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Abstract : 

    The objective of this study is to determine the impact of integrated marketing communication 

(IMC) on the activity of  National Bank of Algeria (NBA) agency of Sidi Bel Abbes. Where 30 of 

employees data were analyzed and the impact of the elements of IMC on the banking activity  was 

determined using the SPSS v. 22 program. Where there was no impact on the Bank's activity, as 

there were insufficient regulatory frameworks to manage the Bank on the one hand, and the 

significant lack of integration in the use of information and communication technology (ICT) in the 

process. This study recommends expanding the interest in the marketing function, especially the 

integrated marketing communications in banks, as a modern approach to the modernization of 

banking activity. 

Key words: IMC –Banking Activity- ICT- Modernization of banking activity. 

 :مقدمة
يف يعترب االتصال التسويقي املتكامل عاماًل رئيسًيا يف جناح اي مؤسسة ملواجهة املنافسة املتزايدة خاصة اخلدمية منها، فلم يعد من الكا 

دمج مجيع وسائل االتصاالت هبدف ، حيث يتم أصبح األمر يتطلب استخدام اتصال تسويقي متكاملاستخدام االعالنات التقليدية، بل 
ن أحد أهم دواعي مخلق الوعي وحتسني اخلدمات املقدمة وزيادة الفروع واحلفاظ على املتعاملني احلاليني وجذب متعاملني جدد، ف

 .لى والئهماستخدام االتصال التسويقي يف املصارف هو بناء الثقة يف البنك وعالمته التجارية وتسيري عالقته مع العمالء واحلفاظ ع
واليت يسعى االتصال التسويقي  ،تنبع أمهية البحث من طبيعة اخلدمة املصرفية اليت حتتاج إىل درجات قوية لثقة العميل: أهمية البحث

فيُبقي املصرف يف حالة اطالع دائم على تغرياهتا وسعي حثيث لتحسني مستويات  ،املتكامل إىل تعزيزها متاشًيا مع تطورات بيئة العمل
 .وحتقيق منفعته واملنافسة يف السوق املصرفية ،خلدمات املقدمة متاشًيا واحتياجات العميلا

 .يهدف البحث إىل إبراز أمهية االتصال التسويقي املتكامل وأثره على نشاط البنك حمل الدراسة: أهداف البحث
 .ليمت االعتماد إلعداد هذه الدراسة على املنهج االحصائي التحلي: منهج  الدراسة

 8102وكالة سيدي بلعباس، سنة ( BNA : Banque National d’Algérie) البنك الوطين اجلزائري: اإلطار المكاني والزماني
 ما مدى تأثري االتصال التسويقي املتكامل على نشاط البنك حمل الدراسة؟  :إشكالية البحث
 :فرضيات البحث

 .نشاط البنك حمل الدراسة ال يؤثر االتصال التسويقي املتكامل على : 0فرضية

                                                            
 Meddasouahiba@hotmail.fr مداس وهيبة: املؤلف املرسل   1
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تشكل القوانني والتنظيمات الداخلية واخلارجية للبنك حمل الدراسة ونقص استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال عائق أساسي : 8فرضية
 .أمام  دور االتصال التسويقي املتكامل يف تنشيط اخلدمة بالينك حمل الدراسة

 :تقسيمها إىل ثالث حماور كما يلي  قصد االجابة عن اشكالية الدراسة؛ مت    
 .وضعية القطاع املصريف اجلزائري يف ظل متغريات البيئة االقتصادية احلالية، وهو يربز اشكالية الدراسة: احملور األول -
 .االطار النظري لالتصال التسويقي املتكامل: احملور الثاين -
 .وكالة سيدي بلعباس( BNA) الوطين اجلزائري بنكالدراسة حالة : احملور الثالث -

 .    وضعية القطاع المصرفي الجزائري في ظل متغيرات البيئة االقتصادية الحالية: المحور األول
 .مساهمة القطاع المصرفي في االقتصاد الوطني: أوال
التنمية، من خالل جتميع املدخرات تعترب املصارف الشريان الرئيسي للنشاط االقتصادي ملا هلا من دور بالغ األمهية يف متويل عمليات     

وتوجيهها إىل االستثمار، فاكتمال التحول إىل اقتصاد السوق ال يكون دون قيام مؤسسات مصرفية غاية يف التطور توجهها حوافز 
التسيري و  فمن أسباب تردي النمو االقتصادي يف اجلزائر ليس فقط ضعف املدخرات املتاحة لالستثمار والتنمية، بل يف ضعف. 1مالئمة

احلنكة يف ختصيص هذه املوارد ألنشطة القطاعات االقتصادية املتنوعة ال سيما احلساسة منها، فهي تلعب دور حساس إلجناح برامج 
وارد املالتحول للقطاع اخلاص وزيادة نشاطه ووزنه النسيب، يف املقابل تقليص االعتماد املتزايد على القطاع العام، كجزء من اسرتاتيجية ترشيد 

فالبنوك التجارية ذات عالقة وثيقة بربامج اخلوصصة يف اجلزائر، بل ال نبالغ إذا ما ربطنا . االقتصادية يف ظل غياب سوق مايل يف اجلزائر
بالرغم من إالَّ أنه و . 2جناح برامج اإلصالح حبسن أداء البنوك التجارية وهذا من خالل التبادلية املوجودة يف البنوك التجارية وبرامج التحول

هذه النقلة اليت عرفها القطاع، ختلص العديد من الدراسات احلديثة إىل ضعف مردودية القروض املمنوحة للمستثمرين وتعثر أخرى ألسباب 
ه على عدَّة ، لعل من أمهها إدارة عملية االتصال مع العميل إذ يعترب ذلك عنصًرا حيويًا يف تسويق اخلدمات املصرفية ممَّا تنعكس مردوديت

ويستند هذا املنظور إىل مفهوم استمرارية املصارف بأداء نشاطها يف بيئة تشتد فيها . رحبية البنك بشكل خاص واالقتصاد بشكل عام
، فمن ناحية يكتسب العمالء إحساًسا آخرين جدد من خالل منفعة متبادلةاملنافسة، فهي تسعى إىل احملافظة على عمالئها وجذب 

الثقة وحتقيق رغباهتم ومن جهة أخرى يزيد املصرف من حجم ونوعية اخلدمات اليت يقدمها وفق خطوات سليمة باألمان والشعور ب
 .3(عميل -مصرف)ومدروسة للطرفني 

 :استقطاب المدخرات .1
 (دج مليار)   8102-8101هيكل الودائع يف القطاع املصريف اجلزائري ( 0)جدول  

 8102 8102 8102 8102 8108 8100 8101 السنوات/البيان
 9319,1 9579,7 10001,7 8710,4 8062,7 7357,9 6064,2 إمجايل الودائع
 4409,93 4443,4 4083,7 3691,7 3333,6 2787,7 3732,2 الودائع ألجل
 PIB 11991,6 14588,5 16209,6 16647,9 17228,6 16702,1 17406,8الناتج احمللي اخلام

 0.53 0,57 0,58 0,52 0,5 0,5 0,5 امليل املتوسطي إلمجايل الودائع
 0.25 0.26 0.23 0.22 0.20 0.19 0.31 امليل املتوسطي للودائع ألجل

 0,36- 0,80 2,22 1,47 0,43 0,5 - امليل احلدي للودائع
 0,675 1,33 4,33 8,5 0.8 1,23 - املرونة الداخلية للودائع املصرفية

 . باالعتماد على النشرات اإلحصائية لبنك اجلزائر باحثاناعداد ال: املصدر
داخلي تظهر نتائج املرونة الدخلية للودائع املصرفية أرقام تدل على عدم االستقرار يف حركة الودائع، بالرغم من االرتفاع املستمر للناتج ال    

 .ئع اخلام الذي يعرب عن ارتفاع الدخل والذي من املفروض يقود إىل ارتفاع يف الودا
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 :التوسع في منح االئتمان  .2
 (مليار دج) 8102-8101هيكل القروض للقطاع املصريف اجلزائري (: 8)جدول 

 8102 8102 8102 8102 8108 8100 8101 السنوات/البيان
 3952,2 3688,2 3382,3 2434 2040,2 1742,4 1460,6 قروض للقطاع العام

 3955 3588,3 3121,7 2722 2247 1983,5 1806,7 قروض للقطاع اخلاص
 7907,8 7277,2 6504,6 5156,3 4287,6 3726,5 3086,5 امجايل القروض

 .ات اإلحصائية لبنك اجلزائرالنشر اعداد الباحثان باالعتماد على : املصدر
عرف إمجايل القروض املمنوحة لالقتصاد ارتفاع مستمر على طول الفرتة ولكال القطاعني العام واخلاص بالرغم من حالة عدم         

مليار دينار  0.10.2إىل  8101مليار دج سنة  2122.2حيث انتقلت من . االستقرار اليت عرفتها حركة الودائع على طول الفرتة
 . تفوق نسيب حلجم القروض املمنوحة للقطاع اخلاص على املوجهة للقطاع العام يف كل سنة ، ونسجل 8102بنهاية سنة  

 :النجاعة االئتمانية  .3
 (.مليار دج: الوحدة) 8102-8101مؤشرات جناعة السياسة االئتمانية للقطاع املصريف اجلزائري للفرتة (: 2)جدول 

 8102 8102 8102 8102 8108 8100 8101 السنوات/ البيان
 الودائع ألجل
 حجم القروض

 الناتج احمللي اخلام

2524,3 
3086,5 

11991,6 

2787,7 
3726,5 

14588,5 

3333,6 
4287,6 

16209,6 

3691,7 
5156,3 

16647,9 

4083,7 
6504,6 

17228,6 

4453,4 
7277,2 

16702,1 

221.0.2 
7907,8 

17406,8 
 0.55 0,61 0,62 0,71 0,77 0,74 0,81 القروض/ الودائع ألجل 

 PIB 82% 25 % 26% 31% 37% 38% 39%/حجم القروض
 .ات اإلحصائية لبنك اجلزائرالنشر اعداد الباحثان باالعتماد على : املصدر

يعرب املؤشر حجم النقود إىل إمجايل الودائع على مدى اعتماد البنوك على الودائع ألجل لتمويل نشاطها االئتماين، حيث النسبة        
أما عن . ، ما يدل أن البنوك تعتمد على الودائع اجلارية يف منح االئتمان8102إىل هناية  8101كانت أقل من الواحد طيلة الفرتة 

وهي نسبة مل ترق إىل النصف ما يفسر ضعف الوساطة املالية اليت تقوم هبا  %.2ناتج احمللي االمجايل مل تتجاوز مسامهة البنوك يف ال
  .البنوك
ما خيلق منافسة شديدة على  ،من أهم ما يواجه عمل البنوك هو التطورات الكبرية واملتسارعة اليت تشهدها بيئة االعمال :المنافسة: ثانًيا

خاصة بظهور االنرتنت وتطور تكنولوجيا االعالم واالتصال اشتدت املنافسة، فكانت حاجة البنوك وطبيعة . الساحة الداخلية واخلارجية
. ملتعاملنيعملها ضرورة ملحة متلي عليها البحث الدائم واملتطلع على وسائل وتقنيات جديدة لتحسني نوعية اخلدمة وزيادة عدد من ا

فالبنك جيد نفسة أمام مفك حتسني األداء االقتصادي أوال ومواكبة التطورات املالية واالنفتاح العلمي على مفك اخر، وال ميكن للبنك 
 .اجليد أن يتدارك الثاين ما مل حيسن حتقيق األوىل 

