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 مقدمة

، مث حتول  املقايضة مث الزراعة الذي يعتمد على اقتصاد مبراحل عديدة انطالقا من مرحلة  العاملي لقد مر االقتصاد
  األخري ا مي وهذحتول اىل االقتصاد الرق األخرية اآلونةاما يف ، ) البرتول(  األسودالذي يعتمد على الذهب إىل اقتصاد 
يد من الباحثني او دمات، كل هذه التطورات جعلت اخلدمة حمل اهتمام من قبل العدقطاع اخلره على يعتمد بدو 

  ، واصبح هذا القطاع يشغل أكرب قوى عاملة يف العامل مما يساهم يف تقليص البطالة يف العاملاالقتصاديةاملؤسسات 

يف  % 70لغ نسبة كبرية جتاوزة عاملة قد بااليدي ال ن نسبة مسامهة قطاع اخلدمات يف الناتج القومي وتشغيلما أك   
 مي أمثال ) فعت الكثري من الباحثني واملختصني يف القطاع اخلدبعض البلدان املتقدمة، هذه املسامهة الكبرية د

Berry ,Sasser, Zeithmal, Gonroos, Wirtz , Lovolock ….  وغريهم، ابلقيام بعدة حماوالت لتحديد مفهوم )
اث العديد من االحب ظهورل ادية، وطرق تسويقها، مما أدىاليت ختتلف عن السلع امل وتصنيفاهتاوخصائصها  اخلدمة

 والكتب اليت وضعت االطر املفاهيمية للخدمات وفلسفة تسويقها. والدراسات 

تشجيع االستثمارات  من خالل يد من دول العامل هتتم بقطاع اخلدمات من اجل تنمية اقتصادها العد أضحتلذلك 
، االمر الذي جعل  طبيعة اخلدمات وخصائصها املميزة فة، وانتهاج فكر جديد يتالءم مع جملاالت اخلدمية املختل يف ا

 سيةاملؤسسات اخلدمية هتتم ابلتميز يف تقدمي اخلدمات من حتقيق ميزة تناف

معينة  ايدلوجيةا وأدركت هذه املؤسسات أيضًا أن تلك الرؤى واالسرتاتيجيات تنطلق من قاعدة مؤداها أن اخلدمة هل
وإذا كان املسوق  ،وفاعلية يتها بكفاءة من السهل أتدوبيئة ذات معطيات خاصة، جتعل من تسويق اخلدمة مهمة ليس 

ة السلع قد اعتاد على استخدام مزيج تسويقي تقليدي يتكون من )املنتج، التسعري، التوزيع، يف احلقول املتعددة لصناع
ح قاصراً يف تسويق خدمة غري مرئية، تستهلك وقت إنتاجها، متغرية اخلصائص واملعايري،  الرتويج(، فان هذا املزيج يصب

خدمات ينبغي أن يتسع ليشمل عناصر أخرى قابلة للتخزين. ومن مث أدرك مسوق اخلدمة أن املزيج التسويقي لل غري
 ،  الكهاقدمي اخلدمة واستهتستطيع أن تتعامل ابجيابية مع هذه اخلصائص وغريها من الظروف احمليطة إبنتاج وت

ارية وعلوم التسيري وهو مصمم وفقا لربانمج املعتمد ويعترب هذا املقرر مادة علمية مهمة لفائدة طلبة العلوم التج
 شكل فصول، االول عبارة فهو يضم أربعة حماور أساسية يفزارة التعليم العايل والبحث العلمي ابجلزائر، من طرف و 

ق اخلدمات، أما الثالث فنتحدث من  اخلدمات، أما الثاين فيتمحور يف التعريف بتسوي عن مدخل متهيدي لصناعة
على عناصر املزيج التسويقي اخلدمي بعناصره السبعة، ليختتم يف االخري بدراسة سلوك املستهلك للخدمات،   خالله

     م.الشكل املوايل ويوضح هذا التقسي
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 صناعة اخلدمات. فصل االول: ال

نسبة  تغري يف الوقت الراهن ابلهذا امل ألمهيةمة وهذا االهتمام راجع د تعددت املفاهيم املتعلقة مبفهوم اخلدقل
ف  الدويل، ومها ما سو  صاد احمللي اوتدمات بنسبة هائلة يف منو االق، وهذا راجع ملسامهة قطاع اخلللمؤسسات اوالدولة

اخلدمة على املستوى احمللي او الدويل   ألمهيةتطرق لالفراد، حناول من خالل هذا الفصل ال ةاالجتماعيحيقق الرفاهية 
 دمة. حدث على التوجه احلديث ملفهوم اخل ونت

 املبحث االول: ماهية اخلدمات. 

مة االنسان، وهي كذلك نظام يعمل على حل مشكالت االفراد أو اجلماعات وتنمية يقة العلمية خلدتعد اخلدمة الطر  
لق نظم جديدة ته، ويساعد النظم االجتماعية االخرى يف اجملتمع على حسن القيام بدورها، كما يعمل على خقدرا

   .هليها يف سبيل حتقيق رفاهية  أفرادتظهر حاجة اجملتمع إ

 نظور التارخيي لنظرايت التفسريية لنمو قطاع اخلدمات ملااملطلب األول:

والطلب يعين أنه عندما يزيد الدخل يؤدي اىل  اإلنتاجيةمنو قطاع اخلدمات يف جمال  رية االقتصادية وراءظتقع الن      
ما منو العمالة  ء أكثر من القطاعني اآلخرين، أقطاع اخلدمات تنمو ببطب على اخلدمات، أما اإلنتاجية يف تزايد الطل

  1هو أكثر سرعة فاجلمع بني كل من املؤشرات يؤدي إىل النمو القوي يف قطاع اخلدمات.

وعن التحدايت اليت تواجه  القتصاديني حول دور اخلدمات يف الديناميكية االقتصادية هناك خالفات قوية بني ا     
ولن كالرك، وجان فوراستيه، ظهرت العديد من  عقاب أعمال الرائد أالن فيشر،ك القطاع الثالث، ويف أ  النمو يف

اخلدمية آنذاك، أفكار ما بعد  واملؤسسات النظرايت واألحباث اليت أاثرت تصورين خمالفني للفكر االقتصادي 
 الصناعة، وأفكار الصناعة اجلديدة. 

