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يف مجيع ا�االت و اليت مست الدول ورات الكبرية و السريعة ـــــطـــاملي الكثري من التــــعـــاد الـــصـــتـــيشهد االق        

ة يف ـــــلــــورة اهلائــــثـــال إىل إضـــافـــةوملة، ـــــــعـــال املتقدمة و النامية على حد سواء و اليت جاءت كنتيجة حتمية النتشار

 اإلجراءاتاختاذ  هاتتطلب من الصناعية �ا املؤسسات تنشطهذه التغريات يف البيئة اليت  املعلومات و االتصاالت،

  .حتديات القرن الواحد و العشرين املناسبة ملواجهة 

 فهوو توفري فرص العمل،  ما لتحريك اقتصادها الوطينيف أي بلد عامال مهيعد القطاع الصناعي كما         

املؤسسات الصناعية اليت من جمموعة  القطاع الصناعي يتشكلو  ،من القطاعات الرئيسة املكونة لالقتصاد الوطين

يسـاعدها على تفرض عليها التكيف مع التغريات و التطورات اليت حتدث يف حميطها مبا تنشط يف بيئة معقدة 

و البحث عن مكان هلا يف  سيةـــافـــنـتـال در�اـــق حتسني ل ــن أجـرص مــفـاص الـــنـــتـــجتنب املخاطر احملتملة و  كذا اق

 .األسواق احمللية و اخلارجية 

التوجه حنو اقتصاد  تذبذب أسعار النفط،ـــة اليت يــــفـــرضــهـــا نــراهـــة الـــاديـــصــتــروف االقــــظـل الـــو يف ظ        

إ�اء السعي إىل السوق و االنفتاح على األسواق اخلارجية بتوقيع اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األورويب و 

 ، باتسيزيد من حدة املنافسة بني املؤسسات احمللية و األجنبيةمما  مفاوضات االنضمام إىل منظمة التجارة الدولية

ى املؤسسة أن املنافسة حتتم علف ،حتمية على املؤسسات اليت ترغب يف البقاء لقطاع و تطويره�ذا االتكفل 

  .يف الزمان و املكان املناسبني ،تكتشف  رغبات الزبائن و تقدم هلم منتجات تتالئم مع حاجيا�م

 ذه املؤسساتـل جناح هــوامـــد عــأح يــاعـــنـوق الصـــهة للســاملوجة ــيــقــسويــتـات الـــارســـيعترب تبين املم و         

ها نـيــيما بـف و املنظماتبني املؤسسات  ائمةـــقـال ةــادليـبــتـال اتـــالقــعــم بالـتــهــيديث ــوم حــهــفــم اعيـــنـفالتسويق الص

   .توفري متطلبات العمليات اإلنتاجية إىل حتديد احتياجات السوق الصناعية ويهدف بشكل أساسي و 

من جهة أخرى املؤسسات الصناعية اجلزائرية و من منطلق مواكبة التحوالت اليت يشهدها االقتصاد          

 ل التذبذب احلاصل يف أسعار النفط اخلروج من دائرة التبعية للمحروقات يف ظ املسامهة يف و حتمية ،الوطين

تنظر إليها على أ�ا  ان بوظيفة التسويق الصناعي و املتبعة واالهتمامالكالسيكية لتسيري حتتاج إىل تغيري أساليب ا

   .  نشاط مهم و فعال جيب االهتمام به و تطويره ملواجهة متطلبات احمليط اجلديد
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  ٕاشاكلیة البحث .1

صناعية و تتعامل مع تقدم منتجات اليت  وطنيةتظهر مشكلة الدراسة لوجود العديد من املؤسسات الصناعية ال    

تواجه منافسة شديدة على املستوى احمللي  ، و كون هذه املؤسساتختتلف أهدافهم و اسرتاجتيا�مصناعيني  زبائن

هم طبيعة ــفمــطــالــبــة بـ لذلك هي زبائنها،بأنشطة التسويق لفهم متطلبات  أصبح من الضروري أن �تمو األجنيب، 

ذلك  عند مراعاة  و ،اليت يستمدها من طبيعة الزبائن و املنتجات اخلصوصيةو  الصناعياملوجه للسوق التسويق 

 .ويقيةاألساليب و التقنيات التس وضع

 :التايل الرئيس لاؤ الس حول تتمحورالبحث  إشكالية ، فإنسبق ما خالل من

  

  ؟ ا�راسةما هو واقع املامرسة املیدانیة �ل�سویق الصناعي يف املؤسسات الصناعیة حمل   -

:هي الفرعية األسئلةجمموعة من ويتفرع عن هذا السؤال   

 ؟ املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بسلوك املشرتي الصناعي يف اختاذ قرارا�ا الشرائية تتحل هل -

  التجزئة الصناعية يف استهداف  و أساليب تعتمد املؤسسات الصناعية حمل الدراسة على معايري هل - 

 ؟أسواقها     

  املزيج التسويقي مبا يتناسب مع متطلبات  تتقوم املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بإعداد اسرتاجتيا هل - 

 ؟التسويق الصناعي    

  فرضیات البحث .2

 :نقرتح الفرضيات التالية ألسئلة السابقة،ل احتمالية كإجابة

  ؛قرارا�ا الشرائيةناعي يف اختاذ تتحل املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بسلوك املشرتي الص  -1

 ؛يف استهداف أسواقهاتعتمد املؤسسات الصناعية حمل الدراسة على أساليب التجزئة الصناعية  -2

    التسويق  املزيج التسويقي مبا يتناسب مع متطلبات  تتقوم املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بإعداد اسرتاجتيا -3

  .الصناعي     
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  ٔ�مهیة البحث .3

من املوضوعات احلديثة بالنسبة  فالتسويق الصناعي ،أمهيته من طبيعة املوضوع الذي يغطيهيستمد البحث 

و استمراريتها، كونه يراعي احلاجات و الرغبات اليت ها يساهم يف جناحنشاط  هوف للمؤسسات الصناعية اجلزائرية،

  .نها و من مث كسب والئهمساعد املؤسسات الصناعية يف حتقيق الرضا لزبائفي ،يطلبها الزبائن الصناعيون

  :أهمية البحث على الصعيد األكاديمي  -أ

اإلملام باملوضوع من الناحية النظرية من خالل اإلسهامات اليت قدمها األكادمييون حول موضوع التسويق - 

  الصناعي؛

الصناعي يف ميكن اعتبار هذا البحث مصدر للدارسني و الباحثني املهتمني بدراسة و معرفة واقع التسويق - 

  املؤسسات اجلزائرية؛

يعترب هذا البحث على حد علمنا من الدراسات األوىل يف جمال الدراسات اليت تبحث يف واقع التسويق - 

  الصناعي يف املؤسسات اجلزائرية، حيث كان صعبا علينا إجياد دراسات سابقة يف املوضوع؛

دراسات حول موضوع التسويق الصناعي يف  بإجراءميكن اعتبار هذا البحث نقطة انطالق للباحثني املهتمني - 

  .  املؤسسة اجلزائرية

  :أهمية البحث على الصعيد العملي  -ب

، اليت جيب على للتسويق الصناعي و التسويق االستهالكي) نطاق تطبيق ( الفرق يف العناصر األساسية  إبراز- 

  ؛املؤسسات الصناعية أن تأخذها بعني االعتبار

 تظهر أمهية الدراسة بالنسبة للمؤسسات الصناعية حمل الدراسة يف معرفة األساليب و التقنيات التسويقية املوجهة- 

  .للسوق الصناعي
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  البحث دافٔ�ه .4

معرفة واقع تطبيق التسويق الصناعي يف  تسليط الضوء و حتقيقه هو إىلاهلدف العام الذي يسعى البحث 

  :، من خاللاملؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة

لتعرف ل املفهوم التسويقي اخلاص بالسوق الصناعي اىل القائمني على املؤسسات حمل الدراسة إيصال -

  على اخلصوصية التسويقية للمنتجات الصناعية املوجهة للزبائن الصناعيني؛

التقنيات التسويقية املوجه  وباملمارسات  املؤسسات الصناعية حمل الدراسة الوقوف على مدى إملام  -

  .سوق الصناعيلل

تقدمي جمموعة من التوصيات و املقرتحات اليت من شأ�ا أن تساعد املؤسسات الصناعية اجلزائرية على  -

 .الصناعي تبين األساليب التسويقية املناسبة خلصوصية املنتوج و الزبون

 مهنج ا�راسة. 5

  :يلي كما التطرق للموضوع واألهداف اليت نسعى لتحقيقها، سيتم البحثوفقا لطبيعة 

  ؛ لعرض املفاهيم املتعلقة مبوضوع التسويق الصناعي سيتم استخدام املنهج الوصفي:اجلانب النظري. �ٔ 

مديري قسم  استمارة استبيان على أسلوب االستبيان من خالل توزيعسيتم استخدام  :اجلانب التطبیقي. ب

  .ألجل اختبار فرضيات الدراسةالتسويق داخل املؤسسات الصناعية حمل الدراسة 

 ا�راسات السابقة.6

وفيما يلي بعض ، وضوعاملاليت تطرقت إىل  السابقة مت االعتماد يف اجناز هذا البحث على جمموعة من الدراسات

  :الدراسات ذات الصلة باملوضوع

التسويق الصناعي كمدخل استراتيجي و : " بعنواندراسة لـــ عماري مجعي و قندوز طارق  :الدراسة األولى - 

 )1("تنافسي لترقية الصادرات الصناعية الجزائرية مع التطبيق على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

                                                           
الصغرية و  عماري اجلمعي، قندوز طارق، التسويق الصناعي كمدخل اسرتاتيجي و تنافسي لرتقية الصادرات الصناعية اجلزائرية مع التطبيق على املؤسسات )1(

 ."حملروقات يف الدول العربيةنافسة و االسرتاجتيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج اامل": حول الدويل الرابعامللتقى : ، ورقة حبثية مقدمة ضمناملتوسطة، 
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الفكر التسويقي و ضرورة تضمني هدفت هذه الدراسة إىل حث املؤسسات الصناعية اجلزائرية على حتمية تبين 

وظيفة التسويق الصناعي يف اهليكل التنظيمي هلذا النوع من املؤسسات إلدخال احليوية الالزمة لغزو األسواق 

  بقاء املؤسسة مرهون بانتهاج الفكر التسويقي احلديث، الباحث األجنبية باعتبار

ساسية داخل املؤسسات الصناعية حيث يستمد توصلت الدراسة إىل أن التسويق الصناعي هو من الوظائف األ

أمهيته من املعلومة اليت يوفرها ملختلف الوظائف األخرى و جلميع املستويات، إضافة إىل ضرورة الكشف عن 

احتياجات الزبائن الصناعيني، يف األخري توصلت الدراسة إىل أن تبين املؤسسات الصناعية اجلزائرية الفكر 

 .ية قدر�ا التنافسية يف األسواق العامليةالتسويقي يؤدي إىل تقو 

  دراسة لـــ  حاج محند موسى : الدراسة الثانية

 L’intégration de la démarché marketing au sein de l’entreprise :بعنوان

Algérienne – Cas du secteur Agroalimentaire )1(             

اجلزائرية من  االقتصادية واقع املمارسات التسويقية يف املؤسساتهدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على 

أي درجة ي تطبق األساليب التسويقية، حيث مت تطبيق هذه الدراسة على جمموعة  إىلخالل استبيان يكشف 

مؤسسة من واليات الوسط، توصل الباحث  18من املؤسسات الناشطة يف قطاع املواد الغذائية، مشلت الدراسة 

  :أمهها موعة من النتائجإىل جم

  ؛)مديرية أو مصلحة ( أن أغلب املؤسسات املبحوثة ختصص قسما خاصا بالتسويق  - 

  ؛مث التعريف باملنتجات اجلديدة أوال هدف املؤسسة من األنشطة التسويقية حتسني صورة املؤسسة - 

هذه املؤسسات و هي مرتبة   كما خلصت الدراسة إىل بعض املعوقات اليت حتول دون تطور وظيفة التسويق يف  - 

نقص املعلومات حول السوق، غياب االختصاص اجلامعي لدى املسؤولني عن األنشطة التسويقية، : كما يلي

  .نقص اإلمكانات، غياب الثقافة التنظيمية عند املسؤولني

  

                                                           
(1) Lhadj Mohand Moussa, L’intégration de la démarche marketing au sein de l’entreprise algérien  

,Mémoire de magister, université de tizi-ouzou, 2013.   
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  دراسة لــــ صديق عمرون :الدراسة الثالثة

   L’émergence de la fonction marketing en Algérie      )1( :وانــــنـــعــب

 العناصرمن التعرف على  اجلزائرية �دف متكني املؤسسات يةوظيفة التسويقال دراسة تطرقت هذه الدراسة إىل

ميكن تطبيقها لتعزيز مكانة  تسمح بتكييف اجلهاز التجاري و اليت اليت للتسويق،) نطاق تطبيق ( األساسية 

ادل احلر مع االحتاد األورويب ـــبـــتــة الــــقـــطـــلي و األجنيب حتضريا النضمام اجلزائر إىل مناملنتوج اجلزائري يف السوق احمل

مؤسسة جزائرية تقدم منتجات استهالكية أو صناعية،  15و منظمة التجارة العاملية، متت هذه الدراسة على 

  :خلصت الدراسة يف األخري إىل جمموعـــة من النـتــائــج أمهها

 ضرورة االهتمام بالتسويق باعتباره عامال مرحبا -

 العتباره عامال مرحبا؛التسويق  إىلجلـأت املؤسسات املبحوثة  -

اهتمام مؤسسات القطاع العام املبحوثة بالتسويق ترافق مع البحث أساسا عن موظفني خمتصني يف  -

 التسويق؛

 سويق؛أغلب املؤسسات املبحوثة اخلاصة و الدولية توظف خمتصني يف الت -

أقل اهتماما بالتسويق من املؤسسات  املؤسسات العامةيف أن  االختالف خلصت الدراسة يف األخري أن -

  .اخلاصة راجع إىل أن متوضعها يف السوق أفضل من املؤسسات اخلاصة

  دراسة لـــ نعمة شليبىة علي الكعبي: الرابعةالدراسة 

الصناعية   تجزئة السوق الصناعي و تأثيرها في استهداف السوق، دراسة في عينة من الشركات ": بعنوان

  .)2("العراقية

                                                           
(1) Seddik Amroune, L’émergence de la fonction marketing en Algerie, Revue Recherche 

économique et managériale, N°4, université de Biskra, 2008.   
جملة ، في عينة من الشركات الصناعية العراقية وصفية تحليلية تجزئة السوق الصناعي و تأثيرها في استهداف السوق، دراسةنعمة شليبية على كعيب،  )2(

  .122- 96، جامعة بغداد، العراق، ص 65العدد، 18العلوم االقتصادية و اإلدارية، ا�لد 
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، مت اختيار ثالث استهداف السوق علىجتزئة السوق الصناعي  معرفة تأثري عملية إىل الدراسة هدفت هذه

قامت الباحثة باالعتماد  .الصناعات الغذائيةقطاعات صناعية هي الصناعات اهلندسية، الصناعات الكهربائية و 

  .على االستبيان كمصدر للحصول على املعلومات

  :جمموعة من االستنتاجات منها إىلتوصلت الدراسة 

دون  على بعد احلصة السوقية األكرب، التجزئة الكلية أبعاد يفأن املؤسسات الصناعية املبحوثة تركز  -

 ما اعتربه الباحث عيبا يف التوجه االسرتاتيجي حنو السوق؛الرتكيز على األبعاد األخرى و هذا 

تركز املؤسسات املبحوثة يف جتزئة السوق على املستوى اجلزئي على أبعاد الزبون املهتم باجلودة، و الزبائن  -

  ذوي املركزية يف الشراء

سوق منتجني أو  سواءاستهداف السوق الصناعي بكل أنواعه  إىلأن املؤسسات الصناعية املبحوثة متيل  -

 . البيع أو السوق احلكومي إعادةسوق 

عالقة التجزئة بالسوق  الدور املهم للتجزئة و أن املؤسسات املبحوثة تدرك إىلخلصت الدراسة  -

   .املستهدف

  :ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيتمثل فيـــيـــمــا يـــــا مــــأم

 ببني التــســـويـــق الـصـنـــاعـــي و االستهالكي متمثلة يف قرار الشراء  ركزت على دراســـة عناصر االختالف

  معايري التجزئة و اسرتاجتيات املزيج التسويقي؛

 صناعية جزائرية تقدم منتجات  ؤسساتم داخل ختتص بدراسة التسويق الصناعي كو�ا دراسة ميدانية

 الصناعي؛ التسويق حقلصناعية موجهة إىل زبائن صناعيني، حيث أن الدراسات السابقة مل تتناول 

  ةـــيــانـــة و املكــيــانـــختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف حدودها الزمكما. 

  دوافع اخ�یار موضوع البحث.7

  :الختيار هذا املوضوع هي من أهم األسباب اليت دفعتنا

  ؛حمل الدراسة الصناعية الرغبة يف التعرف على واقع ممارسات التسويق الصناعي يف املؤسسات - 

 .حبكم التخصص  ق الصناعي و الرغبة يف البحث فيهاالهتمام الشخصي مبوضوع التسوي - 
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  صعو�ت البحث.8

 :قيامنا بإجناز هذا البحث ويتمثل أمهها فيما يلينظرا لطبيعة موضوع الدراسة، واجهتنا عدة صعوبات أثناء 

  الدراسات السابقة اليت عاجلت موضوع التسويق الصناعي يف املؤسسات اجلزائرية؛نقص   -

إجراء دراسة ميدانية حول التسويق يف املؤسسات اجلزائرية بسبب افتقار مـعــظــم املـؤسسات ملديريــــة  صعوبة -

 يـقية للمديرية التجارية؛األنشطة التسو  قق و إحلاخـــاصة الـتــسويــ

 ؛و متاطل البعض اآلخر يف اإلجابة على االستبيان املؤسساتجتاوب بعض عدم  -

 .تغيري املشرف بسبب إحالته على التقاعد -

  �دود البحث .9

  :متت دراسة موضوع البحث ضمن احلدود التالية

إجراء  املقابالت و توزيع االستبيان على املؤسسات اليت مت خالهلا  تتمثل يف الفرتة: الحدود الزمانية- 1

  ؛2017و حىت جوان  2017الصناعية، و هي الفرتة املمتدة من أفريل 

متثلت احلدود املكانية لدراستنا امليدانية يف املؤسسات الصناعية الناشطة يف والية برج : الحدود المكانية- 2

  الصناعية املنتشرة على تراب الوالية؛بوعريريج على مستوى مناطق النشاط و املناطق 

قمنا بتوجيه االستبيان إىل اإلطارات املسؤولة عن األنشطة التسويقية داخل املؤسسات  :الحدود البشرية- 3

  .الصناعية املعنية، سواء كانوا مدراء تسويقيني أو مدراء جتاريني، و ذلك حسب التنظيمي اهليكلي لكل مؤسسة

 خطة البحث.10

  :فصول كالتايلثالثة لبحث إىل مت تقسيم ا

 �ٔساس�یات حول ال�سویق الصناعيمفاهمي  : الفصل أ�ول -

طبيعة التسويق الصناعي، و سلوك الشراء الصناعي، و مفهوم التجزئة  األول هلذا البحث الفصليستعرض 

  .الصناعية
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  اسرتاجتیات املزجي ال�سویقي الصناعي : الفصل الثاين -

 .أوال إىل االسرتاجتيات اخلاصة بكل عنصر من عناصر املزيج التسويقي الصناعيالتطرق يتم يف هذا الفصل 

  واقع ال�سویق الصناعي يف املؤسسات الصناعیة اجلزا�ریة: الفصل الثالث -

املؤسسات  علىالدراسة النظرية  إسقاطمن خالله اجلانب التطبيقي للبحث، حيث يتم ذا الفصل ميثل ه

األولية عرض اإلطار املنهجي إلجراء الدراسة امليدانية، كيفية بناء األداة األساسية جلمع البيانات  الصناعية، يتناول

   .فرضيات البحث ل املعطيات اليت مت مجعها ومناقشة، و يف األخري معاجلة وحتليواملتمثلة يف االستبيان
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  : تـــمــهــيـــــد

التغريات الكبرية اليت حدثت خالل تلك  ليتماشى مع ظهر مفهوم التسويق الصناعي يف سنوات السبعينات

توفر ،زيادة املنافسة مبختلف أشكاهلاالسنوات يف االقتصاد العاملي منها التوسع الكبري يف النسيج الصناعي، 

جات أصبحت أقصر بسبب تسارع دورة حياة املنتكذلك أسرع،   أكرب و بشكل املعلومات عن األسواق

حيث بدأ مفهوم  العامل األساسي املؤثر على قرارات الشراء مل يعد السعر أضف إىل ذلك أن ،التكنولوجيالتطور 

ات الفكر ــــحيث ب ،التشريعاتيف القوانني و  غريها من التغرياتو  ،رارات الشراءـــاذ قـــرا كبريا يف اختاجلودة يلعب دو 

ات ــيـــإىل آل الــــات األعمـــمـــظــــنـــغريها من مو  ذلك حلاجتها هيتمام املؤسسات الصناعية و ــــــــالتسويقي حمل اه

األساليب املعتمدة يف تسويق  كانت، حيث  خصوصية السوق الصناعي تقنيات تسويقية تأخذ بعني االعتبارو 

 متفردةو  رغبات متعددةاجات و حاملنتجات الواسعة االستهالك ال تتالءم و متطلبات هذه املؤسسات ملا هلا من 

كل هذا حيتم على املؤسسات الصناعية مراعاة رغبات املستهلكني النهائيني،  حاجات و  ختتلف بطبيعة احلال عن

 حتديد احتياجات الزبائن الصناعيني على اختالف أنواعهم مث وضع األساليب إىلالسعي و  هذه االختالفات

مبا يالئم  التسويقية وضع االسرتاجتيات الفرص املتوفرة ويساعد هذه املؤسسات على اقتناص مبا  التسويقية 

بناء عالقات ل كسب ثقتهمحىت تصل يف األخري إىل حتقيق رضا زبائنها و  ،خصوصية الشرحية السوقية املستهدفة

الزبائن األوفياء هم رأس ف ،يضمن هلا البقاء ألن هذا ماللمؤسسة  تسويقي أهم هدفو هذا  جيدة و دائمة معهم

 .ة احلقيقيمال املؤسس

  :املباحث التالية إىلالفصل  هذا لتسليط الضوء أكثر على هذه املفاهيم مت تقسيم

  

 ؛طبيعة التسويق الصناعي :المبحث األول -

 ؛سلوك الشراء الصناعي :المبحث الثاني -

  .جتزئة األسواق الصناعية :المبحث الثالث -
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  ماهية التسويق الصناعي: المبحث األول

 حقال يشكل الذيظهور مفاهيم جديدة مثل مفهوم التسويق الصناعي  إىلأدى  بالتسويقزيادة االهتمام  إن

املنظمات  و املؤسسات الصناعيةاليت تنشأ بني  و هو خيص عالقات التبادل املمارسات التسويقية جمال يف امهم

ف ـصـواد نـواد خام ، مــم(  متطلباتلزمات و ــج مستـتـنـت ةــــؤسســــــــــمة بني ــالعالق إىل ريــشـــي فهو ،اـــهـــنـيـفيما ب

هذه  تشرتي ختتلف يف أهدافها ةــــــونــــــأخرى زب منظماتمؤسسات و  و )اخل...، خدمات صناعيةآالتمصنعة 

  .بصفة عامةأنشطتها تسهيل  وأ خدمات أخرىسلع و  يف عمليات اإلنتاج لتقدمي حىت تدخلها واخلدمات املواد

  التسويق الصناعي طبيعة: لب األولالمط

إىل ناجتة عن الرتمجة من اللغة االجنليزية  توجد يف أدبيات التسويق عدة مصطلحات ملفهوم التسويق الصناعي

ميكننا اعتبار مجيع اجلهود ، يف حقيقة األمر بني املنظمات تسويقال، لألعمال األعمالمثل تسويق اللغة العربية 

لعل أهم هذه ،تعرب عن التسويق الصناعي أنشطة السوق احلكومي هيالسوق الصناعي و  إىلالتسويقية املوجه 

العالقة بني مؤسسة تنتج مستلزمات  إىلالذي يشري  هو مصطلح التسويق الصناعي يف املكتبة العربية املصطلحات

الذي اعتمدنا عليه يف  املصطلح هوو  أخرى زبونة تدخل هذه املواد يف أعماهلا أو جهة و متطلبات و مؤسسة

  .عملنا هذا

  تعريف التسويق الصناعي :  أوال

العناصر  من بني أصبح التسويقتزايد اهتمام املؤسسات باملفهوم التسويقي يف مخسينيات القرن املاضي أين 

ولكن –أي إنتاج ما ميكن بيعه  –ذلك بعد أن كان املفهوم البيعي هو السائد وبقائها و يف جناح املؤسسات  املهمة

وضح ه أكثر إىل املفهوم التسويقي، و بعد أن واجهت املؤسسات صعوبة يف بيع منتجا�ا يف األسواق بدأ التوج

ليس لكن التسويق البيع هو أحد أنشطة التسويق و  ":يف أحد مقاالته املنشورة أن Théodor Levittالباحث 

  .ا�االت مبا فيها املؤسسات الصناعيةالتسويق خمتلف املؤسسات و  مفهوم ليقتحم بعدها "هو البيع 

 تعريف التسويق -1

التسويق تغري أن مفهوم  حيث جند،تسويقاحلديث لل فهوماملقبل التطرق ملفهوم التسويق الصناعي نستعرض 

ن يف تعريف مفهوم التسويق الباحثو ف اختل، و تطور ليصري أوسع يشمل متغريات البيئة احمليطة باملؤسساتو 
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هوم ــفــور مــطــــن تـر عـبـعـــو اليت ت سويقـالتعريفات املهمة للتالعديد من 1توجدلذلك باختالف توجها�م، 

  :جند من التعريفات األكثر مشوليةو  ،قـــــسويـــتـال

حيث  بصفة دورية تعريف للتسويقيت تقدم صادر الاملتعد من بني أهم هي و  اجلمعية األمريكية للتسويق تعريف-

، األفرادظمات و ــه املنـــوم بـــقــــالذي تشاط ـــنـالتسويق هو ذلك ال":أن 2013سنة ها ليف تعريف قالت عن التسويق

تبادل عروض و  مـسليــت، و صالـــــإي، و إلجيادات ــمليــالعاملؤسسات و ة ــــــوعـــن جممــــالل أو ضمــــن خـــعمل مــــالذي يو 

  ) 1("ا�تمع ككلو املسوقني الء و ـــمــالعن و ـــائـــمن الزباليت هلا قيمة لكل  السوق 

نشاط التسويق املبين على التبادل و الذي  ميكن أن تقوم به منظمة معينة أو فرد يشري هذا التعريف أن 

ة واليت تسليم املنتجات اليت هلا قيماملوزعني، وهذا �دف إجياد، وإيصال، و باالستعانة مبجموعة مؤسسات مثل 

تبحث عن عروض يبحث عنها الزبائن سواء كانت املؤسسة تبحث عن الربح واملنافسة أو أ�ا متثل ا�تمع و 

  .السوق ذات القيمة ا�تمعية

مفكري ومن أهم منظري و  رائد املدرسة احلديثة يف التسويقهو و  )Philip Kotler( كوتلر يف حني قال-

 عمليات التبادل لالرغبات من خالاحلاجات و  إشباع إىلموجه  إنسايننشاط ":هو ببساطة أن التسويق قــــسويـــتـال

".)2(  

يتم بني طرفني  إنساينق باعتباره نشاط ــــسويـتـــة الــــاهيـــــــوضح مـــه يـنـكـز لـموجبسيط و  هذا التعريف بقدر ما هو

يف حالة مؤسسات ( حيقق للطرف للثاين ربح مادي ورغبات غري مشبعة و اجات حلحيقق ألحد الطرفني إشباع 

  )مات غري هادفة للربح ــظـــة منــــيف حال( وي ـــنـعــأو م) رحبية 

ألنشطة،  راقبةاملالتنظيم و ، التخطيط ،لــليـحـو التـق هــــسويـــتــــال ":خر حديث قالآ له ويف تعريف-

ربح لتحقق  رغبات جمموعة خمتارة من العمالءحاجات و  إشباعاليت متس العميل �دف  اسرتاجتيات،موارد املؤسسة

  )3(."مناسب

                                                           
 

(1) AmericanMarketingAssociation, accessiblesur 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx, visité le 16/11/2015 

)2 ( Philip Kotler et Dubois, marketing management ,10eme édition, public union édition, paris , 2000,    

         p4 

)3( Philip Kotler et Armestrong, principe de marketing  ,10eme édition, public union édition, paris ,   

        2013, p3. 
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ل ـــط بـــقـــف ةــــــاملادي عـــى السلــصر علــتــقـــتال  ةـــــة إداريــي هو عمليـــــقــالتسوي النشاط لقد بني هذا التعريف أن

أو  إنتاجيةمؤسسات كانت سواء   املنظمات تتم ممارسته يف خمتلف أنه نشاط األفكار،كمايشمل أيضا اخلدمات و 

  .حكومية أو غري حكوميةخدمية، 

يف التسويق هو إسرتاجتية املنظمات للتكيف يف أسواق تنافسية للتأثري  ") :Mercator(  بينما جند يف تعريف - 

  )1(."ذلك بتقدمي عروض ذات قيمة أعلى من اليت يقدمها املنافسون سلوك اجلمهور من املستهلكني و 

�ا املنظمات املتنافسة تكون مصممة ملساعدإسرتاجتية تتبناها املؤسسات و يوضح هذا التعريف أن التسويق هو 

 .املنافسنيند الزبائن مقارنة مع ذلك بالرتكيز على خلق العروض اليت يكون هلا قيمة ععلى تنفيذ وبلوغ أهدافها، و 

املؤسسة  إمكاناتتقوم بتبعية و استخدام جهود و  ةــــإدارية ـــسفــلـــف ":هــــــأن )R.King(غـــنـــه روبري كيــــرفـــعـــــيكما - 

يف ضوء الدعم املخطط للمركز ،يف حل مشاكلهم أو املستخدمني اعدة املستهلكنيـــســرض مــغــها بــيـلـــة عــــابـــو الرق

  )2(."املايل للمؤسسة 

املفاهيم اإلدارية  و  يبني هذا التعريف أن التسويق وظيفة أساسية من وظائف املؤسسة تطبق عليها خمتلف املبادئ

  .تليب رغبا�م املتزايدةاحتياجات املستهلكني و  كأمهية التخطيط يف جمال التسويق حىت حتقق

  :التعاريف السابقة األركان الرئيسية ملفهوم التسويق احلديث كما يلي لقد مشلت

 كنقطة للبداية  )أو املنظمات  األفراد (املستهلكني  حاجات ورغبات نشاط إنساين يهدف إىل حتديدالتسويق  - 

  إشباعها؛منتجات مث  إىلالرغبات ة هذه احلاجات و مث ترمج

إذا   ما يكون املشرتي أو املستهلك مستعد أن يدفع مقابال ، حيثعملية تبادلية تتم بني طرفني التسويق - 

املنفعة الشكلية اليت  احليــازيـــــة و، نفعة املكانية، املنفعة الزمانية، املنفعةامل: كانت ستتحقق له املنافع التالية

  ؛ينتظرها من عملية التبادل

كانت   سواء الرحبيةغري الرحبية و  ليصبح يشمل املنظمات جبميع أنواعها املنظمات امتدو  تطور نشاط التسويق - 

  ؛اخل...تسوق سلع أو خدمات أو أفكار

                                                           
)1( Lendrevie, et autres, Mercator, accessible sur : http://www.mercator-publicitor.fr/lexique- 

       marketing-définition-marketing , visité le 22/11/2015 
  .  27، ص 2014، مكتبة الوفاء القانونية،اإلسكندرية،1، التسويق كمدخل اسرتاتيجي لتحسني القدرة التنافسية للمؤسسة، طهشام حريز.د )2(
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، أي أن األفراد أو اخلدماتظائف لتسهيل عملية تبادل السلع و تشمل جمموعة من الو  عملية إدارية التسويق - 

 .مطالبون بالقيام ببعض ا�هوداتاملنظمات 

كادميية يأخذ بعني االعتبار مجيع األبعاد اليت تناولتها التعاريف األ إجرائياآلن سنحاول إعطاء تعريف و 

 اعـــــبـــإشدف إىل ــــ�و  اتـــمـــظـــنـــراد أو مــــــأف نيــــرفـــن طـيــــم بــتـــة تـــيـــادلـــبــة تـــــة إداريــــيـلــو عمــق هـــــــويـســــتــال"السابقة

ة ــــطــشــــن خالل أنـــر مـــطرف اآلخـوي للـــنـعــادي أو مــا مـــكون إمـــح يــــحتقيق ربوراغبات أحد الطرفني و حاجات 

  ."الرتويج خللق قيمة مضافة ملنتوج معني ع و ــوزيــــالتعري و ــسـتــال

  تعريف التسويق الصناعي  -2

له  تإن كانو  ال خيتلف عنه من حيث اجلوهرو  يأخذ منه مبادئهيتضمن نفس مفهوم التسويق و  الصناعي التسويق

مؤسسات، ( الصناعيني  طبيعة الزبائنيف طبيعة السلع واخلدمات و  اليت تظهر االختالفبعض اخلصوصية و 

أصحا�ا فمنهم  اليت تعرب عن توجه و اهتماموسنتناول بعض التعاريف األكادميية و )اخل ...منظمات، حكومات

من بني التعاريف املقدمة أخر من زاوية طبيعة الزبون، و صناعي من زاوية طبيعة املنتجات و من ينظر إىل التسويق ال

ات و أخر من فمنهم من ينظر إىل التسويق الصناعي من زاوية طبيعة املنتجعدة تعاريف  للتسويق الصناعي جند

  .زاوية طبيعة الزبون

نشاط إنساين موجه حنو إرضاء حاجات و رغبات املنظمة من  ":بأنه) Kotler( كوتلرتعريف   حيث يشري_

املناسبة إلنتاج  السلع اإلنتاجيةخالل توفري السلع و اخلدمات اليت تليب حاجات الزبائن من خالل عملية شراء 

السلع املطلوبة و باملواصفات احملددة، و إجياد األسواق لتصريفها، و حتقيق النمو و البقاء للمنظمة من خالل 

  )1(".عملية التبادل السلعي و احملافظة على البيئة و ا�تمع

  

إىل خمتلف الزبائن  اإلنتاجيةاخلدمات اعي على أنه عملية تسويق السلع و ينظر هذا التعريف إىل التسويق الصن

رحبية املنظمات الرحبية وغري ال املؤسسات الصناعية فقط بل يشمل أيضاالزبائن من  فهو ال يقتصر على ،الصناعيني

  .لتحقيق هدفها املطلوب وتسهيل عملها ،كوميةاحلاهليئات و 

  

  

  

  

                                                           
 .                                             17، ص2011، دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، 1، ردينةعثمان يوسف، التسويق الصناعي، طحممود جاسم الصميدعي )1(
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ات اليت تقوم بتجهيز مؤسسات املؤسسالتسويق الصناعي يعرب عن جمموع ": يعرف التسويق الصناعي أيضا_ 

  )1(" .مبختلف السلع و اخلدمات ، مجاعات حمليةإدارات أخرى

على أنـــه أنـــشــطـــة الــتــبـــادل اليت تــتـــم بني مـــؤسسة جمهزـة مــســــؤولــــة عـن أشار هذا التعريف إىل التسويق الصناعي 

 .مؤسسة أخرى مشرتية تقوم بشرائها إلدخاهلا يف العملية اإلنتاجيةتدفق و انسياب السلع و اخلدمات إىل 

حكومية تسويق السلع و اخلدمات اليت يتم شراءها من طرف مؤسسات و هيئات  ":التسويق الصناعي هو_ 

خدمات لتقدمي سلع و اشرة أو غري مباشرة و إلدخاهلا يف أنشطتها بطريقة مبأ�دف استعماهلا غري حكومية و 

    )2(."أخرى

لزبائن يشري هذا التعريف إىل التسويق الصناعي على أنه النشاط الذي يهدف إىل إشباع حاجات و رغبات ا

بالنسبة للزبون الصناعي ليس إشباع حاجات شخصية و إمنا  املنتجات شراءمن دف اهلإن  حددالصناعيني، كما 

  أخرى كمخرجات؛ منتجاتاستعماهلا كمدخالت لتقدمي 

يط السلعة ــالنشاط الذي يساعد يف التعرف على حاجات املستعملني الصناعيني، ختط":الصناعي هوالتسويق _ 

  )3(."قبل البيع و ما بعده و تصميمها، حتويل ملكيتها، القيام بتوزيعها و تقدمي خدمات ما

على أنه نقطة البداية جلميع  ياملستعمل الصناع إىليتنب من هذا التعريف أن التسويق الصناعي نشاط ينظر 

ما بعد البيع من  إىلسب ما يطلبه الزبون و تستمر حب مثل تصميم املنتوج اإلنتاجاألنشطة التسويقية اليت تبدأ قبل 

  .الضرورية اخلدمات املرافقة خالل تقدمي

كل منها عمال   اليت متارساحلكومية، موع املنشآت أو الشركات اخلاصة و كذلك يعرب التسويق الصناعي عن جم_

  .)4(امليزات الفريدة رغبات الزبون ذوبإشباع حاجات و  املتمثلال لتحقيق هدف النظام املطلوب، و متداخمكمال و 

                                                           
)1(  Philippe Malaval, Christophe Bénaroya ,marketing Business to Business ,4eme , Pearson   

Education, France , 2009,p5. 

)2(  Francis Léonard, Stratégie de marketing industriel : concepts et pratique, 1ere édition,presse 

Polytechnique et universitaires romande, Lausanne, 1994, p16. 

 

 
 .                                             25، ص2000، دار وائل للطباعة  و النشر، عمان،1العسكري، التسويق الصناعي مدخل اسرتاتيجي،ط شاكرأمحد .د)3(
 .23، ص2011، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان،1، ط"تسويق صناعي" ، مسري عزيز العبادي، تسويق األعمال نظام موسى سويدان.د )4(
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وفق مفهوم النظام أي أن هناك  ينظر هذا التعريف إىل التسويق الصناعي على أنه أنشطة تتكامل فيما بينها

  .سلسلة من املؤسسات اليت تتكامل فيما بينها حيث تكون خمرجات مؤسسة معينة مدخالت ملؤسسة أخرى

 اليت تقوم �ا األنشطةمجيع ": بأنه من خالل تتبع التعاريف السابقة ميكننا التعبري عن مفهوم التسويق الصناعي

 إىل خمتلفتقدميها و  متطلبات عمليات اإلنتاجري خمتلف توفو لتحديد احتياجات السوق الصناعي املؤسسات 

  ."يف تقدمي سلع وخدمات أخرى ة الستخدامهاــــغري الرحبية و ـــة، الرحبيــــيـــاجــــتــاملؤسسات اإلن

  تسويق المنتجات واسعة االستهالكالفرق بين التسويق الصناعي و : ثانيا

املؤسسات  يف التسويق الصناعيسويق املنتجات واسعة االستهالك و فهم االختالفات املوجودة بني تدراسة و  إن

عند وضع  و مراعاة ذلك من التسويققل خصوصية هذا احلذو أمهية بالغة لفهم و  أمر ضروري الصناعية

  .التسويقيةذات الصلة بالوظيفة املهمة  التسويقية و اختاذ القرارات االسرتاتيجيات

سنحاول تقدمي أبرز غري حكومية، و  أهم هذه االختالفات تنشأ كون الزبائن هم مؤسسات أو جهات حكومية

باعتبار عملية  .متعلقة بالسوق، املنتوج، التسعري، التوزيع، الرتويج، العمالءاعتمادا على معايري  االختالفات

  :تتمثل أهم هذه االختالفات فيما يلي.التسويق الصناعي ماهية عترب طريقة أخرى لشرحتاملقارنة 

 طلب السوقاالختالفات المتعلقة بهيكل و  -1

  :)1(تتمثل يفو 

 الصناعيني مقارنة مع سوق املنتجات الواسعة االستهالك الزبائن من قليال اعدد ةالصناعي ضم السوقت - 

  ؛ال حمدود من الزبائن أو املستهلكني الذي يضم عدد

 ليسو مستهلكني، و ...هيئات حكومية وغري حكومية عبارة عن مؤسسات رحبية و غري رحبية،زبائنه هم  - 

 أفراد �ائيني؛

طلب مشتق من الطلب على السلع االستهالكية و ليس طلب  كونهالطلب يف السوق الصناعية  يتميز  - 

  . على املنتجات الصناعية يف حد ذا�ا

  املناطق الصناعية؛: حمددة مثل يرتكز الزبائن الصناعيون يف مناطق جغرافية  - 

 ؛�ا يف سوق االستهالكتفوق نظري  تتم داخل هذا السوق صفقات قليلة و لكن مببالغ مالية كبرية - 

                                                           
 .                                                                                       27، صمرجع سابقعزيز العبادي،  ، مسريموسى سويدان نظام )1(
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 تكرارية الشراء بفرتات متباعدة؛ - 

شراكات، عكس سوق يف نفس الوقت تشهد حتالفات و  الصراعاتالسوق الصناعية مليئة باملخاطر و  -

االستهالك فان املستهلكني ال يتحالفون  فيما بينهم يف سوق تسوده املنافسة بشكل  املنتجات الواسعة 

 ؛ )1(كبري ما بني املؤسسات لكسب رضا الزبائن

  االختالفات المتعلقة بطبيعة المنتجات -2

  :ميكن حصرها يفو 

�ائيني نادرا ما يتم شراءها من طرف مستهلكني اعية تسوق عادة ملؤسسات خمتلفة و املنتجات الصن - 

  لالستهالك الذايت؛

قيقة أو غالبا ما تكون املنتجات الصناعية معقدة من الناحية الفنية و التكنولوجية حتتاج إىل شروحات د - 

ة ــمـــظـأناآلالت و :مثل  قبل استعماهلا قبل بائعيها لفائدة املشرتي الصناعيحىت دورات تدريبية من 

 اخل؛...قطع الغيار  ا،ــهـــلــيــغــشـــت

ىل اخلدمات املرفقة، فهنا ميكن ا التجهيزات الرأمسالية حباجتها إة خصوصغلب املنتجات الصناعيتتميز أ - 

 إجراءقبل البيع مثل  خدمات ما إىل باإلضافةالقول بأن مشرتي السلع الصناعية يقوم بشراء السلعة 

  )2(؛ الغيارخدمات ما بعد البيع مثل الرتكيب و الصيانة و توفري قطع القياسات يف موقع العمل، و 

قد يكون للمنتوج الصناعي الواحد استعماالت متعددة وخمتلفة حبسب طبيعة املؤسسة الصناعية املشرتية  - 

اليت تقوم بتشغيل آالت مصانع خمتلفة لتعطي يف األخري منتجات و زيوت التشحيم له، مثال على ذلك 

 ؛ ...سيارة أو أجهزة كهرومنزلية أو مواد غذائية إما حبسب نشاط كل مصنعخمتلفة 

يتم شراء الكثري من املنتجات الصناعية ألغراض التخزين مقارنة بالشراء يف السوق االستهالكية اليت  - 

 )3(؛تكون عادة لغرض االستعمال مباشرة

تروجيي مقارنة باملنتجات واسعة تغليف املنتجات الصناعية يكون �دف احلماية أكثر منه هدف  - 

  االستهالك؛

                                                           
 .                                             37، ص2011، دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، 1، ردينةعثمان يوسف، التسويق الصناعي، طحممود جاسم الصميدعي  )1(
 .ص297، 2008عمان، األردن،   ، دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة1، طزكرياء عـزام و آخرون، مـبادئ التـسويـق احلديث بني النظرية و التطبيق ) 2(

 .                                                                                       28، صمرجع سابقعزيز العبادي،  ، مسريموسى سويدان نظام )3(
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مل هذه ل الشراء مثل دورات تدريبية ملعرفة طريقة عــبــق اـات مـــا خدمــقهـــرافـــاملنتجات الصناعية ت - 

  ؛...الصيانة  الرتكيب، ما أكثرها مثلاملنتجات املعقدة فنيا، وخدمات ما بعد البيع و 

  االختالفات المتعلقة بالسعر -3

  : )1(تتمثل يف

ل اجلودة ـثــايري أخرى مــة مبعــارنــقــمفهو أقل أمهية   عامال ليس أساسيا يف الشراء الصناعي، السعر يعترب - 

  كاملساعدة الفنية و آجال التسليم؛اخلدمات املرفقة   و

  كأداة تروجيية يف السوق الصناعي؛نادرا ما يستعمل السعر   - 

  ،تنافسيةالعروض ال علىغالبا يف السوق الصناعي  يعتمد األسعار - 

  أسلوب األسعار التفاوضية هو الشكل األكثر استعماال يف السوق الصناعي؛ - 

  األسعار يف السوق الصناعي أكثر استقرارا مقارنة بأسعار املنتجات واسعة االستهالك؛ - 

  الصفقة من قبل املؤسسة البائعةط تتغري األسعار النهائية يف السوق الصناعي يف حالة اإلخالل بشرو  - 

  لتوزيعاالختالفات المتعلقة با -4

  :تتمثل يف

  مباشرة يف أغلب الصفقات؛ع يف السوق الصناعي تكون قصرية و قنوات التوزي - 

عنصر مهم يف السوق الصناعي ملا ميكن أن يوفره من ) نقل، ختزين، مراقبة املخزون ( ميثل التوزيع املادي  - 

 السلع ماديا من أماكن ختزينها إىل أماكن استخدامها؛خدمة مميزة لنقل 

ة حيث ميثل املوزعون الصناعيون ـــيــأولئك يف السوق االستهالكخيتلف الوسطاء يف السوق الصناعية عن  -

 ؛)2(و ممثلو املنتجني الوسطاء الرئيسني يف السوق الصناعية

 حمدودة على خالف نقاط توزيع املنتجات الواسعة االستهالك و اليت  نقاط توزيع املنتجات الصناعية

 ؛)3(عادة تكون واسعة و منتشرة يف األسواق 

  

                                                           
 .                                                                                       30، صمرجع سابقعزيز العبادي،  ، مسريموسى سويدان نظام )1(
 .                                             .                                             29، صنفس املرجع )2(
 .40، ردينةعثمان يوسف، مرجع سابق، صحممود جاسم الصميدعي )3(
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  :االختالفات المتعلقة بالترويج-5

 متثل املعارض التجارية مكانا مالئما للمنتجني الصناعيني لعرض منتجا�م و التعريف �ا؛  

 صناعيني  بسبب طبيعة الهندسني امل عادة يندرجون ضمن فئة فهم احرتافية رجال البيع و ختصصهم

  املنتجات الصناعية املعقدة فنيا؛

  درجة االعتماد على اإلعالنات كوسيلة ترويج تكون هنا بدرجة أقل مقارنة مع الرتويج للمنتجات واسعة

  االستهالك؛

  : و اجلدول التايل يلخص أهم هذه االختالفات

 مقارنة بين التسويق الصناعي و التسويق االستهالكي :)1-1(جدول رقم

  التسويق االستهالكي  التسويق الصناعي  أوجه المقارنة

  

  هيكلة و طلب السوق

  مركزة من الناحية اجلغرافية -

  صغرية من حيث عدد الزبائن -

  منافسة احتكار القلة -

  تضم مؤسسات و هيئات خمتلفة -

  منتشرة جغرافيا -

  كبرية من حيث عدد الزبائن -

  منافسة احتكارية -

  تضم أفراد و عائالت -

  

 طبيعة المنتجات

  

  تعقيد فين -

  غري منطية -

  خدمات ما بعد البيع مهمة جدا -

  

  تتصف بالبساطة -

  منطية -

خدمات ما بعد البيع متوفرة يف  -

  بعض املنتجات

 

 سلوك المشتري

  

  دوافع الشراء عقالنية رشيدة -

  قرار الشراء مجاعي -

  عالقات مستقرة مع ا�هزين -

  الشراء عاطفية دوافع -

  ر الشراء فرديقرا -

  عالقات غري مستقرة مع املوردين -

 التسعير

  

  استقرار األسعار ظاهرة مألوفة -

  ةعطاءات تنافسية، عقود تفاوضي -

  تغري األسعار ظاهرة مألوفة -

  األسعار معلنة -

 قنوات التوزيع

  

  قصرية و مباشرة و حلقا�ا قليلة

  نقاط توزيع قلية

  مزدوجةغري مباشرة، حلقات 

  نقاط توزيع عديدة و منتشرة

  اإلعالنالرتكيز على   الرتكيز على البيع الشخصي  الترويج

  .175، ص 2013دار الراية للنشر و التوزيع، عمان، ،1سيد سامل عرفة، التسويق الصناعي،ط:المصدر
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  خصائص و أهمية التسويق الصناعي: المطلب الثاني

بني تسويق املنتجات  ات و االختالفاتاملطلب السابق من توضيح ألهم الفروقميكننا من خالل ما استظهرناه يف 

الصناعية و املنتجات الواسعة االستهالك، استخراج خصائص التسويق الصناعي اليت متيزه و جتعله فرع من فروع 

األمهية ما حتتاجه التسويق اجلدير بالدراسة و االهتمام من طرف املؤسسات املعنية باعتباره وظيفة أساسية له من 

  .هذه املؤسسات لتحافظ على حصتها يف السوق و حتافظ على زبائنها و بذلك حتافظ على بقائها و استمرارها

  خصائص التسويق الصناعي: أوال

من الضروري على املؤسسات الصناعية أن تأخذ بعني االعتبار خصوصية التسويق الصناعي، و تقوم بتكييف 

  :نتناول فيما يلي أهم خصائص التسويق الصناعيأدوات و تقنيات مبا يتماشى مع هذه اخلصوصيات، 

الصناعيني و  عدد حمدود من الزبائناعي بوجود ــــصنــق الــــسويـــز التـيــمـيت:عدد محدود من الزبائن المحتملين .1

الذين يقدر عددهم بالعشرات أو باملئات و نادرا ما يكون باآلالف، و هذا يف حد ذاته يشكل  املهنيني،

تماد املفرط على هؤالء الزبائن و الذين يشكلون يف نفس الوقت جزء كبري من رقم أعمال ــر االعــطــخ

من رقم أعمال  %90إىل  %80من الزبائن فقط ميثلون من  20 أو 10يف كثري من األحيان ،)1(املؤسسة

 املؤسسة الصناعية؛

ما مييز الزبائن الصناعيني أ�م غري متجانسني و غري متشا�ني، فهم خيتلفون يف عدة :زبائن غير متجانسين .2

 ، االستخدامات قد يشري عدة زبائن صناعينينقاط مثل  احلجم فهناك مؤسسات كبرية و أخرى صغرية

 ؛نفس املنتوج و لكن استخدامه يكون خمتلف بينهم

هذا يعين تطوير روابط متبادلة على فرتات طويلة من الزمن، تكون : العالقة القوية بين البائع و المشتري .3

و يشكل االلتزام و الثقة اللبنة األساسية للعالقة املشرتكة، و يتضمن االلتزام اتفاق . مرضية و مرحبة للطرفني

البائعة و املشرتية على أن العالقة بينهما تعد مهمة جدا و تستلزم جهودا كبرية الستمرارها، أما  املؤسستني

 ؛)2(الثقة فهي عندما يكون إلحدى املؤسستني الثقة التامة يف مصداقية املؤسسة األخرى

  

                                                           
)1( Francis Léonard,op cit, p 18. 

 
                                              .49، مرجع سابق، صمسري عزيز العبادي.نظام موسى سويدان، د )2(
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تسمح بتجميع و جمموع اخلطوات اليت  هالفرع و الذي يعرب عن مفهوميعد :مفهوم الفرعو  العالقات الرأسية

منتوج معني انطالقا من إنتاج املواد األولية و املكونات، جتميعها و توزيعها و إيصاهلا إىل املستهلك 

 عادة للتعبري عن سلسلة هذا املفهوم يستعمل، حيث من بني أهم خصائص التسويق الصناعي؛ )1(النهائي

املواد األولية وصوال منتجي  انطالقا من  اخلاصة مبنتوج معني، - أو احتاد من األعلى إىل األسفل  - اإلنتاج

 ؛ )2(إىل املنتوج النهائي

 صناعية أو منتجات األعمال يقصد بالطلب املشتق أن الطلب على املنتجات ال: مفهوم الطلب المشتق  

هذا يعين أن حجم  النهائية اليت تساهم املنتجات الصناعية يف إنتاجها، االستهالكية نتجاتيتوقف على طلب امل

 ؛ )3(الطلب يف السوق الصناعية متعلق و مشتق من الطلب على السلع و اخلدمات يف السوق االستهالكية

أو بعبارة أخرى مبيعات املعدات األصلية للمصنع تعتمد بدرجة كبرية على مستوى الطلب على املنتجات اليت 

املطلوبة من مصنعي املعدات سوف يزداد حينما يزداد  اإلمجاليةالكمية  إنتقوم تلك املعدات بتصنيعها و 

الطلب على حمصول : يف جمال الصناعات النسيجية جند أن من أمثلة ذلك،)4(شراء املستهلك للمنتوج النهائي

كمادة أولية ينتجها املزارعني يتوقف على حجم طلب املصانع و املعامل على خيوط القطن، الذي   القطن

يتوقف هو األخر على حجم طلب مصانع األلبسة على األقمشة، هذا األخري يتوقف على حجم الطلب 

 ؛ملستهلكني النهائينياعلى املالبس اجلاهزة من قبل 

يتدخل خالل مراحل اختاذ قرار الشراء غالبا : األفراد المشاركين في اتخاذ قرار الشراء كبير من  عدد .4

جمربة على  نفسها ا�هزة عدد من األفراد يشكلون ما يعرف مبركز الشراء، حيث جتد املؤسسات الصناعي

الدور كذلك   كيفية قيامهم باختاذ قرار الشراء  معرفة من هم أعضاء مركز الشراء داخل املؤسسات املستهدفة و

 ؛يف التأثري على قرار الشراء ل عضوالذي يلعبه ك

 راءـــشـــة يف جمال الـــــثـــات احلديـــن االجتاهــم هذا اخليار يعترب):?Make or Buy(الشراء أم التصنيع  خيار .5

ملؤسسة قادرة على اليت تكون ا، اإلنتاجص بعض األجزاء الصناعية املطلوبة يف خي وو التسويق الصناعي و ه

                                                           
)1( MarcDiviné,MarketingBtoB :principesetoutils,accessiblesurhttp://business.lesechos.fr/directions-

marketing/marketing/big-data/trois-exemples-de-modeles-de-filieres-btob-63298.php, visité le 

13/12/2015 
)2( Philippe Malaval, op cit, p 33. 

 .                                             40، مرجع سابق، صمسري عزيز العبادي.نظام موسى سويدان، د )3(
 .                                             257سيد سامل عرفة، مرجع سابق، ص )4(
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بني احلل الداخلي و احلل اخلارجي جيب على .قادرة على شراءها من مؤسسة أخرى كما تكونتصنيعها ذاتيا،

من الناحية العملية هناك عمليات . مصلحة املشروعالشراء أم التصنيع املؤسسة أن تراعي عند اختاذ قرار 

إنتاجية ميكن أن تؤدى بطريقة أسرع و أرخص لدى جمهزين خارجيني متخصصني، و هناك بعض العمليات 

أو األجزاء الصناعية اليت ميكن للمؤسسة الصناعية أن تقوم بتصنيعها ذاتيا بدال من شرائها، لكن يف بعض 

  :)1(لشراء قد يعرض املؤسسة ملواقف حرجة مثلاحلاالت عملية الصنع بدل ا

 ارتفاع التكاليف االستثمارية إلنتاج األجزاء و األصناف املطلوبة؛ 

 زيادة اإلنتاج عن حاجة املؤسسة و بالتايل ارتفاع تكاليف التسويق و البيع؛ 

 ضعف العالقة مع املوردين؛ 

 اخلوف من الفشل يف اإلنتاج. 

يتحلى الزبائن أو املشرتون الصناعيون باحرتافية و مسؤولية كبرية عند الشراء،  :الدور الفعال للزبون الصناعي .6

قبل  ة عواملو مييل هؤالء إىل الرتكيز على عد. حيث أ�م ينفقون أموال املؤسسة لشراء منتجات تكون فعالة

الصناعي، كما أ�م  الرتكيز على السعر، و تلعب االتصاالت التسويقية دورا بارزا يف عملية اختاذ قرار الشراء

لذلك  يقوم املسوقون الصناعيون بتطوير خطط إسرتاجتية  ملخاطر عمليات الشراء الصناعي إدراكاأكثر 

تساعدهم على جتنب املخاطر كتقدمي عينات  من املنتوج اجلديد أو وضع قطعة جديدة من املعدات حتت 

 ؛)2(تصرف الزبون لعدة أسابيع

يف دراسة على جمموعة من املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اهلند و : العالقة القوية بين المؤسسة و الزبون .7

كهربائية و كيميائية، جتهيزات خمتلفة تبني أن مفتاح جناح التسويق الصناعي هلذه  تسوق منتجات صناعيةاليت 

حىت تتمكن من مواجهة )  CRM( املؤسسات الصناعية هو العالقة القوية مع الزبائن و كيفية إدار�ا 

 . )3(املنافسة من املؤسسات الصناعية الكبرية

                                                           
 .25، ص2009سيد حممد الرب، االجتاهات احلديثة يف إدارة الشراء و التخزين، دار الفجر للنشر و التوزيع،   )1(
، ص 2010، مؤسسة  الوراق للنشر و التوزيع، األردن، 1فوزي دباس العبادي، التسويق وفق منظور فلسفي و معريف معاصر، ط إحسان دهش جالب، هشام  )2(

242.     