على : البنكي بالنظر إىل الوساطة املالية على مستوينيميكن ارجاع عدم فاعلية النظام  :التحديات التي تواجه القطاع المصرفي: اثالثً 
 : 4مستوى املخطط املايل وعلى مستوى املخطط االقتصادي

فعالية نظام الوساطة املايل تقاس بتكاليف انتاج اخلدمات، والنظام األكثر فعالية هو الذي يعرض  :عدم الفاعلية المالية .0
 تنوع اخلدمات يف ضعف هناك خدمات تستجيب للطلب وحاجات األعوان االقتصاديني، يف اجلزائر هذه التكاليف مرتفعة، و 

 .اجلزائري املصريف واملايل يعترب اإلعالم جرح النظامو 
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النظام البنكي ليس فعااًل يف ختصيص املوارد بسبب ضعفه وغياب حميط تنافسي اسرتاتيجي لالنفتاح  :اعلية االقتصاديةعدم الف .8
  تسيري وسائل الدفع، تسيري القروض: مس وظائف أساسية يف البنوك التجارية خبحنو اقتصاد السوق، فهناك فجوات تتعلق 

ة التكنولوجية والتوسع يف استخدام االنرتنت ور من جهة أخرى أدت الث. سيري اخلزينةمراقبة التسيري، تسيري املوارد البشرية، وت
وتقدمي اخلدمات املصرفية عربها إىل تزايد الضغوط على البنوك يف الدول النامية يف إطار منافسة شرسة من أجل اجتذاب شرائح 

خدام التكنولوجيا  يف تقدمي اخلدمة أحد العوامل املسببة ، إذ يعد مدى است5جديدة من العمالء واحملافظة على العمالء احلاليني
 .لضعف الفاعلية االقتصادية للبنوك

إن النظام املصريف اجلزائري ال يتجاوب مع التحوالت االقتصادية اليت يشهدها العامل، واالنتقال حنو اقتصاد السوق يقتضي وجود       
واملؤسسات املالية إىل برامج إصالح شامل حموره األساسي تطهري هذه البنوك جهاز مصريف فعال وتنافسي ختضع من خالله البنوك 

واملؤسسات املالية من خالل منحها الشروط اليت تسمح هلا بالتطور، حتقيق النجاعة يف األداء، حتديث طرق تسيريها ومنط عملها، الشراكة 
من الشبكة املعلوماتية، التكيف مع التقنيات املصرفية احلديثة، وتطوير الكتساب اخلربة، حتديث طرق التسيري ، تنويع اخلدمات، االستفادة 

التسويق واالستفادة من املزايا اليت تتيحها العوملة بشقيها االقتصادية واملالية من تكنولوجيا  ةاملنتجات املصرفية وخاصة االهتمام الكبري بوظيف
باالعتماد على قواعد بيانات العمالء واليت تتيح سرعة الوصول اليهم، من جهة املعلومات واالتصال والوسائط احلديثة يف تقدمي اخلدمة 

 .على هذا القطاع احلساس لتحريك االقتصاد الوطين( العوملة) أخرى دفع السلبيات اليت ميكن أن تفرزها
 .اإلطار النظري لالتصال التسويقي المتكامل: المحور الثاني

 .(Integrated Marketing Communication : IMC)االتصال التسويقي المتكاملالتطور التاريخي لمفهوم : أوال
التأثري "بالقول أن  ،0.286سنة  هو أول من أشار إىل املفهوم (Livtt)أن يف الكثري من املراجع مع العديد من الباحثني جيُ تارخيًيا        

وانسجام لعمليات االتصال التسويقي وتصميم الربامج بشكل يقود إىل تعظيم احلديث لالستجابة حلاجات املستهلك هو يف حتقيق توافق 
مث اإلشارة إىل ذلك أيًضا من خالل األعمال اليت قام هبا كل من  .7"إدراكات املستهلك حنو ما تقدمه املنظمة من سلع وخدمات

(Kotler & Levy)  اإلعالن العالقات العامة والتسويق املباشر  ، حيث يعترب كل من.0.2على غرار توسيع التسويق الذي حدث سنة
ا   النواة األساسية لقيام االتصال التسويقي املتكامل من خالل التحفيز على دمج هذه الربامج واليت كان ينظر إليها يف السابق على أهنه

االتصال التسويقية االخرى مبثابة أن األموال اليت تنتقل من االعالن إىل وكاالت ( Novelli; 1989-1990)الحظ و . 8كيانات منفصلة
ض قوة رئيسية تعيد تعريف دور وكاالت االعالن خاصًة باحتدام املنافسة بني هذه الوكاالت اليت كانت تتسابق للقيام بالرد على بعضها البع

، حيث (IMC)قي املتكامليف السوق من خالل البحث عن اسرتاتيجيات للبقاء فيه ممَّا حفز على تنمية وتطوير مصطلح  االتصال التسوي
، ازداد االهتمام باالتصاالت 1..0ويف أعقاب ذلك وحتديًدا سنة . 9تبنت العديد من الوكاالت هذه االسرتاتيجية ووصفتها باملقبولة

امة قامت فرقة عمل من العالقات الع 0..0، ويف عام 10رت العديد من الكتب املتخصصة يف هذا اجملالش  التسويقية املتكاملة حيث نُ 
إذ تعترب الدراسة اليت أجرهتا . وحمرتيف االعالن واألكادمييني بدراسة االتصال التسويقي املتكامل واملصطلحات املرتبطة هبذا املتغري اجلديد

 American Association) الت اإلعالنيةامبدرسة ميدل للصحافة و بتمويل من اجلمعية األمريكية للوك (Northwestern)جامعة 
of Adversting Agencies : AAAA)   ورابطة املعلنني الوطنيني يف الواليات املتحدة األمريكية أول حماولة رمسية منظمة لشرح هذا

 العامة العالقات املبيعات، ترويج اإلعالن،)  جماالت ومهين أكادميي بشكل يدمج صاحل منهج إنشاء الربنامج من اهلدف كان املفهوم، أين
 جماالت وتوسيع املعلومات، ونظم اإلدارة، التسويق، االقتصاد، املالية، احملاسبة، مثل أدوات أساسية باستخدام ،(املباشر والتسويق للشركات

 أنت تقوم كيف أي) املهارات منظور من براجمها بنقل الصحافة مدارس قامت الربنامج هذا فبظهور .هالربط التكامل التخصص، وضرورة
 إىل التسويقية االتصاالت عناصر من عنصر كل حيتاج كيف) دقة أكثر اسرتاتيجي منظور إىل( صحفي بيان كتابة/ نواإلعال باإلنتاج
 ذلك بعد الثاين الرمسي املتكاملة التسويقية االتصاالت برنامج( Colorado) جامعة وافتتحت. (التنظيمية األهداف حتقيق حنو تكامل
 إدارة مثل)  جديدة تقنيات لتطوير نتيجةً  جزئي بشكل كان املتكاملة التسويقية االتصاالت ظهور أن البعض حيث اقرتح قصري، بوقت
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 املتكاملة التسويقية االتصاالت تدريس عن املسؤولة العمل فرقة(. الويب ومواقع العاملية اإلنرتنت شبكة الذكية، احلواسيب البيانات، قواعد
(Ducan, Caywood & Newsom) الطالب لتدريب مستعدة ليست العامة العالقات ودورات واإلعالن الدعاية برامج أن وجدت 

 التسويق) التخصصات متعدد تدريب تلقي أجل من األعمال، إدارة كليات إىل الربامج هذه حتويل مت وقد اجلديدة، التقنيات هذه يف
 .11للمصطلح األكادميية حلدودا وحتديد التعريفات ضبط إىل إضافةً ( التمويل البيانات، قواعد إدارة املباشر،

 ندوة( Northwestern) جامعة أقرت حيث كبري، أديب إثراء املتكاملة التسويقية االتصاالت موضوع عرف الربامج هذه تطوير بعد      
 journal of) واالتصاالت التسويق جملة مثل الدورية اجملالت يف ونشر العديد من املقاالت عنها ،املتكامل التسويقي االتصال حول سنوية

Marketing communication)، املتكاملة التسويقية االتصاالت حبوث وجملة  (Integrated Marketing Communication 
Research Journal)، لإلعالن األمريكية اجلمعية عقدهتا اليت فبالرغم من املؤمترات .النظري التطور إىل يفتقر املفهوم ظل ذلك ومع 

(American Association of Advertising )اجلماهريية واالتصاالت الصحافة يف التعليم ورابطة (Association for 
Education in Journalism )الصحافة مدرسيت يف األكادمييني بقيادة املتكامل التسويقي االتصال ملناقشة اجللسات من بالعديد 

 الشؤون جلنة طرف من معارضة( IMC) بـ املعين العمل فريق وتوصيات استنتاجات عرفت ،(Northwesternو Colorado) جلامعة
 اجلدل تزايد وسط ذلك من موقفهم ترسيخ إىل العمل فريق أعضاء فيه سعى الذي الوقت يف األمريكية العامة العالقات جلمعية التعليمية

 ال: "بأنه Thompson (J.Walter) لشركة السابق التنفيذي املدير يقول حيث التسويقية؟ االتصال عمليات على سيشرف من حول
 & Ewing) من كل أكد حني يف ،"املتكامل التسويق يلعبه أن جيب الذي الدور لرؤية الالهزمة اخلربة لديها إعالنات وكالة أي أن أعتقد

Caywood) يف حني .جديدةمتكامل  تسويقي اتصال وحدة أي لرئاسة تأهيالً  األكثر هم العامة، العالقات أخصائي أن 0..0 سنة 
: السياق هذا يف التالية املصطلحات استخدام 2..0 سنة االتصاالت قطاع يف العامة والعالقات الدعاية طالب أعده الذي التقرير ناقش

 التسويقية واالتصاالت (Total Communication) االمجايل االتصال ،(Integrated Communication) املتكامل االتصال
 السابقة املصطلحات جلميع الداللية بالصعوبات العمل فرقة واعرتفت ،(Integrated Marketing Communications)املتكاملة 

 أن ينبغي الذي العنوان حول اآلراء يف اتفاق إىل يتوصل مل مثة ومن العامة، العالقات مسؤوليات كاف   بشكل ليعكس ضيًقا املصطلح وأن
 على يقوم والذي املتكامل التسويقي االتصال منوذج (Lauterborn & Shultoz) قدم 2..0 عام ويف. الناشئة الظاهرة هلذه عطىيُ 

 لقياس األوىل املرحلة تأيت ذلك على اإلجابات احلصول على مت ما وإذا هبا؟ يقوم اليت الشراء أنشطة وماهي املستهلك؟ يفعله عمَّا التساؤل
 :هذا النموذج املوايل الشكلويوضح  ، 12التسويقي االتصال عملية من املتوخاة األهداف عن الوقت بذات تعرب واليت واملبيعات اإلعالن

 .التجارية العالمة باعتماد املتكاملة التسويقية االتصاالت(: 1) رقم الشكل
 

 
 

 
 .29 ص ،0222 ،0ط األردن، عمان، والتوزيع، للنشر احلامد دار والرتويج، التسويقية االتصاالت البكري، ثامر: املصدر

 – متميزة بنية يف جديد انضباط هو املتكامل التسويقي االتصال: "أن 0222 سنة Cathey and Schumann من كل ويرى        
 التخصصات من املنقرضة النظريات من جديد تطبيق األقل على أو األخرى، اإلنضباطات عن ومنفصلة نفسها تلقاء من – نظريات
بدوره يرى  ".املستهلك سلوك على االجتماعي النفس علم من املنقرضة النظريات بتطبيق املسوقون يقوم املثال؛ سبيل على". األخرى