ملؤلفني فيشر،  د من اظهر عداحملاسيب الوطين  اإلطاراألعمال املتصلة بوضع واتمنا مع زخم 1930ابتداء من       
فيشر انسياب فرص العمل واالستثمار  أالن يف أحباث هتتم بقطاع اخلدمات حيث الحظ  1940؛كالرك،1935

القطاع املؤلف إظهار ون شك ندين إىل هذا قطاع اخلدمات ،فمن دمن القاطع األويل إىل القطاع الثانوي، وأخريا 
 . الثالث

 
ية يف البنك الوطين اجلزائري، رساله لنيل شهادة دكتوراة يف علوم االقتصادية،جامعة كم  -البنكية دراسة نوعيةالتحكم يف جودة اخلدمة ان، بوصاحل سفي- 1

  .2،ص: 2016جامعة تلمسان،سنة أبو بكر بلقايد،
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ىل اجتاه الطلب النهائي حنو تلبية فر منه حنو اخلدمات، والتحول ينسبه إكما يرى كولن كالرك حتوال ال م       
ة الثالثية القطاعية االبتدائي الثانوي والثالث حيث بقت تستخدم اخلدمة، حيث سامهت هذه األفكار يف انتشار فكر 

نتاجية هي أقل بكثري مما  اخلدمات جند أن اإل صادية، ويشري املؤلف أيضا أنه يفى نطاق واسع لتحليل اهلياكل االقتعل
  هو هذا يه، ورمبا عليه يف الصناعة. ومع ذلك فإنه مل يوفق يف حتديد تعريف عام هلذا النطاق على عكس جان فوراست

 من قدم تعريفا إجيابيا للخدمات.  ولأ

كل موجهة بشظهرت أعمال القتصادية ملكتب الوطين للبحوث اريخ وخاصة حتت إشراف امن هذا التاابتداء 1960
معظم أعماله تركزت يف حتليل القطاع   1968حتديدا حنو دراسة قطاع اخلدمات وديناميكية منوه اخلاصة فوش  اكثر

لذي من شأنه أن يؤدي إىل عدد من الثالث وعالقته ابلنمو االقتصادي الكلي ويفسر ذلك مع التغري التكنولوجي، ا
مادي ما بعد الصناعي، من خالل إبراز منو  م جمتمعالذي يعلن قدو  1976لتحوالت القطاعية، أما دانيال بيلا

 نصيب الفرد من الدخل يف الدول الغربية يف القطاع الثالث. 

 : أمهية اخلدمات يف االقتصاد. الثايناملطلب 

ن يسجل منوا أكرب وبشكل أعلى سرعة خالل أ ملا يف العقود األخرية، ومن احملتلقد شهد قطاع اخلدمات منوا كبري 
 اإلحصائيات إىل أن هذا القطاع قد استحوذ على  قادمة سواء من الناحية النوعية أو الكمية، حيث تشريالفرتات ال

% خالل 49حنو ، ارتفعت هذه النسبة إىل 1965% من إمجايل العمالة على املستوى العاملي يف عام 25حنو 
 % خالل نفس الفرتة. 74على من ، بينما ارتفعت يف الدول املتقدمة إىل أ1995إىل  1990الفرتة ما بني عام 

لذلك، فمن األمهية مبكان السعي للتعرف على ماهية الدوافع اليت تدعو لالهتمام بدراسة وتعلم املواضيع  
البضائع والسلع عن ق رفة املوجودة عن اسرتاتيجيات تسوياملتعلقة بتسويق اخلدمات وجودة اخلدمة؟ هل تكفي املع

خلدمات وضرورة وضع مفاهيم  ن هناك دوافع كثرية أدت إىل منو االهتمام بتسويق ادراسة تسويق اخلدمات؟ احلقيقة أ
 واسرتاتيجيات وأطر خاصة به، منها ما يلي: 

 أوال: نسبة العمالة يف قطاع اخلدمات:

ى القطاع الزراعي إىل الرتكيز على الصناعي  عللرتكيز تغيري يف االقتصادايت من ايف مجيع دول العامل، يتضح 
وظف التصنيع فقط شخص من كل ستة أشخاص يف إىل الرتكيز على قطاع اخلدمات. يف الوقت احلاضر، يوأخريا 

والياابن. من كل مخسة أشخاص يف بريطانيا، وشخص من كل ثالثة أشخاص يف أملانيا  صالوالايت املتحدة، وشخ
% يف الوالايت  78 % إىل66، أرتفع معدل العمالة يف قطاع اخلدمات من 1993حىت عام  1970ومنذ عام 
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% يف 57% يف بريطانيا. أيضا العمالة يف قطاع اخلدمات زادت إىل 73إىل % 50املتحدة، وبصورة مذهلة، من 
 % يف الياابن. 62أملانيا و

خالل قطاع اخلدمات يف  منالت للنمو يف تكوين الوظائف أييت هذا وتشري التوقعات إىل أن أسرع معد
( ماهية وحجم الثورة احلادثة 1/2خلليج العريب ودول آسيا ومصر. ويوضح الشكل رقم )العديد من الدول، مثل دول ا

 وظف. يف سيطرة اقتصاد اخلدمات على كافة االقتصادايت األخرى، مثل الصناعية والزراعية من حيث مسامهته يف الت

 01الشكل رقم 

 املستوى العاملياخلدمات والزراعة والصناعة يف معدالت التوظف على  تمسامهة اقتصاداي

  

 

 

 

 

 

 International Monetary Fund, (1997), World Economic Outlook, D.C., Washington املصدر :

 ايل% من إمج10وف تتناقص لتصل إىل حنوأيضا تشري التوقعات إىل  أن نسبة العاملني يف قطاع التصنيع س
 . 2020العمالة على مستوى العامل حبلول عام 

 التأثري االقتصادي: اثنيا

تسيطر األنشطة اخلدمية بشكل واضح على اقتصادايت معظم دول العامل. ومن املتوقع أن النمو اهلائل ىف 
 عروفة بقوهتا الصناعية أصبحت أيضاً قطاع اخلدمات سوف يستمر ىف املستقبل. وحىت اقتصادايت الدول امل

وأملانيا ثل بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وايطاليا، والياابن، اقتصادايت تركز على اخلدمة بدرجة أساسية. ىف دول م
 % من إمجايل الناتج احمللي.50أصبحت اخلدمة تنتج أكثر من 

اخلدمات اخلاص زاد من إسهاماته  وبناءًا على مكتب إحصائيات العمل يف الوالايت املتحدة، فان قطاع 
  عامًا املاضية. النتيجة هي أن قطاع اخلدمات اخلاص  30% خالل الـ 300ايل الناتج احمللي بنسبة أكثر من مجإل

 

ف
ظ
ي التو

هة ف
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 الخدمات

 الزراعة

 الصناعة 

ل وحدة رأسماليةالزمن والدخل لك   
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% من إمجايل املنتجات احمللية. لذا فإن اغلب الشركات املتفوقة على املستوى  70اآلن هو السبب يف وجود أكثر من 
خلدمات. شركات املطاعم السريعة وشركات خطوط  ا ة أو هلا استثمارات هائلة يف قطاعالعاملي هي شركات خدمي

العاملية والبنوك ذات رؤؤس األموال الفلكية كلها أمثلة تؤكد  ن العاملية وشركات نقل الربيد حول العامل والفنادقالطريا
 على مدى مسامهة وأتثري هذا القطاع على اقتصاد الدول. 

