي تستخدم فيما بعد كمدخالت 

  .لنظام املعلومات التسويقي

وتتوفر على معلومات اخلاصة باملنتجات اليت تقدمه الشركة، واخلاصة خبدمات : مديرية تسيير وتطوير اإلنتاج -

  .SIMوبطاقات  الدفع املسبق والالصوتية

وتتوفر على معلومات اخلاصة باملنتجات اليت تقدمه الشركة، واخلاصة خبدمات الدفع املسبق : مديرية تنمية السوق

  .والبعدي، معلوما�ا تستخدم يف اختاذ القرارات املتعلقة مبنتجات الدفع املسبق والبعدي

العالمة وأخصائي يف ختطيط وسائل اإلعالم، يشرف عليها خمتصون يف اإلعالن، فن العرض، : مديرية االتصال

  .تستعمل معلوما�ا يف وضع خطط االتصال الفعالة

وأخر يف رعاية األحداث  بإشراف خبري يف االتصاالت الداخلية وخمتص يف العالقات العامة: مديرية رعاية األحداث

  .صال الداخلي واخلارجيوالتظاهرات ومساعد يف العالقات العامة، تستعمل معلوما�ا يف تنظيم االت

التنسيق املوجود بني كل نظيمي ككل مدى الرتابط و يالحظ يف البنية اهليكلية لوظيفة التسويق على غرار اهليكل الت    

الوظائف مبا يسهل طريقة االتصال داخل املنظمة صعودا أو نزوال أو بني أقسام الوظيفة نفسها، كما ميكن هذا 

                                                           
1
  .158ص، مرجع سابق ،فراح خالدي  

2
  .153ص املرجع،نفس   
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توجه السوقي بضمان تداول املعلومات التسويقية يف كل املنظمة وبسرعة وفعالية، والشكل التنظيم من حتقيق غايات ال

  .التايل يوضح سريان املعلومة داخل وظيفة التسويق

  مسار المعلومة في وظيفة التسويق لشركة جازي): 40(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  .تدفق املعلومات التسويقية من األعلى إىل األسفل        

  .تبادل املعلومات التسويقية بني املديريات        

دور نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ القرارات التسويقية، دراسة حالة في مؤسسـات االتصـال فـي ، خالدي فراح :المصدر

  .153ص، 2014بسكرة، -، جامعة حممد خيضرمنشورةغري ، أطروحة دكتوراه الجزائر

  جهود الشركة في الحفاظ على والء عمالئها: المطلب الثالث

واليت عرفت تطورا كبريا رغم الفرتة  يعد قطاع االتصاالت الالسلكية من القطاعات الفتية يف السوق اجلزائرية    

ينها، ومن القصرية على بداية نشاطه، يتكون من ثالثة متعاملني كل يعمل على احلفاظ على حصته السوقية وحتس

نه ليس كبقية األسواق األخرى سواء كانت السلعية أو اليت تقدم األنواع األخرى من مميزات سوق االتصاالت أ

نتقال بني العالمات كما ال يصعب على املنظمة اسرتجاع ثريا ما يسهل على العميل اإلرية كاخلدمات، فهذه األخ

عمالئها وهذا بتحسني العروض أو التقرب أكثر منهم، لكن ما مييز سوق االتصاالت الالسلكية أنه يتوفر على 

ن كان غري تعاملني حىت وإنتقال بني امل اإلفالعميل ال جيد نفس السهولة يف - دون جهد من املنظمة–عراقيل طبيعية 

راض عن العروض املقدمة، فالعميل مبجرد فتحه للشرحية وتوزيع رقمه على حميطه العملي أو من األقارب وبكثر�م 

يشكل له عقبة يف حال أراد مغادرة العالمة �ائيا، لذلك فاملتعاملني الثالثة عملوا على تسهيل فتح شرائح لديهم 

أي أن كل جزائري له أكثر من ، ℅100نعكس عل معدل الكثافة اهلاتفية الذي فاق نسبة على كل العمالء، وهو ما ا

 مدیر التسویق

المترجم/الناشر  

 مساعد المدیر مستشار االتصاالت التسویقیة

 منسق إداري

مدیر التخطیط 

 االستراتیجي

مدیر استخبارات 

 السوق

مسیر في اإلنتاج 

التسییرو  

مدیر تنمیة 

 السوق

االتصال  مدیر مدیر رعایة األحداث  

 والتظاھرات الریاضیة
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شرحية، هذه امليزة سهلت على الفرد االستفادة من أحسن العروض، وهذا ما جعل شركة جازي تعمل على أن تكون 

 .دوما بالقرب من عمالئها، وتوفري برامج للوالء

بالقرب من عمالئهاجهود الشركة للبقاء : األولالفرع    

هلا على  فبعد أن وفرت مراكز  ،االسرتاجتيات اليت تتبعها الشركة هو أن تكون دوما بالقرب من عمالئها أهممن      

ستفسار أو تصال بينها وبني عمالئها سواء لالستعالم اإلكامل الرتاب الوطين، عملت على تسهيل عمليات  اإل

:1قرت شركة جازي خطوط لكل أنواع اخلدمات اليت تقدمها وتتمثل يففب االستفادة من خدمات، لذلك فقد و طل  

أيضا ملعلومات حول كيفية ختيار اللغة، معرفة رقم اهلاتف و خدمة جمانية للتعبئة، ا: موجه لزبائن جازي كارت700 

 .التعبئة

استعالما�م طلبا�م و قبل مركز النداء خمتلف خمصص لزبائن جازي من األفراد، يست :خدمة الزبائن لألفراد 777

 .من أي نقال أو هاتف ثابت 0770857777: باالتصال بالرقم. أيام 7/7ساعة و  24/24على مدار 

كل األسئلة املتعلقة مبنتوجات   مستشارون خمتصون جييبون عن :نقاط البيع جازيخدمة الزبائن للموزعين و  401

 من أي نقال أو هاتف ثابت 0770850401باالتصال بالرقم  ،30سا20إىل  8أيام من سا  7/7خدمات جازي و 

رة اليت تناسب احتياجا�م موجه لزبائن جازي كارت، ميكنهم يف كل وقت اختيار نوع الفوت :اختيار العرض 720

سعر   Gratissimo ثانية أو صيغة 30الفوترة بتجزئات من /  األوىلختيار بني الفوترة بالثانية بعد الدقيقة عرب اإل

 .دج 25تغيري الصيغة 

ملعرفة يف كل وقت االستعالم عن حسا�م و موجه لزبائن جازي كارت، ميكنهم  :االستعالم عن الرصيد 710

 .دج 5رصيدهم املتبقي، سعر املكاملة 

موجــه لكــل زبــائن جــازي الــذين يريــدون االســتفادة مــن برنــامج امتيــاز، اإلجابــة علــى كــل  :خدمــة الزبــائن إمتيــاز 444

مــــــــــن خــــــــــالل االتصــــــــــال  ،30ســــــــــا20إىل  8أيــــــــــام مــــــــــن ســــــــــا  7/7،يعمــــــــــل ...حتويــــــــــل النقــــــــــاط، هــــــــــدايا: االســــــــــئلة

 .من أي نقال أو هاتف ثابت 0770850444:بالرقم

الفاتورة موجه لكل زبائن الدفع البعدي من أفراد أو وهي خدمة االستعالم عن  :خدمة االستعالم عن الفاتورة 787

مؤسسات، متكن العمالء من احلصول على كل املعلومات املتعلقة بالفاتورة األخرية و كذا االستهالك احلايل من 

 من أي نقال أو هاتف ثابت 0770857787: خالل الرقم

موجه لزبائن جازي من املؤسسات والشخصيات اهلامة، يتكون من فريق من  :خدمة الزبائن للمؤسسات 788

: أيام، التسجيل من خالل 7/7حلول جازي للمؤسسات بكل العروض املختلفة، اخلدمات و اخلرباء يعلمون 

  من أي نقال أو هاتف ثابت 0770857788

 

                                                           
1
 www.djezzy,com,  أفراد  .page consultele:29/04/2016  ,خدمايت,
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QUERIUS 718
كذا ني و مفتوح للمحرتف هو، و عمالء الشركة دليل على االنرتنت حتت تصرفهو أول  :1

التسجيل فيه عرب االتصال ب  ، www.qerius.dzللجمهور العريض كما ميكن الدخول إليه عرب املوقع

  من شبكة جازي 776من أي نقال أو هاتف ثابت أو  0770850776

  تنويع وتوسيع العروض: الفرع الثاني

، وهي استمرار هذا ال ميكن احلديث عن جناح منظمة ما إال يف حالة واحدةظل سوق يعرف منافسة شديدة يف     

النجاح، فاألخري ال يقتصر على حلظة من الزمن، فكثرية هي املنتجات اليت أطلقتها الشركة وعرفت إقباال يف السابق 

وهي أن النجاح مسرية  شركةجازيأدركها مسؤويل تعترب اليوم من املاضي نظرا ملالحقة املنافسني، هذه احلقيقة 

واستمرار هذه املسرية يكون باإلبداع املتواصل وتقدمي األفضل دوما، وسعيا من الشركة لتحقيق هذا الغرض فإ�ا تعمل 

) GSM(على تقدمي أحسن العروض والتنويع فيها، هذه العروض اختلفت بني منتجات النظام العام لالتصاالت

  .) 3G( منتجات اجليل الثالث و 

وما يالحظ يف السنوات األخرية أن شركات االتصال للهاتف النقال مل تعد تكتفي بتقدمي الرصيد لعمالئها      

إلجراء مكاملاته بل أصبحت تعمل على إمتاعه بالتنويع يف اخلدمات املقدمة ليصبح اهلاتف النقال وسيلة لقضاء 

صة بعد عقود التعاون اليت جتريها الشركات مع خمتلف املؤسسات خاصة العمومية احتياجات أخرى ذات أمهية خا

منها كوزارة الرتبية الوطنية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ففي سنوات سابقة كان بإمكان الطلبة االطالع على 

من خالل هذا النوع من  2،فواتريوهناك حديث على إمكانية استعماله مستقبال كوسيلة لتسديد ال نتائج البكالوريا

االتفاقيات، كذلك بإمكان الفرد بكل سهولة االطالع على أحوال الطقس وغريها من املعلومات اليت تفيده يف حياته 

من املكاملات ا�انية، ومن جانب  أطولهذه العروض متكن العميل من االستفادة ولوقت اليومية، كما يالحظ أن 

التكلفية  القدرةشركة جازي فإ�ا عملت مند دخوهلا إىل السوق اجلزائرية على تقدمي العروض اليت تستجيب إىل 

حتياجات هذه الفئة الواسعة عملت إللعمالئها خاصة أن غالبيتهم من األفراد مشرتكي الدفع املسبق، ولالستجابة 

  :الشركة على

الشركة، وهذا من خالل الرسائل النصية اليت  أخبار أوجديد سواء عن العروض املقدمة كل لعميل على  اطالع ا - 

 أخبارموقعها على الشبكة العنكبوتية اليت متكن العميل من االطالع على  إىل إضافةختاطب �ا عمالئها مباشرة، 

 أساليبوهي www.djezzy.dz و  www.djezzy.com حيث متتلك الشركة موقعني الكرتونيني الشركة ومشاريعها، 

 .من الشركة قريبة دوما من عمالئهاجتعل 

فالشركة تنظر إىل شكاوي العمالء على أ�ا فرص إلحداث إصالحات أو : بشكاوي ومطالب العمالء هتماماال -

تعديالت على منتجا�ا، وكثريا ما كانت شكاوي العمالء مصدر لتغيري قرارات الشركة وهو ما يدل على إستماع 

                                                           
1
 www.qerius.dz, page consultele29/04/2016. 

 حسان حويشة، المدير العام لمجمع فيمبيلكوم جون ايف شارلييه في حوار مع الشروق، جريدة الشروق اليومي،العدد 5349، ليوم 2017/01/25، 5.
2
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 غري مربح للشركة األوىلزئة الدقيقة وأخذا برأي حمللي الشركة الذين رأوا أن جت 2016الشركة لعمالئها، فعشية سنة

 وهو ما كان األوىل حيسب من الثانية األوىل، وأصبح سعر الدقيقة األوىلفجاء القرار مطلع السنة بعدم جتزئة الدقيقة 

ر قليلة من تطبيقه، وأبلغت عمالئها �ذا سببا يف تراجع الشركة عنه بعد أشهسبب يف امتعاض عمالء الشركة، وكان 

  .التصحيحي عن طريق الرسائل النصية واجلرائد اليومية وكذا املوقع الرمسي للشركةالقرار 

  "امتياز"برنامج الوالء : الفرع الثالث

عرتافا إميكن حتويلها إىل مزايا عديدة،  هو برنامج بالنقاط يسمح لعمالء جازي جبمع نقاط" امتياز"برنامج الوالء 

 .لوالئهم

  :1شروط االستفادة من البرنامج -

  حسب االستهالك نامج، حيث تتيح مجع نقاطجل حتديد الشروط العامة من الرب أالشروط العامة من  يه

 :المشاركة في البرنامج -

ذا هو برنامج مفتوح لكل من ميلك عقد اشرتاك الدفع املسبق أو الدفع البعدي، املشاركة يف ه" امتياز"برنامج الوالء 

، حيث يكفي تزويد املتعامل مبعلومات ختص املستفيد وعنوانه عند التسجيل يف صيغة أليةالربنامج جمانية وتتم بطريقة 

 . عند فتح خط الدفع البعدي، املشاركة ترتجم من خالل فتح حسبا بالنقاط باسم العضو أوالدفع املسبق 

  :2"تعيين"تخصيص النقاط  -

النقاط  ،اشرتاك جازي كالسيك أصحابحسب جدول تنقيط حمدد الستهالكهم، يف الربنامج  لألعضاءمتنح النقاط 

 )مبلغ االشرتاك، االتصاالت واخلدمات املفوترة( للفوترة الشهرية ttc توزع حسب املبلغ اإلمجايل 

  .الدفع املسبق النقاط توزع شهريا حسب املبلغ الذي مت تعبئته أوبالنسبة ملشرتكي جازي مراقبة 

، نقاط الوالء متنح بصفة منتظمة فع الفواترييتم مجعها يف صيغة جازي كالسيك ال يتم منحها إال بعد د النقاط اليت

  .لكل عضو كل ثالثة أشهر يف شهر حمدد

  .متنح لألعضاء يف مناسبات حمددة أو مبناسبة عمليات تروجيية " عالوة إضافية"هناك نقاط  - 

  :3كشف النقاط-

وهو رقم خاص بربنامج االمتياز أو  444تصال بالرقم ستعالم عن رصيدهم من النقاط باإلكل األعضاء بإمكا�م اإل

شرتاك الدفع البعدي إ فاتورة الشهر لألعضاء أصحاب من خالل الشبكة، النقاط احملصل عليها مذكورة أيضا يف

 .وجازي كونرتول

  :نقاط امتياز لستعماإ -

                                                           
1
 www.djezzy,com, djezzy imtiyaz, page consultée le28/04/2016. 