Mriarty  أنه ليس األمر يتعلق مبؤهالت الشخص الذي يدير الوظيفة، بل بالقدرات العامة للشخص املهم عند تقرير من  0229سنة
القضية احلقيقية اليت عربَّ عنها الكثري من األكادمييني املمارسني يف اململكة املتحدة .  13الذي جيب أن يدير وظيفة االتصال التسويقي؟ 

هي أن االتصال التسويقي املتكامل قد ال يكون أكثر من جمرد إدارة، ال ختتلف عن إدارة اجلودة الشاملة أو إعادة اهلندسة أو استجابة 
فقد ركزت معظم األنشطة على حتويل املفاهيم القدمية . ن املفاهيم املعروفة بالفعلالعمالء الفعالة، وأهنا مصطلح آخر الحتضان العديد م

اسرتاتيجية املسوق 
 العالمةاجتاه 

مزيج االتصاالت  املزيج التسويقي
 التسويقي

 إدراكات املستهلك انشطة املستهلك العالمة التجارية



 اجلزائري وكالة سيدي بلعباس دراسة حالة البنك الوطين: أثر االتصال التسويقي املتكامل على النشاط البنكي
 حبيح عبد القادر.د +مداس وهيبة . ط د 

 374 - 351، ص  0202: السنة  02العدد  / 15اجمللد                       ISSN  6132-1112                             اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا  جملة 
356 

وقد يكون السبب يف ذلك أن معظم أنشطة االتصال التسويقي يتم شراؤها من وسائل  ،إىل ختصصات أكثر انتظاًما من أي وقت مضى
جيب حتقيق مقاييس الفعالية عند هذا املستوى الوظيفي، ومن الواضح  إعالم حمددة ونقاط بيع حمددة، وبالتايل من الناحية العملية والتجارية

ال يتوافق مع  ذاته لكن هذا الطرح يف حد. االتصال التسويقي املتكامل سيفشل يف إدماج تدابري الفعالية هذه يف منوذج واحد أكثر مشوالً 
عمليات احلالية يدعم الفصل بني األنشطة واألحداث يف العلوم فكرة التسويق القائمة على جتزئة السوق على الرغم من أن حتلل النظم وال

االجتماعية أخًذا بالقول أن إمكانية فهم أجزاء املوضوع تؤول إىل فهم الكل كذلك، لكن الكل من منظور متكامل هو بالضبط ما هو غري 
يف جمال اإلنرتنت، لصاحل تطوير املفهوم حيث يقول  ومتيل الدراسات احلديثة الستخدام التطورات احلديثة يف بيئة األعمال خاصةً . 14مفهوم

(Keegan) أن االعالن عرب وسائط امليديا وتكامله مها األداة الرئيسية يف التسويق العاملي واحلمالت الرتوجيية، ضف إىل ذلك  0221سنة
أن االتصاالت التسويقية املتكاملة تدعم وجهة النظر اليت مفادها  0222سنة ( Ducan & Caywood)فإن األدلة اليت قدمها كل من 

االمر . تعتمد على االستخدام املكثف لقواعد البيانات السلوكية اليت تقدم تطور واضح ألنشطة االتصال التسويقي املتكامل وبشكل متزايد
امل يف اقتصاد أقل تطورًا يف الذي يستدعي النظر إىل مفهوم قاعدة البيانات، وماهي البيانات املطلوبة ملمارسة االتصال التسويقي املتك

حيث مت األخذ بأن مفهوم قاعدة البيانات يعود على مجيع املعلومات اليت ميكن للمنظمة مجعها حول كل من العمالء  ،البحث؟ 
ت واملستهلكني، واليت ميكن أن توفر األساس لتطوير قاعدة بيانات املستهلك النهائي، وأي عدم اتصال وتعاون وتنسيق بني التسويق واملبيعا

ذه البيانات لذا انعدام البيانات الفعلية سيؤدي إىل افتقار القدرة الداخلية على البينات املوجودة اكثر من واألحباث سيمنع استخدام ه
إًذا هذا يبني أن التكنولوجيا تدعم جمال التكامل، فهي تركز على تقنيات املعلومات املنتشرة بسرعة . 15االفتقار لبيانات السوق املوجودة

 . هلكني ووسائل اإلعالم وتوزيع املنتجات واخلدماتواليت تؤثر على السوق واملست
لقد ُعرهف على أنَّه التأثري واالستجابة إىل حاجات الزبون وحتقيق التوافق واالنسجام بني  :تعريف االتصال التسويقي المتكامل: ثانًيا

وعرفت . بون حنو سلع وخدمات الشركةعمليات االتصال التسويقي وتصميم الربامج وإعداد اخلطط بشكل يصل إىل تعظيم إدراكات الز 
وهذا التعريف يؤكد على . بالتنسيق بني وظيفة الرتويج وبني اجلهود واألنشطة التسويقية األخرى لتعظيم قيمة املعلومات املؤثرة على الزبون

ا . 16حقيقة جوهرية هي أن االتصال التسويقي يف جوهره عملية ترويج الهلا حتقيق التنسيق بني مجيع اآللية اليت ميكن من خوعرفت بأهنَّ
إىل مجهور املستهلكني ، بغرض تقدمي رسالة موحدة ومنسقة ( اإلعالن والبيع الشخصي والعالقات العامة وغريها) األنشطة الرتوجيية

ا عملية التحليل االسرتاتيجي والتنفيذ والرقابة على كافة عناصر ومكونات االتصاالت التسويقية بشكل فاعل . 17املستهدف وعرهفت بأهنَّ
أمَّا مجعية وكاالت اإلعالن األمريكية فقد عرفته بأنَّه مفهوم لتخطيط االتصال . وكفؤ للتأثري على نقل املعلومات ما بني الشركة والزبون

يقدمه من قيمة إضافية لتقييم أدوات وعناصر االتصال وكل هذه األدوات تقدم رسائل واضحة ومنسقة ومتكاملة حنو تعظيم التسويقي وما 
 –أنشطة الزبون  –إدراكات الزبون  –منوذج االتصال التسويقي املتكامل الذي يقوم على أسس هي  0220لقد قدم عام . االتصال

ومن هذا النموذج يتضح أن . اسرتاتيجية الشركة حنو العالمة التجارية –املزيج التسويقي  –لتسويقي مزيج االتصاالت ا –العالمة التجارية 
األول يتعلق بكيفية تعامل الزبون مع العالمة والثاين بكيفية تطوير اسرتاتيجية : هناك جانبني يف عملية االتصاالت التسويقية املتكاملة مها

 . 18ويقي واالتصاالت حنو ترسيخ العالمة التجارية يف السوقالتسويق من خالل عناصر املزيج التس
وهي عملية التحكم بشكل اسرتاتيجي يف كل الرسائل املؤسسية اليت تشجع على احلوار بني الشركة ومجاهريها من املستهلكني وغريهم      

ا مجعية وكاالت االعالن األمريكية بتعريف شامل وقد عرَّفته. 19من اجلهات األخرى ذات العالقة هبدف إقامة عالقات مثمرة ومرحبة معهم
ا مفهوم لتخطيط االتصاالت التسويقية مبا يقدم قيمة مضافة وشاملة لتقييم األدوات املستخدمة واملتنوعة يف االتصال : " وموسع على أهنَّ

ألدوات تقدم وبشكل منضبط رسائل متكاملة واملتمثلة باإلعالن، االستجابة املباشرة، ترويج املبيعات، العالقات العامة، وجمموع هذه ا
واالتصال التسويقي املتكامل منوذج يقوم على إدراك تام للقيمة املضافة اليت . 20"وواضحة ومنسقة باجتاه تعظيم تأثري االتصاالت املتحققة

اسرتاتيجية موحدة تُبىن على  حتدث نتيجة للتكامل بني كافة عناصر ووسائل االتصال التسويقي اليت يتم ختطيطها وتنفيذها عرب خطة
 معلومات تفصيلية دقيقة عن املستهلك وكافة اجلهات احمليطة به واملؤثرة على سلوكه مبا ميكن الشركة من التحكم بشكل اسرتاتيجي يف كافة
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 ختطيط مفهوم وهو. 21ة التجاريةالرسائل اليت تصل إىل املستهلك وصواًل إىل بناء عالقات دائمة ومثمرة بينه وبني الشركة أو املنتج أو العالم
 االتصاالت ختصصات من متنوعة جملموعة االسرتاتيجية األدوار بتقييم تقوم شاملة خلطة املضافة بالقيمة يعرتف الذي التسويقية االتصاالت

 الوضوح توفري بني التخصصات هذه وجتمع( العامة والعالقات املبيعات وترويج املباشرة واالستجابة العام اإلعالن ، املثال سبيل على)
فخطة محلة االتصاالت التسويقية املتكاملة هي أكثر تعقيًدا من خطة اإلعالن التقليدية . 22االتصاالت تأثري من األقصى واحلد واالتساق

ا تنطوي على العديد من أدوات االتصال ا ملستخدمة وختاطب ذلك ألهنا تضم أكثر من مصدر من مصادر الرسائل املزمع تقدميها، كما أهنَّ
 .23العديد من فئات اجلماهري املفرتض االتصال هبا

 لماذا االتصال التسويقي المتكامل ؟: ثالثًا

تزداد أمهية االتصال التسويقي املتكامل يف املؤسسات اخلدمية عنها يف باقي املؤسسات نظرًا خلصائصها، ولعل من أهم هذه       
اخلصائص عدم امللموسية وانفصاهلا على الدليل املادي مما يصعب من عملية اقناع اجلهور املستهدف حول منافع املنتج اخلدمي نظرا لعدم 

 :24ينة، وميكن حصر أهم املزايا اليت يتيحها االتصال التسويقي املتكامل مايليقابليتها للمعا

 االتصال التسويقي املتكامل وسيلة وأداة مناسبة لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات خاصًة اخلدمية منها؛ .0

قصى قدر من املعلومات حول يساعد االتصال التسويقي املتكامل العميل يف احلصول على املنتجات اليت يبحث عنها؛ ويقدم أ .0
  –اقناع العميل  –املنتج أو اخلدمة املقدمة للعميل واليت قد جيهلها 

واليت تعين  1= 0+0يساهم االتصال التسويقي املتكامل يف تنسيق وتنظيم اجلهود الرتوجيية داخل املؤسسة؛ فهو يقوم على فكرة  .0
 أكرب من كوهنا جمموع كوحدة واحدة؛ أن جمموع األجزاء املتنوعة لالتصاالت التسويقية تكون

 يساهم االتصال التسويقي املتكامل يف زيادة فاعلية األداء التسويقي ومن مث تعظيـم أرباح املؤسسة؛ .9

 يساعد االتصال التسويقي املتكامل يف احلد من تشويش املنافسني على الرسائل املوجهة للمستهلك؛  .1

 والتوافق الالزمني للحفاظ على رسالة املؤسسة لعمالئها؛ يوفر االتصال التسويقي املتكامل االنسجام .2

 تقليل التكاليف ومن مث زيادة االرباح نظرًا للتنظيم احملكم أثناء القيام بالعمل؛ .7

يوفر االتصال التسويقي املتكامل منافع مشرتكة للعميل واملؤسسة مًعا، ما جيعل هذه األخرية يف تطلعات دائمة ملستجدات  .8
 ته، ويعظم منافع العميل من خالل االستخدام االمثل جلميع املوارد املتاحة وتسخريها خلدمته؛السوق ومتطلبا