)3( GarimaChaudhary,A Stady on Marketing aspect of medium and small enterprises, International  

Journal of Emmerging Research in Management and Technology, October 

2014,accessiblesurhttp://www.ermt.net/docs/papers/october 2014, visité le 25/11/2015. 
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سوق األعمال بشكل واضح مقارنة مع السوق  نظرا لصغر حجم:قطاع األعمالمتخصصة بوسائل اتصال  .8

االستهالكي، فان الرتويج يف سوق األعمال يعتمد بصورة أكرب على اللقاءات وجها لوجه بني املشرتين و 

املنتجني للمنتجات الصناعية، حيث يكون االعتماد بشكل كبري على البيع الشخصي مما جيعل كل شيء 

الصناعية، أما يف حالة استعمال اإلعالن فإ�م يستخدمون وسائل قابل للتفاوض يف جمال بيع املنتجات 

 ؛)1(خمتلفة و متخصصة بالسوق الصناعي مثل جمالت األعمال

و ، دور فاعل  يف إبراز وحتسني صورة الشركة أو منتجا�ا العنصر البشرييلعب : أهمية رجال البيعدور و  .9

و يربز دور و أمهية رجال البيع يف املعارض يؤدي رجال البيع دورا بارزا كوسيلة اتصال يف السوق الصناعي، 

، إقامة ات حول املنتجاتدمي الشروحات و التوضيحـــقــــة يف املعارض، تـشاركـــيف التحضري اجليد للم التجارية

 ئرة و املشاركة؛عالقات و اتفاقات مع املوزعني و ممثلي املؤسسات الزا

  أهمية التسويق الصناعي: الفرع الثاني 

 مستوى املؤسسة الصناعية يف قدرته على حتقيق أهداف متعددة سواء على تربز أمهية التسويق الصناعي         

  :يف النقاط التالية نلخصها االقتصاد الوطينأو 

  :)2(أهمية التسويق الصناعي بالنسبة للمؤسسة الصناعية: أوال

توجيه كافة األنشطة و األعمال بالشكل الذي حيقق و يليب حاجات و رغبات املشرتي الصناعي، فال ميكن  .1

حنو حيقق  علىهذه احلاجات  إشباعكان قادرا على االستمرار يف   إذا إالأن نضمن استمرار هلذا النشاط 

 الكفاية للمستعمل الصناعي؛

   من ختطيط سلع صناعية تتالئم مع حاجاته و رغباته؛ يساعد نظام معلومات خاص باملستعمل الصناعي .2

يساعد التسويق الصناعي املؤسسات على حتديد اإلنتاج كما و نوعا، و مبا يتناسب و قدرات املستعمل  .3

 الصناعي، و ذلك من خالل ختطيط الطلب و التنبؤ به؛ 

عة لدى املشرتين و العمل اكتشاف الفرص التسويقية من خالل التحري عن احلاجات و الرغبات غري مشب .4

 على إشباعها؛

                                                           
 .192،ص 1998امساعيل السيد، مباديء التسويق، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،   )1(

)2( 
 .27 ص مرجع سابق،، أمحد شاكر العسكري
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يساهم يف تدفق السلع الصناعية من أماكن إنتاجها إىل أماكن استعماهلا من قبل املؤسسات و ما يرافق ذلك  .5

 من تقدمي الكثري من اخلدمات سواء كان ذلك قبل البيع أو بعده؛

و التطوير لدى املؤسسات الصناعي تربز أمهية التسويق الصناعي من جانب آخر يف خلق حالة من االبتكار  .6

ى و ذلك حبكم احتكاكها املباشر مع الســــوق الـــصـــنـــــاعــــي و الـــتـــعــــرف عــــلى تـــــوجــــهــــات املؤسسات األخر 

 .و االستفادة منها يف تقدمي منتجات جديدة

 : )1(اد الوطنيأهمية التسويق الصناعي بالنسبة لالقتص: ثانيا

هذا يؤدي اىل زيادة حجم  ،متعددةيف وظائف  الصناعية و داخل املؤسسات جديدةخلق فرص عمل  .1

 ؛العمالة يف ا�تمع

تنشيط الطلب على املنتجات الصناعية و حتريك عجلة اإلنتاج حلماية االقتصاد الوطين من أزمة كساد، يف  .2

 ؛حالة اخنفاض الطلب على املنتوج الوطين

ينعكس أداء أنشطة التسويق الصناعي على سوق املنتجات الواسعة االستهالك، فهي تسهل العمليات  .3

 ؛املواطننيالتشغيلية للمؤسسات املنتجة للسلع االستهالكية مما ينعكس على قدر�ا على توفري احتياجات 

 لية و األجنبية؛الرتويج للمنتجات الصناعية الوطنية و للمنتوج الوطين بصفة عامة يف السوق احمل .4

 بني مؤسسات االقتصاد الوطين؛ يساعد على زيادة االندماج العمودي .5

يساهم التسويق الصناعي يف توفري السلع و اخلدمات اليت حيتاجها املستهلك النهائي و تشبع حاجاته و حتقق  .6

 .ب املشتق على منتجات االستهالكيةله الرفاهية فهو ينطلق أساسا من الطل

  مجاالت التسويق الصناعي: الثالثالمطلب 

 ، حيث جند من بني الزبائن الصناعينيختتلف و تتعدد جماالت التسويق الصناعي باختالف املشرتي الصناعي

مؤسسات إنتاجية و منظمات غري رحبية، هيئات حكومية و غري حكومية، و لكل من هؤالء الزبائن الصناعيني 

 .الصناعيةخمتلفة للسلع و اخلدمات  استعماالت

                                                           
)1( 

 .28 ص مرجع سابق،، أمحد شاكر العسكري
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ن ـا مـــطالقـــحتقيق أهداف تنظيمية،و ان إىل إشباع حاجات و رغبات ذاتية و إمنا إىل فالزبون الصناعي ال يهدف

و كذلك اختالف الوجهة  الفهم و عدم جتانس أهدافهم من عملية الشراءـتـاعيني و اخـــن الصنـــريـــدد املشتـــعــت

  .املنتجات الصناعيةملستقبلة هلذه و اجلهة ا األخرية

  :)1(ميكن تصنيفها كما يلي جماالت للتسويق الصناعيتربز لنا عدة  

  :حسب طبيعة المشتري الصناعي:أوال

يشتمل على مجيع الزبائن املهنيني و الذين ميثلون أعدادا كبرية نوعا ما :التسويق الصناعي على نطاق واسع -1

) اخل ...وزارات، إدارات( و أصحاب املهن احلرة، هيئات حكومية مثل املؤسسات الصغرية و املتوسطة، احلرفيني 

هذا ا�ال من التسويق الصناعي يسمح . الذين يتم جتهيزهم بعديد السلع و اخلدمات الصناعية لكن بأعداد كبرية

للمؤسسات ا�هزة باستعمال بعض تقنيات و أنشطة تسويق املنتجات الواسعة االستهالك خاصة فيما يتعلق 

 دراسات السوق، أدوات االتصال و الرتويج مثال؛ب

ق الصناعي بالعالقة القوية بني البائع و ــــــــسويـــــال من التــــــز هذا ا�ــــيـــمـــتـــي:ررـــكـــتـي المـــاعــــنــصــــق الــــويــسـالت-2

ا�هزة عادة بتسويق منتجات صناعية معدة ، تقوم خالهلا  املؤسسة لعدة سنوات و تتكرر املشرتي و اليت تدوم

  .خصيصا لزبون حمدد تربطها به عالقات سابقة و تعرف ماذا يطلب

جند يف قطاع صناعة السيارات تعتمد الشركات الكربى غالبا على نفس املؤسسة ا�هزة فيما  :مثال على ذلك

 رائدة يف صناعة العجالت مؤسسةكو�ا Michelinحيث جند شركة عاملية مثل شركة  ،خيص بعض جتهيزا�ا

 .و دائمة بصفة متكررةالعاملية  و املركبات شركات السياراتع تتعامل م

يد من اجلانب التقين، املايل و حىت ـــقـعـــي بالتـــاعــــنـتتميز املشاريع يف السوق الص:عـــاريــــشـــمـــق الــــويـــســــت-3

 يف اهليئات احلكومية إضافة إىل بعض اخلواص الزبائن يف هذه احلالة ممثلنيلبية ، يكون أغالسياسي و االجتماعي

هو معاملة معقدة تنطوي على جمموعة من  هنا "مشروع"ما يسمى ب ممن يرغبون يف اجناز بعض املشاريع، 

تنمية بناء الطرق والسدود، وال. على سبيل املثال(املنتجات واخلدمات واألعمال، اليت أجريت يف سياق صناعي 

يف هذا ا�ال تتم املمارسات التجارية احلالية بني املوردين والعمالء عن ). احلضرية، وبناء منشآت النفط، اخل 

                                                           
)1(
Philippe Malaval, op cit, pp 6-7. 
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عكس بشكل ملموس حقيقة أن العميل هو مركز القوة الوحيدة يف نالعملية الشرائية يخالل و املناقصات، طريق 

لدينا . رد الفعل فقط، وهي تقدمي اقتباس ردا على وصف العمل التفاعل األويل، وترك املوردين احملتملني يف موقف

  .)1(بالتأكيد اقرتاح هو أن نقول إن تسويق مشروع ميكن أن توجد إال إذا كان املورد احملتمل تتبىن السلوك االستباقي

  حسب طبيعة المستقبل النهائي: اـــــــيـــانـــــث

توجد أربعة أشكال خمتلفة للمستقبل النهائي يف جمال التسويق الصناعي حيث ميكن أن يكون املستفيد من 

  :إما اليت سيتم شراءهااملنتجات الصناعية 

يكون هذا يف حال تسويق منتجات تستفيد منها املؤسسة بشكل عام   :)B to B( ككل   المؤسسة الزبونة-1

جهة واحدة فقط داخل املؤسسة الصناعية و أبرز مثال على ذلك هو املواد الطاقوية   إىلو ليست موجهة 

  ؛إنتاج، املالية و غريهامجيع أنشطة املؤسسة من  إىلكالكهرباء حيث يكون موجه 

 إىل ناعية اليت يتم تسويقها هنايكون املستقبل النهائي للمنتجات الص ): B to B to E( العمال -2

، و من أمثلتها جند حيث أ�م من يستخدم هذه املنتجاتهم العمال بالتحديد غالبا مؤسسات صناعية 

: و جند حىت يف جمال اخلدمات) اخل ...أحذية، نظارات، قفازات( التجهيزات اخلاصة باحلماية أثناء العمل 

  اخل؛...اإلطعام، النقل

يكون املستقبل األخري يف هذه احلالة هو املستهلك النهائي حيدث  ): B to B to C( المستهلك النهائي -3

مبنتجات صناعية تدخل ) مشرتية ( بتزويد مؤسسة صناعية ثانية ) ا�هزة ( هذا عندما تقوم مؤسسة صناعية أوىل 

تم دجمها يت يمباشرة يف املنتوج النهائي الذي يشرتيه املستهلك النهائي، تتمثل هذه املنتجات عادة يف األجزاء ال

  يف املنتوج النهائي؛

خيتلف هذا النوع عن سابقه يف كزن املستعمل أو املستقبل النهائي ال  ): B to B to U( المستعملين -4

يستفيد بصورة فردية من املنتوج الصناعي سواء كان سلعة أو خدمة بل يتم استعمال املنتوج و االستفادة منه 

ذه ـه) مشرتية ( ة ـيـانـــة ثـيــاعـــنـة صـؤسسـويد مـز بت) ا�هزة ( عية أوىل بشكل مجاعي، حيث تقوم مؤسسة صنا

                                                           
)1(  Bernard Cova et autres , Le marketing de projet : de la création à l’anticipation, Recherche et       

application en marketing ,p83,1992 accessible sur : http //www.jstor.org /stable, visité le 06/12/2015 

 



 

 مفاهيم أساسية حول التسويق الصناعي .........:........................................الفصل األول 

19 
 

أما املشرتيات ) اخل ....، مديرياتوزارات، بلديات( الة هيئات حكومية ــذه احلــون يف هــكــا تـا مـــبـالـاألخري غ

اخل  أو ...حافالت، قطارات، طائراتفتكون وسائل ذات منفعة عامة جلميع أفراد ا�تمع مثل وسائل النقل 

  اخل...املدارس، املستشفيات: مثل منشآت تقدم خدمات

  سلوك الشراء الصناعي : المبحث الثاني

، حيث يشري السلوك لكي نفهم سلوك الشراء الصناعي للمؤسسات هناك بعض املفاهيم اليت جيب معرفتها

فهي تتضمن كافة  - كمشرتي  –كافة القرارات و األنشطة اليت تتخذها منظمات األعمال   إىلالشرائي الصناعي 

جيب علينا التعرف على طبيعة عملية الشراء الصناعي و كذا  ، )1(املعامالت اخلاصة بالشراء و البيع بني املنظمات

، حيث يعترب فهم عملية املؤسساتاختاذ قرار الشراء داخل معرفة أصناف املشرتيني الصناعيني وتدرج مراحل 

فهم مىت يكون دور كل  كيفية قيامهم باختاذ قرار الشراء كذلك  الشراء الصناعي و معرفة األفراد املتدخلني فيها و

فرد يف مراحل اختاذ قرار الشراء داخل هذه املؤسسات أهم مدخل لفهم سلوك الشراء الصناعي طبقا للمفهوم 

  .التسويقي

  الشراء الصناعي عملية حول تسويقية مفاهيم: األول المطلب

املؤسسات اليت ينبغي عـلـيـها الـتوجــه إلــيـــهم و  من حتديد زبائنها من الصناعية حىت تتمكن املؤسسة

 مقارنة معالـصـنـاعـي  )املستهلك (  املشـرتي اسـتـهـدافـهـم بـأنـشـطـتـها الـتـسـويـقـيـة، جيـب عـلـيـهـا أوال التفرقة بني

املستهلك النهائي و هذا بالنظر إىل طبيعة املشرتي و اهلدف من الشراء، ما جيب على املؤسسة معرفته أيضا هو 

  .هم الشرائي و العوامل املؤثرة فيهمأصناف املشرتيني الصناعيني و سلوك

  الصناعيأهمية عملية الشراء :أوال

بالغة، فهي تعترب مبثابة الشريان الذي ميد املؤسسة جبميع حتتل عملية الشراء يف املؤسسات الصناعية أمهية 

مما جيعل عملية الشراء داخل هذه  و بدو�ا ال ميكن للمؤسسة أن تعمل، احتياجا�ا من مستلزمات العمل

، و هذا راجع بطبيعة احلال كون خمرجات العملية اإلنتاجية و جود�ااملؤسسات مسؤولة عن ضمان استمرار 

  . لسلع أو اخلدمات تتأثر إىل حد كبري باحرتافية عملية الشراء و جودة املشرتيات أو املدخالتاملؤسسة من ا

                                                           
 .                                             137 ، ص2005، منشأة املعارف، اإلسكندرية،مصر،1طارق طه أمحد، إدارة التسويق يف بيئة العوملة و االنرتنت، ط.د، فريد الصحن  )1(
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  : )1(نوعان من الشراء يف جمال األعمال و كالمها ال يهدف إىل االستهالك الشخصيو جتدر اإلشارة إىل وجود 

 هو الشراء الذي يهدف إىل حتويل املشرتيات من مواد و مستلزمات إىل سلع أو  :الشراء الصناعي

  ؛خدمات مثل الشراء الذي تقوم به املصانع

  هذا الشراء أيضا ال يهدف إىل االستهالك الشخصي، يعتمد عليه التجار حيث  :التجاري الشراء

يقومون بإعادة بيع مشرتيا�م من السلع و ذلك بعد إضافة هامش ربح معني عليها مثل الشراء الذي 

  .م به جتار اجلملة أو التجزئةيقو 

و مع هذا فهناك بعض النقاط املشرتكة  أخرى إىلأمهية وظيفة الشراء الصناعي من مؤسسة  مكانة و ختتلفو

  )2(بينها  حيث

  تعد وظيفة الشراء الصناعي هي املسؤولة عن توفري احتياجات املؤسسة من مستلزمات العمل يف الوقت

  أو إخفاق يؤدي إىل تعطل اإلنتاج  و بالتايل يعرض املؤسسة إىل خسائر كبرية ؛ احملدد، و أي تأخري

 مل تشرتي املؤسسة بسعر مناسب، فانملؤسسات جزءا كبريا من الكلفة، فإذا تشكل قيمة املشرتيات يف ا 

  ذلك سيجعل التكلفة مرتفعة عموما و يؤثر يف رحبيتها؛

  عدم شراء مستلزمات العمل باجلودة و باملواصفات اجليدة و املطلوبة سوف يؤثر سلبا على مستوى

  جودة منتجا�ا؛

 فسينشأ يف هذه احلالة احتماالن  ته بكميات اقتصادية مناسبةإذا مل تشرت مستلزمات العمل و احتياجا

خبطر التوقف، و الثاين أن تكون الكمية  األول أن تكون الكمية أقل من املطلوب و هذا يهدد العمل

املشرتاة أكرب من احلاجة، و يف هذه احلالة سيكون لدى املؤسسة أموال جممدة دون استثمار على شكل 

  ا؛خمزون زائد عن حاجته

 ندرة بعض املستلزمات و صعوبة توفرها يف السوق، تعطيان املزيد من األمهية لوظيفة الشراء. 

  

  

                                                           
 .9، ص 2009إدارة الشراء و التخزين، الشركة العربية املتحدة للتسويق و التوريدات،  ،عمر العقيلي، العبديلقحطان )1(
 .                                             9ص  ،نفس املرجع )2(
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  العوامل المؤثرة عليهو  المشتري الصناعي ماهية: ثانيا

  ماهية المشتري الصناعي -1

من السلع  معرفة احتياجاته إىلإن معرفة املشرتي الصناعي أمر مهم بالنسبة للمؤسسة ا�هزة ألن هذا يقودها 

  .تقدمي هذه االحتياجات كما يتوقعها املشرتيني الصناعيني و حسب اختصاص كل منهمتقوم بف و اخلدمات

الصناعية  يمي ميثل مجيع املنشآتـــظـــنـــناعي أو املستهلك التــــاملشرتي الص"  :كما يلي  املشرتي الصناعي يعرف - 

اج هذه التنظيمات ـــث حتتــــح حيــــــربـــدف الــهــتــســـاحلكومية و اهليئات اليت ال تو املؤسسات و التجارية، الزراعية، 

  .)1("التنظيمية و حتقيق أهدافها اليت متكنها من أداء وظائفها السلع و اخلدمات إىلو املؤسسات مجيعها 

  :املستهلك النهائي و املشرتي الصناعيمن خالل اجلدول التايل سنحاول إبراز أهم االختالفات بني 

  أهم االختالفات بين المستهلك النهائي و المشتري الصناعي: )2- 1( جدول رقم

  المشتري الصناعي    المستهلك النهائي  أوجه االختالف

  و حكومات مؤسسات و منظمات  فرد أو أسرة  مشتريطبيعة ال

  إنتاج سلع و خدمات أخرى  االستهالك  الهدف من الشراء

  قليل  كبري جدا  )الزبائن (  عدد المشترين

  طلب مشتق  طلب مباشر  الطلب على المشتريات

  كبري  صغري  حجم صفقة الشراء

  )مركز الشراءأعضاء ( مجاعي   )العائلة ( و أحيانا عدد حمدود  فردي  قرار الشراء

  عقالنية يف أغلب األحيان  عاطفية يف أغلب األحيان  دوافع الشراء

، دار احلامد للنشر 1باالعتماد على نظام موسى سويدان، مسري عزيز العبادي، تـــســويق األعمال، ط إعداد الطالبة من :المصدر

  .31، ص 2011و التوزيع، األردن، 

  

  

                                                           
.                                            43هـ ، ص1427، الرياض،  3دراسة حتليلية للقرارات الشرائية لألسرة السعودية، ط: خالد عبد الرمحان اجلريسي، سلوك املستهلك )1(
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  :أصناف المشترين الصناعيين-2

يسهل ىت ح الذي هي بصدد التعامل معه نيالصناعي ناملشرتي أصنافمن الضروري للمؤسسة ا�هزة معرفة 

الوقت املناسبني، ويف املكان و بالسعر املناسب عرضها عليه باجلودة اليت ترضيه و من مث عليها معرفة احتياجاته و 

  :أصناف عدة إىلميكن تقسيمهم و 

ع و اخلدمات ـــلـســـراء الـــــشـــوم بــــقـــــيت تــات الـع املؤسســيــمج د �اـصـقـي :) المؤسسات اإلنتاجية( المنتجون  -أ

أو يف تسهيل أعمال املؤسسة، و يشمل مشرتي املواد   ع أو خدمات أخرىــسل اجــتــإناستخدامها يف من اجل 

و من أمثلتها املصانع اليت تقوم  .)1(�دف حتقيق الربح و ذلكاألولية، املواد نصف مصنعة، املواد تامة الصنع 

، أو الشركات السياحية اليت تقوم بشراء خدمات النقل أو هاسلع إنتاجالستعماهلا يف  بشراء اآلالت و املعدات

 ؛السياحية املتنوعة األمن من شركات خمتصة لتساعدها يف القيام بوظيفتها املتمثلة يف تقدمي اخلدمات

إعادة جتار اجلملة و التجزئة الذين يقومون بشراء السلع مث  املوزعون من يقصد �ا :الموزعون أو الوسطاء -ب

كو�م وسيط يف   على املشرتيات بل يقتصر دورهم يفبأي تغيري ، فهم ال يقومون بيعها �دف حتقيق الربح

شراء السلع االستهالكية و عرضها يف حمالت السوبر  عند، مثل الدور الذي يقوم به جتار التجزئة )2(السوق

أيضا يف السوق الصناعي يقوم  ني،ماركت مث إعادة بيعها إىل املستهلكني النهائيني و حتقيق هامش ربح مع

أو جتار اجلملة أو جتار  املؤسسات الصناعية إىلبيعها  إعادةاملوزعون الصناعيون بشراء جتهيزات صناعية معينة و 

 ؛أعماهلاحىت تدخلها يف  التجزئة أو احلكومات

 ثل الوزارات، البلديات، املدارس هي تشمل على خمتلف اهليئات احلكومية مو  :الحكومية المؤسسات -ج

خمتلفة إىل املواطنني وال �دف تقدمي خدمات  إىلاجلامعات و غريها من اهليئات اليت �دف احلكومة من خالهلا 

و العروض اليت تعلن عنها األجهزة  عن طريق املناقصاتتتم العملية الشرائية غالبا . إىل حتقيق الربح املادي

و تعد األسواق احلكومية أسواق جذابة للعديد  ،العرض لصاحب أقل األسعار املقدمةاحلكومية و عادة يذهب 

املعلومات املطلوبة من املؤسسات العاملة يف سوق األعمال نظرا لكرب حجم اإلنفاق اخلاص �ا و كذلك لتوفر 

حتدد املواصفات  ناقصاتامل فمن خالل لنمط الرائج يف شراء اهليئات احلكومية الحتياجا�اهو ا .)3(للعملية البيعية

                                                           
 .74 ص مرجع سابق،، أمحد شاكر العسكري  )1(
 .75 ص ،نفس املرجع  )2(
  .185صإمساعيل السيد، مرجع سابق،  )3(
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تقوم املؤسسات ا�هزة اليت ترى نفسها قادرة على الفوز �ذه املناقصة بتقدمي  مثاملطلوبة و السعر و الوقت، 

 ؛عرضها إىل جلنة املناقصات

وهي تشمل مجيع املؤسسات اليت تقوم بأعمال ذات طابع اجتماعي دون أن :المنظمات غير ربحية -د

، هذه املنظمات متتاز اخل...سواء كانت هذه األعمال ذات طابع تربوي ، توعوي، ديين أو بيئيتستهدف الربح 

عادة بقلة مواردها املالية اليت تستعملها يف شراء مستلزما�ا حىت تقوم بواجبا�ا على أكمل وجه، لذا كان لزاما 

  .  على املؤسسات ا�هزة أن تأخذ خصوصيتها بعني االعتبار عند التعامل معها

  العوامل المؤثرة في سلوك المشتري الصناعي -3

ية اليت حتدث يف حميطها الداخلي ــئــؤسسة الصناعية مبدى قدر�ا على التكيف مع التغريات البييتوقف جناح امل

و اخلارجي، يتأثر املشرتي الصناعي مبجموعة من العوامل اخلارجية و اليت ختص املعلومات حول البيئة االقتصادية، 

  اليت يكون هلا دور كبري يف اختاذه قراره الشرائيالسياسية و القانونية، التكنولوجية و األخالقية و الداخلية، و 

تأثر قرارات الشراء يف السوق الصناعي جبميع العوامل اليت تتواجد يف البيئة ت:أو الخارجية العوامل البيئية - 3-1

ر ــؤثــث تـة حيــيـوجــولـنـكـتـل الــوامـعــة إىل الـــة باإلضافـيـونــانـــة و القـــيـاســيـة، الســـصاديـــتــل االقــوامــعـاخلارجية منها ال

، و ميكننا إجياز هذه العوامل على مجيع هذه العوامل و التغريات اليت حتملها على متخذي قرار الشراء الصناعي

  :النحو التايل

يف قرارات الشراء بالنسبة للمشرتي الصناعي حيث  يؤثر الوضع االقتصادي: العوامل االقتصادية-1- 3-1

وم ــــقــــــي على املؤسسة أن تــغــبـنــــذا يـــ، لراءـــة الشـالظروف االقتصادية السائدة على جناح أو فشل صفق تساهم

 رأمساليةالتجهيزات الرصد التغريات االقتصادية و حتللها قبل اختاذها قرارات الشراء خاصة القرارات املتعلقة بـــــب

نية و املالية، و من أهم العوامل االقتصادية اليت ينبغي على املؤسسة أو بسبب حساسية الصفقة من الناحية التق

أين ترتفع القدرة  نتعاشاال قتصادي العام أي هل القطر يف مرحلةالوضع اال: املشرتي الصناعي أن يراقبها جند

لصناعي مع الشرائية للمؤسسات فتقوم املؤسسات ا�هزة بعرض تشكيلتها من املنتجات الصناعية يف السوق ا

تنخفض القدرة الشرائية  قتصادياالركود تكثيف جهودها التوزيعية و الرتوجيية، على عكس ذلك يف مرحلة ال

، هذا األخري يؤثر للمؤسسات و تصبح مقيدة يف قرارا�ا الشرائية باستثناء املنتجات الصناعية الضرورية لنشاطها
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ذلك فان حاالت الندرة و الوفرة من  إىل باإلضافة،  - على املنتجات الصناعية  الطلب - على الطلب الصناعي

تكون  اإلنتاجاملواد تلعب دورا مؤثرا يف القرار الشرائي فاملؤسسة اليت تواجه نقص يف املواد األساسية الداخلة يف 

و حتملت تكلفة أكرب من  اإلنتاجت توقفت عمليا إالرية و بسعر مرتفع و ـات كبـــيـمــن كــراء و ختزيــشـمستعدة ل

  ؛)1(الزيادة يف تكلفة الشراء

التشريعات و القوانني اليت تفرضها احلكومات أو  تتضمن جمموع :العوامل السياسية و القانونية -2- 3-1

يف السوق اشطة ــــنـــاملؤسسات العلى  أو مناطق التجارة احلرة و غريها اهليئات الدولية مثل منظمة التجارة العاملية

، و تشكل التغريات يف حصوهلا على املشرتيات الصناعية يفتؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر  اليت و الصناعي

العوامل السياسية و القانونية يف الغالب �ديدا للمؤسسات الصناعية و تؤثر تأثريا كبريا على قرارا�ا الشرائية سواء 

حلكومات قد تغري قوانينها و تشريعا�ا فيما خيص التعامل داخل السوق من األسواق احمللية أو الدولية حبكم أن ا

تكون مرنة يف  أن، األمر الذي حيتم على املؤسسات الصناعية احمللي أو عالقا�ا مع الدول و األسواق األجنبية

تكون هذه  إنن ميككم   و اهليئات الدولية، اختاذ قرارا�ا الشرائية مبا يتناسب و ينسجم مع السياسات احلكومية

من بني أبرز املعاهدات الدولية يف جمال الشراء الصناعي هي  .التشريعات و القوانني يف صاحل املؤسسات املشرتية

اليت تقضي برفع التعريفة اجلمركية على بعض  )  NAFTA( اتفاقية التجارة احلرة لدول أمريكا الشمالية  

ما خلق ) كندا، الواليات املتحدة األمريكية، املكسيك ( املنتجات الصناعية بني الدول األعضاء يف االتفاقية 

 ؛)2(فرص كبرية ملعظم املشرتين الصناعيني للدول األعضاء

ل االجتماعية العاملية ـــائــــل املســــات يف حــــمـــــظـــى دور املنــــلــــون عــــثـــاحـــد البـــــيؤك: العوامل األخالقية -3- 3-1

و التحديات البيئية مثل تغري املناخ، التلوث و التفاوت يف الدخل، و تعترب هذه املسائل العاملية أمر يف غاية 

ة و القادرة على مواجهة أ�ا هي املسؤولالتعقيد، و طبقا لقوانني املسؤولية الصارمة ميكن اعتبار املنظمات الكبرية 

أن تعمل  بإمكا�ايات بسبب حجم املصادر املتاحة هلا، فالقدرات التطويرية و البحثية للمنظمات هذه التحد

يف ا�االت املتعددة، و العمل على خلق توافق بني  على توجيه ا�االت اجلديدة للتسويق مثل التقنيات النظيفة

  . )3(اإلبداعميزات تنافسية و مصادر جديدة للتسويق و  إجيادالتوجهات االجتماعية و البيئية و يف الوقت نفسه 

                                                           
 .218، ص 2013منري نوري، سلوك املستهلك املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  )1(
  .61، أطروحة دكتوراه، ص 2008دراسة حالة يف مصنع اسفلت باملوصل،  –حسني يوسف حميميد، دور املؤثرات البيئية يف الشراء الصناعي  )2(
 .218، ص مرجع سابقمنري نوري،   )3(
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مما جيعل مجيع املؤسسات مبا فيها م تكنولوجي هائل يتميز العامل اليوم بتقد:العوامل التكنولوجية -4- 3-1

و إال وجدت نفسها غري قادرة  بشكل مستمر و يف مجيع ا�االت املؤسسات الصناعية مطالبة مبواكبة هذا التطور

كما تعد العوامل التكنولوجية واحدة من املتغريات البيئية اليت تؤثر على أعمال املؤسسة الصناعية مبا   على املنافسة،

تعين التطبيقات العلمية اليت تستخدم يف جمال تطوير أساليب جديدة  فالبيئة التكنولوجية. فيها قرارا�ا الشرائية

الجناز املهام و تنفيذ العمليات، لذا جند أن معدل النمو االقتصادي يتأثر بعدد االكتشافات التكنولوجية املهمة يف 

ة �دد املنتجات ميدان األعمال، و هي من بني املتغريات اليت تؤثر على منظمات األعمال، فالتكنولوجيا اجلديد

  ؛)1(احلالية، لذا جيب عليها أن تعرف ا�هزين الذين يواكبون حركة التطور التكنولوجي

على عمل املؤسسات الصناعية مبا فيها  اليت تؤثر من بني املتغريات البيئية الرئيسية و عليه فان العوامل التكنولوجية 

يدا و حتاول تطبيق هذه التكنولوجيا مبا خيدم و حيسن وظيفة الشراء لذا يتوجب عليها أن تدرك هذا األمر ج

  .قرارا�ا الشرائية

املتعلقة بالشراء و يؤثر  إجراءا�اكل مؤسسة هلا أهدافها و سياستها و :أو الداخلية العوامل التنظيمية- 3-2

تركيبة مركز  اهليكل التنظيمي و األنظمة املستخدمة على كيفية اختاذ القرار الشرائي و يتضح ذلك من خالل

  :)2(الشراء و اليت ختتلف من مؤسسة إىل أخرى باختالف

كلما زاد حجم   حيث ميكن أن نتوقع أنه: حجم المؤسسة و مدى التخصص و الخبرة في عملية الشراء -أ

 إدارينيفنيني أو  كانواازدياد عدد املتخصصني سواء   إىل باإلضافةاملؤسسة كلما زاد عدد املؤثرين يف قرار الشراء، 

  يف عملية الشراء؛

كانت املؤسسة   إذااملؤسسة، فعلى سبيل املثال  هتكوين مركز الشراء يتأثر بتوج إن: التوجه العام للمؤسسة -ب

  أن التأثري األكرب يف مركز الشراء للمهندسني أو الفنيني؛ذات توجه صناعي فرتى 

ات السابقة اليت تشكلت لدى املؤسسة يف عمليات إن العامل املهم يف حالة الشراء هو اخلرب : حالة الشراء -ج

شراء جديد، ( الشراء السابقة حيث توجد ثالث حاالت رئيسية للشراء تؤثر يف العملية الشرائية مبركز الشراء 

  )إعادة الشراء الروتيين، إعادة الشراء املعدل

                                                           
 . 63حسني يوسف حميميد، مرجع سابق، ص  )1(
 .218 -216صص ، مرجع سابقمنري نوري، )2(
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نتوج و ارتفعت قيمته املادية فان االجتاه جند انه كلما زاد مستوى التعقيد يف امل: طبيعة المنتوج المراد شراؤه -د

قرار تشارك فيه عدة أطراف يف املؤسسة من فنيني و ماليني و خرباء و اهلدف من ذلك تقليل حجم  ختاذيكون ال

  .املخاطرة يف اختاذ قرار الشراء

الشرائية مبنية يعترب املشرتي الصناعي مستهلك عقالين و ال تكون قراراته :العوامل الشخصية و الفردية - 3-3

على العاطفة كما أنه ال يرتك العوامل الشخصية تؤثر على قراراته، لكن من الناحية العملية فان هذا األمر من 

يتأثر كغريه باملؤثرات الشخصية اليت قد تقوده يف  يبقى يف األخري فرد الصعب جدا تطبيقه فاملشرتي الصناعي

تقوده إىل اختاذ قرارات الشراء  اختاذ قرارات الشراء الصناعي بناءا على عوامل شخصية و فردية إىلبعض األحيان 

بناءا على العالقات الشخصية اليت أقاموها مع مدراء املبيعات، كذلك قد يتخذ املشرتي الصناعي قرارات مبنية 

حنن نسمع عن الرجل "  Bachخ وكما يقول االقتصادي با . على عاطفة االطمئنان إىل عالمة جتارية معينة

االقتصادي الذي حيسب بكل دقة ما جيب أن يشرتيه قبل أن ينفق ما معه أي يقارن بني املنفعة اليت حيصل عليها 

  .)1(" و بني ما يدفع مقابل ذلك، إال أن أغلبنا ال يسلك هذا املسلك رغم علمنا بذلك

  الشراء الصناعي اتخاذ قرار عملية أبعاد: المطلب الثاني

تأخذ مراحل عملية الشراء لدى املشرتي الصناعي وقتا طويال نسبيا إذا ما قورنت مع املدة اليت حيتاجها 

 من جهة و تدخلاملؤسسة لشرائي، و هذا بسبب حجم و أمهية الصفقة لنشاط  اهاملستهلك النهائي الختاذ قرار 

  .ر الشراء كل حسب خربته و ختصصهيف مراحل عملية اختاذ قرا ) مركز الشراء( أعضاء  عديد

 اتخاذ قرار الشراء الصناعي عملية المتدخلون في: أوال

نادرا ما تكون منفردة  حجم صفقة الشراء الكبري داخل املؤسسات الصناعية جيعل مسؤولية اختاذ قرار الشراء

تكون مشرتكة بني  تعطي أمهية كبرية لوظيفة الشراء، بلو اليت و الكبرية خاصة يف املؤسسات الصناعية العريقة 

أو وحدة يشكلون ما يعرف مبركز الشراء  جيمعهم هدف مشرتك و هو عقد صفقة شراء ناجحة، عدة أعضاء

أو غريهم من األطراف  أو مهندسني أو موظفني ماليني اإلنتاجو ميكن أن يكون هؤالء األفراد عمال  الشراء

  .املعنيني بصفقة الشراء

                                                           
                                             .44 ص، مرجع سابقخالد عبد الرمحان اجلريسي،  )1(
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 أي طبيعة صفقة الشراء: حسب أو يزيد يتشكل مركز الشراء من مخسة أعضاء عادة، ميكن أن يقل عددهم

، حجم الصفقة ، حجم)جديد، روتيين، معدل ( ، نوع الشراء غري معقدة و املستلزمات معقدة فنيا أو مواد طبيعة

  :قسمون كما يليو عادة ي اخل...املؤسسة

هم الذين حيددون  يف كثري من األحيان وأعضاء التنظيم الذين يستخدمون املنتوج، هم  :المستخدمون -1

لذا من املهم معرفة  ،)1(أل�م يف النهاية هم من سيستخدم هذه املشرتيات املنتجات اليت سيتم شراءها مواصفات

داخل مركز الشراء حبسب ثقافة اإلدارة العليا للمؤسسة و هل هي خيتلف تأثريهم رأيهم قبل اختاذ قرار الشراء، و 

تويل أمهية للزبون الداخلي و الذي متثله هنا اجلهة املستخدمة للمشرتيات،وحسب حجم املؤسسة كذلك فعادة 

مهم  ون هلم وزناملهندسني و التقنيني و يك العمال املؤسسات الكبرية تشرك املستخدمني يف اختاذ قرار الشراء مثل

  .داخل مركز الشراء، كما أ�م يلعبون دور مهم يف تقييم املنتجات بعد شراءها و استخدامها

و ذلك من خالل  أو غري مباشر يف القرار الشرائي هم أولئك األفراد الذين يكون هلم دور مباشر :الواصفون -2

تعتمد عليهم املؤسسة الصناعية بسبب .)2(تزويد املؤسسة الصناعية باملعلومات الالزمة لتقييم البدائل املوجودة

يساعدون ، فهم احلاجة إىل املشورة الفنية للتحقق من الفائدة من شراء و استخدام هذه املشرتيات، و كذا تكلفتها

  :وميثلهم املوجودة لدى ا�هزين للمنتجات يف حتديد أحسن املواصفات

قسم النوعية، قسم الصيانة، قسم البحث و التطوير، من بني أقسام املؤسسة  جند مثال: الواصفون الداخليون -أ

  .قسم التسويق

، الصحفيون ناخلرباء املهنيو  ،و اهلندسة من أمههم جند مكاتب الدراسات :الخارجيونالواصفون  -ب

  .املتخصصون

  )3(:هي داخل مركز الشراء هؤالء األفراد ميثلون عادة قسم املشرتيات، و تكون وظيفتهم الرئيسية :المشترون -3

                                                           
 . 111حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص  )1(
 .                                            193إمساعيل السيد، مرجع سابق، ص )2(

 Philippe Malaval, op cit, p 33                                                                                                      )3( 
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أي الرتكيز  ( املعلومات حول خمتلف العروض املتوفرة يف السوق وحماولة املوائمة بني اجلانب التقين للعروض مجع -

و كذا اجلانب املايل الختيار احلل  )والبحث عن ا�هزين املنتجني للسلع حسب املعايري املوضوعة يف دفرت الشروط

  األفضل للمؤسسة،

مث وضع قائمة مصغرة با�هزين الذين تكون  خمتلف ا�هزين احملليني و الدوليني احلاليني و احملتملني، إحصاء-

  ا اختيار أحسنهم من وجهة نظر املشرتين و ترك القرار النهائي للمقررين؛عروضهم مقبولة و أخري 

هم الذين يكون هلم القرار األخري يف اختيار ا�هز، و قد يكون املشرتي هو نفسه متخذ القرار و :المقررون -5

القرار الشرائي بينما  لكن غالبا ما يلعب هذين الدورين فردين خمتلفني، حبيث يقوم متخذ القرار باالختيار و اختاذ

يقوم املشرتي بعملية الشراء الفعلي، فعلى سبيل املثال يكون هناك مبلغ حمدد ملسؤول الشراء يف حالة ما تعدى 

  .)1(مبلغ الشراء هذا املبلغ يصبح متخذ القرار هو املدير

هم مجاعة من األفراد داخل املؤسسة الصناعية يسيطرون على  :)Gatekeeper(أصحاب المعلومات -6

 راد ذوي اخلربة باملؤسسة أو منتدفق املعلومات و االتصاالت بني املشاركني يف مركز الشراء، قد يكونون من األف

 .)2(ممثل مساعدي املدير و سكرتريه اخلاص و غريه مكاتب املديرين و السكرتارية إدارةيعملون يف 

لقسم  آيل جديدة إعالممركز الشراء داخل مؤسسة صناعية لشراء أجهزة  أدوار أعضاء جدول يوضحفيما يلي 

  .خدمات ما بعد البيع

  

  

  

  

 

                                                           
 .194إمساعيل السيد، مرجع سابق، ص )1(

 .144فـريـد الـصحن، مرجع سابق، ص  )2(
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  داخل مؤسسة صناعية أجهزة إعالم آلي مركز شراء دور أعضاءمثال ل:)3- 1( جدول رقم

  ةــــــــــفـــــــيــــــــــوظـــــال  وــــضــعـــال/ دورــــــــال

  املدير التجاري  املبادرون

  قسم خدمات ما بعد البيع  املستخدمون

  اإلعالماآليلمدير قسم شبكة   الواصفون

  مدير قسم املعلومات  أصحاب املعلومات

  املدير املايل  املقررون

  مسؤول قسم الشراء  املشرتون

Source : Francis Léonard, Stratégie de marketing industriel : concepts et pratique, 1ere 

éditionpresse Polytechnique et universitaires romande, Lausanne, 1994, 

فكلما  خيتلف تأثري أعضاء مركز الشراء و موقعهم من مؤسسة إىل أخرى و أيضا باختالف حالة و مهمة الشراء،

خالل كل مرحلة من مراحل و يكون تدخلهم  زادت أمهية املشرتيات زاد عدد األعضاء املتدخلني يف مركز الشراء

صفقة و زيادة  دور رئيسي يف توضيح جوانب ال أعضاء مركز الشراء و يلعب قرار الشراء حسب االختصاصاختاذ 

  :كما يوضحه اجلدول التايل  كفاءة عملية الشراء،

  دور أعضاء مركز الشراء خالل مراحل اتخاذ قرار الشراء: )4-1(جدول رقم

  أو األعضاء الدور

  املرحلة  

  أصحاب املعلومات  املقررون  املشرتون  الواصفون  املستخدمون

  حراس البوابةأو  

          Xxx  مرحلة إدراك احلاجة

        Xxx  Xxx  مرحلة حتديد اخلصائص و الكميات

      Xxx      مرحلة البحث عن جمهزين

  Xx  Xx  Xxx    X  مرحلة حتليل عروض ا�هزين

    X  Xx  xxx    مرحلة اختيار ا�هزين املناسبني

   Xxx    x  xxx  مرحلة تقييم األداء

  

، 2013، منري نوري، سلوك املستهلك املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرمن اعداد الطالبة باالعتماد على : لمصدرا

 .214ص 
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  دور ثانوي xدور هام نسبيا،  xxدورأساسي، xxx: حيث

  ل اتخاذ قرار الشراء الصناعي ــــــراحـــم: اــــــيــــانـــــث

حتمل  عملية اختاذ قرار الشراء الصناعي ليست جمرد إصدار أمر بالشراء بل هي تتضمن عدة مراحل متسلسلة

  بالنسبة لذا على املؤسسة  و تتضمن كل منها إجراءات حمددة نسبة خماطرة

 )إدراكهامرحلة نشأة الحاجة و (  :و تمييزها الحاجة إدراكمرحلة  -1

فال فائدة من تعترب مرحلة إدراك احلاجة و متييزها أوىل مراحل عملية اختاذ قرار شراء منتجات صناعية، 

أو احلاجة اليت تواجهها املؤسسة هي السبب  املعرفة املسبقة باملشكلة تكونجيب أن اإلحساس فقط باملشكلة بل

قسم اإلنتاج، قسم  فيتم إبالغ قسم املشرتيات حباجات خمتلف األقسام سواء ،عملية الشراء الصناعيالرئيسي ل

ل اآلالت ـــثــه مـــاطـــشـــها يف نــــدمـــخـــتــســات اليت يـــــلزمـــتــالتخزين أو أي قسم أخر داخل املؤسسة كل حسب املس

و إن كانت احتياجات قسم اإلنتاج هي األهم داخل املؤسسات الصناعية اخل،...و املعدات، أدوات التأثيث

بالتعقيد من الناحية ىل كون احتياجات قسم اإلنتاج تتصف عادة ألمهيتها البالغة يف خمرجات املؤسسة باإلضافة إ

  الفنية؛

مواد (  بتقدير احتياجاته أن يقوممثال  اإلنتاجكقسم  احلاجةتكون أوىل اخلطوات من طرف القسم صاحب و 

قدمها إىل إدارة ييف شكل قائمة طلبيات ...) مواد أولية، مواد نصف مصنعة، مواد تامة الصنع ، طاقوية

، فقد تكون احلاجة املطلوبة متوفرة يف خمازن م أوال بعملية جرد ملخازن املؤسسةاملشرتيات، هذه األخرية تقو 

و من مث تقدير احلاجة  من عدمه دى توفر خماز�ا على هذه املستلزماتوم لتتفقد املخزون االحتياطي سسة،املؤ 

 . إىل الشراء

 :مرحلة تحديد خصائص المنتوج و الكميات الالزمة -2

رحلة مهمة و هي تشمل تبدأ املؤسسة خالل هذه املرحلة اإلجابة على املشكلة املطروحة لذلك تعترب هذه امل

  :على خطوتني

و مستوى اجلودة  و الشروط الواجب توفرها تقوم بتحديد خصائص املنتجات اليت هي بصدد شراءها:األولى

،يف حالة كانت منتجات تقنية معقدة يكون رأي القسم التقين مهم جدا لوضع دفرت شروط يتم من املطلوب
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ة  منتجات بسيطة أو سبق ـــالــار، و يف حــــبـــتـــعني االعـــذ بـــأخــــص اليت جيب أن تــــح جمموع اخلصائـــه توضيــــاللــــخ

هنا  حيث ميكن حتديد احتياجا�م و تقدميها لقسم الشراءن ـــريـــاشــــلني املبــمــعـــتـسـمـراءها ميكن للــــو أن مت ش

  .ةــــولـــهـــرا لســـظـــرة نـــاشــــبـــم الشراء

مهمة للمؤسسة من جهة و للمجهز من جهة أخرى، فأي خطأ يف  - حتديد اخلصائص - اخلطوةو تعترب هذه 

سوف يؤدي با�هز إىل تقدمي  -خاصة و إن كان شراءها يتم ألول مرة  -التحديد الدقيق خلصائص املشرتيات 

تكون  ما عادة. منتجات غري مطابقة للمواصفات املطلوبة مما يؤدي إىل تعطل عمليات اإلنتاج داخل املؤسسة

  :)1(أغلبية املؤسسات الصناعية و منها هاتستخدم واصفات منطيةهذه امل

 جيب أن يعرف املشرتي اخلواص الفيزيائية و الكيميائية للمواد : اخلواص الفيزيائية و الكيميائية

  املطلوبة، و عادة تتحد منتجات النفط، البيرتوكيماويات و الدهانات �ذه الطريقة؛

  يف بعض األحيان حتدد طرق التصنيع أداء املنتجات و استخدامها، : التصنيع و طريقتهمادة

مثال على ذلــك اختالف طريـقـــة إنــتـاج الصلب فمنه املسحــوب على الساخـن و املسحـــوب 

  كل نوع له خصائص خمتلفة؛  ، وعـــلى الـبـارد

 األويل للمشرتي مبا هو مطلوب أن يؤديه تستخدم هذه الطريقة عندما يكون االهتمام : األداء

مثال على ذلك ميكن وصف مضخة مياه بأ�ا توفر عددا معينا من جالونات املياه يف العنصر،

 الدقيق

ألن عدم شراء ،و اليت تضمن استمرارية اإلنتاج و عدم توقفه  الالزم شراءها يتم حتديد الكميات املطلوبة:الثانية

  : )2(بالكميات االقتصادية املناسبة يرتتب عليه ما يلي مستلزمات و احتياجات العمل

  يف حالة شراء كميات قليلة من مستلزمات و احتياجات العمل تؤدي إىل نقص يف املواد و مستلزمات

 العمل و اإلنتاج و بالتايل توقف العمل و اإلنتاج و يف النهاية خسارة كبرية؛

  عن احلاجة الفعلية تؤثر على رأس املال نسبيا أي جتميد يف حالة شراء هذه املستلزمات بكميات زائدة

  .اخل...جزء من رأس املال و خلق تكاليف إضافية زائدة من ضمنها تكاليف التخزين، احلماية، التأمني

                                                           
 .                                            303توين أرنولد، ستيفان شامبان، مقدمة الدارة املواد، دار املريخ للنشر، السعودية، ص )1(

 . 21، ص 2000، دار زهران للنشر، عمان، األردن، 2محد راشد الغدير،إدارة الشراء و التخزين،ط  )2(
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ليأيت الدور بعدها على القسم التجاري للمؤسسة يف وضع شروط التسليم و طريقة الدفع و شروط  

  .البيع لصيانة و كذا خدمات ما بعدا

هكذا تكون املؤسسة قامت بتحديد اخلصائص الواجب توفرها يف املشرتيات و الكميات املطلوبة يف دفرت 

اإلنتاج و بقية األقسام املعنية داخل  و ذلك بالتنسيق بني قسم الشروط مبا يتوافق مع احتياجا�ا و إمكانيا�ا

 .ؤسسة كقسم الشراء و قسم التسويقامل

 :المجهزين مرحلة البحث عن -3

و عليه تقوم  ،من املستلزمات تزويدها باحتياجا�اقادرين على  تبحث املؤسسة الصناعية عن جمهزين مؤهلني

هم من قبل و تتعامل معهم حاليا ــعــلت مــامـــعـــواءا كانت تــــسوق ســودين يف الـــن املوجــــزيــبوضع قائمة بكافة ا�ه

 )in  ( أو جمهزين مل يسبق هلا التعامل معهم )out( ،أو  اناتـــيـــبـاعدة الـــة بقـــانـــباالستع، من مصادر متنوعة

  .ول املوردين الذين سبق و أن تعاملت معهمـح التـــسج

بصفة عامة فان املصادر اليت يستقي منها املستعمل الصناعي معلوماته عن السلع و اخلدمات اليت يرغب يف 

  :)1(شراءها ميكن حصرها كما يلي

 ملنتجات سبق  بعد جتارب و دراسات سابقة من طرف املؤسسة الصناعية ذا�ا اخلربة املكتسبة

  ؛شراءها و استخدامها

 ؛تتمثل يف أصدقاء و زمالء املهنة مصادر شخصية 

 الكتالوجات، األدلة ية، املعارض التجارية املهنية، الصحافة املهنو تشمل  :مصادر تروجيية خمتلفة

 التجارية؛

 ا�م ــــجـــتـــج ملنــــرتويـــــلــاملؤسسات ل إىلارات ــــــزيــــادة بـــــــون عــــومــــقـــــــن يـــــــــالذي اتـــــــعـــــيــــبـــويب املــدـــمن

 ؛تعريف �او ال

  تتمثل يف غرف التجارة و الصناعةمصادر عامة و. 

 

                                                           
   .63شاكر العسكري ، مرجع سابق، ص أمحد  ) 1(



 

 مفاهيم أساسية حول التسويق الصناعي .........:........................................الفصل األول 

33 
 

 :مرحلة تحليل العروض المقدمة من المجهزين -4

ل خمتلف العروض اليت توصلت إليها بعد مجع ــيــحلــوم بتـــقــوجب على املؤسسة الصناعية يف هذه املرحلة أن تـتـي

أحسن يت متكنها من اختيار أحسن عرض و ـــر الــيــايـــعـمـديد الـمعلومات دقيقة عن ا�هزين احملتملني، يتم بعدها حت

جمهز، فكل مؤسسة صناعية و باختالف املواقف الشرائية تضع أوزانا و مقاييس متفاوتة حتدد أمهية كل ميزة أو 

، فمثال مؤسـسـة تــعــطــي أهــمــية كــبــيــرة ملــيزة الــجودة ثـم خدمات ما بعد البيع مث خاصية يف صفقة الشراء هذه

، املقرتحة لعروضو بعد معرفة ا العروض املوجودة يف السوق لدى ا�هزينبعد االنتهاء من دراسة .هكذاو  السعر

بإمكانيا�ا الذاتية، و تقوم بعدها مبقارنة داخل املؤسسة تدرس املؤسسة إمكانية إنتاج و توفري هذه  االحتياجات 

اليفه أقل من كانت تك  إذافتقوم باختيار احلل الداخلي  ) Buy or Make( االحتمالني الداخلي و اخلارجي 

  )1(احلل اخلارجي أو يف حالة ضرورة احملافظة على سرية الصفقة داخل املؤسسة

 :مرحلة اختيار المجهزين المناسبين -5

يتم اختيار ا�هزين املناسبني القادريني على إشباع حاجات املؤسسة الصناعية و جتهيزها مبنتجات تتوفر فيها 

، فاختيار ا�هزين التكاليف املناسبة و بالسعر املناسب و يف الوقت املناسباخلصائص املطلوبة، اجلودة احملددة، 

مهمة يف سلسلة  حلقة يشكل ا�هزون.يعترب من األمور املهمة و اليت يتوقف عليها جناح أو فشل عملية الشراء

مواد التشغيل  و غريها من  عليهم يف توفري احتياجا�ا من مواد أولية، اإلنتاج العتماد املؤسسة الصناعية

و أي خلل يصيب عملية التوريد سواء يف اجلودة أو الوقت أو غريها سوف ينعكس مباشرة على  املستلزمات

  : )2(تأثر بالعديد من العوامل ميكن تلخيصها فيما يليتسلسلة اإلنتاج، و علية فان عملية اختيار ا�هزين 

عامال مهما يف اختياره،فالطلبيات  ا�هز و مدى قربه من املؤسسةموقع يعترب : الموقع الجغرافي للمجهز -

 املرسلة من جمهز بعيد تكون نسبة تعرضها لألخطار عالية و كذلك تكلفة نقلها مرتفعة؛

 إنتاجيةتفضل املؤسسة عادة ا�هز الذي تكون لديه طاقة : حجم الطاقة اإلنتاجية اإلضافية للمجهز -

 تياجات عمالئه الطارئة؛ يستخدمها لتلبية اح إضافية

                                                           

 Philippe Malaval, op cit, p 44.                                                                                                            )1( 
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املؤسسات الصناعية اختيار ا�هز  محيث تفضل معظ: لدى المجهز صناعيةمدى استقرار العالقات ال -

يف  عالقة حسنة مع العمال مبا يضمن استقرار العمل و قدرته على الوفاء بالتزاماته إدارتهالذي تكون لدى 

 الوقت احملدد؛

تشمل السعر الذي يلعب دورا كبري يف املفاضلة بني ا�هزين،كذلك و هي : االعتبارات المالية للمجهز -

 .اخلصم املايل و التسهيالت املالية اليت يقدمها ا�هز لعمالئه

 .ة املساعدة و خدمات ما بعد البيع، باإلضافة إىل اعتبارات أخرىقدرة ا�هز على تقدمي اخلدمات البيعي -

 :مرحلة تقييم األداء -6

يف املؤسسة الصناعية بعد استالم املنتجات املتفق عــــلـــيـــهــــا بإنشاء جلنة لفحص هذه املنتجات يقوم املختصون 

  ؛)1(و التأكد من مطابقتها للمواصفات املتفق عليها و من مث إدخاهلا للمخزن

  :يف اجلانبني أن املؤسسة تقوم بتقييم ما إذا التزم ا�هز بشروط العقد يتضحمما سبق 

  التقنية املسجلة يف دفرت من تطابق اخلصائص  مثال يتأكد املهندسون و العمال التقنيون :اجلانب التقين

 و فحص جودته و خلوه من األعطاب؛ كذا جتريبه و مراقبةو   اخلاصة باملنتوج الشروط

 تاريخ التسليم و كذا  ،تفاصيل الصفقة مثل عدد الوحدات فيتم التأكد من احرتام :اجلانب التسويقي

 خدمات ما بعد البيع املتفق عليهاو التزام ا�هز بتقدمي اخلدمات البيعية املساعدة و استعداده لتقدمي 

  .و يف األخري تقيم املؤسسة مستوى الرضا احملقق من عملية الشراء

  الشراء الصناعي اتخاذ قرار حاالت:الثاث

 درجة تعقد القرار الشرائي مبا يف ذلك درجة و نوعية القرارات الشرائية باختالف الصناعي ختتلف مهمة الشراء

كذلك  ) جديدة أو روتينية سبق شراءها  معقدة فنيا و( نوعية املنتجات  ،اليت تواجها املؤسسة حداثة املشكلة

 هماتثالث م إىلتقسيم قرارات الشراء ميكن  ،كمية أو حجم املعلومات الواجب توفرها حول تفاصيل الصفقة

  :هي

  مهمة الشراء الجديدة -1

                                                           
 . 111حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص  )1(
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و   �ذه املشرتيات ، حيث ال توجد لديها خربة سابقةنتحدث هنا عن شراء منتجات جديدة بالنسبة للمؤسسة

تكون قليلة أو منعدمة، لذا تكون درجة املخاطرة عند اختاذ قرار الشراء هنا مرتفعة،  عنهاكمية املعلومات املتوفرة 

و يتم مجع كمية كبرية من معلومات و دراسة البدائل املتاحة بشكل  جبميع مراحله و مير قرار الشراء يف هذه احلالة

الروتينية فيما بعد يف حالة رضا  ئيةالشرا دقيق، ألن هذا النوع من القرارات الشرائية سينجر عنه عديد القرارات

 كون كبرية جدا لذلك فعلى ا�هز احملتملو الواقع أن تكلفة اخلطأ يف هذا القرار ت. املستخدمني على املشرتيات

 كانت مهمة الشراء اجلديدة  إذا.)1(أن يقنع املشرتي الصناعي بأن املنتوج سيقابل احتياجاته و حيل مشاكله

يف الوقت نفسه،  جديدة متثل حتديا و فرصةبالنسبة للمشرتي هي عملية معقدة ومكلفة فهي بالنسبة للمجهزين 

سيحصل على فائدة إضافية لكي يصبح جمهز دائم ألغلب عمليات  الذي سيتم اختياره الحقاحيث أن ا�هز 

لتشغيل اآلالت و املعدات  على ذلك شراء  قطع غيارال ـــــثــــــــم،)2(يف املؤسسةاليت سوف حتدث  الشراء الروتينية

 مكلفة و ة باعتبارها منتجاتشراء هذا النوع من املستلزمات حيمل درجة خماطرة مرتفععملية ف للمرة األوىل الثقيلة

  .الصناعيةداخل املؤسسة  اإلنتاجتوقف عليها دورة معقدة فنيا و ت

  :مهمة إعادة الشراء المعدل -2

 اآلجاليف املنتوج، أو اخلصائص،  إماتعديالت  بإحداثهي حالة الشراء اليت يرغب املشرتي من خالهلا 

بسبب  أفضلالزمنية أو التجهيزات لذلك يشعر ا�هزون يف هذه احلالة  برغبة املؤسسة يف احلصول على عروض 

فرص من خالل تقدمي مزيج  إىلراء هذه التعديالت و يكون املسوق على استعداد لتحويل هذه احلاالت من الش

يف هذه احلالة أقل تعقيدا من احلالة السابقة، و هي ختص شراء  مهمة أعضاء مركز الشراء.)3(تسويقي أفضل

يدخل بـــــــــل   %100ليست بنسبة  منتجات اعتادت املؤسسة على شراءها و لكن إعادة الشراء يف هذه احلالة

عند تغيري مصدر التوريد و بداية التعامل مع جمهز  فمثال ،املنتوج أو ا�هزعليها بعض التعديالت سواء ختص 

جديد يقوم املشرتون الصناعيون جبمع املعلومات حوله فيما خيص تشكيلة املنتجات، األسعار، املوقع اجلغرايف و 

عادة شراء معدل، نفس روتيين لكن تغيري ا�هز ميثل ملتخذي قرار الشراء إ معاد و غريها حىت و إن كان الشراء

  الشيء يف حالة التعامل مع نفس ا�هز القدمي و لكن تقدمي طلبية منتجات أدخلت عليها بعض التعديالت

لذلك يكون ممكن جتاوز أحد  كإدخال بعض التعديالت على تركيبة املنتوج لالستجابة للمتغريات يف السوق،

                                                           
   .153فريد الصحن،  مرجع سابق، ص  ) 1(
   .240، مرجع سابق، ص  إحسان دهش جالب، هشام فوزي دباس العبادي) 2(
   .185، ص 2013عمان، ، 1ع، طغسان قاسم داود الالمي، ادار التسويق أفكار و توجهات جديدة، دار صفاء للنشر و التوزي) 3(
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تشرتط املؤسسة  قرار شراء أحد قطع الغيار، مثال ى ذلكمثال عل مراحل اختاذ قرار الشراء و اختصار الوقت،

  .تغيري أحد مكونات املنتوج ليصبح صديقا للبيئة على ا�هز

  :)الروتيني( مهمة إعادة الشراء المباشر -3

هذا النوع من القرارات الشرائية أكثر أنواع قرارات الشراء تكرارا يف السوق الصناعي حيث تقوم املؤسسات  يعد

سبق و  األمر هنا بشراء منتجات يتعلق.)1(الصناعية و خمتلف اهليئات بطلب نفس املشرتيات اليت طلبتها من قبل

ال حيمل  جمرد شراء روتيين متكرر الشراء مهمةمن ا�هزين الذين تتعامل معهم املؤسسة، لذا تكون  أن مت شراءها

فقط التغريات اليت ميكن أن حتدث (  بسبب اخلربة املكتسبة و كذا الن املعلومات املطلوبة تكون قليلة كبرية  خماطر

فاملؤسسة هنا ال حتب تضييع الوقت يف  فةمعرو  و مصادر التوريد تكون )يف السعر، أو أوقات التسليم مثال

هذا النوع املهمات مهمة شراء املواد األولية اليت تعتمد  أمثلة،من البحث عن جمهزين جدد و حتمل أي خماطر

مثل شراء مؤسسات صناعة الزجاج ملادة الرمل  تقبل على شراءها بشكل متكرر عليها املؤسسة الصناعية و اليت

يارات، الشركات اليت تعترب مادة أولية يف تصنيع الزجاج الذي تبيعه بدورها إىل شركات صناعة الس

أيضا شراء التجهيزات  .الذي حتتاجه و من أي جمهز تشرتيه اخل، فهي تعرف مسبقا خصائص الرمل...الصيدالنية

 .الشرائية املباشرة املكتبية يعترب من القرارات

  .للقرارات الشرائية خلصائص املرتبطة باألنواع الثالثو يعرب اجلدول التايل عن مقارنة لبعض ا

  الخصائص المميزة للمواقف الشرائية الثالثة: )5-1(جدول رقم

  البدائل الجديدة  المعلومات المطلوبة  درجة حداثة المشكلة  الشرائية الثالثالمواقف

  مهمة جدا  أقصى حجم من املعلومات  عالية  الجديدمهمة الشراء 

  حمدودة األمهية  كم معقول من املعلومات  متوسطة  مهمة إعادة الشراء المعدل

  ال حنتاج إليها و ال توجد  عند حدها األدىن  منخفضة جدا  مهمة إعادة الشراء المباشر

  .201، ص1998 ،اإلسكندريةالتسويق، املكتب اجلامعي احلديث،  مبادئالسيد،  إمساعيل: المصدر

                                                           
   .154فريد الصحن،  مرجع سابق، ص  ) 1(
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  يـــراء الصناعـــالش وكـــسل اذجــــــنم:المطلب الثالث

و الذي يعترب يف  تساهم النماذج اخلاصة بدراسة سلوك املستهلك الصناعي يف فهم و حتليل هذا السلوك

 كانت الدراسة اليت قام �ا  و لقد.معرفة العوامل املؤثرة فيه إضافة إىل أغلب األحيان سلوكا عقالنيا

حيث تناولت نقطة انطالق للكثري من الباحثني لتفسري سلوك الشراء الصناعي  1965سنة يف  Levittالباحث

  .حالة الشراء و طبيعة املشرتيات إىلقرار الشراء الصناعي بالنظر  كيفية التأثري على  هذه الدراسة

الشراء املكرر دون تعديالت و الشراء : بني حالتني رئيسيتني للشراء الصناعي مها يف هذه الدراسة  Levittرقــــــف

بعض القرارات و التقنيات اليت ميكن أن تتخذها املؤسسة  حدد من ناحية أخرى،املكرر مع بعض التعديالت

سلوكها تلف فيها خي و اليت للتأثري على قرار املؤسسة املشرتية يف كلتا احلالتني السابقتني احملتملةو  ا�هزة احلالية

 .  الدراسة اليت قام �ا الباحث من اجانب لنا الشرائي، و اجلدول التايل يوضح

  حول سلوك المشتري الصناعي Levittدراسة : )6-1(جدول رقم

  

  

  شراء مكرر مع بعض التعديالت  الشراء المكرر دون تعديالت

  التموين آليا؛احلث على إعادة  -   تقنيات المجهزين الحاليين

البحث عن زيادة احلصة  - 

  .السوقية

احلث على االنتقال من الشراء  - 

  املتقطع إىل الشراء املستمر؛

البحث على زيادة احلصة  - 

  .السوقية

تلبية حاجة الزبون يف احلصول  -   .إقناع الزبون بتعديل متوينه -   تقنيات المجهزين المحتملين

  على إعادة التموين املعدل؛

إىل قائمة حماولة االنضمام  - 

  .ا�هزين الدائمني

Source : Dayan Armand, markéting BtoB, édition Vuibert, 5éme édition, Paris, 2002, p6.       