2
 www.djezzy,com, djezzy imtiyaz, page consultée le29/04/2016. 

3
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تسمى و دقائق من املكاملات، خدمات، هواتف نقالة، وخمتلف اللوازم املادية إىل األعضاء بإمكا�م حتويل النقاط 

  ."هدايا الوالء"

 أولكل هدية موضح يف كتالوج امتياز املتوفر على مستوى كل مراكز اخلدمة،  ةعدد النقاط املطلوبو قائمة هدايا الوالء 

  0770850444 أو 444االتصال بالرقم أومن خالل الشبكة 

  . ويكون طلب حتويل النقاط من العضو نفسه

  :الخاصية الشخصية للهدايا المحصل عليها -

  .حيث تكون موجهة ألشخاص بأمسائهم وال ميكن أن ينوب عنهم غريهم

  :مدة الصالحية -

   .ضائعةجتاوز هذه املدة تعترب النقاط احملصلة  شهر من تاريخ احلصول عليها، 24صاحلة ملدة  النقاط احملصل عليها

  نه يتم توقيف عد النقاط اىل وقت تسوية الوضعيةإ حالة عدم دفع العضو للفاتورة فيف :توقيف العد بالنقاط -

  :1معلومات حول جازي امتياز -

  :البرنامج الحالي-

التسجيل يف خدمة امتياز يتم بطريقة آلية، أي مبجرد تفعيل خط جازي لالستعمال ألول مرة يصبح العميل بصورة 

فما فوق شريطة استهالك دج 100بتلقائية يف خدمة امتياز، حيث يبدأ يف كسب النقاط مبجرد أول شحن 

  .على األقل شهريادج 3.99

  :كيفية كسب النقاط

  ؛نقطة واحدةل العميل على حيصدج 35عند استهالك لكل 

  ؛معبئةدج 50فما فوق حيصل على نقطة عن كل دج 100بعند تعبئة  

  ضاعفة النقاط املكتسبة مهما بلغتتقوم جازي مبيوم 90كل.  

، الذي ميكن من االطالع على اهلدايا وكذا حتويل "444"نرتنت أو االتصال بالرقمطالع على الرصيد عرب األميكن اإل

  .هداياالنقاط إىل 

  :ماذا يقدم جازي امتياز

 ؛ودقائق جمانية حنو مجيع الشبكات ميكن حتويل النقاط إىل مكاملات 

 ميكن حتويل النقاط إىل رسائل قصرية"SMS" ؛حنو مجيع الشبكات 

  ميكن حتويل النقاط إىل رسائل ملتيميديا"MMS" ؛حنو مجيع الشبكات 

  اخل...نقالة، ساعات  ميكن حتويل النقاط إىل هدايا ملموسة، هواتف. 

 

                                                           
1
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  :1من قيمته والباقي نقود℅ 50اشتري هاتف نقال ب: برنامج امتياز جازي-

وضعت جازي حتت تصرف عمالئها خدمة جديدة تطور �ا خدمتها احلالية امتياز، حيث متكن اخلدمة من اقتناء 

الباقي عبارة من خالل نقاط مباشرة و ة، لكن بدفع نصف مبلغها أي نوع من اهلواتف النقالة اليت تعرضها الشرك

دج 10000نه يدفع إ، فدج20000امتياز ويريد شراء هاتف من الشركة بقيمة نقطة 3000امتياز، أي إذا كان للعميل 

  .والباقي ينقص من جمموع نقاط امتياز اليت مجعها

ن اخلدمة متنحه فرصة إنقطة ف 1000العميل ال يتوفر إال على نقطة و  2000توفركذلك إذا كان هاتف معني يستلزم 

  .نقطة 1000إكمال املبلغ نقدا بدل 

  444االتصال بالرقم  أو #444٭ل  ميكن االطالع على اخلدمة، النقاط واهلدايا بتشكي

  :المتياز جازي األخرى األشكال-

متكن العميل من   أشكالموسم بطرح  أومن مميزات خدمة امتياز جازي مرونتها حيث يتم استغالل كل مناسبة 

  :جند األشكال، ومن بني هذه إضافيةكسب نقاط 

، وكشكر من الشركة لوالء عمالئها فإ�ا متنحهم فرصة مضاعفة 2مارس 19االحتفال بيوم الزبون املصادف ل  - 

 .نقاطهم اليت حصلوا عليها طيلة هذا اليوم ثالثة مرات

قدر من النقاط ملن يستخدم اجليل الثالث  أكربجازي، ميكن عمالئه من فرصة ربح  امتياز 04/04/2016يف  -

  .جلازي يف هذا الشهر

  .  حنو كل الشبكاتاألوىلرصيد إضايف على التعبئة  ℅20اخلدمة متنح للعميل  10/05/2016يف  - 

  .صاحل ليومنيدج 20جازي امتياز تشكر عمالئها على والئهم و�ديهم 12/05/2016يف  - 

جازي امتياز متنح عمالئها فرصة مضاعفة كل نقاطهم املكتسبة يف شهر جوان وهذا يف شهر  06/06/2016يف  - 

  .سبتمرب القادم

 الميدانيةالدراسة : المبحث الثالث

 الذي يلعبه التوجه السوقي يف الرفع من قيمة العميل وحتقيق والئه اإلجيايبمن خالل الدراسة النظرية تبني لنا الدور 

فالتوجه السوقي ظهر يف األصل لتحقيق هذا الغرض، سنحاول من خالل الدراسة امليدانية على شركة جازي معرفة 

 .مستوى التوجه السوقي والدور الذي يلعبه على مستوى الشركة من خالل اإلجابة على فرضيات الدراسة املطروحة

   منهجية الدراسة: األول المطلب

  .ويتضمن أهداف وحدود الدراسة، جمتمع وعينة الدراسةنهجي لتنظيم الدراسة امل اإلطاريتناول هذا املطلب 

                                                           
1
 www.djezzy.com, page consultée le: 05/06/2016. 
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  أهداف وحدود الدراسة: األولالفرع 

 أهداف الدراسة: 1

اهلدف من الدراسة هو التحقق من الدور الذي يلعبه التوجه السوقي على مستوى والء العمالء لشركة جازي من 

  :خالل حتديد األهداف التالية

  ؛الشركة إىل تطبيق مفهوم التوجه السوقيحتديد مدى حاجة 

 ؛ثر التوجه السوقي على والء عمالء الشركةحتديد أ 

  ؛للعميل اإلمجاليةاملكاسب التوجه السوقي على ثر أحتديد 

  اإلمجالية للعميل التوجه السوقي على الكلفثر أحتديد. 

  : حدود الدراسة: 2

  )، اجلزائر العاصمةجيجل، سطيف( عمالء شركة جازي: الحدود المكانية

  15/09/2016اىل 15/02/2016من : الحدود الزمانية

  مت االعتماد يف هذه الدراسة على متغريات التوجه السوقي مبفهومه الثقايف احملدد من قبل            : الحدود العلمية

)Narver & Slater,1990( ،أما متغري الوالء فتم االعتماد كوتلر  دد من قبلء احملمتغري قيمة العمال إىل باإلضافة ،

  .والذي يشمل جانيب الوالء املوقفي والسلوكي، )Dick وBasu (على املفهوم احملدد من قبل 

  الدراسةوعينة مجتمع  :الفرع الثاني

ختيار عينة الدراسة واألدوات املستعملة يف مجع البيانات وطرق إطريقة  إىلا املبحث ذسوف نتطرق يف ه   

  .حتليلها

  مجتمع الدراسة-1

  .حد وكاال�اكة أو أكل عمالء شركة جازي لالتصاالت والذين سبق هلم زيارة الشر يتكون جمتمع الدراسة من  

  عينة الدراسة-2

وانتشاره يف رقعة  2016فريل أوفق أخر تقرير لسلطة الضبط يف مليون متعامل  16ونظرا التساع جمتمع الدراسة البالغ 

قام الباحث بتوزيع ، حيث عينة من هذا ا�تمع عتماد علىاإلواسعة، ومع استحالة القيام بالدراسة املسحية، مت 

أي أن نسبة ا�يبني على  ،استبيان 238سرتداد إومت  عميل 250على عينة حجمها  بطريقة عشوائية اإلستبيان

  .من املستقصني %95.2كان   اإلستبيان
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  المستخدمةاإلحصائية  ألساليباو  أداة الدراسة: الفرع الثالث

  أداة الدراسةاختيار وإعداد  -1

 ،اإلستبيانبعد مراجعة لألدبيات والدراسات ذات العالقة وجد الباحث أن أنسب وسيلة جلمع املعلومات هي     

ربح  ،اإلجابةمغلقة لتسهيل عملية  األسئلة، وكانت غالبية مبا يتوافق مع أهداف الدراسة اإلستبيانوقد مت تصميم 

  :باملراحل التالية اإلستبيانإعداد  وقد مراملعاجلة،  أثناءالوقت وسهولة التعامل 

  ؛استبيان أويل من أجل استخدامه يف مجع البيانات واملعلومات إعداد - 

  ؛مدى مالئمته جلمع البيانات اختبارعلى املشرف من أجل  اإلستبيانعرض  - 

  ؛)1امللحق رقم ( على جمموعة من احملكمني اإلستبيانمت عرض  - 

  ؛وفق نصائح وتوجيهات احملكمني اإلستبيانتعديل  - 

  ؛أويل على مدى مالئمته للعينة اختبارفرد، ك 15على عينة جتريبية مكونة من اإلستبيانتوزيع  - 

  .جلمع البيانات الالزمة للدراسة بشكل �ائي اإلستبيانتوزيع - 

   :كالتايل  مخسة أقسام إىل اإلستبيانوقسم       

  مدى حاجة شركة جازي إىل التوجه السوقيعبارات تقيس  8تضمن : األول القسم

  :التوجه السوقي وبدوره ينقسم اىلتضمن عبارات تقيس  : الثاني القسم

 عبارات 6وتضمن : التوجه بالعميل  

 عبارات 7وتضمن : التوجه باملنافس.   

  عبارات 6وتضمن: الداخليالتنسيق. 

  :قيس قيمة العميل ويتضمني : لثالثا مالقس

 عبارات 4وتضمن: اإلمجاليةالعميل  مكاسب. 

  عبارات 5وتضمن :اإلمجاليةكلف العميل. 

 .عبارات 8وتضمن يقيس الوالء: القسم الرابع  

املستوى التعليمي، الدخل شمل اجلنس، العمر، تو  دراسةعينة ال ختصبيانات شخصية  ةجمموع: الخامس القسم

  .، مدة االشرتاكالشهري

كما هو  اتهعبار  مقياس ليكرت اخلماسي الذي يتميز بسهولة فهمه وتوازن درجاته، وقيمت وقد مت استخدام    

 :موضح يف اجلدول التايل

  حسب سلم ليكارت الخماسي اإلجاباتتقييم ): 29(الجدول رقم 

  موافق بشدة  موافق  محايد  ال أوافق  ال أوافق بشدة

1  2  3  4  5  
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  :كما هو موضح يف اجلدول  جتاه العام لإلجابات فقد مت تقييمه على ثالث مستوياتأما اإل

  سلم ليكارت درجاتتقييم ): 30(الجدول رقم 

  مرتفع  متوسط  منخفض

  فما فوق 3.67  3.66الى2.34من   2.33الى 1من 

  :دلة التاليةاعلى املعإعداد الطالب بناءا : المصدر

 =طول الفئة                               
الحد	االعلى	–	الحد	االدنى	

	عدد	المستویات
  

                               
	���

�	
 =1.33                      

  :من خال ل المعادلة نحصل على

 2.33اىل  1من : االجتاه املنخفض  

 3.66اىل  2.34من : االجتاه املتوسط 

  فما فوق 3.67من : املرتفعاالجتاه  

  األدوات اإلحصائية المستخدمة -2

مؤشرات معتمدة تدعم أهداف الدراسة وفرضيا�ا فقد مت تبويب البيانات ليسهل فهمها والتعامل  إىلالوصول  ألجل

 )Spss19(اإلجتماعيةمعها من خالل الربامج اإلحصائية، ومت االعتماد على برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم 

  : من خالل اإلستبيانيف حتليل بيانات  (Excel)وبرنامج

  ؛د من درجة ثبات املقياس املستخدمللتأك" Cronbach Alpha"معامل  -

  ؛معامل ارتباط بريسون لقياس صدق الفقرات -

  ؛الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لتقييم وترتيب الفقرات -

  ؛النسب املئوية والتكرارات -

  ؛املتغري التابع وذلك لقياس تأثريات املتغري املستقل على "Simple Regression" البسيط اإلحندار - 

 .على املتغري التابع لدراسة أثر جمموعة املتغريات املستقلة بآن واحد" Multiple Regression"  املتعدد اإلحندار - 
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االحصائية، جيب التحقق من الشروط املعلمية يف العينة حمل  األساليبقبل بداية التحليل واستخدام هذه و     

 1:الدراسة هي كما يلي

 .*الطبيعي حمقق التوزيع شرط أي )30>238(30من  أكربحجم العينة حمل الدراسة : لطبيعيالتوزيع ا -1

حبيث ال  على حدة فرد من العينةباملقابلة وكل  اإلستبيانتوزيع مت اختيار العينة العشوائية ومت : االستقاللية  -2

 .فرد بأفراد العينة  أييتأثر 

 إسقاطهميكن  مت سحب العينة من جمتمع ميكن التعرف عليه، ومكونات فئاته متقاربة فهذا: جتانس التباين -3

 .على خصائص العينة، لذلك فتجانس تباينها متقارب ومقبول

واالختالف بني كل  مقياس ليكرت اخلماسييعترب هذا الشرط حمققا، حيث مت االعتماد على : بيانات ا�ال -4

  .)يساوي الواحد الصحيح(درجتني هو نفسه

  أداة الدراسةصدق وثبات  :الفرع الرابع

قام الباحث وعلى هذا األساس ما وضعت لقياسه، تقيس  اإلستبيانهو التأكد من أن أسئلة  اإلستبيان صدق