 :عناصر االتصال التسويقي المتكامل: رابًعا

هو أي شكل من أشكال االتصاالت مدفوعة القيمة واليت يتم حتديد والتحكم فيما يُقال فيها من خالل املؤسسة  :االعالن .0
سائل التقليدية كاإلذاعة، التلفزيون، اجلرائد، اجملالت، الكتب، الربيد، اإلعالنات املطبوعة واللهوحات من خالل الو . املعلنة

، لنقل الرسالة اليت ترغب فيها املؤسسة، ومع تزايد بدائل وسائل -البوسرت –اإلعالنية املعلقة بالشوارع وعلى حمطات املواصالت 
تطورت الوسائل املستخدمة لإلعالن مثل الفيديو التفاعلي ، مواقع الويب املوجودة عرب االتصال وتعدد اخليارات احلديثة املتاحة 

واالعالن يف األصل الالتيين يعين التحول حنو، ويهدف هبذا املعىن إىل  .25اإلنرتنت، الربيد اإللكرتوين، القنوات الفضائية املتعددة
الوسيلة غري الشخصية "وقد عرفته مجعية التسويق األمريكية بأنَّه  حتويل وتوجيه تفكري املستهلك حنو شراء سلعة ما أو خدمة،

أحد الفنون 26"اهلادفة لتقدمي األفكار عن السلع واخلدمات بواسطة جهة معلومة نظري أجر مدفوع القيمة ، ويُعرَّف أيًضا على أنَّه ه
عوامل فنية وسيكولوجية واجتماعية هبدف  ليت حتمل األفكار واحلقائق حول سلعة أو منتج أو إحدى اخلدمات، االعتماد على

 . 27اقناع األفراد واجلماعات بتغيري اجتاهاهتم وآرائهم بالكيفية املستهدفة

ميثل كافة األنشطة اليت تؤدى من قبل البائع واليت تنصب حنو نقل تأثري كافةَّ املنتجات اليت يتعامل هبا املشرتي  :التسويق المباشر .0
وجللب زبون حمتمل، وعرف أيًضا ... أثري استخدام واسطة أو أكثر يف ذلك ومنها، التلفون ، الربيد ويعتمد يف حتقيق هذا الت

أو حتقيق / على أنَّه ذلك النظام التسويقي املتفاعل والذي يستخدم واحد أو أكثر من وسيلة إعالم للتأثري وقياس اإلستجابة و



 اجلزائري وكالة سيدي بلعباس دراسة حالة البنك الوطين: أثر االتصال التسويقي املتكامل على النشاط البنكي
 حبيح عبد القادر.د +مداس وهيبة . ط د 

 374 - 351، ص  0202: السنة  02العدد  / 15اجمللد                       ISSN  6132-1112                             اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا  جملة 
358 

ات واملعلومات واملنافع الرتوجيية إىل املستهلك املستهدف ويف ظل صفقة جتارية يف أي موقع، كذلك يعرب عن توزيع املنتج
 .28االتصاالت التفاعلية وبطرق تسمح بقياس مستوى اإلستجابة احملققة

ومكانية لتشجيع جماميع املستهلكني  يتمثل يف األنشطة التسويقية املستخدمة بشكل خاص خالل فرتة زمينة :ترويج المبيعات .0
والوسطاء التسويقيني لتحقيق إستجابة ومبا حيقق من منافع إضافية، وهي مستقلة عن عملية اإلعالن، البيع الشخصي و 

ويقية وعرفته اجلمعية األمريكية للتسويق على أنَّه تلك الضغوط اليت تطبقها ومتارسها الوسائل اإلعالمية والتس. 29العالقات العامة
لفرتة حمدَّدة مسبًقا بغرض حتريك واستثارة السلوك الشرائي االندفاعي، وكذلك السلوك الشرائي القائم على التجربة باإلضافة 

 .30إلستخدامه لزيادة طلب املستهلك أو لتحسني جودة املنتج

ظ على التواصل والتفاهم والتعاون والقبول تعترب العالقات العامة وظيفة إدارية متميزة تساعد على خلق واحلفا  :العالقات العامة .9
. بني املؤسسة ومجهورها، فهي تساعد على بقائها مطلعًة على الرأي العام وتشدد على مسؤولية اإلدارة يف خدمة املصلحة العامة

مبكر يساعد على توقع بذلك تكون املؤسسة مواكبة للتغيري يف بيئتها مستفيدةً منه بفعالية باعتماد العالقات العامة كنظام انذار 
وقد عرَّفها معهد العالقات العامة للملكة املتحدة . 31اجتاهات االطراف ذات املصلحة هبا باستخدام تقنيات االتصال احلديثة

ا جهد متعمد وخمطط ومستدام إلنشاء واحلفاظ على العالقات املتبادلة بني املؤسسة ومجهورها ، وهتدف هذه العالقات 32على أهنَّ
العمالء، ) يف الصناعة املصرفية إىل هدفان رئيسيان، األول يتمثل يف تكوين اتصال بني ثالث أقسام مهمة من اجلمهور العامة 

، إذ يعد تأمني التعاون والتبادل بني اجملموعات الثالث أمر ضروري لنجاح العالقات العامة، ويتمثل ( املسامهني، واملوظفني
ومنتجاته يف عامل شديد التنافس، كما تتطلب العالقات العامة يف البنوك إعداد خطة  اهلدف الثاين يف تعزيز خدمات البنك

من أجل ضمان متابعة املشاريع واحلصول على نتائج ( لألطراف ذات املصلحة)متسقة تستند إىل قائمة ألولويات خمتارة بعناية 
اط، على سبيل املثال ال ميكن ألحد البنوك أن يكون مثمرة، هذه األولويات تتطلب إعادة تقييم دورية حسب تغريات بيئة النش

منظم بشكل جيد للعالقات الصحفية وعالقات املوظفني لكنه يهمل جوانب أخرى، يف حني يكرس بنك آخر كل اهتماماته 
انسجام  جتدر اإلشارة أنَّ العالقات العامة تتكيف إىل حد كبري مع مكونات االعالن املختلفة وبالرغم . 33لعالقات اجملتمع

هذان االداتان هناك اختالف واضح بني االعالن والعالقات العامة، إذ تتحكم االعالنات يف إعطاء رؤية ورسالة شاملة عن 
وقد ساهم التقدم التقين يف جمال . 34املؤسسة، يف حني تقوم العالقات العامة بتزويد هذه الرسالة اإلعالنية باملصداقية والثقة

الوصول إىل املعلومات بسرعة خاصة باستخدام االنرتنت للتواصل الفعال إىل جانب األدوات التقليدية االتصاالت يف إمكانية 
 : 36وتتمثل يف أداوت العالقات العامة فيما يلي .35املعتادة

؛ تقارير سنوية؛ اقامة معارض؛ عرض صور؛ (كتيبات ونشريات )املنشورات : تتمثل يف :  أدوات ُمتحكم فيها من قبل البنك .أ 
 تنظيم أحداث وذكريات؛

، املؤمترات الصحفية واالستشارات (الراديو، التلفزيون، وسائل اإلعالم املطبوعة)الدعاية : وتتمثل يف: أدوات غري متحكم فيها .ب 
 ، املقابالت الشفهية؛(By-lined articles)االعالنية، املقاالت املبطنة 

 صل بني األشخاص، واستخدام االنرتنت يف االتصال؛مثل األحداث اخلاصة، التوا: أدوات متحكم فيها نسبًيا .ج 

ميكن تعريفه على أنَّه تدفق اتصال ثنائي االجتاه، بني مشرت  حمتمل ومندوب مبيعات مصمم لتحديد  :البيع الشخصي .1
ي احتياجات املشرتي احملتملة ومطابقة هذه االحتياجات مع واحد أو أكثر من منتجات أو خدمات املؤسسة، وإقناع املشرت 

بشرائها من خالل عرض تقدميي شفهي، فهو يعرب عن االتصال الشخصي بني قوة املبيعات لدى املؤسسة والعمالء ألجل البيع 
. 37واقامة عالقات دائمة معهم، حيث يتطلب قدرة حتليلية من جانب البائع إلقناع العميل بقيمة املنتوج املعروض وضرورة اقتنائه

اذ يسامهون يف خلق انطباع عقلي ممتاز  –املستهلكني  –لقة اتصال بني املؤسسة واملتعاملني حيث يعترب مندويب املبيعات كح
38وصورة جيدة للمؤسسة مع عمالئها، خاصة اذا كان مندويب البيع إناث

وللبيع . ملا هلم من ليونة يف التعامل وقدرة على اإلقناع 
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تعترب املعلومات جزء من عملية ذات اجتاهني من خالهلا يتم تزويد  الشخصي وظيفتان مرتابطتان، تقدمي املعلومات واإلقناع، إذ
العمالء احلاليني واملرتقبني باملعرفة واملعلومات الكافية عن املنتج أو اخلدمة املعروضة هذا من جهة، ومن جهة  أخرى يتم تفسري 

لثانية املتمثلة يف القدرة على اإلقناع، ويشرتط أما الوظيفة ا. احتياجات العمالء ومتطلباهتم بشكل صحيح من قبل إدارة املؤسسة
عادًة ما يواجه ( الصناعة املصرفية)أن ال تتم املبالغة يف حتديد احتياجات العمالء وفرص السوق، مع ذلك يف األسواق التنافسية 

اجاهتم مت حتديدها بشكل العمالء احملتملني الكثري من اخليارات املتاحة ما جيعل احلاجة ملحة إىل ضرورة اقناعهم بأن احتي
 : 40ومتر عملية البيع الشخصي باملراحل التالية .39صحيح من قبل املؤسسة

من خالهلا يتم اختيار وحتفيز وتدريب موظفي املبيعات حىت يكونوا على دراية ببيئة  :إعدادات ما قبل البيع: األولى المرحلة .أ 
 .ملنافسة، من أجل حتديد تقنيات البيع الفعالة والسياسات املناسبةالسوق واملؤسسات املنافسة منتجاهتا ، عروضها ، ودرجة ا

يتم خالل هذه املرحلة إجياد وحتديد االحتماالت اليت حيتاج اليها هذا املنتج أو اخلدمة،  :البحث والتنقيب :الثانية المرحلة .ب 
 .والعوامل املؤثرة على اختاذ قرارات الشراء

 الطريقة اليت يتم هبا االتصال بني مندويب املبيعات والعمالء، يشرتط أن تكون مهذبة ولطيفة تتمثل يف: الطريقة  :الثالثة المرحلة .ج 
يستشعر من خالهلا العميل باالهتمام املناسب، كذلك على مندويب املبيعات مراعاة اسلوب التعامل مع العميل حىت يستمر 

 .االنطباع األول له ألطول فرتة ممكنة

يف هذه املرحلة يكتسب رجال البيع اهتمام العميل، حبيث يقومون بعرض : التوضيحي/ التقديميالعرض : الرابعة مرحلةال .د 
املنتجات أو اخلدمات من خالل وصف مساهتا واظهار مميزاهتا وفوائدها للعميل احملتمل، وغالًبا ما تؤدي العروض اجليدة إىل اختاذ 

 .قرار إجيايب من قبل العميل بشأن املبيعات

خالل هذه املرحلة على مندويب املبيعات إزالة كل الشكوك أو االعرتاضات حول : التعامل مع األهداف: امسةالخ مرحلةال .ه 
املنتج أو اخلدمة دون الدخول يف جدل أو فقدان السيطرة على اعصاهبم وصربهم، فمن احملتمل جًدا أن توجه هلم العديد من 