        

  املدخل الكالسيكي و املدخل احلديث: الصناعي يوجد مدخلني) املشرتي ( لتفسري سلوك املستهلك 
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جمموعة من النماذج اليت مت تصنيفها كنماذج كالسيكية حتاول تفسري املدخل الكالسيكي و يضم هذا املدخل 

و املدخل احلديث يشمل الدراسات بعد  1980الصناعي و اليت كان ظهورها قبل سنة  سلوك املشرتي

1980)1(.  

أين بدأ االهتمام أكثر بدراسة التسويق الصناعي و الشراء الصناعي، القاسم املشرتك   :المدخل الكالسيكي:أوال

بني النماذج املفسرة لسلوك الشراء الصناعي يف هذه الفرتة هو نظر�ا للمشرتي و ا�هز على أ�ما وحدتني 

 : منفصلتني ، لعل أشهر هذه النماذج

  :Robinson et Faris نموذج-1

 املشرتي  وكـلــة ســدراس ) Buygrid ,1967( راء ــــشـة الـــكــبــشــا بــضــى أيــمـســذي يـو ال وذجـــمـحياول هذا الن

  :  )2(بعدين مهمني يف سلوك الشراء الصناعي مها حتليل الصناعي معتمدا على

 مراحل اختاذ قرار الشراء الصناعي: البعد األول  

 شراء جديد، إعادة الشراء الروتيين، إعادة الشراء املعدل ( حاالت الشراء الصناعي : البعد الثاين(  

  

 )Buygrid(الشكل التايل ميثل منوذج شبكة الشراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)1(  Saida Marso, le comportement d’achat au milieu professionnel, accessible sur : http //        

d1n7iqsz60b2ad/ cloudfront.net/document/pdf , visité le 12/02/2016  

        
 Philippe Malaval, op cit, P 50.                                                                                                     )2(              
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 Robinson et Farisنموذج شبكة الشراء لـــــــ : )1- 1(  شكل رقم 

 

  

  

  

  

 

Source: Philippe Malaval, Christophe Bénaroya ,marketing Business to Business ,4eme ,  

                   Pearson Education, France , 2009,p50. 

نقطتني  هو أن تراعي املؤسسة ا�هزة حيث يرى هذا النموذج أن املدخل املناسب لفهم سلوك املؤسسات املشرتية

  :مهاو  رئيسيتني يف الزبون الصناعي احلايل أو احملتمل الذي ستتعامل معه

 مرحلة من مراحل اختاذ قرار الشراء الصناعي يتواجد الزبون؟ يف أي  

  ماهي حالة الشراء الصناعي اليت يكون الزبون الصناعي بصدد عقدها؟  

  : )1(ميكن تلخيصها فيما يلي الضعف يف هذا النموذج نقاط نقاط القوة و

  :وةــــقـــاط الــــــقـــن -أ

  ؛الصناعي) املشرتي ( يف جمال تفسري سلوك املستهلك  من بني أوائل الدراسات ،منوذج رائد 

 .يهتم بوصف و تصنيف مراحل اختاذ قرار الشراء الصناعي 

  :فـــــعـــضـاط الـــــقــن -ب

  ؛االهتمام فقط مبراحل و حاالت الشراء الصناعي 

  ؛لدور أعضاء مركز الشراء و تأثريهم على قرار الشراء الصناعي إمهاله 

                                                           

 Philippe Malaval, op cit, P 50.                                                                                                     )1( 

Buygrid مكونات نموذج    

:                         مراحل الشراء  

  التعرف على الحاجة-1

  حتى المرحلة األخیرة

  تقییم صفقة الشراء-6

  

  :حالة الشراء

  الشراء الجدید-1

  إعادة الشراء المعدل-2

 .إعادة الشراء الروتیني -3
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و املؤثرة على سلوك الشراء ) اخل ...القطاع، احلجم( التنظيمية املتعلقة باملؤسسة مثل  إمهال املتغريات 

  ؛الصناعي

  .)اخل ...التكوين، اخلربة، العمر( إمهال العوامل الشخصية املؤثرة على متخذ القرار  

  : Ozanne et Churchillنموذج-2

) املشرتي ( دراسة لسلوك املستهلك )Ozanne et Churchill,1971 ( )1(  يقدم هذا النموذج

الصناعي عند تبين منتجات صناعية مبتكرة، حيث استمد الباحثان هذا النموذج من الدراسة اليت قام �ا 

Rogers  يف جمال اآلالت الزراعية قبل أن يقوما بتكييفها على جمال التسويق الصناعي و حتديدا على سلوك

حيث قاما  ،من وجهة نظر املؤسسة ا�هزة طبعا متطورة املشرتي الصناعي يف تبين منتجات صناعية تكنولوجية

  :بتمييز مخسة عوامل تؤثر على قرار تبين منتجات صناعية جديدة كما يلي

 ؛عوامل اليت تقود عملية التبينال  

 ؛العوامل اليت حتدد قرار االعتماد النهائي  

 هل هي مدة طويلة أم قصرية؛ مدة عملية التبين  

 ؛البدائل األخرى املتوفرة  

 دور مصادر املعلومات. 

بإلقاء الضوء على عملية تبين منتجات  Ozanne et Churchillيقوم هذا النموذج املقرتح من طرف الباحثني 

صناعية جديدة من طرف املشرتي الصناعي كما يوضح تأثري االتصاالت اليت يقوم �ا ا�هزون احملتملون على 

عملية اختاذ قرار الشراء الصناعي داخل املؤسسة و دور مصادر املعلومات الداخلية و اخلارجية يف التأثري على مركز 

) خاصة يف ا�االت التقنية ( ي و املبدعني أو املخرتعني الشراء يف مجيع مراحل هذه العملية خاصة دور قادة الرأ

  .على قرار شراء و تبين منتجات صناعية جديدة

  :كما يلي الباحثني إليهاتوصال  كانت النتائج اليت

                                                           

 Philippe Malaval, op cit, P 50.                                                                                                     )1( 
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و العلمي تتبىن  التقيناملؤسسات كبرية احلجم و اليت توظف مستخدمني على درجة عالية من التكوين  

التكنولوجية لالستجابة الحتياجا�ا من املنتجات و العمليات اجلديدة مقارنة مع  االبتكاراتبدرجة كبرية 

  ضعف يف مؤهالت موظفيها؛ املؤسسات الصغرية و ذات

تلعب العوامل االقتصادية دورا مهم يف التأثري على قرارات الشراء داخل املؤسسات الكبرية، كما يكون  

اء مؤهلني دور يف تقييم و تثمني اخلربات السابقة للمؤسسة مع ملركز الشراء الذي يتشكل من أعض

 ا�هزين،

عالقة اجيابية بني حجم مركز الشراء و املدة الالزمة لتبين هذه االبتكارات  وجودهذه الدراسة تؤكد 

  التكنولوجية؛

أعضاء مركز التنوع يف مصادر املعلومات و الدراسات السابقة تساهم بشكل اجيايب يف حتسني مهارات  

 .الشراء

  :الشكل التايل يوضح النموذج
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 لسلوك الشراء الصناعي  Ozanne et Churchillنموذج ) 2- 1(  :الشكل رقم

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  Source: Philippe Malaval, Christophe Bénaroya ,marketing Business to Business             

                 4eme , Pearson Education, France , 2009, p51. 

مع ذلك تبقى نتائج هذه الدراسة مقتصرة و حمدودة على السلع الصناعية اليت تنتمي إىل العينة املختارة و ال ميكن 

  . تعميمها على باقي املنتجات الصناعية

  :خصائص مركز الشراء

  الحجم؛

  السن؛

  المستوى التعلیمي و الثقافي؛

  المستوى الوظیفي؛

  .التوجھ التقني

 

  :خصائص المؤسسة

  عمر المؤسسة و عدد الموظفین؛

  مكانة البحث و التطویر؛

  معدل النمو؛

  المؤشرات االقتصادیة؛

  البیئة الخارجیة؛

 مصادر المعلومات و دورھا

  :اإلعالنات مثل 

تمثل ( الكتیبات التقنیة 

مصادر غیر شخصیة 

 )للمعلومات 

  المعرفة

  الفائدة

  

  التقییم

  التجربة

  التبني

االتصال المباشر بین  

المشتري مع الموردین        

یمثل مصادر شخصیة ( 

 للمعلومات

  االدراك االنتقائي

  االستباق

التكلفة أعلى من 

  األرباح المتوقعة

  حاجات غیر مشبعة

الرفض من قبل  

 الجماعات المرجعیة

  

  

  

 الرفض

 جـــــائــــتــــنـــال

 التأكید اتمام الصفقةعدم 
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  : Webster et Windنموذج-3

باملعادلة شراء الصناعي عن عملية اختاذ قرار ال )Webster et Wind,197 ( )1( الباحثان هذان يعرب

  :التالية

I ,G,O,E )(CA= ، ما يعين أن سلوك الشراء و عملية اختاذ قرار الشراء داخل املؤسسة الصناعية حسب هذا

  :حيثم من خالل التفاعل بني عدة عوامل النموذج تت

CA=ميثل سلوك الشراء  

I =ء                ميثل اخلصائص الشخصية ألعضاء مركز الشرا  

G =و طبيعة العالقات القائمة بينهم) أعضاء مركز الشراء (  ميثل ا�موعة  

O=  ميثل اخلصائص التنظيمية املرتبطة مبشكلة الشراء  

E= ميثل عوامل البيئة اخلارجية  

 :)2(يتأثر بأربع متغريات فردية، مركز الشراء، تنظيمية، بيئية كما يلي سلوك املشرتي الصناعي حسب هذا النموذج

  ،اخل؛...التخصص، املركز الوظيفي، الدخلاخلصائص الفردية ألعضاء مركز الشراء مثل الشخصية  

  أثناء العمل و خارجه بني أعضاء مركز الشراءالعالقات  

 ،اهليكل التنظيمي للمؤسسة  مثل اخلصائص التنظيمية املرتبطة باحلاجة إىل الشراء، بالتكنولوجيا املطلوبة

  اخل؛...إجراءات الشراء، درجة الالمركزية يف عملية الشراء، سياسات و الصناعية

  ،عوامل البيئة اخلارجية املؤثرة على قرار الشراء منها العوامل االقتصادية، العوامل السياسية و القانونية

 .اخل...العوامل التكنولوجية

 :أمثلة تشرح هذا يف اجلدول التايل Webster et Windكما قدم الباحثان 

 

                                                           

 Philippe Malaval, op cit, P 52.                                                                                                     )1( 
   .78نظام موسى سويدان، مسري عزيز العبادي، مرجع سابق، ص ) 2(
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  المتغيرات التي تؤثر على سلوك الشراء الصناعي): 7-1( رقم جدول 

  تصنيف المتغيرات التي تؤثر على سلوك الشراء الصناعي

  متغريات مستقلة عن مراحل الشراء  متغريات مرتبطة مبراحل الشراء  مصدر التأثري

الرغبة يف احلصول على أسعار   عوامل شخصية

  منخفضة

  عضوالقيم الفردية اليت حيملها كل 

االجتماعات اليت تشرح مشكلة   عوامل مجاعية

  الشراء

العالقات خارج جمال العمل بني خمتلف 

  األعضاء

السياسة املعتمدة حول جودة   عوامل تنظيمية

  املنتجات

  سياسة العالقات خارج العمل

  البلد العوامل السياسية السائدة يف  التغريات الرائجة يف حميط األعمال  عوامل البيئية اخلارجية 

Source : Saida Marso, le comportement d’achat au milieu professionnel,accessible          

                  sur  : http // d1n7iqsz60b2ad/ cloudfront.net/document/pdf .  

  :Seth نموذج-4

بعدد كبري من املتغريات املتفاعلة و اليت جتعل عملية  يتأثرفان سلوك املشرتي الصناعي  Shethوفقا لنموذج 

الشراء من العمليات املعقدة مما يتطلب من املسؤولني عن الشراء دراسة هذه العوامل و حتديد أثرها على عملية 

  : )1(أن إىلالشراء، و بشكل عام فان هذا النموذج يشري 

 و اليت تعترب حمفز مهم ملتخذي قرار الشراء يف  سلوك املشرتي الصناعي يستند على املعلومات التسويقية

  ؛املؤسسات الصناعية

  ،سلوك املشرتي الصناعي يتأثر بشكل كبري باملعلومات اليت حيصل عليها حول مصادر التجهيز، خربة ا�هزين

املطلوبة، اجلودة، السعر، الصيانة، أقصر حد لسعر  املنتجات املالية، التزامهم خبصائص إمكانيا�مختصصهم، 

  حول ا�هزين؛ املعلوماتالطلبية و تكاليف النقل و غريها من 

  يتأثر سلوك املشرتي الصناعي و متخذ قرار الشراء بأداء، مقرتحات و توصيات العاملني يف املؤسسة

  املؤثرون؛، املستخدمون، اإلنتاج إدارةالصناعية، املدير، املهندسون، 

                                                           
   .143حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص ) 1(
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  العوامل املؤثرة  إىليكون استنادا  إمناسلوك املشرتي الصناعي و قراراته ال تصدر بشكل فردي و شخصي و

و إمنا تشرتك يف ذلك عوامل عديدة من  )عوامل البيئة الداخلية و اخلارجية ( على عمل املؤسسة الصناعية 

 .اجلهات لرتابط العمليات اليت تقوم �ا

  :كما يف املخطط التايللوك املشرتي الصناعي و فق منوذج  املؤثرة يف س و تتمثل العوامل

  لسلوك المشتري الصناعي Shethنموذج : )3-1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ص 2011، امليسرة للنشر و الطباعة، دار 1، طالتسويق الصناعي، حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف :المصدر

144.  

 تعلیم متخصص دور توجھ المنظمة نمط الحیاة حالة العوامل

  :المعلوماتمصادر 

  رجال البیع-

  المعارض-

  البرید المباشر-

  المجالت-

  المؤتمرات-

  الكلمة المنطوقة-

  الصحافة-

وسائل إعالنیة -

 أخرى

 فعالیة البحث
 الرضا عن الشراء، خلفیة األفراد

  والمجھزون   

 اختیار الصنف

ات  ـــزاعــنـال
  :ولــلــحـو ال

  حـــــــل
  المشاكل

 المساھمة  
 اإلقناع  

 

  القرارات 

 الروتنیة

  قرارات 

 مترابطة

  عملیات

الشراء  

 الصناعي

  :التوقعات

  وكالء الشراء-

  المھندسون-

  المستخدمون-

 آخرون-

 إدراك مشوش
  العوامل 

  الخاصة 

 بالمنظمة

  العوامل   

  الخاصة    

 بالمنتوج  

 ادراك الخطر الوقت المناسب نوع الشراء توجھ المنظمة حجم المنظمة درجة المركزیة
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، حيث أصبحت 1980و يـشـتـمـل على الدراســـات اليت ظهرت بعد سنة  :ثــــديــحــل الـدخــالم: ثانيا

حول سلوك الـشـــراء الـصـــنـــاعي تأخذ بعني االعتبار أمهية كل من املؤسسة ا�هزة و املؤسسة الدراسات و األحباث 

يف التأثري على قرار الشراء عكس النماذج الكالسيكية اليت كانت �تم بكل طرف على حدا ) املشرتية ( الزبونة 

لة على حتديد مراحل و كيفية اختاذ قرار يف تفسريها لسوك املشرتي الصناعي، كما ركز الباحثون يف هذه املرح

  .الشراء داخل املؤسسات الصناعية و دور أعضاء مركز الشراء

  ): Supplier Choice Model(  نموذج اختيار المورد-1

على  و اختباره هذا النموذج تطبيقحيث مت )  1987Woodsid et Vyas,( قدم هذا النموذج الباحثان 

  :  )1(بعض املؤسسات الصناعية الكبرية و هذا يف حال توفر فيها شرطني مهمني مها

 ؛تتم يف األمد الطويل الصناعية كون صفقة الشراء اليت ستقوم �ا املؤسسة  

 للمؤسسة الصناعية بالنسبة كون صفقة الشراء تكون ذات قيمة و أمهية كبرية. 

مراحل )  05(مخس  إىلداخل هذه املؤسسات الصناعية الكبرية  اختاذ قرار الشراء ما الباحثان بتقسيم مراحلاق

  :  )2(هي

  ؛.حتضري دفرت شروط املناقصة اخلاصة مبستلزمات الشراء املطلوبة )1

 ؛البحث عن جمهزين حمتملني )2

  االختيار األويل للمجهزين احملتملني؛ )3

  ؛حتليل العروض املقدمة من طرف ا�هزين احملتملني )4

  .تقييم العروض و اختيار جمهز أو أكثر )5

 ملراحل اختاذ قرار الشراء هي تقدميه ملرحلة جديدة و للدراسات احلديثة املسامهة األساسية هلذا النموذجكانت 

يتم هذا اإلختيار أو التصفية األولية بناءا  و )املرحلة الثالثة (  احملتملني هي مرحلة االختيار األويل للمجهزين

 مث على عدة معايري، حيث يستفيد املشرتي الصناعي من هذه اخلطوة بتقليصه لعدد ا�هزين احملتملني

                                                           
)1(  Saida Marso, le comportement d’achat au milieu professionnel, accessible sur : http //   

d1n7iqsz60b2ad/ cloudfront.net/document/pdf.                                                                                                 

        

 Philippe Malaval, op cit, P 56
.                                                                                                      )2(
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فيصبح قرار اختيار أحد ا�هزين  ،االستغناء عن ا�هزين الذين ترى املؤسسة أ�م غري مؤهلني لتلبية احتياجا�ا

   .ج و أضافت له بعض التحديثاتظهرت بعد ذلك دراسات عديدة تبنت هذا النموذ  .أقل تعقيدا

  :MÖLLERنموذج-2

هذا الباحث  حيث توصل ) MÖLLER,1986(  قدمه الباحث  Matbuy Modelيسمى كذلك 

      :  )1(مهمة يف صفقة الشراء من بينها أنإىل نقاط 

  :اىل مثاين مراحل كما يلي مقسمة مراحل اختاذ قرار الشراء  

  ؛البدء بالشراء )1

  ؛وضع معايري لتقيم العروض املقدمة من طرف ا�هزين )2

  ؛مجع املعلومات عن ا�هزين احملتملني )3

  ؛االختيار األويل للمجهزين )4

  ؛تقييم العروض املقدمة الختيار جمموعة منها )5

       مع ا�هزين املرشحني؛التفاوض  )6

 املناسب؛االختيار النهائي للمجهز  )7

 .تقييم عملية الشراء )8

  :خالل كل مرحلة من املراحل السابقة قاما الباحث بتحديد

 نوع القرار الذي يتعني اختياره؛  

 املديريات الفرعية اليت تتدخل يف اختاذ القرار؛  

 املشاكل اليت ميكن أن تواجهها. 

للمجهز مؤكدا أمهية هذه املرحلة، اضافة الباحث من خالل هذا النموذج أدرج مثل سابقه مرحلة االختيار األويل 

  من ا�هزين و مرحلة التفاوض مع ا�هزين املرشحني اىل مرحلتني جديدتني مها تقييم العروض املقدمة

                                                           

 Philippe Malaval, op cit, P 56.                                                                                                     )1(              
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  تجزئتهاو  ، دراستهااألسواق الصناعيةمفهوم : المبحث الثالث

، هذا حيتم األسواق احلكومية إىل إضافةمكون من قطاعات صناعية متعددة  اسوقــــ تواجه املؤسسة الصناعية

كما جيب عليها أن تكون مستعدة املختلفة عن األسواق االستهالكية،   و خصائصها فهم هذه األسواقعليها 

املناسبني تقوم املؤسسة  الزبائن اختيار حىت تتمكن منو ، حدوثهااملشكالت املمكن  إلجراء دراسات السوق حلل

  .صناعينيالزبائن المن  الصناعي إىل شرائح أكثر جتانسزئة السوق ــجــالصناعية بت

  مفهوم و خصائص األسواق الصناعية :المطلب األول

أصبحت األسواق الصناعية يف الوقت احلايل ختتلف عما كانت عليه يف السابق بسبب االنفتاح على األسواق 

جهة أخرى، فأصبح حجم السوق احمللية و الدولية و تطور وسائل االتصاالت من جهة و وسائل النقل من 

أدى انتعاش الصناعة  إىل زيادة حجم الطلب يف املنتجات، كما  االصناعية أكثر اتساعا و أكثر تنوعا و تعدد

  .على املنتجات الصناعية  فكانت النتيجة توسع األسواق الصناعية و تعقد أعماهلا

  مفهوم األسواق الصناعي: أوال

الذين هم مؤسسات و ة عن السوق االستهالكي من حيث طبيعة املشرتين ـــيــاعــــنـوق الصـــــالس ــفلـــتـــخت

 سواءا كانوا مؤسساتمؤسسات تسوق منتجا�ا إىل مشرتي األعمال يات التبادل تتم بني ، أي أن عملهيئات

  .أو هيئات حكومية أو منظمات غري حكومية صناعية أو جتارية،

سوق املؤسسات أو سوق األعمال لألعمال اليت تتكون من مجيع " عرف كوتر السوق الصناعية بأ�ا 

  .)1("املنظمات اليت حتصل على السلع و اخلدمات إلنتاج سلع و خدمات ملنظمات أخرى

السوق الصناعية و تسمى أيضا سوق اإلعمال هي السوق اليت تتشكل من كافة : " يف تعريف أخر جندو 

لع و اخلدمات بـغــرض استـخــدامــها يف الــــعـمـــلية اإلنـــتاجية أو إعادة بيعها املؤسسات و األفراد الذين يشرتون الس

  .)2("أو تأجريها و ذلك بغرض حتقيق الربح

                                                           

 P.KOTLER et B.DUBOIS,Op.cit, page 224. )1( 

 .                                             199، صمرجع سابقحممد فريد الصحن، )2(
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سوق يتكون من مجيع املنظمات اليت تشرتي السلع و اخلدمات بغرض  بأنه سوق األعماليعرف "  

 إلعادةيف عمليا�ا اليومية اليت تقوم �ا أو  تستخدمها سلع و خدمات أخرى أو الالقيام بإنتاج  استخدامها يف

منظمات و منظمات و املنتجات اليت  بيعها كما هي مرة أخرى، و تعرف األسواق الصناعية بأ�ا أسواق زبائنها

ذات درجة عالية من التقنية  و يتم حتديدها بشروط شروط  إنتاجتكون موضوع التبادل فيها هي عادة جتهيزات 

  . )1("تفصيلية كما جتري املفاوضات بشأ�ا بني البائع و املشرتي بأسلوب فين أكثر منه عاطفي

    )2( :مثلقطاعات  عدةو تضم السوق الصناعية 

 أي توجد مؤسسة واحدة تتحكم يف  سوق احتكار القلةأتصنف عادة على أ�ا :سوق المواد األولية

  اخل....البالستيك، احلديد و الصلب، البرتول ، و من بني منتجا�االسوق

 املكونات  ،املكونات أو األجزاء الكهروميكانكية مثل تشمل عدة مكونات:مكونات اإلنتاجوق ـــس

  اخل...، األسالك و الكابالت، املكونات الكهربائيةامليكانيكية

 تعزيز التكامل و االندماج الصناعي إىل�دف  عدة قطاعات صناعية و تضم: الصناعية سوق المناولة 

تتجه املؤسسات الصغرية  و ،، الزجاجالصناعة امليكانيكية، البالستيك، املطاط، اخلشب: أمهها يف اجلزائر

و املتوسطة اجلزائرية إىل دخول سوق املناولة الصناعية خاصة فيما يتعلق بقطاع صناعة املركبات الصناعية 

  ؛جتهيزات و إكسسوارات السيارات قطع الغيار، ، مثل إنتاج و السيارات

 السوق وهي تضم مؤسسات تسوق منتجا�ا للسوق الصناعي و : سوق المواد االستهالكية

، بسبب طبيعة منتجا�ا اليت تصنف كمنتجات واسعة االستهالك و يف نفس الوقت هي معا االستهالكي

  اخل؛....ضرورية للمشرتي الصناعي، نذكر منها مواد التنظيف، أوراق الكتابة، األقالم

 التدريب، النقل الصيانة، يضم املؤسسات اليت تقدم خدمات صناعية مثل: الصناعية سوق الخدمات ،

  اخل....االستشارات القانونية

                                                           
 .193، ص مرجع سابقمنري نوري، )1(

)2(  Roger Perrotin, Le marketing achats,3eme édition, Édition d’organisation,1999, page 67.                                                                                           
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 ونقصد �ا املؤسسات املختصة بإنشاء املشاريع اجلديدة :الهندسية و األعمال الجديدة تركيباتسوق ال

هدف ـــستــــي، ) Bases de vie( بناء مصانع جديدة، بناء مطارات جديدة، بناء قواعد احلياة : مثل

 )مؤسسات صناعية، هيئات حكومية، منظمات غري رحبية( املهنيني ن ـــريـــتـــع املشــــيـــمج

  ات، أجهزة يشمل هذه التجهيزات املكاتب، الطابع:اآللي اإلعالمسوق التجهيزات المكتبية و

  اخل؛ ...اإلعالم اآليل، الفاكس

 التكنولوجيا العالية أنظمة سوق  )High-tech :( بني مؤسسات يكون التعامل يف هذا السوق

حمددة مثل املؤسسات املختصة يف التكنولوجيا العالية و شركات صناعة الطائرات، هذه األخرية تبحث 

  مثال عن أنظمة و برامج تكنولوجيا عالية تزود �ا طائرا�ا لتزيد من كفاء�ا و أمنها؛ 

  :الـــصـنـــاعـــيــة قــواص األســـــــائـصـــخ: ثانيا

 الصناعية هي أسواق تتغري و تتطور بشكل مستمر، هذا ما حيتم على املؤسسات الناشطة فيهااألسواق  )1

و رصد االجتاهات اجلديدة خاصة فيما يتعلق  أن تكون دوما على دراية بالتغريات يف هذه األسواق

 بالتغريات التكنولوجية و حماولة وضع أنظمة يقظة للتنبؤ حبدوث هذه التغريات ؛

وهذا من بني األسباب اليت تزيد من أمهية األسواق : كبري جدا  ةق الصناعياو داخل األسحجم الصفقات  )2

الصناعية، حيث أن حجم هذه األسواق يتيح العديد من الفرص الذهبية لرجال التسويق، فقد تفوق 

ومي ميزانية الشراء داخل هذه األسواق لشركات مثل جنرال إلكرتونيك و فورد و غريها إمجايل الناتج الق

 ؛)1(لبلد من البلدان

رغم أن هذا خيتلف عن الطلب يف أسواق املنتجات واسعة االستهالك،  الطلب يف األسواق الصناعية )3

و هو يتميز بصفات تزيد من خصوصية السوق الطلب ليس على املنتجات الصناعية حبد ذا�ا، 

 :الصناعية أبرزها ما يلي

  االستهالكية أو النهائية أي أن املؤسسات الصناعية هو طلب مشتق من الطلب يف األسواق

أو ما يعرف  إىل االحتياجات املوجودة يف سوق املستهلكني النهائيني و املوزعني تعمل استنادا

 ؛) Marché aval(  بالسوق األمامي أو سوق املصب

                                                           
 .                                             137صحممد فريد الصحن، مرجع سابق، )1(
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  الصناعية حجم الطلب متنوع و خمتلف وهذا الختالف طبيعة املؤسسات املشرتية يف السوق

فهي تضم مؤسسات كبرية، مؤسسات صغرية و متوسطة، و ورشات احلرفيني، أي أن 

  :نوع املشرتيات مثال االختالف يف الشراء راجع إىل

 ؛كبري جدا يف حالة املكونات البسيطة أو السلع و اخلدمات االستهالكية 

 ؛كبرية يف حالة املكونات املعقدة 

  ؛كبرية يف حالة املنتجات نصف املصنعة أو التجهيزات البسيطة  إىلمن متوسطة 

 أو منتجات خاصة جدا ضعيفة يف حالة املعدات الثقيلة. 

 أي أن الطلب يف األسواق الصناعية ال يتأثر كثريا بالتغريات اليت حتدث : طلب غري مرن للسعر

 ال تتأثر كثريا و ال تتجاوب مع التغريات يف األسعار عادات الشراء، أي أن األسعار جمال يف

 ؛    ألن املؤسسة الصناعية ال ميكنها إيقاف حلقة اإلنتاج حىت يف حال ارتفاع األسعار

 التقلبات اليت حتدث قلب بشدة، و ذلك حبسب أي أن الطلب يف السوق الصناعية يت: طلب متذبذب

و ما يرتتب على ذلك من نتائج على أعمال املؤسسة  يف حركة النشاط االقتصادي الذي يسود القطر

، ففي حالة الركود االقتصادي تنكمش األعمال و ينخفض الطلب على املنتجات الصناعية، الصناعية

يف حالة الرواج، فتكون حركة األعمال جيدة فيزيد الطلب،   يف حني جند الصورة على عكس ذلك متاما

كل هذه التغريات يكون هلا أثر على فعاليات و أعمال املؤسسة الصناعية و خاصة العقود اليت تربمها 

  ؛)1(مع ا�هزين

 عملية حتديد الطلب املتوقع على" و نقصد بعملية التنبؤ بالطلب  :التنبؤ بالطلب يف األسواق الصناعية 

، و تقع مسؤولية هذه العملية على عاتق وظيفة التسويق )2(" اخلدمات خالل فرتة زمنية حمددةالسلع و 

و العمل  مل و التغريات يف البيئة اخلارجية  اليت تؤثر على الطلب يف املستقبلاليت تسعى إىل دراسة العوا

من جهة، و تقدير الطلب على مبيعا�ا  املنتجات الصناعية على ختفيف خماطر حصوهلا على طلبها من

كان التنبؤ املطلوب لتقدير التزامات املخزون مثال للشهر   إنيف السوق الصناعية من جهة أخرى، و 

 ؛)3(القادم جيب أن يكون أكثر دقة من التنبؤ املطلوب لتحديد حصص املبيعات

                                                           
 .                                             52، مرجع سابق، صأمحد شاكر العسكري )1(
 .                                             49، مرجع سابق، صمسري عزيز العبادي.نظام موسى سويدان، د )2(
 .                                             50نفس املرجع، ص  )3(
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يتميز السوق الصناعي بأنه أكثر تركيزا من سوق السلع الواسعة االستهالك أي أن  :ز الجغرافييالترك )4

تتواجد يف منطقة جغرافية  اخلاصة بصناعات متماثلة أو متكاملة أغلبية املؤسسات البائعة و املشرتية

يكون فيها الطلب الصناعي   التواجد يف مناطق جغرافية إىلتسعى املؤسسات الصناعية  كما  ،متقاربة

 كبري؛

املؤسسات الصناعية يف ظل تزايد االجتاه حنو العوملة إىل القيام بأنشطة  تتجه: عالمية دولية و أسواق )5

حيث تشري اإلحصائيات اخلاصة بالتجارة الدولية إىل أن أكرب ، البيع و الشراء على املستوى الدويل

األمريكية تركز على أسواق منظمات األعمال أكثر من  صناعات التصدير حجما يف الواليات املتحدة

 ؛ )1(تركيزها على املستهلك النهائي

أي أن العالقات يف السوق الصناعي هي عالقات عمودية بني عدة أسواق ترتبط : مفهوم الفرعبروز  )6

منها صناعة  ،بنفس املنتوج، مثال على ذلك سوق صناعة السيارات حيث ترتبط عدة صناعات

 السيارة؛إنتاج صناعة السيارات يف صناعة إكسسوارات السيارات، اإلطارات، صناعة البطاريات،

 ؛قد تدوم عشرات السنني دورة حياة املنتجات الصناعية طويلة )7

طول مدة  إىلو لعل ذلك يعود باألساس  آجال الصفقات يف السوق الصناعية تكون طويلة نسبيا )8

كرب حجم املشرتيات و طول الفرتة الزمنية بني   إىلالتفاوض بشأن الصفقة ،من جهة  أخرى يعود السبب 

 يف قرار الشراء؛ تدخل عدد كبري من األفراد إىلبسبب  أيضاالطلب و وصول املنتوج 

 ىل التطور التقينباإلضافة إ ،تكلفة االستثمار يف السوق الصناعية عالية، حيث تتطلب رؤوس أموال كبرية )9

 ؛، املؤهالت و القدرات البشريةللمعدات و الرتكيبات

ني ــيـائـــــهـــنـــن الــــيـــكـــلــــهـــتــل عددا من املســـــأق ونــــيــاعـــــنـــرتون الصـــــاملش: نــــــرتيــــشـن املـــل مـــيـــلـــعدد قوجود   )10

الصناعية يف التعرف  ، و يفيد هذا املؤسساتمن حيث احلجم املايل للصفقة منهم و لكنهم أكثر أمهية

بناء عالقات قوية معهم، و لذلك تبنت عديد ل فتوجه جهودها التسويقية حنوهم على الزبائن األكثر أمهية

 إىل احلفاظ على الزبائن املهمني  �دف �ا ) CRM(  املؤسسات مفهوم إدارة العالقة مع الزبون 

اليت جاء فيها أن تكلفة جذب عميل جديد هي مخسة أضعاف تكلفة ) TRAP(خاصة بعد دراسة 

                                                           
 .                                             140جع سابق، حممد فريد الصحن، مر )1(
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احملافظة على العمالء احلاليني راضني، وأسوء من ذلك أن األمر يستغرق بضع سنني قبل أن يشرتي 

 ؛)1("العميل اجلديد بنفس نسبة العميل القدمي

بوجود مشرتين متخصصني، أي على دراية بتفاصيل املنتجات تتميز السوق الصناعية :احـتــرافــيــة املشرتي )11

، يتم الشراء من طرف أشخاص ماهرين و ممن جيب اليت حتتاجها املؤسسة خاصة من الناحية التقنية

السياسات الشرائية ملؤسسا�م و قيودها، حيث يتعلم املشرتون احملرتفون خالل تدريبهم   إتباععليهم 

ب على املسوقني يف اجلهة املقابلة أن يوفروا بيانات فنية أكثر عن كما جي  األفضلكيف يتم شراء 

السلع الصناعية من مصادر يفضل شراء :باشراملشراء لا؛)2(منتجا�م و مميزا�ا مقابل املنتجات املنافسة

معلومات مباشرة و  إىلبشكل مباشر دون وجود أي وسطاء  بسبب حاجة املشرتي الصناعي  إنتاجها

هذا  و؛)3(كذلك بسبب قلة عدد املشرتين و البائعني و متركزهم يف مناطق جغرافية معينة  ،دقيقة عن املنتوج

مكن االجتاه احلديث يف استخدام التجارة  كما  ما مييز العالقة بني طريف التبادل يف السوق الصناعية،

الطلب يف أي  بإعادةربط املشرتي و ا�هز و السماح  إىلااللكرتونية و تكنولوجيا املعلومات احلديثة 

مثل مع جمهزيها العاملية WoolMartوول مارت  حمالت وقت و مثال على ذلك الشبكة اليت تربط

 ؛)4(لـــــبـــامــــل و جـــتـــروكــــب

تأجري بعض  إىلتلجأ املؤسسات يف السوق الصناعية : بدال من شراءها تأجري املعدات و اخلدمات )12

 :)5(التأجري هي إىلاألسباب اليت تدفع  من بنيو ، حتتاجها اليت الصناعية املعدات

  معدات معمرة  قد ال حتتاجها  األعمالالطبيعة املؤقتة لبعض االحتياجات حيث تتطلب بعض

 ؛املؤسسة بعد ذلك

  استئجار معدات معينة الستخدامها يف أغراض طارئة حىت يتم تسليم  إىلقد تضطر املؤسسة

 ؛معدات موجودة  إصالحمعدات قام بطلبها أو 

                                                           
.                                             143،ص2006كيف تغزو األسواق وتسيطر عليها، ترمجة فيصل عبد اهللا بابكر،مكتبة جرير   الرياض،  -يتحدث عن التسويق كوتلرفيليب كوتلر، )1(
 .183، ص 2013، عمان، دار صفاء للنشر و التوزيع، 1طديدة، غسان قاسم داود الالمي، ادارة التسويق أفكار و توجهات ج )2(

                                             . 173، ص 2015، دار غيداء للنشر و التوزيع، عمان، 1الربيعاوي و آخرون،  إدارة التسويق أسس و مفاهيم معاصرة،ط  محود جثري )3(
 .150فريد الصحن، مرجع سابق، ص )4(
 .210صالح الشنواين، مرجع سابق، ص )5(
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  عن خدمتها  مسؤولقد تفضل املؤسسة تأجري معدات معينةبدال من شراءها حىت يظل املالك

لى درجة عالية أفراد ع إالقيام �ا لا تتطلب صيانة مستمرة ال يستطيع خاصة يف حالة معدات اليت

 من اخلربة؛

 ؛ بدل الشراءة فتجد املؤسسة أن من مصلحتها التأجريقد تكون املعدات املطلوبة بأسعار عالي 

 النقل الن املالك هو من يتحملها خفض تكاليف.  

  واق الصناعيدراسة األس :المطلب الثاني

و يف احلقيقة دراسة السوق قد ،دراسات السوقإىل إجراء  املؤسسات الصناعية على اختالف أنشطتها حتتاج

فاألنشطة التسويقية تبدأ قبل طرح املنتوج يف السوق و  ،تسبق عمليات اإلنتاج أ�ا كما،تسبق إنشاء املؤسسة

املفهوم اإلنتاجي للتسويق أين تشرع انتقلت من مرحلة  خاصة أن املؤسسات ،ذلك من خالل دراسات السوق

املؤسسة يف العملية اإلنتاجية مث تبحث عن أسواق ملنتجا�ا إىل مرحلة املفهوم احلديث للتسويق وهو يركز على 

 تعتربحيث  ،يف العملية اإلنتاجية السوق إىل هذه املنتجات قبل البدءدراسات السوق و التأكد من حاجة 

  .دراسات السوق و النتائج اليت تتوصل إليها أحد عوامل جناح املؤسسة

  تعريف دراسات السوق: أوال

، و هي ختص جماالت خمتلف هلا الواسعة الدراسات التسويقية جمال من أساسي جزء دراسات السوقتعترب 

، املبيعات، التنبؤ بالطلب و غريهاعالقة مباشرة بالسوق مثل دراسة السوق احملتمل، حتليل احلصة السوقية، حتليل 

القاعدة التسويقية اليت تقول أن  متاشيا مع أوال على احلصة السوقية ةظافو اهلدف الرئيسي منها هو الدفاع و احمل

مث رفع احلصة السوقية  تكلفة جذب عميل جديد تساوي مخسة أضعاف تكلفة االحتفاظ بالعميل احلايل،

شبعة أو الدخول إىل أسواق سني من خالل استهداف أسواق غري مللمؤسسة الصناعية و تقليل حصة املناف

اليت تتعرض هلا املؤسسات يكون سببها  اإلفالسمن حاالت  %70الدراسات أن  إحدى و تشري .جديدة

  .اليت تقوم �ا ضعف دراسات السوق

أن بني االستخدامات األوىل لدراسات السوق الصناعي كان يف الواليات املتحدة األمريكية  Kressيشري  

منتصف القرن التاسع عشر، عندما أرسل عدد من منتجي اآلالت الزراعية عددا من الرسائل إىل املسؤولني عن 

ج املتوقع و الطقس و الرتبة الزراعة يف احلكومة األمريكية و كذا الصحف، يطلبون من خالهلا معلومات عن اإلنتا 
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من قبل  على اآلالت و اجلرارات الزراعية و غريها، و قد استخدمت هذه املعلومات عن السوق يف تقدير الطلب

  . )1(األمريكيني املزارعني

حتديد، مجع، حتليل، استخدام البيانات و املعلومات املتعلقة مبشكلة تسويقية معينة "  تعرف دراسة السوق بأ�ا

  )2(" �دف توفري املعلومات الالزمة ملتخذي القرارات التسويقية الختاذ القرارات السليمة

جمموع اإلجراءات التقنية اليت ميكن تنفيذها إلنتاج و تقدمي معلومات " إىل  أيضا يشري تعبري دراسات السوق

مهمة و موثوقة، �دف املساعدة على اختاذ القرار يف جمال التسويق، و هذه املعلومات ميكن أن تستعمل يف حتليل 

 )3(" مشكل أو يف اقرتاح عدد من احللول أو يف مراجعة فعالية القرارات املتخذة

  في دراسات السوق مصادر الحصول على المعلومات: ثانيا

متعددة املصادر تعتمد عليها لتوفري  و معلومات لقيام املؤسسة الصناعية بدراسة سوق حتتاج إىل قاعدة بيانات

 أكثرلتصبح  إعدادهاالبيانات اليت مت  " ، و تعرف املعلومات بأ�ااملعلومات املساعدة على اختاذ القرارات السليمة

عليه فان البيانات ما هي إال مواد خام تشمل إما و )4("قراراتهنفعا للفرد أو املؤسسة و اليت هلا قيمة عند اختاذ 

  : إىلتقسم هذه املصادر . أرقام، رموز أو عبارات تتم معاجلتها حىت تصبح جاهزة لالعتماد عليها الختاذ القرارات

 مت مجعها من يقصد �ا البيانات اليت جلمع البيانات الثانوية و اليت أوال تعتمد عليها املؤسسة :المصادر الثانوية

إىل البحث عن البيانات قبل الذهاب  أوالاملؤسسة  إليهاا منخفضة و تلجأ و تكلفته حيث تكون متوفرة  ،قبل

  ؛خارجية بيانات ثانوية داخلية و بيانات ثانوية إىل تقسم بدورها  ،األولية

  املوجودة يف مصادر داخل املؤسسة و اليت ميكن و املعلومات البيانات  متثل مجيع: الداخليةالبيانات الثانوية

  :، من أهم مصادرها جنداحلصول بسهولة

 ة حول الزبائن أو الصفقات املربمة ــات املختلفـــومـلـــع مجع املعــيـبـال الــمن مهام رج إذ جند:تقارير البيع

و مدى رضاهم على  و املواصفات اليت يبحثون عنها رغبات الزبائن ،مثل حجم الطلبمعهم 

  مؤسسا�م؛و تقدميها يف تقارير إىل قسم التسويق يف  اخل...املنتجات
                                                           

 .                                             38، ص2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،1ثابت عبد الرمحان إدريس، حبوث التسويق، ط  )1(

  Catherine Viot L’essentiel sur le marketing, Berti Éditions, Alger, 2006, page 47. )2( 
 .                                             38ثابت عبد الرمحان إدريس، مرجع سابق، ص )3(
 .86ص  ،2008اب القاهرة، القاهرة،شبالقرارات، مؤسسة  –املعلومات  –االتصاالت : أمحد حممد املصري، االدراة احلديثة  )4(
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 احلصول على البيانات من هذه السجالت يكون بسرعة و يف غاية السهولة حيث : السجالت الداخلية

املختلفة و اليت ميكن أن تساعد يف حل املشكل  باإلداراتيتم االستعانة بالسجالت و التقارير اخلاصة 

تقارير قسم  أيضا من التقارير املالية، احملاسبية، التسويقية، و املعلومات اناتـــيــفيتم مجع الب ،املطروح

 .، حيث جيب أن تكون هذه املصادر أول ما يتم اللجوء إليهو قسم التخزين اإلنتاج

  :)1(اليت ميكن أن تشمل عليها هذه السجالت جندو من أمثلة هذه املعلومات 

مثل رقم األعمال، امليزانية و امليزانية التقديرية، مصادر : المالية و المحاسبية قسم المعلومات -

  اخل؛...لفة املعتمد عليهاالتمويل املخت

تتضمن معلومات حول املوردين مثل أمسائهم، أماكن تواجدهم،  :معلومات قسم التخزين -

طرق الدفع، طاقة التخزين، األصناف املتوفرة و غري املتوفرة، قنوات التوزيع، تكاليف 

  اخل؛...النقل

  .اخل...مواصفات املنتجات، عدد اآلالت، برامج الصيانة :معلومات قسم اإلنتاج -

 خارجية موثوقة حتصل  و هيئات انات اليت يتم نشرها من طرف جهاتهي البي :البيانات الثانوية الخارجية

بتكلفة  عن طريق شراءها أو حتصل عليها من قبل أصحا�ا جمانا بسبب نشرها دون مقابل إماعليها املؤسسة 

 :منخفضة، تشمل على

 ت وزاراتـانـواءا كـة سـيـومـــات حكـــن جهـرها مــشــم نـتــر اليت يـــاريــتقــمتثل مجيع ال: التقارير الحكومية 

هيئات تابعة هلا مثل اجلمارك، مراكز أو ) اخل ...وزارة املالية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة(  

  ؛اخل...الوطين اإلحصاء

 و اليت حتصل عليها من مصادر غري حكومية تكون معتادة على تقدمي تـقـــاريــر  :تقارير غير الحكومية

أو دولية  دوريـــة تــقــوم مـن خـالهلـــــا بـــتــوفـري املعـــلـــومات و جـعـلـهــا مـتاحة للباحثني عنها، قد تكون حملية

  .اخل...مثل صندوق النقد الدويل، البنك العاملي

متثل البيانات اليت سيتم احلصول عليها ألول مرة و اليت سيتم مجعها ميدانيا خصيصا هلذه : المصادر األولية

املصادر الثانوية  خالل من أو غري متوفرة و ذلك بسبب احلاجة إىل املعلومات و اليت كانت غري كافية الدراسة،

                                                           
)1( Jean-François Dhenin, Brigitte Fournier, 50 thèmes d’initiation à l’économie de  l’entreprise, Ed :        

    Bréal, Paris, 1998, p 166. 
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املصادر األولية، فتضطر املؤسسة إىل القيام بدراسة ميدانية للحصول  عملية مجع املعلومات من خالل اليت تسبق

  .ةاملطروح ةعلى بيانات أولية تساعدها يف حل املشكل

  يــاعــــنــصـوق الـــسـة الـــرق دراســـط: ثالثا

البيانات و املعلومات الكافية  اليت دانية للسوق يف حالة عدم توفر ـيــة مـدراسـام بــــيـــقـــأ املؤسسة إىل الـــجــلـــت

يقوم فاليت تتسم بالسهولة، السرعة و قلة التكاليف،  خالل الدراسات املستنديةمن  حتصل عليها بطريقة أسهل

 على التساؤالت املتعلقة بالسوق و اإلجابة املطروحةمسؤول التسويق باختيار الطريقة املناسبة ملواجهة املشكلة 

و يف ؟، ما هي كمية املشرتيات؟، كم مرة يتم الشراء يف السنة؟ملنتجاتنا  ملؤسسات املشرتيةما هي طبيعة ا :مثل

الدراسات النوعية إما : يكون االختيار بني إحدى الطريقتنييتم اقرتاح دراسة متممة للدراسة املستندية،ف هذه احلالة

  .و الدراسات الكميةأ

  النوعية السوق دراسة -1

النوعية بدراسة السلوك و التصرفات املسترتة لدى املشرتين فاهلدف من هذه الدراسات هو �تم الدراسات 

نتوج ملشراء الدوافع  مثل دراسة ،استكشايف بغرض الفهم و التعمق يف بعض سلوكيات و دوافع املشرتين احملتملني

ى متغريات يصعب قياسها ـــلـــم عـــتــي تـــهــف إذار املشرتين،ـــظــة نــهــة من وجــنــيــصورة عالمة معدراسة  معني مثال أو

  .استعمال تقنيات خاصةإىل  النوعية يلجأ القائمون على الدراسةذلك لو التعبري عنها كميا و 

دراسة جلمع البيانات و املعلومات النوعية و اليت تتميز كو�ا غري قابلة للقياس    " و تعرف الدراسات النوعية بأ�ا 

  .)1("مباشرة 

)  ؟ ، ملاذا؟ كيف(  :خالل الدراسات النوعية تكون بصيغ مثلهلا من  إجابةألسئلة اليت تبحث املؤسسة عن ا

، لذا عادة تقوم املؤسسة بالقيام بالدراسة النوعية قبل الكمية فبالدراسة السلوكيات هذا أل�ا جتمع معلومات ختص

شكلة املطروحة مما يسهل عليها وضع االجتاهات العامة حول املالسلوكيات و من معرفة  املؤسسة النوعية تتمكن

  .حماور االستبيان يف الدراسة الكمية

 

                                                           

http //www.definitions-marketing.com/definition/etude-qualitative, visité 10/03/2016.
 )1( 
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  تقنيات الدراسات النوعيةأهم  - 1-1

ة جلمع معلومات ذات طبيعة نوعية، يتم من خالهلا ـــلــمـعـــتـات املســـيـنـــقـــهي من أهم التو  :المقابالت الفردية -أ

قة ـــريـــطـــادة بـــم عــتــت ها،ــــراد حلــــة املـــــلــــشكـول املــة حــــيـــدانـــيـــة و معلومات  مــــيــــانات أولــــيــــاحلصول على ب

وهي يف احلقيقة ال تعرب عن  ،و الطرف الذي يفرتض وجود املعلومات لديه بني املستقصي)وجها لوجه ( باشرةـــم

  .جمرد حمادثة عادية بل جيب أن يكون هناك تفاعل حواري جاد بني الطرفني حىت تكلل املقابلة بالنجاح

ء يف حالة دراسة السوق الصناعي جيب أوال أخذ موعد مع الشخص الذي نرغب يف استجوابه، حتديد مدة اللقا

قابالت فردية جلمع معلومات يف السوق الصناعي و عدد قليل يف العادة يكون من الصعب إجراء مو تكلفته، 

  جدا من املؤسسات تسمح بذلك؛ 

هذا النوع من املقابالت يتطلب درجة عالية من اخلربة و املهارة يف الشخص الذي  :المقابالت الجماعية -ب

يقوم الباحث بإجراء مناقشات للتحكم يف األفراد الذين مت اختيارهم مبا يناسب الدراسة، حيث سيقوم باملقابلة 

، يف هذا النوع من املقابالت)  brainstorming( عادة ما تستخدم تقنيات العصف الذهين  ،مفتوحة معهم

ما  ،فالباحث هنا ال توجد لديه أسئلة معينة إمنا تكون لديه حماور و نقاط حول املوضوع يـــثــار حوهلا النقاش

مثال لقياس صورة  املقابالت اجلماعية ، تستعملاالستماع  و التدوين يتطلب أن تكون لديه أيضا قدرة على

  .املنتوج أو صورة العالمة لدى املشرتين

  دراسة السوق الكمية  -2

هي كل الدراسات اليت تسمح بقياس اآلراء و السلوكيات و �دف احلصول على  نتائج كمية  الدراسة الكمية

يتم فهي دراسة ذات توجه كمي باستعمال استبيان قياسي لتكون قابلة للتحليل اإلحصائي، أي على شكل أرقام

 ةفيكون من السهل التوصل إىل نتائج تساعد على حل املشكل،على إجابات و نتائج عددية احلصول امن خالهل

كم عدد األفراد   م؟من املسؤول عن اختاذ قرارات الشراء يف مؤسستك: ، تكون األسئلة بعدة صيغ مثالةاملطروح

حيث نالحظ أن اإلجابة  ؟ xداخل مركز الشراء يف مؤسستكم؟ كم مرة يف السنة تقوم مؤسستكم بشراء السلعة 

  .على األسئلة الكمية تكون سهلة و سريعة
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، �دف للحصول دراسة ميدانية للمشكلة املراد حلها بفضل استبيان يعد لذلك "تعرف الدراسة الكمية بأ�ا 

  )1("على معلومات مرتبطة مبجتمع الدراسة 

  :تقنيات دراسة السوق الكمية أهم  - 2-1

هو جمموعة من األسئلة املصممة جلمع البيانات الالزمة عن املشكلة حمل الدراسة، و ذلك عن " :االستبيان -أ

  "طريق توجيه هذه األسئلة إىل األطراف املستقصى منهم لالحابة عليها 

على نفس العينة  مسيت �ذا االسم أل�ا تتم بصفة دائمة و منتظمة :) les panels ( العينات الدائمة -ب

 GƒK- IRI-SECODIP  -NIELSEN.:أشهرهامؤسسات متخصصة  إىلو اجناز الدراسة يسند 

، منها ماهو السوقيتم إجراؤها بناءا على طلب عدة مؤسسات، مما جيعلها على دراية بالتغريات اليت حتدث يف 

  .موزعني –مستهلكني : خمتص باملستهلكني، املوزعني، عينات االستماع، العينات املزدوجة

  :)2(خصائص دراسات السوق الصناعي: رابعا

السوق  االستهالكي، إال أن دراسات السوق الصناعي وتقنيات دراسات السوق بالرغم من التشابه يف 

 :نذكر منها ببعض اخلصوصية تتميز الصناعي

  اخل...املنافسني،أي القيام بدراسة حول الزبائن القيام بدراسات السوق على خمتلف مستويات الفرع 

كما ميتد اهتمام   دراسة السوق االستهالكي للمنتوج النهائي، إىلبداية من سوق املواد األولية وصوال 

باعتبار الطلب على املنتجات الصناعية مشتق  املؤسسات يف السوق الصناعي إىل املستهلكني النهائيني

ال مؤسسة صناعية إلنتاج اآلالت و معدات حتويل القطن من الطلب على املنتجات االستهالكية، مث

صناعة األقمشة تبدأ بدراسة لسوق املادة األولية اليت هي القطن وصوال إىل دراسة سوق املالبس ل

  ؛اجلاهزة

 عكس دراسات  و صعوبة احلصول على موعد إلجراء املقابلة ،ستجوا�اصعوبة حتديد العينة اليت جيب ا

السوق االستهالكي حيث يكون من السهول احلصول على مقابالت مع عينة من املستهلكني النهائيني 

                                                           
)1( Mohamed SeghirDjitli, Marketing, Berti Editions, 1998, p 31. 