  :بطريقتني اإلستبيانبالتأكد من صدق 

  :صدق المحكمين :1

من دوي اخلربة األكادميية يف االختصاص على جمموعة من احملكمني  األويلبشكله  اإلستبيانحيث عرض الباحث 

خرج ليوقد استجاب الباحث آلراء احملكمني وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف ضوء املقرتحات املقدمة، 

  ).1(انظر امللحق رقم  ،)4(وبلغ عدد احملكمني  ،)3(امللحق رقم  كما هو موضح يف  يف صورته النهائية اإلستبيان

  .اإلستبيانلدينا االتساق الداخلي، الصدق البنائي وثبات  :صدق المقياس:2

مع ا�ال الذي تنتمي إلية هذه  اإلستبياناتساق كل فقرة من فقرات مدى  من التأكد: االتساق الداخلي: 2-1

  .بني كل عبارة واحملور اخلاص �ا اإلرتباطحساب من خالل ، الفقرة

  

  

                                                           
1
  131ص، 2014بومرداس،  ، جامعة احمد بوقرةغير منشورة مذكرة ماجستير،ي و أثــره على بنــاء والء الزبــائناإلبتكار التسـويــق ، زهوةخلـوط  

     ،فما فوق33التوزيع يكون طبيعيا بصورة تقريبية عندما يصبح حجم العينة  أنحسب نظرية النهاية املركزية فانه كلما زاد عدد العينة كلما اقرتب تباينها من تباين ا�تمع، وميكن اعتبار *

ومن هنا وضع ) واآلالفاملئات (فاكثر فان تباينه سيقارب تباين حجم العينات الكبرية 30وجد انه كلما اقرتب حجم العينة من  اإذ ،تباين ا�تمع إىلهذا الشرط متعلق بقياس تباين العينة 

ال يعين بالضرورة فقدان فهذا 33ويكون التوزيع طبيعياً، ولكن إذا قل العدد عن 33فشرط االعتدالية للتوزيع يتحقق بالعدد ، اإلحصائيةيف التعامل مع بعض الوسائل 33احلد الفاصل 

  من العينات املأخوذةيكون خاضع حينها خلصائص البيانات  األمر أنالشرط التوزيع الطبيعي اذ 
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 )التوجه بالعميل، التوجه بالمنافس، التنسيق الداخلي(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني): 31( رقم الجدول

معامــــــــــــــــل   العبارات

  اإلرتباط

القيمــــــــــــــــــــــــة 

  االحتمالية

  التوجه بالعميل

  *0.00  0.53  الشركة تعلمين بعروضها أول بأول

  *0.00  0.73  حباجايت ورغبايت شركة جازي �تم

  *0.00  0.82  الشركة حريصة على رضائي  

  *0.00  0.66  شكاويناب  الشركة �تم

  *0.00  0.76  الشكاوي اليت أقدمهايف حل املشاكل و الشركة سريعة 

  *0.00  0.75  عروض الشركة تتجاوب و إمكانيايت

  التوجه بالمنافس

  *0.00  0.59  أسعار الشركة منافسة ألسعار املنافسني

  *0.00  0.65  ظروف استقبال أحسن من املنافسني

  *0.00  0.59  الشركة أكثر تواجدا من املنافسني

  *0.00  0.75  يف تقدمي العروض اجلديدة) أسرع(للشركة أسبقية 

  *0.00  0.52  أحيانا الشركة تأخذ بأفكار املنافسني

  *0.00  0.70  سريعة الرد على برامج املنافسني

  *0.00  0.67  الشركة ذات ميزة تنافسيةعروض 

  التنسيق الداخلي

  *0.00  0.79  تتوفر الشركة على موظفني ذوو كفاءة 

  *0.00  0.82  موظفني لتقدمي اخلدمةعايل للاستعداد 

  *0.00  0.83   موظفو الشركة يتصلون فيما بينهم بسهولة

  *0.00  0.88  وجود ألفة وروح العمل اجلماعي بني موظفي الشركة

  *0.00  0.81  وجود تنسيق و تنظيم جيدين بني موظفي الشركة

  *0.00  0.80  موظفون هلم انتماء عايل للشركة

 spssائيالربنامج االحصنتائج من إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

 )0.05(التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى * 

  .، وبذلك يعترب ا�ال صادق ملا وضع لقياسه)0.05(دالة عند مستوي معنوية  اإلرتباطأن معامالت  اجلدول يبني
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  اإلجمالية  القيمة الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث): 32(رقم الجدول 

معامــــــــــــــــل  العبارات

 اإلرتباط

القيمــــــــــــــــــــــــة 

 االحتمالية

  العميل االجمالية مكاسب

 *0.00 0.86 .)املنتجات(تقدم شركة جازي أحسن العروض 

 *0.00 0.89 .ناالشركة تقدم خدمات يف مستوى تطلعات

  *0.00  0.80  . ملوظفي الشركة يزيد ارتباطي �ااإلجيايبالتفاعل 

 *0.00 0.86 .مكانة وصورة جيدة يف أذهاننا ملنتجات جازي

 كلف العميل االجمالية

  *0.00  0.78  أتكلم لوقت أطول بتكلفة اقل أصبحت

  *0.00  0.83  )السعر(على البقاء معهاأسعار جازي تشجعين 

  *0.00  0.84  احلصول على منتجات وخدمات جازي ال يتطلب وقت كبري

  *0.00  0.84  )ال تتطلب جهد كبري( من السهل احلصول على خدمات جازي

  *0.00  0.86  اشعر بالثقة عند تعبئيت أو عند شرائي منتجات جازي

   spss الربنامج االحصائينتائج من إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

  .، وبذلك يعترب ا�ال صادق ملا وضع لقياسه )0.05(دالة عند مستوي معنوية اإلرتباطيبني اجلدول أن معامالت 

 الوالء: الرابعالصدق الداخلي لفقرات المحور ): 33( رقمالجدول 

معامل   العبارات

  اإلرتباط

القيمة 

  االحتمالية

  *0.00  0.73  كو�ا تليب احتياجايت باستمرار  األولتعد شركة جازي اختياري 

  *0.00  0.77  لدي رغبة يف البقاء كزبون ويف للشركة

  *0.00  0.84  انصح أقاريب و أصدقائي على التعامل مع جازي

  *0.00  0.75  دائما أقول أشياء اجيابية عن شركة جازي

  *0.00  0.69  اشعر بانتمائي هلاعندما امسع احلديث عن شركة جازي 

  *0.00  0.71  تتمتع شركة جازي مبصداقية لدي

  *0.00  0.81  لشركة جازي اسم وعالمة مميزين يف سوق االتصاالت

  spss الربنامج االحصائينتائج : المصدر

  )0.05(التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى * 

، وبذلك يعترب ا�ال صادق ملا وضع )0.05(املبينة دالة عند مستوي معنوية  اإلرتباطيبني اجلدول أن معامالت 

 .لقياسه
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يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد األداة الوصول إليهـا، ويبـني مـدي ارتبـاط كـل جمـال مـن : الصدق البنائي: 2-2

  .اإلستبيانجماالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

  والدرجة الكلية لالستبيان اإلستبيانبين كل مجال من مجاالت  اإلرتباطمعامل ): 34(رقم الجدول 

  البعد
  معامل

  لالرتباط

القيمة 

 االحتمالية

 *0.00 0.80  التوجه بالعميل

 *0.00  0.79  التوجه باملنافس

 *0.00 0.82  التنسيق الداخلي

 *0.00 0.83  اإلمجاليةالعميل  مكاسب

 *0.00  0.79  اإلمجاليةكلف العميل 

 *0.00  0.88  الوالء

 spss الربنامج االحصائينتائج من إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

  )0.05(التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى * 

   اإلستبيانثبات :2-3

نفــس النتيجــة لــو مت إعــادة توزيعــه أكثــر مــن مــرة حتــت نفــس الظــروف  اإلســتبيانعطــي هــذا يأن  اإلســتبيانيقصــد بثبــات 

  :ان الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يليبيوالشروط، وقد حتقق الباحث من ثبات إست

  معامل الثبات ألفا كرومباخ لكل محور): 35(رقم الجدول 

قي
سو

 ال
جه

تو
ال

  

  معامل الفا كرومباخ  البعد

  0.80  بالعميلالتوجه 

  0.76  التوجه باملنافس

  0.90  التنسيق الداخلي

يل
عم

 ال
مة

قي
  

  0.87  اإلمجاليةالعميل  مكاسب  

  0.89  اإلمجاليةكلف العميل 

  0.87  الوالء

  0.95  اإلستبيان

  spss الربنامج االحصائي خمرجاتمن إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

   وترتاوح بني ،أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل جمال) 38(اجلدول  يتضح من النتائج املوضحة يف     

) 0.95(لكل جمال من جماالت اإلستبان، كذلك كانت قيمة معامل ألفا جلميع فقرات اإلستبان )  0.90,  0.76( 

قابل ) 3(رقميف امللحق  و موضحيف صورته النهائية كما ه اإلستبيانويكون  وهذا يعىن أن معامل الثبات مرتفع،
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ان الدراسة مما جيعله على ثقة تامة بصحته وصالحيته يإستبوبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات  ،للتوزيع

  .فرضيا�ا اختبارئج واإلجابة على أسئلة الدراسة و لتحليل النتا

  الفرضيات اختبارو نتائج العرض  :الثاني المطلب

   الدراسةخصائص عينة : األولالفرع 

  خصائص عينة الدراسة حسب الجنس -أ

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس): 36(الجدول رقم 

 )%(النسبة   العدد  الجنس

  50.8  121  ذكر

  49.2  117  أنثى

  100  238  المجموع

 spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن :المصدر

، أما نسبة اإلناث فقد كانت تساوي امن املستقصني كانت ذكور  %50.8من اجلدول نالحظ أن نسبة     

   .متوازنهذا يشري أن ا�تمع حمل الدراسة جمتمع . من املستقصني 49.2%

  :خصائص عينة الدراسة حسب العمر -ب

  . خصائص العينة من حيث السن :)37(الجدول رقم  

  )%(التكرار التجميعي الصاعد  )%(النسبة   العدد  العمر

  23.1  23.1  55  سنة  25اقل من 

  67.6  44.5  106  سنة 35 -26من 

  89.5  21.8  52  سنة 45 -36من 

  99.2  9.7  23  سنة 55 -46من 

  100  0.8  2  سنة فأكثر 55من 

  -  100  113  ا�موع

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

عينة  تقريبا نصفسنة، أي  35اىل  26من من ا�يبني كان عمرهم  %44.5تشري نتائج اجلدول أن ما يعادل 

ذوي الفئة العمرية من ، ويأيت يف املرتبة الثالثة %23.1فيشكلون نسبة سنة  25تقل أعمارهم عن أما من  ،الدراسة

سنة مل  50من  كرباألمن عينة الدراسة يف حني الفئة  %9.7سنة فكانت  55اىل 46الفئة من  أماسنة،  45اىل  36

  .من العينة %0.8تتعد نسبة

 .ستثمار فيه لفرتة أطولاإلأن ا�تمع حمل الدراسة فيت ميكن  يعينوهذا  سنة45من العينة اقل من  ℅90يالحظ أن 
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمر): 41(الشكل رقم 

  
 )37(رقم  اجلدولمعطيات من : املصدر

  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي -ج

  توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي): 38(الجدول رقم 

  )%(النسبة   عددال  املستوى التعليمي

  17.6  42  ابتدائي متوسط

  34.9  83  ثانوي

  47.5  113  جامعي

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

 ℅ 34.9من العينة و ℅ 47.5امعي وحتديدا اجلستوى املوي يتضح من اجلدول أنه تقريبا نصف عينة الدراسة ذ

 .℅17.6مستوى ثانوي، يف حني املستوى املتوسط واالبتدائي يشكل 

  توزيع عينة الدراسة حسب الدخل الشهرى -د 

  الدخل الشهرىتوزيع أفراد العينة حسب ): 39(الجدول رقم 

  )%(النسبة   عددال  الدخل

  65.1  155  دج25000اقل من 

  20.2  48  35000إىل  25000من 

  13.9  33  50000إىل  35000من 

  0.8  2  فما فوق 50000

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن :المصدر
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 25000، يف حني شكلت الفئة من 25000

فلم تشكل  50000من  أكربالفئة  أما 50000

  .وهذا يدل على أن الشركة تستهدف الفئات املتوسطة من السوق

)%(  

 تليهـا الفئـة ، مث℅58.8بنسـبة  سـنوات 5مـن 

، وهـــذا يعـــين أن غالبيـــة مـــن العينـــة ℅13.9ســـنوات فيشـــكلون 

  .هلم اشرتاك ألكثر من ثالثة سنوات
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25000من  األقلوي الدخل ذالعينة من  غالبية أفراد أن اجلدول

50000 إىل 35000املرتبة الثالثة الفئة من  ويف ،% 20.2ما نسبته 

وهذا يدل على أن الشركة تستهدف الفئات املتوسطة من السوق، 

  توزيع عينة الدراسة حسب مدة االشتراك

  توزيع أفراد العينة حسب مدة االشتراك

(التكرار التجميعي النازل  )%(النسبة   عددال

13  5.5  100  

  20  8.4  94.5  

  65  27.3  86.1  

140  58.8  58.8  

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب

مـن  كثـرألمن املشرتكني  العيينة أكثر من نصف أنمن اجلدول 

ســـنوات فيشـــكلون  3مـــن  األقـــل أمـــا، ℅27.3 بنســـبة

هلم اشرتاك ألكثر من ثالثة سنوات %86.1حيث أن  ،عمالء الشركة يفضلون البقاء معها

  توزيع أفراد العينة حسب مدة االشتراك

  )40(رقم معطيات اجلدولمن إعداد الطالب إعتمادا على 

  وصف وتحليل متغيرات الدراسة

  ات محور الحاجة إلى التوجه السوق

6%

8%

27%
59%

مدة االشتراك

اقل من سنة

3من سنة الى 

5الى  

فما فوق

                                        الفصل الثالث

 

اجلدولمن  يالحظ     

ما نسبته  35000 إىل

، %0.8ما نسبته  إال

توزيع عينة الدراسة حسب مدة االشتراك -ه

توزيع أفراد العينة حسب مدة االشتراك): 40(الجدول رقم 

  فئة العمريةال

  اقل من سنة

  سنوات 3 إىلمن سنة 

  سنوات 5 إىل 3من 

  سنوات5من  أكثر

الطالب إعدادمن  :المصدر

من اجلدول  يالحظ     

بنســـبة ســـنوات 5و 3بـــني 

عمالء الشركة يفضلون البقاء معها

توزيع أفراد العينة حسب مدة االشتراك): 42(الشكل رقم 

من إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

وصف وتحليل متغيرات الدراسة: الفرع الثاني

ات محور الحاجة إلى التوجه السوقوصف متغير -1

  