 .وضيح والعرضاالستفسارات ويستغرق ذلك وقًتا طوياًل ودقة يف الت

خالهلا يتحدد قرار الشراء من عدمه، وميكن لرجل البيع توجيه العميل الختاذ قرار الشراء على أنه  :قرار البيع: السادسة مرحلةال .و 
القرار األصح ولكن ليَس إرغامه وإجباره على ذلك، وإذا أغلق العميل احتمال البيع بعدم الشراء، على مندوب البيع طلب 

 .بكل أدب زيارات متكررة

يقوم رجل البيع بالتحقق ما إذا كان العميل راض  عن قرار الشراء، من ناحية أخرى يتم : أنشطة ما بعد البيع: السابعة مرحلةال .ز 
إعادة النظر يف التوقعات اليت مل حتض بالشراء، لتعزيز املبيعات يف زيارات الحقة فذلك يساعد على استدراك حتسني املبيعات 

 .افية ، كذلك تقييم فعالية رجال البيعإضقيمة وحتقيق 

يعزز استخدام االنرتنت يف النشاط البنكي مستويات التكامل يف االتصال التسويقي وجيعلها أكثر اتساًقا ومتاسًكا يف  :االنترنت .6
ليدي بشكل خدمة اهلدف الرئيسي للمؤسسة نظرًا ملا توفره من قدرات تكنولوجية جديدة سامهت يف تطوير أدوات االتصال التق

ملحوظ بداًل من استبداهلا وتغيريها بأدوات أخرى، وقد سامهت هذه النقلة من زيادة الوعي عرب مواقع التواصل اإللكرتونية فعلى 
سبيل املثال أصبحت املؤسسة تستخدم الربيد اإللكرتوين لإلجابة عن سؤال أو شكوى يتم تقدميها أو التأكد من أمر مت إصداره 

أخرى، أو استخدام موقع الويب كنقطة اتصال لتطبيق عرض تروجيي أو لتزويد العمالء وأصحاب املصلحة  عرب قناة اتصال
إذ جيب أن يتسم موقع الصفحة الرمسية للمؤسسة . اآلخرين باملعلومات الالزمة حول املؤسسة واملنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها

لومات وتوسيعها بتكلفة منخفضة نسبًيا، أيًضا جيب على املؤسسة مراعاة باجلاذبية وسهولة االستخدام والتحديث املستمر للمع
عرب موقعها كل من سهولة وسرعة التحميل، صفحة رئيسية سهلة الفهم، اتاحة امكانية التبديل بسهولة بني الصفحات للزائر 
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وميكن أن نذكر أهم املزايا . 41وضمان خلو الصفحات من ازدحام املواد، نوع اخلط حجمه واللغة املستخدمة واللون والصوت
 : 42االنرتنت على االتصال التسويقي املتكامل فيما يلي االيت تضفيه

 .املستهلك يف الرسائل املوجهة اليه عرب وسائل االعالم ، وجيد نفسه امام املفاضلة بني خيارات متعددة/ إمكانية حتكم العميل -

 .يعربون عن أهداف سلبية ملقرتحات التسويق املستهلكني يف األسواق التفاعلية/ مل يعد العمالء -

املؤسسات تصبح قادرة على إيصال املعلومات والرسائل إلعداد ال تعصى من اجلماهري ويف نفس الوقت، وعلى الرغم من عاملية  -
 .اجلمهور، مبجرد ما تتم عملية االتصال يتمايز بشكل فردي

 . مزايا كتخصيص الرسائل وإمكانية احلصول على إجابات فوريةتتيح تبادل املعلومات يف كال االجتاهني، ما ينعكس يف -

تتيح عملية االتصال وتبادل املعلومات بني املستهلكني واملتعاملني بعضهم ببعض عرب مواقع التواصل االجتماعي املتعددة ما  -
 .رهايسرع يف عملية انتشار املعلومة وبشكل أبعد من ذي قبل يف شكل حوار دائم بني املنظمة ومجهو 

 .تصبح املنظمة ليست مصدر وحيد للمعلومات -

االستخدام الرئيسي لإلنرتنت هو ألغراض اعالمية بشكل عام، أيًضا هي تساعد على فهم واحتياجات وسلوك املستهلك  -
من خالل  واستخدام قواعد بيانات العمالء واقناع العميل باملنتجات واخلدمات املعقدة مثل اخلدمات املالية اليت تقدمها البنوك

 . تقدمي املعلومات الكافية عنها

 (اخل... الصور، النصوص، الفيديو الصوت )توفري الدعم الكامل لتطبيقات الوسائط املتعددة  -

يقتضي حتقيق التكامل يف االتصال التسويقي ضرورة االنسجام والتنسيق والتكامل فيما : أبعاد التكامل في االتصال التسويقي: خامًسا
العناصر األساسية، إذ أن اختالل أي منها سيحول دون حتقيق اتصال تسويقي متكامل يف املنتجات املقدمة من قبل  بني مجلة من

 :43املؤسسة، ونذكرها كما يلي

املتمثلة يف االعالن، العالقات العامة، البيع الشخصي  –عناصر املزيج الرتوجيي التقليدية  – تكامل أدوات االتصال التسويقي .0
 .وتنشيط املبيعات من خالل التشارك املعريف يف بناء نظام معلومايت متكامل تشارك فيه كل أدوات اإلتصال وفق برامج خمططة

البنك، فبالرغم أن كل فئة ويقصد بذلك أن تتسم كافة الرسائل االتصالية اليت يتلقاها اجلمهور عن  :تكامل الرسالة التسويقية .0
من اجلمهور ُتستهدف برسالة وأداة معينة إال أنه ينبغي أن تصب كلها يف قالب الرسالة النهائية الواحدة للبنك، حيث يصبح 

ون املـُتلقي يتعامل مع الرسائل املختلفة بشكل تكاملي ليكون فكرة يف ذاته عن املنتج أو اخلدمة املقدمة، فالرسائل املتناسقة تك
ذات تأثري مستهدف على عكس الغري متناسقة اليت تربك املـُتلقى وتشتت تفكريه حول املنتج أو اخلدمة املقدمة ممَّا ينعكس يف 

 .رد فعل سليب إجتاهها

ويتمثل ذلك يف تكامل كافة نقاط التقاء اجلماهري باملنتج او اخلدمة املقدمة مثل سعر املنتج،  :تكامل نقاط االلتقاء بالجمهور .3
خصائصه، نقاط عرضه، القائمني على تقدمي اخلدمة، سلوك العاملني يف البنك، وسائل اإلعالن واإلعالم ، وأي من هذا 

 .العناصر حتمل رسائل معينة ذات معىن للجمهور املستهدف

ا وظائف اتصالية جيب أن تتكامل : لوظيفيالتكامل ا .4 ويعين ذلك تكامل كافة الوظائف التسويقية اليت جيب النظر إليها على أهنَّ
مًعا لتحقيق اهلدف التسويقي للمنشأة، فانفصال هذه الوظائف يعيق أهداف االتصال التسويقي، ليس هذا فحسب بل يعترب 

 .التنظيمية ألي مؤسسة االتصال التسويقي املتكامل جزًءا من الثقافة

ليس االتصال التسويقي املتكامل أحادي االجتاه فقط يتكون من إرسال رسائل : التكامل االتصالي بين المؤسسة وجماهيرها .5
من املؤسسة وتلقي هذه الرسائل من قبل اجلمهور املستهدف، بل تطور ليصبح ثنائي االجتاه مستمر ومتبادل بني املؤسسة 

 احلوار اإلجيايب  –يات اإلعالم واالتصال اجلديدة اليت نقلت املستهلك من احلالة السلبية إىل  احلالة التفاعلية ومجهورها بفضل تقن
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، االتصال  -رجال البيع –االتصاالت املباشرة : ويسمل ذلك التكامل فيما بني األمناط التالية: تكامل أنماط االتصال وأساليبه .6
  -الربيد اإللكرتوين، وكذا االتصال اجلماهريي الذي يتم عرب وسائل االتصال العامة االنرتنت ، اهلاتف، –عرب الوسائط 

 -تعابري الوجه، امياءات واحلركات مثالً  –واالتصاالت احلركية  –الرؤية والتجربة مثاًل  –االتصاالت اللفظية مع غري اللفظية 

التسويقي املتكامل يف املؤسسات ليست باألمر اهلنين حيث تواجه  ان ممارسة االتصال: معوقات االتصال التسويقي المتكامل: سادًسا
 :44العملية مجلة من احلواجز والعراقيل اليت تصعب تطبيقها على مستوى املؤسسات خاصة العمومية منها، ولعلَّ من أمهها ما يلي

 :المعوقات اإلدارية والتنظيمية .1

يق االتصاالت التسويقية املتكاملة، فمثاًل يف التنظيم الرأسي يصعب الربط قد تشكل طبيعة التنظيم يف املؤسسة عائق أمام تطب -
 .أفقًيا بني الوظائف التسويقية وختلق النزاع بني اإلدارات

فهناك بعض االدارات هلا قناعات أنه ال يتعدى أنه جمرد وظيفة : اخنفاض أمهية االتصال التسويقي املتكامل يف هيكل اإلدارة -
 .فرعية

 .افية وثقافة املشاركة يف املعلوماتغياب الشف -

يتطلب االتصال التسويقي املتكامل تغيريات عميقة يف اهليكل اإلدارية والتنظيمي ومرونة يف اختاذ القرارات : مقاومة التغيري -
 .والشفافية املهنية السائدة

 : المعوقات المهنية والتخصصية .2

 .ُيصعب من جتسيده على أرض الواقععدم وضوح مفهوم االتصال التسويقي املتكامل مما  -

 .الصراع بني املختصني يف االتصاالت التسويقية داخل املؤسسة وغالًبا ما يكون حول موضوعي القيادة واملوارد املالية -

 .نقص املختصني يف االتصال التسويقي املتكامل داخل املؤسسة -
 دراسة حالة : الجزء التطبيقي: المحور الثالث

 .لدراسة وطريقة التحليلمتغيرات ا: أوالً 

 .وكالة سيدي بلعباس BNAاجلمهور الداخلي من موظفي بنك  :مجتمع الدراسة .1

 .موظف من كل االقسام ومبختلف املستويات 02عينة عشوائية مشلت   :عينة الدراسة .2

  :متغيرات الدراسة .3

 :يف البنك حمل الدراسة وهو متغري كيفي يعرب عنه بالعناصر التالية IMCواقع  االتصال التسويقي املتكامل : المتغير المستقل -

 .البيع الشخصي -العالقات العامة       -ترويج املبيعات      -التسويق املباشر      -اإلعالن       .0

 .ة يف تقدمي اخلدمةالقوانني والتنظيمات الداخلية واخلارجية للبنك باإلضافة إىل التكنولوجيا املستخدم: المتغيرات الوسطية -

 .مستوى اخلدمة املصرفية املقدمة :المتغير التابع  -

 : سؤال خمتلط بني مفتوح ومغلق، موجه ملوظفي البنك على اختالف رتبهم قسمت إىل حماور كما يلي 09تضمن  :تصميم االستبيان .9

 .وتضمن بيانات شخصية تتعلق موظفي البنك 1إىل  0مشل األسئلة من : احملور االول
 .، املتعلقة بأمهية أدوات االتصال التسويقي املتكامل يف نظر موظفي البنك حمل الدراسة 2تضمن فقرات السؤال رقم : حملور الثاينا