 
 Philippe Malaval, op cit, P 184.                                                                                                     )2( 
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أما يف دراسة السوق الصناعي تكون العينة يف الغالب من املدراء و أصحاب القرار داخل املؤسسات 

ون لديهم انشغاالت كثرية و مواعيد عمل مهمة تصعب من امكانية احلصول على الصناعية و الذين تك

احلصول على  يف صعوبة أخرى تكون هناك من جهةمقابالت من هذا النوع،  إلجراءبعض الوقت 

  لبعض األسئلة خوفا من أن تستعمل ضدهم كأن يتم بيعها ملؤسسات منافسة؛ الدقيقة الردود

 حتصيل املعلومات كمرحلة أولية قبل التوجه إىل الدراسة امليدانية للحصول على  أمهية املصادر الثانوية يف

  معلومات أولية؛

  ميكن احلصول على املعلومات األولية من خالل إجراء حصر لكامل العينة املتمثلة عادة يف عدد قليل من

بب العدد املؤسسات الصناعية بعكس التسويق االستهالكي الذي يصعب فيه إجراء حصر شامل بس

  .النهائيني غالباالكبري للمستهلكني 

  تجزئة األسواق الصناعية: الثالث المطلب

و كذا حجمها و جمال  اليت ختتلف يف حاجا�ا و رغبا�امؤسسات  تتميز األسواق الصناعية بوجود العديد من

هذا التنوع صعوبة يف التعامل مع سوق غري متجانسة من املؤسسات،  ونجدو ألن رجال التسويق سينشاطها، 

السوق يف التعرف أكثر على  أو جتزئة عملية تقسيم همتساعدف،قطاعات متجانسة إىلتقسيم السوق  إىل هميدفع

املناسب إىل  تقدمي املزيج التسويقي يسهل عليها تايلالزبائن من املؤسسات املستهدفة، و بالحاجات و رغبات 

لدى  حيقق درجة أعلى من الرضا تطمح أن الذي القطاع أو القطاعات اليت سوف تستهدفها املؤسسة الصناعية و

  .زبائنها

  تجزئة األسواق الصناعية ماهية: أوال

 مفهوم تجزئة األسواق الصناعية -1

تقسيم السوق  �دف من خالهلا إىل مهمة سرتاجتيةإصناعية إىل جتزئة أسواقها كخطوة تلجأ املؤسسة ال

تقدمي عرض تنافسي إىل شرحية خمتارة من  ، حىت يسهل عليهاجمموعات من الزبائن املتشا�ني عدة الصناعي إىل

على عدة اعتبارات أمهها أن السوق الصناعي ليس متجانس و يضم مؤسسات من قطاعات خمتلفة   بناء ،الزبائن

 ، ختتلفاخل...اع البناء و األشغال العموميةــــطــــة، قـــيـــرتونــــكقطاع الصناعات الكيميائية، قطاع الصناعات االلك

بطبيعة احلال  اليت جتعلها و غريها من االعتباراتت الكبرية و املتوسطة و الصغرية يف حجمها فمنها املؤسسا أيضا
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ختتلف و تتباين يف احتياجا�ا و يف استعمال هذه االحتياجات، لذلك فان عملية التجزئة متكنها من اختيار 

و تسهل عليها وضع الربامج  الصناعية القطاعات السوقية اجلذابة و املرحبة اليت تعود بالفائدة على املؤسسة

  .ملناسبة للشرائح السوقية املختارة استنادا هلذه التجزئةالتسويقية ا

وم من خالهلا املؤسسات بتقسيم األسواق الكبرية ــــقـــالعملية اليت ت"):  Kotler et Armstrong(  يعرفها 

تالئم و غري املتجانسة إىل قطاعات أصغر ميكن الوصول إليها بكفاءة و فعالية أكرب عرب السلع و اخلدمات اليت 

  .)1("احتياجات الزبائن املتفردة

قسيم السوق إىل أجزاء متجانسة أين يكون ــــتعين ت الصناعية ة األسواقـــــزئــــعملية جت": دـــف أخر جنـــعريــيف ت

  .)2("مقياس التجانس مدى التشابه و االختالف يف طبيعة وسلوك الزبائن الصناعيني

يتضح لنا أنه برغم تعدد تعاريف حول مفهوم جتزئة األسواق الصناعية إال أ�ا ال ختتلف يف كو�ا ختص جتميع و 

  .   يف قطاعات متجانسة مبا يسهل على املؤسسة استهدافهاحصر الزبائن املتشا�ني 

  :أهداف تجزئة السوق الصناعيةأهمية و  -2

السوقية ميكنها من حتقيق عدد من املزايا اليت تسهم بطريقة غري انتهاج املؤسسة الصناعية ملدخل القطاعات 

  :)3(مباشرة يف جناح أعماهلا و ميكن تلخيص مزايا جتزئة السوق الصناعي إىل مايلي

  حتديد السوق حتديدا دقيق من حيث احتياجات املشرتين و رغبا�م و من مث تستطيع املؤسسة أن تفهم

  دوافع شرائهم للمنتوج و املنافع املرتبطة به؛سلوكهم الشرائي و تتعرف على 

  متكنها املعرفة اجليدة للمشرتين من حيث حاجا�م بأن تقوم املؤسسة الصناعية بوضع املزيج التسويقي

  هذه احلاجات بكفاءة؛ إشباعاملناسب و الذي ميكنها من 

 ملستمرة يف الطلب و تقدمي متكن الدراسة املستمرة للقطاعات السوقية من متابعة و مقابلة التغريات ا

  املنتجات اجلديدة اليت تشبع احلاجات املتجددة؛

                                                           
)1( Philip Kotler et Armestrong, op.cit , p 185.    
)2(  Philippe Malaval, Christophe Bénaroya, op.cit, p207. 

 
 .                                             57، مرجع سابق، ص فريد الصحن)3(
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 و تستطيع يف متكن املؤسسة الصناعية من التعرف على نقاط القوة و نقاط الضعف لدى املنافسني ،

حتدد القطاعات اليت تواجه فيها املؤسسة منافسة قوية مما ميكنها من توجيه مواردها  أننفس الوقت 

  .قطاعات سوقية تعلم مسبقا أنه من الصعب اخلوض فيها إىلاع معني بدال من توجيه جهودها خلدمة قط

  تجزئة األسواق الصناعية شروط: ثانيا

كان على املؤسسة أن تتخذه   إذاكل قطاع سوقي حمتمل البد من القيام بعملية تقييمه أوال و ذلك لتقرير ما 

  : )1(هي عوامل عدةهدفا هلا أم ال، و عادة تتم عملية التقييم هذه باستخدام 

جيب أن يكون املعيار الذي مت اعتماده لتجزئة السوق الصناعي قابل للقياس و : اســـــــــــــــــيــــــــــقــــة الــيـــلــابــــق -1

املهم جدا للمؤسسة الصناعية أن تكون القطاعات السوقية سهلة التعرف عليها ، فمن ميكن حتديده بشكل كمي

و قابلة للقياس من حيث خصائصها اإلحصائية حىت تتمكن من حتديد املشرتين الصناعيني لكل قطاع و فصلهم 

حتديد  تبعا ملعيار حمدد،فمثال معيار طبيعة نشاط املؤسسة، حجم املؤسسة معايري قابلة للقياس فهي تستطيع

الشرط يصعب حتقيقه يف بعض األحيان حيث أن بعض املعايري األخرى كان هذا   إنو  عددهم و حجمهم

  يصعب قياسها مثل بعض اخلصائص الفردية للمشرتين؛

ــاعــــصنــــسة الــمؤســــن الــــكــــة متـــــدرجـــب ريــــي كبــــوقــــســــاع الــــطـــقــــون الـــكـــأن يجيب :حجم القطاع المحتمل -2 ــيــ ة ــ

اليت  كان كبريا يربر عملية التجزئة بنفس تربير التكاليف و النفقات   إذاحجم القطاع احملتمل . حـــــق الربـــيـــن حتقـــم

ستنتج عند اختياره، أما عندما يكون حجم القطاع صغريا فان عملية التجزئة ال تغطي تكاليف هذه العملية و 

أن هناك زبائن بالرغم من قلة عددهم فأ�م يعتربون مميزون مبا فيه الكفاية  إالبالتايل فال فائدة من عملية جتزئته، 

القطاع ال يقاس بعدد الزبائن الصناعيني داخل القطاع بقدر ما ، هذا يعين أن حجم لتربير تشكيل قطاع لوحدهم

مثل مصنعي الطائرات حيث يشكلون قطاع سوقي يضم عدد قليل  يقاس حبجم العائد احملتمل من القطاع السوقي

  ؛ )2(جدا من الزبائن الصناعيني لكنهم مهمون جدا

السوقي قريبة من املؤسسة الصناعية و  القطاعيعين هذا أن يكون :إمكانية الوصول إلى القطاع السوقي -3

يسبب ميكنها الوصول إليه، فال داعي من اختيار قطاع سوقي ال ميكن الوصول إليه بسبب البعد املكاين الذي قد 

                                                           
 .111، صرجع سابق، مإمساعيل السيد)1(
                                              .40حممود جاسم الصميدعي، ردينةعثمان يوسف، مرجع سابق، ص)2(
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إىل القطاعات  جيب أن تكون املؤسسة الصناعية قادرة على الوصول مؤسسة الصناعية تكاليف زائدة، أيضالل

بكفاءة عالية و بطريقة اقتصادية فعلى سبيل املثال قد حتدد مؤسسة صغرية احلجم جبهودها التسويقية  املختارة 

ست قطاعات سوقية جذابة و لكن إمكانيتها املالية و البشرية ال متكنها من تنمية مزيج تسويقي مستقل لكل 

  ؛)1(قطاع و خدمته بكفاءة

تنفيذ  إىلأي استقرار القطاع السوقي لفرتة كافية، على األقل من بداية حتليله و حتديده : اتـــــــــبــــــثـــــــــال -4

  .)2(اخلاصة به و بلوغ األهداف املطلوب حتقيقها اإلسرتاجتية

  :قطاعات إىلاجلدول التايل يلخص شروط اختيار متغريات تقسيم السوق 

  قطاعات إلىشروط اختيار متغيرات تقسيم السوق : )8- 1( جدول رقم

  الوصف  الشروط

  .أن تكون الوحدات قابلة للتحديد بالنسبة ملعيار التقسيم املستخدم  القابلية للقياس

  حــــن الربــاف مـــــدر كـــي يسمح بتحقيق قـــــوقــاع الســـطــــقـــــم الــأن يكون حج  حجم القطاع

  .اضر و املستقبلــــيف احل

  .للقطاع السوقي و إمكانية خدمته يف نفس الوقتإمكانية الوصول   التمكن

  .استقرا القطاع السوقي لفرتة كافية  الثبات

 .291، ص2001، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنیة، مصر، 1، ط"وجھة نظر معاصرة" ، التسویق عبد السالم أبو قحف.د:املصدر

  واق الصناعيةـة األســـجزئــير تـــايــعــم: ثالثا

ة  ـــيــــاعــــــنــــصــع الـــــالسلــــف، ةــــيــــاعـــصنــــواق الـــة األســـــــة يف جتزئــــدمـــــخــــايري و األسس املستـــــن املعــد مــــديـــعـــد الـــــوجــــــــت

قطاعات سوقية حبيث يكون كل قطاع ميثل هدفا  إىلكغريها من السلع األخرى من املمكن أيضا تقسيم سوقها 

  ري اليتــــاملعايف .)3(هذه السلع مع طبيعة تتالءمتسويقيا مستقال عن األخر و لكن ذلك يكون وفق أسس معينة 

                                                           
 .56فريد الصحن، مرجع سابق، ص  )1(
                                              .291، ص2001، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، 1، ط"وجهة نظر معاصرة" التسويق  عبد السالم أبو قحف، )2(
                                              .280نفس املرجع، ص )2(
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 ةــــــــزئــجت ة جند من بينهاـــــيـــــالكــــهـــاالست الصناعية ختتلف عن معايري جتزئة األسواق واقـــــة األســـــــــزئــــدم يف جتـــخــتــســـت 

 Bonoma et( إىل جتــــزئـــــة بــــــانـــــومــــــا و شـــــابـــــــــريو ةــــــافـــباإلض) Wind et Cardozo(ـــــــــاردوزوـــــو كــــــد نـــــــــوي

Shapiro  (  

  )  Wind et Cardozo(   تجــزئة ويـــــــنـــد و كــــــــــاردوزو -1

املستعملة يف  من أهم النماذج 1974سنة )  Wind et Cardozo( الباحثان يعترب النموذج الذي قدمه

 التجزئة الكلية مثجتزئة السوق الصناعي على مرحلتني،املرحلة األوىل  يتضمن هذا النموذج ،جتزئة األسواق الصناعية

التجزئة العديد من املتغريات اليت تساعد املسوقني على جتزئة األسواق ، تتضمن كل مرحلة من التجزئة اجلزئية تليها

 :كما يلي  اىل قطاعات متجانسة أكثر، و ذلك الصناعية

متثل التجزئة الكلية املرحلة األوىل من جتزئة األسواق الصناعية و هي تشمل عدة :معايير التجزئة الكلية - 1-1

لذا تعترب هذه الطريقة األقل تكلفة و  املصادر الثانوية للمعلوماتمتغريات ميكن احلصول عليها بسهولة من 

  األسرع لتجميع الزبائن الصناعيني يف شرائح متجانسة

الزبون الصناعي لذا جيب  اة اليت يعمل �ذا التقسيم على أساس قطاع الصناعيتم ه:قطاع النشاط الصناعي -أ

فتقوم املؤسسة الصناعية بتجزئة السوق  على املؤسسة الصناعية معرفة طبيعة نشاطه و متطلباته الفنية و االقتصادية

صناعات املتشا�ة أو املتجانسة مثل الصناعات الكيماوية، الصناعات تقوم بربط القطاعات صناعية خمتلفة و  إىل

  اخل...امليكانيكية، الصناعات البالستيكية، الصناعات الغذائية البرتوكيمياوية، الصناعات

يعد حجم املؤسسة من بني املتغريات املهمة اليت ميكن للمؤسسة الصناعية :حجم المؤسسة الصناعية -ب

أسواقها، فحجم املؤسسة سيؤثر حتما على احتياجا�ا و متطلبا�ا الشرائية، فاملؤسسات االعتماد عليها يف جتزئة 

الكبرية احلجم أكيد أن احتياجا�ا تكون كبرية مقارنة مع املؤسسات األقل حجما منها و على هذا األساس تقوم 

جند املؤسسات الكبرية ال فمثال .صغريةمتوسطة و مؤسسات كبرية احلجم  إىلاملؤسسات الصناعية بتجزئة السوق 

ختتار مؤسسات صغرية احلجم بسبب حجم مشرتيا�ا الصغري و نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الصناعية 

  الصغرية اليت جندها قد تستين املؤسسات الكبرية لعدم قدر�ا على تلبية احتياجا�ا؛

جغرافية خمتلفة بناءا على العوامل اجلغرافية يتمتقسيم السوق وفق هذا املعيار إىل مناطق :الموقع الجغرافي -ج

مثل احلرارة و التضاريس و الرطوبة و غريها من العوامل اجلغرافية، حيث تتم  ،الشائعة االستخدام يف جتزئة السوق
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دراسة كل منطقة جغرافية كجزء أو قطاع سوقي له تكلفة و عائد معني ليتم يف األخري اختيار القطاع املناسب 

و يتميز املشرتون الصناعيون بتمركزهم يف مناطق جغرافية معينة تكون قريبة من األسواق و من . لمؤسسةبالنسبة ل

اخل مما يفيد املؤسسة الصناعية يف اختاذ القرارات املناسبة يف جمال التوزيع، ...مصادر املواد اخلام، من القوى العاملة

ض املشرتيني و عليه قد تستثين املؤسسة بع.)1(ةالنقل، التخزين، اإلعالن حبسب ظروف كل منطقة جغرافي

تركز بعض الشركات اليت تعمل يف جمال اإلنشاءات أعماهلا يف املناطق اليت .الصناعيني بسبب بعدهم أو تشتتهم

العمران، كما قد تركز الشركات اليت تعمل يف االستشارات أعماهلا يف أماكن قريبة من الشركات اليت  إليهاامتد 

  .)2(حتتاج خدما�ا

تعترب التجزئة الكلية غري كافية لذلك تلجأ املؤسسة الصناعية إىل التجزئة اجلزئية  :معايير التجزئة الجزئية -1-2

و هي  ،تقسيم كل شرحية كلية إىل جمموعات حبسب خصائص املشرتينيكمرحلة ثانية تقوم من خالهلا بإعادة 

حالة الشراء، خربة  تشمل عدة متغريات مثل   .)3(ة بالعميل و احتياجاته و عالقته با�هزينيققإىل معرفة دحتتاج 

  .املشرتي، املنافع املتوقعة و اخلصائص الشخصية

مهمة الشراء اجلديد، إعادة ( باستخدام حاالت الشراء الثالث  ميكن جتزئة املشرتين الصناعيني:حالة الشراء -أ

و يؤثر هذا املعيار يف تقسيم السوق الصناعي فتختار املؤسسة مثال شرحية ) الشراء املعدل، إعادة الشراء الروتيين 

حجم ( اء حيث يساعد هذا املعيار املؤسسة على معرفة كمية الشر  اليت تقوم بإعادة الشراء الروتيين املؤسسات

ر ــــصدرون أوامـــاعيني يــــنـن الصـــة املشرتيـيـبـلـفمثال جند أغ. ، عدد مرات الشراء، توقيت عملية الشراء)املشرتيات 

دة يف السنة و بكمية كبرية من السلع مث تتوىل املؤسسة ا�هزة بعد ذلك مهمة ـــرة واحـــروتيين مـــشراء الـــادة الـــإع

  ؛ )4(على مدار السنةشحنها إليهم 

ملعرفة  تعطي عملية جتزئة السوق الصناعي على أساس خربة املشرتي جماال واسعا:درجة خبرة المشتري -ب

أقدمية استخدام املنتوج، ففي حالة نقص خربة املشرتي باستخدامات املنتوج فانه مييل إىل إعطاء مسؤولية الشراء 

كما أن مراحل اختاذ قرار   إىل أفراد يتصفون بكفاءة تعاملهم مع حاالت عدم التأكد املرتبطة باملنتجات اجلديدة

  فان مراحل اختاذ قرار  ربا�م يف التعامل مع استخدامات املنتوجكلما زادت خ  على العكس و الشراء تكون طويلة

                                                           
 .                                             81أمحد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص  )1(
 .                                             155فريد الصحن، مرجع سابق، ص  )2(

)3(  Philippe Malaval, Christophe Bénaroya ,op.cit, p 221. 
)4( 

                                              .81أمحد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص
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  ؛)1(فأ�م مييلون إىل حتويل مسؤولية الشراء قسم املشرتيات وحدهالشراء تكون أقصر كذلك 

مثل السعر،  التجزئة الصناعية على أساس املنافع املتوقعة من املشرتين: المنافع المتوقعة من المشترين -ج

  اخل؛...شروط الدفع

مثل ) أعضاء مركز الشراء ( يتم استخدام بعض اخلصائص الشخصية لألفراد املشرتين :الخصائص الشخصية -د

، هذه الدوافع طه مبدى الرغبة يف حتمل املخاطرة واملستوى التعليمي، العالقات االجتماعية، السن و ارتبا

كما يعلم املسوقون بأ�م إذا ،)2(تعترب كلها من املتغريات املهمة عند القيام بالتجزئة اجلزئية اخلصائص الشخصية

  .أرادوا احلصول على زبائن جدد عليهم تطوير عالقات شخصية محيمية مع الشخص املشرتي

رأينا فيما سبق أحد أهم املداخل املستعملة يف التسويق الصناعي لتجزئة األسواق الصناعية  و هو املدخل الذي 

و الذي يقسم عملية التجزئة الصناعية إىل مرحلتني متتاليتني جتزئة كلية )  Wind et Cardozo(قدمه الباحثان 

توجد معايري أخرى لتجزئة الصناعي، لكن يف املقابل مث جتزئة جزئية و هي الطريقة األكثر استخداما يف السوق 

  .جتزئة بــــونــــومـــا و شـــابــيـــرو مثلالسوق الصناعي 

 :)Bonoma et Shapiro(  تجزئة بــــونــــومـــا و شـــابــيـــرو -2

أن تقوم املؤسسة  ااقرتحا من خالهل ،سبقوهم الباحثني الذين قدم الباحثان هذه املقاربة انطالقا من أعمال

معايري  حيث وضعا تصنيف خلمس ،الصناعية بالبدء باملتغريات السهلة القياس و االنتهاء باألكثر صعوبة منها

 :)3(هي تستعملها املؤسسة الصناعية يف جتزئة أسواقها

 ؛املتعلقة نوع الصناعة، حجم املؤسسة، موقع املؤسسة):  البيئة (العوامل الدميوغرافية  

  ؛مثل التكنولوجيا املستخدمة: التشغيلمتغريات  

 ؛مثل طبيعة العالقات القائمة، سياسات الشراء املتبعة، معيار الشراء املستخدم: طريقة الشراء  

  ؛مثل عنصر املفاجئة يف الشراء، حجم الطلبية: )الدورية ( العوامل املوقفية  

 ن، الوالء للعالمة التجارية، املواقف مثل العالقة بني البائعني و املشرتي: اخلصائص الشخصية للمشرتين

  .اجتاه املخاطر

                                                           
                                              .81سيد سامل عرفة، مرجع سابق، ص )1(
 .                                             155نظام موسى سويدان، مسري عزيز العبادي، مرجع سابق، ص )2(
 .                                             116زكرياء عزام، مرجع سابق، ص  )3(
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تكون هذه املتغريات واضحة و ميكن الوصول إليها بسهولة، يف نفس الوقت تقدم :ةــــــئـــيــبـال متغيرات -1

الــــقــــطــــــاع الصناعي، :ثالث نــــقــــاط هــي ، و يتضمن هذا العنصرانظرة شاملة حول املؤسسة و احتياجا�

 ،و املكان أو املوقع اجلغرايف الذي تنشط فيه حجم املؤسسة

 متكن معرفة القطاع الصناعي الذي تنشط فيه املؤسسات املستهدفة من فهم : القطاع الصناعي

اليت تقوم �ا الت الشراء حا كذلك  طبيعة احتياجا�ا، حالة العرض و الطلب يف السوق،

  ؛  )روتيين أم شراء معدلشراء هل هو شراء جديد، ( غالبا  املؤسسات الصناعية

 تستطيع املؤسسة الصناعية تقسيم زبائنها حسب حجمهم، فهي ختتار إما :حجم المؤسسة

التعامل مع املؤسسات الكبرية، املتوسطة أو الصغرية، و هذا يكون راجع بطبيعة احلال إىل قدرا�ا 

  إمكانية تزويد هذه املؤسسات باحتياجا�ا؛لية و البشرية و مدى املا

 من جهة أخرى تأخذ املؤسسات الصناعية بعني االعتبار أماكن تواجد زبائنها و :الموقع الجغرافي

إمكانية تواصل موقعهم اجلغرايف ألن هذا العامل سوف يلعب دور يف اختيار قنوات التوزيع و أيضا 

أن عامل املكان مل يصبح عائقا يف الوقت احلايل بسبب التطور التكنولوجي  رجال البيع معهم، إال

ج هلا ــــرتويــــا�ا و الـــــجـــتـــف مبنــــريــــعـــــيف وسائل االتصال حيث أصبح بإمكان املؤسسة الصناعية الت

 .و التواصل مع الزبائن الصناعيني من خالل وسائل االتصال احلديثة كاالنرتنت

يني ــــالــــاحل نــــائـــــزبـــلــة لـــــد أكثر دقــــديـــحــح بتـــمـــســــتضم جمموعة من املعايري اليت ت: رات التشغيلـــيــغـــــتــم -2

حتديدهم يف متغريات البيئة، و تتعلق هذه املعايري بكل من تكنولوجيا املستخدمة  سبقالذين  و احملتملني

 .ؤسسات املستهدفةو قدرات امل التجارية ، استخدامات املنتوج و العالمةالصناعية يف املؤسسة

تكنولوجيا اليت تؤثر على قرارات الشراء ـــصد �ا الــــقــــون :التكنولوجيا المستخدمة في المؤسسة–1- 2

باملنتوج يف رتباطها الأو  و التشغيل  بسبب استعماهلا يف عملية اإلنتاج و اليت ترتبط باحتياجات املؤسسة

  ؛، فيتم تقسيم الزبائن الصناعيني على أساس التكنولوجيا املطلوبةحد ذاته

ستعملون منتجات ــيني الذين يــــاعـــــنـــصـــن الــــرتيـــــشامل :استخدامات المنتوج و العالمة التجارية–2- 2

ابقة لنفس املنتجات ــربات ســـة و خـــــرتكــــص مشــــائــــصــــأو عالمات جتارية معينة غالبا ما تكون لديهم خ

 ، بعض املؤسسات تفضل أن تركزهلا معرفة مسبقة �ا لذا تصنفهم املؤسسة كشرحية سوقية و العالمات

 رتيا�مـــشـــون من مــــفـــاعــــضـــيـــل ســـــابـــــعلى العمالء احلاليني حىت تكسبهم و هم باملق جهودها التسويقية
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من أرباح  %80من العمالء حيققون  % 20: قانون باريتو(  بالتايل حيققون أرباحا مستقرة للمؤسسة و

تظهر هذه التجزئة بشكل خاص يف املؤسسات اليت تقدم خدمات للزبائن الصناعيني مثل  )املؤسسة 

مث تركز  شركات التأمني حيث بدال من السعي لكسب زبائن جدد تقوم بتقسيم الزبائن احلاليني و من

  من أرباح املؤسسة؛   %80على الزبائن الذين حيققون 

بعض املؤسسات تقوم بتجزئة زبائنها الصناعيني حسب قدرا�م :قدرات المؤسسات المستهدفة- 3- 2

، فهي مثال إذا كانت تنتج آالت و جتهيزات للمصانع بتكنولوجيا معينة فهي ختتار زبائنها التقنية أو املالية

 تستغل ،قداملؤسسات الصناعية اليت تستعمل هذه التكنولوجيا يف خطوط اإلنتاج التابعة هلامباشرة من 

املؤسسة مسعتها يف مدى قدر�ا على تزويد زبائنها باحتياجا�ا بسرعة و احرتامها آجال التسليم لتجزئة 

زئة زبائنها ميكن للمؤسسة كذلك جت. رغبتهم يف احلصول على احتياجا�م يف أقرب وقتزبائنها حسب 

و تفضيلها التعامل مع املؤسسات اليت تتوفر على سيولة مالية و تقوم بالدفع  حسب قدرا�م املالية

  .مباشرة

هي من بني أساليب التجزئة املستعملة يف السوق الصناعي اليت تتطلب توفر :طريقة الشراء الصناعي -3

 مركزية أو ال مركزية الشراء و املتعلقةوظيفة الشراءداخل املؤسسات الصناعية الزبونة  علومات عناملبعض 

و نقصد مبركزية الشراء أن يكون هناك قسم واحد يف املؤسسة هو قسم املشرتيات خيتص بشراء املنتجات 

و كذا  املشرتيبطبيعة العالقة بني البائع و ، السلطة املمنوحة للمشرتين جلميع أقسام و فروع املؤسسة 

 )اخل ...اجلودة، السعر، اخلدمات املرفقة: معيار الشراء اليت  يبحث عنها الزبائن الصناعيون مثل

حىت  اليت تتطلب معرفة جيدة بالزبون الصناعي متثل بعض العوامل: ) الــــدوريـــــة (ية الموقف الــــعــــوامـــل -4

 :)1(يتم اقتناص هذه الفرص مثل

رف بعض املؤسسات الصناعية على ــن طـــة مـــيـــاعــــنـصــــة الـــزئـــجـتـــم الــتـــت: الطلب المفاجئ -

 املؤسسات و احلاجة امللحة و السريعة اليت حتدث داخل بعض ةاملفاجئ أوامر الشراءأساس 

  سوء إدارة املخزون أو التحضري إلطالق منتوج جديد؛ بسبب إما للوفاء بالتزاما�ا

هل تركز املؤسسة الصناعية على استخدامات حمددة ملنتجنا أم على :لمنتوجمحددة ل تطبيقات -

 مجيع استخداماته؛

                                                           
 .                                             118زكرياء عزام، مرجع سابق، ص.د)1(
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  هل تركز املؤسسة الصناعية على الطلبيات الكبرية أم الصغرية؟ :الشراء يةطلب و حجم أهمية -

 داخل املؤسسة الصناعية الشراء باختاذ قرارقوم ــــن يـــة مـــــقــيـــقــاحل يف: الخصائص الشخصية للمشترين -5

 أفراد و إن كانت سياسة املؤسسة تؤثر عليهم إال أنهحىت ) أعضاء مركز الشراء (  هم مشرتون أفراد

تربطهم عالقات شخصية مع البائعني، و على هذا األساس تقوم املؤسسات بقسيم زبائنها الصناعيني 

مدى ، العالقات االجتماعية، الوالء درجة مثل على أساس اخلصائص الشخصية ألعضاء مركز الشراء

 .لمخاطرةهم لحب

  :Bonoma et Shapiroريوو الشكل التايل يوضح معايري التجزئة الصناعية حسب منوذج بانوما و شاب

  معايير التجزئة الصناعية حسب نموذج بانوما و شابيرو : )4-1(شكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                     Source : Fadel Drissi, La segmentation marketing, cour pdf 

 

 

 

 

 )الموقع الجغرافي، القطاع الصناعي، حجم المؤسسة ( متغيرات البيئة 

  )اإلمكانات المالية، التقنية و التكنولوجية ( متغيرات التشغيل 

  

 

  )السياسات و المعايير الهيكل، ( طريقة الشراء 

 )الطلب المفاجئ، أهمية أوامر( العوامل الموقفية  

) الشراء   

  

 الخصائص الشخصية للمشترين
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  :الفصل خالصة

اليت  حيتل أمهية بالغة داخل املؤسسات الصناعية التسويق الصناعييتضح من خالل دراسة هذا الفصل أن 

 ات عمليات اإلنتاجـــاجـــيــتــيقوم على معرفة متطلبات و اح ألنه ،اــــهـــنــائــــإىل حتقيق النجاح و كسب والء زبتسعى 

ي ـــاعــــنــصــال نيــسوقــة الــــويــيــضمن حـــت ذلكـــ، و هي بة و يف املكان و الوقت املناسبنيـــوبـــلـــو توفريها باجلودة املط

وجود بعض االختالفات بني السوقني الواجب دراستها الختاذ قرارات تناسب  الرتكيز على مع االستهالكي و

  .السوق الصناعي

النهائيني، و كما هو مهم خيتـلـف الـسـلـــوك الـــشراء لـلـمـؤسسات عـن السلوك الشرائي لألفراد أو املستهلكني كما 

ملسوقي السلع و اخلدمات االستهالكية فهم زبائنهم كذلك من املهم على املؤسسات ا�هزة أو البائعة أن تفهم 

األعضاء املشاركون يف اختاذ القرار و كذا حجم تأثري   ،بعمق كيفية اختاذ قرار الشراء داخل املؤسسات الصناعية

 حىت يسهل عليها دراسة سلوكهم الشرائي و معرفة من تستهدف ،خالهلاكل عضو و املرحلة اليت يتدخل 

  .بأنشطتها التسويقية يف كل مرحلة

، كون عملية التجزئة الصناعية هي جتزئة مزدوجة للسوق سوق الصناعي بنوع من التعقيدال جتزئةكما تتسم 

  .الصناعي و كذلك االستهالكي حىت حتقق أهدافها

  

  

  

  

  



  الصناعي استراتجيات المزيج التسويقي..........:........................................الثاني الفصل 

 

72 
 

 : مهيدت

 املنتوج( األربعة  هاجتيات لعناصر ي وضع اسرت ـاعــنـصــي الــــقـــسويـــج التـــزيـــة املـــيــصوصـــدعي خـــستــــت           

، فالتسويق الصناعي ال يهتم تتماشى مع حاجات و متطلبات الزبائن الصناعيني) التسعري، التوزيع، الرتويج 

جزء  رو باعتبار السع ،اخل..أيضا املواد األولية، املواد نصف مصنعة، معدات  إمناباملنتجات تامة الصنع فقط و 

العوامل املؤثر فيه قبل أخذ قرارات التسعري املناسبة، مث إن املؤسسة يف  إىلفعلى املؤسسة النظر  من املزيج التسويقي

، كل هذا يكون غري كايف لوال إبراز املستعملني الصناعيني إىلذه املنتجات توزيعية تسهل تدفق ه إىل قنوات حاجة

تتم بعد دراسة  املزيج التسويقي الصناعي سرتاجتياتاحتديد  لذا فان .خصائص هذه املنتجات و الرتويج هلا

و العوامل املؤثرة فيها، و من مث تطوير اسرتاجتيات تساعد املؤسسة  يف السوق الصناعي هذه العناصر خصوصية

  .الصناعية على احملافظة على حصتها السوقية و زيادة أرباحها مقارنة مع املنافسني
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   المنتوج الصناعي استراتجيات: المبحث األول

 قلب العملية التسويقية، حيث أن ميثلفهو صناعية،  مكانة مهمة داخل أي مؤسسة املنتوج حيتل                

و بالرغم من   تتم من خالل املنتجات اليت تقدمها هذه األخرية، بأسواقها الصناعية العالقة اليت تربط املؤسسة

القرارات املتعلقة  ج تبقى األمهية األكرب داخل املؤسسة الصناعية هيــرويــــع و التــــوزيــتــــأمهية قرارات التسعري و ال

   .و مدى تلبيته الحتياجات املشرتيني الصناعيني اخلدمات املرافقة له ،و تقدمي املنتوج يمــمــصــتمثل  باملنتوج

   و أصنافه مفهوم المنتوج الصناعي: المطلب األول

 سواءكل ما تقدمه يشمل   فهو و زبائنها الصناعية ةحلقة الوصل بني املؤسس الصناعي يعد املنتوج               

الصناعي الذي يطلب  املشرتي احتياجات إشباع إىل من خالله �دف يف النهاية يتال و ،كان سلعة أو خدمة

   .و الذي بدونه تتوقف عمليات اإلنتاج منتجات تتصف خبصائص تقنية معقدة

  المنتوج الصناعي مفهوم :أوال

    و مميزاته تعريف المنتوج الصناعي-1

 تعريف المنتوج الصناعي- 1-1

سب اجلهة اليت حب، تركز جممل التعاريف اليت تتناول املنتوج الصناعي على خصوصية هذا املنتوج               

أي أن االستخدام النهائي للمنتوج هو ما مييز  ،تقوم بشراء هذا املنتوج و كذلك الغرض الذي مت شراءه ألجله

   :كما يلي  املنتوج الصناعي ميكن تقدميو  .االستهالكياملنتوج الصناعي عن املنتوج 

الذي يتم شراءه من طرف املنظمات املختلفة املنتوج هو ذلك  )حسب كوتلر و أرمسترونج (  المنتوج الصناعي

     )1(للمزيد من التشغيل أو االستخدام يف تأدية األعمال

 إلنتاج نتجون يف مواجهة متطلبا�م سواءيشرتيه املهو ذلك املنتوج الذي  املنتوج الصناعي "و يف تعريف آخر

     )2(" اإلنتاجسلعة أو تقدمي خدمة أو املساعدة يف تسهيل 

                                                           
 .                                             156، مرجع سابق، ص حممود جاسم الصميدعي  )1(
 .                                             155، ص نفس املرجع  )2(
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ببعض اخلصائص اليت جتعلها خمتلفة  املنتجات املقدمة للسوق الصناعي تتميز :مميزات المنتوج الصناعي- 1-2

   :   )1(نذكر أمهها يف ما يلي املنتجات املقدمة للسوق االستهالكي عن

  منتجات معقدة من الناحية الفنية يف أغلب األحيان؛ املنتجات الصناعية 

  سلع و خدمات أخرى؛ إنتاجيتم شراؤها للمساعدة يف 

 ؛للمنتوج الصناعي الواحد استعماالت متعددة 

  و اليت  )خدمات ما بعد البيع خدمات ما قبل الشراء، ( املنتجات الصناعية حتتاج غالبا إىل خدمات إضافية

 متثل يف نفس الوقت عرض تروجيي؛

  ؛ الرتويجتغليف املنتجات الصناعية يكون �دف محاية املنتوج أكثر منه �دف 

 ؛، كما أن أسعارها مرتفعة و غري ثابتةيتم التفاوض و املساومة عند شرائها 

 ؛فيها مستمر درجة التطور التكنولوجي  

 مدخالت يف تشكلاليت تتعدد املنتجات الصناعية املتداولة يف السوق و  :الصناعية أصناف المنتجات: ثانيا

 حيثالسلع الصناعية ال يتم تسويقها بالطريقة نفسها، فباختالف أنواعها،  هاختتلف طرق تسويقصناعة أخرى و 

  :وفقا لطريقة استعماهلا على النحو التايل ميكن تقسيمها إىل عدة أصناف

  يتم استعماهلا يف عملية التصنيع لتشكل جزء من مكونات املنتوج  هي السلع اليت :المباشرة اإلنتاجيةالسلع

  النهائي؛

 هي السلع اليت تساعد يف عملية تصنيع السلع و  :)غير المباشرة  اإلنتاجيةالسلع (  السلع المساندة

  .اخلدمات، و إن كانت ال تعترب جزءا من مكونات اإلنتاج

  )2( لسلع اإلنتاجية املباشرة و غري املباشرةالتفصيل ليف ما يلي بعض 

  المباشرة اإلنتاجيةالسلع  -1

                                                           
ــق،   )1(                                           .203،ص 2013، القاهرة، 1الـشركــة العرـية املتحدة للتسويق و التوريدات، طحممد عبيدات، اســتـــراجتـيات التـســويـ
 .                                             183آخرون، مرجع سابق، ص  زكرياء عزام و  )2(
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السلع النهائية و تكون جزاءا منها من دون أن  إنتاجاملواد اليت تدخل يف  هي :و األجزاءالمواد األولية 1-1

أماكن التصنيع، و عادة ما يتم شراء  إىلهو ضرورية لعملية نقلها  جتري عليها أي عمليات تصنيعية باستثناء ما

ادن، الكيمياويات، املنتجات الزراعية، منتجات الغابات و ذلك املع أمثلةهذه املواد بكميات كبرية، و من 

التنميط املناجم، و نظرا لسما�ا املميزة يتم تسويق هذه املواد بشكل خمتلف، فهي على درجة عالية من التوحيد و 

كانت املواد الطبيعية اليت يرغب املستعمل الصناعي احلصول عليها من خمرجات الغابات و   إنو  .يف املقاييس

طول العام لعدم تأثرها بالظروف املناخية يف الوقت الذي تتأثر املواد الزراعية مبثل هذه  إنتاجهااملناجم قد يستمر 

أن عدد منتجي هذه املواد أقل عددا مقارنة مبنتجي املواد الزراعية لذا فان الظاهرة االقتصادية اليت  اكم  ،الظروف

  .  )1(ظاهرة احتكار القلة تسود سوق هذه املواد هي

و هي معدات باهظة  تشمل السلع الرأمسالية اليت ترتبط بشكل مباشر بالعملية اإلنتاجية، :ثقيلةالمعدات ال1-2

الثمن و طويلة األجل، و نظرا لكلفتها الكبرية فان عملية شراءها تأخذ وقتا طويال أحيانا، و يلتزم بائعها بتقدمي 

خدمات ما بعد البيع مثل الرتكيب، التدريب، الصيانة، كما يستعمل وسطاء صناعيون لتوزيع هذا النوع من السلع 

   ؛ )2(و من أمثلتها مولدات الكهرباء الكبرية، مواقد صهر املعادن و غريهاحبسب االنتشار اجلغرايف للسوق، 

هي القطع و املكونات اليت تصبح جزءا من املنتوج النهائي، و هي إما تكون جاهزة  :القطع و المكونات1-3

األسالك و : تدخل يف خط التجميع مباشرة أو حتتاج لبعض العمليات التحويلية، و من األمثلة على ذلك

كن تصنيعها الكوابل، قطع الكمبيوتر، ميكن شراء هذه السلع وفقا ملواصفات تطلبها املؤسسة املشرتية كما مي

  مسبقا وفقا ملواصفات الصناعة املعروفة؛

عادة تدخل املواد التحويلية يف عملية اإلنتاج و ليس من السهولة متييزها يف املنتوج  :المواد التحويلية1-4

الزيوت و اعد يف ذلك، و من أمثلتها املواد الكيميائية، ـسـا تــدر مــعة بقـــاج السلــتـالنهائي، فهي ال تدخل يف إن

  اخل...الوقود

                                                           
                                              .107 ، ص2000، عمان، األردن، 1خالد الراوي، محو السند، مبادئ التسويق احلديث، دار املسرية للنشر و التوزيع، ط  )1(
              .  180اعيل السيد، مرجع سابق، ص إمس )2(
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تؤثر خصائص مواد التشغيل على كيفية تسويقها، فهذه املواد يتم شراؤها من طرف عديد املؤسسات الصناعية 

بشكل  معها لكون املنتجات املنافسة هي مواد موحدة قياسيا إضافة ،لذلك فعملية توزيعها تتم على نطاق واسع

   نافسة السعرية املرتفعة عادة؛، إما من ناحية األسعار فهي تتميز باملتام

، تتميز هذه املواد عن املواد اخلام السابق ذكرها بأنه متت معاجلتها، مثل :المواد و األجزاء المصنعة1-5

وهي عادة ما تنتج  .احلديد اخلام الذي يتم حتويله إىل الصلب و الدقيق الذي يصبح جزءا من اخلبز البالستيك

وفقا لبعض املواصفات اليت حتددها املؤسسات الصناعية، فمؤسسات انتاج املنظفات الصناعية مثال قد تعمل على 

أما األجزاء املصنعة فيتم جتميعها . )1(طلب بعض املواد الكيميائية اخلاصة و اليت تستخدمها يف انتاج املنظفات

ما يتم شراءها بكميات كبرية، و تعتمد قرارات الشراء من طرف الزبائن  دون أي تغيري إضايف على شكلها، عادة

على السعر و اخلدمة اليت يوفرها البائع، غالبا معظم املنتجات املصنعة يتم تسويقها من طرف املؤسسة املصنعة هلا 

دوره الختيار ا�هز مباشرة، و يؤدي التقارب يف اجلودة و مواصفات هذه املواد إىل تعاظم أمهية السعر و زيادة 

  .املناسب

  :)2( ) غير المباشرة اإلنتاجيةالسلع ( السلع المساندة  -2

املعدات اليت تستعمل يف عملية  يشمل هذا النوع من املنتجات :المعدات غير األساسية في الصناعة2-1

  اإلنتاج

و لكنها ال تدخل يف صناعة املنتوج يف شكله النهائي، و من األمثلة على هذه املنتجات املعدات املكتبية مثل  

احلاسبة، يعترب سعر هذه املعدات منخفض نسبيا و يتم شراءها بشكل روتيين فهي متثل للمؤسسة سلعا  اآلالت

  استهالكية و ليست سلعا رأمسالية؛

و لكنها ال تشكل عنصرا من  اإلنتاجينحصر دور املواد االستهالكية يف تسهيل عملية  :المواد االستهالكية2-2

عناصر املنتوج النهائي، و من األمثلة على ذلك املستهلكات من مواد التنظيف و الدهانات و هي من احتياجات 

  ين و من مصادر خمتلفة؛خمتلف املؤسسات الصناعية، و عادة ما يتم شراء هذه املواد بكميات كبرية و بشكل روتي

                                                           
 183، ص اعيل السيد، مرجع سابقإمس )1(

                                             
 .                                             187آخرون، مرجع سابق، ص  زكرياء عزام و  )2(
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تعترب اخلدمات الصناعية منتجات غري ملموسة بشكل مادي و لكنها تشكل عنصرا  :الخدمات الصناعية2-3

و اخلدمات املتعلقة  اإلحصائية ،اإلدارية لقانونية،ذلك اخلدمات املالية و ا أمثلةمهما من عناصر أي عمل، و من 

حلجم تعتمد غالبا على أفراد من داخل املؤسسة يقومون �ذه اخلدمات يف املؤسسات الكبرية ا. بالنظافة و الصيانة

حني بعض املؤسسات األخرى قد جتد أنه من األبسط هلا و األقل تكلفة القيام بشراء اخلدمات اليت حتتاج اليها 

 . )1(من بعض املوردين اخلارجيني

  لمنتوج الصناعيو منحنى الخبرة ل اةــــيــــحالدورة مراحل : الــثـــانــيب ــلـطـمـال

  مراحل دورة حياة المنتوج الصناعي: أوال

و اليت تشبه  اليت مير �ا املنتوج الصناعي تاليةاملراحل املت مفهوم دورة حياة املنتوج الصناعي يعرب عن                

و اهلدف من حتليل  ،تبدأ يف التدهور تولد مث تنمو و تنضج و بعدها حد ما دورة حياة الكائنات احلية اليت إىل

    :التايلهذه املراحل هي حتديد االسرتاجتيات املالئمة لكل مرحلة  ك

يطلق على هذه املرحلة أيضا مرحلة تطوير منتجات جديدة و هي مرحلة معقدة  :مرحلة البحث و التطوير-1

اليت من املمكن أن تتولد عنها منتجات صناعية وفق احتياجات  تتضمن عدة خطوات تبدأ بالبحث عن األفكار 

يتم  األفكارو رغبات الزبائن الصناعيني مث تتم غربلة هذه األفكار و االحتفاظ باألفكار الواعدة و بعد تقييم هذه 

 بعد االتفاق على مواصفات مثل الشكل، منتوج جديدمنوذج  إىلله يليتم حتو  األمثلالبديل  إىلالوصول 

أو الزبائن  قبل طرحه يف السوق البد من عملية اختباره على عينة من املؤسسات املؤسسة اخل،  تقوم...الغالف

، كما أن اختبار املنتوج اجلديد يعطي حاجا�م إشباعالصناعيني ألخذ رأيهم و ملعرفة قدرة املنتوج اجلديد على 

 إعداد إىلاملؤسسة مؤشرا على جناح أو فشل املنتوج اجلديد، مع �اية هذه املرحلة تنتقل املؤسسة الصناعية 

ذلك ــــول كــقــمعـر الـلسعـو ا املنافسنيالتسويقية للمنتوج اجلديد و ذلك باختيار االسم و التغليف  اإلسرتاجتية

 طرح املنتوجمسبقا بعدها يتم اختيار توقيت مالئم ل كل هذا يتم التخطيط له  يةالرتوجي احلملة يع وطريقة التوز 

     ؛لسوقاجلديد يف ا

  ،مبجرد أن يصبح املنتوج اجلديد جاهز للطرح يف السوق يتم تقدميه إىل السوق الصناعي :مرحلة التـــقـــديـــم-2

عادة ما تستغرق هذه املرحلة وقتا طويال بالنسبة للمنتجات الصناعية اليت تتطلب مستوى عايل من التعلم يف حني 
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و على العموم تتصف و هذا راجع للزبون و كذا طبيعة املنتوج،  يتم قبول بعض املنتجات الصناعية بشكل أسرع

لضعف الطلب على املنتوج كونه مازال جديد يف السوق و غري معروف  هذه املرحلة بضعف املبيعات و هذا راجع

لدى املشرتيني الصناعيني، و تبذل املؤسسة خالل هذه املرحلة جهود تروجيية حىت تتمكن من التعريف باملنتوج و 

خلص لدى اجلهات اليت تدخله يف أنشطتها سواءا اإلنتاجية أو اخلدمية، و من خالل ما سبق نستجعله مقبوال 

   :   )1(أهم مسات هذه املرحلة

   ارتفاع تكاليف اإلنتاج و اإلنفاق بسبب مرحلة ابتكار و تطوير املنتجات الصناعية و هذا مع حمدودية

 اإلنتاج؛

    غري معروف مما يتطلب البحث عن املشرتين الصناعيني  إىل السوق يكون املنتوج الصناعيعند دخول

 و اقرتاح املنتوج اجلديد عليهم؛ احملتملون يف السوق الصناعي

   تكون مبيعات هذا املنتوج الصناعي خالل مرحلة التقدمي منخفضة مما ينعكس على األرباح اليت تكون

 بدورها منخفضة؛

  اعتماد قنوات التوزيع املباشر إليصال املنتوج الصناعي للمؤسسات و املنظمات الزبونة؛ 

  ملرحلة إىل االرتفاع بسبب تكاليف البحث و التكاليف اإلنتاجية و متيل أسعار املنتوج الصناعي يف هذه ا

 التسويقية املرتفعة؛

 بتعريف املؤسسات و املنظمات باملنتوج الصناعي  رتفاع تكاليف الرتويج و الرتكيز على الوسائل اخلاصةا

 . اجلديد و منافعه

   : )2(من االسرتاجتيات التسويقية اليت تتبعها املؤسسة يف هذه املرحلة 

  استهداف أكثر قطاعات السوق احملتملة كثافة، و حتديد كيفية إلنتاج السلعة بتكاليف أقل؛  .أ 

  اختيار الوقت املناسب لطرح املنتوج يف السوق؛  .ب 

  . و الفوائد اليت ستعود عليهم من شراءه العمل على إقناع الزبائن باملزايا املنتوج  .ج 

                                                           
 .                                             168، مرجع سابق، ص حممود جاسم الصميدعي  )1(
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املنتوج الصناعي مرحلة النمو تبدأ املبيعات بالنمو و معها األرباح و ذلك عندما يدخل  :مرحلة الــــنمــــــــــو-3

املنتوج يف السوق الصناعي و تعترب  املؤسسات الصناعية و املنظمات بوجود هذا بسبب زيادة الطلب نتيجة ملعرفة

اليت تدل على  اتؤشر املو من أهم   باعتبارها مرحلة جين األرباح املؤسسات مجيع هذه املرحلة أهم مرحلة لدى

  :هذه املرحلة أن املنتوج الصناعي وصل إىل

   ؛اليت تأخذ هي أيضا باالرتفاع األرباحمم ينعكس بدوره على   مرتفعةمبعدالت منو  املبيعاتتتميز 

 إىل احلفاظ على مستويا�ا السابقة خالل مرحلة التقدمي جلذب املزيد من  متيل األسعار خالل هذه املرحلة

  املشرتين الصناعيني؛

  من اإلنفاق على الرتويج؛معني  احملافظة على مستوىتقوم املؤسسة ب 

 إىلسواءا توزيع مباشر من املؤسسة الصناعية  �دف توسيع جمال تواجد و توزيع املنتوج دعم أنشطة التوزيع 

 ؛تماد على املوزعني الصناعينياالعباملشرتين أو 

  : )1(و من االسرتاجتيات التسويقية اليت تتبعها املؤسسة يف هذه املرحلة

  زيادة معدل استخدام املنتوج بني الزبائن؛العمل على   .أ 

  خفض األسعار يف حالة مرونة الطلب؛  .ب 

  احملافظة عليهم؛اجياد و ربط عالقات قوية بني الزبائن و املنتوج من أجل   .ج 

  .أن تعتمد سياسة البيع باالئتمان مبا أن املنتوج صناعي يفضل  .د 

، حيث تصل مبيعات املنتوج الصناعي إىل يطلق على هذه املرحلة أيضا مرحلة االزدهار :مرحلة الــنــضـوج-4

كما نسجل يف مرحلة أعلى مستويا�ا حمققتا نسبة من األرباح تفوق األرباح املسجلة يف املرحلتني السابقتني،  

هذا الدخول يؤدي إىل اخنفاض اإلرباح يف الفرتات القادمة، و من أهم مسات  النضوج دخول عدد من املنافسني

  :  )2( هذه املرحلة

  متتاز هذه املرحلة بطول فرت�ا مقارنة باملراحل السابقة 

 شدة املنافسة؛ 
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  يستخدم كأداة تنافسية مهمة لتنشيط املبيعات؛تبدأ األسعار حنو االخنفاض التدرجيي حيث يصبح السعر 

 ؛التوسع يف قنوات التوزيع املباشرة و غري املباشرة 

 تركيز اجلهود الرتوجيية على العالقات العامة و تنشيط املبيعات. 