 

 

اقل من سنة

من سنة الى 

 3من 

فما فوق 5
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  توزيع أفراد العينة حسب الشريحة الرئيسية): 41(الجدول رقم 

  لشريحة الرئيسيةا 

 الشريحة جازي موبيليس اوريدو العدد االجمالي

119 0℅ 0 0℅ 0 100℅ 119 1 

د 
ــد

ــــــــ
ــــــــ

عـــــ

ح
رائ

ش
ال

 

85 10.6℅ 9 5.9℅ 5 84℅ 71 2 
34 24.5℅ 9 17.6℅ 6 56℅ 19 3 
238    18    11    209   

 

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر    

، أي ل لـه شـرحية واحـدة وهـي شـرحية جـازيعميـ 119عميـل مـن العينـة هنـاك  238نه من أصـل أ: يبني لنا اجلدول    

العينــة، مــا يعــين يف اجلهــة املقابلــة أن نصــف العينــة األخــر لــه أكثــر مــن شــرحية ويســتفيد مــن خــدمات الشــركات نصــف 

نــه مـن أصــل يـة للشــركة فهـي أاإلجيابا النتيجـة األخـرى وأ�ـم يف حالــة اسـتعداد دائــم لالسـتفادة مـن أحســن العـروض، أمــ

فنجـد عـدد ، ℅75عميل يعتربون جـازي الشـرحية الرئيسـية لـديهم أي 90عميل الذين هلم أكثر من شرحية هناك  119

 34مــن ميلكــون ثالثــة شــرائح فبلــغ  أمــايعتــربون جــازي الشــرحية الرئيســية،  71فــرد مــنهم  85مــن ميلكــون شــرحيتني بلــغ 

وتقــدمي هــذا يشــكل حتــدي للشــركة مبضــاعفة اجلهــود ن فــإ رغــم ذلــكلكــن ، يعتــربون جــازي الشــرحية الرئيســية 19مــنهم 

  .نصف العمالء على استعداد للتغيري :أن من هذا اجلدول أ، وعليه نقر أحسن العروض

  مدى رضا عمالء الشركة): 42(الجدول رقم 

  ℅النسبة   العدد  االجابة

  50.4  120  ال

  49.6  118  نعم

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

وما يؤكد النتيجة السابقة هو أن أكثر من نصف عمالء الشركة غري راضون على اخلدمات  )42( رقممن اجلدول 

  .السبب يف كسب شرائح للمتعاملني اآلخرين وهواملقدمة من قبل الشركة 

  للتغييرالعمالء ستعداد إ): 43(الجدول رقم 

  ℅النسبة   العدد  االجابة

  29.4  70  ال

  70.6  168  نعم

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

  .املنافسني بدافع جودة العروض ألحدالعينة هلم استعداد للتغيري  فرادأمن  ℅70.6 أنيبني اجلدول    
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 دوافع التغيير): 44(الجدول رقم 

  ℅النسبة   العدد  سبب التغيري

  17.2  41  السعر املنخفض

  15.1  36  جودة العروض

  7.6  18  املعاملةحسن 

  60.1  143  كل ما سبق

  100  238  االمجايل

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

مــن العمــالء يغــريون بــدافع البحــث عــن مزايــا إمجاليــة جتمــع بــني اجلــودة والســعر املــنخفض  ℅60 أنيبــني اجلــدول     

 حبثـــا عـــن اجلــــودة℅ 15.1مـــن يفضـــل التغيـــري حبثـــا عــــن مزايـــا ســـعرية، ومـــا نســـبته  ℅17.2وحســـن املعاملـــة، وهنـــاك 

  .لوحدها

                 ات العمالءاهتمام): 45(الجدول رقم                                 

  المالحظة  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العبارة

  مرتفع  1,113  3.79  موظفي الشركة خبدمتك اهتمام

  مرتفع  9920,  4.06  تفوق عروض الشركة أمهية

  مرتفع  9260,  4.11  استمرار تفوق الشركة أمهية

  مرتفع  1,081  3.98  قرب الشركة أمهية

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

ه اهتماميلخص لنا هذا اجلدول أهم ما يريد العميل من الشركة، وهو أن تقدم له أحسن العروض وباستمرار، مع      

لى مستوى طموحات العميل يدل موظفي الشركة خبدمته، هذا التقارب يف النتيجة ع اهتمامبقرب الشركة إىل جانب 

  .اتهتماماالمل تعد مبنية فقط على اخلدمة اجلوهر، بل أصبحت األخرية توليفة ضمن جمموعة من  على أن طموحاته

فقط باحتياجات ورغبات  هتماماالح الشركة واستمرارها ال يكفيه نستنتج أن جنا  )45،44،43(من خالل اجلداول    

ب أمهية العناية بالتنسيق الداخلي يف العميل، بل البد من التفوق على املنافسني أيضا وعلى حنو مستمر إىل جان

  .الشركة
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 اإلجمالية والوالء في شركة جازي القيمةتقييم مستوى التوجه السوقي،  -2

االحنـراف املعيـاري إضـافة إىل أمهيـة الباحـث بالوسـط احلسـايب و سـتعان توى التوجه السـوقي يف شـركة جـازي إلوصف مس

  .العبارة

  محور التوجه السوقي:أ

  التوجه بالعميل في شركة جازي:1-أ

  التوجه بالعميل في شركة جازي): 46(الجدول رقم 

  المالحظة  الرتبة  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العبارة  الرقم

  مرتفع  1  0.82  3.95  الشركة تعلمين بعروضها  1

  متوسط  3  0.98  3.03  جازي �تم حباجايت ورغبايت  2

  متوسط  5  1.01  2.93  شركة جازي حريصة على رضاي  3

  متوسط  4  0.90  2.98  جازي �تم بشكاوي  4

  متوسط  6  1.00  2.87  يف حل شكاوي سريعةجازي   5

  متوسط  2  1.10  3.28  وإمكانيايتعروض الشركة تتجاوب   6

  متوسط    0.69  3.17  المتوسط العام  

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

حيث تراوحت املتوسطات  ،تشري بيانات اجلدول إىل أن مستوى التوجه بالعميل يف شركة جازي متوسط     

الشركة "جند أن العبارة ) 3.17(، باملقارنة مع املتوسط احلسايب العام للتوجه بالعميل )3.95و 2.98(احلسابية بني

من درجة  أكربوهي قيمة ) 0.82(حنراف معياري وإ) 3.95( بوسط حسايب األوىليف املرتبة "تعلمين بعروضها

نه هناك ميل من قبل أفراد العينية إىل قبول أن الشركة تعلمهم أي أ ؛حسب مقياس ليكارت اخلماسي )3(احلياد

يف املرتبة األخرية بوسط " جازي سريعة يف حل شكاوي"بعروضها ويف تواصل معهم، فيما جاءت عبارة 

 هتماماالونفس األمر مع عنصر  ،احلياد ، وهي قيمة أقل من درجة)0.69(حنراف معياريوإ) 2.87(حسايب

إدارة الشكاوي يف شركة جازي أن بالشكاوي الذي حل يف املرتبة الرابعة بوسط حسايب أقل من درجة احلياد، ما يعين 

وبتطبيق املتوسط احلسايب العام على مقياس ليكرت ذو اخلمس  وعلى العموم ال حتض بالرضا من قبل عمالئها،

  )4(ودرجة املوافقة ) 3(يقع بني درجة احلياد ) 3.17(للمحور يساويدرجات، يتضح أن املتوسط احلسايب العام 

جتاه إهناك  وعليه ميكن القول أن ،أفراد العينةما يدل على التقارب يف وجهات نظر كما يالحظ التشتت املنخفض 

  .جازي شركةبالعميل مقبول يف 

  التوجه بالمنافس في شركة جازي:2-أ
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 التوجه بالنافس في شركة جازي): 47(الجدول رقم 

  المالحظة  الرتبة  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العبارة  الرقم

  متوسط  1  0.98  3.27  األخرىالشركات  ألسعارالشركة منافسة  أسعار  1

  متوسط  3  1.01  3.17  األخرىمن الشركات  أحسنظروف استقبال   2

  متوسط  4  0.98  3.13  تواجدا مقارنة باملنافسني أكثرالشركة   3

  متوسط  7  1.06  2.85  يف تقدمي العروض اجلديدة أسبقيةللشركة   4

  متوسط  5  1.01  3.11  املنافسني بأفكار تأخذجازي   5

  متوسط  6  1.06  2.98  الرد على برامج املنافسني سريعةالشركة   6

  متوسط  2  1.06  3.19  ميزة تنافسية ذات عروض الشركة  7

  متوسط    0.65  3.10  المتوسط العام  

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

إىل أن مستوى التوجه باملنافس يف شركة جازي متوسط، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني ل يشري اجلدو     

أسعار الشركة منافسة ألسعار "، جند أن فقرة )3.10(، وباملقارنة مع املتوسط العام للتوجه باملنافس )3.27و 2.85(

من درجة  أكرب، وهو متوسط )0.98(حنراف معياري وإ )3.27(حلت أوال بوسط حسايب قدره" الشركات األخرى

للشركة  "الفقرة  حني حلتنتجات بأسعار تنافسية، يف نه هناك قبول أن الشركة تقدم موهذا يعين أ ؛ )3(احلياد

، وهو )1.06(ري حنراف معياوإ) 2.85(، يف املرتبة األخرية بوسط حسايب قدره" يف تقدمي العروض اجلديدة أسبقية

وتفسري هذا  هناك ميل إىل رفض كون الشركة هلا األسبقية يف تقدمي العروض اجلديدة،نه أقل من درجة احلياد، أي أ

يعود إىل تأخر الشركة يف إطالق خدمة اجليل الثالث، أما خبصوص خدمة النظام العام لإلتصالت فالشركة الزالت 

ضح أن املتوسط احلسايب وبتطبيق املتوسط احلسايب العام على مقياس ليكرت ذو اخلمس درجات، يتحتتل الريادة، 

يف منخفض التشتت  أنكما   ،)4(ودرجة املوافقة ) 3(يقع بني درجة احلياد ) 3.10(للمحور الذي يساوي العام 

  .للتوجه باملنافسمقبول مستوى  للشركةأن  يدلمما التوجه باملنافس،  إجابات أفراد العينة على كل عبارات متغري

  التنسيق الداخلي في شركة جازي:3-أ

  التنسيق الداخلي في شركة جازي): 48(الجدول رقم 

  المالحظة  الرتبة  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العبارة  الرقم

  متوسط  5  0.89  3.48  تتوفر الشركة على موظفني ذوي كفاءة  1

  متوسط  3  0.83  3.54  هناك استعداد عايل للموظفني لتقدمي اخلدمة  2

  مرتفع  1  0.82  3.71  بينهم بسهولةموظفو الشركة يتواصلون فيما   3

  متوسط  2  0.75  3.60  وظفنياملوروح العمل اجلماعي بني  ألفةوجود   4

  متوسط  4  0.78  3.49  وجود تنظيم وتنسيق جيدين بني موظفي الشركة  5

  متوسط  6  0.92  3.47  موظفون هلم انتماء عايل للشركة  6

  متوسط    0.68  3.54  المتوسط العام  

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر
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، وباملقارنة مع املتوسط العام )3.71و 3.47(يبني اجلدول أن التنسيق الداخلي يف شركة جازي ينحصر بني     

 مبتوسط وىلاأل، حلت يف املرتبة " موظفو الشركة يتواصلون فيما بينهم بسهولة "عبارة  أن، جند )3.54(للتنسيق الداخلي 

نه هناك قبول من أفراد العينة ، أي أ)3(من درجة احلياد  أكرب، وهي قيمة )0.82(حنراف معياري وإ) 3.71(حسايب

حلت يف املرتبة األخرية "  نتماء عايل للشركةإموظفون هلم  " عبارة أماعلى التواصل اجليد بني املوظفني يف شركة جازي، 

من درجة احلياد أيضا، أي أنه هناك قبول من أفراد  أكرب، وهي قيمة )0.92(معياري حنراف إ) 3.47(مبتوسط حسايب

قياس ليكرت ذو ملوبتطبيق املتوسط احلسايب العام  وعلى العموم نتماء عايل هلا،وظفو الشركة هلم إالعينة على أن م

) 3(يقع بني درجة احلياد و ) 3.54(حملور التنسيق الداخلي يساوي اخلمس درجات، يتضح أن املتوسط احلسايب العام 

تنسيق داخلي يف الشركة، ومبقارنة املتوسطات العامة لعناصر التوجه السوقي أن هناك  يدل، مما )4(ودرجة املوافقة 

  . جند أن التنسيق الداخلي يف الشركة هو األعلى مث يليه التوجه بالعميل فالتوجه باملنافس

  .الداخلي تبني أنه يف مستوى متوسطالتنسيق بناءا على إجابات أفراد العينة حول 

  لعميلاقيمة محور :ب

  اإلجماليةالعميل  مكاسب: 1-ب

  اإلجماليةالعميل  مكاسب )49(الجدول رقم 

  المالحظة  الرتبة  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العبارة  الرقم

  متوسط  3  1.07  3.13  العروض أحسنجازي تقدم   1

  متوسط  4  0.96  2.84  مستوى تطلعايتجازي تقدم خدمات يف   2

  متوسط  2  0.99  3.22   ملوظفي الشركة يزيد ارتباطي �ااإلجيايبالتفاعل   3

  متوسط  1  0.90  3.56  أذهانناملنتجات جازي مكانة وصورة جيدة يف   4

  متوسط    0.83  3.19  المتوسط العام  

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

ملنتجات جازي مكانة  "حتلت العبارة إ، و )3.56و 2.84(ترتاوح بني  االمجاليةالعميل  مكاسب :اجلدولمن خالل     

 أن قبولنه هناك أأي ) 3(من درجة احلياد  أكربوهو ) 3.56( بوسط حسايب األوىلاملرتبة "  أذهانناوصورة جيدة يف 

فقد جاءت أخريا بوسط "  جازي تقدم خدمات يف مستوى تطلعايت "بارة ع أماملنتجات الشركة صورة جيدة لدى العيينة، 

الشركة تقدم خدمات يف مستوى  أننه ليس هناك إمجاع على أقل من درجة احلياد، أي أوهو ، )2.84(حسايب 

اخلمس درجات، يتضح أن املتوسط احلسايب العام قياس ليكرت ذو ملاملتوسط احلسايب العام  من خالل ،التطلعات