 Privizationخصيص: اثلثا: عملية الت

من القطاعات اخلدمية اليت كانت  ول خالل الثالثني سنة املاضية بعملية ختصيص لكثري لدقامت كثري من ا
اعات مثل الطريان واالتصاالت والكهرابء والربيد والصحة كلها صناعات مت ختصيصها وخروجها تباشرها بنفسها. قط 

األوىل وأصبحت متلك احلرية يف  ة خلاص ودخلت يف جمال املنافسة للمر من حتكم وإدارة القطاع احلكومي إىل القطاع ا
 ليت ختصها. اختاذ كل القرارات ا

ونتيجة لعملية التخصيص أصبحت الشركات اجلديدة حباجة إىل معرفة أكثر عن مفاهيم وأساليب هامة يف 
وجودة اخلدمة وحتسني الصورة  التسويق مثل تسويق اخلدمات وخدمة العميل واحلفاظ على العمالء ومتيز اخلدمة

طرق لفهم العمالء وتقسيمهم إىل شرائح مقدمي اخلدمة وأصبحت هذه الشركات تبحث عن أفضل ال يبوتدر 
اخلدمة اجليدة حىت ميكنها من املنافسة بقوة مع بقية الشركات. بل أنه حىت مقدمي بعض اخلدمات  لضمان تقدمي 

حتاجت إىل تطبيق أساليب ومفاهيم مرتبطة ا ماة واحملاسبة واهلندسة هي األخرىاملهنية احلرة مثل مكاتب الرتمجة واحملا
تلفة وهي اليت كانت يف السابق تتجنب استخدام  دمات وبدراسة حاجات العمالء وتقسيمهم إىل شرائح خمبتسويق اخل

 كلمة التسويق وتنظر له نظرة ملؤها الريبة والشك.  

 عمل املرأة  رابعا: 

لواجبات  الذي تقضيه يف مزاولة أعماهلا املنزلية والقيام ابت للعمل قلل من الوق مزاولة املرأة  واملقصود به أن  
ازة لبعض اخلدمات اخلارجية مثل املطاعم لتقدمي األكل أو ضرورة وجود املربية املنزلية, فمثاًل عمل املرأة يوفر فرص ممت

 ة املواصالت. لرتبية األطفال واخلادمة لتنظيف املنزل واحلاجة إىل خدم

 تشكل السلع وتعقدها ة يفالزايد خامسا:

 توفر بعض اخلدمات املصاحبة هلا. مثالول على سلعه معينة بل البد من يف الوقت احلاضر ال يكفي احلص  
شراء جهاز حاسب آيل يتطلب وجود ضمان و كتيبات تعريفيه و توفري خدمة الصيانة وأحياان دوره جمانية على كيفية  

 ، األجهزة املنزلية، أجهزة السنرتاالت..اخل.   ات مه. الشيء نفسه يف سلع مثل السيار استخدا

 دة أوقات الفراغ وتنامي الرفاهية :  زايساساد
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اتساع الوقت لدى األفراد يساعدهم على زايدة الطلب على اخلدمات الرتفيهية كالسفر والسياحة واالنرتنت.   
دت على الزايدة يف الرغبة على اعألفراد, وكذلك قلت ساعات الدوام س أيضا بسبب تنامي مستوى الرفاهية لدى ا

 احلصول هذه اخلدمات. 

 ل األفراد وارتفاع مستوى معيشتهم :  زايدة دخو سابعا

أن ارتفاع مستوى الدخل للموظفني يساعدهم يف البحث عن أشياء ختفف عنهم أعباء األعمال كاألكل يف  
ن يف الفنادق واستخدام وسائل اإلعالم  سكملغاسل لتنظيف املالبس والسفر وال املطاعم اخلارجية واالعتماد على ا

 االت. وأجهزة االتص

 حتقيق امليزة التنافسية واألرابح: اثمنا

يف معظم الصناعات مل يعد تقدمي اخلدمة اجليدة هو جمرد اختيار، حيث أن اإليقاع السريع لتطور التكنولوجيا 
ية من خالل املنتجات املادية فقط. لذا  فسلصعب على الشركات اكتساب ميزة تناوزايدة حدة املنافسة جتعل من ا

طوير جودة خدماهتا كطريقة لتحقيق التميز وخللق  يد من الشركات زايدة االستثمار يف جمال اخلدمات وتاختارت العد
جماين يستطيع العمالء االتصال امليزة التنافسية مثل تقدمي خدمة التوصيل اجملاين، الضمان، الصيانة، توفري رقم هاتف 

يزة حت اخلدمات من أبرز القوى الديناميكية يف حتديد املله لطلب النصيحة ابجملان ...اخل. من هنا، فقد أصب خالمن 
التنافسية، وخباصة يف ظل وجود تشابه وتقارب نسيب بني املنتجات املتنافسة. وأصبح هناك قناعة غري قابلة للشك أن 

اتيجيات اليت خلدمة حتقق نسبة أكرب من األرابح ابملقارنة ابالسرت ا  تركز على إرضاء العميل وحتسنيليت ا تاالسرتاتيجيا
يجيات اليت حتاول أن حتقق اهلدفني معا يف نفس لوقت مىت ما مت اختيار تركز على ختفيض التكلفة أو االسرتات

 د. االسرتاتيجية املناسبة وطبقت ابلطريقة املناسبة وابإلسلوب اجلي 

 :   اخلدمــاتو أسبــاب منــ :الثالثاملطلب 

يف مجيع بلدان العامل، حيث حتولت الكثري من انية عاصر بعد احلرب العاملية الثمنا قطاع اخلدمات يف الوقت امل      
  ل من اقتصاد التصنيع إىل االقتصاد اخلدمي، ويعزى ذلك التحول إىل ظهور عصر املعلومات الذياقتصادايت الدو 