 .، املتعلقة بواقع وأمهية االعالن يف نشاط البنك حمل الدراسة7تضمن فقرات السؤال رقم : احملور الثالث
 .علقة بواقع التسويق املباشر يف نشاط البنك حمل الدراسةاملت 8تضمن فقرات السؤال : احملور الرابع

 .، وهو متعلق بواقع ترويج املبيعات يف نشاط البنك حمل الدراسة00حىت السؤال رقم  2تضمن األسئلة من : احملور اخلامس
 . نشاط البنك حمل الدراسةوهو متعلق بواقع وأمهية العالقات العامة يف 02إىل السؤال رقم  09تضمن األسئلة من : احملور السادس
 .ومها متعلقان بواقع وأمهية البيع الشخصي يف نشاط البنك حمل الدراسة 00و 02تضمن السؤالني : احملور السابع
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 .حول واجبات اإلدارة لتحسني االتصاالت التسويقية املتكاملة بالبنك حمل الدراسة 00تضمن السؤال رقم : احملور الثامن
 .حول منتجات البنك مقارنة مبنتجات البنوك املنافسة بالبنك حمل الدراسة 00تضمن السؤال : احملور التاسع
 .حول اجملالت االخرى اليت من شأهنا حتسني االتصاالت التسويقية بالبنك حمل الدراسة 09تضمن السؤال رقم : احملور العاشر

 .وهي قيمة جيدة للحكم على قوة صدق االستبيان %2019أي  21209إن قيمة ألفا كرومباخ  :اختبار الصدق والثبات: ثانًيا

 .اختبار الفا كرونباخ لصدق االستبانة(: 0) رقم شكل

 21209 معامل الفا كرونباخ 92 
 SPSS22إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر

 :تحليل االستبيان: ثالثًا

 :البيانات الشخصية .1

 :الموظفين حسب الجنس -

 .توزيع املوظفني املبحوثني حسب اجلنس(: 9)رقم جدول 
 النسبة الرتدد البيان
 %7010 00 ذكر
 %0217 8 أنثى

 100% 02 اجملموع
 SPSS 00من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

يف حني  % 7010نالحظ من خالل اجلدول يف األعلى أن النسبة األكرب من موظفي البنك الوطين اجلزائري هي للذكور ب       
 . فقط % 0210يف حني سجلت االناث نسبة   0210سجلت االناث 

 : حسب القسم الوظيفي المبحوثين الموظفين توزيع -
 توزيع املوظفني حسب قسم العمل(: 1)جدول رقم 

 النسبة الرتدد  البيان
 %02 2 خدمة الزبائن

 %40 00 العمليات
 %13.3 9 املالية واحملاسبة

 %16.7 1 آخر
 %100 02 اجملموع

 SPSS 00 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان إعداد من: املصدر
يف املرتبة الثانية موظفي  %40مشل االستبيان موظفي البنك من عدَّة أقسام خمتلفة؛ كان معظمهم من قسم العمليات ما ميثل نسبة      

 .موزع على أقسام أخرى( %0217)والباقي  %0010مث قسم احملاسبة بـ  %02قسم خدمة الزبائن بنسبة 
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 :توزيع الموظفين المبحوثين حسب مدة عمل الخدمة -

 مدة العمل حسب املوظفني توزيع(: 2) رقم جدول

 النسبة  الرتدد البيان
 %02 2 سنوات 1إىل  2من 
 %217 0 سنوات  02إىل  2من 
 %92 00 سنة 01إىل  00من 

 %0010 02 سنة 01أكثر من 
 %022 02 اجملموع

 SPSS 00 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان إعداد من: املصدر
منهم وهي األغلبية تراوحت مدة عملهم بني  %92بالنسبة لتوزيع املوظفني املبحوثني حسب مدة العمل بالبنك حمل الدراسة فإن        

سنة وهو مؤشر جيد على خربة موظفي البنك ، يف حني  01منهم فاقت مدة عملهم بالبنك %0010سنة وما نسبته  01و 00
سنوات، وما هو ما يدل على  02إىل  2من  %217سنوات والنسبة املتبقية  1ل من سنة و منهم تراوحت مدة عملهم بني أق 02%

 .استفادة البنك من موظفني خبربات خمتلفة سواء موظفني جدد أو قدماء 
 : توزيع الموظفين المبحوثين حسب مستوى الراتب -

 مستوى الراتب حسب املوظفني توزيع(: 7) رقم جدول
 النسبة الرتدد البيان

 %217 0 02222إىل  08222من 
 %22 08 19222إىل  02222من

 %0010 02 19222أكرب من 
 %022 02 اجملموع

 SPSS 00 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان إعداد من: املصدر
جيدة  رواتبهم %0010دج ، و 19222دج و  02222من موظفي البنك حمل الدراسة رواتبهم متوسطة تراوحت بني  22%       
 .دج  02222دج و 08222فقط رواهبم ترتاوح بني  %217دج  يف حني ما نسبته  19222فاقت 

 : توزيع الموظفين المبحوثين حسب الوظيفة -

 الوظيفة املوظفني توزيع(: 8) رقم جدول
 النسبة الرتدد البيان
 %010 0 مدير

 %02 2 مشرف
 %02 2 موظف عالقات العمالء

 %0217 00 آخر
 %022 02 اجملموع

 SPSS 00 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان إعداد من: املصدر
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عامل وظائفهم  00موظفي العالقات العامة باإلضافة إىل  2مشرفني و 2مشلت االستبانة مدير البنك حمل الدراسة، باإلضافة إىل و      
 .خمتلفة اغلبها موظفي العالقات مع الزبائن

 :التسويقي المتكامل بالنسبة لموظفي البنك محل الدراسةأهمية أدوات االتصال  .2

ن يوضح اجلدول يف االسفل أمهية االتصال التسويقي املتكامل يف البنك حمل الدراسة، حيث تظهر النتائج أمهية كبرية للعالقات العامة إذ أ
يليه كل % 12امل االخرى بدرجة جيدة وبنسبة من موظفي البنك يتفقون على أهنا جيدة جًدا مث تأيت باقي أدوات االتصال املتك 22%

 . من التسويق املباشر والبيع الشخصي بنفس الدرجة وبنسب أقل يف حني حاز ترويج املبيعات يف البنك على درجة متوسطة من االمهية
 .أمهية أدوات االتصال التسويقي املتكامل يف البنك حمل الدراسة(: 22)جدول رقم 

 ضعيق متوسط جيد جيد جدا ممتاز الدرجة/ البيان
 %6.7 %20 %50 %16.7 %6.7 االعالن

 %6.7 %40 %26.7 %20 %6.7 ترويج املبيعات
 %10 %26.7 %43.3 %16.7 %3.3 البيع الشخصي
 %6.7 %30 %36.7 %23.3 %3.3 التسويق املباشر
 / %3.3 %16.7 %60 %20 العالقات العامة

 SPSS22من اعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر
 حتسني يف االعالن أمهية على موافقون% 9217 ميثل ما البنك موظفي من األغلبية أن نالحظ يف االسفل اجلدول من :االعالن .3

 من فاألغلبية البنك مبيعات زيادة يف دوره عن أما جدد، عمالء اكتساب يف دوره على موافقون منهم% 82 و الزبون والء
 وتذكري الوعي خلق الفروع، توسيع يف لدوره بالنسبة حني يف ،  ذلك على بشدة موافقون% 9010 نسبته ما البنك موظفي
 منهم% 9217 أن إالَّ  ذلك، على بشدة موافقون التوايل على% 0217 ،% 10 ، 22%بـ املمثلة فاألغلبية مبنتجاته العميل

 موافقون منهم% 0217 و بشدة موافقون منهم% 217 فقط ، اإلعالن إدارة يف البنك إدارة كفاية مدى حول متأكدون غري
 .البنك إدارة قبل من االعالن إمهال يدل ما جًدا قليلة نسبة وهي اإلعالن إدارة يف البنك إدارة دور على

 أمهية االعالن يف البنك حمل الدراسة (:02) جدول رقم
 غري موافق بشدة غري موافق غري متأكد موافق موافق بشدة االمهيةدرجة / العبارة 

 / / %13.3 %46.7 %40 دور االعالن يف حتسني والء الزبون
 / / %6.7 %80 %13.3 دور االعالن يف اكتساب عمالء جدد

 / %6.7 %23.3 %26.7 %43.3 دور االعالن يف زيادة حجم مبيعات البنك
 / / %20 %60 %20 البنك دور االعالن يف توسيع فروع

 / / %26.7 %53 %20 دو االعالن يف خلق الوعي لدى العميل
 / %3.3 %26.7 %36.7 %33.3 دور االعالن يف تذكري العميل مبنتجاته

 / %30 %46.7 %16.7 %6.7 مدى كفاية ادارة البنك يف إدارة االعالن
 SPSS22من اعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر
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 :التسويق المباشر .4
 أمهية التسويق املباشر يف البنك حمل الدراسة (:00)جدول رقم 

 غري موافق بشدة غري موافق غري متأكد موافق موافق بشدة درجة االمهية/ العبارة 
 / / %13.3 %40 %46.7 دور التسويق املباشر يف حتسني والء الزبون

 / / %16.7 70% %13.3 دور التسويق املباشر يف اكتساب عمالء جدد
 / %3.3 %20 %63.3 %13.3 دور التسويق املباشر يف زيادة حجم مبيعات البنك

 / %6.7 %30 %53.3 %10 دور التسويق املباشر يف توسيع فروع البنك
 / / %30 %53.3 %16.7 دو التسويق املباشر يف خلق الوعي لدى العميل

 / / %26.7 %56.7 %16.7 دور التسويق املباشر يف تذكري العميل مبنتجاته
 %3.3 %20 %53.3 %16.7 %6.7 مدى كفاية ادارة البنك يف إدارة التسويق املباشر
 SPSS22 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان اعداد من: املصدر

من اجلدول أعاله، تتضح درجة أمهية اإلعالن يف البنك حمل الدراسة من قبل املوظفني بشكل جيد من خالل موافقة معظم موظفي     
البنك حمل الدراسة على دور التسويق املباشر يف كل من حتسني والء العميل واكتساب عمالء جدد باإلضافة إىل زيادة حكم مبيعات 

وهي مؤشرات جيدة على وعي موظفي   %72و  %92لق وعي العميل وتذكريه مبنتجاته بنسب تراوحت بني البنك وتوسيع الفروع وخ
ة هذا البنك بأمهية التسويق املباشر، إال أن درجة اهتمام وكفاية إدارة البنك بالتسويق املباشر تبقى ضئيلة جًدا ما يؤثر بالفعل على ممارس

موافقون بدور إدارة البنك يف ادارة التسويق املباشر يف حني  %0217ن بشدة  و منهم متؤكدو  %217األخري يف البنك، فقط 
منهم غري متأكدون كدليل واضح على سيطرة إدارة البنك على ممارسات التسويق املباشر من قبل املوظفني رغم وعيهم الكايف 1010%

 .بدوه
 :ترويج المبيعات .5
 تصور الموظفين لترويج المبيعات: 

 تصور املوظفني لرتويج املبيعات يف البنك حمل الدراسة(: 0)شكل رقم 

 
 SPSS22 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان اعداد من: املصدر

فقط أن ترويج مبيعات   %02من املبحوثني يرون أن ترويج املبيعات يتم بشكل متوسط وهي األغلبية منهم، يف حني ترى   2217%
هذا دليل واضح على عدم . املتبقية ترى ان عملية ترويج املبيعات تتم بشكل ضعيف يف البنك %00.0البنك يتم بشكل جيد يف حني 