الشركة  أناجتاه لقبول أن هناك  يدل، مما )4(ودرجة املوافقة ) 3(بني درجة احلياد أيضا يقع و ) 3.19(للمحور يساوي

  .مقبولة إمجاليةتقدم قيمة 

  اإلجماليةكلف العميل : 2-ب
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  اإلجماليةكلف العميل ) 50(الجدول رقم 

  

  العبارة  الرقم
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  المالحظة  الرتبة

  متوسط  5  1.02  3.16  بتكلفة اقل أطوللوقت  أتكلم أصبحت  1

  متوسط  3  1.06  3.28  جازي تشجعين على البقاء معها أسعار  2

  متوسط  1  0.96  3.37  احلصول على منتجات وخدمات جازي ال يتطلب وقتا طويال  3

  متوسط  2  0.98  3.29  جازي من السهل احلصول على خدمات  4

  متوسط  4  1.01  3.18  عند شراء منتجات جازي أواشعر بالثقة عند تعبئة  الرصيد   5

  متوسط    0.83  3.25  المتوسط العام  

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

احلصـول علـى  "، وقد جاءت العبـارة الثالثـة )3.37و 3.16(للعميل تراوحت بني  االمجالية الكلف أنل اجلدو  يبني     

، وهـو )0.96(راف معيـاريحنـإو ) 3.37(بوسـط حسـايب  األوىليف املرتبـة "  منتجات وخدمات جـازي ال يتطلـب وقتـا طـويال

وقتـا  باحلصـول علـى منتجـات وخـدمات الشـركة ال يتطلـ أننـه هنـاك قبـول أ، مـا يعـين )3(من درجـة احليـاد  أكربقيمة 

) 3.16(بوسـط حسـايب  األخريةفقد جاءت يف املرتبة "  قلأبتكلفة  أطوللوقت  أتكلم أصبحت "األوىلالعبارة  أماويال، ط

قيـاس ليكـرت ملاملتوسـط احلسـايب العـام  ، ومن خـالل، هذه العبارة بدورها جتاوزت درجة احلياد)1.02(راف معياريحنإو 

) 3(بـــني درجـــة احليـــاد أيضـــا يقـــع و ) 3.25(للمحـــور يســـاويذو اخلمـــس درجـــات، يتضـــح أن املتوســـط احلســـايب العـــام 

  .اإلمجالية تم خبفض الكلفالشركة � أن وبشكل عام ميكن القول، )4(ودرجة املوافقة 

 في شركة جازي والء العميلمحور :ج

 والء العميل في شركة جازي ):51(الجدول رقم 

  المالحظة  الرتبة  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العبارة  الرقم

  مرتفع  1  1.03  3.74  األولجازي اختياري   1

  متوسط  4  0.95  3.54  ارغب ففي البقاء كزبون ويف للشركة  2

  مرتفع  5  0.85  3.23  بالشركة األصدقاءو  األقاربانصح   3

  متوسط  7  1.03  2.98  اجيابية عن الشركة أشياء أقولدوما   4

  متوسط  6  1.00  3.21  اشعر بانتمائي لشركة جازي  5

  متوسط  3  0.86  3.59  تتمتع جازي مبصداقية لدي  6

  مرتفع  2  0.99  3.71  لشركة جازي اسم وعالمة مميزتني   7

  متوسط    0.72  3.42  المتوسط العام  

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر



واقع التوجه السوقي في شركة جازي وأثره على والء العميل                                       الفصل الثالث  

 

155 
 

يف املرتبة "  األولجازي اختياري  "، وقد جاءت العبارة )3.74 و2.98(حت بني و قيمة الوالء ترا أنيبني اجلدول      

، أي أنه )3(عام للوالء ودرجة احليادمن املتوسط ال أكربوهو ) 1.03(حنراف معياريوإ) 3.74( بوسط حسايب األوىل

) 2.98(، يف حني جاءت العبارة الرابعة يف املرتبة األخرية بوسط حسايب األولختيار جازي هي اإلهناك قبول أن 

جيابية عن نه ليس هناك إتفاق على قول أشياء إ، وهي قيمة أقل من درجة احلياد أي أ)1.03(حنراف معياريوإ

 وعلى العموم ومن خالل .الشركةما يعين أن الكلمة املنطوقة ال تساهم بشكل فعال يف انتشار وتوسع  الشركة،

حملور الوالء الذي قياس ليكرت ذو اخلمس درجات، يتضح أن املتوسط احلسايب العام ملاملتوسط احلسايب العام 

  .مقبول لوالء يف شركة جازيامستوى أن  يدل، مما )4(ودرجة املوافقة ) 3(بني درجة احلياد يقع ) 3.42(يساوي

فإنه ال يليق مبستوى الشركة اليت كانت مهيمنة على ن كان مقبول وإ عليه العينة أبانتمستوى الوالء الذي      

  التوجه بالعميل والتوجه باملنافس عنصرا السوق اجلزائرية، لكنه يعكس بالفعل مستوى التوجه السوقي للشركة، خاصة 

 أكثرع مستوى الوالء ونزوج معدالت أقل، وهو ما كان سبب يف تراج -العينة أفراد إلجاباتوفقا  –سجال اللذين 

          .الضبطتقرير لسلطة  أخراملنافسني حسب  إىلألف عميل 700من 

  الفرضيات  اختبار: المطلب الثالث

  :يكما يل فض فرضيات الدراسةمدى قبول أو ر  اختبارنركز هنا على 

  العمالءوالء التوجه التسويقي غير كافي للحفاظ على : ىاألولالفرضية 

الذي يستجيب للقدرة من خالل السعر املنخفض  جتهاد الشركة يف خدمة العميلالدراسة أنه رغم إ بينت     

ا مل تستطع احلفاظ إال أ� التنويع يف العروض،التكلفية للعمالء والتوزيع اجليد ملراكز الشركة على املستوى الوطين وكذا 

 ني حالياظل جودة العروض اليت يقدمها املنافسيف  ،قويرغم دخوهلا ال لسوق اجلزائرية لالتصاالتعلى هيمنتها على ا

خاصة ما تعلق خبدمة اجليل الثالث اليت أبدع فيها املنافسون، فقد دلت  وعدم مواكبة الشركة لتغريات البيئة التنافسية

يف ألف عميل بسبب أسبقية املنافسني  700، أكثر من 2015أن الشركة فقدت خالل سنة أخر تقارير سلطة الضبط

  .خدمة اجليل الثالث وتأخرها يف مواكبتهم

 ℅60من  وأكثر ،عروض أفضل ودللتغيري يف حال وج همستعدادأفراد العينة على إمن  ℅70 أكثر منأبان  كما  

أفراد العينة هلم من  ℅50 أن، مع بروز ظاهرة تعدد الشرائح، حيث جتمع بني السعر واجلودة إمجاليةيبحثون عن مزايا 

  .وعدم رضاهم التام عن ما تقدمه الشركة شرحية وهو مؤشر على تطلع العمالء ملنتجات املنافسنيأكثر من 

ها املرتفعة اليت يوليها العمالء لتفوق عروض الشركة على منافسيها واستمرار  هتماماالدرجة ): 45(ني اجلدول بيو       

مبا يقدمه أكثر  هتماماال، وهو ما يتطلب من الشركة مهم خبدمة كل موظفي الشركة هلاهتمامجانب  إىلالتفوق،  يف

  .بالعميل هتماماالجانب  إىلالتنسيق الداخلي ب هتماماالاملنافس و 

عتماد على التوجه التسويقي يف ظل بيئىة تنافسية خيلف ثغرات تشكل نقاط ضعف يف صاحل اإل أنما يعين      

وحىت يف حالة تفوق  خاصة إذا كان يتوفر على نظرة أعمق للعميل ودراية بنقاط قوة وضعف املنظمة، ،املنافس
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نه أن يؤثر سلبا على تفوقها كون املنافس يف حالة عدم إتباعها للتوجه السوقي من شأ املنظمة خالل فرتة معينة فإن

ما حيتم على املنظمة أن تكون هلا عني على  ، وهووالعميل يف رحلة حبث دائم عن القيمة االعلى مطاردة مستمرة

  .املنافس ودراسة نقاط قوته وضعفه

 .يف كسب والء العمالء يف بيئة تنافسية، بعدم كفاية التوجه التسويقي األوىلوهذا ما يؤكد صحة الفرضية 

  .التوجه السوقي يؤثر إجيابا يف والء عمالء شركة جازي:  الثانية ةالرئيسي الفرضية

التوجه باملنافس، التوجه بالعميل، (مبكوناته الثالثة بني التوجه السوقي املتعدد اإلحندارهذه الفرضية نستخدم  ختبارال

، ومبا أن اختبار الفرضية سيتم احصائيا فإن صياغتها االحصائية تكون عمالئهالشركة جازي ووالء  )التنسيق الداخلي

  )0.05(داللةعند مستوى  جازي على والء عمالء شركة ائيةذو داللة إحصللتوجه السوقي أثر : بالشكل التايل

  أثر التوجه السوقي لشركة جازي على الوالء اختبارنتائج ): 52(الجدول 

  

Sig* 
T 

 المحسوبة

B 

 اإلنحدارمعامل 

 

 درجات الحرية

 

F  

  المحسوبة

 

R2- 

معامل 

التحديد 

 المصحح

R2  

معامل 

 التحديد

R 

 اإلرتباط

 

  

المتغير 

  التابع

  

  

  

0.00  

 

التوجه  0.293 4.09

 بالعميل

  

3 

  

 اإلنحدار

  

  

  

65.42 

  

  

  

0.437  

  

  

  

  

0.455 

  

  

  

0.676  

 

  

  

  الوالء

  

التوجه  0.191 2.34

 بالمنافس

 البواقي 234

التنسيق  0.359 4.91

 الداخلي

  المجموع  237

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

  )0.05(داللةيكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى *

بني عناصر التوجه السوقي الثالثة  اإلرتباطكان معامل   للتوجه السوقي على الوالء، حيثاإلجيايبنالحظ األثر     

ن أما يعين ب) =-0.437R2(يف حني بلغ معامل التحديد  ،موجبطردي وهو ارتباط  )=0.676R( والوالءجمتمعة 

من التغريات يف  ℅44 تقريبا تفسر) التوجه بالعميل، التوجه باملنافس، التنسيق الداخلي(املستقلة التفسريية  املتغريات

) 0.191(للتوجه بالعميل و) 0.293(وبلغت درجة التأثري  ،أخرىعوامل  إىلفتعزى  ℅56 أماللعميل،  الوالء

القوة التفسريية للنموذج، حيث  Fللتنسيق الداخلي، كما نالحظ من خالل إحصائية ) 0.359(للتوجه باملنافس و

  :نقبل الفرضية القائلة وعليه ، )0.05(داللة وهي قيمة معنوية عند مستوى  =65.42Fبلغت 

  .)0.05(داللةعند مستوى  على الوالء ذو داللة إحصائيةللتوجه السوقي أثر 

 إىل ثالثة األوىلنقسم الفرضية الرئيسية  ،من مكونات التوجه السوقي على الوالءوللتحقق من األثر لكل مكون 

  .البسيط لكل فرضية على حدة اإلحندارصحة هذه الفرضيات نستخدم معادلة  ختبارفرضيات فرعية، وال
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 داللة عند مستوى للتوجه بالعميل على الوالء ذو داللة إحصائيةيوجد تأثري : ىاألولالفرضية الفرعية -1

)0.05(.  

  .أثر التوجه بالعميل على الوالء اختبارنتائج ): 53(الجدول 

  المتغير

  التابع
R 

 اإلرتباط

  

R2  

  معامل التحديد
R2- 

معامل 

التحديد 

  المصحح

F  

  المحسوبة

  

B 

  اإلنحدارمعامل 
 درجات الحرية

  

Sig* 

  مستوى الداللة

  

  الوالء

  

0.589  

  

0.346  

  

0.344  

  

125.04  

  

0.616  

1    

0.00  236  

237  

 spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

  )0.05( داللة التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى* 

الربنامج من خالل اجلدول نالحظ األثر املوجب للتوجه بالعميل على كل عناصر الوالء، حيث أضهرت نتائج     

  ،)=0.589R( اإلرتباطعمالء شركة جازي، فكان معامل  األثر املوجب للتوجه بالعميل على والء االحصائي

من التغريات يف الوالء تنسب إىل التوجه بالعميل، وكانت  ℅34.4، أي أن )=-0.344R2( وكان معامل التحديد

            ، أي أن الزيادة يف قيمة التوجه بالعميل بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة يف الوالء )=0.616B( نسبة التأثري

 )125.04(القوة التفسريية للنموذج، حيث بلغت القيمة احملسوبة F، كما نالحظ من خالل إحصائية )0.616(:بـ

  . )0.05(وهي معنوية عند مستوى

عند مستوى  والء عمالء شركة جازيعلى ذو داللة إحصائية أثر  بالعميلللتوجه  :كد صحة الفرضية القائلةؤ وهذا ي

   .)0.05(داللة 

  .)0.05(داللة عند مستوى على الوالءذو داللة إحصائية للتوجه باملنافس أثر : الثانيةالفرضية الفرعية  -2

  أثر التوجه بالمنافس على الوالء اختبارنتائج ): 54(الجدول 

  المتغير

  التابع
R 

 اإلرتباط

  

R2  

  معامل التحديد
R2- 

معامل 

التحديد 

  المصحح

F  

  المحسوبة

  

B 

  اإلنحدارمعامل 
 درجات الحرية

  

Sig* 

  مستوى الداللة

  

  الوالء

  

0.496  

  

0.246  

  

0.243  

  

77.13  

  

0.548  

1    

0.00  236  

237  

 spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر

  )0.05(التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى * 
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يف شركة جازي، حيث كان االرتباط طردي  ويشري اجلدول إىل األثر املوجب للتوجه باملنافس على والء العميل     

 -R2، وكان معامل التحديد )R=)0.496 موجب
من التغريات يف الوالء تنسب إىل ℅ 24.3، أي أن )0.243=(

واحدة يؤدي إىل  ، أي أن الزيادة يف قيمة التوجه باملنافس بوحدة)B =)0.548وكانت نسبة التأثري ،باملنافسالتوجه 

القوة التفسريية للنموذج، حيث بلغت القيمة  F، كما نالحظ من خالل إحصائية )0.548(:بـزيادة يف الوالء 

  . )0.05(الداللةوهي معنوية عند مستوى  )77.13(احملسوبة

عند مستوى على والء عمالء شركة جازي ذو داللة إحصائية للتوجه باملنافس أثر  :كد صحة الفرضية القائلةؤ يوهذا 