 1اخلدمات  سامهت يف منو قطاع التصاالت ومن العوامل األخرى اليتنشأ بفعل اخرتاع احلاسوب وتطور ا

حسب منوذج القطاعات الثالث ، خيضع النمو االقتصادي إىل قانون و إىل تتابع طبيعي لثالث أوقات ، الزراعة  و 
لصناعي اثنيا ، أعضاء اجملتمع ،مث أييت القطاع ا تعرف اإلنتاج و التبادل ، و تتميز إبنتياجتها الضعيفة و تعين معظم

 
 31 ، ص2018، سنة 1ان، ط دار احلامد للنشر والتوزيع،عم ،دماتتسويق اخل،   شادي حممود الطريفي، نظام موسى سويدان 1
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ية بشكل جوهري، و منشأ ذلك اقتصادايت احلجم اليت عرفت ارتفاعا  اجنتلى إثر حتسني اإلالذي تطور بسرعة ع
موازاة مع منو القطاع الثالث أي اخلدمات اليت تستعمل اليد العاملة احملّررة ، و توسع هذا األخري بسرعة حىت أصبح 

يف  VR .FUVHS ربعتتصاد اخلدمات و يعات الثالثة ، و منه جاءت فكرة اقلنهاية األكثر أمهية من بني القطايف ا
 أول من استعمل عبارة اقتصاد اخلدمات يف دراساته .   1968

ملة إن قطاع الزراعة و الصناعة سجل إنتاجية متزايدة ، مرتبطة ابلتحوالت التكنولوجية اليت مسحت ابقتصاد اليد العا
نقلها حنو مواقع ضعيفة   كنمياإلنتاج الفائضة نتاجا سهل التتجري ، حىت أن قدرة و أصبح كال القطاعني يولدان إ

التكلفة ، إضافة إىل ذلك ميثل القطاع الزراعي و الصناعي حصة من النفقات اإلدارية ، بينما ينتقل الدخل من 
 تكون ضعيفة لكن حصة  يزانية املخصصة للغذاء و السلع المستوى احلد األدىن للمعيشة إىل مستوى التشبع ،و امل

ك الشخصي،و برامج  قيمتها املضافة  مثال حنو املطاعم و املنتجات الكثرية االستهالب مةحننو مركبات اخلدكبرية تنقل 
 اإلعالم اآليل. 

، و كان يشكل قطاع نشأ عهد املرحلة الصناعية خالل السبعينات ، حيث عرفت الدول الغربية إقتصاد اخلدمات 
يف الوالايت املتحدة ، و تشغل  1990( ، خالل سنة  BIBثلثي الناتج الداخلي اخلام ) اخلدمات حوايل 

 .  يف فرنسا % 66من اليد العاملة ، و مبعدل  % 70املؤسسات اخلدمية حوايل 

خالل سنوات النمو ،  % 2,1و خالل العشرين سنة األخرية ، قدرت النسمة الشعبية النشطة يف قطاع اخلدمات بـ 
خالل سنوات الرتاجع )التدهور( ، مث  % 8,3 ات األخرى اخنفض بنسبةس الوقت ، التشغيل يف القطاع و يف نف

" املؤسسات اليت تبقى وتستمر بعد R.Zemkeخالل فرتات النمو ، حىت الوقت احلايل ،وحسب" % 3,8ارتفع إىل 
  رك الرئيس لالقتصاد العاملي حيثلذلك  قطاع اخلدمات هو اليوم احملن االستغالل هي مؤسسات اخلدمات  سنتني م

التجارة تفهم ذلك جيدا و قامت بعرض دروس يف تسويق اخلدمات و تسيري األنشطة  س ار مدأصبحت اجلامعات و 
 املتعلقة ابخلدمات.  

املؤسسات ، مبعىن زايدة  و هناك أسباب عديدة ختص النمو القوي هلذا القطاع منها الطلب الكبري للمستهلكني و 
لنساء يف وسط النسمة الشعبية  النشطة ، و التعقد  ا ها لتملهمة اليت احتر ، زايدة مدة احلياة ، املكانة االوقت احل

الكبري للمنتجات و احلياة ،و بصفة عامة تشكل هذه العوامل عوامل حقيقية يف زايدة  الطلب على اخلدمات من 
عقد بزايدة الطلب على اخلدمات منها ت املؤسسات هناك عناصر رئيسية مسحت طرف اجلمهور ، أما فيما خيص

 ولوجيات اجلديدة ، األمهية االسرتاتيجية للمعلومة و املنافسة الدولية . كنلتاملنتجات ، ا
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و منه ميكن القول أن سوق اخلدمات عرف منوا بشكل كبري بعد احلرب العاملية الثانية ، حيث حتولت الكثري من 
علومات و تطور املر تحول إىل حركة عصىل االقتصاد اخلدمي و يرجع هذا الصادايت الدول من اقتصاد التصنيع إاقت

 ، و من العوامل األخرى اليت سامهت يف منو اخلدمات ما يلي   (2)االتصاالت

 _ ارتفاع مستوى املعيشــة :   أوال

استثمر املستهلك  خيل حقيقية مرتفعة ، إىل جانب ذلكعرفت الدول املتطورة خاصة بعد احلرب العاملية الثانية مدا
ظاهرة أنعشت الطلب لكثري من اخلدمات كالنقل مثال ، و أصبح يشرتي اله عترب يف أوقات الفراغ ، هذبشكل م

املستهلك اخلدمات اليت ينّفذها بنفسه ، و يعود ارتفاع الدخل أيضا إىل املشاركة النسوية يف سوق العمل ، فزادت  
 ملنزلية . ة لدور احلضانة و خدمات الصيانة ااحلاج

 :  ن ـاكـازدايد معلومات عن أعمــار الس_  اثنيا

أدت زايدة معلومات أعمار السكان إىل ازدايد احلاجة إىل اخلدمات الطبية و بذلك زادت مراكز الرعاية الصحية ، و  
 مراكز اللياقة البدنية اليت حيتاجها كبار السن .  