  :املناسب للمؤسسة الصناعية يف هذه املرحلة االسرتاجتيات التسويقية من

  و خفض تكاليف التسويق و ذلك للحفاظ على هامش ربح مقبول،  احملافظة على الزبائن احلاليني  .أ 

كذلك من املناسب للمؤسسة السعي إىل دخول أسواق جديدة لتقدمي املنتوج و جذب مجهور من   .ب 

  .املشرتين الصناعيني اجلدد

ناحية يف هذه املرحلة يصبح املنتوج الصناعي ال يليب حاجات املؤسسة الصناعية من  :مرحلة الـتـدهــور-5

كون األسعار املعتمدة من طرف املؤسسة هي أسعار   و هذا راجع املبيعات و األرباح حيث تبدأ يف االنكماش

إىل شدة املنافسة و فشل املنتوج يف مواجهتها، و من املالحظ  إضافة تستخدمها لتنشيط املبيعات منخفض

مرحلة التدهور يكون سريعا نتيجة لتطور  إىلبالنسبة للمنتجات الصناعية فان درجة تدهورها و وصوهلا 

و من اخلصائص اليت تتصف �ا هذه  .)1(التكنولوجيا اجلديدة مما جيعل بعض املنتجات املتوفرة يف السوق متقادمة

  )2( :املرحلة ما يلي

 تتقلص نفقات الرتويج يف هذه املرحلة بل ميكن أن تتوقف �ائيا؛  

  السنوات، و ذلك بسبب التناقص التدرجيي يف رغبات الزبائن اجتاه  قد تستمر فرتة تدهور السلع لعدد من

  شراء السلعة نتيجة لظهور تشكيلة من السلع البديلة يف األسواق؛

  ق هو التقادم الفين و التكنولوجي،قد يكون من بني أهم األسباب لزوال السلعة من السو 

 تبدأ املبيعات يف هذه املرحلة يف االخنفاض؛  

  زعني يف هذه املرحلة أيضا يف االخنفاض؛يبدأ عدد املو  

 تزداد احلاجة إىل إعادة النظر يف سياسة التسعري.  
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   :)1(حىت تتجنب املؤسسة الصناعية تكبد خسائر كبرية يف هذه املرحلة عليها أن تتبع ما يلي

  التقليل من عدد التشكيالت املعروضة للسلعة؛  .أ 

  اليت حتقق أعلى نسبة من املبيعات؛ تبدأ املؤسسة بالرتكيز أكثر على منافذ التوزيع  .ب 

  جتنب املؤسسة استثمار أي مواد إضافية لتعديل مواصفات إنتاج هذه السلعة؛  .ج 

إذا مل تستطع املؤسسة إيقاف هذا التدهور فمن األفضل إلغاء السلعة من خطوط اإلنتاج و لكن بشكل   .د 

 .تدرجيي

فالزمن الذي تستغرقه هذه الدورة خيتلف من منتوج مفهوم دورة حياة املنتوج خيتلف باختالف املنتوج حبد ذاته،  إن

ميكن أن كذلك  إىل آخر فهي ميكن أن تطول يف بعض املنتجات الصناعية كما ميكن أن تكون قصرية نوعا ما، 

و يصل إىل مرحلة االحندار مباشرة بعد ها ففي بعض احلاالت قد يفشل املنتوج يكون االختالف يف مراحل

  . التقدمي

  منحنى الخبرة في حالة المنتجات الصناعية: ثانيا

وحدات أنه كلما زاد عدد ال إىليشري فهو يعترب منحىن اخلربة الركيزة األوىل يف حتليل املزيج السلعي،               

تناقص التكاليف الكلية للوحدة الواحدة بسبب اخلربة املرتاكمة يف  إىلذلك  أدىكلما  املنتجة من سلعة معينة

   .)2(اإلنتاج

 االسرتاتيجي نفس املبدأ يف شاركتت بالرغم من اختالف املنتجات الصناعية عن املنتجات االستهالكية إال أ�ا و

متيل إىل التناقص مع ارتفاع التكاليف اإلمجالية للمنتجات و الذي يشري إىل أن  الذي يقوم عليه منحى اخلربة

  :حجم اإلنتاج، و ذلك راجع إىل

  ؛)تراكم اخلربة ( ربح وقت التصنيع  

 تكاليف اإلمجالية للوحدة املنتجةاخنفاض ال.  
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ري ـــســـت ،لـــمــد العــــرشيـــتلى ــدها عـــاعـــســـها �ا تـــتــرفــــعــــــا�ا و حتسن مـــجـتـة مبنـــيــناعــصـــــادة خربة املؤسسة الـــــزيفــــــ

  تكاليف املتوسطة اإلمجالية ال، و بالتايل فان تدخل يف حالة العطبـة الــــرعــزونات، ســــخاملتسيري  ،واد األوليةـمـال

  

 :)1(نيأثرين أساسينحىن اخلربة و عليه يكون ملتنخفض،  

 املرتبطة باالستثمار يف الوسائل خاصة جتهيزات اإلنتاج، املرتبطة  امتصاص التكاليف الثابتة: أثر محاسبي

   اخل؛..بالبحث و التطوير، املرتبطة مبيزانية الرتويج

 أو خارج املؤسسة من اإلنتاجسواءا داخل املؤسسة من خالل زيادة اخلربة داخل خطوط : أثر الخبرة ،

  .خالل زيادة خربة املوردين باحتياجات املؤسسة

حققت املؤسسات اليت طبقت مفهوم منحىن اخلربة نفس النتيجة، و هي اخنفاض العديد من التكاليف منها حيث 

تكاليف األجزاء املعيبة، تكاليف تعطل اآلالت، تكاليف املشرتيات كلما زاد االنتاج، فاألثر الرئيسي الخنفاض 

لتحسينات بسبب عملية التعلم يؤدي اىل ، و بينت عدة دراسات بأن تأثري االتكلفة هو يف التكاليف املتغرية

  .)2(30اىل 10اخنفاض يف متوسط التكلفة االمجالية لكل وحدة من االنتاج و املبيعات اىل ما بني 

  الخدمات المرفقة بالمنتوج الصناعي: المطلب الثالث

 وسيلة أساسية عنصر مهم يف سياسات املنتوج الصناعي، فهي تعد اخلدمات املرفقة باملنتوج الصناعي           

رفقة وسيلة تسويقية ، كما و تعترب هذه اخلدمات الصناعية املببناء عالقة قوية مع زبائنها تسمح للمؤسسة الصناعية

فقة اليت ، و من بني أهم اخلدمات املر للمحافظة عليهم، فالتزام املؤسسة �ذه اخلدمات له اثر على طمأنة الزبون 

  :دتقدمها املؤسسات الصناعية جن

  

  

                                                           
)1(  Philippe Malaval, Christophe Bénaroya , op, cit, p 336.  
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   :ةــــانــــيـــصـــال :أوال

متثل الصيانة أحد أهم خدمات ما بعد البيع اليت تقدمها املؤسسات الصناعية و ميكن اعتبارها ميزة          

مستمرة لطول عمر و حيرص املنتج على التأكيد بأن خدمات الصيانة . تنافسية أمام املنتجات الصناعية األخرى

السلعة، ملا هلذا التأكيد من بالغ األثر يف تعزيز املوقع التنافسي للمنتوج، حيث أن االستمرار يف تقدمي الصيانة 

    .)1( يعترب أحد مغريات املنتوج الصناعي

ميكن أن منيز أشكال خمتلفة للصيانة على مستوى املؤسسات الصناعية و اليت تقدمها  :ةـــانـــيــصـال الـــكـــأش-1

  :)2( استجابة الحتياجات زبائنها مثل

 هي شكل من أشكال الصيانة األكثر انتشارا، وتسمى أيضا الصيانة التصحيحية،  :الصيانة العالجية

وحاليا مت التخلي على هذا النوع  تتمثل يف التدخل عندما حيدث عطب،: هي الشكل األويل للصيانة

توقف اإلنتاج، تدهور اجلودة، :من الصيانة بسبب التهديدات غري مباشرة اليت حتدثها مثل

  اخل؛...تأخريات

 يتم اجراء حمادثة استعجالية آلية املنجزة يف ) أحيانا(بدال من إجراء الصيانة الوقائية  :الـصـيــانـة اآللـــيــة

ساعات العمل، املسافة بالكيلومرتات، الطاقة املستهلكة، الكمية : (اطار املقابلة احملددة مبعايري من نوع

"  سلوك املعدات": واليت بدورها تؤدي إىل تقليص التكاليف بسبب املعرفة الدقيقة ب...) املنتجة

مقاييس التحمل اي االستطاعة، التشخيص الذايت املنجز : ومدل تلف املكونات باالستعانة مثال

  .انطالقا من املعلومة املقدمة من طرق املستقبلني

 هذه الصيانة تعتمد على التدخل قبل حدوث العطب وهذا عن طريق مقابلة  :ةالصيانة الوقائي

،  أي القيام بتفحص املعدات دوريا من أجل تقليص احتمال  ...)تنظيف، تشحيم(استكشافية

حدوث العطب بدال من معرفة صالحية القطع ومكونات املعدات وتعرب هذه الصيانة مفضلة ضمن 

  .املقاييس أل�ا من األفضل حتمل أعبائها على حتمل تكاليف العطب

 املتطورة تعتمد على حتديد اخللل هذا النوع من الصيانة مناسب وخاص باملعدات  :الصيانة التنبؤية

به بفضل التتبع الدائم ولتحقيق هذا النوع تشرتط شراء والتثبيت واالستعمال الدائم لوسائل  ؤوالتنب

                                                           
 .                                             118مرجع سابق، ص أمحد شاكر العسكري،   )1(

)2(  Philippe Malaval, Christophe Bénaroya , op, cit, p 657.  
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منحىن مراقب احلرارة املزود باألشعة حتت احلمراء، مقياس التداخل، ): وسائل املتابعة(املعقدة ةاملراقب

  .حملل الزيت، املوجات الصوتية، مراقبة املستوى الصوتية، الليزر، املقياس الطيفي

  :المجهزةأهمية الصيانة للمؤسسة الصناعية -2

تعترب أيضا أداة مهمة جلمع املعلومات،  لى زبائن املؤسسة فهينة أداة للمحافظة عاكون الصي  إىل إضافة           

  :)1(نة جبمع ثالث أنواع من املعلوماتحيث تسمح الصيا

ا�هز من خالل عملية الصيانة اليت يقدمها لزبائنه، ميكنه أن حيصل على  :معلومات حول الزبون- 2-1

طريق عالقات تقنية غري جتارية متكنه من احلصول عن معلومات بسبب تواصل املوظفني سواءا مهندسني أو تقنيني 

كما قد متكنه هذه املعلومات ...على املعلومات اليت من خالهلا تساعده على فهم أسباب عدم الرضا الكامن 

  .بتخصيص عروض يف العالقات التجارية املستقبلية مع عمالئه

: معلومات ملشغلي عاملي الصيانة مثل هو إال جمموعة مجيع الفشل احملقق ما :معلومات حول المنتوج- 2-2

هذه املعلومات تسمح بتحسني املنتج احلايل سواء من خالل ...أصل العطب ، استخدام خاطئ أو مفرط، الرتدد،

حتليل احلاجات الكامنة تسمح من  أنمن خالل نصائح االستعماالت واالقرتاحات، كما  أوالعملية اجلوهرية، 

  .اقرتاح سبل ابتكارات ممكنة أخرىجهة 

هي فرصة للمؤسسة ملراقبة املنتجات املنافسة املتواجدة يف السوق خاصة يف  :معلومات حول المنافسة- 2-3

قدمت خدمة الصيانة ملنتجات متعددة العالمات التجارية، متكنها من مجع معلومات حول درجة تطور  حالة ما

كثر حدوثا،درجة رضا الزبائن منها، أيضا ميكن أن يستفيد القسم هذه املنتجات، خصائصها، أسباب العطل األ

   .التجاري من معلومات حول  عقود شراء جديدة هلذه املنتجات املنافسة

اليت تقدمها املؤسسة الصناعية لزبائنها، و الذي مبوجبه  و يعترب من بني أهم اخلدمات املرفقة: الــضـــمــــــان: ثانيا

  .بضمان املنتوج و قدرته على حتقيق الغرض الذي اشرتي من اجله تتعهد املؤسسة

  

  

                                                           
)1(  Philippe Malaval, Christophe Bénaroya, op, cit, p 661.  
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  تعريف الضمان-1

ة ـعـلـــســن الــوب مــــلـــوى اجلودة املطـــتـســـــى مــلــه عـــولــــــــصــــــن حــمــضـــشرتي تــمــلــة لــــة محايـــقــيــان وثـــمــضــل الــكــشــي

  يكون تجة تبعد عنها املطالب غري املشروعة من املشرتين، و مبوجبه ـؤسسة املنــمـــة للـــــة محايــــقــــو يف نفس الوقت وثي

  .)1(البائع ملزم أمام املشرتي يف حالة وجود خلل أو عيب فين، و أن يقوم باستبدال السلعة، إصالحها أو رد مثنها

  :حندد النقاط التالية بشأن الضمان أنميكن  أعالهاعتمادا على ما ورد 

  ؛)الصناعية (  اإلنتاجيةيعترب الضمان من السياسات التسويقية اهلامة و الضرورية للكثري من السلع  

 يعترب الضمان و ثيقة تعهد صادرة من البائع مبوجبها يلتزم بتوفري خصائص معينة بالسلعة؛  

 إىلفسه خالهلا مسؤوال عن تعهده، ختتلف من صناعة املدة اليت يشملها الضمان و اليت يعترب املنتج ن 

  أخرى؛ إىلأخرى و من سلعة 

  يف حالة ظهور عيوب يف السلعة نتيجة االستعمال الطبيعي، فان املنتج ملزم بتصليح السلعة، تبديلها او رد

  مثنها؛

  يح الذي يقبل عند صياغة وثيقة الضمان حياول املنتج و البائع أن حيدد مفردات الوثيقة بالشكل الصر

  .دالـتأويل او االجتها

  :انـــــضمــم الـــديـــقـــباب تــــأس-2

  :)2(املشرتين منها إىلتقدمي الضمان  إىلهناك أسباب عديدة تدفع املؤسسات الصناعية 

  املشرتين جبودة السلعة املشرتاة؛ زيادة ثقة .1

  املشرتين؛ تعترب وسيلة من وسائل الرتويج للمبيعات و كسب شهرة بني مجهور .2

  :تلبية رغبة املشرتين عند طلبهم للضمان من املنتج و خاصة يف حالة .3

  عدم تأكد املشرتي من سالمة السلعة و مالئمتها للغرض الذي من أجله اشرتاها إال بعد االستعمال؛  .أ 

  .حماولة محاية املشرتي لنفسه ضد حماوالت الغش التجاري  .ب 

                                                           
  .113، ص أمحد شاكر العسكري، مرجع سابق  )1(
  .113، ص نفس املرجع  )2(
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  الفروقات بني خدمات الضمان و خدمات الصيانة أهمو اجلدول التايل يوضح 

  

  الفروق بين خدمات الضمان و خدمات الصيانة:   )1- 2( جدول رقم

  خدمات الصيانة  خدمات الضمان

حمددة مبدة زمنية تبدأ من حلظة الشراء و لغاية انتهاء - 

  املدة احملددة يف وثيقة الضمان؛

انتهاء مدة غري حمددة مبدة زمنية، إذ أ�ا تبدأ بعد - 

  الضمان و ال تنتهي إال بانتهاء عمر السلعة؛

خدمات تقدم جمانا للمشرتي الصناعي و يتحمل - 

  تكاليفها املنتج؛

  خدمات يتحمل تكاليفها املشرتي الصناعي؛

هي خدمات تقدم يف حالة كون العطل ناتج عن - 

  .استخدام طبيعي أو خطأ مصنعي

طلب  خدمات تقدم مهما كانت األسباب و حسب- 

  .املشرتي

، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان 1مدخل اسرتاتيجي، ط: أمحد شاكر العسكري، التسويق الصناعي :المصدر

  .118، ص 2000

درجة التعقيد والتقنية العالية اليت تتميز �ا العديد من املنتجات الصناعية جتعل تكوين إن  :نـــــويـــــكـــتـــال: ثالثا

وعليه فإن شرح طريقة العمل، البنية واحمليط وخصائص هذه املنتوجات أصبح اهلدف . أمرا ضروريااملستعملني 

لتعرف على إذن مل يصبح التكوين جمرد عملية التعرف على املنتجات فقط بل هو يشمل ا. األول لعملية التكوين

  .اخل...التقنيات، السوق

 :)1(أهدافه من املهم أن يكونالتكوين من أجل أن حيقق  :شروط التكوين الناجح-1

  يتمتع مبضمون تقين حقيقي؛ 

  يسمح بتحسني معارف املتدربني ؛ 

  يتضمن معلومات مفيدة وفعالة؛ 

  ؛)املعارف(ينقل اخلربات 

  .االعرتاف بالشهادة اليت متنح للمشاركني للداللة على كفاء�م 

                                                           
)1(  Philippe Malaval, Christophe Bénaroya , op, cit, p 665.  
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تسيري ــن يف الـــويـــكـــتــين، الــــقـتــوين الــــكــتـــــال: كما أن هناك أربع أشكال رئيسية للتكوين هي:أشكال التكوين-2

  .)1(و التسويقي و التكوين يف اجلودةو اإلدارة، التكوين التجاري 

  ملختلف أشكال التكوين و اهلدف منها ميثل الشكل التايل جدول

  األشكال المختلفة للتكوين وأهدافهايوضح :   )2- 2( جدول رقم

  المختلفة للتكويناألشكال   األهداف

  اجلودة  تسويقي  جتاري  تسيري   تقين

  +++  /  /  /  +  الوالء

  +++       +  ++  /  +++  المراقبة

  +  +++  /  /  /  االرشاد

  +++  +++  ++  ++  /  االتصال

  ++  ++  ++  +  /  التجارية

Source : Philippe Malaval, Christophe Bénaroya ,marketing Business to Business 

4eme , Pearson    Education, France , 2009,p5.  

  ي ــاعـــــنـصــر الـــيـعـسـتـال استراتجيات: يــــانــــثــال لـمـبـحــثا

يعترب السعر متغريا حساسا يف املزيج التسويقي الصناعي كونه ميثل اإليراد الذي تتحصل عليه                  

 عناصر املزيج التسويقي، حيث توازن منتجا�ا و هو بال شك يرتبط بباقي تسويقاملؤسسة الصناعية من جراء 

إرضاء املشرتين من جهة و حتقيق أهدافها من جهة أخرى، و هلذا فان القرارات  بنياملؤسسة الصناعية من خالله 

   .ةلنجاح املؤسسة و صمودها أمام املنافس من القرارات اإلسرتاجتية املهمة تعترباملتعلقة بالسعر 

  و العوامل المؤثرة فيهمفهوم السعر الصناعي : المطلب األول

   مفهوم السعر الصناعي: أوال

                                                           
)1(  Philippe Malaval, Christophe Bénaroya , op, cit, p 668.  
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أمام عدد  ة و غري املباشرة للمنتوج الذي تقدمه املؤسسة للسوق يعرب السعر عن التكاليف املباشر                  

روف السوق ـــظـــا لـــقــه وفـــضـفـالصناعية رفعه أو خ، و هو العنصر األكثر مرونة أي بإمكان املؤسسة من املنافسني

   .و بعد دراسة توقعات املشرتين الصناعيني

  :تعريف السعر الصناعي-1

يشري السعر إىل قيمة ما يدفعه املشرتي الصناعي للحصول على املنتجات الصناعية الالزمة واليت                

  :منها للسعر تعريفات كثريو .ة داخل مؤسستهومتطلبات العملية اإلنتاجي هتليب احتياجات

   )1("القيمة النقدية أو العينية اليت يدفعها املشرتي مقابل احلصول على املنتج " ميثل السعر 

موضوع السعر هو القيمة اليت يدفعها شخص مقابل االستفادة من مزايا و الفوائد اليت متثلها السلعة أو اخلدمة "

  )2("اهتمامه 

يعترب السعر من أكثر األدوات أو العناصر املكونة للمزيج التسويقي  :أهداف تسعير المنتجات الصناعية-2

 عدد من األسباب أمهها تأثريه على مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها مثل إىل، و يرجع هذا لإلدارةحساسية بالنسبة 

)3(:  

 من السوق؛ احلصول على حصة معينة  

 القدرة على مواجهة املنافسة و حتقيق ميزة تنافسية؛  

  ؛اإلنتاجلتحقيق التوازن بني األسعار و كمية  اإلنتاجيةأو ختطيط الطاقة  اإلنتاجحتديد كمية  

 القدرة على ختصيص املوارد على استخداما�ا البديلة  

 مراحل دورة األعمال الة من حاالت أو القدرة على االحتفاظ باألسعار عند مستوى معني من كل ح )

  أو يف حاالت التضخم يف أسعار خدمات عوامل اإلنتاج؛...) كساد، ركود

 حتقيق معدل عائد على االستثمار مرضي.  

                                                           
 265ص  2010، 1اياد عبد الفتاح النسور، األصول العلمية للتسويق احلديث، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ط  )1(

 19 ، ص2008، األردن، 2حممد ابراهيم عبيدات، أساسيات التسعري يف التسويق املعاصر، دار امليسرة للنشر و التوزيع، ط  )2(

 .                                             347عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص  )3(
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  :العوامل المؤثرة في تسعير المنتجات الصناعية: ثانيا

مثل التكاليف،  الداخليةفاعل جمموعة من العوامل تتأثر أسعار املنتجات الصناعية نتيجة لت                  

 اخل،...الطلب و الطلب املشتق، التشريعات احلكومية ،مثل املنافسة اخلارجية أخرى و اخل،...األهداف التسويقية

 يت تؤثر على حتديد أســعار املنتجات يف السوقمطالبة مبعرفة خمتلف هذه العوامل ال مما جيعل املؤسسات الصناعية

  .اعتماد السعرو أن تأخذها بعني االعتبار قبل 

 ثلو هي ختص العوامل اليت تتعلق باملؤسسة الصناعية و املرتبطة مبختلف أنشطتها م :العوامل الداخلية-1

  رتويجالتوزيع، ال، اإلنتاج

أساسي لتحديد السعر النهائي ألي منتوج مبا يف ذلك املنتوج  عنصرتعترب التكاليف : التكاليف- 1-1

و كلما كانت التكلفة مرتفعة رافقها ارتفاع يف سعر املنتوج و العكس صحيح و ختتلف نوعية التكاليف  .الصناعي

النقل، تكاليف    ، تكاليف الشحن، تكاليف التخزينتكاليف التصنيع: وفقا للمراحل اليت مير �ا املنتوج

   )1(تسويقال

ختتلف السياسات التسعريية وفقا لدورة حياة املنتوج، حيث لكل مرحلة سياسة  :دورة حياة المنتوج- 1-2

خاصة، فمرحلة التقدمي متيل أكثر املؤسسات حنو حتديد أسعار مرتفعة ملنتجا�ا �دف استعادة جزء من التكاليف 

املراحل األخرى فتبدأ بإجراء ختفيض تدرجيي و بسيط  �دف اليت حتملتها يف مرحلة البحث و التطوير، أما يف 

استقطاب عدد كبري من املشرتين الصناعيني، أما يف املرحلة األخرية من دورة حياة املنتوج متيل األسعار حنو 

 ؛ )2(التخفيض الكبري من أجل دفع مبيعات املنتوج

املؤسسة بوضع و تطوير أهداف التسعري مبا تقوم ادارة التسويق يف  :التسويقية للمؤسسةاألهداف - 1-3

يتناسب و يتوافق مع األهداف التسويقية و األهداف العامة للمؤسسة اليت تنوي اتباعها خالل فرتة زمنية معينة  

  :)3(كما يلي

                                                           
 .271اياد عبد الفتاح النسور، مرجع سابق، ص   )1(

 .214، مرجع سابق، ص حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف  )2(

 .20 ، صسيات التسعري يف التسويق املعاصرحممد ابراهيم عبيدات، أسا  )3(
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 و يعترب هذا اهلدف العام لكافة املؤسسات و هو اهلدف األول الذي تشتق :  رارــــمـــتــاء و االســــــــقـــبـــال

منه باقي األهداف اخلاص بالتسعري، لذلك تقوم املؤسسات بوضع أسعار مرنة ميكن تعديلها باستمرار 

  ملنع أي خسائر مؤملة هلا؛

 يعترب الربح من األهداف األساسية اليت تسعى خمتلف املؤسسات للعمل على اجنازه و ذلك  :حـــــــــربــال

لتسديد االلتزامات املرتتبة عليها، و هو من األهداف املشروعة للمؤسسات اليت تسعى اىل حتقيقها و 

ن جهة بشكل تدرجيي حيقق التوافق بني هدف البقاء و االستمرار من جهة و رضا املشرتين م اجنازها

  أخرى؛

 بشكل عام يقصد باحلصة السوقية تلك العالقة بني املبيعات املتحققة لسلعة معينة  :ةــــيـــوقــسـة الـصـــحـال

منسوبة للمبيعات الكلية للسوق لنفس السلعة، و بناءا عليه تقوم املؤسسات بالسعي لتحقيق حصص 

  سوقية حمددة و بنسب معينة كهدف ال بد من حتقيقه من خالل ممارسة كافة األنشطة التسويقية؛ 

عوامل  منتجا�ا أن تأخذ بعني االعتبارتسعري قبل  جيب على املؤسسة الصناعية :ةـــيــارجـــخـــل الـــوامـــعـــال-2

  :البيئة اخلارجية احمليطة للمؤسسة و من أمهها

التسعري، بالعكس هي ب املتعلقةال ميكن للمؤسسة أن تتجنب تأثري املنافسني على قرارا�ا  :ةـــســـافـــنــمــال - 2-1

إىل مطالبة باحلصول على معلومات خبصوص أسعارهم، كما متتد املعلومات ا�معة حول مستوى أسعار املنافسني 

و تعترب هذه اخلطوة  ،إىل زبائنها املؤسسة مجع معلومات حول جودة منتجا�م و اخلدمات املرفقة اليت تقدمها

لتحليل التكلفة  باعتبار أن السعر هو أهم عامل يعتمد عله املشرتي  مهمة للقيام بعملية حتليل املنافع مقابل

املنفعة اليت سيحصل عليها مقابل التكلفة، عندئذ يف حالة كانت جودة منتجا�ا أحسن من جودة املنتجات 

ني تكون متشا�ة ب اليت يف كثري من األحيان  يف السوق الصناعي مع تشابه اخلدمات املرافقة ،املنافسة مثال

، هنا يعين أن املؤسسة اخل...املؤسسات و تكون جزء من املنتوج بسبب ضرور�ا مثل التدريب، الرتكيب، الصيانة

ع ، أما يف حال قررت املؤسسة ختفيض أسعار منتجا�ا عليها توقميكنها وضع أسعار قريبة من أسعار منافسيها

   : )1(اه ختفيضات يف األسعار عادة كما يليردود أفعال املنافسني ، و تتمحور ردود فعل املنافسني اجت

                                                           
 .                                             297موسى سويدان، مرجع سابق، ص   نظام  )1(
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 جتاوب بعض املؤسسات املنافسة بشكل قوي و سريع للتغري يف السعر ألسباب عدة مثل البطء يف م عد

 إىلو من جهة أخرى الثقة الكبرية بوفاء زبائنهم و عدم حتوهلم مالحظة التغيري يف السعر من جهة 

 نخفض؛احلصول على  سعر م جلأفقط من  أخرىمؤسسة 

  بعض املنافسني ال يتجاوبون إذا كانت درجة التغيري يف السعر متدينة من قبل منافس ضعيف، و لكن

 يوجد احتمال أن يتجاوبوا إذا كان التغيري واضحا و كبريا و من قبل منافس قوي و رئيسي؛

 يتجاوب بعض املنافسني بشكل قوي و سريع ألي هجوم على أسواقهم؛ 

 كما من الصعوبة توقع ردود فعلهم اعتمادا على سلوك سابق هلم ميكن التنبؤ برد فعل بعض املنافسني ال ،

 .أو أوضاعهم املالية و أهدافهم

تلعب التدخالت احلكومية دورا مهما يف التأثري على عملية تسعري  :ةـيـــــومـكــحــــال دخالتــتـــــال-2-2 

التدخل احلكومي على أشكال كالتشريعات، الضرائب، اإلعفاءات و األجهزة املنتجات الصناعية، و يكون 

فمثال إذا كان االجتاه احلكومي لدعم اإلنتاج احمللي فان هذا التدخل يأخذ عدة  اخل،..املركزية ملراقبة األسعار

ريع الصناعية أشكال مثل اإلعفاء الضرييب، الدعم املايل عن طريق منح قروض  بضمانات تسهيلية تساعد املشا

احمللية من الوقوف أمام املنافسة، وكذلك يتمثل الدعم احلكومي يف تقدمي االستشارات و  املساعدة للخروج 

لألسواق اخلارجية، كما قد يكون التدخل احلكومي حلماية املنتوج احمللي و ترشيد استعمال بعض السلع فإ�ا 

 ؛ )1(تضاعف الضرائب لرفع أسعار هذه السلع

مبا أن الطـلــب على املـنـتـجـــات الـصنــاعية هـو طلب مشتق من الطلب  :الطلب على المنتجات الصناعية- 2-3

على املنتجات االستهالكية، فاملؤسسة الصناعية مطالبة بتقدير الطلب أوال على املنتجات االستهالكية و �ذا 

، لذا جيب عليها دراسة العوامل املؤثرة الصناعية ميكنها تقدير الطلب من طرف املشرتين الصناعيني على منتجا�ا

على الطلب يف السوق االستهالكي مثل التغري يف احلاجات و الرغبات عند املستهلكني النهائيني، مستوى الدخل 

اخل، و باعتبار أن العالقة بني األسعار و حجم الطلب عالقة عكسية أي كلما ترتفع ...القدرة الشرائية لألفراد و

األسعار ينخفض حجم الطلب و العكس صحيح، لذلك إذا أرادت املؤسسة الصناعية أن ترفع من حجم الطلب 

 إىلسعار املنتجات االستهالكية أدى هذا ، و كلما ارتفعت أعلى منتجا�ا ما عليها إال اعتماد أسعار منخفضة

                                                           
 .216، مرجع سابق، ص حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف  )1(
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اخنفاض الطلب على املنتجات االستهالكية أوال مث  إىلاخنفاض القدرة الشرائية للمستهلكني و هذا بدوره يؤدي 

  .)1(يتبعه اخنفاض الطلب على املنتجات الصناعية

  و الشكل املوايل يوضح العوامل املؤثرة يف تسعري املنتجات الصناعية

  العوامل المؤثرة في تسعير المنتجات الصناعية) : 1-2(شكل رقم 

  الـــعــــوامـــل الــخــــــارجـــيـــــــة                                      ةـــــيـــلــــداخــــــل الــــوامــــــعـــــال          

  

  

  

  

، 1دار امليسرة للنشر و التوزيع، ط ردينة عثمان يوسف، ،حمود جاسم الصميدعياعتمادا على من إعداد الطالبة : المصدر

  .210، ص 2011األردن،

  استراتجيات التسعير في السوق الصناعي :المطلب الثاني

تعترب قرارات التسعري و اسرتاجتياته من القرارات املهمة يف املؤسسة حيث أن تسعري املنتجات                   

تسعري  اسرتاجتياتيؤثر اىل حد كبري على املبيعات و لذلك فان عددا كبريا من املؤسسات حتجم عن ذكر 

   )2(منتجا�ا

  :التالية إسرتاجتية من بني االسرتاجتيات التسعرييةملؤسسة الصناعية ختتار او على العموم 

   

                                                           
 .215، مرجع سابق، ص حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف  )1(

   .325ص  ،2008 ناشر غري مذكور،حممود صادق بازرعة، ادارة التسويق،   )2(

                                             

  التكاليف؛  - 1

 دورة حياة املنتوج؛ - 2

 األهداف التسويقية للمؤسسة - 3

 املنافسة - 1

 

 التشريعات احلكومية - 2

 

على املنتجات الطلب  - 3

 .الصناعية

 

 قرارات

 التسعیر
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  السوق و اختراق قشط إستراتجيتي :أوال

  :قشط السوق إستراتجية-1

على إسرتاجتية قشط السوق يف املرحلة األوىل من تقدمي املنتوج  تعتمد املؤسسة الصناعية                   

حىت وان كانت املؤسسة ال ميكنها احملافظة  ، و تتضمن هذه اإلسرتاجتية وضع سعر مرتفع نسبياالصناعي للسوق

رتفعة ، حيث أن األسعار املكبري �دف حتقيق أعلى ربح ممكن  و إنفاق تروجييمرفوق جبهد  عليه يف املدى البعيد،

ال تؤثر على املشرتين الصناعيني الذين يكون لديهم االستعداد لدفع سعر مرتفع مقابل احلصول على منتجات 

 .أقل اجتاه األسعار املرتفعةصناعية ذات جودة عالية، فهم يتميزون حبساسية 

  :اختراق السوق إستراتجية-2

 ل اكتساح السوق بشكل سريعــبسعر منخفض من أج تقوم هذه اإلسرتاجتية على تقدمي املنتوج                  

اإلسرتاجتية جيب أن يكون السوق حساس للسعر و �ذا جيذب السعر الختيار هذه  ،و كسب حصة سوقية كبرية

  .املنخفض عدد أكرب من املشرتين الصناعيني فيزداد حجم املبيعات

  قشط السوق و اختراق السوق خصائص إستراتجيتي:   )3- 2(جدول رقم 

  )المزايا( أخرىاعتبارات   خصائص المنتوج  الهدف  اإلستراتجية

  

  

  

  قشط السوق

جتزئة السوق و خاصة 

الزبائن القادرين على 

  الشراء بسعر عايل

  سعر عايل؛- 1

  منتوج جديد؛- 2

  عالمة تدعو للتفاخر؛- 3

  تفرد املنتوج يف السوق؛- 4

  .حدود الدخول عالية- 5

 جذب للمنافسنيعوامل - 1

  احملتملني؛

أسعار أدىن للمنتوج من - 2

  قبل املقلدين؛

زيادة األرباح يف املدى - 3

  القصري؛

ختفيض السعر فيما بعد - 4

  .جلذب املزيد من املشرتين

  

  

  

السوق  إىلالوصول 

الواسع بشكل مباشر و 

  .خلق والء للعالمة

  سعر منخفض؛- 1

  منتوج شائع االستعمال؛- 2

  .سهولة تقليده- 3

جعل السوق غري جذاب - 1

  للمنافسني؛

ختفيض األرباح يف املدى - 2
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  القصري؛  اختراق السوق

خطورة كبرية يف دخول - 3

أكرب للمنافسني مما خيلق 

صعوبة لتحقيق األرباح يف 

  .املدى البعيد

  .309، ص2010علي عبد الرضا اجلياشي، التسعري مدخل تسويقي، جهينة للنشر و التوزيع،عمان، األردن،  :المصدر

     )   Loss leader(  إستراتجية القائد الخاسر: ثانيا

هذه اإلسرتاجتية اسم القائد اخلاسر ألن املؤسسة تعرض منتجا�ا بسعر منخفض أقل  يطلق على                 

لى أكرب حصة سوقية ممكنة من �دف احلصول ع ،من منافسيها حمققة خسائر معتربة لفرتات زمنية طويلة نسبيا

 و بذلك تقوم املؤسسة بقيادة السوق و من جهة أخرى تضمن خروج عدد كبري من املنافسني من السوقجهة 

تقدم منتجا�ا إىل السوق  فاملؤسسة الصناعية من خالل هذه اإلسرتاجتية تعتمد باألساس على متغري السعر حيث 

 إسرتاجتيةالتسعريية  اإلسرتاجتيةتعترب هذه  يف احلقيقة. ة منتجا�ابسعر أقل حمافظة يف نفس الوقت على جود

مث بناء  جلذب عدد كبري من الزبائن و ذلك عدوانية أين تقوم املؤسسة ببيع منتجا�ا بأقل من سعر التكلفة

أن املشرتيات الكبرية اليت  رؤية املؤسسة من خالل هذه االسرتاجتية، و عالقات متوسطة و طويلة األمد معهم

     .)1(ارةــــســـاخلـــع بـــيــبـي الـــطـــغـــا أن تـــهـض ميكنــفـخــنـمـر الـسعـال بفضل تتحققسوف 

منتوج  ببيع هذه اإلسرتاجتية تسمح حيث ،B to Bتعترب هذه اإلسرتاجتية التسعريية واسعة االستعمال يف جمال 

فهي  ،مرفقة تابعة للمنتوج األويل صناعية الزبون مرتبط حباجات مستقبلة أو خدمات إبقاءأويل بسعر ضعيف مث 

   .تقوم على االقرتاب من الزبون و البيع بدون هامش ربح ملنتوج أو خدمة مث كسب صفقات أخرى مرتبطة به

الطابعات مثال اليت يقرتحها ا�هزون على زبائنهم بأسعار منخفضة مث تتبعها اآليل  اإلعالمجتهيزات : مثال

  .اــا مـــوعـــاليت تكون أسعارها مرتفعة ن)  حرب الطباعة( خبدمات و أدوات استهالكية الحقة مثل 

  

    

                                                           

 )1(  http://www.businessdictionary.com/definition/loss-leader-pricing.html, visité le 18/08/2016  
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    ) Le yield management(   إدارة العائد إستراتجية: ثالثا

و هي تطبق بشكل كبري يف تسعري  ،مالئمة يف املؤسسات اخلدميةأكثر تعترب هذه اإلسرتاجتية                  

، ظهرت هذه اإلسرتاجتية أوال يف شركة اخل..ة، كراء السياراتيالفندقية و السياحاخلدمات خدمات مثل الطريان، 

ذه ــة هــــيــسات اخلدمـورت املؤسـطمث  يف مثانيات القرن املاضي، Américan Airlinesطريان أمريكان آيرالنز 

على  الربح على زيادة أو تعظيم هذه اإلسرتاجتية تقوم حيث انون العرض و الطلب،ــلى قــاءا عــــنـــة بـــراجتيـــــاإلست

ماد على سياسة رتفعة، و ذلك من خالل تعديل السعر باالعتاملثابتة التكاليفها ب عادة اخلدمات اليت تتميز

  .من السنة و مدروسة خالل فرتات خمتلفة ديناميكية للتسعري

املؤسسات ب خاصة إسرتاجتية تسعري بأ�ا):" Le yield management( تعرف إسرتاجتية إدارة العائد 

كخفض   ،إلدارة أفضل لقدرا�ا و إمكانيا�ا ملنتجا�ا اخلدمية و مرنة تقوم على تقدمي أسعار خمتلفةحيث  ،اخلدمية

   .)2("تعظيم الربحهذا للمسامهة يف و  األسعار مللء األماكن الشاغرة و العكس رفع األسعار يف حالة التشبع

وضع أسعار مرتفعة على رحالت الطريان يف مواسم الذروة مثل األعياد و العطل و أسعار  :على ذلك مثال

منخفضة يف باقي املواسم اليت يقل فيها الطلب، نفس الشيء بالنسبة للفنادق أي وضع أسعار مرتفعة على 

  .الغرف املطلة على البحر يف فصل الصيف مث تبدأ يف االخنفاض مع جميء فصل الشتاء

دمة بأحسن سعر، يف أحسن وقت أحسن خ تسويق طريقة هي دــــائــــة إدارة العـــإسرتاجتي ول أنـــا القـــنـميكن ببساطة

  .و ألحسن الزبائن

  :نستنتج بعض خصائص هذه اإلسرتاجتية خالل ما سبقمن 

إسرتاجتية خاصة باخلدمات اليت تتميز بتذبذب الطلب عليها مثل خدمات الطريان و اخلدمات  

  اخل؛...السياحية

، مثال شركات ةــــظروف احمليطة باخلدمـــري الـــغــــغري بتـــتـــة تــــرنــة مــــرييــعـسـأساسا على إجراءات ت تقوم  

كمواسم (  الطريان حتدد و تغري أسعارها حسب املسافة املقطوعة و كذلك حسب الفصول و املناسبات

  ؛) اخل..االصطياف و األعياد

                                                           

 )2(  http://www.mercator-publicitor.fr/lexique-marketing-definition-yield-management   

        



  الصناعي استراتجيات المزيج التسويقي..........:........................................الثاني الفصل 

 

96 
 

و ضمان استقرار مايل يف األمد  السعر كمتغري مرن للوصول إىل إدارة مثلى خلدمات املؤسسة ستخداما 

 .البعيد

  : )1(كما يلي  تتم هذه اإلسرتاجتية عرب عدة خطوات

 للزبائن؛ بدراسة قواعد البيانات حيث تقوم املؤسسة :مرحلة تحليل توقعات الطلب  

 اخل...وقع رغبات العمالء، األسعار، قوة البيعتت حيث: مرحلة تحديد و تطبيق اإلستراتجية التسويقية  

 حتسني اإلجراءات و التدابري اليت من شأ�ا أن تساعد على حتقيق نتائج  إىل�دف  :مرحلة تقييم النتائج

  .أحسن

  يالحكوم التسعير في السوق :لمطلب الثالثا

يت تتم ال الكبري بسبب حجم الصفقاتميثل السوق احلكومي سوقا مهما للمؤسسات الصناعية                  

ع اإلداري ـــابـــطــــات ذات الـــذا املؤسســـل اجلماعات حملية و كـــثــم املؤسسات احلكوميةو هو يشمل مجيع  ،داخله

 أخرىخدمات تقدمي و أسلع  إنتاجاليت تشرتي سلع أو خدمات لتسهيل  ،و املؤسسات ذات الطابع االقتصادي

برام الصفقات حسب إل قانونية إجراءات اهليئات العمومية يتعني عليها إتباع املؤسسات و هذه و مجيع

  .إجراءات الشراءيتميز السوق احلكومي بطول  لذلك خصوصيا�ا،

  اجلزائريق التشريع ـــة وفـيـومـمـات العـقـفـوم الصـــهـــفــرق ملـطنــتــالبد أن قبل احلديث عن التسعري يف السوق احلكومي 

  الصفقات العمومية: أوال

ني ــعاملـعــقــــود مــكـــتـــوبــــة تـــربم مبقــــابــــل مع مــت"  حسب القانون اجلزائري بأ�ا تعرف الصفقات العمومية 

ة ـــحــلـاجات املصـــة حـــيــبــلــتــ، ل247-15اقتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها يف املرسوم الرئاسي رقم 

  . )2("اقدة يف جمال األشغال و اللوازم و اخلدمات و الدراساتـعــاملت

  :العمليات التالية أو أكثر إحدىيتضح من التعريف أن الصفقات العمومية تشمل 

                                                           

 )1(  http://michel.pendaries.pagesperso-orange.fr/LE%20YIELD%20MANAGEMENT.pdf, visité le    

05/11/2016   

        
 .م 2015سبتمبر  20ھـ الموافق لــ 1436ذو الحجة  06، الصادرة یوم األحد 50الجریدة الرسمیة، العدد  )2(
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 اجناز األشغال؛  

 اجناز الدراسات؛  

 اقتناء اللوازم؛  

 تقدمي اخلدمات.  

  أنواعهاو  الـمــنــــاقــصـات: ثانيا

املناقصة تتعاقد املؤسسات احلكومية مع قطاع األعمال اعتمادا على السعر األدىن، فالسعر يف هذه احلالة يف حالة 

تتعامل املؤسسات احلكومية و اهليئات التابعة هلا عند شراء مستلزما�ا من قطاع  بشكل عام هو األهم، و

  :)2(األعمال عن طريق املناقصة يف معظم أعماهلا، كما يلي

بدعوة ا�هزين املهمني عن طريق الصحف ) املؤسسة احلكومية( حيث يقوم املشرتي : المناقصة التنافسية-1

للتقدم بعروضهم املكتوبة و املغلقة، و حيدد هلم تارخيا معينا و �ائيا لتقدمي تلك العروض، كما و يتم حتديد يوما 

يتم بعدها  قراءة السعر املقدم . ت املتقدمة للمناقصةحمددا و ساعة معينة لفتح العروض أمام مجيع ممثلي املؤسسا

من كل طرف و شروط التنفيذ األخرى، و يتم وضع العروض تنازليا فالسعر األدىن يوضع على أعلى القائمة يليه 

  .الثاين و هكذا

احملتملني يطلق عليها أحيانا املناقصة التفاوضية، حيث يقوم املشرتي بدعوة ا�هزين  :المناقصة المفتوحة-2

بإرسال و تقدمي عروضهم، مث يقوم بعدها املشرتي بدراسة العروض املقدمة و التفاوض مع ا�هزين على اجلوانب 

الــــفـــنـــية و التجارية ليحدد املشرتي الطرف األكثر مالئمة للتعامل معه، يشاع استخدام املناقصة املفتوحة عندما 

  .زين املتنافسني كبريةتكون درجة اختالف بني منتجات ا�ه

   )2( أنواع كما يليثالث  إىل كما تقسم املناقصات من حيث النشر يف الصحف

 أنسب  إىلالتوصل  إىلو هي اليت يتم طرحها عن طريق النشر العام، و �دف  :ةـــــــامـــــعــــالمناقصات ال

فقا للجودة و السعر، و لكل األفراد و املؤسسات احلق يف املشاركة و قد تكون و و أفضل عطاء و 

                                                           
 .                                             300مرجع سابق، ص مسري عزيز العبادي، نظام موسى سويدان،   )1(
 . 220، ص 2012، عمان، 1آخرون، إدارة األعمال اللوجستية، دار امليسرة للنشر و التوزيع، ط علي فالح الزعيب و  )2(
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مناقصة داخلية أو خارجية، و فيها تظهر كل التفاصيل العامة و احلدود املالية و هي تقوم على مبدأ 

  املنافسة و مبدأ املساواة و يعلن عنها يف الصحف؛

 املوردين  إىلالصحف و ترسل الدعوة بالربيد  و هي اليت ال يعلن عنها يف :المناقصات المحدودة

املسجلني يف وزارة الصناعة و التجارة، و هلم صفة الكفاية الفنية و املقدرة املالية، و تستخدم للشراء يف 

  :احلاالت التالية

  العملية الشرائية الصغرية؛ -

  املواد املوردة اليت حتتاج اىل خربة طويلة أو مقدرة فنية مثل الوكالء؛ -

  .عمليات التشغيل لدى الغري مثل ورش سبق التعامل معها -

 هي مناقصة ال يعلن عنها يف الصحف، توجه الدعوة عن طريق الربيد، و لكن  :المناقصات المحلية

القيمة املالية للشراء أقل من املناقصة احملدودة، و الدعوة هنا توجه جلميع املوردين و ليس لعدد حمدود 

  .منهم

  :السعر في العروضتحديد : ثالثا

املؤرخ يف  13/03اجلزائري يرتكز على املرسوم الرئاسي  عملية التسعري يف السوق احلكومي إن           

13/01/2013.  

تشمل أسعار الصفقات العمومية مجيع املصاريف الناجتة عن تنفيذ الصفقة العمومية و التكاليف اخلاصة �ا، و  

  :)1(و يتحدد يف كل صفقة عمومية شكل السعر الذي ميكن ان يكونكذا احلقوق و الرسوم و الضرائب، 

  )كميا و نوعيا ( و هو السعر الذي حيدد مسبقا بكشف حتليلي : جزافيالو  اإلجماليسعر ال -

يطبق هذا النوع من األسعار على األشغال اليت ال ميكن حتديد الكميات فيها اال  :الوحدة بحسب سعرال -

بشكل تقرييب، و ميكن يف هذا النوع من األسعار أن تطرأ تغريات على السعر عند تطبيق البنود اخلاصة 

  بذلك؛ 

  دةو جيمع هذا النوع بني النوعيني السابقني السعر اجلزايف و السعر بالوح :السعر المختلط -

                                                           
  :نصرية بلحاج، حتديد السعر يف الصفقات العمومية وفقا للتشريع اجلزائري، متوفرة على موقع )1(

        Visité le 30/04/2017       http://www.univ-medea.dz/Fac\D\Manifestations\colloque6/32.                                             
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السعر يف صفقات النفقات املراقبة حبسب تقدم األشغال املنجزة، و املثبتة من : السعر حسب النفقة المراقبة -

  املتعامل و ذلك سواءا خبصوص العتاد، اليد العاملة أو األعباء األخرى؛ طرف

)  06( ستة خبصوص الصفقات اليت تدوم يطبق هذا النوع من السعر  :السعر الثابت غير القابل للمراجعة -

  قابلة ألية مراجعة مهما كانت املتغريات االقتصادية و التقنية؛ رأشهر و ال تكون األسعا

ق مراجعة األسعار، و ر كانت األسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من ط  إذا :السعر القابل للمراجعة -

  يكون هذا عند �اية األشغال؛

قد يكون السعر قابال للتحيني، و تفرض ذلك دواعي اقتصادية، و يهدف التحيني : السعر القابل للتحيين -

   .استبدال السعر االبتدائي بالسعر اجلديد إىل

 التوزيع في السوق الصناعياستراتجيات : المبحث الثالث

تكتفي  ت الصناعية، حيث الأحد الوظائف التسويقية املهمة داخل املؤسسايعترب التوزيع                  

، بل جيب عيها بشرائها الرتغيبو  و الرتويج هلا بأسعار مناسبة بتقدمي املنتجات إىل السوق و تسعريها املؤسسات

كل وأن تقوم   ،خدمة ملصاحلهم يف املكان و الزمان املناسبني الصناعينيأيضا أن جتعلها متاحة جلميع الزبائن 

     .قيق أهدافها التسويقيةتساعدها على حت تتماشى مع إمكانا�ا و تصميم قنوات توزيعيةب صناعيةمؤسسة 

   ماهية قنوات التوزيع و وظائفها في السوق الصناعي: المطلب األول

، يف أو التخزين و التوصيل النقل للوهلة األوىل أنه يعرب عن عملية ميثل التوزيع للبعض عند مساعه                 

، فهو عملية اخل...األنشطة السابقة الذكر باإلضافة إىل وظائف أخرى متويلية، قانونيةحني أنه يعرب عن مجيع 

اة ـــقنــــال و متثل ،يف الوقت و الزمان املناسبني ،الزبائن املشرتين أو إىل من املؤسسة املنتوجـال قتــنتساهم يف امعقدة 

  . للمؤسسة الصناعية الذي سيسلكه املنتوج و الذي يكون مرتبط باإلسرتاجتية التسويقية املنفذ التوزيعية ذلك

  ماهية قنوات التوزيع: أوال

   :قنوات التوزيع تعريف -1

تعترب قنوات التوزيع وسيلة لتسهيل حركة نقل املنتجات من املؤسسات إىل الزبائن و املشرتين                  

الصناعيني و النهائيني على سواء، و العمل على سد الفجوة اليت توجد بينهم و املسامهة يف انسياب املنتجات 
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عملية انسياب  "  McCarthy حسب و اليت يقصد �ا بعملية التوزيع تعرف هذه العملية و، بكفاءة عالية

منظمة  و لكل ، )1("السلع و اخلدمات اليت تشارك فيها املنظمات و األشخاص و انتقاهلا من املنتج إىل الزبون 

  .نظامها التوزيعي الذي يتمثل يف قنوات أو منافذ التوزيع

ام ــــيـــقـــــــة الــــسؤوليــــم مــهـــقـــاتــــلى عـــع عــــقــــن تـــــراد الذيــــــات أو األفـــؤسســـــوع املــــمـــجم "تعرف قنوات التوزيع بأ�ا  

ن يف ــائــــزبـــــن إىل الـــيـــجـــتـنـن املـات مـــجـــتـق املنــــدفــة تـــيـلــمـعــة بــــطـبــرتـة املـــــروريـــف الضــــائــــن الوظـة مــــوعــمـــمبج

  .)2("ة ــــدفــهــتـواق املســـاألس

املنظمات املرتابطة يف عملية تسهيل / جمموعة من املؤسسات" القناة التوزيعية بأ�ا    Davidsonيعرف كما

   )3(" توفري املنتجات من املنتجني اىل املستهلكني النهائيني أو املستعملني الصناعيني 

جممـــوعـــة مـن املـنـــظــــمــات اليت تـــعمـــل عــلى حتريــــك املنــتــجـات  "ع ــوزيــتـاة الـنـالصناعي يقصد بقيف السوق كذلك 

      )4("طــاء إىل املستـــخـدم الـصنـــــاعي مـبــــاشرة أو من خـــالل الـوس) املـصـنـع ( الـصــنــــاعـــيـــة و املـعـــلــــومــــات من املنـــتـــج 

 منتجة  مؤسسة بني متثل حلقة وصل وق الصناعيــسـادل يف الـــبــتــات الــــيــلـــأن عمق ــــابـــيبني التعريف الس

، و تساهم يف عملية نقل املنتجات الصناعية من أماكن إنتاجها إىل مستعمليها  ةـــدمـــخـمست مؤسسة و

املستخدم أو املشرتي الصناعي أو من املنتج إىل املوزع الصناعي و من مث و تتم يف اجتاهني من املنتج إىل 

  .املستخدم الصناعي

   :خصائص قنوات التوزيع في السوق الصناعي-2

ختتلف قنوات التوزيع املستخدمة يف توزيع السلع و اخلدمات االستهالكية عن القنوات التوزيعية                

  : )5(، مما جيعل هلا خصائص مميزة تتمثل يفإىل زبائن صناعيني صناعيةستخدمة يف توزيع منتجات امل

                                                           
                      .         432إحسان دهش جالب، هشام فوزي دباس العبادي، مرجع سابق، ص   )1(

 .127، ص 2009، دار امليسرة للنشر و التوزيع،عمان،1مدخل تطبيقي متكامل، ط –علي فالح الزعيب، إدارة التوزيع  )2(

 .297زكريــاء عـــزام و آخرون، مرجع سابق، ص   )3(

 .                                             261، مرجع سابق، ص الصميدعيجاسم   )4(

                                              .245مرجع سابق، ص عزيز العبادي،  مسري، موسى سويدان  نظام  )5(
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 يف مناطق جغرافية حمددة و يتواجدون حيث ) الوسطاء ( يرتكز املوزعون الصناعيون  :التوزيع الجغرافي

  تتواجد األسواق الصناعية، أي يف املدن الكربى و حيث املناطق الصناعية؛

 ات التوزيع يف السوق قنوات التوزيع يف السوق الصناعي  قنوات قصرية مقارنة بقنو  تعد :حجم القناة

و السبب يف قصر قنوات التوزيع يف السوق الصناعي هو أن الزبائن أو املشرتين الصناعيني االستهالكي، 

وفرة يف املنتوج، اخلربة الفنية و اخلدمات املرفقة، يف احلقيقة هذه التوقعات  يتوقعون أن جيدوا عند املنتجني

  جيب أن تتحقق سواء من طرف الوسيط أو من طرف املؤسسة املنتجة و املوزعة؛

 يعد الوسطاء الصناعيون بشكل عام مؤهلني فنيا و تربطهم عالقات قوية مع  :صفات الوسطاء

يف السوق الصناعي عن التنوع  د و أنواع الوسطاء املستخدمنياملؤسسات الصناعية، كما خيتلف عد

  الكبري املوجود يف السوق االستهالكي من جتار اجلملة و جتار التجزئة؛

 يستخدم بعض املسوقني الصناعيني خليطا من القنوات املباشرة و غري املباشرة  :نظام التوزيع المختلط

    .عندما تكون موارد املؤسسة حمدودةلتلبية متطلبات القطاعات املختلفة، أو 

  :المنتجات الصناعية توزيعأنواع قنوات -3

تعترب من أقدم طرق التوزيع و أقصرها، مبوجبها يقوم املنتج ببيع بضاعته إىل  :قنوات التوزيع المباشرة- 3-1

القيمة املرتفعة و و هي ختص املنتجات ذات ، )1(دون تدخل أي وسطاء يف إمتام صفقة البيع املشرتي مباشرة

املواد : املنتجات ذات اخلصائص الفنية املعقدة و اليت تتطلب نوعا من الشرح، من أمثلتها يف السوق الصناعي

  اخل...، السلع ذات التكنولوجيا العاليةاألولية، الطائرات، املعدات الثقيلة

  :)2(من بني مزايا استخدام قنوات التوزيع املباشرة جند

  بوظيفتني من وظائف التسويق و مها الرتويج و التسويق يف نفس الوقت، فالتوزيع املباشر يساعد القيام

ة ــيــكـــلــل املـــقـــارة الرغبة و جذب الزبائن و هذا من مهام الرتويج، كما يسهل إجراءات البيع و نــــعلى إث

  و عملية الدفع و التحصيل و سرعة وصول املنتوج إىل املشرتي؛

                                                           
  .128عـلـي فـالح الـزعـيب، مرجع سابق، ص  )1(

 128نفس املرجع، ص   )2(
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 ة التكلفة حبذف حلقة وصل أخرى بني املنتج و الزبون؛قل  

 حتقيق االحتكاك املباشر بني املؤسسة املنتجة و الزبائن مما يؤدي إىل حتقيق الطلب املباشر؛  

 تؤمن وصول املعلومات من السوق إىل داخل املؤسسة بشكل أسرع من قنوات التوزيع الطويلة؛  

 توزيعتفادي املشاكل املرتتبة عن طول قناة ال.  