  )0.05(داللة 

عنــد مســتوى علــى والء عمــالء شــركة جــازي ذو داللــة إحصــائية أثــر  نســيق الــداخليللت: الفرضــية الفرعيــة الثالثــة-3

  )0.05(داللة

  أثر التنسيق الداخلي على الوالء اختبارنتائج ): 55(الجدول 

  المتغير

  التابع
R 

 اإلرتباط

  

R2  

  معامل التحديد
R2- 

معامل 

التحديد 

  المصحح

F  

  المحسوبة

  

B 

  اإلنحدارمعامل 
 درجات الحرية

  

Sig* 

  مستوى الداللة

  

  الوالء

  

0.611  

  

0.373  

  

0.370  

  

140.77  

  

0.644  

1    

0.00  236  

237  

 spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر 

  )0.05(التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى * 

 اإلرتباطالء شركة جازي، حيث كان معامل ويبني اجلدول األثر املوجب للتنسيق الداخلي على والء عم   

)0.611R=( التحديد، وكان معامل وهو ارتباط طردي موجب بني املتغريين )0.370R2-=( من  ℅37، أي أن

، أي أن الزيادة يف قيمة )=0.644B( التغريات يف والء العميل تنسب إىل التنسيق الداخلي، وكانت نسبة التأثري

القوة  F، كما نالحظ من خالل إحصائية )0.644(:بـالتنسيق الداخلي بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة يف الوالء 

وهذا ما يؤكد  .)0.05(وهي معنوية عند مستوى  )140.77(التفسريية للنموذج، حيث بلغت القيمة احملسوبة

  :صحة الفرضية القائلة

  )0.05(عند مستوى على والء عمالء شركة جازي ذو داللة إحصائية أثر نسيق الداخلي للت

  :للعمالء، وتصاغ احصائيا كما يلي يف املكاسب االمجالية يزيدالتوجه السوقي  :الثالثة سيةالفرضية الرئي

املكاســب علــى ) عميــل، التوجــه باملنــافس، التنســيق الــداخليالتوجـــه بال(للتوجــه الســوقي  إحصــائيةيوجــد أثــر ذو داللــة  

)0.05(عند مستوى داللة  االمجالية للعميل
.  

  :املتعدد، كما هو موضح يف اجلدول اإلحندارستخدام حتليل إهذه الفرضية مت  ختبارال
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  للعميل المكاسب اإلجماليةعلى المتعدد لقياس أثر التوجه السوقي  اإلنحدار اختبارنتائج  ):56(الجدول رقم 
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  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر
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قد بلغ املكاسب اإلمجالية للعميل بني عناصر التوجه السوقي الثالثة و  اإلرتباطمل امع أننالحظ من اجلدول       

)0.676R=( وبلغ معامل التحديد وهوارتباط طردي موجب بني عناصر التوجه السوقي واملكاسب االمجالية ،

)0.450 R2-=( جمتمعة  املستقلة التفسريية ن املتغرياتأ، ما يعين) التوجه بالعميل، التوجه باملنافس، التنسيق

وبلغت درجة التأثري  ،أخرىعوامل  إىلفتعزى  ℅55 أما ،املكاسب اإلمجاليةمن التغريات يف  ℅45تفسر ) الداخلي

للتنسيق الداخلي، كما نالحظ من خالل ) 0.313(للتوجه باملنافس و) 0.576(للتوجه بالعميل و) 0.065(

املكاسب ثر التوجه السوقي على عناصر أ كما يبني اجلدول، )=F 65.62(القوة التفسريية للنموذج  Fإحصائية 

                        .)قيمة املنتج، قيمة اخلدمة، القيمة الشخصية والصورة(واملتمثلة يف  االمجالية للعميل

   .للعميل اإلمجالية كاسباملعلى  إحصائيةذو داللة ثر أللتوجه السوقي  :أن نقبل الفرضية القائلةعليه و     

 إىل األوىلنقسم الفرضية الرئسية  املكاسب اإلمجاليةوللتحقق من األثر لكل مكون من مكونات التوجه السوقي على 

  .البسيط لكل فرضية على حدة اإلحندارة هذه الفرضيات نستخدم معادلة صح ختبارثالثة فرضيات فرعية، وال

عند  العميل اإلمجالية كاسباملللتوجه بالعميل على ذو داللة احصائية يوجد تأثري : ىاألولالفرضية الفرعية -1

  .)0.05(مستوى داللة 

  للعميلالمكاسب اإلجمالية على  عميلأثر التوجه بال اختبارنتائج ): 57 (جدول رقم

المتغير 

  المستقل
R 

 اإلرتباط

  

R2  

  معامل التحديد
R2- 

معامل 

التحديد 

  المصحح

F  

  المحسوبة

  

B 

  اإلنحدارمعامل 
  

 درجات الحرية

  

Sig* 

  مستوى الداللة

التوجه         

  بالعميل
  

0.481  

  

  

  

0.231  

  

0.228  

  

70.879  

  

  

0.578  
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  )0.05(مستوى التأثري ذو داللة إحصائية عند * 

حيث كانت قيمة  مكاسب العميل اإلمجاليةاملوجب للتوجه بالعميل على  التأثريمن خالل اجلدول نالحظ        

معامل التحديد  أما، وهو ارتباط طردي موجب بني املتغريين ) 0.05(عند مستوى داللة ) R=0.481( اإلرتباط

التوجه  إىلتعزى  للعميل اإلمجالية املكاسبمن التغريات يف ) ℅22.8(ما قيمته  أن، أي )R2-=0.228(فكان

 أن، وهذا يعين )=0.578B(فقد بلغ   أخرى، أما معامل التأثري أسباب إىلتعزى  )℅77.2 (بالعميل يف حني

معنوية  F، وتؤكد قيمة 0.578:بـ للعميل املكاسب اإلمجاليةزيادة  إىلالتوجه بالعميل بدرجة واحد يؤدي الزيادة يف 

  .)0.05(مستوى وهي ذات داللة معنوية عند ) 70.879(حيث بلغت  التأثريهذا 

  :نأ القائلةنقبل الفرضية وعله 

 )0.05(عمالء عند مستوى داللة لل املكاسب االمجاليةيوجد تأثري للتوجه بالعميل على 
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عند مستوى داللة املكاسب اإلمجالية للعميل تأثري للتوجه باملنافس على يوجد : الفرضية الفرعية الثانية-2

)0.05(  

 المكاسب اإلجماليةعلى  بالمنافسأثر التوجه  اختبارنتائج ):  58( رقم  جدول

المتغير 

  المستقل
R 

 اإلرتباط

  

R2  

  معامل التحديد
R2- 

معامل 

التحديد 

  المصحح

F  

  المحسوبة

  

B 

  اإلنحدارمعامل 
  

 درجات الحرية

  

Sig* 

  مستوى الداللة

التوجه 

  بالمنافس

  

0.633  

  

0.400  

  

0.398  

  

157.5  

  

0.802  
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  )0.05(يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى *

حيث كانت قيمة  للعميل، اإلمجالية املكاسباملوجب للتوجه باملنافس على  التأثريمن خالل اجلدول نالحظ       

ما  أن، أي )=-0.398R2(كانمعامل التحديد فقد   أما، ) 0.05(عند مستوى داللة ) R=0.633( اإلرتباط

 أسباب إىلتعزى  )℅60.2 (يف حني باملنافسالتوجه  إىلتعزى اإلمجالية  املكاسبمن التغريات يف ) ℅39.8(قيمته 

التوجه باملنافس بدرجة واحد يؤدي إىل زيادة زيادة يف ، وهذا يعين أن )B=0.802(فقد بلغ  أخرى، أما معامل التأثري

وهي ذات داللة ) 157.5(معنوية هذا التأثري حيث بلغت   F، وتؤكد قيمة 0.802:بـاإلمجالية للعميل  املكاسب

  .)0.05(مستوى معنوية عند 

اإلمجالية للعمالء شركة  املكاسبيوجد تأثري للتوجه باملنافس على  :هبأنالقائلة الفرضية الفرعية الثانية وعليه نقبل 

  )0.05(عند مستوى داللة  جازي

عند للعميل اإلمجالية  املكاسبللتنسيق الداخلي على ذو داللة إحصائية يوجد تأثري  :الفرضية الفرعية الثالثة-3

  .)0.05(مستوى داللة 

  المكاسب اإلجماليةأثر التنسيق الداخلي على  اختبارنتائج : )59(رقم  جدول

المتغير 

  المستقل
R 

 اإلرتباط

  

R2  

  معامل التحديد
R2- 

معامل 

التحديد 

  المصحح

F  

  المحسوبة

  

B 

  اإلنحدارمعامل 
  

 درجات الحرية

  

Sig* 

  مستوى الداللة

التنسيق 

  الداخلي
  

0.555  

  

  

0.308  

  

0.305  

  

104.97  

  

0.672  
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  )0.05(التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى * 
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   اإلرتباطحيث كانت قيمة  ،للعميلاإلمجالية  املكاسبيبني اجلدول التأثري املوجب للتنسيق الداخلي على     

)R=0.555(  عند مستوى داللة) 0.05( ،معامل التحديد فقد أما )R2-=0.305( ما قيمته  أن، أي

أسباب أخرى، أما  إىلتعزى ) ℅69.5( يف حني للتنسيق الداخلي تغريات يف القيمة اإلمجالية تعزىمن ال) ℅30.5(

زيادة  إىلبدرجة واحد يؤدي  التنسيق الداخلي الزيادة غي عنصر أنيعين  ما، )  B=0.672(فقد بلغ  معامل التأثري

وهي ذات داللة  ) 104.97(معنوية هذا التأثري حيث بلغت   F، وتؤكد قيمة 0.672 لعميلل املكاسب اإلمجالية

  .)0.05(معنوية عند مستوى 

  :هنأالقائلة بوعليه نقبل الفرضية      

عند مستوى داللة لعمالء شركة جازي املكاسب االمجالية على  للتنسيق الداخليذو داللة إحصائية يوجد تأثري 

)0.05(  

، وصياغتها االحصائية لعمالء شركة جازييف الكلف اإلمجالية  خيفضالتوجه السوقي  :الرابعة الفرضية الرئيسية

  :تكون على الشكل التايل

 على الكلف) افس، التنسيق الداخليعميل، التوجه باملنالتوجـه بال(للتوجه السوقي  إحصائيةيوجد أثر ذو داللة 

  .)0.05(للعميل عند مستوى داللة  اإلمجالية

  :املتعدد، كما هو موضح يف اجلدول اإلحندارحتليل نستخدم هذه الفرضية  ختبارال
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  للعميل اإلجمالية اس أثر التوجه السوقي على الكلفالمتعدد لقي اإلنحدار اختبارنتائج  ):60(الجدول رقم 

B 

 اإلنحدارمعامل 
Sig* 

مستوى 

 الداللة

 

 درجات الحرية

 

F  

  المحسوبة

 

R2- 
معامل 

التحديد 

 المصحح

R2  

معامل 

 التحديد

R 
 اإلرتباط

 

المتغير 

  التابع

التوجه  0.143

 بالعميل

  

  

  

0.00  

 

   اإلنحدار 3

  

  

170.6 

  

  

  

0.682  

  

  

  

  

0.686 

  

  

  

0.828  

 

  

الكلفة 

 اإلجمالية

  للعميل

 البواقي 234

التوجه  0.678

 بالمنافس

  

237  

 

  

  المجموع

التنسيق  0.364 

 الداخلي

التوجه   0.194

  بالعميل

  

  

0.00 

    اإلنحدار  3

  

  

80.60 

  

  

  

0.502 

  

  

  

0.508 

  

  

  

0.712 

  

  

كلفة 

 النقد

التوجه   0.579

  بالمنافس

  البواقي  234

التنسيق   0.526

  الداخلي

  المجموع  237

التوجه   0.049

  بالعميل

  

  

0.00 

    اإلنحدار  3

  

  

48.53 

  

  

  

0.376 

  

  

  

0.384 

  

  

  

0.619 

  

  

كلفة 

 الوقت

التوجه   0.597

  بالمنافس

  البواقي  234

التنسيق   0.359

  الداخلي

  المجموع  237

التوجه   0.413

  بالعميل

  

  

0.00 

    اإلنحدار  3

  

  

117.7 

  

  

  

0.596 

  

  

  

0.601 

  

  
0.776 

  

  

 كلفة

 الجهد

التوجه   0.808

  بالمنافس

  البواقي  234

التنسيق   0.64

  الداخلي

  المجموع  237

التوجه   0.229

  بالعميل

  

  

0.00 

    اإلنحدار  3

  

97.89 

  

  

0.551 

  

  

0.557 

  

  

0.746 

  

الكلفة 

 النفسية
التوجه   0.685

  بالمنافس

  البواقي  234

التنسيق   0.391

  الداخلي

  المجموع  237

  spssالربنامج االحصائي خمرجاتباالعتماد على  الطالب إعدادمن  :المصدر



واقع التوجه السوقي في شركة جازي وأثره على والء العميل                                       الفصل الثالث  

 

164 
 

للعميل، حيث أظهرت النتائج وجود أثر اإلمجالية  لسوقي بعناصره الثالثة على الكلفثر التوجه ايوضح اجلدول أ    

عند  )=0.828R(  اإلرتباطللعميل، حيث بلغ معامل  اإلمجالية ية للتوجه السوقي على الكلفو داللة إحصائذ

، أي أن ما )=-0.682R2(، وكان معامل التحديد وهو ارتباط موجب بني املتغريين )0.05(مستوى داللة 

للعميل ترجع إىل التوجه السوقي، وبلغت درجة التأثري  اإلمجالية من التغريات يف مستوى الكلف) ℅68.2(قيمته 

معنوية هذا األثر حيث  F، وتؤكدللتنسيق الداخلي 0.364للتوجه باملنافس و 0.678للتوجه بالعميل و 0.143

ر التوجه السوقي على عناصر ثأ كما يبني اجلدول، )0.05(مستوى ، وهي قيمة دالة عند )170.6(بلغت 

نقبل الفرضية  وعليه، )كلفة الوقت، كلفة اجلهد والكلفة النفسية  ،الكلفة النقدية(للعميل واملتمثلة يف  اإلمجالية الكلف

على ) نافس التنسيق الداخليعميل، التوجه باملالتوجـه بال(للتوجه السوقي  إحصائيةأثر ذو داللة  دو وجاليت تقول ب

  .)0.05(اإلمجالية للعميل عند مستوى داللة  الكلف

انية الرئسية الث ، نقسم الفرضيةاإلمجالية مكونات التوجه السوقي على الكلف وللتحقق من األثر لكل مكون من    

  .البسيط لكل فرضية على حدة اإلحندارة هذه الفرضيات نستخدم معادلة صح ختبارإىل ثالثة فرضيات فرعية، وال

مستوى للعميل عند  اإلمجالية للتوجه بالعميل على الكلفذو داللة يوجد تأثري  :ىاألولالفرضية الفرعية -1

)0.05(.  