 :   الفعاليــةث عن البحـ_  اثلثا

مثلما يقوم املسافر ابستعمال   ، تصبشراء خدمات ألجل إفادة مؤهالت املخ ون و املؤسساتيقوم املستهلك
خدمات وكالة السفر حلجز غرفة يف فندق ، و مصنع الزجاج يوكل خدمة اإلصالح ملؤسسة خمتصة للمعاجلة،من جهة  

تكاليف الثابتة ، فكثري للمؤسسات اليت تريد التخفيض من الأخرى الرجوع إىل مؤسسات اخلدمات يكون ابلنسبة 
ى مؤسسات أخرى إلجناز حبوث يف التسويق ، ألنه إذا أجنزت هذه الدراسة يف  علد ات تقوم ابالعتمامن املؤسس

 داخل املؤسسة فحتما ترتفع التكاليف الثابتة . 

 :   تعقـد احلياة العصريــة_  رابعا

اليوم أصبحت السيارات ضحية الكرتونية و  م ، لكن خل لوحدهم و يقومون ابلتصريح ابلدكان يصلح األفراد سياراهت
ويل أتوماتيكي ، و التشريعات اجلبائية أصبحت معقدة و أصبح الكثري من األفراد حباجة إىل مساعدة خبري ، حتت ذا

ال شبابيك آلية ، و بطاقات إضافة إىل ذلك االستعمال الكبري للحاسوب يسمح ابلعبور خلدمات كثرية ، مثل إدخ
ؤسسات يسمح استعمال احلواسيب و حتسينات لمل الية ، فبالنسبة فهي تسمح بتوزيع أحسن للخدمات املالسحب 
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أخرى بتخفيض التكاليف ، و مراقبة أحسن للجودة و تكون اخلدمات املساعدة للمستهلكني أكثر فعالية و مركزيـة ،  
 ن ملعلومات عن السوق . و نفس الشيء ابلنسبة اللتقاط أحس 

 :   ول منتجــات جديــدة ــدخ _ خامسا

ن عدد من املؤسسات ، انجتة عن منتجات جديدة ، فهناك الكثري من املنتجات  حس ألمن األرابح  % 50تعترب 
اليت أحدثت خلق أنشطة جديدة من اخلدمات فمثال ابلنسبة لتطوير السيارات مت خلق خدمة مواقف السيارات و  

و نتيجة  ، اترات و صبغ السيار أنظمة املرور، أو يف هياكل السيا ت املتخصصة يف إصالح علب السرعة ،الورشا
الرتفاع املنافسة اليت أحدثت الكثري من االختالالت يف اخلدمات اجلديدة ، فقطاع اخلدمات املالية طوَّر الكثري من 

مو الكبري  اإلدخار...اخل  ، و يف األخري الناخلدمات اجلديدة ، كحساابت الصكوك للفائدة اليومية، حساب 
 دمات اإلصالح السريع ... خ مو" الذي مسح بن  La franchiseلإلعفاءات "

ـــــر األذواق _  سادسا  :  تغي

نتيجة للوفرة املادية لكل أنواع السلع ، أصبح املستهلك مييل حنو شراء خربات جديدة كاألسفار ، الرتبية و جودة 
زة السلع ياح اخلدمات أكثر من بارات و التجارب احملصلة عن طريقه جيد الرضا و تلبية رغباته يف اخلاملعيشة ، ألن

     املادية ، فتغريت األذواق حنو استعمال  العمل و الفراغ ، مثل استعمال العمل كفراغ بتقليص أوقات جزئية عند 
 (Mc Donald  أو جماين يف دار حضانة أو يف مستشفى للمعاق )صليح . ني ، أو الفراغ كعمل مثل خدمة الت 

 اخلدمات تكنولوجيا يف صناعة الدور : الرابع املطلب 

أصبحت تكنولوجيا املعلومات اآلن تشكل امليدان الرئيس للصناعة اخلدمية واليت تؤثر يف ممارسة تقدمي وتسويق      
 1اخلدمات: 

 ت يف تقدمي إبداعاتالتكنولوجيا يف حياتنا واليت سامهاإلمكانيات لعروض خدمات جديدة:  مازلنا نشهد أاثر -1
االتصاالت إببداعاهتا املذهلة كاالنرتنت وما نتج عنه من خدمات   ، كخدماتوابتكارات جديدة يف قطاع اخلدمات 

  اليت تتيحها لألفراد وكذلك خدمات التواصل االجتماعييالت هعديدة مثال حتديد املواقع املثبتة يف السيارات والتس 
آليات لتقدمي خدمات  ما تزال ء،وابختصار فإن التكنولوجيا وفرت و انية البيع والشراأبشكاله املتعددة، وانظر إىل إمك
 موجودة أصال بطرق مرحية أكثر. 

 

  1 - شادي حممود الطريفي، نظام موسى سويدان،مرجع سابق، ص 33. 
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ابتكار طرق جديدة لتقدمي اخلدمة للزابئن: وكما أاتحت التكنولوجيا من تقدمي خدمات جديدة، فإهنا كذلك   -2
امل معها بكل يث تصبح متاحة ويسهل الوصول والتعئل وأدوات لتسهيل تقدمي اخلدمة حبسامهت يف ابتداع وسا

لت التكنولوجيا مثال الوظائف األساسية خلدمة الزابئن مثل دفع الفواتري والسؤال عن أرصدة العمل ح.فقد سهارتيا 
جر التجزئة أو اجلملة،  البنكي وسهلت وقللت من كلف الوسطاء يف تبادل املعلومات عن أرصدة املخزون لدى ات

يف توفري الكمبيوتر  كما هو احلال   املبيعات مهمة ووظائف مندوب ذي قامت به التكنولوجيا يف تسهيل والدور ال
 احملمول وتوفري الوقت واجلهد يف التواصل بني املندوب والزبون خاصة لدى مندويب سوق األعمال. 

لني أكثر يف ن يكونوا فاعلوجيا كال من الزابئن واملوظفني ألمتكني كال من الزابئن واملوظفني: مكنت التكنو -3
ا.فمن خالل تكنولوجيا اخلدمة الذاتية يستطيع الزابئن خدمة أنفسهم بفعالية أكثر، ومن احلصول على اخلدمة وتقدميه

ل املال بني الوصول إىل حساابهتم وأرصدهتم وطلب القروض ونق  ئنخالل العمليات املصرفية عرب الشبكة يستطيع الزاب
جعلهم ذوي فعالية أكرب يف تقدمي،فإدارة  د وفرت التكنولوجيا دعما كبريا هلم يف ة للموظفني فقاحلساابت، أما ابلنسب

ط األمامي من  دعم املبيعات هي أمثلة ملا تقدمه التكنولوجيا يف مساعدة موظفي اخلعالقات مع الزابئن والربجميات 
 خدمة أفضل للمتعاملني معهم. 