 .االهتمام برتويج املبيعات يف البنك حمل الدراسة ونقص التكنولوجيا املستخدمة يف عملية الرتويج
 :املبيعات ملا يليان معظم موظفي البنك أرجعوا الدرجة املتوسطة لرتويج : أسباب هذه التوقعات -
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 .نقص استخدام التكنولوجيا احلديثة يف عملية الرتويج وعدم مواكبة التطورات احلديثة .9

 .االعتماد فقط على التسويق بالعالقات .1

 .ضعف تكوين العاملني على ترويج املبيعات .2

 .إمهال الزبون للمنتج البنكي بسبب عدم تنوعه ووجود التجديد فيه .7

 :لمبيعاتاستجابة العميل لترويج ا -

 مدى استجابة العميل لرتويج املبيعات يف البنك حمل الدراسة(: 9)الشكل رقم 

 
 SPSS22من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

تقول  %217اكدت على استجابة العميل بشكل إجيايب لرتويج املبيعات، يف حني أن ما نسبته  %8217االغلبية من املوظفني ممثلة يف   
 .يرى أهنا تأثر العميل يكون بشكل سليب( %217)أن رد العميل اجتاه ترويج املبيعات يكون بشكل حمايد والنسبة املتبقية 

 :أهمية ترويج المبيعات من وجهة نظر الموظفين بالبنك -

 .ترويج املبيعات من وجهة نظر موظفي البنك(: 00)جدول رقم 
 ال أعلم ال نعم 

 %13.3 %3.3 %83.3 يساهم يف حتسني والء العميلترويج املبيعات 
 %13.3 %6.7 %80 ترويج املبيعات يرفع من حجم مبيعات البنك

 %23.3 %16.7 %60 ترويج املبيعات يؤدي إىل توسيع الفروع
 %23.3 %13.3 %63.3 ترويج املبيعات خيلق الوعي لدى العمالء

 / %16.7 %83.3 البنكاملشاركة يف ترويج املبيعات حيسن من أداء 
 %26.7 %36.7 %36.7 تستخدم إدارة البنك ترويج املبيعات بشكل متزايد
 SPSS22اعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

الوعي لديه  من خالل الشكل يف االعلى نالحظ أن أغلبية املوظفني يوافقون على أمهية ترويج املبيعات يف حتسني والء العميل وخلق     
وهو مؤشر   %8010و %22والرفع من حجم املبيعات باإلضافة إىل توسيع الفروع وحتسني أداء البنك وهذا بنسبة موافقة تراوحت بني 

جيد على وعي املوظفني بضرورة هذه األداة ملمارسة تسويق منتجات البنك إال أهنم انقسموا إىل فئتني بالتساوي حول مدى مسامهة ادارة 
 .لكل فئة يف حني النسبة املتبقية اكتفت بالتعبري بعدم علما بذلك %0217ك يف تروج املبيعات بنسبة البن

 :يقرتح موظفي البنك الطرق املوالية اليت من شأهنا حتسني ترويج املبيعات يف البنك :طرق أخرى لترويج المبيعات -

 .توبة، واالهتمام بامللصقات اجلدارية ودور الصحافة يف العمليةاستخدام وسائل االعالم املختلفة املرئية منها، املسموعة واملك -

االستثمار يف العنصر البشري من خالل تأهيل املوظفني للقيام بالعملية واملشاركة يف الندوات الفكرية واملعارض الوطنية، وتوفري  -
 .التمويل الالزم حلمالت الرتويج

 .عات البنك هبدف إستهداف أكرب قدر ممكن من اجلماهرياالستفادة من استخدام االنرتنت يف الرتويج ملبي -
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 .رفع احلد األعلى للمعامالت املسموح هبا وتوسيع نشاط البنك  -

 .تقدمي عروض مبزايا خاصة لفئات معينة من العمالء حسب السياسة املنتهجة من طرف البنك -

 .ج املبيعات يف البنكاالهتمام جبودة املنتج وتنويع وجتديدة نقطة هامة وحساسة يف تفعيل تروي -

 : العالقات العامة .6

 أمهية العالقات العامة يف البنك حمل الدراسة(: 00)اجلدول رقم 

 غري موافق بشدة غري موافق غري متأكد موافق موافق بشدة درجة االمهية/ العبارة 
 / / / %217 %3333 دور العالقات العامة يف حتسني والء الزبون

 / / / %02 %07 اكتساب عمالء جدد دور العالقات العامة يف
 / / %217 %0010 %07 دور العالقات العامة يف زيادة حجم مبيعات البنك

 / / %20 %0010 %4630  دور العالقات العامة يف توسيع فروع البنك
 / / %6.7 %9010 %57 دور العالقات العامة يف تذكري العميل مبنتجاته

 / / %0010 %92 %4630 صورة املنتجدور العالقات العامة يف حتسني 
 SPSS22من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

من خالل اجلدول اعاله نالحظ أن البنك يويل أمهية كبرية للعالقات العامة يف تقدمي خدماته للعميل، خاصة الدور البارز هلا يف      
حتسني وال الزبون ، زيادة حجم مبيعات البنك، باإلضافة إىل اكتساب عمالء جدد واليت عرفت نسبة موافقة شديدة من موظفي البنك  

على التوايل، ونسب أخرى جيدة و متفاوتة يف دورها يف توسيع الفروع، حتسني صورة املنتج وتذكري  %72، و %82، %93.3كانت 
 .العميل مبنتجاته

 :فعالية العالقات العامة -

 مدى فعالية العالقات العامة(:1)الشكل رقم 

 
 SPSS22اعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

من املوظفني فقط قالت   %217ترى أن العالقات العامة يف البنك فعالة جًدا، يف حني أن  %2010أغلبية املوظفني ما ميثل نسبة     
 .أن العالقات العامة داخل البنك ليست فعالة

متثل اغلية املوظفني الذي يرون ان العالقات العامة متوسطة يف  %4630: العالقات العامة من وجهة نظر موظفي البنك -
ترى  % 217منهم ترى اهنا جيدة للغاية، أمَّا النسبة املتبقية وهي  %13.3منهم ترى اهنا جيدة جًدا يف حني   %02البنك، 

 :أهنا ضعيفة كما هو موضح يف الشكل املوايل
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 موظفي البنك العالقات العامة من وجهة نظر (: 2)الشكل رقم 

 
 SPSS22 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان اعداد: املصدر

 : أهمية العالقات العامة في تحسين والء العميل من وجهة نظر موظفي البنك -

منهم يرون أهنا مهمة لذلك، يف  %0010من موظفي البنك يرون أن العالقات العامة مهمة جًدا لتحسني والء العميل للبنك و  % 72
 : فقط منهم كما هو موضح يف اجلدول املوايل  %217حني أن 

 .أمهية العالقات العامة يف حتسني والء العميل للبنك من وجهة نظر املوظفني(: 09)جدول رقم
 النسبة الرتدد  البيان

 %72 00 مهمة جًدا
 %0010 7 مهمة
 %217 0 حمايدة
 %022 02 اجملموع
 SPSS22من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

 :يقترح موظفي البنك الطرق الموالية لتحسين العالقات العامة في البنك: الطرق األخرى لتحسين أداء العالقات العامة -

 .جدات البيئة املصرفية اجلديدةاالختيار اجليد ملوظفي البنك والسهر على تكوينهم من خالل االستثمار فيهم مبا يتوافق مع مست -

حتسني االتصال بني الزبون واملوظف لتوليد أقصى قدر ممكن من الثقة أساس نشاط البنك، والتقرب من الزبون من خالل تنظيم  -
األكثر زيارات ولقاءات، وتسخري التكنولوجيا احلديثة للقيام بالعملية مثل الوصول إىل العميل عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 .تفاعل وعرض اخلدمات عليه

من املوظفني يرون أن إدارة البنك حريصة على ادارة   %2010 :مدى حرص إدارة البنك على إدارة العالقات العامة -
يرون عكس ذلك و برروا ذلك بأن إدارة متحفظة، وغري حريصة على العالقات العامة بسبب  % 0217العالقات العامة، و
 .عمومي للبنك الذي يتميز بروتني اخلدمات املقدمة وخلوها من التجديدالطابع التنظيمي ال

 : أهمية البيع الشخصي .0

 أمهية البيع الشخصي يف البنك حمل الدراسة(: 01)جدول رقم 
 غري فعال حمايد  فعال فعال جدا فعال بامتياز البيان

 / %13.3 %36.7 %30 %20 يساهم البيع الشخصي يف تعزيز والء العميل
 / %13.3 %50 %30 %6.7 يساهم البيع الشخصي يف جذب عمالء جدد
 / %6.7 %63.3 %16.7 %13.3 يساهم البيع الشخصي يف زيادة مبيعات البنك
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 / %13.3 %73.3 %13.4 / يساهم البيع الشخصي يف حتسني األداء املصريف
 / / %66.7 %20 %13.3 يساهم البيع الشخصي يف اقناع العميل بشراء املنتجات البنكية

 SPSS22املصدر من اعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج 

من خالل اجلدول يف األعلى ان أغلبية موظفي البنك يرون أن البيع الشخصي فعال يف تعزيز والء العميل من جهة وجذب عمالء     
جدد باإلضافة أمهيته يف  اقناع العميل باخلدمة املقدمة وزيادة مبيعات البنك كذلك حتسني األداء املصريف وهذا ما توضحه النسب يف 

، وهي على العموم تعكس مدى وعي موظفي البنك هبذه االداة يف تقدمي اخلمة %7010و  %0217تراوحت بني اجلدول اعاله اليت 
 .املصرفية

 :يقرتح موظفي البنك يف هذا االطار ما يلي :اقتراح طرق اخرى للبيع الشخصي من أجل تحسين نشاط البنك -

 .املصريف السيما االتصال التسويقي املتكامل يف عرض اخلدمةإعطاء أمهية ملسؤولية املوظف يف البنك يف ممارسة التسويق  -

حتسني سلوكيات املوظفني خالل التعامل املباشر مع العميل وزرع الثقة به، واحلرص على مصاحله وانشغاالته ومراعاة املستوى  -
 .الثقايف واالجتماعي والتعليمي له

 .توظيف متخصصني يف أقسام التسويق املختلفة -

يرى موظفي البنك حمل الدراسة أنه على االدارة : لبنك لتحسين االتصاالت التسويقية المتكاملة في البنكواجب ادارة ا .0
 :حتسني االتصاالت التسويقية املتكاملة بالبنك من خالل القيام مبا يلي

 .االستفادة من جتارب البنوك األجنبية يف عصرنة املنظومة املصرفية واالستعانة خبرباء تسويق -

م التكنولوجيا يف مجيع عناصر التسويق املصريف قصد حتقيق التكامل يف عناصر االتصال التسويقي سهولة الوصول إىل استخدا -
 .مجهور العمالء

االتصال املباشر والدائم مع الزبون واالستعانة ببحوث التسويق للبقاء على تطلع دائم مبتغريات البيئة املصريف على رأسها  -
 .هاحتياجات العميل ومصلحت

االستثمار يف العنصر البشري وضرورة تأهيله للقيام باالتصاالت التسويقية املتكاملة، والقيام بربامج تكوينية وندوات فكرية  -
 .ولقاءات تشاورية