  اإلجمالية أثر التوجه بالزبائن على الكلف اختبارنتائج ): 61 ( رقم جدول

المتغير 

  المستقل
R 

 اإلرتباط

  

2R  

  معامل التحديد
-2R

 
 معامل

التحديد 

  المصحح

F  

  المحسوبة

  

B 

معامل 

  اإلنحدار

  

 درجات الحرية

  

Sig* 

مستوى 

  الداللة

      التوجه   

  بالعميل
  

0.615  

  

  

  

0.378  

  

0.376  

  

143.60  

  

  

0.744  
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  )0.05(يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى *

         اإلرتباط، حيث كانت قيمة للعميل اإلمجالية الكلفيبني اجلدول التأثري املوجب للتوجه بالعميل على      

)0.615 R= ( عند مستوى داللة) 0.05( ،فقد بلغ معامل التحديد  أما)0.376R2-=( ، ما قيمته  أنأي

أخرى،  أسباب إىلتعزى  )℅62.4 (التوجه بالعميل يف حني إىلتعزى  اإلمجالية الكلفمن التغريات يف ) ℅37.6(

التوجه بالعميل بدرجة واحد يؤدي إىل الزيادة يف قيمة ، وهذا يعين أن )=0.744B(فقد بلغ   أما معامل التأثري

وهي ذات ) 143.60(معنوية هذا التأثري حيث بلغت  F، وتؤكد قيمة 0.744ب للعميل اإلمجالية الكلف يف خفض

  )0.05(مستوى داللة معنوية عند 

  :هنالقائلة بأالفرضية نقبل وعليه 
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 )0.05(عند مستوى داللة  لعمالءاإلمجالية ل الكلفللتوجه بالعميل على  إحصائيةذو داللة يوجد تأثري 

عند مستوى داللة  للعميل اإلمجالية الكلفيوجد تأثري للتوجه باملنافس على : الفرضية الفرعية الثانية-2

)0.05(.  

   الكلف اإلجماليةعلى  بالعميلأثر التوجه  اختبارنتائج ): 62 ( رقم جدول

 

المتغير 

  المستقل

R 

 اإلرتباط

  

R2  

  التحديد معامل

R2-  معامل

التحديد 

  المصحح

F  

  المحسوبة

  

B 

معامل 

  اإلنحدار

  

درجات 

 الحرية

  

Sig* 

مستوى 

  الداللة

  

  التوجه بالمنافس

  

  

0.769  

  

  

  

0.592  

  

0.590  

  

342.31  

  

0.98  
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  )0.05(يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى *

حيث كانت قيمة  للعميل اإلمجالية الكلفمن خالل اجلدول نالحظ التأثري املوجب للتوجه باملنافس على     

معامل التحديد فقد  أما،  وهو ارتباط موجب بني املتغريين ) 0.05(عند مستوى داللة ) =R 0.769( اإلرتباط

)0.590 R
     يف حنيباملنافس التوجه  إىلتعزى اإلمجالية  الكلفمن التغريات يف ) ℅59(ما قيمته  أن، أي )=-2

التوجه باملنافس الزيادة يف ، وهذا يعين أن )0.98(فقد بلغ   Bأخرى، أما معامل التأثري أسباب إىلتعزى  )℅41 (

معنوية هذا التأثري حيث بلغت  F، وتؤكد قيمة 0.98:بـ للعميل اإلمجالية الكلف خفض يفبدرجة واحد يؤدي 

       )0.05( وهي ذات داللة معنوية عند مستوى) 342.31(

    :هنالقائلة بأوعليه نقبل الفرضية 

  )0.05(عمالء عند مستوى داللة للاإلمجالية  الكلفللتوجه باملنافس على ذو داللة إحصائية يوجد تأثري 

عند  للعميل اإلمجالية الكلفللتنسيق الداخلي على ذو داللة إحصائية يوجد تأثري : الفرضية الفرعية الثالثة-3

  )0.05(مستوى داللة 
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 الكلف اإلجمالية للعميلعلى  التنسيق الداخليأثر  اختبارنتائج ): 63 ( رقم جدول

المتغير 

  المستقل

R 

 اإلرتباط

  

R2  

  معامل التحديد

R2-  معامل

التحديد 

  المصحح

F  

  المحسوبة

  

B 

معامل 

  اإلنحدار

  

درجات 

 الحرية

  

Sig* 

مستوى 

  الداللة

التنسيق 

  الداخلي

  

0.683  

  

  

0.466  

  

0.464  

  

206.24  

  

0.832  
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   اإلرتباطحيث كانت قيمة  ،للعميل اإلمجالية الكلفيبني اجلدول التأثري املوجب للتنسيق الداخلي على        

  )0.683 R= ( عند مستوى داللة) 0.05( ،معامل التحديد فقد  أما )0.464R2-=( ما قيمته  أن، أي

أسباب أخرى،  إىلتعزى ) ℅53.6( يف حني للتنسيق الداخلياإلمجالية تعزى  الكلفمن التغريات يف ) ℅46.6(

 خفض يف إىلبدرجة واحد يؤدي  التنسيق الداخلي الزيادة يف أنيعين  ما، )=0.832B(فقد بلغ   أما معامل التأثري

وهي ذات داللة  ) 206.24(معنوية هذا التأثري حيث بلغت F  ، وتؤكد قيمة0.832 للعميل اإلمجالية الكلف

  )0.05(معنوية عند مستوى 

عند لعمالء اإلمجالية ل الكلفعلى  للتنسيق الداخليذو داللة إحصائية يوجد تأثري  :هنأالقائلة بوعليه نقبل الفرضية 

  )0.05(مستوى داللة 
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  :الصةخ

تطرقنا يف هذا الفصل إىل حملة موجزة عن تطور قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر، هذا األخري الذي رغم الفرتة      

القصرية عن بدايته إال أنه عرف تطورا كبريا نتيجة إنفتاحه على املنافسة، مث تطرقنا إىل واقع الشركة الرائدة للهاتف 

نتهاجها سياسة بفضل إ دخوهلا ةبُعيد طاعت أن �يمن على السوق اجلزائرية، اليت است"شركة جازي"النقال يف اجلزائر 

بالتنسيق الداخلي وهو ما مسح هلا أن  هتماماالتسويقية مبنية على حاجة الفرد اجلزائري ومتطلبات السوق، إضافة إىل 

اهليمنة اليت متيزت �ا يف  تا فقدتكون الشركة املبادرة يف الكثري من العروض، لكن رغم بقاء الشركة يف الريادة إال أ�

  .السابق، نظرا ملطاردة املنافسني هلا واليت تزامنت مع مشكل الشركة مع احلكومة اجلزائرية

ديثة اليت تساعدها على ونظرا ألمهية موضوع والء العمالء فقد عملت الشركة على مواكبة األفكار التسويقية احل     

وهو ما أهلها إىل إحتالل الريادة من خالل أسبقيتها يف تقدمي العروض اجلديدة خاصة اليت ختص النظام  .حتقيق ذلك

، واليت عادة ما تكون يف مستوى مقدرة عمالئها، لكن النتائج احملققة يف هذا النظام مل )GSM(العام لإلتصاالت 

للشركة، حيث أن التأخر املسجل يف حقيقية ة ، الذي يعد كبو )3G(تكن يف نفس املستوى مع نظام اجليل الثالث 

  .هذا النظام كان سبب يف هجرة العديد من عمالئها إىل املنافسني

أن تقدم عروض يف متناول ، واستطاعت ما مكنها من الفهم اجليد للسوق لسوقيوقد تبنت شركة جازي التوجه ا    

ب يف هيمنة الشركة على السوق اجلزائرية وهو ما كان السب فئات واسعة من السوق وتفوقت على منافسيها

يفضلون العينة من أفراد  ℅60فقد بينت أن أكثر من  اإلستبيانحسب نتائج و لالتصاالت الالسلكية لفرتة من الزمن، 

، هذه العناصر إىل حسن املعاملةالبقاء مع الشركة كو�ا استطاعت أن جتمع بني جودة العرض والسعر املناسب إضافة 

نظرة عن التوجه السوقي للشركة، وكان تطبيق الشركة للتوجه السوقي بغرض الرفع من قيمة عمالئها  اليت تعطي

والتفوق على منافسيها، ولنجاح هذا املفهوم املبين على املعلومة فقد جتهزت الشركة بنظام معلومايت يساعد يف سرعة 

قية يف تقدمي األفضل ومن مت احلفاظ على حصتها الوصول إىل املعلومة وكذا سرعة استغالهلا حىت حتافظ على األسب

مكنها من   وإن كان ليس مبستويات عليا، فقد السوقية، فعمل الشركة مببدأ التوجه السوقي ببعديه الثقايف والسلوكي

     .امة يف السوق اجلزائريةمكانة هكسب 

اليت بارتفاعها و قيمة العميل  ويساعدها يف رفع التنافسيةللمنظمة املتابعة املستمرة لبيئتها  يوفرفالتوجه السوقي     

  .يتعزز والئه للشركة
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  الخاتمة العامة

ساس ، فأعالء قيمتهملقدر�ا على إصبح حفاظ املنظمة على عمالئها مرادف سية شديدة أيف ظل بيئة تناف       

يسهل عليه االطالع على موجود يف بيئة مفتوحة فاألخري قرار العميل بالبقاء مقرون مبستوى القيمة اليت متنح له، 

األوىل خلق ميزة تنافسية  :أمام حتميتنيوهذا يعين أن املنظمة  .األفضلنة بينها وبالتايل اختيار العروض املقدمة واملقار 

يف خلق ميزة تنافسية يكون هلا اثر يكون للمنظمة السبق  نميكن أ الظروفففي هذه والثانية احلفاظ على هذة امليزة، 

  .حيد من هذا التفوقاجيايب على قيمة العميل، لكن مزامحة املنافسني سواء بالتقليد او بابداع جديد ميكن ان 

 للمفاجئة ةيرتك فرص بكل متغريات البيئة التنافسية وحىت ال اخذآقيمة العميل من لريفع فالتوجه السوقي جاء    

حاولنا من فقد ومن خالل هذا املوضوع الذي ربطنا فيه بني التوجه السوقي والوالء  .ولتظل املنظمة يف افضلية دائمة

ثريه شركة حمل الدراسة هلذا التوجه وتأتطبيق ال ومستوى التوجه اجلديد على والء العميلا خالله معرفة مدى تأثري هذ

  : على والء عمالئها، وقد مكنتنا هذه الدراسة من الوصول اىل النتائج التالية

  :النتائج النظرية

  ؛ي وهو تأكيد على مرونة هذا الفكرستمرار لتطور الفكر التسويقالتوجه السوقي إ - 

وتركيزها على  ،السوقي جاء ليسد العجز الذي عرفته التوجهات السابقة اليت متيزت بقصر النظر التسويقي التوجه - 

اجلانب األكادميي ملفهوم التسويق، على عكس التوجه السوقي الذي يتميز بنظرتة الشمولية اليت �تم بكل مكونات 

ا حتمل يف ر التوجه السوقي أ�ا أكثر واقعية من غريها كو�البيئة التسويقية، إضافة إىل طابعه العملي، فاملميز يف أفكا

  ؛طيا�ا كيفية جتسيدها

ستمرار يف بيئة تنافسية يتطلب املتابعة املستمرة منظمة تنشط يف بيئة تنافسية، فاإلالتوجه السوقي حتمية لكل  - 

  ؛بالتنسيق الداخلي هتماماالملتغريات هذه البيئة إىل جانب 

ثالثة حددا ) Narver et Slater(حيث ميكن توسيعه حسب البيئة التنافسية، فإذا كان  ؛السوقيمرونة التوجه  - 

  ؛التنافسية، وهذا حسب مكونات البيئة أكثرفهناك من املفكرين من حدد  عوامل

حلقة جناح التوجه السوقي يف املنظمة يتطلب إدارة عليا ذات كفاءة، إىل جانب العناية بالعميل الداخلي كونه  - 

  ؛وصل بني املنظمة وعميلها اخلارجيال

  ؛لسوقي بتعدد عناصره جيعل املنظمةالتوجه السوقي يتطلب حيازة املنظمة لنظام معلومات تسويقي قوي، فالتوجه ا - 

  .أمام كم هائل من املعلومات اليت حتتاج إىل التحيني، التعديل والتحليل

ه باإلحتياجات املعرب عنها وكذا اهتمامارها، من خالل ة واستمر التوجه السوقي يساعد يف خلق امليزة التنافسي - 

بتكار منتجات جديدة، من خالل إ) Active(أن تكون املبادرة على حتياجات الكامنة، كما يساعد املنظمة اإل

 ؛على عروض املنافسني) Réactive(وكذلك سرعة ردة الفعل
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خالل حتسني املردودية املالية  من األوليساعد التوجه السوقي على حتسني األداء املايل وغري املايل للمنظمة، ف -

  ؛الثاين حيسن يف األداء الوظيفيو 

مرهون بالقيم اليت تقدمها هلم من العمالء  عليا ل املنظمة على قيمةو صفحقيمة املنظمة من قيمة عمالئها،  - 

  ؛مستقبال أكربعليها بقيم  ستثمارات ستعودمة اليت متنحها للعميل على أ�ا إتنظر إىل القيستمرار، فاملنظمة بإ

والء العميل يتوقف على قدرة املنظمة على تقدمي أعلى  ،وجه السوقي هو إعالء قيمة العميلاهلدف األساسي للت - 

  ؛قيمة باستمرار

  ؛الوالء السلوكي والوالء املوقفي الوالء احلقيقي هو الذي جيمع بني - 

  ؛لكن بإمكا�ا إطالة فرتة الوالء املنظمة ليس بإمكا�ا الوصول إىل والء أبدي - 

 )منطق الدلو املثقوب(أكرببنسبة لكن ف معه جبلب عمالء جدد تتكي أنالعمالء أمر طبيعي على املنظمة  مغادرة - 

 ةحمب العمالء اخلدمة املقدمة وإمنا ألمور ختص العمالء، فنسبة منيف مستوى املنتج أو  ضعف فالسبب قد ال يكون

تعويضهم يكون جبلب عمالء جدد  ، و قد يكون بسبب الوفاة أوعمله أو ، هناك من يغري مقر سكنه للتغري

  ؛من نسبة العمالء املغادرين أكرببد أن تكون نسبة العمالء اجلدد ستمرار املنظمة الوإل

الء يتطلب ، لكن بلوغ مستويات عليا من الو اإلحتكارء يف غياب الرضا كما يف حالة قد يكون هناك وال - 

  .مستويات عليا من الرضا

  :النتائج التطبيقية

  ؛النقال مع فقدا�ا للهيمنة عليه للريادة للسوق اجلزائرية للهاتف جازي شركةحمافظة  - 

  :التالية األرقام 2015حيث سجل املتعاملون سنة، التوازنجتاه سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر إىل حالة إ - 

الوحيدة اليت عرفت وكانت شركة جازي ، مليون مشرتك لشركة اوريدو12مليون لشركة موبيليس و14ة جازي، مليون مشرتك لشرك16

  ؛خنفاضا يف عدد املشرتكني إ

من  ℅50.4نعكس على والئهم للشركة، حيث دلت نتائج الدراسة على أن وهو ما ا ،تدين مستوى رضا العمالء - 

  :وهذا راجع إىل عينة الدراسة غري راضون على عروض الشركة،

 قوة املنافسة يف القطاع وختلف الشركة عن املنافسني يف خدمة اجليل الثالث. 

