
 و ھل البیع حرفھ ام مھنھ ؟ االختالف بین االداره المالیھ و التصنیعیھ و البیعیھ؟ ھو ما

منتجاتھا؟  بیع و تسویقلماذا تعاني الشركات من مشاكل في  •
 ما سبب الصوره النمطیھ غیر الجمیلھ عن مھنة البیع؟ •
 sales major not  البیع و لیس التسویق  درجھ علمیھ عن في العالم   آالف الجامعات لماذا التدرس •

marketing major  ؟

فرق البیع بكفاءه و فعالیھ حسب المعاییر  إدارةعنھا و نعرج منھا على موضوع اھم و ھو  اسئلھ عدیده سنتحدث
 العالمیھ

لمن  كھمشتر و ثقافھ عنھا لغھ ینتجعومل البیع كأنھ حرفھ و فن و لم یبذل احد اي جھد النشاء معاییر متفق علیھا 
ل بل و قب رقمیھقبل ان یكون ھناك اي نوع من المیكنھ ال .االداره المالیھ مع مثلما حدث مع التصنیع و یزاولونھا، 

  على ان تكون ھناك معاییر عالمیھ تسمىفي مجال المحاسبھ و االداره المالیھ اتفق ضمنیا  اختراع الحاسبات اآللیھ 
GAAP or Generally Accepted Accounting Principles 

فاصبح في قدرة محاسب في البرازیل ان یناقش محاسباً في استرالیا او فرنسا عن المركز المالي و قائمة الدخل و 
مع نفس الشیئ . حدث Balance Sheet, income statement, cash flowالتدفق النقدي او باالنجلیزیھ 

التصنیع حیث ارسیت مبادئ و معاییر مثل TQM, Six Sigma , LEANحیث تتناول ھذه المعاییر كل ما 
من ادارة المواد و المدخالت و معدالت االداء، الخ . یتعلق بالتصنیع 

سبت قوه التي اكتدة بالفعل والموجوییر عندما حدثت الثوره المعلوماتیھ في نھایة القرن الماضي تمت میكنة ھذه المعا
 االتفاق العالمي و الضمني على محتواھا الذي تبلور و تحسن مع االیاماستمرار ممارستھا و من خالل 

ما حدث في البیع (و لیس التسویق) ھو انھ لم یعمل احد على معاییر مشتركھ تحدد العملیھ البیعیھ قبل بدایتھا و اثناء 
بالتالي اتت  و  leading and laggingمعاییر التقدم و النجاح اآلجلھ او العاجلھ  تنفیذھا و بعد االنتھاء منھا و

 ھالتكنولوجیا لتقوم بمیكنة مجموعھ مختلفھ من االفكار و المبادرات و طرق العمل المختلفھ و تحولھا الى ما یظنون
 CRM customer relationship management نظام ادارة عالقات العمالء او

لھذا السبب لم تؤت ھذه النظم ثمارھا النھا تمیكن خلیطاً مختلفاً من طرق العمل و تتخیل عشرات من معامالت 
 نھائیھ و ھيال  التي لم یدرس واضعوھا عالقتھا بالنتائج KPI’ Key performance indicators  مراقبة األداء

مھ البائعون االى نظام یھرب من استخد CRMلھذا السبب تحولت مبادرات ال  .األرباحفي النھایھ االیرادات و 
 مھما وضعت لھم محفزات او حاولت اخافتھم بتھدیدات

 Activities, objectives and في المقاالت القادمھ سنبدأ الحدیث عن الفرق بین االنشطھ و االھداف و النتائج 
results و نبدأ في مناقشة الطریقھ الصحیحھ للتعامل مع معضلة ادارة فرق البیع 
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