حتسني العالقة بني موظفي خمتلف االقسام داخليا ومع العميل خارجيا من أجل التنسيق اجليد والدقيق إلعداد وتقدمي اخلدمة  -
 .ة باالستناد على قواعد بيانات متبادلةاملصرفي

ختصيص التمويل الالزم للقيام باالتصال التسويقي املتكامل باعتباره عنصر حيوي ومهم للغاية لتسيري نشاط البنك وتقدمي  -
 .خدماته وضمان استمراريتها

 %0010سبة للمنافسني و من املوظفني يرون أن منتجات البنك جيدة بالن  %2010: منتجات البنك مقارنة بالمنافسين .3
ا متوسطة، يف حني  منهم يرون أهنا ضعيفة ، ويعود هذا لعدم وجود التجديد والتشابه الكبري للخدمات  %0010يرون أهنَّ

 :وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل. املقدمة من البنوك وغياب املنافسة
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 .منتجات البنك مقارنة باملنافسني(: 02)جدول رقم 
 النسبة الرتدد  البيان
 %2010 02 جيدة

 %0010 7 متوسطة
 %0010 9 ضعيفة
 %022 02 اجملموع

 SPSS22اعداد الباحثان باالعتماد على برنامج : املصدر

 : المجاالت األخرى لتحسين االتصاالت التسويقية المتكاملة بالبنك .17

جيمع موظفي البنك على أن أهم عنصر لتحسني االتصاالت التسويقية املتكاملة يف نشاط البنك ، واملسؤول الرئيسي على احداث        
 التكامل يف العملية هو  االستخدام املكثف لتكنولوجيا االعالم واالتصال واالنرتنت، وهذا يكون بتظافر إرادة اإلدارة التنظيمية للبنك

جتاه القيام بعمليات التسويق للخدمات املصرفية املقدمة، ومنحها القدر الكايف من احلرية يف التعامالت ، أيًضا الدور الفعال ومرونتها ا
ملوظفي البنك يف جتسيد هذه اإلرادة، كذلك مسؤولية البنك على ضرورة اقناع العميل وترسيخ ثقافة التعامل املصريف لديه عوض النظر إىل 

ومن هنا يتولد دور أخر للبنك يف توليه نوع من . يق خدماته بالشكل الذي يتماشى معها بشكل ال حيقق املردودية الكافيةمتطلباته وتسو 
 .املسؤولية االجتماعية لوفري بيئة مصرفية تستجيب للخدمات اليت يقدمها

 .العالقة بين عناصر االتصال التسويقي المتكامل وأداء النشاط البنكي: رابًعا

 : ناالعال .1

 العالقة بني االعالن واداء النشاط البنكي(: 07)جدول رقم 
 االعالن 

 sigاملعنوية  معامل االرتباط بريسن
 000. 738. االعالن حيسن من والء العميل

 007. 482. االعالن يشجع على اكتساب عمالء جدد
 000. 623. االعالن يؤدي إىل زيادة جم املبيعات

 072. 334. بتوسيع الفروعاالعالن يؤدي إىل 
 024. 410. االعالن يؤدي إىل خلق الوعي لدى العميل

 076. 328. يذكر االعالن العمالء بشراء منتجاهتم
 517. 123. تعترب ادارة االعالن عن منتجات البنك كافية

 SPSS22اعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

من اجلدول يف األعلى يتضح أن االعالنات اليت يقوم هبا البنك حمل الدراسة هلا عالقة كبرية بتحسني والء العميل بالبنك عند       
، أي أن زيادة االعالنات بوحدة واحدة تؤدي إىل حتسن .(708)حيث يشري عندها معامل االرتباط بريسن إىل .( 222)مستوى معنوية 
وحدة وتؤدي إىل خلق الوعي لدى العميل  21980وحدة، إضافًة إىل ذلك تشجع على اكتساب عمالء جدد بـ  21708والء العميل بـ  

وحدة عند مستوى  21200على التوايل ما انعكس على زيادة مبيعات البنك بـ   21209و  21227وحدة مبستوى معنوية  21902بـ  
ت البنك على توسيع الفروع وتذكري العمالء مبنتجاهتم، كذلك بالنسبة إلدارة يف حني ال يوجد أي أثر معنوي لإلعالنا.(. 222)معنوية 
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االعالنات من قبل البنك هي غري كافية ، ويرجع هذا لعدم وجود جتديد يف املنتجات املقدمة والطابع العمومي للبنك ما جيعل نشاط البنك 
 .روتيين

 : التسويق المباشر .2

 البنكي النشاط واداء املباشر التسويق بني العالقة(: 08) رقم جدول
 التسويق املباشر 

 sigاملعنوية  معامل االرتباط بريسن
 .282 .002 التسويق املباشر حيسن من والء العميل

 .220 .121 التسويق املباشر يشجع على اكتساب عمالء جدد
 .222 .920 التسويق املباشر يؤدي إىل زيادة حجم املبيعات

 .017 .021 يؤدي إىل بتوسيع الفروعالتسويق املباشر 
 .128 .002 التسويق املباشر يؤدي إىل خلق الوعي لدى العميل

 .027 .020 يذكر التسويق املباشر العمالء بشراء منتجاهتم
 .081 .021 تتم ادارة االعالن عن منتجات البنك بشكل متزايد

 SPSS22من اعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر
ومن مث زيادة حجم املبيعات .( 121)تظهر نتائج اجلدول يف األعلى أمهية التسويق املباشر وأثرها على اكتساب عمالء جدد بـ          

يوجد أي أثر ذو داللة معنوية للتسويق املباشر على على التوايل، يف حني ال  21222و  21220وحدة عند مستوى معنوية .( 920)بـ  
 .كل من حتسني والء العميل بالبنك وخلق الوعي لديه وتذكريه مبنتجاته أيًضا عدم كفاية إدارة البنك للتسويق املباشر ملنتجات البنك

 : ترويج المبيعات .3

 البنكي النشاط واداء ترويج املبيعات بني العالقة(: 02) رقم جدول
 املبيعات ترويج 

 sigاملعنوية  معامل االرتباط بريسن
 .220 .107 ترويج املبيعات حيسن من والء العميل

 .200 .912 ترويج املبيعات يؤدي إىل زيادة جم املبيعات
 .090 .071 ترويج املبيعات يؤدي إىل بتوسيع الفروع

 .200 .220 ترويج املبيعات يؤدي إىل خلق الوعي لدى العميل
 .229 .100 املبيعات حيسن من اداء البنك ترويج

 .727 .217- تتم ادارة ترويج منتجات البنك بشكل متزايد
 SPSS22اعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

وحدة .( 107)من خالل اجلدول يف األعلى من الواضح وجود أثر زيادة ترويج املبيعات بوحدة واحدة على حتسني والء العميل بـ       
وحدة مبستوى معنوية .( 100)على التوايل ، وحتسن من أداء البنك بـ   21200و  210وحدة مبستوى معنوية .( 912)ورفع املبيعات بـ  

 .ليس هناك أي أثر معنوي هلا يف توسيع الفروع وخلق وعي العميل، وادارة ترويج املبيعات بشكل متزايد يف البنك ، يف حني أن0.004
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 :العالقات العامة .4

 البنكي النشاط واداء العالقات العامة بني العالقة(: 02) رقم جدول
 العالقات العامة 

 sigاملعنوية  معامل االرتباط بريسن
 .297 .200- حتسن من والء العميلالعالقات العامة 

 .980 .009- العالقات العامة تشجع على اكتساب عمالء جدد
 .189 .029- العالقات العامة تؤدي إىل زيادة جم املبيعات

 .177 .022- العالقات العامة تؤدي إىل بتوسيع الفروع
 .982 .000- تذكر العالقات العامة العمالء بشراء منتجاهتم

 .980 .009- ادارة البنك حريصة على العالقات العامة 
 SPSS22 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان اعداد: املصدر

 .من خالل اجلدول يف األعلى ال تظهر النتائج أي أثر معنوي للعالقات العامة على أي من عناصر أداء النشاط املصريف     
 : البيع الشخصي .5

 البنكي النشاط واداء البيع الشخصي بني العالقة(: 00) رقم جدول
 البيع الشخصي 

 sigاملعنوية  معامل االرتباط بريسن
 .277 .008 البيع الشخصي حيسن من والء العميل

 .921 .002- البيع الشخصي يشجع على اكتساب عمالء جدد
 .110 .000 البيع الشخصي  يؤدي إىل زيادة جم املبيعات

 .700 .228- حيسن األداء املصريفالبيع الشخصي 
 .000 .002- البيع الشخصي يقنع العميل بشراء منتجات البنك
 SPSS22 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان اعداد: املصدر

 .املصريف النشاط أداء عناصر من أي على للبيع الشخصي معنوي أثر أي النتائج تظهر ال األعلى يف اجلدول خالل من     

 :الخاتمة

ملمارسة التسويق وحتقيق التنافسية، خاصة يف املؤسسات املصرفية أين مي تقدمي التسويقية املتكاملة مدخل حديث  تعترب االتصاالت       
بيئة خدمات غري ملموسة، من الصعب اقناع العميل باملنافع املرتتبة عنها، حيث تكون احلاجة ملحة هلا للبقاء على تطلع دائم ومتغريات ال

النشاط املصريف واليت ال تلقى االهتمام إهنا توفر مركز قوة وديناميكية . ل بشكل خاصاملصرفية بشكل عام واحتياجات ومتطلبات العمي
إذ تظهر نتائج الدراسة عدم وجود أثر هلذه املمارسات على نشاط البنك حمل الدراسة عموًما ألسباب حصرها . الكايف يف ممارسات البنوك

البنك املبحوثني يف عدم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال للقيام بالعملية كأحد أهم افرازات العوملة من جهة واإلطار موظفي 
 التنظيمي للبنك وعدم اهتمامه الكايف هبذه األداة يف التسويق من جهة ثانية وكذلك ثقافة العميل اجتاه اخلدمة املصرفية اليت حتتكم إىل

خارجية، األمر الذي حال دون حدوث تكامل يف عناصر االتصال التسويقي وانعدام بعضها، حيث ال ترقى حىت لتطبيق  متغريات أخرى 
لتظل . كل ادوات االتصال التسويقي التقليدية يف تقدمي اخلدمة رغم وعي موظفي البنك بأمهيتها، وهذا ما ال ينايف التأصيل النظري هلا 

  .لبعد يف نشاط البنك حمل الدراسة، وهذا ما يثبت صحة فرضيتا الدراسةفعالية هذه األدوات بعيدة كل ا
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 :توصي هذه الدراسة مبا يلي: التوصيات
 .توسيع الدراسة لتشمل مؤسسات مصرفية أخرى يف املنظمة املصرفية اجلزائرية -

 .االهتمام بوظيفة التسويق يف البنوك السيما االتصاالت التسويقية املتكاملة -

القصوى من املزايا اليت تفرزها العوملة من تكنولوجيا االعالم واالتصال وتشكيل قواعد بيانات تساعد على ممارسة االستفادة  -
 .التسويق املصريف

على اجلهات التنظيمية يف البنوك حتقيق قدر من املرونة يف ممارسات التسويق وتشجيعه وتوفري التمويل الالزم له باعتباره عنصر  -
 .دمي املصريفمهم يف النشاط اخل

 .نشر الوعي لدى اجلماهري بالتحلي بثقافة املعامالت املصرفية -

 .االهتمام باالتصال التسويقي املتكامل كمدخل حديث يف مواجهة التغريات اليت تفرضها العوملة على املصارف -
 :هوامش البحث
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