  :قنوات التوزيع غير المباشرة- 3-2

  :  )1(يف حالة املنتجات الصناعية توجد ثالثة أشكال لقنوات التوزيع غري املباشرة

يوجد وسيط واحد فقط و هو املوزع الصناعي، و هو جهة مستقلة يشرتي املنتجات الصناعية مث يعيد  

  املعدات و التموينات الصناعية؛األدوات املعمارية، و : بيعها للمشرتي الصناعي مثل

يوجد وكيل متوسط بني املؤسسة الصناعية و املشرتي الصناعي، و الوكيل ال ميتلك املنتجات الصناعية   

  كما هو احلال بالنسبة للموزع الصناعي و إمنا هو وسيط بعمولة من املنتج أو املشرتي الصناعي؛

املنتجات الصناعية للمشرتي الصناعي، فالوكيل لديه يوجد وكيل و موزع صناعي يتوسط عملية إيصال  

معرفة مبنطقة جغرافية معينة و املوزع الصناعي هو الذي يتم عملية البيع للمشرتي الصناعي، و تصلح 

  .هذه الطريقة يف حالة دخول أسواق حمدودة و صغرية احلجم

  الشكل التايل يوضح القنوات التوزيعية اخلاصة باملنتجات الصناعية

  

  

  

  

                                                           
 .306كريــاء عـــزام و آخرون، مرجع سابق، ص ز   )1(
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  القنوات التوزيعية الخاصة بالمنتجات الصناعية:   )2-2(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 ،1الطباعة، ط  زكرياء عزام و آخرون، مبادئ التسويق احلديث بني النظرية و التطبيق، دار امليسرة للنشر و التوزيع و :المصدر

  .305ص، 2008األردن،  عمان،

  عـــوزيـــتـوات الــنــف قـــائــوظ: ثــانـــــيـــــا

تنطلق أمهية قنوات التوزيع من نقطة جوهرية و هي كو�ا قريبة من األسواق املستهدفة و تتعامل مع               

هناك العديد من الوظائف و املهام اليت تنجز من طرف نشاط التوزيع نشري إليها الزبائن الصناعيني بشكل مباشر، 

  :)1(يف ما يلي

وظائف التبادل هي وظائف أساسية و حيوية أل�ا بداية عملية التبادل مع  إن :وظائف التبادل التجاري-1

  املشرتي  و ما يرافقها من تعقيدات، فهذه الوظيفة تسهل و ختدم التبادل املادي؛

، و يقصد بالوظائف التسهيلية الوظائف اخلدمية سواءا كانت قبل الشراء أو بعد البيع: الوظائف التسهيلية-2

  ؛هم الشرائيو هلا دور كبري يف اختاذ قرار  الصناعيني هذه الوظائف ذات بعد مهم للمشرتين ربتتع

من خالل شبكة التوزيع اليت تقيمها املنظمة تضمن عملية تدفق املعلومات اليت  :وظيفة تدفق المعلومات-3

حيث كلما كانت املعلومات املتدفقة لقنوات التوزيع أكثر سرعة و دقة   ،تساعد يف عملية صياغة و اختاذ القرارات

                                                           
      .32ص  ،2008حممود جاسم الصميدعي، إدارة التوزيع منظور متكامل، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، األردن،   )1(

     

 المؤسسة المنتجة المؤسسة المنتجة

 

 المؤسسة المنتجة

 

 المؤسسة المنتجة

 

 الموزع الصناعي الـوكـــیــــل   

 المشتري الصناعي المشتري الصناعي

 

 المشتري الصناعي

 

 المشتري الصناعي

 

 الموزع الصناعي

 الـوكــیــل   
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وعيات للمنتجات التسويق خاصة فيما يتعلق بالكميات و الن إلدارةسرعة املعلومات ب إيصالعلى كلما ساعدت 

  رغبات يف الوقت املالئم و بالنوعية و الكمية املطلوبة؛الاجات و احلتلبية  إىلمما يؤدي  املباعة 

   ؛عملية الشراء اليت يقوم �ا الزبائن متثل عملية استثمار مايل إن :وظيفة االستثمار المالي-4

، فتوفر املنتجات يف خمتلف قنوات التوزيعتعتمد هذه الوظيفة بشكل أساسي على توفر  :الطلب إثارةوظيفة -5

  .إثارة و خلق الطلباملنتجات يعترب عامال مهما يف عملية 

  تصميم قنوات التوزيع في السوق الصناعيخطوات : المطلب الثاني

توفر هلم السلع و اخلدمات  فهي متثل قنوات التوزيع حلقة الوصل بني املؤسسة الصناعية و زبائنها              

، تعد القرارات املتعلقة بصميم هذه القنوات التسويقية ذات اليت سوف يستخدمو�ا لتقدمي سلع و خدمات أخرى

أمهية كبرية للمؤسسة الصناعية ذلك ألن تأثري هذه القرارات سيمتد لفرتة طويلة حبيث يكون من الصعوبة على 

حىت  القنوات التوزيعية بعدة خطوات و بناء ، و متر عملية تصميمو جيزة تغيري قنوا�ا التوزيعية كل فرتةاملؤسسة 

  .تتمكن املؤسسة الصناعية من بناء القناة اليت حتقق أعلى قيمة لزبائنها

   :تتبعها املؤسسة الصناعية ميكن أن اليت توزيعيةخطوات تصميم قناة  أهم و فيما يلي 

أحد باعتبار التوزيع  ،ترتبط أهداف القناة التوزيعية باألهداف التسويقية ككل :تحديد أهداف القناة التوزيعية- 1

ـــة مع أهداف املؤسسة مـــة جيب أن تكون منسجـــيـــعــوزيـــالت اةــــنـــداف القــان أهــف هـــيـو عل ،عناصر املزيج التسويقي

وات يتطلب حتديد أهداف القناة معرفة املنتوج و متطلباته حىت يتم اختيار القن .كذلك األهداف التسويقيةو  

فعلى سبيل املثال األهداف التوزيعية ملنتجي ملعدات و اآلالت . املطلوبة املنتجات التوزيعية اليت تتوافق مع هذه

خيتلف عن األهداف التوزيعية ملنتجي املواد األولية كاحلديد و الصلب، حيث يعد اهلدف التوزيعي يف املثال األول 

يكون اهلدف التوزيعي هو توفري املنتوج بأقرب وقت ة ـيـانـــثــة الـــهو تزويد الزبائن خبدمات مرفقة فعالة بينما يف احلال

   :، ومن بني أهداف القنوات التوزيعية اليت تضعها املؤسسة)1(و أقل تكلفة

                                                           
 .253نظام موسى سويدان، مرجع سابق، ص    )1(
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ختفيض التكاليف التوزيعية، و تظهر عادة التكاليف املرتفعة يف القنوات التوزيعية املباشرة لذلك تلجأ  

إىل االعتماد على قنوات غري مباشرة لتوزيع منتجا�ا يف السوق عن  الصناعية يف بعض احلاالت املؤسسة

  ؛طريق الوسطاء

نتجات الذي يتميز مب�دف املؤسسة إىل تقدمي خدمات تسهيالت لزبائنها خاصة يف السوق الصناعي  

  ؛املباشرةبعملية التوزيع من خالل القنوات  يف هذه احلالة تلزم املؤسسة الصناعية ،معقدة فنيا

 عدد ممكن من الزبائن املشتتني جغرافيا يلزم املؤسسة الصناعية االعتماد على قنوات الوصول إىل أكرب 

التوزيع غري مباشرة، و ذلك باالتفاق مع وسطاء ذو كفاءة لتغطية املناطق اجلغرافية اليت يتواجد فيها 

 الزبائن الصناعيون؛

أن تتبىن  أهدافها التسويقية ككل، و ميكن ا يتماشى معباإلضافة إىل أهداف أخرى تضعها كل مؤسسة صناعية مب

  ؛هداف للقناة التوزيعية املباشرةاملؤسسة عدة أ

 اخلطوة الثانية  املؤسسة الصــنـــاعية إىل هــجـــتـــة تـــيـــعـــــوزيــتـبعد حتديد األهداف ال :تحديد بدائل القناة التوزيعية-2

الوسطاء نوع أ :أربع مسائل رئيسية هذه املرحلة بتحديد تتضمنالقناة التوزيعية املناسبة،  بدائل املتعلقة بتحديد

تحديد املهام و الوظائف اليت جيب تنفيذها ذلك بو  ،عدد القنوات و مسؤوليات أعضاء القناة عدد الوسطاء،

  :)1(كما يلي  الزبائن الصناعيني إىللتحريك املنتوج من املصنع 

تستطيع املؤسسة الصناعية حتديد أكثر من قناة أو وسيط لنفس املنتوج خلدمة  :الوسطاءأنواع تحديد   .أ 

قطاعات سوقية خمتلفة، فعلى سبيل املثال بإمكان شركة لصناعة احلديد و الصلب تزويد قطاعات سوقية 

امل بشكل فتتع. اخل..خمتلفة يف كل املناطق مثل قطاع الدراجات اهلوائية، قطاع السيارات، قطاع األثاث

مباشر مع زبائنها الكبار املوجودين يف مناطق جغرافية رئيسية من خالل فروعها، أما بالنسبة لزبائنها 

متوسطي احلجم تتعامل معهم عن طريق وكالء مستقلني، و ميكنها تلبية احتياجات قطاع األثاث عن 

  ةطريق املوزعني، و هكذا يتشارك الوسطاء و املؤسسة يف املهام التوزيعي

يف حال اختارت أن تقوم بتوزيع و بيع منتجا�ا  جيب على املؤسسة الصناعية :الوسطاء تحديد عدد  .ب 

الذين ستعتمد عليهم لتوزيع  أن حتدد عدد الوسطاء أو  متعددة قنوات توزيعية غري مباشرة باالعتماد على

                                                           
 .254نظام موسى سويدان، مرجع سابق، ص    )1(
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إسرتاجتية التوزيع  أساسية و هي إسرتاجتية التوزيع املكثف إسرتاجتيةمنتجا�ا يف السوق، هناك ثالث 

  :)1(مضمون كل إسرتاجتية فيما يلي احملدود و إسرتاجتية التوزيع االنتقائي،

 ـــوزيـــــع املنتجات الصناعية النمطية    ة على تـــــراجتيـــذه اإلستـــوم هــــقــــت :التوزيع الكثيف إستراتجية      

      حيث يتم توفري هذه املنتجات يف ،و اليت يتم شراؤها بشكل متكررذات األسعار املنخفضة و            

  ؛يف منطقة جغرافية معينة تاحةامل التوزيعية نافذ امل كافة          

 اختيار منطقة جغرافية واحدة  اإلسرتاجتيةتعين هذه  :) دالمحدو  (الحصري  إستراتجية التوزيع

يتم االتفاق على توزيع السلعة من خالل أحد الوسطاء حيث يقوم  اإلسرتاجتيةو ضمن هذه 

الوقت تتوقع املؤسسة  يف نفس. ال يبيع سلعة مشا�ة أنالوسيط ببيع املنتوج و يلتزم بذلك على 

 و تناسب هذه اإلسرتاجتية .كبريجهود بيعي  القيام مب الصناعية من املوزع الذي قامت باختياره

  ؛اآلالت و املعدات ل ـثـن مــصصيـتخـاليت حتتاج إىل موزعني م املنتجات الصناعية املعقدة فنيا أكثر

 ال تبنت هذه اإلسرتاجتية عدد ــة يف حـــيـــاعـــنــصــار املؤسسة الـــختت :إستراتجية التوزيع االنتقائي      

    حمدود من املوزعني الصناعيني يكون بني اثنان أو ثالثة أو أكثر ملنطقة جغرافية معينة، ما جيعلها           

    صري، و هذا بطبيعة احلال يرجع إىل ـــحـع الــــوزيــتـتقع بني إسرتاجتية التوزيع الكثيف و إسرتاجتية ال          

   بالنسبة للمؤسسة  ال يف اإلسرتاجتيتني السابقتني،خصائص املنتوج و حاجات الزبائن كما هو احل         

     الصناعية كلما كان عدد املوزعني قليل كلما كان من السهل عليها السيطرة عليهم و بناء عالقات          

  قوية معهم         

  .التايل مقارنة خمتصرة بني إسرتاجتية التوزيع الكثيف، االنتقائي و احملدود دوليوضح اجل     

  .مقارنة بين إستراتجية التوزيع الكثيف، االنتقائي و المحدود:   )4- 2(رقم  جدول

  إستراتجية التوزيع

  

  التوزيع المحدود  التوزيع االنتقائي  التوزيع الكثيف

  وحيدة تغطية  تغطية حمدودة  تغطية مكثفة  التغطية

تواجد املنتجات يف  -   عوامل القوة

  .كل مكان

  

اختيار أفضل من - 

  ميكن التعامل معهم

جتنب احتكار الوكيل - 

التعامل مع منفذ - 

  توزيعي حمدد؛

  .تكلفة أقل- 

                                                           
            280، ص 2000، عمان، األردن، 1محو السند، مبادئ التسويق احلديث، دار املسرية للنشر و التوزيع، ط.خالد الراوي، د  )1(
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  .الوحيد

  تكلفة عالية؛-   عوامل الضعف

عدم دعم املوزع - 

  .للمؤسسة

صعوبة يف تتبع - 

  .املنافسة

خماطر االعتماد على - 

  .واحدموزع 

  مجيع املوزعيني -    عدد المنافذ

الصناعيني يف منطقة  

  .جغرافية حمددة

عدد حمدود من - 

املوزعني يف منطقة 

  .جغرافية حمددة

موزع واحد يف منطقة - 

  .جغرافية حمددة

  نوع المنتجات

  الصناعية

  األدوات املكتبة - 

   جتهيزات اإلعالم اآليل- 

  

  اآلالت و املعدات-    - 

    437 ص 2008، مكتبة عني مشس، القاهرة، 10طلعت أسعد عبد احلميد، التسويق الفعال، ط :المصدر    

و يطلق على  يعد استخدام أكثر من قناة توزيعية أمرا شائعا يف سوق األعمال: تحديد عدد القنوات  .ج 

و بناءا على حاجات القطاعات السوقية املختلفة "   التسويق المتعدد القنوات" هذا األسلوب 

يستخدم املسوقون أكثر من قناة مثل التوزيع املباشر عن طريق مندويب املبيعات التابعيني للمؤسسة، أو 

 التوزيع غري املباشر عن طريق الوكالء املستقلني و املوزعني؛

تقوم املؤسسة الصناعية  توزيع غري مباشرةيف حال تطلب األمر قنوات  :تحديد مسؤوليات أعضاء القناة  .د 

شروط ــــذه الــــع هــــضــــث تــيــحي، ـــاعــــنـــوفر يف املوزع الصـــتـــي أن تـــغــبـــنبتحديد املسؤوليات و املهام اليت ي

 السعرلتزام �ا من الطرفني مثل و املسؤوليات بشكل مكتوب توضح من خالله املسؤوليات الواجب اال

 نــرفيــطـن الـام بيــشروط البيع، املناطق البيعية، اخلدمات املرفقة، و هذا لتجنب حدوث تضارب يف امله

 تتطلب خدمات مرفقة جيب أن يكون هناك وضوح منتجاتشراء بفعلى سبيل املثال يف حالة قيام زبون 

                                              .ذه اخلدمات� منذ البداية فيما خيص اجلهة اليت سوف تتكفل 

لكون هذه املرحلة  التوزيعية عملية صعبة و مهمة القنوات تعترب عملية تقييم  :المرتقبة بدائل القنوات تقييم-3

  .ميكن أن تعتمد عليها لتوزيع و بيع منتجا�ا يف األسواق املستهدفة القنوات املناسبة اليت عليها اختيار يتوقف
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معايري لتقييم املوزعني بدراسة البدائل املتاحة، مث حتدد بعدها تبدأ  ،احملتملني فتبدأ املؤسسة جبمع و حصر املوزعني

   :)1(تعتمد املؤسسة يف عملية اختيار القناة املناسبة على عدة معايري أمهها .ار البديل األفضل بالنسبة هلاو اختي

 يف البيع و التوزيع يف القطاعات السوقية املستهدفة و الزبائن الذين  املوزع احلالية و املستقبلية إمكانات

  تسعى املؤسسة الوصول إليهم؛

 املركز املايل للموزع و مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته يف املواعيد احملددة؛  

  البيعي كفاءة اجلهاز البيعي للموزع، أي عدد البائعني و مؤهال�م و مدى كفاء�م يف حتقيق املستوى

  املطلوب؛

 موقع املوزع و مدى توافق ذلك مع أماكن تواجد الزبائن الصناعيني؛  

 اخل ...تركيب، صيانة(  لتلبية متطلبا�م أن يوفرها للزبائن خدمات املوزع املرفقة باملنتجات و اليت ميكن(.   

املعلومات عنهم و تقييمهم تأيت  املرتقبني و مجع بعد حصر املوزعني :أو القنوات المناسبة اختيار القناة-4

و الذي ينسجم مع  من بني البدائل العديدة يقع االختيار الفعلي على املوزع األفضل .مرحلة اختيار القناة املناسبة

خيتار املسوق الصناعي القناة التوزيعية اليت تليب احتياجات الزبون بشكل فعال  األهداف التوزيعية احملددة سابقا، و

     .)2(و مبستوى أكثر من املنافسني

بتقييم عمل القناة التوزيعية و ذلك مبقارنة أدائها الفعلي مع  تقوم املؤسسة :تقييم و تحفيز أعضاء القناة-5

 إىلة تسعى ـــيـــعــيــفاملؤسسة ميكن أن تضع أهدافا ب .احملددة سابقااألهداف التوزيعية األداء املتوقع و بناءا على 

الكلية  اإليراداتعدد الوحدات اليت جيب بيعها يف فرتة زمنية حمددة، حجم : حتقيقها كأن تتضمن هذه األهداف

ء اخل و ميكن بعد وضع األهداف مقارن االجناز الفعلي لكل عضو من أعضا...من املبيعات، حصة السوق

  . )3(القناة

                                                           
  .378، ص 1993عبد الفتاح الشربيين، أساسيات التسويق، الناشر غري حمدد، القاهرة،    )1(

 .259نظام موسى سويدان، مرجع سابق، ص    )2(
  .351، مرجع سابق، ص امساعيل السيد   )3(
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وات ــنـقـاء الـــضــو مبا أن قنوات التوزيع ميكن أن  توزع منتجات أخرى منافسة فعلى املؤسسة العمل على حتفيز أع 

  :)1(عدة طرق مثل حلثها على االهتمام مبنتجات املؤسسة أكثر و ذلك من خالل ــيـــةعــالتوزي

  منح هامش ربح عايل؛ 

  زيادة نسبة اخلصم؛ 

  برامج تدريبية؛تقدمي  

  .تقدمي مساعدات مالية عند الالزم 

   مـــاهــيـــة الــتــوزيــــع الــــمادي و مــجــــاالتـــه فـي السوق الـصـنـــــاعـي: الـمـطـلـب الـثــالـث

 املستخدمني من حتتاج املؤسسة الصناعية إىل نظام حيوي يساعدها على إيصال منتجا�ا إىل                 

 الكميات املناسبة و يف املكان و الزمان املناسبنيوفقا الحتياجا�م من  ،يف األسواق املستهدفة الزبائن الصناعيني

، و حىت حتقق املؤسسة ذلك ال بد هلا من مع النظر إىل اعتبارات التكلفة اليت ميكنها أن حتقق رحبية للمؤسسة

كل من عمليات النقل   يشملللمنتجات الصناعية و الذي  يضمن التدفقات املادية نظام توزيع مادي فعال

  .معاجلة البيانات التخزين، الرقابة على املخزون، املناولة، التغليف الصناعي و

  اديــــمـــع الـــوزيـــتــة الــــيـــاهـــم: أوال

 ، حيثالصناعية اإلنتاجية خاصةداخل املؤسسات سياسة التوزيع التوزيع املادي جزء من  يعترب                 

  :ميكننا تعريف التوزيع املادي كما يلي ميثل العالقة بني املؤسسة الصناعية و الزبائن و

 األنشطة مبا فيها و الذي يتضمن عدة ة للتسويقـــيـــرعـفـة الـــطـشـأحد األنهو "  :تعريف التوزيع المادي-1

وقت و املكان املناسبني ــأماكن إنتاجها إىل األسواق املستهدفة، يف الحركة املنتجات من تخطيط و الرقابة على ال

  . )2("و بالكمية املناسبة و بأقل تكلفة ممكنة 

  

                                                           
  .324زكرياء عزام و آخرون، مرجع سابق، ص    )1(

  .204ص، 2012، عمان، 1شر و التوزيع، طعلي فالح الزعيب و آخرون، إدارة األعمال اللوجستية، دار امليسرة للن  )2(
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املصنع و من مث  إىلهو كافة األنشطة اخلاصة بتوريد املواد و املعلومات " و يف تعريف أخر جند التوزيع املادي 

   )1("أسواقها املختلفة إىل إيصاهلا

  :أن التوزيع املادي ةالسابق لنا من التعاريفيتضح 

 أحد األنشطة التسويقية املهمة و املسؤولة عن حركة املنتجات و وصوهلا إىل األسواق املستهدفة؛  

 ،مراقبة  التغليف، التدفقات املادية للمنتجات تتطلب جمموعة من العمليات املنسقة مثل النقل، التخزين

  اخل،...املخزون

  املنفعة الزمانية و املكانية للمنتجات و بأقل تكلفةيساهم يف خلق.  

لق املنفعة املكانية ــــه خيــــونــــتربز أمهية التوزيع املادي بالنسبة للمؤسسة و املشرتي يف ك :التوزيع الماديأهمية -2

  : )2(من خالل النقاط التالية و الزمانية، و فقا ملعهد التسويق الربيطاين تظهر أمهية التوزيع املادي

 يف أماكن البيع و  يقدم التوزيع املادي للمشرتي خدمة تعريفية بالسلع و اخلدمات من خالل نقلها و عرضها

أوقات تواجد املشرتين، فلوال التوزيع املادي لتعذر على املشرتي احلصول على املنتجات من املنتجني بسهولة، 

 األمر الذي قد يرتتب عليه تكاليف أو جهود كبرية؛

  ينها يعمل التوزيع املادي كأداة تنظيم و توازن بني العرض و الطلب للسلع يف السوق و ذلك من خالل ختز

 حلني الطلب؛

 حيقق التوزيع املادي ميزة تنافسية للمنظمة إذا ما مت ختطيطه و تنفيذه و مراقبته بشكل فعال؛ 

 يوفر التوزيع املادي إمكانية حتقيق التكامل األمامي و التكامل اخللفي يف قناة التوزيع.  

 مجاالت التوزيع المادي في السوق الصناعي: ثانيا

مميزة للزبائن من سياسة التوزيع املادي مبجموعة من األنشطة و املهام املتعلقة بتقدمي خدمة  ترتبط               

خالل خلق القيمة الزمانية و املكانية للمنتجات، و ميكن تلخيص جماالت التوزيع املادي يف النقل، التخزين، 

 .املناولة، معاجلة الطلبات، االتصاالت و التعبئة و التغليف

                                                           
 .302ادارة التوزيع، ص  حممود جاسم الصميدعي،   )1(
                      .         436إحسان دهش جالب، هشام فوزي دباس العبادي، مرجع سابق، ص   )2(
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  تايل يوضح جماالت التوزيع املاديالشكل ال

  الصناعي في السوق مجاالت التوزيع المادي:   )3-2(الشكل رقم 

  

                          

  و التغليف التعبئة  االتصاالت  معالجة الطلبات  المناولة  التخزين  النقل

  .جلة تنمية الرافدين،ماألداء المنظمي ا فيالتوزيع المادي و أثرهأكرم أحمد الطويل، أنشطة .د: المصدر

أن تضمن عملية  جب على املؤسسة الصناعيةتو ييعد من األنشطة الرئيسية للتوزيع املادي ، حيث  :لـــــــنقــــال-1

املنفعة  فالنقل يساهم يف خلق ،اـــهـيـــلـب عــلـطــال نـاكـــأمإىل  اجهاــــتــــإن اكنـــأمنتجا�ا من مل السليم املادي نقلال

 بطريقة فعالة ا بأقل تكلفة والقيام �ذ إىلو ال شك أن املؤسسة الصناعية تسعى و الزمانية للمنتجات،  املكانية

ة رضا ـــــزها زادت درجــــهيـــات و جتــيــبـــتنعكس فيما بعد على رضا زبائنها، فكلما قلصت الوقت بني استالم الطل

، و يف وسيلة النقل املناسبة القرارات اليت يتم اختاذها الختيار من خالل يكون و هذا ن و العكس صحيح،ـــائــــزبــــال

النقل الربي بالشاحنات، : العموم تستطيع املؤسسة الصناعية أن تلجأ إىل أحد وسائل النقل املتوفرة هلا مثل

  النقل البحري أو النقل اجلوي، بالسكك احلديدية،

    :)1(األمهية النسبية لكل شكل من أشكال النقل يتوقف على مزايا كل وسيلة كما يلي إن

 الكلفة منخفضة، هي األفضل لنقل املواد السائلة و ملسافات طويلة و املنتجات اليت تنقل  :األنابيب

  بواسطتها حمدودة،

 األفضل لنقل املنتجات ذات الطبيعة الفنية مثل االلكرتونيات، الكلفة عالية، و هي : النقل الجوي

  الكهربائيات و قطع الغيار املرتبطة �ذه املواد؛

 الكلفة منخفضة، السرعة بطيئة، هي األفضل لنقل املنتجات بكميات ضخمة مثل  :النقل البحري

  الفحم، البرتول اخلام، االمسنت و القمح و غريها؛

                                                           
 .302علي فالح الزعيب، ادارة االعمال اللوجستية، ص    )1(

 مجاالت التوزيع المادي في السوق الصناعي 
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 رخيصة و اخلدمات املقدمة عادية، هي األفضل لنقل املنتجات املصنعة، حوايل األسعار  :النقل البري

و ذلك باالعتماد على عدة  تنقل بالسكك احلديدية و الشاحنات،من املواد املنقولة بني املدن   65%

  :)2(معايري أمهها

  السرعة يف النقل و التسليم؛ -

  مدى توفرها بشكل منتظم؛ -

  .التكلفة اخلاصة �ا -

حتتاج كل املؤسسات الصناعية إىل القيام بتخزين منتجا�ا حىت حيني وقت بيعها، كما حترص  :نــــزيـــتخــال-2

، و املؤسسة على إدارة هذا املخزون حبيث ال حيدث أي خلل يف وقت و مكان إيصال الطلبيات إىل الزبائن

 يقصد بعملية التخزين، و سة اجتاه زبائنهااهلدف األساسي من إدارة املخزون هو القدرة على الوفاء بالتزامات املؤس

  . )2( " استغالله ترك املنتوج يف نفس املكان يف انتظار إىلهي عبارة عن عملية أو نشاط يهدف "   ببساطة

   :)3(حتقيق مايلي إىلو �دف املؤسسة من احلفاظ على املخزون 

  و االستخدام للسلع املختلفة؛ اإلنتاجحتقيق التوازن بني مواعيد  

  لغرض احلماية من تقلبات األسعار و زياد�ا حيث تقوم بعض املؤسسات بشراء كميات كبرية و ختزينها

  عندما تتوقع ارتفاع األسعار يف املستقبل؛

 كالتأخري يف استالم املواد أو   من أجل التغلب على الظروف الطارئة و التقلبات غري املتوقعة يف الطلب

  ؛مفاجئتفاع يف الطلب بشكل ر ا

 فرتة زمنية لتخزينها حىت  إىلن زيادة املنفعة الشكلية لبعض السلع كاألخشاب فمثل هذه السلع حتتاج م

  تصبح صاحلة لالستخدام؛

  ادية و البشرية املتاحة للمؤسسةامل اإلمكاناتلتحقيق االستخدام االقتصادي جلميع.  

                                                           
 .252علي فالح الزعيب و آخرون، إدارة األعمال اللوجستية، ص  )1(

 .                                             86، عنابة، اجلزائر  ص 2006، دار العلوم للنشر و التوزيع،  -تطبيقات و دراسة حالة  –نصيب رجم، إدارة أنظمة التوزيع   )2(
                                              .342، عمان، األردن،  ص 1999هاين حامد الضمور، إدارة قنوات التوزيع، دار وائل للنشر و التوزيع،   )3(
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باستخدام الرافعات و غريها من املعدات أو يدويا باعتماد يقصد �ا عملية حتريك املنتجات أليا :ةـــاولــــمنـــال-3

أماكن إنتاجها إىل أماكن ختزينها و بيعها، و تعد املناولة حلقة مهمة يف عمليات  على األفراد عند نقلها من

التخزين على اخلصوص و التوزيع املادي على العموم، حيث يتوقف عليها حتريك املنتجات و نقلها دون إحداث 

رر أو تلف �ا ميكن أن يؤدي إىل تغيري جود�ا و صالحيتها، و احملافظة عليها إىل غاية وصوهلا إىل أي ض

     مستخدميها؛  

بعد استالم ف يقصد بذلك معاجلة مجيع النواحي املستندية لعملية بيع املنتجات، :اتــبــلـطــة الـجـالـــعـم-4  

تستخدم معظم املؤسسات .  ذات العالقة اإلجراءاتالطلبيات من قبل الزبائن، تقوم املؤسسة مبعاجلتها و اختاذ 

إصدار الفواتري  –الشحن  –اليوم أنظمة معاجلة الطلبيات باستخدام احلاسب مما حيدث سرعة يف دورة الطلب 

موجه باحلاسب يتسلم طلب الزبون و يراجع موقفه  مثل ما حيدث يف شركة جنرال إلكرتيك أين يوجد نظام

االئتماين، و ما إذا كانت األصناف موجودة أم ال مث يصدر أمر بالشحن و يرسل رسالة إىل الزبون بأن الطلبية يف 

  ؛ثانية 15طريقها إليه كل هذا يف أقل من 

كو�ا وسيلة تربط بني املؤسسة و حميطها   يف عملية التوزيع املادي، تؤدي االتصاالت دور مهم :االتصاالت-5 

اخلارجي و حىت الداخلي، فاملؤسسة ملزمة بإيصال املعلومات الالزمة إىل مجيع األقسام الداخلية و تبادل 

املعلومات يف ما بينهم حىت تتمكن من اختاذ القرارات السليمة، كذلك جيب أن تقوم بإيصال املعلومات الالزمة 

  يعها إىل الزبائن يف الوقت املناسب؛ عن املنتجات اليت تب

 أثر اهل نتوجامل طبيعةف ،ختتار املؤسسة الصناعية نوع الغالف الذي يناسب طبيعة منتجا�ا: التعبئة و التغليف-6

ليشمل املنتجات املعبئة  مصطلح التعبئة و التغليف عادة ستعملو ي ، )1(فالغال تصميم وكيفية طريقة على كبري

و تعرف التعبئة و  يف العبوات و اليت تناسب السوائل و الغازات مثال، يف حني التغليف خيتص باملواد الصلبة،

جمموع العناصر املادية اليت رغم أ�ا ال تنتمي إىل املنتج إال أ�ا تباع معه واليت تسهل محايته ونقله :"التغليف بأ�ا 

يعترب دور وظيفة التغليف بالنسبة للمنتجات و   )2( "تعريف �ذا املنتوج وبطريقة إستعماله وختزينه وعرضه وال

                                                           
 243، ص1985مجال توفيق، عادل حسن، مذكرات يف مبادئ التسويق وإدارة املبيعات، الدار اجلامعية، مصر،   )1(

)2(   Denis Lindon, Frédéric Jallat, Le marketing, Dunod, 6eme édition, paris, 2010, p 89.   
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فهو يقوم حبماية املنتوج ، و تسويقي كما يف حالة املنتجات االستهالكية الصناعية هو دور وقائي و ليس تروجيي

  .من جهة أخرى من املؤثرات اخلارجية من جهة و يسهل عملية نقله و مناولته داخل املخازن

  الصناعي الترويجي مزيجال استراتجيات: لمبحث الرابعا

 اليت وجييذات اهلدف الرت املتناسقة  االتصال وسائلاجلهود و  عن كافة مزيج الرتويج الصناعييعرب                

هم ـاعــنـــات املؤسسة و إقــــجـــهم مبنتــفــــريـــعــــرض تـــغــاملؤسسة الصناعية و املوجهة إىل الزبائن املستهدفني ب تقوم �ا

مثل طبيعة السوق و طبيعة السلعة و كذا  الرتويج الصناعيو هناك عدة عوامل تؤثر على مزيج  ها،ــــشرائــب

ميكن للمؤسسة الصناعية يف السوق الصناعي  تروجيية هناك عدة وسائل الرتوجيية للمؤسسة، و األهداف

أخرى  إىلاملتبعة من مؤسسة صناعية  الوسائل، و ختتلف هذه االتصال املرغوب مع زبائنهااستخدامها لتحقيق 

   .األنشطة الرتوجيية أكربفقد تقتصر على عدد حمدود من األنشطة كما قد تشتمل على عدد 

  الترويج الصناعي و أهميته مفهوم: المطلب األول

  :الترويج الصناعي مفهوم:أوال 

الرتويج االتصال املطلوب بني املؤسسة مبختلف منتجا�ا من جهة  و بني السوق املستهدف حيقق                

  .من جهة أخرى

    . )1("عملية التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ للمعلومات و يف تسهيل بيع السلعة " يعرف الرتويج بأنه 

    )2("ينطوي على عملية اتصال إقناعي  أي نشاط يتضمن جهد تسويقي و" الرتويج هو جند  يف تعريف أخر

حتقيق اتصال بني املؤسسة الصناعية و املشرتين الصناعيني للحصول على "  فهو تعريف الرتويج الصناعيأما 

ا�ا، من خالل ـــجـتـة عن املؤسسة و منــــذابـــورة جــــق صــلـــل �دف خـــيــغـشـتـات الـــزمـــــلـــتـــسـيزا�م من مــجته

  .)3("و حثهم على اختاذ قرار الشراء  إعالمهمو  إخبارهم

                                                           
 .256، ص 2001جاسم الصميدعي، إسرتاجتية التسويق، دار و مكتبة حامد للنشر و التوزيع، عمان،  حممد  )1(

 .308، ص 2002ناجي معال، رائف توفيق، أصول الرتويج، دار وائل للنشر، عمان،   )2(

 .312، ص مرجع سابق ردينة عثمان يوسف،حممد جاسم الصميدعي،    )3(
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  )1( :أهمية الترويج الصناعي بالنسبة للمؤسسة: ثانيا

  ) اخل ...، املعارض التجاريةاإلعالنالبيع الشخصي، ( يقوم الرتويج الصناعي من خالل عناصره 

 املشرتين الذين ترغب يف التعامل معهم خللق الوعي لديهم خبصوص السلع و  إىلاملعلومات  إيصال

  اخلدمات اليت تقدمها؛

 تقليل اجلهد املبذول من طرف رجال البيع؛  

  البحث و مجع املعلومات عنها و ذلك من   إىلتعقد املنتجات الصناعية و ارتفاع أسعارها يدفع املشرتين

  تاره املؤسسة؛خالل عناصر املزيج الرتوجيي الذي خت

  أصبحت املؤسسات الصناعية تركز بشكل كبري على الرتويج و عناصره لتمييز نشاطها و سلعها، و

  تكوين صورة ذهنية جذابة و مسعة جيدة لدى املشرتين و املوردين؛

  أصبح املشرتون الصناعيون يبحثون أكثر على البيع الشخصي من املؤسسات الصناعية للحصول على

مستلزمات التشغيل، �دف التعرف بشكل دقيق على طبيعة السلع و حتديد خصائصها و  التجهيزات و

  .حتديد شروط التسليم و اخلدمات املقدمة

  الترويج الصناعي  أهم أدوات :المطلب الثاني

منها  عدة أدوات تشكل املزيج الرتوجيي داخل املؤسسة الصناعية من الرتويج الصناعييتكون مزيج                

يقع على عاتق و . بقطاع األعمال و منها ما هو مماثل لتقنيات االتصال يف التسويق االستهالكي ماهو خاص

من املعروف أن هناك مسؤول التسويق اختيار املزيج الرتوجيي األنسب حىت حتقق اإلسرتاجتية الرتوجيية أهدافها، و 

  .ال املرغوب مع زبائنها احملتملنيلتحقيق االتصعدة أساليب خاصة ميكن للمؤسسة الصناعية استخدامها 

  البيع الشخصي و املعارض سنتناول خالل هذا املطلب عنصرين مهمني من عناصر املزيج الرتوجيي الصناعي مها

  .و اإلعالن الصناعي

  البـيـع الــشــخـــصــــي :أوال

                                                           
 .312، ص مرجع سابق عثمان يوسف، ردينةمحد جاسم الصميدعي،    )1(



  الصناعي استراتجيات المزيج التسويقي..........:........................................الثاني الفصل 

 

116 
 

، بني املؤسسة الصناعية و زبائنها احلاليني و احملتملني الـــصــل االتــــد وسائــصي أحـخـميثل البيع الش               

متتاز بالتعقيد الفين، و أهم  الصناعية املنتجات باعتبار ،السوق الصناعيأهم أدوات االتصال التسويقي يف  هوو 

ع خللق ما مييز البيع الشخصي هو خاصية االتصال املباشر مع الزبائن الصناعيني ما ميهد الطريق أمام رجال البي

األسعار و غريها من عالقة مميزة معهم و احلصول على تغذية عكسية سريعة حول مدى اقتناعهم باملنتجات و 

  .املعلومات

  : تعريف البيع الشخصي-1

يعرف البيع الشخصي بأنه التقدمي الشخصي و الشفهي لسلعة، خدمة أو فكرة �دف دفع العميل املرتقب حنو 

  .   )1( االقتناع �ا وشرائها أ

بشراء السلع و اخلدمات من  إقناعهاملستهلك أو املشرتي باملعلومات و  بإمدادالعملية املتعلقة " كما يعرف بأنه 

  2("خالل االتصال الشخصي يف موقف تبادل 

عملية االتصال املباشرة احلاصلة بني البائع و املشرتي بشكل مباشر �دف تشجيعه و مساعدته " كما يعرف بأنه 

   )3( "فهو حلقة وسطية بني املؤسسة و املشرتين  إذنعلى الشراء، 

ذلك الفرد ذو التوجه " رجل البيع الصناعي بأنه  حيث يعرف الشخص الذي يقوم �ذه املهام هو رجل البيع،

أو املؤثرين يف مركز الشراء التقين و الذي تكون مسؤوليته الرئيسية بيع املنتجات الصناعية للمشرتين الصناعيني 

    )4("احلكومة  أوللمؤسسات  سواءا 

  

  

                                                           
 .14، ص 2009بشري العالق، إدارة العمليات التسويقية و نشاطا�ا، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان،  )1(

 .14نفس املرجع، ص  )2(
 .106، ص2006التسويق، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان،  ثامر البكري،  )3(
 343موسى سويدان، مسري عزيز العبادي، مرجع سابق، ص  نظام   )4(
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يلعب البيع الشخصي يف أغلب األحيان دورا غاية يف األمهية خاصة يف املؤسسات  :أهداف البيع الشخصي-2

الرتوجيي، و يف ما يلي بعض األهداف الرئيسية اليت ميكن أن حيققها  زيجالصناعية، و هو عنصر من عناصر امل

  :)1(البيع الشخصي

 بحث عن من جهة أخرى و ال احلاليني و تلقي طلبا�م زبائنخدمة املشرتين احلاليني، أي االتصال بال

  ؛من جهة أخرى جدد زبائن

  صوص ختزين و ترويج خط املنتجات؛خباحلصول على تعاون املوزعني  

 اإلسرتاجتيةعلى السلعة أو على جانب من جوانب  بصورة دائمة بالتغريات اليت تطرأ الزبائن إبالغ  

  التسويقية؛

  عند تصميم السلعة طبقا  حالة السلع املعقدة فنيا، أيضا املساعدة الفنية خاصة يفبتزويد الزبون

  ملواصفات املشرتي؛

  املؤسسة؛ إدارة إىلجتميع املعلومات التسويقية الضرورية و رفعها  

 املوزعني بالنصح فيما يتعلق مبختلف املشاكل اليت تواجههم إمداد.  

    :خصائص البيع الشخصي في السوق الصناعي-3

  :)2(خصائص البيع الشخصي يف املؤسسات الصناعية يتضح من خالل ما يلي إن

ة و منتجة لسلع صناعية مثل جمهز  مؤسسة تم بنيت هو عملية اتصال البيع الشخصي يف السوق الصناعي  -  أ

  أو احلكومة؛ سسة صناعية أو جتار مجلة و موزعني صناعينياآلالت و املعدات مع مؤ 

املتخصصني بالسلع الصناعية، مهندسون و  األفرادعملية البيع و الشراء تتم ضمن فريق متكامل من - ب

املستشارون  إىل إضافةتقنيون يهتمون بكيفية تشغيل السلع الصناعية و توفر املستلزمات الالزمة لذلك، 

  .ون التكاليف و جدوى عملية الشراءاملاليون يقدر 

  ةــــاريــــجـــتـارض الــــــعــمــال: ثـــــانــيــــــــا

                                                           
 .           15، ص 2009بشري العالق، إدارة العمليات التسويقية و نشاطا�ا، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، األردن،   )1(
 .106، ص مرجع سابق حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،   )2(
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  :تعريف المعارض التجارية-1

نشاط منظم ذو جوهر اقتصادي مباشر وغري مباشر وبأبعاد "ميكن تعريف املعارض التجارية على أ�ا           

حمددة، تعرض من خالهلا غري اقتصادية، متعددة األطراف، تقام يف مكان معروف للعامة واخلاصة يف فرتة زمنية 

  "املعلومات واألفكار، اإلجنازات، اخلدمات وأالسلع املنتجات 

  :)1(هي و للمعارض التجارية التاليةنالحظ السمات التعريف السابق أن من  ناميكن

حيث أ�ا حتتاج إىل أنشطة وموجودات مكثفة من حلظة بروز فكرة : أن المعارض التجارية نشاط منظم .1

 إمكانيةمرورًا بدراسة . اخل.. معرض معني لتلبية حاجة قطاع جتاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي إقامة

وحتديد مكانه وزمانه وتسويقه وتقدمي التسهيالت املصاحبة  إقرارومن مث . جتاوب األطراف املعينة للمشاركة به

ة الطرف أو األطراف املنظمة له للمشاركني والزوار على حٍد سواء، ومن مث تقييم النشاط، هذا من جه

كما أنه نشاط منظم حيتاج إىل ختطيط مسبق من حيث حتديد األهداف املرجوة من املشاركة واليت . للمعرض

  . املنتوج أو الفكرة املراد عرضها وتروجيها بدورها تساعد يف حتديد نوع املعرض ومدى مالئمته مع األهداف و

يكمن اجلوهر االقتصادي املباشر للمعارض : مباشر وغير مباشرالمعارض التجارية ذات جوهر اقتصادي  .2

العرض ممثًال بالشركات العارضة، والطلب ممثًال بالزوار على اختالف : يف مجعها لطريف املعادلة االقتصادية ومها

والغرض االقتصادي هلذا النشاط املنظم هو حتفيز الطلب وتوسيع قاعدته من خالل ما يقدمه . اهتماما�م

لعارضون من منتجات جديدة أو متطورة أو استخدامات جديدة للمنتجات نفسها، أو من خالل األسعار، ا

هذه املعروضات بسما�ا حتفز الزوار بالكشف عن رغبا�م وإمكانيا�م، وهل أن ما هو معروض يشبع 

على القطاعات  أما اجلوهر االقتصادي غري املباشر، فهو التأثريات املصاحبة للمعرض. حاجا�م أم ال

أما . االقتصادية األخرى ذات الصلة غري املباشرة، مثل تشغيل قطاع اخلدمات الفندقية والسياحية وغريها

  . األبعاد غري االقتصادية فمنها اآلثار الثقافية على اجلمهور، وكذلك اآلثار السياسية للدول املشاركة

يشرتك يف فعاليات هذا النشاط االقتصادي : فإن المعارض التجارية متعددة األطراف، مختلفة األهدا .3

العارضون، شركات تنفيذ أعمال الديكور  - سواء أكانوا أفراداً أم جهات حكومية أم خاصة–منظمو املعرض 

  . اخل…والصيانة، واملوانئ الربية والبحرية واجلوية

                                                           
 .329ص  ، مرجع سابق،سويدان، مسري عزيز العبادينظام موسى   )1(
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ما بني القطارات  متهاإقا أماكنحيث ترتاوح : تقام المعارض التجارية في مكان معروف للعامة والخاصة .4

والطائرات والسفن والسيارات الكبرية، وقاعات الفنادق، وصاالت العرض يف ارض املعارض، ولكل من هذه 

ليت الوسائل شرحيته اليت يستقطبها، واألكثر شيوعاً من بني هذه الوسائل هو قاعات الفنادق وأرض املعارض ا

  . تاجر على حد سواءوال سيارة األجرةيعلم مكا�ا بشكل دقيق سائق 

يرتافق مع إعالن اسم املعرض وموقعه الفرتة الزمنية اليت تستمر فيها : تقام المعارض في فترة زمنية محددة .5

  . دورته، ومتتد الفرتة الزمنية للمعارض من يوم واحد وحىت أشهر، هذا بالنسبة لزوار املعرض

حيث ختتلف املعارض : لمعلومات واألفكاريعرض من خالل المعارض التجارية المنتجات واالنجازات وا .6

بإختالف أنواعها ونوع املعروضات املسموح بعرضها يف كل نوع، فهناك املعارض العامة اليت تسمح بعرضها  

لعرض منتجات   أوكل شيء، وهناك املعارض املتخصصة اليت تقيمها املنظمات لعرض منتجا�ا أو اجنازا�ا، 

  . قطاع صناعي أو زراعي حمدد

  اإلعالن الصناعي :ثالثا

 اإلعالنيتعلق هذا النوع من ميثل اإلعالن الصناعي وسيلة اتصال غري شخصية بني املرسل و املستقبل،           

  .أخرى إنتاجيةالستخدامها يف أغراض  آخرينمنتجني أو مستخدمني  إىلبالسلع الصناعية اليت تباع 

 و يستطيع املعلن أن يتصل �م بشكل مباشر مستخدما بكون عمالئه معروفني اإلعالنيتصف هذا النوع من   

تخصصة ة باختصاصهم كا�الت الفنية و املهنية املــــالقـــع شر اليت هلاــنـاليت يريدها أو وسائل ال اإلعالنيةالوسائل 

هتم تشمل أو تغطي مجيع املعلومات الفنية اليت ي اإلعالنيةأن تكون الرسالة  عالنو يتوجب يف هذا النوع من اإل

  .)1(اإلعالنهذا  مبعرفتها رجال الصناعة الذين يوجه هلم

   :الصناعي اإلعالندور : أوال

                                                           
 .359ص زكرياء عزام، مرجع سابق،  )1(
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يف السوق الصناعي عن الدور الذي يقوم به يف السوق االستهالكي  اإلعالنخيتلف الدور الذي يقوم به           

الذي غالبا ما يستخدم لتهيئة املستهلك من مرحلة االنتباه حىت مرحلة اختاذ قرار الشراء، و فيما يلي األدوار 

  :)1(الصناعي اإلعالنالرئيسية اليت يقوم �ا 

 الصناعي هو وضع  اإلعالنواحدة من األدوار الرئيسية اليت يقوم �ا  :�يئة جو مناسب للبيع الشخصي

  يستطيع أن يزود الزبون مبعلومات عن املؤسسة و منتجا�ا؛ فاإلعالنأساس قبل زيارة رجل البيع،  قاعدة 

 الصناعي لتحفيز الطلب املشتق على  اإلعالنتستخدم بعض املؤسسات : حتفيز الطلب املشتق

 صناعة املشروبات و العصائر تعلن مؤسسة صناعية مباشرة للمستهلك النهائي بشراء منتجا�م، مثال يف

املشروبات ذات عبوات الزجاج بدال من البالستيك، و �ذا يستجيب زبائنها الصناعيون كردة فعل 

  للطلب املشتق؛

 اإلعالنية تستخدم الكثري من املؤسسات الصناع: ترسيخ الصورة املرغوب فيها عن املؤسسة الصناعية 

  العام؛ الرأيلرتسيخ صورة جيدة أمام 

 ؛و ذلك أنه يقلل من تكاليف الرتويج: احلصول على مزيج تروجيي أكثر اقتصادية  

 غالبا ال يستطيع رجل البيع الوصول إىل هذه الفئة املهمة يف مركز الشراء، و : الوصول ملؤثري الشراء

كن الوصول يقرؤون ا�الت و الدوريات املتخصصة، لذا ميلكو�م يهتمون باجلديد يف ا�ال الصناعي و 

  .إليهم من خالل اإلعالن

  :)2(أدوات اإلعالن في السوق الصناعي: ثانيا

 أين جيب على املؤسسة الصناعية أن تأخذ بعني االعتبار  :في المجالت و الدوريات التجارية اإلعالن

الوصول ألكرب عدد من املؤسسات يف السوق املستهدف، الوصول ألكرب عدد من مؤثري الشراء، كل هذا 

   بأفضل تكلفة ممكنة؛

 يطلق عليها اسم دليل املشرتي الصناعي، فإذا ما رغب أحد مسؤويل الشراء أو  :الصناعية األدلة إعالن

  املهندسني الصناعيني يف شراء منتوج صناعي معني ما عليه إال الرجوع إىل الدليل الصناعي؛

                                                           
 .323ص  ، مرجع سابق،نظام موسى سويدان، مسري عزيز العبادي  )1(
 .324ص  ،نفس املرجع  )2(
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 فلقد استخدمت الشركات الصناعية الربيد املباشر من خالل إرسال الكتيبات و قوائم  :البريد المباشر

ذلك أن الربيد املباشر ميكن أن يكون شخصيا، حيث  إىلاألسعار، فهو أداة تروجيية تتسم باملرونة، أضف 

  .تملترسل الرسالة الرتوجيية من خالل االسم و املنصب للزبون احمل

   كأداة للترويج الصناعياالنترنت   :المطلب الثالث

قد  ) B to B( تتفق دراسات كبار الباحثني على أن التجارة االلكرتونية بني منظمات األعمال              

حققت خالل عقد من الزمن منافع كثرية هلذه املنظمات يف كثري من البلدان الصناعية املتقدمة و على رأسها دول 

   :)1(وفق هذه الدراسات من أبرز هذه املنافع و .جنوب شرق آسيا

  75 – 15بنسب ترتاوح ما بني  اإلمجاليةتقليص يف التكاليف%  

  22 – 3زيادة احلصة السوقية بنسب ترتاوح ما بني% 

اليت ساعدت على جناح الشركات مهما كان  األعماليعترب التسويق عرب االنرتنت من أهم وسائل تكنولوجيا  

دها االعتماد على األجهزة التطبيقية املعلوماتية، و لقد وجدت الشركات جتاوبا حقيقيا مع جهو بحجمها، و ذلك 

بينت الدراسات أن األنرتنت حتسن العالقة بني املؤسسة الصناعية و زبائنها، و  .على شبكة األنرتنتالتسويقية 

أظهرت أيضا وجود عالقة اجيابية بني استعمال االنرتنت و رضا أطراف التبادل، تطور الثقة بينهم، كما و أ�ا 

  . )2(تعزز التشارك فيما بينهم مبا خيدم مصاحلهم املشرتكة

  : )3(من بني هذه التسهيالتدمة األساسية اليت تقدمها األنرتنت للمؤسسة هي الرتويج ملنتجا�ا، تعد اخل 

                                                           
 .155ص بشري العالق، مرجع سابق،   )1(

 )2( Aida Matri Benjemaa, Nadine Tournois, Les relation industrielles face aux enjeux d’internet.   

accessible sur  http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2014/pages/PDF/276.pdf, visité le 

12/02/2015.  

        
   .443،ص 2015، عمان، 1، دار امليسرة للنشر  و التوزيع، ط- مدخل معاصر  –على فالح الزعيب، ادارة التسويق احلديث   )3(
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  تزيد االنرتنت من مساحة املعلومات و املنتجات اليت ميكن أن يطلع عليها أي زبون، فتستطيع املؤسسة

  ساعة؛ 24التعريف بنفسها و مبنتجا�ا على مدار 

  ما يسمى التجارة االلكرتونية إىلتساهم يف زيادة فرص عقد الصفقات عرب األنرتنت و الوصول ،

فالسبب الرئيس الذي جيذب الزبائن هو املقدرة على االطالع اهلادئ و السريع على مناذج البضائع 

  املختلفة و مواصفا�ا و على عناوين األسعار انطالقا من شاشة احلاسب؛

  أما بالنسبة للمشرتين فتحقق هلم عدة خيارات على املستوى احمللي و الدويل النتقاء منتجات ذات جودة

  ، و معرفة أحدث االبتكارات يف األسواق؛اإلجراءاتو نوعية عالية، و اختصار الوقت و 

 م حيث يقوم البائع عرب األنرتنت بتقدمي أسعاره و عرضها، فيمكن ألي مشرتي ان يقو : األسعار

  السعر الذي يرضي الطرفني؛ إىلمبفاوضات خاصة حول أسعار السلع اليت حيتاجو�ا حىت يتم الوصول 

 املستخدمني أو املشرتين بشكل مباشر مما يفتح ا�ال واسعا الختيار املنتجات من  إىلالوصول  إمكانية

  أسواق عاملية بأسعار منخفضة نتيجة لعدم تدخل الوسطاء؛

 با و جماالت عدة لعقد جلسات نقاش مع املشرتين ملعرفة آرائهم حول املنتوج أو تفتح األنرتنت أبوا

  املؤسسة؛

  تساعد االنرتنت على دعم الرتاسل الدائم و املباشر بني املؤسسة و مورديها و كذا زبائنها، فهي وسيلة

  اتصال تساعد على دعم واجهة املؤسسة الرقمية؛

  دوليا إضافة للتسويق احمللي لنظرا المتداده خار احلدود الوطنية، فهي يعد التسويق عرب األنرتنت تسويقا

 .وسيلة مباشرة و غري رمسية لتجاوز احلدود

كانت األنرتنت تسمح ببناء عالقات دائمة مع عديد الزبائن يف نفس الوقت كو�ا تلعب دو الوسيط   إذالكن 

  سيلة سوء استعمال هذه الو  أن إالوقت  أيلالتصال و التوزيع يف 
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   :الفصل خالصة

رأينا يف هذا الفصل أن املزيج التسويقي الصناعي يتطلب اسرتاجتيات خاصة ختتلف عن االسرتاجتيات            

السوق االستهالكي، نظرا خلصوصية املنتوج و الزبون الصناعي و اليت جيب أخذها بعني االعتبار أل�ا  إىلاملوجهة 

  .لمنتوج الصناعياالسرتاجتيات املوجهة ل يف أغلب األحيان ال تنطبق مع

املنتوج الصناعي و إن كان منطيا يف أغلب األحيان، فمن األفضل للمؤسسة الصناعية دراسة متطلبات السوق و 

الزبون كمرحلة أولية قبل طرح املنتوج الصناعي و الذي يقدم مدعما مبجموعة من اخلدمات املرفقة مثل الرتكيب، 

اخل تكون ضرورية ومهمة إلمتام صفقة الشراء، و إن كان عنصر التغليف و الشحن ال يأخذ ...الصيانة، التكوين

أمهية تروجيية كما هو احلال يف تسويق املنتجات واسعة االستهالك، إال أنه يدخل يف تكلفة السعر النهائي الذي 

م من خالل قناة مباشرة لتقدمي خيضع عادة للتفاوض بني املشرتي و البائع، كما أن عملية التوزيع الصناعي تت

شروحات و تسهيالت للمشرتي الصناعي، مع تعيني بعض املوزعني الصناعيني يف املناطق البعيدة لتزيد املشرتين 

باملنتجات يف وقت قصري، و إن كانت هناك عديد الوسائل الرتوجيية اليت ميكن االعتماد عليها للتعريف باملنتوج 

يف املعارض التجارية يبقى األسلوب األبرز إلبرام الصفقات يف السوق الصناعي و  الصناعي، إال أن االشرتاك

  .  جذب زبائن جدد

 

 

 

 

 

 

  



الدراسة الميدانية  لمجموعة مؤسسات .....:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

 

125 
 

  :دـــيــهـــمــت

سنحاول من خالله  ، ننتقل إىل اجلانب التطبيقي من الدراسة و الذي بعد التطرق للجانب النظري           

 .حمل الدراسة اجلزائرية يف املؤسسات الصناعية و ممارساته واقع التسويق الصناعي الوقوف على

تطبيق تقنيات التسويق الصناعي يف املؤسسات الصناعية  إىل البحث يف مدىيهدف هذا الفصل لذلك 

وذلك من خالل تشخيص مدى توافر أهم املتغريات التسويقية اخلاصة بالتسويق الصناعي، كانت اجلزائرية، 

جمال لتطبيق املفاهيم النظرية اليت تضمنها والية برج بوعريريج  مستوى على  املتواجدةاملؤسسات الصناعية 

  .البحث،  واليت على أساسها ختترب الفرضيات املوضوعة

  :يلي مبحثني اثنني كماو لقد مت تقسيم هذا الفصل إىل 

  امليدانية ةــــي للدراسـجـــار املنهــــاإلط :المبحث األول

  و حتليل بيانات الدراسة معاجلة :المبحث الثاني
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  الميدانية اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث األول

 جمتمع و عينة البحث و املتمثلة يف املنهجي للدراسة لإلطار ددةالعناصر احمل خالل هذا املبحثسنتناول          

   .االستبيان إعدادخطوات  و يف الدراسة، و حدودها و إجراءا�ا اليت اعتمدنا عليها البحثأدوات 

  :املطالب التالية إىلاملبحث  هذاحيث مت تقسيم 

 ؛ جمتمع و عينة الدراسة -

 ؛أدوات البحث املستعملة يف الدراسة، حدودها و إجراءا�ا - 

   .إعداد االستبيان - 

  مجتمع و عينة الدراسة: المطلب األول

  مجتمع الدراسة: أوال

إن مرحلة انتقاء عناصر جمتمع البحث الذي ستمثله العينة هي مرحلة مهمة يف البحث، هلذا وعلى ضوء      

مجيع ":ومبكن تعريف جمتمع البحث على أنٌه. تعريفنا للمشكلة ينبغي أن حندد بدقة ا�تمع الذي يستهدفه البحث

   )1("أو أكثر واليت مطلوب مجع البيانات حوهلا املفردات اليت متثل الظاهرة موضوع البحث وتشرتك يف صفة معينة

حبيث ال ينصرف مفهوم جمتمع البحث إىل األفراد فقط، بل وأيضا إىل املؤسسات والشركات، ومتاجر التجزئة أو 

إذا، فإن أي جمموعة حبث كانت، فإٌ�ا ال تعرف إٌال مبقياس جيعل بطريقة ما . وما شابه ذلك...اجلملة واملنتجات

جمتمع حبث أكثر تعقيدا  إنشاءدة وبطبيعة احلال ميكن العناصر اليت متثلها ذات خاصية مشرتكة أو ذات طبيعة واح

  .حيدد انطالقا من أكثر من مقياس واحد

  عينة الدراسة: ثانيا

قمنا باختيار عينة غري عشوائية من املؤسسات الصناعية الناشطة يف والية برج بوعريريج، و بالتايل فالعينة          

 هي عينة قصدية و ذلك لعدة أسباب منها صعوبة احلصول على عينة عشوائية للمؤسسات الصناعية اجلزائرية

  :بسبب

                                                           
 .437 ، مرجع سابق، صإدريسثابت عبد الرمحان   )1(
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 و مشقة الوصول إليها؛ تشتت مفردات العينة جغرافيا 

  و سرعة احلصول على النتائج؛إذا كانت عينة قصدية سرعة الوصول إىل أفراد العينة 

اإلطارات املسؤولة عن األنشطة التسويقية داخل استمارة مشلت  15قمنا بتوزيع فقد بالنسبة لعينة الدراسة 

وبعد جتميع أكرب  ،برج بوعريريجوالية  يف املؤسسات الصناعية املعنية، سواء كانوا مدراء تسويقيني أو مدراء جتاريني

قدر ممكن من االستمارات املوزعة، وهذا عن طريق االستالم املباشر قمنا بعملية الفرز وحتديد االستمارات 

  :يبني اجلدول التايل املؤسسات الصناعية حمل الدراسةو  صاحلة للدراسة،ال

  المؤسسات الصناعية محل الدراسةقائمة ): 1-3( جدول رقم 

  املنتوج الصناعي  اسم املؤسسة  الرقم

01  SARL ALSAN PLASTIC    Citernes d’acides et de              

produits chimiques      

02  SARL ALGERIENNE 

GEOMEMBRANE MECHRI  

Le géotextile  

03  SARL FE TRADING 

COMPANNY  

Bouchons et capsules en plastique  

04  SPA CREATIVE INVEST  Sacs d’emballage plastique  

05  SARL MAGHREB PLASTIQUE  Film plastique, film agricole  

06  ANABIB  Pompe d’aspersion-pivots 

d’arrosage  

07  SARL TRANSFIL  Matériel avicole  

08  SARL EMA  Emballage métallique  

09  SARL GRAFIL  Clôtures et grillages métallique  

10  SARL POLYBEN  Sacs en polypropylene  

11  RAHMA TRADING 

COMPANNY  

Sacs d’emballage plastique  

12  EMBAG  Emballage  



الدراسة الميدانية  لمجموعة مؤسسات .....:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

 

128 
 

13  CONDOR – 2 -  Transformation plastique  

14  SPA CONDOR   Paneaux solaire  

15  BORDJ  STEEL Transformation métallique  

  من إعداد الطالبة: المصدر

  إجراءاتها في الدراسة، حدودها و أدوات البحث المستعملة :المطلب الثاني

  أدوات البحث المستعملة: أوال

من خالل هذا املطلب إعطاء فكرة ارتأينا  ، فقد كون عملية مجع املعلومات عملية مهمة يف أي حبث          

اليت مت استخدامها للمساعدة على مجع البيانات و املعلومات امليدانية اليت تتمحور حول  عن أهم األدوات

  :يفو املتمثلة  ،مشكلة البحث

  :االستبيان-1

يعد االستبيان أداة مهمة جلمع معلومات من املؤسسات الصناعية اليت يعذر فيها إجراء مقابالت شخصية         

مع اجلهات املسؤولة على األنشطة التسويقية، حيث تضمن االستبيان عدة حماور تتعلق مبوضوع البحث و من مث 

  .أو املديرين التجارينيتوزيعه على املعنيني داخل هذه املؤسسات سواء مديري التسويق 

  :المقابلة الشخصية-2

يبقى اهلدف الرئيسي من إجرائنا للمقابالت الشخصية أو املباشرة هو احلصول على معلومات موثوق �ا          

حول واقع التسويق الصناعي يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة، و ذلك بعد توضيح موضوع البحث و تبسيط 

وض عن بعض املفاهيم األكادميية املوجودة يف األسئلة، كما تساعد املقابالت الشخصية يف ربح اللغة إلزالة الغم

  الوقت و احلصول على إجابات مباشرة؛

  حدود الدراسة الميدانية: ثانيا

  .يتم هنا تقدمي جمتمع الدراسة وحدودها وعينة الدراسة اليت مت حتديدها
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اليت مت خالهلا إجراء  املقابالت و توزيع االستبيان على املؤسسات  تتمثل يف الفرتة: الحدود الزمانية- 1

  ؛2017سبتمربو حىت  2017الصناعية، و هي الفرتة املمتدة من أفريل 

متثلت احلدود املكانية لدراستنا امليدانية يف املؤسسات الصناعية الناشطة يف والية برج : الحدود المكانية- 2