ل مهمة تلك  ات األعمال هو تسهيأعظم ما قدمته التكنولوجيا ملنظم توسيع مدى وصول اخلدمات عامليا:من -4  
مع الزابئن يف كل أحناء العامل بطرق مل تكن متاحة سابقا فخدمة االنرتنت مثال ال  املنظمات من االنتشار والتواصل 

 .ديهم االنرتنتد وخلدمة الزابئن أيضا طاملا أن لوابلتايل ال حواجز الخرتاق املعلومات لكل احلدو تعرف حدودا 

فهو حبد ذاته خدمة عظيمة كبرية، فجميع املنظمات اليت  نت إىل االنرت إذا نظران االنرتنت نفسها هي خدمة:-5
علومات، تؤدي وظائف خدمية أساسية تستخدم االنرتنت هي من الناحية العملية تقدم خدمة، سواء كانت تعطي م

مة االنرتنت اتيجيات التسويقية تنطبق متاما على خد سويق أو االسرت يات. مبعىن أن مجيع أسس إدارة التأو تسهل العمل
 والتجارة االلكرتونية.
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    املبحث الثاين: خصائض وطبيعة اخلدمات

 تعريف اخلدمة: االولاملطلب 

ىن وسوف يتم عرض س املعيف نف ب  ص  الفكر التسويقي العديد من التعاريف للخدمة إال أنه ت   أظهرت أدبيات
 لة وضع تعريف شامل يوضح مفهوم اخلدمة . رتكة هلذه التعاريف وحماو ابلرتكيز على اجلوانب املش  بعضها وهذا

ما لطرف آخر، وتكون أساسا غري ملموسة وال  اخلدمات على أهنا " أي نشاط أو إجناز أو منفعة يقدمها طرف  P.Kotlerكوتلريرى 
 .ا مبنتج مادي ملموس أو ال يكون"ن إنتاجها وتقدميها قد يكون مرتبطينتج عنها أي ملكية، إ

دمة على أهّنا: "عبارة عن جمموعة األنشطة أو املنافع اليت ت عرض  للبيع، أو اليت ت قدم مرتبطة مع مريكية للتسويق اخلعرَّفت اجلمعية األ
 السلع املباعة ".

يق التفاعل بني ن حتدث عن طر ليس ظروراي أولكن   وسة يف العادةأي نشاط أو سلسلة من األنشطة ذات طبيعة غري ملم
 ملشاكل العميل ". أو املوارد املالية أو السلع أو األنظمة واليت يتم تقدمبها كحلولاملستهلك وموضفي اخلدمة 

اخلدمات تتضمن كل خلدمات عبارة عن أفعال، عمليات وإجنازات وأعمال ويرى أيضا أن  " أن ا  يرى Zeitaml & Bitnerأما   
تستهلك عند وقت إنتاجها وتقدم قيمة مضافة وهي مادية، وهي بشكل عام دية اليت خمرجاهتا ليست منتجات األنشطة اإلقتصا

 شكلها األساسي غري ملموسة ملشرتيها األول " .

ات فكل  كانت تصب يف معىن واحد وذلك راجع للخصائص اليت تتمتع هبا اخلدممن خالل هذه التعاريف اليت
.                                                           مقدم اخلدمة وسرعة إنتاج اخلدمةلكية بني املستفيد و صية الالملموسية وعدم إنتقال املالتعاريف كانت تركز على خا 

يدركها عن طريق احلواس  دمة هي حمصلة إنتاج جملموعة من املنافع واليت ميكن للمستفيد أن وهلذا ميكن القول أن اخل
ادلة، كما أن املستفيد من اخلدمة  لكية بني طريف املعميكن حتقيق نقل امل الالملموسية، غري أنه ال خباصية وهذا متعلق

دمات التكميلية وهذا مامل يظهره الباحثني يف سوف يتحصل على جمموعة من املنافع واملتمثلة يف اخلدمة اجلوهر واخل 
   تعتمد عليه يف تعريف اخلدمة.ث أن هذا التمييز هو اجلوهر الذي تعريفهم للخدمة، حي

 . اخلدمات : خصائص الثايناملطلب 

م هبا العديد من الباحثني واملختصني يف من خالل سلسلة من الدراسات قا  ن حتديد خصائص اخلدمات مل يتم إالَّ إ
ملفهوم  مما يساهم يف تطوير هذا ا، صائصها جمال دراسة اخلدمات هبدف الوقوف على مفهومها مث حتديد أبعادها وخ

الدراسات تبني انه يوجد عدة حماوالت من قبل الباحثني يف حيث كل ، ص اخلدمة األساسيةواإلتفاق على خصائ
سبعة    lovelockثالثة عشر خاصية خمتلفة، بينما ميز  rathmellميز  ، حيثخصائص اخلدمة جمال اخلدمات لتحديد 
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طار التنظيمي ألدبيات اخلدمة املقدمة من على اإلتعتمد  القوائم توظيفًا تلك اليت خصائص، وكان أكثر هذه
zeithmal et parsumraman et berry  1985  ومت تعيينها عندvagro et lusch 2004 الملموسية والطبيعة الكامنة ابل

وميكن شرح هذه   GRONROOS 2001للخدمات والتالزم والفناء، ويظهر اتساقها وقبوهلا لدى األكادميني مثل 
 ما يلي: اخلصائص ك

 

 Intangibility الالملموسية  -اوال

بعد من أهنا تنتج مث أن اخلدمة غري ملموسة مبعىن أن ليس هلا وجود مادي أ، دمة عن السلعةا مييز اخلإن أبرز م
تاج واالستهالك حتداثن يف آن ومن الناحية العلمية فإن عملييت اإلن، تستهلك أو يتم االنتفاع هبا عند احلاجة إليها

مبعىن آخر فإن املستفيد ، و جتربة اخلدمة قبل شرائهاأة معاينة رتتب على ذلك خاصية فرعية أخرى وهي صعوبوي واحد
وأحكام مستندة على تقييم حمسوس من خالل احلواس اخلمس قبل شرائها وهلذا ميكن  لن يستطيع إصدار قرارات 

 هل بكثري من قرار شراء اخلدمة. القول أن قرار شراء السلع أس

مللموسية يلجأ مسوقو اخلدمات إىل إضفاء أشياء أو رموز غلب على هذه الصعوبة والتحول من الالملموسية إىل التول
 العناية ابلديكور(.  ، هتمام ابلصالون الداخلي للمؤسسة اخلدمة ) اإل  موسة للتعبري عن جودةمل