  على تنافسية الشركة) قضية جازي(فرتة ما يعرف بطول تأثري. 

ألف عميل من الشركة  700سلطة الضبط عن نزوح أزيد من تقارير وهو ما كان يف صاحل املنافسني، حيث تتحدث 

  .2015سنةحىت أواخر 

  .، جتمع بني جودة العرض، السعر املنخفض وحسن املعاملةإمجاليةستعداد للتغيري حبثا عن مزايا اعلى  ℅60.6 - 

ستمرار يف التفوق على املنافسني، تنفرد جبودة العروض، اإل أنالعينة وكشرط لبقائهم يريدون من املنظمة  أفرادغالبية  -

  ؛من موظفي الشركة �م أكرب اهتمامالقرب منهم و 
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مع وجود تفاوت يف مستويات عناصره، حيث حل التنسيق  ة جازي متوسطمستوى التوجه السوقي يف شرك - 

إىل جانب التأهيل الذي يتميز به موظفوها وكذا تصال الداخلي راجع لتوفر املنظمة على نظام لإل الداخلي أوال وهذا

  ؛يف اآلونة األخرية وهو ما انعكس سلبا على تنافسية الشركة التكوين املستمر هلم، بينما حل التوجه باملنافس أخريا

دمات املقدمة حيث سجلت عملية إعالم يف اخل تباينمستوى التوجه بالعميل يف الشركة متوسط، مع وجود  - 

  ؛بالشكاوي يف مستوى أقل هتماماالمستويات مرتفعة يف حني كان واملنتجات العميل بالعروض 

ملستوى أسعار وعروض الشركة مقارنة عرف مستوى متوسط مع وجود قبول  اآلخرمستوى التوجه باملنافس هو  - 

دة وكذا سرعة الرد على املنافسني، ونلمس أسبقية الشركة بالعروض اجلديباملنافسني، يف حني كان تراجع ملحوظ يف 

زوف كبريا مقارنة باملنافسني والذي كان سببا مباشرا يف ع  تأخراهذا بشكل واضح يف خدمة اجليل الثالث اليت عرفت 

  ؛الكثري من العمالء عن الشركة

تعدد  ت منخفضة، وهو ما يفسر ظاهرةتوى والء عمالء شركة جازي متوسط، كما عرف الرضا مستويامس - 

  ؛الشرائح لدى العميل الواحد

  :اإلمجالية لعمالئها من خالل املكاسبلرفع من للشركة ل اهتماموجود  - 

  ؛العميل تستجيب حلاجة وإمكانياتتقدمي عروض 

  ؛كفاءةب مناطق الوطن مبوظفني ذوي  فتح مراكز ووكاالت جتارية يف اغلحتسني اخلدمة املقدمة من خالل 

 ستقبال، املعاملة ومعاجلة ن خالل تكون موظفني على كيفية اإلالرفع من القيمة الشخصية للعميل، م

 ؛الشكاوي

 للشركة واملشاركة يف املناسبات  اإلجتماعيةجبانب املسؤولية  هتماماالحتسني صورة الشركة لدى عمالئها، ب

 .الوطنية و الدينية

  :من خالل للعميل اإلمجالية الشركة بتخفيض الكلف اهتمام - 

 ؛بتقدمي عروض تسمح للعميل بالكالم لفرتات أطول بسعر أقل: ختفيض الكلفة النقدية 

 ات البشرية نتشار عرب كامل الرتاب الوطين وجتهيز وكال�ا بالكفاءمن خالل اإل: ض كلفة الوقت واجلهدختفي

 ؛والوسائل التكنولوجية

 تصال من ثقتهم �ا، فالشركة دائمة اإل قرتا�ا من عمالئها زادوإصورة الشركة : سيةختفيض الكلفة النف

بعمالئها تعلمهم بأخبارها وعروضها اجلديدة عن طريق الرسائل النصية باهلاتف أو موقعها على الشبكة أو 

  ؛ا املنتشرةعرب وكاال�

هـــا اهتمامشـــركة و الجتهـــاد إ، فبـــالرغم مـــن يف شـــركة جـــازي غـــري كـــايف للحفـــاظ علـــى والء العمـــالء التوجـــه التســـويقي -

   ؛وريدوملوبيليس وأ مل يشفع هلا أمام املنافسة الشديدةن ذلك فإبالعميل 

للتوليفــة الثالثيــة كمــا يوجــد أثــر موجــب والء عمــالء شــركة جــازي،  و لتوجــه الســوقي وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة بــني ا -

  ؛على والئهم جمتمعة ومنفردة )الداخليالتوجه بالعميل، التوجه باملنافس، التنسيق (للتوجه السوقي
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صية، قيمة قيمة املنتج، قيمة اخلدمة، القيمة الشخ(اإلمجالية املكاسبزيادة بالتوجه السوقي يرفع من قيمة العميل  - 

 اإلمجالية الكلفيف فض خي ، كماجمتمعة ومنفردة ، من خالل األثر املوجب لكل عناصر التوجه السوقي)الصورة

 من خالل االثر املوجب لكل عناصر التوجه السوقي )الكلفة النقدية، كلفة الوقت، كلفة اجلهد، الكلفة نفسية(

  .على هذه الكلف جمتمعة ومنفردة

  :التوصيات

  :يتن الباحث يوصي باألعلى ضوء النتائج املتوصل إليها يف الدراسة فإ

  الثقايفكو�ا تنشط يف بيئة تنافسية شديدة، خاصة جانبه   لديها التوجه السوقيمستوى على الشركة تعزيز 

 :، وهذا من خاللالذي يعرف تباين يف مستوى تطبيقه، والذي ثبت تأثريه املباشر على والء العمالء

 خاصة خدمة اجليل الثالث  أكربتياجات العميل حباجة إىل متابعة بعنصر التوجه بالعميل، فاح هتماماال

 ؛بتسريع عملية معاجلة مشاكل العميل هتماماالمقارنة باملنافسني، إضافة إىل ضرورة  االيت تعرف تأخر 

 اليت ختص املنتجات اجلديدة جتنبا إلتساع  العروضبالتوجه باملنافس خاصة سرعة الرد على  هتماماال

إطالق ستفادة من درس التأخر يف واإل ،للعمالء تسرباهلوة بينها وبني املنافسني وما يرتتب عنه من 

 ؛الثخدمة اجليل الث

 ام العاملني وعالقة هذا األخري  عل التز اإلجيايبسوقي داخل الشركة نظرا ألثرها ثقافة التوجه ال تعزيز

 .لتزام العميلبإ

 من جهة وتعدد الشرائح  خاصة بعد رفع املنافسني ملستوى املنافسة بوالء العمالء بالرتكيز على الرضا هتماماال

 :وعليه على الشركة، لدى العميل الواحد

 ؛مواكبة مستوى توقعات العميل اليت تعرف تطورا كبريا 

 ؛الوفاء باإللتزامات اليت تقدمها 

 ات هذه القيمة للرفع من حواجز ، وهذا بإعطاء نفس األمهية لكل مكونباملكاسب اإلمجالية العميل هتماماال

 :بـأن تقوم  لذلك من الضروري على الشركة نتقال،اإل

  اجليل الثالث) كبوة(ستفادة من جتربةاالو  كتفاء بردة الفعلاملنتجات اجلديدة بدل اإل  إطالقاملبادرة يف.  

  اإلعتماد على أساليب التسويق املباشر بأنواعها خاصة اهلاتف، األنرتنت والبيع الشخصي، كو�ا أكثر

 .الشخصية للعميلالوسائل تفاعلية وشخصنة، إىل جانب تأثريها املباشر على القيمة 

 األخرية، من خالل التميز يف املنتج واخلدمات إىل يف السنوات هتزت ة الذهنية اليت إبالصور  هتماماال

 ؛والوطين جتماعياملسامهة يف برامج ذات الطابع اإلجانب 

  لعمالئها  أو نشريه تخصيص جملةك التأويالتزيادة درجة الشفافية لتعزيز عالقتها مع عمالئها وجتنب

 .لكرتوينإىل جانب حتيني موقعها اإل جنازا�ا ومشاريعهاإ بالشركة وإدار�ا،تعرفهم 
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 وهذا من للعميل، حيث تعد من أهم املؤثرات يف القرار الشرائي للفرد  اإلمجالية الكلف فضخب هتماماال

 :خالل

  ؛للعميلالتنويع يف العروض املقدمة مع مراعاة استجابتها للمقدرة التكلفية 

  ؛جديدة فتح مراكزالتقرب أكثر من عمالئها من خالل 

  ؛نتظارمشكل الطابور والتقليل من وقت اإلزيادة عدد املوظفني والشبابيك داخل املراكز لتجنب 

 من خالل الوفاء الذين هلم أكثر من شرحية سرتجاع ثقة الكثري من العمالءإل النفسية بالكلفة هتماماال ،

 ؛تقدمهالتزامات اليت باإل

  :مستقبلية أفاق

يوصي   هنظرا ألمهية موضوع التوجه السوقي كمفهوم جديد، واستكماال �ال البحث أو تغطية جلوانب القصور في    

  :الباحث بإمكانية تناول املواضيع التالية واليت تتصل �ذا املوضوع مثل

  ؛سلوك املستهلك اجلزائري ثر التوجه السوقي ببعديه السلوكي والثقايف علىدراسة أ - 

  ؛ك اجلزائري والئه يف سوق تنافسيةاألسس اليت يبين عليها املستهل - 

  . اجلزائرية الشركات الصغرية واملتوسطةتنافسية تاثري التوجه السوقي على  - 
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  :الملخص

منذ تسعينيات القـرن املاضـي بـرز الـوالء كأحـد اهـم اهـداف املنظمـة كونـه اسـتقرار حلاضـرها وضـمان ملسـتقبلها، وقـد اجتهـدت 

من ذي قبل، فالعرض متـوفر  البيئة التنافسية، االخرية اليت زادت اتساعا وشدةاملنظمة لتحقيق ذلك من خالل مسايرة تغريات 

هــذه الظــروف تتطلــب انتهــاج مفهــوم . والعميــل اصــبح اكثــر وعــي وتطلــب، وقــراره مبــين علــى القيمــة االعلــى الــيت حيصــل عليهــا

رجيـــة وشـــامل لكـــل املنظمـــة افـــرادا تســـويقي يعلـــي قيمـــة العميـــل باســـتمرار ويأخـــذ بكـــل مكونـــات البيئـــة ســـواء الداخليـــة او اخلا

وبعــد عجــز املفــاهيم الســابقة عــن حتقيــق ذلــك، بــرز التوجــه الســوقي كمفهــوم يســاعد يف اعــالء قيمــة العميــل بشــكل . ووظــائف

و�ـدف هـذه الدراسـة اىل ابـراز الـدور الـذي . مستمر ويساهم يف بناء والء اكثر استقرار مـع تفـادي كبـوات التوجهـات السـابقة

جه السوقي على والء العميل، من خالل الرتكيز على العناصر املكونة هلذا املفهوم ومدى تأثريها علـى قيمـة العميـل و يلعبه التو 

  .من مت ووالئه

ومن خـالل الدراسـة التطبيقيـة الـيت قمنـا �ـا علـى مسـتوى شـركة جـازي وباالعتمـاد علـى اسـتبيان وزع علـى عينـة مكونـة مـن    

 الـــدور االجيـــايب الـــذي يلعبـــه التوجـــه الســـوقي وعناصـــره علـــى والء عمالئهـــا، كمـــا خلصـــت عميـــل للشـــركة، توصـــلنا اىل 238

الدراسة اىل وجود عالقـة ذات داللـة بـني التوجـه السـوقي ووالء عمـالء الشـركة، اضـافة وجـود تـأثري اجيـايب للتوجـه السـوقي علـى 

  . للتوجه السوقي على الكلف االمجالية للعميل املكاسب االمجالية للعمالء، وخلصت الدراسة ايضا اىل التأثري االجيايب

  :الكلمات المفتاحية

 .التوجه السوقي، والء العميل، قيمة العميل، املكاسب االمجالية، الكلف االمجالية

Summary: 

Since the 1990s, loyalty has emerged as one of the most important objectives of the 
Organization as it is the stability of its present and the guarantee of its future. The 
Organization has endeavored to achieve this by following the changes of the competitive 
environment, which has become more extensive and more powerful. These conditions 
require a new concept of marketing that continuously increases the value of the client and 
takes all components of the environment, whether internal or external, and including the 
whole organization individuals and functions. In order to avoid previous concepts failure, 
the market orientation emerged as a concept that helps to increase the value of the client 
continuously and contributes to building a more stable loyalty. The objective of this study 
is to highlight the role that market orientation plays in client loyalty by focusing on the 
components of this concept and their impact on client value and loyalty. 

   Through the applied study we conducted in Djezzy company and based on a 
questionnaire distributed to a sample of 238 clients, we reached the positive impact of 
market orientation and its components on the clients loyalty, and the study found a 
significant relationship between the market orientation and loyalty of the company's 
clients, besides that there is a positive impact of the market orientation on the total client 
benefits, and the study also concluded the positive impact of the market orientation on the 
total client costs. 

Key words: 

Market orientation, client loyalty, client value, total client benefit, total client cost 
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