  النشاط و املناطق الصناعية املنتشرة على تراب الوالية؛بوعريريج على مستوى مناطق 

قمنا بتوجيه االستبيان إىل اإلطارات املسؤولة عن األنشطة التسويقية داخل املؤسسات  :الحدود البشرية- 3

  .الصناعية املعنية، سواء كانوا مدراء تسويقيني أو مدراء جتاريني، و ذلك حسب التنظيمي اهليكلي لكل مؤسسة

  الدراسة الميدانية إجراءات :ثالثا

  :بعد إعداد النسخة النهائية من االستبيان قمنا باإلجراءات التالية إلمتام الدراسة امليدانية

  إعداد القائمة املتوفرة من املؤسسات الصناعية بعناوينها واملتواجدة يف أهم املناطق الصناعية بوالية برج -1

  بوعريريج؛

الصناعية و توزيع االستبيانات مع أخذ  املوافقة على إجراء املقابلة مع التنقل إىل مقر املؤسسات -2

  املسؤول عن األنشطة التسويقية، حيث مت احلصول على موافقة أغلب املؤسسات الصناعية؛

قمنا بإجراء جمموعة من املقابالت اليت أتيحت لنا و ذلك بغرض التعرف على واقع التسويق الصناعي  - 3 

  عية حمل الدراسة من جهة، واملسامهة يف تفسري نتائج حتليل االستبيان من جهة أخرى؛باملؤسسات الصنا

  تفريغ البيانات احملصل عليها؛ -4

  املناسبة مع االستعانة بأساتذة متخصصني يف هذا ا�ال؛ اإلحصائيةحتديد الوسائل  -5

  .عرض النتائج اخلاصة يف جداول إحصائية -6

  االستبيان إعداد: لثالمطلب الثا

  :سوف يتم التطرق من خالل هذا املطلب إىل العناصر التالية

  ؛ هيكل االستبيان - 
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  .اختبار صدق وثبات االستبيان - 

  هيكل االستبيان: أوال

  نموذج االستبيان -1

صياغة جمموع األسئلة املشكلة حملاور  لى إشكالية البحث و فرضياته، فتمتبناءا عاالستبيان  إعداد مت     

االستبيان بشرط أن تكون هذه األسئلة بأسلوب بسيط و واضح للطرف املستجوب و يف نفس الوقت تكون 

  .مرتبطة بالفرضيات املطروحة و جتيب على التساؤالت الفرعية

جزء ثاين حول  ، جزء أول خاص مبعلومات عامة حول املستجوب و حول املؤسسة،جزئنيتضمن االستبيان 

  :يشمل حماور الدراسة كما يلي للتسويق داخل املؤسسة و جزء ثاين البعد الوظيفي

اشتمل على بيانات عامة حول الطرف املستجوب و الذي غالبا ما كان املسؤول التجاري أو  :األول جزءال

  .بشكل عام، وأخرى حول املؤسسة مسؤول قسم التسويق يف أغلب املؤسسات الصناعية حمل الدراسة

  ثالث حماور إىلحماور الدراسة و اليت انقسمت  :الجزء الثاني

 حول سلوك الشراء الصناعي للمؤسسات الصناعية حمل الدراسة، من خالل معرفة طبيعة  :المحور األول

مث حتديد أعضاء مركز الشراء لدى هذه املؤسسات ان وجد، كذلك ) فردي أو مجاعي( اختاذ القرار 

الشراء اليت معرفة أهم العوامل اليت تؤثر على قرارا�ا الشرائية، مث حاالت الشراء اليت تتبعها و أخريا مراحل 

  .متر �ا

 دراسات السوق و التجزئة الصناعية  خصائص السوق الصناعي، لقد كان تركيزنا على :المحور الثاني

 هذه  ، قيامصائص السوق الصناعيإدراك املؤسسات حمل الدراسة خل حيث كانت جمموع األسئلة حول

 .املؤسسات بدراسات السوق، قيامها بالتجزئة السوقية و املعايري املعتمد عليها يف جتزئة السوق الصناعي

 يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة املطبقة حول تقنيات املزيج التسويقي الصناعي: المحور الثالث ،

املنتوج الصناعي، التسعري (حيث تضمن أسئلة خاصة لكل عنصر من عناصر املزيج التسويقي الصناعي 

 )الصناعي، التوزيع الصناعي و الرتويج الصناعي 
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 سلم القياس -2

، الذي يستخدم )Likert Scale(االعتماد يف هذه الدراسة على املقياس الفئوي سلم لكارت مت     

سلم للتعبري عن درجة موافقة املستجيب على فقرة تعرب عن اجتاه لقضية ما، حيث تضمنت بدائل اإلجابة 

كل عنصر يف مدى توفر  لكارت اخلماسي يف حتديد اإلجابات بغية معرفة االجتاه العام آلراء أفراد العينة حول 

  :االستبيان كما يلي

  الخماسي لكارتسلم ): 2-3(الجدول

  غیر موافق  محاید موافق  موافق بشدة  الخاص بالمحاور التصنیف
غیر موافق 

  بشدة

  1  2  3  4  5  الدرجة

 ،2006للنشر،عمان،  ، الطبعة األوىل، دار وائل)الدليل التطبيقي للباحثني(حممد عبد الفتاح الصرييف، البحث العلمي:المصدر

  .115ص

  :ولقد حددت جماالت اإلجابة كمايلي

  ؛0.8=4/5: ، أي5، وقسمته على العدد 4=1- 5املدى مت حساب -

، ]1.80-1]هو اخلامس اإلجابة ؛ أي جمال1.80=0.8+1: كمايلي  اخلامسحساب احلد األقصى للمجال - 

  ويعكس درجة عدم موافقة عالية؛

، ويشري إىل ]2.60- 1.80]، وبالتايل ا�ال هو 2.60= 0.80+1.80هو  الرابعاحلد الثاين للمجال  - 

  ؛متوسطةعدم موافقة  درجة

  ويشري إىل درجة حمايدة؛ [3.40- 2.60[الثالث ا�ال- 

  ويشري إىل درجة موافقة متوسطة؛ [4.20- 3.40[ا�ال الثاين- 

  .ويشري إىل درجة موافقة عالية [5- 4.20[ا�ال األول- 

  :وعليه سيكون مدى املتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة كما يلي
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  الحدود التي تفصل ايجابيات سلم ليكارت الخماسي): 3-3(رقم الجدول

  بشدة غير موافق  غير موافق  محـايـد  مــوافق  مـوافق بشدة  اإلجابة

  [1.80-1[  [2.6- 1.8[  [3.4- 2.6[  [4.2- 3.4[  [5- 4.2[  المدى

، الطبعة األوىل، دار )للباحثنيالدليل التطبيقي (حممد عبد الفتاح الصرييف، البحث العلمي على باالعتماد ةمن إعداد الطالب: المصدر

 .115ص ،2006للنشر،عمان،  وائل

وذلك من أجل التأكد من مدى قدرة االستمارة على حتقيق اهلدف : صدق و ثبات االستبياناختبار : ثانيا

  .الذي صممت من أجله، حيث مت اختبار صدقها وثبا�ا

مت إخضاعه لعملية  من صدق االستبيان يف قياس ما وضع لقياسه، للتأكد :صدق االستبيان - 1

لتقييمه و اقرتاح ما  خمتصني يف جمال التسويق و اإلحصاء، جامعيني أساتذةمن  التحكيم من قبل

بعد األخذ بعني االعتبار املالحظات اليت صدرت عن األساتذة احملكمني، باإلضافة ، جيب تعديله

ائص من خالل االختبار األويل، مت ضبط أسئلة االستبيان وصياغتها إىل ما مت استنتاجه من نق

    .بشكل �ائي، لتكون يف شكل استمارة االستبيان الواردة يف املالحق

من مرة  أكثر هعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعيأن ستبيان بثبات االد ــــصـــــقــــي :ثبات االستبيان -2

اختبار  إجراءخالل فرتات خمتلفة و على نفس العينة، حيث مت  حتت نفس الظروف والشروط،

هي قيمة مقبولة  و،  7680. خ و الذي كانت نتيجته تساويا كرونب  ألفاالثبات من خالل معامل 

   .0,60باعتبار القيمة الدنيا املسموح �ا لقياس االتساق الداخلي لفقرات االستبيان ال تقل عن 

  سةو تحليل بيانات الدرا معالجة: المبحث الثاني

يهدف هذا املبحث إىل عرض نتائج الدراسة وتفسريها، وذلك من خالل حتليل نتائج االستبيان              

قابالت مع املسؤولني عن املالذي استهدف جمموعة من املؤسسات الصناعية بوالية برج بوعريريج، إضافة إىل 

        .إجابة على فرضيات الدراسة واخلروج مبجموعة من النتائج و يقدم، األنشطة التسويقية �ذه املؤسسات

  :وذلك حسب املنهجية التالية وعليه فإن هذا املبحث يشمل ثالث مطالب،

 دراسة خصائص العينة: املطلب األول  

 التحليل اإلحصائي اخلاص بفرضيات الدراسة:  املطلب الثاين  
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 الفرضياتمناقشة نتائج الدراسة يف ضوء : املطلب الثالث  

  العينة خصائص دراسة: المطلب األول

 :اخلصائص من جمموعتني على الدراسة عينة اشتملت

 ؛للمستجوبنيشخصية ال صائصاخل - 

 .الصناعية املؤسسة خصائص - 

  للمستجوبين شخصيةال الخصائص: أوال

 بعض االستبيان األول من جلزءا تناول ،لألفراد املستجوبني شخصيةال اخلصائص على التعرف �دف      

  .عدد سنوات اخلربة ،املؤهل العلمياملستوى الوظيفي، : وهي الشخصية البيانات

من خالل اإلجابات اتضح أن املستجوبني يشغلون  :توزبع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الوظيفي -1

  الوظائف املبينة يف اجلدول املوايل

  الوظيفةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير ): 4-3(رقم الجدول

  )(النسبة   )ni(التكرارات   المستوى العلمي

 80  12  ير مدير جتا

 6.7 01  مدير التسويق

 6.7 1  متصرف اداري

 6.7  1  مسؤول املبيعات

 100  15  المجموع

  .spssتفريغ االستمارة واستخدام برنامج  :المصدر         

بنسبة يشغلون منصب مدير جتاري أن أغلبية مفردات العينة،  )4-3(يتضح من خالل معطيات اجلدول رقم 

80 ،6,7 نسبةمن يشغلون منصب مدير التسويق فقد بلغوا  بينما  ،و هي نفس النسبة اليت حتصل عليها 

و هذا يظهر أن أغلبية املؤسسات الصناعية املستجوبة تتبع ، 6,7نسبة أي  و مدير املبيعات متصرف إداري

هذا الشيء عدم إدراك  يفسرو تنظيما هيكليا تقليديا و تسند وظائف التسويق إىل مديرية أو املصلحة التجارية، 

مديرية خاصة  اليت تتطلب مسؤويل هذه املؤسسات إىل أمهية وظـــيـــفــــة التـــســــويــــــق و تـــعـــقـــد أنشطتها و تنوعها 
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التسويق و التسويق الصناعي خاصة فوظيفة التسويق تبدأ قبل اإلنتاج مثل الدراسات و البحـــــوث 

  .و إدارة العالقة مع العميل الــتـــســـويــــقــــيـــة  و تستمر حىت بعد البيع من خالل تقدمي خدمات ما بعد البيع

  الوظيفةحسب متغير 

  

 متغري حسب العينة مفردات توزيع التايل

  المؤهل العلميحسب متغير 

  ا�موع

15  

100  

أن كل املستجوبني لديهم  و يتضح

و هو ما أصبح يفرضه سوق الشغل، فاملؤسسات الصناعية اجلزائرية كغريها من املؤسسات تسعى 

  .انتقاء كوادر بشرية مؤهلة و متخصصة  قادرة على مواكبة التطورات السريعة يف السوق الصناعية
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التسويق و التسويق الصناعي خاصة فوظيفة التسويق تبدأ قبل اإلنتاج مثل الدراسات و البحـــــوث 

الــتـــســـويــــقــــيـــة  و تستمر حىت بعد البيع من خالل تقدمي خدمات ما بعد البيع

حسب متغير  عينة الدراسة توزيع: )1-3(الشكل رقم

 Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  :المصدر

التايل اجلدول يوضح:المؤهل العلميحسب متغير  عينة الدراسة

حسب متغير  عينة الدراسة توزيع: )5-3(رقم الجدول

شهادة   لمؤهل العلمي

  جامعية

  من جامعيأقل 

  ni(  15  00(التكرارات 

)(  100  00  

  .spssتفريغ االستمارة واستخدام برنامج  

و يتضح؛ املؤهل العلميتوزيع أفراد العينة حسب متغري  )5-

و هو ما أصبح يفرضه سوق الشغل، فاملؤسسات الصناعية اجلزائرية كغريها من املؤسسات تسعى 

انتقاء كوادر بشرية مؤهلة و متخصصة  قادرة على مواكبة التطورات السريعة يف السوق الصناعية

مدیر تجاري مدیر التسویق مدیر المبیعات متصرف 
اداري

:.......................................الثالث الفصل 
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التسويق و التسويق الصناعي خاصة فوظيفة التسويق تبدأ قبل اإلنتاج مثل الدراسات و البحـــــوث  مستقلة بأنشطة

الــتـــســـويــــقــــيـــة  و تستمر حىت بعد البيع من خالل تقدمي خدمات ما بعد البيع

   

المصدر                

عينة الدراسة توزيع -2

  .املؤهل العلمي

الجدول

لمؤهل العلميا

التكرارات 

(النسبة 

 :المصدر              

-3(يوضح اجلدول رقم

و هو ما أصبح يفرضه سوق الشغل، فاملؤسسات الصناعية اجلزائرية كغريها من املؤسسات تسعى  شهادة جامعية

انتقاء كوادر بشرية مؤهلة و متخصصة  قادرة على مواكبة التطورات السريعة يف السوق الصناعية إىل
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من  %60 حيث يظهر أن ما نسبته

من املوظفني من  % 26,66املوظفني يف الوظائف التسويقية هم من محلة شهادات خمتصة يف التجارة مقابل 

ما ميثل  ني املستجوبني من مصلحة التسويق

أ�م يواجهون صعوبات  خالل مقابالتنا معهم

 و ذات اخلربة يف توظيف إطارات يف جمال التسويق و التسويق الصناعي خاصة بسبب نقص اإلطارات املختصة

  .الجامعي التخصص

توزيع مفردات العينة وفقا  )5-3(يبني اجلدول رقم 
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حيث يظهر أن ما نسبته جوبني حسب ختصصا�مهذا ويوضح الشكل املوايل توزيع املوظفني املست

املوظفني يف الوظائف التسويقية هم من محلة شهادات خمتصة يف التجارة مقابل 

ني املستجوبني من مصلحة التسويقـــفـــة املوظـــيـــقـــا بــــلديهم شهادات جامعية خمتصة بالتسويق، أم

خالل مقابالتنا معهم ، و كان رد املسؤولنيفكان ختصصهم اجلامعي تسيري

يف توظيف إطارات يف جمال التسويق و التسويق الصناعي خاصة بسبب نقص اإلطارات املختصة

التخصصحسب متغير  عينة الدراسة توزيع: )2-3(الشكل رقم

 .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج 

يبني اجلدول رقم : الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات 

 .اخلربة لديهم

تجارة تسویق تسییر

:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

هذا ويوضح الشكل املوايل توزيع املوظفني املست

املوظفني يف الوظائف التسويقية هم من محلة شهادات خمتصة يف التجارة مقابل 

لديهم شهادات جامعية خمتصة بالتسويق، أم

فكان ختصصهم اجلامعي تسيري % 13,34

يف توظيف إطارات يف جمال التسويق و التسويق الصناعي خاصة بسبب نقص اإلطارات املختصة

  .يف هذا ا�ال

الشكل رقم            

  

  

                

  

  

      

  

معاجلة البيانات باستخدام برنامج  :المصدر           

توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات  -3

اخلربة لديهملعدد سنوات 

  

  

  

 

 

  

تسییر
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  الخبرةتوزيع مفردات العينة حسب عدد سنوات 

  )(النسبة 

20 

26,66 

53,33 

100 

spss.  

 53,33بنسبة تفوق خرب�م العشر سنوات 

نستنتج أن أكثر من نصف ا�يبني من ممثلي املؤسسات أمضوا أكثر من عشر 

ومما يساعد على . سنوات عمال يف مؤسسا�م وهو ما جعلهم يكتسبون خربة تؤهلهم ليمثلوا مؤسسا�م

  .االستبيان واالجابة عليه اجابة دقيقة مبنية على معرفة با�ال التسويقي

  الخبرةحسب متغير 

  

Excel.  

لتاريخ توزيع مفردات العينة وفقا  )6
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توزيع مفردات العينة حسب عدد سنوات ): 6-3(رقم الجدول

  )ni(التكرارات   الخبرةعدد سنوات 

 3  سنوات 5

 4  سنوات 10

 8  سنوات 10أكثر من 

 15  المجموع

spssتفريغ االستمارة واستخدام برنامج  :المصدر

تفوق خرب�م العشر سنوات أن أغلبية مفردات العينة  )6-3(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

نستنتج أن أكثر من نصف ا�يبني من ممثلي املؤسسات أمضوا أكثر من عشر  ،من جمموع مفردات العينة

سنوات عمال يف مؤسسا�م وهو ما جعلهم يكتسبون خربة تؤهلهم ليمثلوا مؤسسا�م

االستبيان واالجابة عليه اجابة دقيقة مبنية على معرفة با�ال التسويقي

حسب متغير  عينة الدراسة توزيع: )3-3(الشكل رقم

Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  :المصدر

  المؤسسة

6- 3(يبني اجلدول رقم : توزيع مفردات العينة حسب تاريخ التأسيس

أقل من  سنوات10-5من  10أكثر من 
سنوات

:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

الجدول

عدد سنوات 

5أقل من 

10- 5من 

أكثر من 

المجموع

يالحظ من خالل اجلدول رقم 

من جمموع مفردات العينة

سنوات عمال يف مؤسسا�م وهو ما جعلهم يكتسبون خربة تؤهلهم ليمثلوا مؤسسا�م

االستبيان واالجابة عليه اجابة دقيقة مبنية على معرفة با�ال التسويقيفهم أسئلة 

المؤسسةخصائص : ثانيا

توزيع مفردات العينة حسب تاريخ التأسيس -1

  .التأسيس

Ventes
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  تاريخ التأسيس

  )(النسبة 

13,33 

73,33 

13,3 

100 

   

سنة بنسبة  20و  10املؤسسات تاريخ تأسيسها ما بني 

تاريخ تأسيسها  املتبقية %13.3سنوات، يف حني 

حيث أن اجلزائر قبل  هي مؤسسات عمومية

، إضافة إىل بعض العراقيل و الظروف اليت كانت سائدة 

سات الصناعية القول بأن معظم املؤس

 .وكل متغريا�ا اخلارجية

  .تاريخ التأسيس

  

 :توزعت طبيعة ملكية املؤسسات حمل الدراسة وفق ما يبينه اجلدول التايل
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سنوات 10أقل من 
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تاريخ التأسيستوزيع مفردات العينة حسب : )7-3(الجدول رقم 

  )ni(التكرارات   عمر المؤسسة

 2  سنوات 10

 11  سنوات 20- 10

 2  سنة 20أكثر من 

 15  المجموع

  .spssتفريغ االستمارة واستخدام برنامج  

املؤسسات تاريخ تأسيسها ما بني أن أغلبية  )7-3(يالحظ من خالل اجلدول رقم 

سنوات، يف حني  10تاريخ تأسيسها أقل من  13.3%

هي مؤسسات عموميةسنة 20املؤسسات اليت جتاوز تاريخ تأسيسها 

، إضافة إىل بعض العراقيل و الظروف اليت كانت سائدة أكثر سنة كان اقتصادها مبين على القطاع العمومي

القول بأن معظم املؤس و على العموم ميكن، اخلاص و ال تشجع على االستثمار

وكل متغريا�ا اخلارجية القراراتاليت متثل عينة الدراسة تتميز باخلربة الكافية للتعامل مع خمتلف 

تاريخ التأسيسحسب متغير  عينة الدراسة توزيع: )4-3(الشكل رقم

  .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج 

توزعت طبيعة ملكية املؤسسات حمل الدراسة وفق ما يبينه اجلدول التايل :طبيعة الملكية في المؤسسة

أقل من  سنوات 20-10ما بین  سنة 20أكثر من 

:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

الجدول رقم 

عمر المؤسسة

10أقل من 

10ما بني

أكثر من 

المجموع

 :المصدر              

يالحظ من خالل اجلدول رقم 

73.33 3.3، بينما

املؤسسات اليت جتاوز تاريخ تأسيسها (  سنة 20يتجاوز 

سنة كان اقتصادها مبين على القطاع العمومي 20

و ال تشجع على االستثمارسنة  20قبل 

اليت متثل عينة الدراسة تتميز باخلربة الكافية للتعامل مع خمتلف 

الشكل رقم

معاجلة البيانات باستخدام برنامج  :المصدر            

طبيعة الملكية في المؤسسة -2
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  طبيعة الملكية

  )(النسبة 

13,33 

86,66 

100 

هي مؤسسات خاصة بنسبة  الصناعية يف عينة الدراسة

، و تشري اإلحصائيات أن مؤسسات 

حيث أصبحت الدولة تشجع القطاع 

 ادــــصــــتـــاالقع ـــويـــنـــتـــكون القطاع اخلاص مصدر مهم ل

ة رائدة يف جمال استثمار ــــــج واليــــريـــــ

يشكل عائقا أمام اخلواص و السبب الرئيسي هو توفري السلطات احمللية للعقار الصناعي الذي 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الملكية

 

                                                           

ـــــــــــــى موقـــــــــــــع ـــــــــــــر االلكرتونيـــــــــــــة، متـــــــــــــوفرة عل  :جريـــــــــــــدة التحري
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طبيعة الملكيةتوزيع مفردات العينة حسب : )8-3(الجدول رقم 

  )ni(التكرارات   طبيعة الملكية

 2  ملكية عامة

 13  ملكية خاصة

 15  المجموع

  .spssتفريغ االستمارة واستخدام برنامج 

الصناعية يف عينة الدراسة معظم املؤسسات يتضح أن هذه النتيجة

، و تشري اإلحصائيات أن مؤسسات و هذا يبني التحول احلاصل يف االقتصاد اجلزائري  

حيث أصبحت الدولة تشجع القطاع ، )1(من نسيج املؤسسات يف اجلزائر 13.33القطاع العام متثل 

كون القطاع اخلاص مصدر مهم لستثمرين اخلواص،دم تسهيالت ملــــق

ـــــريــوعــــرج بـــــة بــــ، و تعترب واليعيــو اخلروج من دائرة االقتصاد الري

و السبب الرئيسي هو توفري السلطات احمللية للعقار الصناعي الذي 

  .لتجسيد مشاريعهم

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الملكية): 5-3( شكل رقم 

  .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج 

                   

ـــــــــــــل  ـــــــــــــى موقـــــــــــــع، مـــــــــــــن نســـــــــــــيج املؤسســـــــــــــات 2.6شـــــــــــــركات القطـــــــــــــاع العـــــــــــــام يف اجلزائـــــــــــــر متث ـــــــــــــر االلكرتونيـــــــــــــة، متـــــــــــــوفرة عل جريـــــــــــــدة التحري

http://www.altahrironline.com/ara/articles/298118 

مؤسسة عمومیة مؤسسة خاصة

:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

الجدول رقم 

طبيعة الملكية

ملكية عامة

ملكية خاصة

المجموع

تفريغ االستمارة واستخدام برنامج  :المصدر

هذه النتيجةمن 

86.66%  

القطاع العام متثل 

قـــاخلاص و ت

و اخلروج من دائرة االقتصاد الري

و السبب الرئيسي هو توفري السلطات احمللية للعقار الصناعي الذي  اخلاص

لتجسيد مشاريعهم

معاجلة البيانات باستخدام برنامج  :المصدر            

ـــــــــــــل  )1( شـــــــــــــركات القطـــــــــــــاع العـــــــــــــام يف اجلزائـــــــــــــر متث

http://www.altahrironline.com/ara/articles/298118
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 املوايل اجلدول

  ردات العينة حسب عدد قطاع النشاط

  )(النسبة 

6,7 

60,0 

26,6 

6,7 

100 

 ال أن أعلى نسبة نشاط سجلها قطاع

يشكالن أهم حقل ، فهما % 

  .النشاط قطاع

  

اجلدول املوايل يوضح اجلهة املسؤولة : 

0

20

40

60

الكھرباء واالكترونیك الكیمیاء البالستیك والزجاج
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اجلدولوفق  ما يوضحه  يوزع نشاط املؤسسات حمل الدراسة

ردات العينة حسب عدد قطاع النشاطتوزيع مف: )9-3(الجدول رقم 

  )ni(التكرارات   قطاع النشاط

 1الكھرباء واالكترونیك

 9الكیمیاء البالستیك والزجاج

 4انیككالمی و

1 

 15  المجموع

  .spssتفريغ االستمارة واستخدام برنامج 

ال أن أعلى نسبة نشاط سجلها قطاعهناك تنوع يف نشاط املؤسسات الصناعية حمل الدراسة إ

 26.7مث احلديد والصلب بنسبة  %60الزجاج بنسبة 

  .تنشط به املؤسسات الصناعية

قطاع حسب عينة الدراسة توزيع: )6-3(الشكل رقم

  .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج 

: بالمؤسسات محل الدراسة ة المسؤولة عن األنشطة التسويقية

  .التسويقية داخل املؤسسات الصناعية

الكیمیاء البالستیك والزجاج الحدید و المیكانیك آخر

:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

نشاط املؤسسات حمل الدراسة :المؤسسةنشاط  -3

قطاع النشاط

 الكھرباء واالكترونیك

 الكیمیاء البالستیك والزجاج

و الحدید  

 آخر

المجموع

تفريغ االستمارة واستخدام برنامج  :المصدر             

هناك تنوع يف نشاط املؤسسات الصناعية حمل الدراسة إ نيبني اجلدول أ

الزجاج بنسبة  الكيمياء البالستيك و

تنشط به املؤسسات الصناعية

معاجلة البيانات باستخدام برنامج  :المصدر

ة المسؤولة عن األنشطة التسويقيةـالجه -4

التسويقية داخل املؤسسات الصناعيةعن األنشطة 

آخر
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ة المسؤولة عن األنشطة التسويقية

  )(النسبة 

80 

20 

100 

و يدل هذا ، %80لديها قسم تسويق و هذا بنسبة كبرية بلغت 

 %20يف حني ، التسويق أنشطة و خصوصية

هذا على ان املؤسسات الصناعية و يدل 

 ـــق و يــلحقها بالوظيفة التجاريةسويــت

و هذا يعود اىل نظرة املسؤولني اىل التسويق و حصره يف اإلعالن و هلذا فهم ال يوجدون له قسم خاص كباقي 

  ة المسؤولة عن األنشطة التسويقية
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ة المسؤولة عن األنشطة التسويقيةـالجه: )10-3(رقم الجدول  

  )ni(التكرارات   الجهة المسؤولة

 12القسم التجاري

 3قسم التسویق

 15  المجموع

  .spssواستخدام برنامج  تفریغ االستمارة 

لديها قسم تسويق و هذا بنسبة كبرية بلغت  ليس معظم املؤسسات أن

و خصوصية تدرك أمهية ال على أن نسبة كبرية من املؤسسات الصناعية اجلزائرية

و يدل ، املسؤولة عن األنشطة التسويقيةهة اجل قسم التسويق هو

ــتـة الـــفــوظيـــحمل الدراسة مازلت تتبىن هيكل وظيفي ال يعطي األمهية الكافية ل

و هذا يعود اىل نظرة املسؤولني اىل التسويق و حصره يف اإلعالن و هلذا فهم ال يوجدون له قسم خاص كباقي 

   اخل...وارد البشريةمة مثل احملاسبة أو امل

ة المسؤولة عن األنشطة التسويقيةـالجهحسب  عينة الدراسة توزيع: )3-7

 .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  :المصدر

القسم التجاري قسم التسویق

:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

 

الجهة المسؤولة

 القسم التجاري

 قسم التسویق

المجموع

 :المصدر            

أنتوضح هذه النتائج    

على أن نسبة كبرية من املؤسسات الصناعية اجلزائرية

قسم التسويق هو أنصرحت 

حمل الدراسة مازلت تتبىن هيكل وظيفي ال يعطي األمهية الكافية ل

و هذا يعود اىل نظرة املسؤولني اىل التسويق و حصره يف اإلعالن و هلذا فهم ال يوجدون له قسم خاص كباقي 

مة مثل احملاسبة أو املاألقسام امله

3(الشكل رقم

                      

المصدر                    
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لنشاط التسويق مت طرح سؤال مكون من  ملعرفة مفهوم املؤسسات :مفهوم المؤسسات لنشاط التسويق -5

 :النتائج كما يبني اجلدول املوايل جاءتوطلب منهم اختيار خيار واحد وقد  تخياراثالث 

  مفهوم التسویق : )11-3(رقم الجدول

التكرارات  

)ni(  

النسبة 

)(  

 80,0 12 اإلعالن و الترویج لبیع منتجات المؤسسة

للتعرف على حاجات و رغبات  أنشطة

  الزبائن و محاولة إشباعها

1 6,7 

 13,3 2 دون رأي

 100 15 المجموع

  .spssتفریغ االستمارة واستخدام برنامج  :المصدر  

يف  يتمحورمن خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن مفهوم التسويق لدى املؤسسات الصناعية حمل الدراسة 

فقط صرحت  %6.7يف حني نسبة  %80.0نتجات املؤسسة وهذا ما أسفرت عنه نسبة مل اإلعالن والرتويج 

إشباعها، و هذا ما يفسر كما رأينها يف بأن التسويق هو أنشطة التعرف على حاجات ورغبات الزبائن وحماولة 

لعدم إدراك املسؤولني عن هذه املؤسسات ملفهوم التسويق   كالسؤال السابق غياب قسم مستقل بالتسويق، و ذلل

، فالتسويق ال يقتصر فقط على اإلعالن والرتويج و يستمر حىت بعد البيع، اإلنتاجكنشاط فعال يبدأ قبل عملية 

بائن التسويق يقوم على معرفة احتياجات و رغبات الز ، فن التسويق ال ختدم مصاحل املؤسسةفهذه النظرة الضيقة ع

 .و ترمجتها إىل منتجات تشبع هذه الرغبات
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  مفهوم التسويق

  

املناسبة متمثلة يف املتوسط  اإلحصائية

اخلماسي يف  و ألن هذه الدراسة اعتمدت على مقياس ليكارت

، فيكون مرتفع ) 5 – 1( ري حمصور بني 

  )  3 -2( ض إذا كان يرتاوح بني 

حمل الدراسة  تطبيق املؤسساتتبني مدى 

  :واليت من خالهلا جنيب على الفرضيات احملددة آنفا و املتمثلة يف

                  الشرائية؛ املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بسلوك الشراء الصناعي عند اختاذ قرارا�ا

  ؛أسواقها يف استهدافتعتمد املؤسسات الصناعية حمل الدراسة على أساليب التجزئة الصناعية 

مع يات املزيج التسويقي مبا يتناسب 

0

50

100

االعالن
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مفهوم التسويق حسب عينة الدراسة توزيع: )8-3(الشكل رقم

  .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  

  التحليل اإلحصائي الخاص بفرضيات الدراسة 

اإلحصائيةسيتم عرض نتائج الدراسة امليدانية و حتليلها باستعمال الوسائل 

و ألن هذه الدراسة اعتمدت على مقياس ليكارتاحلسايب و االحنراف املعياري ملتغريات الدراسة، 

ري حمصور بني عينة الدراسة على أسئلة االستبيان، فسيكون مستوى كل متغ

ض إذا كان يرتاوح بني ــفــخــنـــ، م)4 – 3( حمصور بني  كان  إذاع ــفــرتــ، و م

  .2و منخفض جدا إذا اخنفض عن 

تبني مدى اخلاصة بعبارات  وض يف هذا اإلطار إجابات عينة الدراسة 

واليت من خالهلا جنيب على الفرضيات احملددة آنفا و املتمثلة يف ،لممارسات التسويقية املوجهة للسوق الصناعي

املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بسلوك الشراء الصناعي عند اختاذ قرارا�ا ى

تعتمد املؤسسات الصناعية حمل الدراسة على أساليب التجزئة الصناعية 

يات املزيج التسويقي مبا يتناسب اسرتاجت بإعدادتقوم املؤسسات الصناعية حمل الدراسة 

 .خصوصية السوق الصناعي

معرفة رغبات الزبائن دون رأي

:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

الشكل رقم

 :المصدر              

التحليل اإلحصائي الخاص بفرضيات الدراسة : المطلب الثاني

سيتم عرض نتائج الدراسة امليدانية و حتليلها باستعمال الوسائل           

احلسايب و االحنراف املعياري ملتغريات الدراسة، 

عينة الدراسة على أسئلة االستبيان، فسيكون مستوى كل متغ إجابات

، و م4زاد عن  إذاجدا 

و منخفض جدا إذا اخنفض عن 

ض يف هذا اإلطار إجابات عينة الدراسة نستعر 

لممارسات التسويقية املوجهة للسوق الصناعيل

  

ىتتحل: الفرضية األولى

تعتمد املؤسسات الصناعية حمل الدراسة على أساليب التجزئة الصناعية  :الفرضية الثانية

تقوم املؤسسات الصناعية حمل الدراسة  :الفرضية الثالثة

خصوصية السوق الصناعي
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  األولى الخاص بالفرضية اإلحصائيالتحليل : أوال

االحنراف ( وأحد مقاييس التشتت) الوسط احلسايب( سيتم حتليل الفرضية عن طريق مقاييس النزعة املركزية        

نتائج االستبيان اخلاص بإجابات أفراد العينة فيما خيص املتوسط احلسايب  ، واجلدول املوايل يلخص)املعياري

  :واالحنراف املعياري

 الخاص بالفرضية األولىنتائج االستبيان ): 12-3(جدول رقم

    

املتوسط   ارةــــــــــــــالعب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

االجتاه العام 

  للعينة

  موافق بشدة 1.033 4.27  .يتم اختاذ قرارات الشراء داخل املؤسسة بشكل مجاعي.1

  ايدحم 1.207 3.20  .يشارك املهندسون الصناعيون يف اختاذ قرار الشراء.2

  غري موافق 900. 2.33  .يشارك العمال التقنيون يف اختاذ قرار الشراء .3

  موافق 900. 3.67  .يشارك مسؤول قسم الشراء يف اختاذ قرار الشراء.4

يتم استشارة مكاتب دراسات خمتصة قبل اختاذ قرارات الشراء .5

  .املهمة

  موافقغري  1.246 1.87

  موافق  828. 3.60  .قراركم الشرائيتؤثر الضمانات املقدمة من ا�هز على .6

  موافق 704. 3.73  .مسعة ا�هز و مدى قدرته على تزويد املؤسسة باحتياجا�ا.7

  موافق 594. 3.93  .احرتام ا�هز آلجال التسليم.8

  حمايد 1.187 3.13  .اخلدمات املرافقة املقدمة من طرف ا�هز.9

  موافق 910. 3.40  .اعتبارات السعر.10

  موافق 704. 3.73  .حتضري دفرت شروط خاص باملستلزمات اليت سيتم شراؤها.11

  غري موافق 834. 2.47  .البحث عن جمهزين حمتملني.12

  غري موافق 910. 2.60  .حتليل العروض املقدمة من ا�هزين احملتملني.13
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  موافق 1.121 3.60   .تقييم العروض.14

بسلوك  حمل الدراسة الصناعية ور تتحل املؤسساتاملتوسط العام حمل

  الشراء الصناعي

  موافق 0.932 3.62

  ).04( أنظر امللحق رقم spssباالعتماد على خمرجات  ةمن إعداد الطالب :المصدر

 بوجهة نظر العينة خبصوصاحلسابية و االحنرافات املعيارية املتعلقة  توسطاتامل إىليشري اجلدول أعاله     

يعكس ، ، حيثعند اختاذ قرارا�ا الشرائية للمؤسسات الصناعية حمل الدراسة الصناعيوك الشراء لسمتغريات 

يدل على   0.932، واحنراف معياري مستوى مرتفعو هو  3.62ـــــــ  قدر ب متوسطا حسابيا عاما اجلدول أعاله

هذا يدل على أن و  ،غالبية أفراد العينةضا التوافق والتجانس بني آراء أفراد العينة ومتركزها حول االقرتاح الثاين أي ر 

  .املؤسسات حمل الدراسة تتحل بسلوك الشراء الصناعي

  : يـــــلــا يــمــد كـــعـــبــــذا الـــرات هـــقـــة لفــــيــــصائـــراءة اإلحـــــقــــدم الــــقــــح نـــــوضيــــــتــــومن أجل ال

وهو ضمن الفئة األوىل من مقياس لكارت اخلماسي  4.27متوسطا حسابيا قدره  01 حققت الفقرة رقم-1

و بشدة  يوافقون، ، مما يعين أن أفراد العينة 1.033واحنراف معياري  موافق بشدة، اإلجابةاليت تعرب عن  [4-5[

شراء  مييزنقطة أهم ما و تعترب هذه ال ،على أن قرار الشراء في مؤسساتهم الصناعية يتم بشكل جماعي

ملساعدته يف ) مركز الشراء ( حيث يشرك املسري بعض األطراف من داخل املؤسسة  املنتجات يف السوق الصناعي

  ؛اختاذ القرارات الشرائية بسبب عدم ختصصه يف األمور الفنية للمشرتيات

من مقياس لكارت اخلماسي  الثالثةوهو ضمن الفئة  3.20متوسطا حسابيا قدره  02 حققت الفقرة رقم-2

ليست لديه إجابة واضحة مما يعين أن أفراد العينة ، 1.207واحنراف معياري  ،اليت تعرب عن اإلجابة حمايد [4-5[

  ؛مالشراء في مؤسساته اتقرار  اتخاذ في حول مشاركة المهندسين

وهو ضمن الفئة الرابعة من مقياس لكارت اخلماسي  2.33متوسطا حسابيا قدره  03 حققت الفقرة رقم-3

ال يوافقون على  ، مما يعين أن أفراد العينة 9000.واحنراف معياري ، اليت تعرب عن اإلجابة غري موافق [4-5[

  قرارات الشراء في مؤسساتهم؛ اتخاذ في العمال التقنيونمشاركة 
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وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.67متوسطا حسابيا قدره  04 حققت الفقرة رقم- 4  

يوافقون على  مشاركة ، مما يعين أن أفراد العينة 9000.واحنراف معياري ، اليت تعرب عن اإلجابة موافق [4-5[

  مسؤول قسم الشراء في اتخاذ قرارات الشراء في مؤسساتهم؛

وهو ضمن الفئة الرابعة من مقياس لكارت اخلماسي  1.87متوسطا حسابيا قدره  05 حققت الفقرة رقم-5

يوافقون على  ، مما يعين أن أفراد العينة ال 1.246واحنراف معياري ، موافقغري اليت تعرب عن اإلجابة  [4-5[

  ؛ت مختصة قبل اتخاذ قرارات الشراءم مؤسساتهم باستشارة مكاتب دراسااقي

يف املؤسسات حمل الدراسة قرار مجاعي يتدخل فيه مسؤول قسم  يتضح لنا من الفقرات السابقة أن قرار الشراء

، و املسري الذي تقع على عاتقه الشراء الذي يكمن دوره غالبا يف تنظيم شروط الشراء و التفاوض مع املورد

، و هذا املسؤولية األخرية يف اختاذ قرار الشراء، و رأينا أن مشاركة املهندسني و التقنيني حمدودة داخل مركز الشراء

أن أغلب املشرتيات اليت تقوم �ا املؤسسات هي مشرتيات روتينية تتكرر بشكل دوري مع نفس  إىلراجع 

  .ا�هزين

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.60متوسطا حسابيا قدره  06 حققت الفقرة رقم-6

على أن يوافقون مما يعين أن أفراد العينة  8280.واحنراف معياري ، اليت تعرب عن اإلجابة موافق [4-5[

  ؛الضمانات المقدمة من المجهز تؤثر على قرارهم الشرائي

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.73متوسطا حسابيا قدره  07 حققت الفقرة رقم-7

سمعة أن على يوافقون مما يعين أن أفراد العينة  7040.واحنراف معياري ، اليت تعرب عن اإلجابة موافق [4-5[

  ؛تؤثر على قرارهم الشرائيالمجهز و مدى قدرته على تزويد المؤسسة باحتياجاتها 

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.93متوسطا حسابيا قدره  08 حققت الفقرة رقم-8

احترام  أن علىيوافقون مما يعين أن أفراد العينة  5940.واحنراف معياري ، اليت تعرب عن اإلجابة موافق [4-5[

  ؛تؤثر على قرارهم الشرائي المجهز آلجال التسليم



الدراسة الميدانية  لمجموعة مؤسسات .....:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

 

146 
 

من مقياس لكارت اخلماسي  الثةوهو ضمن الفئة الث 3.13متوسطا حسابيا قدره  09 حققت الفقرة رقم-9

ليست لديهم إجابة مما يعين أن أفراد العينة  1.187واحنراف معياري ، ايداليت تعرب عن اإلجابة حم [4-5[

  ؛على قرارهم الشرائي الخدمات المرافقة المقدمة من طرف المجهزواضحة حول تأثير 

 حتيط بشراء مستلزما�ا  أن املؤسسات حمل الدراسة حترص على العوامل اليت 6،7،8،9يتضح لنا من الفقرات 

استمرار عملية اإلنتاج و تقدمي منتجات ذات مواصفات مقبولة، و لذلك هي  باعتبار هذه األخرية تساعدها يف

  .شروط مهمة الختيار ا�هز املناسب اخل...وامل مثل الضمانات، مسعة ا�هز و آجال التسليمـــرب عتعت

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.40متوسطا حسابيا قدره  10 حققت الفقرة رقم- 10

يوافقون على أن مما يعين أن أفراد العينة  9100.واحنراف معياري ، اليت تعرب عن اإلجابة موافق [4-5[

  ؛تؤثر على قرارهم الشرائي اعتبارات السعر

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.73متوسطا حسابيا قدره  11 حققت الفقرة رقم- 11

يوافقون على أن مما يعين أن أفراد العينة  7040.واحنراف معياري ، موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [4-5[

  ؛تحضر دفتر شروط خاص بالمستلزمات التي سيتم شراؤهامؤسساتهم 

من مقياس لكارت اخلماسي  وهو ضمن الفئة الرابعة 2.47متوسطا حسابيا قدره  12 حققت الفقرة رقم- 12

يوافقون على أن  ال مما يعين أن أفراد العينة 8340.واحنراف معياري ، موافق غري اليت تعرب عن اإلجابة [4-5[

  ؛البحث عن مجهزين محتملينمؤسساتهم 

وهو ضمن الفئة الرابعة من مقياس لكارت اخلماسي  2.60متوسطا حسابيا قدره  13 حققت الفقرة رقم- 13

يوافقون على أن مما يعين أن أفراد العينة ال  9100.واحنراف معياري ، موافق غري اليت تعرب عن اإلجابة [4-5[

  تحلل العروض المقدمة من المجهزين المحتملين؛مؤسساتهم 

من مقياس لكارت اخلماسي  ثانيةوهو ضمن الفئة ال 3.60متوسطا حسابيا قدره  14 حققت الفقرة رقم- 14

يوافقون على أن مما يعين أن أفراد العينة  1.121واحنراف معياري ، موافق اليت تعرب عن اإلجابة [4-5[

 ؛م صفقة الشراءتقيمؤسساتهم 
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   أمـــا أقــــل مـــتــــوســـط حــســــايب فــقـــد حتقق 4.27على أعلى متوسط حسايب بلغ  1 الفقرة رقمقد حصلت ،

   1.87و بلغت قيمته  5 الفقرة رقمعند 

  الخاص بالفرضية الثانية اإلحصائيالتحليل : ثانيا

اعتماد املؤسسات الصناعية حمل كانت إجابات أفراد العينة على أسئلة احملور الثاين اليت تتمحور حول       

  :اجلدول التايل كما هو موضح يف. الدراسة على أساليب التجزئة الصناعية

 الثانيةاالستبيان الخاص بالفرضية  نتائج): 13-3(جدول رقم

    

املتوسط   ارةــــــــــــــالعب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

االجتاه العام 

  للعينة

  موافق  1.033 3.67  .الطلب يف السوق الصناعي متذبذب و غري مستقر.1

الطلب على املنتجات الصناعية يتأثر بالطلب على املنتجات .2

  .االستهالكية

  موافق 1.207 3.40

  موافق 704. 3.73  .عدد الزبائن الصناعيني قليل .3

  موافق 594. 3.93  .الزبائن الصناعيني يتواجدون يف مناطق متقاربة .4

  موافق  1.246 3.80  .تقوم مؤسستكم جبراء دراسة للسوق الصناعي .5

حتصل مؤسستكم على معلومات حول السوق من تقارير رجال  .6

  .البيع

  موافق  828. 3.40

حتصل مؤسستكم على معلومات حول السوق باالستناد إىل  .7

  .تقارير حكومية

  موافق بشدة 1.033 4.27

  موافق  1.246 3.80  .حتصل مؤسستكم على معلومات حول السوق من املوردين. 8

  موافق  828. 3.40  .حتصل مؤسستكم على معلومات حول السوق من املعارض. 9

  غري موافق 910. 2.33  .حول السوق جبراء مقابالتتقوم مؤسستكم جبمع معلومات . 10
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تقوم مؤسستكم جبمع معلومات حول السوق من خالل توزيع . 11

  .استبيانات

  موافق بشدة 1.033 4.27

  موافق بشدة 458. 4.27  . صناعيةعدة قطاعات �تم مؤسستكم بالزبائن الصناعيني من . 12

املنتمني اىل قطاعات صناعية �تم مؤسستكم بالزبائن الصناعيني . 13

  .حمددة

  غري موافق 910. 2.53

  موافق 704. 3.73  . تصنف مؤسستكم زبائنها حسب حجمهم. 14

  غري موافق 834. 2.13  . تصنف مؤسستكم زبائنها حسب موقعهم اجلغرايف. 15

�تم مؤسستكم بالزبائن الذين يطلبون نفس املشرتيات يف كل . 16

  مرة 

  بشدة موافق 458. 4.27

  غري موافق 655. 2.00  �تم مؤسستكم بالزبائن الذين يطلبون منها مشرتيات جديدة. 17

�تم مؤسستكم بالزبائن الذين يطلبون منها مشرتيات تكون . 18

  . معدلة

  غري موافق 1.125 2.53

: تصنف مؤسستكم زبائنها حسب املنافع اليت يبحثون عنها مثل. 19

  .اخل...التسليم، اخلدماتاجلودة، السعر، آجال 

  موافق 900. 3.67

�تم املؤسسة بالزبائن الصناعيني حبسب العالقات اليت تربطها .20

  .معهم

غري موافق  828. 1.60

  بشدة

 حمل الدراسة على الصناعية ور تعتمد املؤسساتاملتوسط العام حمل

  .التجزئة الصناعية أساليب

  موافق 0.876 4.09

  ).03(أنظر امللحق رقم  spssباالعتماد على خمرجات  ةالطالبمن إعداد : املصدر

: يشري اجلدول أعاله إىل األوساط احلسابية و االحنرافات املعيارية املتعلقة بوجهة نظر العينة خبصوص حمور     

نالحظ من خالل اجلدول أعاله إمجاع أفراد تعتمد املؤسسات حمل الدراسة على أساليب التجزئة الصناعية، حيث 

ذو  و يظهر ذلك يف املتوسط احلسايب العام ،مؤسسا�م تعتمد على معايري التجزئة الصناعيةعينة الدراسة على أن 

والذي يدخل ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكارت اخلماسي  4.09ـــــــ و الذي قدر ب المستوى المرتفع
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يدل على التوافق والتجانس بني آراء أفراد   0.876، واحنراف معياري اليت تعرب عن اإلجابة موافق [4.2- 3.4[

  .العينة ومتركزها حول االقرتاح الثاين أي رضا غالبية أفراد العينة

  : الــــبـــعـــد كــمــا يــلـــــي ومن أجل الــــتــــــوضيـــــح نــــقــــدم الــــقـــــراءة اإلحـــصائــــيــــة لفـــقـــرات هـــذا

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.67متوسطا حسابيا قدره  01 حققت الفقرة رقم-1

على أن  يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة 1.033واحنراف معياري  اليت تعرب عن اإلجابة موافق ، [4-5[

  غير مستقر؛ الطلب في السوق الصناعي متذبذب و

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.40متوسطا حسابيا قدره  02 حققت الفقرة رقم-2

على أن  يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة 1.207واحنراف معياري  اليت تعرب عن اإلجابة موافق ، [4-5[

  ؛االستهالكيةالطلب على المنتجات الصناعية يتأثر بالطلب على المنتجات 

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.73متوسطا حسابيا قدره  03 حققت الفقرة رقم-3

عدد على أن  يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة  7040.واحنراف معياري  اليت تعرب عن اإلجابة موافق ، [4-5[

  الزبائن الصناعيين قليل؛

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.93متوسطا حسابيا قدره  04 حققت الفقرة رقم-4

على أن  يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة  5940.واحنراف معياري  اليت تعرب عن اإلجابة موافق ، [4-5[

  الزبائن الصناعيين يتواجدون في مناطق متقاربة؛

الدراسة تدرك خصائص السوق الصناعي، و هذا بسبب يتضح لنا من الفقرات السابقة أن املؤسسات حمل 

 10كانت ما بني خرب�ا   فمعظم املؤسسات حمل الدراسة سنوات خالل ســنـــوات نـــشـــاطــهــــا، اخلربة اليت اكتسبتها

  .الذي تنشط فيه الصناعي السوق خصائص دركسنة، ما جيعلها ت 20و 

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.80متوسطا حسابيا قدره  05 حققت الفقرة رقم-5

 على أن يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة  1.246واحنراف معياري  اليت تعرب عن اإلجابة موافق ، [4-5[

  ؛جراء دراسة للسوق الصناعيإب مؤسساتهم تقوم
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وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.40متوسطا حسابيا قدره  06 حققت الفقرة رقم-6

على أن  يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة  8280.واحنراف معياري  اليت تعرب عن اإلجابة موافق ، [4-5[

  تحصل على معلومات حول السوق من تقارير رجال البيع؛مؤسساتهم 

وهو ضمن الفئة األوىل من مقياس لكارت اخلماسي  4.27متوسطا حسابيا قدره  07 حققت الفقرة رقم-7

على أن  يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة  1.033واحنراف معياري  ، بشدة اليت تعرب عن اإلجابة موافق [4-5[

  ؛على معلومات حول السوق باالستناد إلى تقارير حكوميةتحصل مؤسساتهم 

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.80متوسطا حسابيا قدره  08 حققت الفقرة رقم-8

على أن  يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة  1.246واحنراف معياري  اليت تعرب عن اإلجابة موافق، [4-5[

  على معلومات حول السوق من الموردين؛تحصل مؤسساتهم 

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.40متوسطا حسابيا قدره  09 حققت الفقرة رقم-9

على أن  يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة 8280.واحنراف معياري  اليت تعرب عن اإلجابة موافق، [4-5[

  ؛على معلومات حول السوق من المعارضتحصل مؤسساتهم 

وهو ضمن الفئة الرابعة من مقياس لكارت  2.33متوسطا حسابيا قدره  10 حققت الفقرة رقم- 10

 يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة 9100.واحنراف معياري  موافق، غري اليت تعرب عن اإلجابة [5-4[اخلماسي 

  تقوم بجمع معلومات حول السوق بجراء مقابالت؛مؤسساتهم على أن 

وهو ضمن الفئة األوىل من مقياس لكارت  4.27متوسطا حسابيا قدره  11 حققت الفقرة رقم- 11

، مما يعين أن أفراد العينة ال 1.033واحنراف معياري  ،بشدة موافق اليت تعرب عن اإلجابة [5- 4[اخلماسي 

  بتوزيع استبيانات؛تقوم بجمع معلومات حول السوق مؤسساتهم على أن  يوافقون

 �تم بإجراء دراسات للسوق، لكنها تركز أن املؤسسات حمل الدراسة 11 إىل  5يتضح لنا من الفقرات من 

سبب تكاليفها املنخفضة مقارنة باملعلومات اليت جتمعها ومات حول السوق من مصادر ثانوية و المعل على مجع

  .قد تفوق إمكانات املؤسسة من مصادر أولية كاملقابالت و االستبيانات اليت تكون مرتفعة التكلفة
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وهو ضمن الفئة األوىل من مقياس لكارت  4.27متوسطا حسابيا قدره  12 حققت الفقرة رقم- 12

 يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة 4580.واحنراف معياري  ،بشدة موافق اليت تعرب عن اإلجابة [5-4[اخلماسي 

  صناعية؛عدة قطاعات مؤسساتهم تهتم بالزبائن الصناعيين من بشدة على أن 

وهو ضمن الفئة الرابعة من مقياس لكارت  2.53متوسطا حسابيا قدره  13 الفقرة رقمحققت - 13

 يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة ال 9100.واحنراف معياري  موافق،غري  اليت تعرب عن اإلجابة [5-4[اخلماسي 

  ؛محددة صناعيةبالزبائن الصناعيين من قطاعات مؤسساتهم تهتم على أن 

من مقياس لكارت  ثانيةوهو ضمن الفئة ال 3.73متوسطا حسابيا قدره  14 الفقرة رقمحققت - 14

 يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة 7040.واحنراف معياري  موافق، اليت تعرب عن اإلجابة و  [5-4[اخلماسي 

  تصنف زبائنها حسب حجمهم؛مؤسساتهم على أن 

وهو ضمن الفئة الرابعة من مقياس لكارت  2.13متوسطا حسابيا قدره  15 حققت الفقرة رقم- 15

 ال، مما يعين أن أفراد العينة 834.0واحنراف معياري  موافق،غري  اليت تعرب عن اإلجابة و  [5-4[اخلماسي 

  ؛زبائنها حسب موقعهم الجغرافيتصنف مؤسساتهم على أن  يوافقون

من الفقرات السابقة أن املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على بعض معايري التجزئة الصناعية يتــــــضـــح لـــنـــا 

الكلية، و تركز أكثر على الزبائن من قطاعات صناعية خمتلفة، و ذلك بسبب أن أغلب املؤسسات حمل الدراسة 

على معيار احلجم و ال ، كما تركز صناعيني ذوي أنشطة متعددة زبائن إىلتقدم منتجات منطية ميكن تسويقها 

   ؛تركز على معيار املوقع اجلغرايف بل �تم بالزبائن أينما وجدوا

وهو ضمن الفئة األوىل من مقياس لكارت  4.27متوسطا حسابيا قدره  16 حققت الفقرة رقم- 16

، مما يعين أن أفراد العينة 834.0واحنراف معياري  ،بشدة موافق اليت تعرب عن اإلجابة و  [5-4[اخلماسي 

  تهتم بالزبائن الذين يطلبون نفس المشتريات في كل مرة؛مؤسساتهم بشدة على أن  يوافقون

من مقياس لكارت  وهو ضمن الفئة الرابعة 2.00متوسطا حسابيا قدره  17 حققت الفقرة رقم- 17

ال ، مما يعين أن أفراد العينة 6550.واحنراف معياري  ، موافقغري  اليت تعرب عن اإلجابة و  [5- 4[اخلماسي 

  ؛جديدةتهتم بالزبائن الذين يطلبون نفس المشتريات مؤسساتهم على أن  يوافقون
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من مقياس لكارت  وهو ضمن الفئة الرابعة 2.53متوسطا حسابيا قدره  18 حققت الفقرة رقم- 18

 ال، مما يعين أن أفراد العينة 1.125واحنراف معياري  ، موافقغري  اليت تعرب عن اإلجابة و  [5- 4[اخلماسي 

  ؛مشتريات معدلةتهتم بالزبائن الذين يطلبون مؤسساتهم على أن  يوافقون

و هو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت  3.67متوسطا حسابيا قدره  19 حققت الفقرة رقم- 19

 يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة 9000.واحنراف معياري  ، موافق اليت تعرب عن اإلجابة و  [5-4[اخلماسي 

عر، آجال التسليم، الجودة، الس: تصنف زبائنها حسب المنافع التي يبحثون عنها مثلمؤسساتهم على أن 

  ؛الخ...الخدمات

و هو ضمن الفئة اخلامسة من مقياس لكارت  1.60متوسطا حسابيا قدره  20 حققت الفقرة رقم- 20

، مما يعين أن أفراد العينة 8280.واحنراف معياري  ،بشدة  موافقغري  اإلجابةاليت تعرب عن  و  [5-4[اخلماسي 

وهذه . بحسب العالقات التي تربطها معهم تهتم بالزبائن الصناعيين مؤسساتهمبشدة على أن  يوافقونال 

  .النقطة من أهم ما مييز سلوك الشراء الصناعي بأنه سلوك عقالين و ليس انفعايل

حالة الشراء  الفقرات السابقة أن املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على معايري التجزئة اجلزئية مثليتضح لنا من 

نـــــقـــــص االبتكار ، و هذا راجع اىل أن يف كل مرة لب نفس املنتجاتـــــفهي تفضل التعامل مع املؤسسات اليت تط

املخصصة للبحث و التطوير، كذلك �تم  و عدم سعيها اىل تقدمي منتجات جديدة بسبب حمدودية امكانيا�ا

 عن الزبائن معلوماتبسبب سهولة احلصول على اجلودة، السعر، آجال التسليم، ذلك  بالزبائن الباحثني عن

  الذين يبحثون عن هذه املنافع؛

  أمـــا أقــــل مـــتــــوســـط 4.27على أعلى متوسط حسايب بلغ  16و  11،12، 7 الفقرات رقمقد حصلت ،

  .1.60و بلغت قيمته  20 الفقرة رقمحــســــايب فــقـــد حتقق عند 

  الثالثةالخاص بالفرضية  اإلحصائيالتحليل : ثـــالـثـــا

 التسويقي الصناعي املطبقة يفتقنيات املزيج كانت إجابات أفراد العينة على أسئلة احملور الثالث حول     

 :الدراسة، كما هي موضح يف اجلدول التايلاملؤسسات الصناعية حمل 
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 الثالثةاالستبيان الخاص بالفرضية  نتائج): 14-3(جدول رقم