رائها اقرتح وقها أو مساعها قبل شتها واإلحساس هبا وتذمن الصعب رؤية للخدمة أي يوسلمم الالونظرا خلاصية 
Wilson سة الكاملةامللمو :فهناك اخلدمات اليت تتميز بعدم  الملموسية إىل أبعد من ذلك يم مفهوم ال إمكانية تقس      (

   ( التأمني ماتكخد للشيء امللموس) ( وهناك اخلدمات اليت تعطي قيمة مضافةواملتاحفكخدمات األمن واحلماية 
 . (وحمالت التجزئة خلدمات املالية  مادي ملموس ) كاتعمل على توفري شيء  وهناك اخلدمات اليت

ملموسية تشمل كل  الوال، ليت متيز السلع عن اخلدمات' أن الالملموسية هي الصفة املهمة ا patsson و يرى 'ابتسون 
اليت من الصعب على   العميل ( وامللموسية الذهنية ) أيمن امللموسية الواضحة ) أي اليت ال ميكن ملسها من قبل 

   .يا ( ا ذهناملستهلك إسره

 inseparability1      التالزمية -اثنيا
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أي من الصعب أحياان ، مة ذاهتا وبني الشخص الذي يتوىل تقدميهاونعين ابلتالزمية درجة اإلرتباط بني اخلد  
جزئيا أو كليا يف حلظة وقت   ثفإن أداء اخلدمة معينة قد حيد لكلذ، فصل اخلدمات عن شخصية البائع أو مقدمها

 ك اما اخلدمات فهي تباع ومن مث تنتج وتستهلك. وتباع وتستهلفالسلع تنتج ، الكهااسته

السلع اليت تصنع وتوضع يف املعارض أو توزع على  خبالف وهذا ، ستهلك يف نفس الوقتإن اخلدمات تنتج وت
ا كان الشخص يقدم جزء من هذه اخلدمة فإن العميل إذو ، املشرتين يتم استهالكها الحقا البائعني ومن خالهلم على 

ال ميكن أن تنتج بعيداً عن  أي أن اخلدمات ،اخلدمة  ارك أيضا يف تقدمي هذه اخلدمة من خالل التفاعل مع مقدميش
،  دمة معاجلة األسنان وغريها املقصود ابلذات على اخلدمة اليت تقدم شخصيا كختدخل أو مقاطعة من املستهلك ، 

فإدراك املستهلك أو املشرتي ملقدم اخلدمة يصبح ، دمة ذين يقدمون اخلدمة يف ذهن املشرتي هم أنفسهم اخلاد الاألفر 
فالعميل عليه أن  ،شرائها   ذا املستهلكون غري قادرين على احلكم على نوعية اخلدمة قبلوهل، إدراكه للخدمة نفسها

 السلع فالعمالء ال أن وهذا على النقيض من ، ن معرفتها و دمات يف عدة حاالت أحياان حىت بديشارك يف إنتاج اخل
ون يف أي بلد أو مدينة أنتج معجون كمثال على ذلك ليس العديد من القراء يعرفون أو يهتم،  املنتجيعرفون من يصنع 

 األسنان الذي يستخدمونه أو تلك السلع ذات اإلستهالك السريع. 

م  ويف معظ، كن قد يعرفه شخصياً ن حيدد بدقة من خيدمه ولت ال يستطيع املستهلك أمن احلاال  يف العديد
مي خدمة قص الشعر عندما ال يوجد فمن الصعب أن يتم تقد، ات أن اخلدمة ال ميكن تقدميها إال بوجود العميلاألوق

  اإلشارة إليه يف التعاريف السابقةأحد يف صالون احلالقة وهذا هو اإلتصال الشخصي الذي حيدد املعىن الذي مت 
   .ة الشخصيةللخدمة وهوما يطلق عليه ابملواجه 

   (    Hétérogénéité) التباين  -اثلثا

  وإستخدم pride & farrellهو  Hétérogénéitéلذي وصف مصطلح أن الوحيد ا lovelock. & gummesson  2004 ذكر
ومن  ، تتغري من مؤسسة إىل أخرى اجلميع يرى أن جناعة اخلدمةف، variabilityمصطلح    kotler & solomon & stuart كل

العناصر   لذا يقوم الزبون برتتيب، لتدخل الكبري للعنصر البشريللخدمات اليت تعتمد على اوكالة إىل أخرى خاصة 
نسة يف  ويصعب على مقدِّم اخلدمة تقدمي خدمات متجا، قبل الشراء حىت يتمكن من املقارنة بني عروض اخلدمات

إال أنه من  ، ستوى خمرجاهتا العديد من املؤسسات اخلدمات وضع معايري مل من حماولة وعلى الرغم، الوقت واملكان 
و كذلك من وجهة نظر املستهلك فإنه ، ودة نفسه ملخرجاهتاالصعب عليها التأكد واإلطمئنان من تقدمي مستوى اجل
 ذه العملية الكلية.  فالعميل جزء رئيسي من ه، ة الشراءمن الصعب عليه أن حيكم على جودة اخلدمة قبل عملي
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أو سخط   ، ألهنم هم الّذين حيّددون رضاين نصادفهم أثناء شرائنا للخدمات للذِّّ هنا تكمن أمهّية املوظفني ا ومن
 ال ميكنظاهرة  ، هي"فنوعّية الوجبة اليّت حنصل عليها يف مطعم واليت يظهر لنا مستواها "جيدا" أو "رديئا" ، لزّبون ا

 االحتجاج".   تدارك النوعّية السيّئة للوجبة بفضل يف بعض األحيان  وحىت وإن حاولنا، تكرارها

، شيء الّذي هو غائب يف املنتوجات الصناعية ال، د "عدم التيقن يف اخلدمات ع  هذا العامل هو الّسبب يف ظهور بـ  
ومن  ، " " يف اخلدمات إجياد "الالمتوقّع" و"الالملموسوذلك سواء تعّلق األمر بـ "املوظفني" أو بـ "الزابئن" وأيضا يف

 ن الفم إىل األذن" أثر ابلغ يف تسويق اخلدمات. ة نقل املعلومات " م لسمعة البائع وعملي ن  و  ك  هنا ت  