    

املتوسط   ارةــــــــــــــالعب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

االجتاه العام 

  للعينة

الشراء و خدمات ما بعد البيع تقدم مؤسستكم خدمات ما قبل .1

  .املرفقة مبنتجا�ا

  حمايد 990. 3.07

  موافق بشدة 458. 4.27  .تقوم مؤسستكم بدراسة الشكاوى و الرد عليها.2

تقوم مؤسستكم باختيار التغليف املناسب ملنتجا�ا �دف الرتويج .3

  .و لفت انتباه الزبائن الصناعيني

  موافق  1.407 3.87

تقوم مؤسستكم باختيار التغليف املناسب ملنتجا�ا �دف تسهيل  .4

  .عملية النقل

  موافق بشدة 1.033 4.27

تقوم مؤسستكم باختيار التغليف املناسب ملنتجا�ا �دف محاية و  .5

  .حفظ املنتوج من التلف

  موافق بشدة 1.033 4.27

الطلب تقوم مؤسستكم بوضع أسعار منتجا�ا بناءا على العرض و .6

  .يف السوق

  حمايد 990. 2.47

تقوم مؤسستكم بوضع أسعار منتجا�ا على أساس التكلفة و  .7

  .العائد

  موافق 655. 4.00

تقوم مؤسستكم بوضع أسعار منتجا�ا بالنظر اىل أسعار . 8

  .املنافسني

  ايدحم 1.033 3.07

أسعار تراعي املؤسسة القوانني و التشريعات املعمول �ا عند حتديد .9

  .منتجا�ا

  موافق بشدة 458. 4.27

  موافق 1.521 3.80  .تستعمل مؤسستكم السعر كأداة تروجيية جلذب املشرتين.10

  موافق 1.125 3.47  .تقوم مؤسستكم بتغيري األسعار بني احلني و اآلخر.11



الدراسة الميدانية  لمجموعة مؤسسات .....:.......................................الثالث الفصل 

  صناعية 

 

154 
 

  حمايد 1.033 3.07  .تعتربون أن السعر أهم عامل إلمتام صفقة الشراء مع الزبون.12

  موافق 1.125 3.47  .يتم  التفاوض بينكم و بني املشرتين حول األسعار النهائية.13

تقوم مؤسستكم بتوزيع منتجا�ا توزيعا مباشر أي من املؤسسة .14

  .اىل املشرتي مباشر

  موافق بشدة 458. 4.27

تعتمد مؤسستكم على موزعني خواص لتوزيع منتجا�ا يف .15

  .السوق

  حمايد 845. 3.00

  موافق 594. 3.93  .تقوم مؤسستكم بالرتويج ملنتجا�ا من خالل املعارض.16

  غري موافق 910. 2.53  .تقوم مؤسستكم بالرتويج ملنتجا�ا من خالل ا�الت املختصة. 17

  موافق 775. 3.80  .تقوم مؤسستكم بالرتويج ملنتجا�ا من خالل الكتالوجات. 18

  غري موافق 414. 2.60  ملنتجا�ا من خالل التلفازتقوم مؤسستكم بالرتويج . 19

  غري موافق 834. 2.47  .تقوم مؤسستكم بالرتويج ملنتجا�ا من خالل اإلذاعة. 20

  غري موافق 1.056 2.60  .تقوم مؤسستكم بالرتويج ملنتجا�ا من خالل األنرتنت. 21

املزيج التسويقي الصناعي املطبقة يف  اسرتاجتياتور املتوسط العام حمل

  .املؤسسات الصناعية حمل الدراسة

  موافق 0.409 3.56

  ).03( أنظر امللحق رقم spssباالعتماد على خمرجات  ةمن إعداد الطالب: املصدر

 عبارات يشري اجلدول أعاله إىل األوساط احلسابية و االحنرافات املعيارية املتعلقة بوجهة نظر العينة خبصوص    

نالحظ من خالل  املزيج التسويقي الصناعي املطبقة يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة، حيث اسرتاجتيات: حمور

و يظهر  ،املزيج التسويقي الصناعي اسرتاجتياتمؤسسا�م تطبق اجلدول أعاله إمجاع أفراد عينة الدراسة على أن 

والذي يدخل ضمن الفئة الثانية من  مستوى مرتفعو هو  3.56ذلك يف املتوسط احلسايب العام و الذي قدر ب

يدل على  0.409اليت تعرب عن اإلجابة موافق ، واحنراف معياري  [4.2- 3.4[مقياس ليكارت اخلماسي 

    .التوافق والتجانس بني آراء أفراد العينة ومتركزها حول االقرتاح الثاين أي رضا غالبية أفراد العينة
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وهو ضمن الفئة الثالثة من مقياس لكارت اخلماسي  2.47متوسطا حسابيا قدره  01 حققت الفقرة رقم-1

 إجابةليست لديهم ، مما يعين أن أفراد العينة 9900.واحنراف معياري  ، ايداليت تعرب عن اإلجابة حم [4-5[

  خدمات ما قبل الشراء و خدمات ما بعد البيع المرفقة بمنتجاتها؛تقدم  مؤسساتهمواضحة على أن 

واليت تقدم معظمها منتجات صناعية ال  1وهذا بسبب طبيعة املؤسسات حمل الدراسة املبينة يف امللحق رقم 

  .حتتاج اىل خدمات مرافقة مثل الصيانة و الرتكيب و التدريب

وهو ضمن الفئة األوىل من مقياس لكارت اخلماسي  4.27متوسطا حسابيا قدره  02 حققت الفقرة رقم-2

يوافقون بشدة ، مما يعين أن أفراد العينة 4580.واحنراف معياري  ،وافق بشدةعن اإلجابة م اليت تعرب [4-5[

  مؤسساتهم تقوم بدراسة الشكاوى و الرد عليها؛على أن 

يتضح لنا من هذه الفقرة أن املؤسسات حمل الدراسة �تم مبعرفة و دراسة شكاوى الزبائن، ألن هذه 

البالستيك، الزجاج و الكيمياء و هي قطاعات تشهد منافسة، جتعل املؤسسات تنشط أغلبها يف قطاعات 

  .املؤسسات حمل الدراسة حريصة على زبائنها وختاف من حتوهلم إىل املؤسسات املنافسة

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  3.87متوسطا حسابيا قدره  03 حققت الفقرة رقم-3

يوافقون على أن ، مما يعين أن أفراد العينة 1.407واحنراف معياري  ،وافق اليت تعرب عن اإلجابة م [4-5[

  مؤسساتهم تقوم باختيار التغليف المناسب لمنتجاتها بهدف الترويج و لفت انتباه الزبائن الصناعيين؛

ـــــه الرتويج ف املنتوج الصناعي يكون هدفــيــلــغــيتضح لنا من هذه الفقرة أن املؤسسات حمل الدراسة تعترب أن ت

فراد العينة حول أل السابقة جاباتاإلاهلدف الرتوجيي للتغليف غري مهم يف السوق الصناعي، لكنه يعكس  لكن

  .للمنتوج جـــه اإلعالن و الرتويــــق على أنـــسويــتــلهم لمفهوم

من مقياس لكارت اخلماسي  وىلوهو ضمن الفئة األ 4.27متوسطا حسابيا قدره  04 حققت الفقرة رقم-4

 بشدة يوافقون، مما يعين أن أفراد العينة 1.033واحنراف معياري  ، بشدة وافقاليت تعرب عن اإلجابة م [4-5[

  ؛تسهيل عملية النقلمؤسساتهم تقوم باختيار التغليف المناسب لمنتجاتها بهدف على أن 
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وهو ضمن الفئة األوىل من مقياس لكارت اخلماسي  4.27متوسطا حسابيا قدره  05 حققت الفقرة رقم-5

يوافقون بشدة ، مما يعين أن أفراد العينة 1.033واحنراف معياري  ،وافق بشدة اليت تعرب عن اإلجابة م [4-5[

  ؛حماية و حفظ المنتوج من التلفمؤسساتهم تقوم باختيار التغليف المناسب لمنتجاتها بهدف على أن 

وهو ضمن الفئة الثالثة من مقياس لكارت اخلماسي  2.47متوسطا حسابيا قدره  06 حققت الفقرة رقم-6

ليست لديهم إجابة ، مما يعين أن أفراد العينة 9900.واحنراف معياري  ،حمايد اليت تعرب عن اإلجابة  [4-5[

  ؛بوضع أسعار منتجاتها بناءا على العرض و الطلب في السوقمؤسساتهم تقوم واضحة على أن 

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت اخلماسي  4.00متوسطا حسابيا قدره  07 الفقرة رقمحققت -7

يوافقون على أن ، مما يعين أن أفراد العينة 6550.واحنراف معياري  ،موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [4-5[

  ؛على أساس التكلفة و العائدبوضع أسعار منتجاتها مؤسساتهم تقوم 

وهو ضمن الفئة الثالثة من مقياس لكارت اخلماسي  3.07متوسطا حسابيا قدره  08 رقمحققت الفقرة -8

ليست لديهم إجابة ، مما يعين أن أفراد العينة 1.033واحنراف معياري  ،حمايداليت تعرب عن اإلجابة  [4-5[

  بالنظر إلى أسعار المنافسين؛بوضع أسعار منتجاتها مؤسساتهم تقوم واضحة على أن 

من مقياس لكارت اخلماسي  وىلوهو ضمن الفئة األ 4.27متوسطا حسابيا قدره  09 الفقرة رقمحققت -9

يوافقون بشدة ، مما يعين أن أفراد العينة 4580.واحنراف معياري  ،وافق بشدةماليت تعرب عن اإلجابة  [4-5[

  ؛منتجاتها أسعارالمؤسسة القوانين و التشريعات المعمول بها عند تحديد  تراعيمؤسساتهم على أن 

من مقياس لكارت  نيةوهو ضمن الفئة الثا 3.80متوسطا حسابيا قدره  10 حققت الفقرة رقم- 10

 يوافقون على، مما يعين أن أفراد العينة 1.521واحنراف معياري  ،موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [5- 4[اخلماسي 

  ؛مؤسساتهم تستعمل السعر كأداة ترويجية لجذب المشترين

تستخدم السعر كأداة تروجيية، و هذا يعكس مرة يتضح لنا من الفقرة السابقة أن املؤسسات حمل الدراسة 

  .حول اإلعالن و الرتويج ل مفهوم الــتــسويـــق و متركزهأخرى اإلجابات السابقة ألفراد العينة حو 
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من مقياس لكارت  نيةوهو ضمن الفئة الثا 3.47متوسطا حسابيا قدره  11 حققت الفقرة رقم- 11

 يوافقون على، مما يعين أن أفراد العينة 1.125واحنراف معياري  ،موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [5- 4[اخلماسي 

  ؛و هو أسلوب شائع يف السوق الصناعي، مؤسساتهم تقوم بتغيير األسعار بين الحين و اآلخر

من مقياس لكارت  لثةالفئة الثاوهو ضمن  3.07متوسطا حسابيا قدره  12 حققت الفقرة رقم- 12

 يوافقون على، مما يعين أن أفراد العينة 1.033واحنراف معياري  ،حمايداليت تعرب عن اإلجابة  [5- 4[اخلماسي 

أن املشرتين الصناعيني يهتمون  يف حني، أن السعر أهم عامل إلتمام صفقة الشراء مع الزبونتعتبر مؤسساتهم 

  ؛باجلودة أكثر من السعر إلمتام صفقة الشراء

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت  3.47متوسطا حسابيا قدره  13 حققت الفقرة رقم- 13

 يوافقون على، مما يعين أن أفراد العينة 1.125واحنراف معياري  ،موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [5- 4[اخلماسي 

  ؛و هو أسلوب شائع يف السوق الصناعي، بالتفاوض مع المشترين حول األسعار النهائيةمؤسساتهم تقوم  أن

وهو ضمن الفئة األوىل من مقياس لكارت  4.27متوسطا حسابيا قدره  14 حققت الفقرة رقم- 14

يوافقون ، مما يعين أن أفراد العينة 0.458واحنراف معياري  ،موافق بشدةاليت تعرب عن اإلجابة  [5-4[اخلماسي 

  ؛ةبتوزيع منتجاتها توزيعا مباشر أي من المؤسسة إلى المشتري مباشر مؤسساتهم تقوم  بشدة على أن

وهو ضمن الفئة الثالثة من مقياس لكارت  3.00متوسطا حسابيا قدره  15 حققت الفقرة رقم- 15

ليست لديهم ، مما يعين أن أفراد العينة 8450.واحنراف معياري  ،حمايداليت تعرب عن اإلجابة  [5-4[اخلماسي 

  تعتمد على موزعين خواص لتوزيع منتجاتها في السوق؛مؤسساتهم  على أن  إجابة واضحة

يتضح لنا من الفقرتني السابقتني أن التوزيع يف املؤسسات حمل الدراسة يكون بشكل مباشر يف أغلب 

  .و يفسر هذا برغبة املؤسسات يف التحكم يف تكاليف التوزيع و سعر املنتجات املؤسسات

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت  3.93متوسطا حسابيا قدره  16 حققت الفقرة رقم- 16

يوافقون على ، مما يعين أن أفراد العينة 5940.واحنراف معياري  ،موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [5- 4[اخلماسي 

  تقوم بالترويج لمنتجاتها من خالل المعارض؛ أن مؤسساتهم
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من مقياس لكارت  وهو ضمن الفئة الرابعة 2.53متوسطا حسابيا قدره  17 حققت الفقرة رقم- 17

يوافقون  ال، مما يعين أن أفراد العينة 9100.واحنراف معياري  ،غري موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [5-4[اخلماسي 

  ؛المجالت المختصةتقوم بالترويج لمنتجاتها من خالل  على أن مؤسساتهم

وهو ضمن الفئة الثانية من مقياس لكارت  3.80متوسطا حسابيا قدره  18 حققت الفقرة رقم- 18

يوافقون على ، مما يعين أن أفراد العينة 7750.واحنراف معياري  ،موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [5- 4[اخلماسي 

  ؛لترويج لمنتجاتها من خالل الكتالوجاتتقوم با أن مؤسساتهم

 يتضح لنا من الفقرات الثالثة السابقة أن املؤسسات حمل الــدراســــة �تم بالـتـــرويج ملنتجا�ا مــن خالل

باعتبارها أداة الرتويج الرئيسية يف السوق الصناعي، و توفر السوق اجلزائـــريــــــة  املعارض الكتالوجات باالضافة اىل

العديد من املعارض املهـــنـــيــة احمللية و الدولية اليت تسمح للمؤسسات بعرض منتجا�ا، أما ا�الت املختصة فهي 

   .شبه منعدمة على املستوى الوطين

من مقياس لكارت  وهو ضمن الفئة الرابعة 2.60متوسطا حسابيا قدره  19 حققت الفقرة رقم- 19

يوافقون  ال، مما يعين أن أفراد العينة 0.414واحنراف معياري  ،غري موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [5-4[اخلماسي 

  ؛لترويج لمنتجاتها من خالل التلفازتقوم با على أن مؤسساتهم

من مقياس لكارت  وهو ضمن الفئة الرابعة 2.47متوسطا حسابيا قدره  20 حققت الفقرة رقم- 20

يوافقون ال ، مما يعين أن أفراد العينة 8340.واحنراف معياري  ،موافقغري اليت تعرب عن اإلجابة  [5-4[اخلماسي 

  ؛اإلذاعةلترويج لمنتجاتها من خالل تقوم با على أن مؤسساتهم

وهو ضمن الفئة الرابعة من مقياس لكارت  2.60متوسطا حسابيا قدره  21 حققت الفقرة رقم- 21

يوافقون ، مما يعين أن أفراد العينة ال 1.056واحنراف معياري  ،غري موافقاليت تعرب عن اإلجابة  [5-4[اخلماسي 

  .لترويج لمنتجاتها من خالل االنترنتتقوم با على أن مؤسساتهم

السابقة أن املؤسسات حمل الــدراســــة ال تستخدم التلفاز، اإلذاعة يف الرتويج أل�ا يتضح لنا من الفقرات الثالثة 

  كما و ال تستخدم االنرتنت من قبل املؤسسات حمل الدراسة. تستهدف عامة اجلمهور
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  أمـــا أقــــل مـــتــــوســـط 4.27على أعلى متوسط حسايب بلغ  9و  4،5، 2 الفقرات رقمقد حصلت ،

  .2.47و بلغت قيمته  20 الفقرة رقمـايب فــقـــد حتقق عند حــســـ

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات: المطلب الثالث

 نتائج الدراسة الخاصة بالفرضية األولى:  

 تتحل المؤسسات الصناعية محل الدراسة بسلوك الشراء الصناعي: " الفرضية األوىل للدراسة يف تتمثل

  ". عند اتخاذ قراراتها الشرائية

  :تبني لنا من خالل الدراسة امليدانية أن

  ليس فردي؛ يكون بشكل مجاعي و املؤسسات الصناعية حمل الدراسة مجيع اختاذ قرار الشراء يف .1

مركز الشراء بالنسبة للمؤسسات حمل الدراسة يتكون يف أغلب املؤسسات من أعضاء من داخل املؤسسة،  .2

مجيع املؤسسات على أنه يتشكل من املسري و مسؤول قسم الشراء و يف بعض احلاالت و أمجعت 

  املهندسون و بنسبة أقل العمال التقنيون حبسب طبيعة نشاط املؤسسة؛

أغلب املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ال تستعني مبكاتب دراسات خارجية لالستشارة قبل اختاذ قرارا�ا  .3

   الشرائية؛ 

  عند اختاذ قرار الشراء؛ ت حمل الدراسة ال تؤثر عليها اعتبارات السعرمعظم املؤسسا .4

هناك عدة عوامل تؤثر على املؤسسات حمل الدراسة عند اختاذ قرار الشراء و هي عوامل مهمة للمشرتي  .5

  الصناعي مثل الضمانات، مسعة ا�هز، احرتامه آلجال التسليم و اخلدمات املرافقة؛

 عن طريق املناقصات يف أغلب مشرتيا�ا تتعامل خاصة أو عموميةأغلب املؤسسات حمل الدراسة كانت  .6

  الله اجلوانب التقنية و التجارية؛حيث تقوم بتحضري دفرت الشروط حتدد من خ

كما و �تم اغلبها باخلطوة األخرية من مراحل الشراء الصناعي و هي تقييم الصفقة نظرا ألمهية هذه  .7

  .لة على القرارات الشرائية الالحقةاملرح

أي يشرتك  تتخذ قرار الشراء بشكل مجاعي :و مما سبق ميكننا أن نقول أن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة

ؤول قسم الشراء ـــــان من املسري و مســـــيــــــيتكون يف أغلب األح - لشراء فيه أكثر من شخص، و أ�ا تشكل مركز ل
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ر على ، و مبا أن العوامل اليت تؤثيف حاالت الشراء املهمة – املهندسني و العمال التقنيني و يف بعض احلاالت

، ليست نفسية أو عاطفية أو دوافع عقالنية و  هي عوامل) اخل ...الضمانات، مسعة ا�هز،( قرارها الشرائي 

  .ومراحل اختاذها قرارا�ا الشرائية هي مراحل معقدة و منظمة

المؤسسات الصناعية الجزائرية محل الدراسة : األوىل و يثبت صحتها، أي أن الفرضيةكل هذا يدعم 

    .في اتخاذ قراراتها الشرائية تتحل بسلوك الشراء الصناعي

 نتائج الدراسة الخاصة بالفرضية الثانية:  

التجزئة معايير على المؤسسات الصناعية محل الدراسة  عتمدت: " الفرضية الثانية للدراسة يف تتمثل

  "سوقها الصناعية في استهداف

   :�ذا احملور اخلاصة امليدانية نتائج الدراسة

ائص السوق الصناعي اليت متيزه عن سوق املنتجات صمعظم املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تدرك خ .1

الواسعة االستهالك، فأغلب املؤسسات توافق على أن الطلب يف السوق الصناعي متذبذب و غري 

و أن عدد أثر بالطلب على املنتجات االستهالكية، و أن الطلب على املنتجات الصناعية يت مستقر،

  ؛)املناطق الصناعية ( قليل و أيضا يتواجدون يف مناطق متقاربة  الزبائن الصناعيني

 و الزبائن من التقارير احلكومية  حتصل على معلومات حول السوق مجيع املؤسسات حمل الدراسة .2

باعتبارها   مصادر أخرى مثل رجال البيع، املوردون و أيضا من خالل مشاركتها يف املعارضباإلضافة إىل

  ؛توفر هلا معلومات ثانوية ذات التكاليف املنخفضةمصادر 

ال تعتمد املؤسسات حمل الدراسة على املقابالت كمصدر جلمع املعلومات األولية حول السوق، بينما  .3

  املوجهة للزبائن يف اغلب األحيان؛تقوم بذلك عن طريق االستبيانات 

  ؛عدة قطاعات من السوقخبدمت  �تم املؤسسات حمل الدراسة .4

أكثر من أخرى، كاهتمامها  ايريعم�تم املؤسسات حمل الدراسة يف التجزئة الكلية للسوق الصناعي على  .5

  ، و ال تركز على معيار املوقع اجلغرايف؛سوقالكلية لل تجزئةاليف  احلجم مبعيار

  ؛اجلودة، السعر، أجال التسليم: ة مثليكز املؤسسات حمل الدراسة على معايري التجزئة اجلزئتر  .6
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تفضل املؤسسات حمل الدراسة التعامل مع الزبائن الذين يطلبون منها نفس املشرتيات، و ال تركز على  .7

صعوبة تغيري  دودة والذين يطلبون منتجات جديدة أو معدلة، و ميكن أن يدخل هذا يف إمكانيا�ا احمل

  خطوط اإلنتاج؛

 قات الشخصية اليت تربطها معهمالعال إىلدراسة أ�ا ال �تم بالزبائن بالنظر صرحت املؤسسات حمل ال .8

  .املشرتي يف السوق الصناعير السلوك العقالين الذي يتميز به هذا يفس

تدرك خصائص السوق الصناعي مما جيعلها  :أن نقول أن املؤسسات الصناعية حمل الدراسةا سبق ميكننا و مم

كما أ�ا حتاول مجع معلومات حول   ،عيها عند اختاذ قرارا�ا التسويقيةو ترا تأخذ هذه اخلصائص بعني االعتبار

التجزئة فيما خيص و أما  السوق و الزبائن و املنافسني يف حدود إمكانيا�ا بالرتكيز أكثر على املعلومات الثانوية،

ة ـيــلـكـة الـــزئــجــتــايري الـــملع نــسـبـيــة ةــــي أمهيـــطــعـــتو  تقوم بتجزئة أسواقها ؤسسات الصناعية حمل الدراسةفأغالب امل

   .ةــــيـــو اجلزئ

المؤسسات الصناعية الجزائرية محل الدراسة : و يثبت صحتها، أي أن كل هذا يدعم الفرضية الثانية

  .  التجزئة الصناعية في استهداف أسواقهاتعتمد على معايير 

 الثالثة نتائج الدراسة الخاصة بالفرضية:  

المزيج  باعداد استراتجياتالمؤسسات الصناعية محل الدراسة  قومت: " للدراسة يف الفرضية الثالثة تتمثل

  "بما يتناسب مع متطلبات السوق الصناعي التسويق الصناعي

  ، إال القليل و ذلك حبسب نشاطها؛تقوم بتقدمي خدمات مرافقة لزبائنهاأغلب املؤسسات حمل الدراسة  .1

  ؛مجيع املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تقوم بدراسة الشكاوى املقدمة من الزبائن .2

و لكنها تركز  الرتويج �دفاختيار التغليف املناسب ملنتجا�ا ب تقوم املؤسسات الصناعية حمل الدراسة .3

  كونه منتوج صناعي و ليس استهالكي؛  ملنتوج و تسهيل نقلهأكثر على جانب محاية ا

  تقوم أغلب املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بوضع أسعار منتجا�ا على أساس التكلفة و العائد؛ .4

  كما تراعي مجيع املؤسسات حمل الدراسة القوانني و التشريعات املعمول �ا عند حتديد أسعارها؛ .5

الظاهرة قليلة كانت هذه   إنتستعمل املؤسسات حمل الدراسة السعر كأداة تروجيية جلذب املشرتين، و  .6

  االستعمال يف السوق الصناعي؛
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  تقوم املؤسسات حمل الدراسة بتغيري األسعار بني احلني و اآلخر، و هي ظاهرة شائعة يف السوق الصناعي؛ .7

لسعر أهم عامل إلمتام صفقة الشراء مع الزبون، و هو ما كما ال توافق املؤسسات حمل الدراسة على أن ا .8

  صفقة الشراء؛ إمتاممييز السعر الصناعي حيث يكون أقل أمهية من عوامل أخرى مثل اجلودة يف 

معظم املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تقوم بالتفاوض مع املشرتين حول األسعار النهائية، حيث مييز  .9

  وق الصناعية؛أسلوب األسعار التفاوضية الس

ؤسسة إىل تقدمي �دف املالدراسة توزع منتجا�ا بشكل مباشر، حيث مجيع املؤسسات الصناعية حمل  .10

 ؛، فتلزم املؤسسة الصناعية يف هذه احلالة بعملية التوزيع من خالل القنوات املباشرةتسهيالت لزبائنها

املعارض و الكتالوجات، و هي من أهم مجيع املؤسسات حمل الدراسة تروج ملنتجا�ا الصناعية من خالل  .11

 ؛أل�ا تستهدف خمتصني و فنيني عناصر املزيج الرتوجيي الصناعي

مجيع املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ال تعتمد على وسائل الرتويج اجلماهريية مثل اإلعالن يف التلفاز  .12

 .يف محال�ا الرتوجيية و اإلذاعة و الصحف أل�ا ال تستهدف عامة الناس

، فيما يتعلق تفهم طبيعة املنتجات الصناعية و مما سبق ميكننا أن نقول أن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة

بأمهية تقدمي اخلدمات املرافقة قبل و بعد البيع، و نظرة املستعمل الصناعي للمنتجات و تقبله هلا، و تقبل 

ة املنتوج ــــايــــــدف إىل محــــهـــف املناسب الذي يـــيــلـــالتغ هاو اختيار  ،املؤسسة من جهة أخرى للشكاوى املقدمة

تراعي االختالفات بني سياسة التسعري يف  تدرك و كما رأينا أن املؤسسات و تسهيل نقله بالدرجة األوىل،

تضمن  زبائنها من خالل قنوات مباشرة إىلتضمن تدفق السلع  كما،  و السوق االستهالكي السوق الصناعي

أما يف ما خيص ، ل املنتوج يف الوقت و الزمان املناسبني حىت تضمن هلم استمرارية عملية االنتاجهلم وصو 

و اليت  عناصر للمزيج الرتوجيي الصناعيو هي من بني أهم  الكتالوجات و املعارض  تعتمد علىالرتويج ف

نتوج من الناحية الفنية و إقناع هو شرح امل فالغرض من الرتويج الصناعي كما رأينا، تتناسب مع طبيعة منتجا�ا

  .الزبون بإمتام الصفقات، عكس الرتويج يف السوق االستهالكي الذي يركز على إثارة العاطفة لدى املشرتيني

  تقوم    المؤسسات الصناعية الجزائرية محل الدراسة : و يثبت صحتها، أي أن كل هذا يدعم الفرضية الثالثة  

  .بما يتناسب مع متطلبات السوق الصناعي المزيج التسويقي الصناعي بإعداد استراتجيات   
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  :خالصة الفصل

واملقابلة حيث مت االعتماد على االستبيان و األداة املستخدمة الدراسة،  وصفا ملنهجهذا الفصل  تناول

 اإلحصائيكما تضمن هذا البحث التحليل . و صدقه و ثباتهتوضيح كيفية بناء االستبيان  ا متكم  ،الشخصية

  :أن إىللنتائج االستبيان، و كخالصة هلذا الفصل فقد مت التوصل 

  الصناعية حمل الدراسة تتحل بسلوك الشراء الصناعي عند اختاذ قرارا�ا الشرائية؛ املؤسسات

  الصناعية يف استهداف أسواقها؛املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تعتمد على أساليب التجزئة 

مبا يتناسب مع متطلبات  املزيج التسويقي الصناعي تقوم بإعداد اسرتاجتياتاملؤسسات الصناعية حمل الدراسة 

  .السوق الصناعي
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  :الخاتمة

لصناعية اليت ال ميكنها االستغناء ملؤسسات النجاح امن الوظائف اهلامة التسويق الصناعي يعترب رأينا أن       

التقنيات و األساليب بل ميتد ليشمل مجيع  عنه، و رأينا أنه ال يقتصر على أنشطة اإلعالن و الرتويج فقط،

ذلك بسبب تلك املوجهة للسوق االستهالكي، و التسويقية املوجهة للسوق الصناعي و اليت ختتلف عن 

تتمكن املؤسسة من معرفة حاجات و رغبات كل هذا حىت  .طبيعة الزبون و املنتوج الصناعي االختالف الكبري يف

  .و تعزز والئهم ممي منتجات صناعية تليب رغبا�الزبائن الصناعيني و من مث تقد

 النتائج:أوال

  :اليت توصلنا إليها يف حبثنا أنتتمثل أبرز النتائج 

خاصة بالتسويق  - حسب حجمها– ة حمل الدراسة ال حتوي مصلحة أو مديريةــيــاعـــــظم املؤسسات الصنــعـــم .1

 ؛التسويقيةة هي من تقوم غالبا باألنشطة ملصلحة التجاريو ا

حقيقة التسويق   و عدم إدراك كوظيفة جانبية تقتصر على اإلعالن و الرتويج  املسريين إىل التسويق ينظر .2

 كأنشطة للتعرف على حاجات و رغبات الزبائن و حماولة إشباعها؛

دون  بعض األساليب التسويقية اخلاصة بالسوق الصناعي و تطبق تتبىن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة .3

  أو تسريية و ليست تسويقية؛  إداريةأساليب على أ�ا  إليهاو تنظر  معرفة منها،

املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تتبىن خيار قرار الشراء اجلماعي و هو اخليار األمثل يف حالة الشراء  .4

حسب حجمها و طبيعة  من مؤسسة صناعية اىل أخرى عدد أعضاء مركز الشراءخيتلف و  ،الصناعي

  ؛مشرتيا�ا

املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تدرك خصوصية السوق الصناعية اليت تعمل �ا، مما جيعلها تضع معظم  .5

 ؛اسرتاجتيات املزيج التسويق مبا يتوافق مع هذه اخلصوصية

جتزئة كلية تركز خالهلا : مراحل التجزئة الصناعية اليت تتم على مرحلتني املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تتبع .6

على أبعاد مثل حالة الشراء و  أكثر أما على املستوى اجلزئي تركز الصناعة، احلجم، على بعض األبعاد مثل

  ؛املنافع اليت يبحثون عنها
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قطاعات متعددة فأغلبها يقدم منتجات من استهداف املؤسسات  إىلمتيل املؤسسات الصناعية حمل الدراسة  .7

  منطية ميكن تسويقها إىل زبائن صناعيني خمتلفني؛

املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تبدي اهتماما لدراسة شكاوى الزبائن و الرد عليها، ما يعين أ�ا تسعى إىل  .8

التسويق الصناعي الذي يقوم على بناء عالقات  معهم، و هذا يعترب من أهم ركائزبناء عالقات قوية و دائمة 

  قوية مع الزبائن و االهتمام بآرائهم و تقدمي ما يطلبونه؛

 .يف الرتويج ملنتجا�ا و الكتالوجات ارضأغلب املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تركز على املع .9

أن تراعي  هذه املؤسساتفرض على ي اجلزائرية، جناح العملية التسويقية يف املؤسسات الصناعيةأن  يف األخري نقول

بيق األساليب التسويقية تط  من مثالصناعي و خصوصية الزبون الصناعي، و خصوصية السوق، خصوصية املنتوج 

  .املناسبة

   االقتراحات :ثانيا

  :اليت نقدمها هي توصلنا إليها، فان االقرتاحاتوفقا للنتائج اليت 

 الفرق بني تسويق املنتجات واسعة االستهالك و التسويق الصناعي الصناعية اجلزائريةاملؤسسات  ضرورة معرفة - 1

  ؛ليس من ناحية املفهوم فقط بل من ناحية التطبيق

مركز للشراء  االهتمام بتشكيلاجلزائرية، و ذلك ب يف املؤسسات الصناعية تنمية ثقافة الشراء الصناعي - 2

و أن ال حيتكر  املستخدمني، الواصفني، الناصحون، املشرتين و املقررينفيشتمل على  يكون فعال الصناعي

  ؛قرار الشراء من املسري بل يشرك كل من له املعلومات املطلوبة، فاختاذ قرار الشراء جيب أن يكون مجاعي

يساعدها على اكتشاف هذا ألن  ،لخصوصية اليت يتميز �ا السوق الصناعياجليدة ل عرفةاملضرورة تأكيد  - 3

  اجلديدة؛ الفرص

، و جتنب االهتمام ببعضها دون اآلخر حىت تتمكن من اختيار جتزئة السوق الصناعي كافة الرتكيز على معايري - 4

 الشرحية السوقية اليت تتناسب مع إمكانيا�ا و مواردها؛

احتياجات  حتديدالبد على املؤسسات الصناعية أن تبحث يف مشاكل السوق و تدرسها حىت تتمكن من  - 5

 ؛، من خالل إجراء دراسات للسوق حبسب الوسائل و اإلمكانيات املتوفرة هلابدقةالسوق 
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تقدمي منتجات جديدة �دف خلق ديناميكية صناعية لدى الزبائن احلاليني و جذب زبائن  إىلالسعي  - 6

 ؛، و حىت تتمكن من مواكبة التغريات اليت حتدث يف السوق و لدى املنافسنيحمتملني جدد

كل ما يهم   او تدون عليه الكتـــــالـــوجــات صميمجيب على املؤسسات الـــصـــنــــاعــيـــة اجلزائـــريـــــة االهتـــمـــام بــتـ - 7

املنتوج و خصائصه، و ذلك حىت يسهل عليها جذب املهندسني و من مواصفات  الزبون الصناعي

 االستشاريني الفنيني؛ 

و تواكب تطورات العصر باالعتماد لدراسة أن تطور مزجيها الرتوجيي الصناعية حمل االبد على املؤسسات  - 8

  أكثر على االنرتنت و التسويق االلكرتوين الذي يفتح هلا ا�ال لدخول األسواق الدولية؛

  آفاق الدراسة: ثالثا

  :يف املوضوع بإجراء دراسات مستقبلية استنتاجات الدراسة و توصيا�ا نضع مقرتحات تتعلق إىلاستنادا 

 يف حتقيق أهدافها؛ املوجهة للسوق الصناعي دور تبين املؤسسات الصناعية للمفاهيم التسويقية  

 دور تبين املؤسسات الصناعية للمفاهيم التسويقية املوجهة للسوق الصناعي يف والء زبائنها؛  

 الشراء الصناعي يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية؛ ثقافة واقع  

 يف حتقيق جتزئة فعالة التجزئة الصناعية تطبيق معايري أثر.  
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    املؤسسات الصناعیة حمل ا�راسةقامئة :)01(امللحق رمق

  املنتوج الصناعي  اسم املؤسسة  الرقم

01  SARL ALSAN PLASTIC    Citernes d’acides et de           

   produits chimiques      

02  SARL ALGERIENNE 

GEOMEMBRANE MECHRI  

Le géotextile  

03  SARL FE TRADING 

COMPANNY  

Bouchons et capsules en 

plastique  

04  SPA CREATIVE INVEST  Sacs d’emballage plastique  

05  SARL MAGHREB 

PLASTIQUE  

Film plastique, film agricole  

06  ANABIB  Pompe d’aspersion-pivots 

d’arrosage  

07  SARL TRANSFIL  Matériel avicole  

08  SARL EMA  Emballage métallique  

09  SARL GRAFIL  Clôtures et grillages métallique  

10  SARL POLYBEN  Sacs en polypropylene  

11  RAHMA TRADING 

COMPANNY  

Sacs d’emballage plastique  

12  EMBAG  Emballage  

13  CONDOR – 2 -  Transformation plastique  

14  SPA CONDOR   Paneaux solaire  

15  BORDJ  STEEL Transformation métallique  
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  �س�ت��ان :)02(امللحق رمق

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية        

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

- 1سطيف عباسجامعة فرحات   

  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

  .دراسات وبحوث تسويقية: تخصص

    

  /سيدي 

واقع التسويق الصناعي في المؤسسة الجزائرية، دراسة ميدانية " حول تقوم الباحثة بإعداد دراسة 

و ذلك استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة املاجستري ختصص تسويق " لمجموعة مؤسسات صناعية 

يف ممارسات التسويق الصناعي من جامعة سطيف، فهذه الدراسة امليدانية �دف إىل التعرف أكثر على واقع 

  .املؤسسات الصناعية اجلزائرية

فرصة ممكنة ألن نتائج الدراسة لذا يرجى منكم التعاون معنا يف تعبئة االستبيان و إعادته إلينا يف أقرب 

  .ملعلومات املقدمة من طرفكمتعتمد على ا

  شكرا على تعاونكم                                                                          
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   عامة معلومات: لجزء األول

  يف املربع املناسب  )x( وضع عالمة  يرجى

  معلومات حول المستجوب: أوال

  :الوظيفيالمستوى 

  مدير المبيعات               مدير المشتريات             مدير التسويق                       

  :المؤهل العلمي

  ............................)جمال التخصص( شهادة جامعية                       

  )...........................التخصصجمال ( أقل من جامعي                        

  :عدد سنوات الخبرة

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10-5من   سنوات5أقل من 

  المؤسسة معلومات حول : ثانيا

 : ...............................   املؤسسة اسم .1

 :............................ الربيدي االلكرتوين  .2

 :خ تأسيس املؤسسة تاري .3

  سنة  20سنة                  أكثر من  20 – 10بني                   سنوات 10أقل من 

 :الشكل القانوني للمؤسسة .4

      SPA شركة مسامهة                         
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             SARL شركة ذات مسؤولية حمدودة                      

 .....................شكل أخر، حدده                       

  :طبيعة الملكية في المؤسسة .5

  مؤسسة عمومية                                  مؤسسة خاصة                

  :نشاط المؤسسة   .7

  الكهرباء و اإللكرتونيك                          

  البالستيك و الزجاج الكيمياء،                            

  البناء و األشغال العمومية                             

  احلديد و امليكانيك                             

  :..................................................نشاط أخر، يرجى حتديده                                

   :الجهة المسؤولة عن األنشطة التسويقيةمن هي  .6

  القسم التجاري                         

  قسم التسويق                          

 ....................................... جهة أخرى يرجى حتديدها                        

 )يرجى اختيار إجابة واحدة  : (ماهو مـفــهـــومــكــم لنشاط الـتـــسويــــق .7

 منتجات املؤسسةلبيع  اإلعالن و الرتويج                    

   و حماولة إشباعها لتعرف على حاجات و رغبات الزبائنل أنشطة                     

  دون رأي                      
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  محاور الدراسة : الجزء الثالث

 الشراء الصناعي في المؤسسة الصناعية محل الدراسةسلوك : المحور األول

، فالرجاء حتديد مدى للمؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة سلوك الشراء الصناعي ارات هذا احملور بقياستتعلق عب

  .يف املكان املناسب) x(موافقتك بوضع إشارة

موافق   العبارة  الرقم

  بشدة

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري موافق 

  بشدة

  :المشاركون في عملية اتخاذ قرار الشراء  - أ

            .يتم اختاذ قرارات الشراء داخل املؤسسة بشكل مجاعي  01

يشارك املهندسني الصناعيني يف اختاذ قرار الشراء   02

  .الصناعي

          

            .يشارك العمال التقنيون يف اختاذ قرار الشراء الصناعي  03

يف اختاذ قرار الشراء  يشارك مسؤول قسم الشراء    04

  .الصناعي

          

يتم استشارة مكاتب دراسات خمتصة قبل اختاذ قرارات   05

  .الشراء املهمة كاآلالت و املعدات

          

  العوامل التي تؤثر على سلوك الشراء الصناعي  - ب

            .الضمانات املقدمة من طرف ا�هز  06

 مسعة ا�هز و  مدى قدرته على تزويد املؤسسة  07

  .باحتياجا�ا

          

            .احرتام ا�هز ألجال التسليم  08

اخلدمات املرافقة املقدم من طرف ا�هز مثل التوصيل،  09

  الرتكيب و الصيانة

          

            اعتبارات السعر  10

  مراحل عملية اتخاذ قرار الشراء الصناعي  - أ
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ملستلزمات اليت سيتم با حتضري دفرت شروط خاص  11

  ؛شراؤها

          

            البحث عن جمهزين حمتملني؛  12

            حتليل العروض املقدمة من ا�هزين احملتملني؛  13

  .    تقييم العروض و اختيار جمهز أو أكثر  14

  

          

  البعد االستراتيجي للتسويق الصناعي في المؤسسة الصناعية محل الدراسة: المحور الثاني

، فالرجاء حتديد البعد االسرتاتيجي للتسويق الصناعي يف املؤسسة الصناعية حمل الدراسة ارات هذا احملور بقياس تتعلق عب

  .يف املكان املناسب) x(بوضع إشارةو العبارات املقرتحة  مدى موافقتك 

موافق   العبارة  الرقم

  بشدة

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  بشدة

  :خصائص السوق الصناعي  - أ

            الصناعي متذبذب و غري مستقر؛الطلب يف السوق   15

الطلب على املنتجات الصناعية يتأثر بالطلب على   16

  .املنتجات االستهالكية

          

            عدد قليل من الزبائن الصناعيني  17

            الزبائن الصناعيون يتواجدون يف مناطق متقاربة  18

  دراسة السوق الصناعي  - ب

            للسوق الصناعيتقوم مؤسستكم بإجراء دراسة   19

حتصل مؤسستكم على معلومات حول السوق  من تقارير    20

  .رجال البيع

          

 باالستنادحتصل مؤسستكم على معلومات حول السوق    21

وزارة املالية، وزارة التجارة، : اىل التقارير احلكومية مثل

  .اخل...اجلمارك
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خالل  حتصل مؤسستكم على معلومات حول السوق  من  22

  .املوردون الذين تتعاملون معهم

          

حتصل مؤسستكم على معلومات حول السوق  من خالل   23

  ؛  املعارض

  

          

تقوم املؤسسة جبمع معلومات حول السوق من خالل إجراء   24

  . )Entretiens(مقابالت 

          

تقوم املؤسسة جبمع معلومات حول السوق من خالل توزيع   25

  ).   Questionnaires(استبيانات 

          

  عايير التجزئة الصناعية م  - ت

 القطاعات�تم املؤسسة بالزبائن الصناعيني من خمتلف   26

  .الصناعية

          

قطاعات �تم املؤسسة بالزبائن الصناعيني املنتمني إىل   27

  .صناعية محددة

          

تصنف املؤسسة زبائنها من املؤسسات الصناعية حسب   28

  )كبري، متوسط، صغري ( حجمهم

          

تصنف املؤسسة زبائنها من املؤسسات الصناعية حسب    29

  ).املستوى احمللي،اجلهوي، الوطين ( موقعهم الجغرافي

          

�تم املؤسسة بالزبائن الصناعيني الذين يطلبون منها نفس   30

  .املشرتيات يف كل مرة

          

الذين عادة يطلبون منها �تم املؤسسة بالزبائن الصناعيني   31

  مشرتيات جديدة

          

�تم املؤسسة بالزبائن الصناعيني الذين يطلبون منها  نفس   32

  ) modifié( املشرتيات لكن تكون معدلة 

          

          تصنف املؤسسة زبائنها حبسب املنافع اليت يبحثون عنها   33
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  اخل..اجلودة، السعر، آجال التسليم، اخلدمات: مثل

�تم املؤسسة بالزبائن الصناعيني حبسب العالقات اليت   34

  .تربطها �م

          

  تقنيات المزيج التسويقي الصناعي المطبقة في المؤسسات الصناعية محل الدراسة : المحور الرابع

، فالرجاء حتديد مدى الدراسةتقنيات املزيج التسويقي الصناعي املطبقة يف املؤسسة الصناعية حمل ارات هذا احملور بقياس تتعلق عب 

   .يف املكان املناسب) x(بوضع إشارةو العبارات املقرتحة  موافقتك

موافق   العبارة  الرقم

  بشدة

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  بشدة

  :تقنيات المنتوج  - أ

تقدم مؤسستكم خدمات ما قبل الشراء و خدمات ما بعد   35

  . البيع املرفقة مبنتجا�ا

          

            تقوم مؤسستكم بدراسة الشكاوى و الرد عليها  36

�دف املناسب ملنتجا�ا  تقوم مؤسستكم باختيار التغليف  37

  .الرتويج و لفت انتباه الزبائن الصناعيني

          

�دف املناسب ملنتجا�ا  باختيار التغليفتقوم مؤسستكم   38

  .تسهيل عملية نقل املنتوج

          

�دف تقوم مؤسستكم باختيار التغليف املناسب ملنتجا�ا   39

  .محاية و حفظ املنتوج من التلف

          

  :تقنيات التسعير  - ب

  تقوم مؤسستكم بوضع أسعار منتجا�ا بناءا على العرض  40

  .و الطلب يف السوق 

          

  تقوم مؤسستكم بوضع أسعار منتجا�ا على أساس التكلفة  41

  .و العائد
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  تقوم مؤسستكم بوضع أسعار منتجا�ا بالنظر إىل أسعار  42

  .املنافسني 

          

  تراعي املؤسسة القوانني و التشريعات املعمول �ا عند حتديد  43

  .أسعار منتجا�ا 

          

            تستعمل مؤسستكم السعر كأداة تروجيية جلذب املشرتيني 44

            اآلخرتقوم مؤسستكم بتغيري األسعار بني احلني و  45

            تعتربون أن سعر املنتجات أهم عامل إلمتام صفقة الشراء 46

            يتم التفاوض بينكم و بني املشرتين حول األسعار النهائية 47

  :تقنيات التوزيع  - ت

تقوم املؤسسة بتوزيع منتجا�ا توزيع مباشر أي من املؤسسة   48

  .إىل املشرتي مباشرة

          

على موزعني خواص لتوزيع منتجا�ا يف تعتمد املؤسسة   49

  .السوق

          

  تقنيات الترويج  - ث

            .تقوم املؤسسة بالرتويج ملنتجا�ا من خالل املعارض  50

 ا�الت تقوم املؤسسة بالتـرـويـــــج ملــنـــتـــجــــــا�ا مـن خـالل  51

  .املتخصصة

          

            الكتالوجاتتقوم املؤسسة بالرتويج ملنتجا�ا من خالل   52

            تقوم املؤسسة بالرتويج ملنتجا�ا من خالل التلفاز  53

            تقوم املؤسسة بالرتويج ملنتجا�ا من خالل اإلذاعة  54

            تقوم املؤسسة بالرتويج ملنتجا�ا من خالل االنرتنت  55
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  قامئة أ�ساتذة احملمكني ):30(امللحق رمق
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 spssالنتاجئ اخلاصة برب�مج :  )04 (امللحق رمق
 )ألفا كرومباخ(اختبار ثبات االستبيان  -1

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.768 55 

 

  التوزیعات التكراریة للمتغیرات الدیموغرافیة

  : المتغیر االول

 

Niveau de carrière 

  Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 النسبة المؤیة

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Directeur du marketing 12 75.0 80.0 80.0 

Directeur des ventes 1 6.3 6.7 100.0 

Directeur du marketing 1 6.3 6.7  

Administrateur 1 6.3 6.7  

Total 15 93.8 100.0  

Manquante Système manquant 1 6.3   

Total 16 100.0   

 

 

 :المتغیر الثاني

Niveau d'instruction 

  

Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Niveau universitaire 15 93.8 100.0 100.0 

Manquante Système manquant 1 6.3   

Total 16 100.0   

 

 :المتغیر الثالث

Années d'expérience 
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Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide <5ans 3 18.8 20.0 20.0 

5-10ans 4 25.0 26.7 46.7 

>10ans 8 50.0 53.3 100.0 

Total 15 93.8 100.0  

Manquante Système manquant 1 6.3   

Total 16 100.0   

 

 المتغیر الرابع

age d'entreprise 

  

Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide <10 ans 2 12.5 13.3 13.3 

10-20 ans 11 68.8 73.3 86.7 

>20 ans 2 12.5 13.3 100.0 

Total 15 93.8 100.0  

Manquante Système manquant 1 6.3   

Total 16 100.0   

 

 المتغیر الخامس

 

Secteure 

  

Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide public 2 12.5 13.33 20.0 

privé 13 81.3 86.66 93.3 

Total 15 93.8 100.0  

Manquante Système manquant 1 6.3   

Total 16 100.0   

 

 السادس المتغیر

Nature de l'activité 
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Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide électricité et électronique 1 6.3 6.7 6.7 

Chimie, plastique et verre 9 56.3 60.0 66.7 

Fer et mécanique 4 25.0 26.7 93.3 

AUTRE 1 6.3 6.7 100.0 

Total 15 93.8 100.0  

Manquante Système manquant 1 6.3   

Total 16 100.0   

 

 المتغیر السابع

Organe responsable 

  

Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Section commerciale 12 75.0 80.0 80.0 

Département de 

marketing 

3 18.8 20.0 100.0 

Total 15 93.8 100.0  

Manquante Système manquant 1 6.3   

Total 16 100.0   

 

 

  :ثامنالمتغیر ال

Le concept d'activité marketing 

  

Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Publicité et promotion 12 75.0 80.0 80.0 

Activités qui concernent le 

consommateur 

1 6.3 6.7 86.7 

Sans opinion 2 12.5 13.3 100.0 

Total 15 93.8 100.0  

Manquante Système manquant 1 6.3   

Total 16 100.0   
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  واقع تطبیق  التسویق الصناعي  من خالل متغیرات الدراسة الجزئیة

 

Statistiques descriptives 

 

حجم العینة  N  المتوسط الحسابي Moyenne 

االنحراف  

 Ecartالمعیار

type 

 

التباین 

Variance 

Q1-1 15 4.27 1.033 1.067 

Q1-2 15 3.20 1.207 1.457 

Q1-3 15 2.33 .900 .810 

Q1-4 15 3.67 .900 .810 

Q1-5 15 1.87 1.246 1.552 

Q1-6 15 3.60 .828 .686 

Q1-7 15 3.73 .704 .495 

Q1-8 15 3.93 .594 .352 

Q1-9 15 3.13 1.187 1.410 

Q1-10 15 3.40 .910 .829 

Q1-11 15 3.73 0.704 1.095 

Q1-12 15 2.47 .834 .695 

Q1-13 15 2.60 .910 .829 

Q1-14 15 3.60 1.121 1.257 

Q2-1 15 3.67 1.013 1.238 

Q2-2 15 3.40 1.207 1.543 

Q2-3 15 3.73 .704 .924 

Q2-4 15 3.39 0.594 1.210 

Q2-5 15 3.80 1.246 .600 

Q2-6 15 3.40 0.828 1.114 

Q2-7 15 4.27 1.034 1.286 

Q2-8 15 3.80 1.246 1.267 

Q2-9 15 3.40 .828 .924 

Q2-10 15 2.33 910.  1.238 

Q2-11 15 4.27 1.034 1.210 

Q2-12 15 4.27 458.  2.352 

Q2-13 15 2.53 910.  1.267 

Q2-14 15 3.73 .704 1.381 

Q2-15 15 2.13 .834 .695 

Q2-16 15 4.27 458.  1.267 
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Q2-17 15 2.00 .655 .429 

Q2-18 15 2.53 1.125 1.267 

Q2-19 15 3.67 900.  1.695 

Q2-20 15 1.60 .828 .686 

Q3-1 15 3.07 990.  1.495 

Q3-2 15 4.27 458.  .000 

Q3-3 15 3.87 1.407 1.981 

Q3-4 15 4.27 1.033 .552 

Q3-5 15 4.27 1.033 .981 

Q3-6 15 2.47 .990 .981 

Q3-7 15 4.00 .655 .429 

Q3-8 15 3.07 1.033 1.067 

Q3-9 15 4.27 .458 1.029 

Q3-10 15 3.80 1.521 2.314 

Q3-11 15 3.47 1.125 1.267 

Q3-12 15 3.07 1.033 1.067 

Q3-13 15 3.47 1.125 1.095 

Q3-14 15 4.27 .458 .210 

Q3-15 15 3.00 .845 .714 

Q3-16 15 3.93 594.  .600 

Q3-17 15 2.53 .910 .429 

Q3-18 15 3.80 775.  1.267 

Q3-19 15 2.60 .414 .171 

Q3-20 15 2.47 .834 .171 

Q3-21 15 2.60 1.056 1.114 

N valide (listwise) 15    
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  الصف�ة   عنوان الشلك  رمق الشلك
  39  نموذج شبكة الشراء  )1-1(

  42  لسلوك الشراء الصناعي  Ozanne et Churchillنموذج   )1-2(

  45  لسلوك المشتري الصناعي  Shthنموذج   )1-3(

  69  معايير التجزئة الصناعية حسب نموذج بانوما  )1-4(

)2-1(   89  العوامل المؤثرة في التسعير الصناعي 

)2-2(   105  قنوات التوزيع للمنتجات الصناعية 

)2-3(   112  مجاالت التوزيع المادي 

)3-1 (   134  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة 

)3-2( مؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير ال   135  

)3-3( لخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير ا   136  

)3-4( تاريخ التأسيستوزيع عينة الدراسة حسب متغير    137  

)3-5( الملكية توزيع عينة الدراسة حسب متغير    138  

)3-6( قطاع النشاطتوزيع عينة الدراسة حسب متغير    139  

)3-7( جهة المسؤولة عن التسويقتوزيع عينة الدراسة حسب متغير ال   140  

)3-8( مفهوم التسويق توزيع عينة الدراسة حسب متغير   142  
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  الصف�ة  اجلدولعنوان   اجلدول رمق
  11   مقارنة بين التسويق الصناعي و االستهالكي  )1-1(

 21  أهم االختالفات بين المستهلك النهائي و المشتري الصناعي  )1-2(

  29 اعالم آليمثال عن دور أعضاء مركز شراء أجهزة   )1-3(

  29  دور أعضاء مركز الشراء خالل مراحل اتخاذ القرار الشرائي  )1-4(

  36  الخصائص المميزة للمواقف الشرائية  )1-5(

  37  حول سلوك المشتري الصناعي Levittدراسة   )1-6(

)1-7(  
تصنيف المتغيرات التي تؤثر على سلوك الشراء الصناعي حسب 

  Webster  44و  Windنموذج 

  63  شروط اختيار متغيرات تقسيم السوق الى قطاعات  )1-8(

  86  الفروق بين خدمات الضمان و خدمات الصيانة  )2-1(

  87  العالقة بين أشكال التكوين و أهداف التكوين  )2-2(
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  :امللخص

الذين خيتلفون يف خصائصهم عن املستهلكني النهائيني، مما  يعترب التسويق الصناعي نشاطا خاصا موجه لدراسة احتياجات و رغبات الزبائن الصناعيون

تدخلون يف جيعل املؤسسات الصناعية حباجة لفهم سلوكهم الشرائي و ذلك مبعرفة أهدافهم الشرائية، مراحل اختاذ قرارهم الشرائي، و كذلك األفراد امل

اعتمادا  و هذا و جتزئته الختيار الزبائن أو القطاع السوقي املستهدف، الصناعيدراسة السوق  إىل إضافةاختاذ قرار الشراء أو ما يعرف مبركز الشراء، 

 .متغريات كلية و متغريات جزئية :تقسم اىل عدة متغريات ميكن استخدامها للتجزئة الصناعية على

سعينا من خالل هذا  فقد  ،السوق الصناعي صوصيةخوضع استراجتيات املزيج التسويقي الصناعي مبا يتماشى مع  إىلحتتاج املؤسسات الصناعية  و     

ي مث إىل املفاهيم األساسية املتعلقة بالتسويق الصناعحيث مت التطرق أوال إىل   واقع التسويق الصناعي يف املؤسسات الصناعية اجلزائريةالبحث إىل دراسة 

  . استراجتيات املزيج التسويقي الصناعي

  :النتائج أمههاتوصلت الدراسة إىل جمموعة من قد لو 

   سلوك الشراء الصناعي عند قيامها بشراء مستلزماا املختلفة خاصة يف حالة صفقات كبرية و ذلك اعتمادا باملؤسسات الصناعية اجلزائرية  تتحلى -

  خارجها؛ يف بعض احلاالت من على مركز شراء يضم أعضاء من داخل املؤسسة و   

   على معايري التجزئة الصناعية يف اختيار أسواقها تعتمد املؤسسات الصناعية اجلزائرية -

  .تقوم املؤسسات الصناعية اجلزائرية بإعداد استراجتيات املزيج التسويقي مبا يتماشى مع خصوصية السوق الصناعي-

  .املؤسسات الصناعية اجلزائرية –الصناعي  املزيج التسويقي -الشراء الصناعي  -  واقع تسويق صناعي :الكلمات املفتاحية

 

Sommaire: 
Le marketing industriel est considéré comme activité  particulière, destiné à étudier les besoins  et les 
désirs des clients industriel qu’il se différent par leurs caractéristique  des consommateurs final, ce qui 
rend les entreprises industrielles en besoins de comprendre leur comportement d’achat et les phase 
d’achat, et le centre d’achat, en plus l’étude du marché industriel et sa segmentation par plusieurs 
variable 
 Les entreprises industrielles doivent développer des stratégies  pour le marketing mix en 
fonction de la spécificité du marché industriel. Nous avons cherché a travers cette recherche a étudier le 
marketing industriel au sein des entreprises Algériennes ou il a abordé les base de le marketing 
industriel puis les stratégies de marketing mix. 

 

L'étude a atteint un certain nombre de résultats dont les plus importants sont: 
 

�  Les entreprises industriels algériens sont soumis à un comportement d'achat industriel lorsqu'ils 

achètent leurs différents biens, notamment dans le cas de transactions importantes; 

� Les entreprises industrielles algériennes s'appuient sur les normes  de la segmentation 
industrielle pour choisir leurs marchés 

� Les entreprises industrielles algériennes développent des stratégies de mix marketing adaptées à 
la spécificité du marché industriel 
 

Mots clés: Marketing industriel – L’achat industriel -  Mix marketing industriel – Les entreprises 
industriels Algériennes. 
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