 Perishability  .زوال أو الفــناء ال  -رابعا

إخنفضت ، سية للخدمةرجة الالملمو فكلما زادت د، العديد من اخلدمات ذات طبيعة هالمية غري قابلة للتخزين 
فاخلدمات ذات الطبيعة  ، و ترفع من درجة الفنائية كثرياأ يد، إن درجة عدم امللموسية تز مبعىن آخر، نها رصة ختزيف

وهذا ما جيعل تكلفة التخزين واإليداع منخفضة نسبيا أو بشكل كامل يف ، ها على شكل خمزون الفنائية ال ميكن حفظ
ة ميكن  و للتخفيف من آاثر هذه اخلاصي ،إجيابية هلذه اخلاصية وهذا ما ميكن النظر إليه كنتيجة  ، املؤسسات اخلدمية

تشكيل قوة عمل  ، التغري يف مستوى الطلب استخدام أنظمة احلجز املسبق لإلدارة ملواجهة ، ااختاذ عدة إجراءات منه
ى إضافة مشاريع أخر ، دمات املشرتكةتطوير أساليب اخل ، مؤقتة ) مستخدمني إضافيني ( ملواجهة تصاعد الطلب 

فرتات أخرى مثل احلجز املسبق  الطلب يف فرتات تزايده على التسعري املختلف الذي جيلب ، ستقبليقصد التوسع امل 
 أبسعار أقل. 

 اخلدمات.  : تصنيف لثاينااملطلب 

ة تصنيف اخلدمات  هناك تصنيفات خمتلفة للخدمات و قبل البدء  يف عرض تصنيف اخلدمات نشري إىل أن أمهي
 التالية : تكمن يف املنافع 

و االختالف بني اخلدمة عنية ، من خالله يتم توضيح أوجه الشبه يعطي نظام التصنيف فهما أفضل للخدمة امل -
 مات األخرى . املصنفة و اخلد

 يساعد تصنيف اخلدمات على صياغة إسرتاتيجية التسويق و اخلطط التكتيكية ، فاخلدمات ذات   -

 بة  و هكذا احلال ابلنسالتحدايت و لكن ابختالفات بسيطة  القطاع الواحد تواجه تقريبا نفس   

 لألنشطة التسويقية األخرى كالرتويج و التسعري و التوزيع .    
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 حيث ميكن تصنيفها إىل :  ،وسف نعتمد على التصنيف املبسط نيف اخلدمات من وجهات نظر خمتلفةو ميكن تص

 و ميكن تصنيفها إىل :  :  الســوقحسب نوع )أ( _ 

 و أتمني احلياة على سبيل املثال .  استهالكــي : فهناك خدمات املستهلكني الرعاية الصحية ⬧

ــي : مثل تدقيق احلساابت و الرتكي ⬧  ب و غريها . صناعــ

 و ميكن تصنيفها إىل :  :  حسب الغرض من شراء اخلدمـات)ب( _ 

   . ئي مثل خدمات احلالقة و السياحةخدمات مقدمة إىل املستهلك النها ⬧

 دارية احملاسبية . خدمات مقدمة إىل املؤسسات مثل خدمات االستشارة اإل ⬧

 : و ميكن تصنيفها إىل :   حسب أمهية حضور املستفيــد( _  ج) 

 ضرورة حضور املستفيد من اخلدمة مثل العالج الطيب ، خدمات احلالقة .   ⬧

البس و خدمات تصليح ملاخلدمة مثل خدمات غسل و تنظيف ا ليس من الضروري حضور املستفيد من ⬧
 السيارات .  

 و ميكن تصنيفها إىل : :  فة العمالــةحسب درجة كثا)د( _ 

يم ، و خدمات اإلصالح و تعتمد على العامل البشري بصفة  خدمات كثيفة العمالة : مثل خدمات التعل ⬧
 أساسية . 

املعدات بصفة   مد علىالنقل العام و املراكز الصحية تعتخدمات كثيفة املعدات : مثل االتصاالت و  ⬧
 أساسية . 

 و ميكن تصنيفها إىل : :  ال ابلزبــون حسب درجة االتص)و( _ 

دمات الصحية و اخلدمات الفندقية و املطاعم حتتاج إىل اتصال خدمات حتتاج إىل اتصال عايل : مثل اخل ⬧
 موجهة حنو األفراد .  عايل من الزبون و غالبا ما تكون هذه اخلدمات 

خلدمات الربيديـة     و توجه منخفض : مثل خدمات اإلصالح و التغليف و اإىل اتصال  خدمات حتتاج ⬧
 ألمر إىل وجود عنصر بشري لتأدية اخلدمة .  و ال يتطلب ا  هذه اخلدمات يف الغالب حنو األشياء

 و يتم تصنيفها كما يلي : :   حسب مهارة مقدم اخلدمــة( _ ه)

ثري من يل هذه اخلدمات إىل كلقانونية و اخلدمات الصحية و متت تتطلب االحرتاف مثل اخلدمات اماخد ⬧
 التعقد و تنظم عن طريق القواعد القانونية .  
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 مثل النقل العام و اخلدمات املنزلية . خدمات ال تتطلب االحرتاف  ⬧

  :و يتم تصنيفها كما يلي :  حسب دوافـع مقدم اخلدمــة)ي( _ 

 و اجلامعات اخلاصة .   اخلاصة كاملستشفيات و املدارسدم بدافع الربح مثل املؤسسات ت تقخدما ⬧

عالج الطـيب ، " و ال تعربِّّ  خدمات ال تقدم بدافع الربح مثل اخلدمات املقدمة من طرف الدولـة كالتعليم و ال ⬧
ادة ما يكون هلا نوعني من  هذه املؤسسات عن أهدافها يف صورة مالية مثل العائد على االستثمارات ،   و ع 

    مها زابئنها و املتربعني هلا ".اجلماهري

 و يتم تصنيفها كما يلي : : سويقيـة لنظــر التحسب وجهة ا)ر( _ 

 اليت حيصل عليها املستهلك بشكل سهل كالنقل و احلالقة .   خدمات سهلة املنال مثل اخلدمات ⬧

   ية بعض الشخصيات املهمة و الثرية.خدمات خاصة مثل خدمات استئجار بعض األشخاص حلما ⬧

 :  خدمة-حسب العالقة سلعة)ن(_  

 ثة أشكال من اجلودة: تعمل املستهلكني ثاللتقييم املنتجات يس

: هي صفات املنتج اليت ميكن حتديدها قبل الشراء   كالشكل و   اجلودة تعتمد على البحث عن املعلومة ⬧
 صائص ألهنا ملموسة .  اللون و السعر ، و أغلبية السلع هلا هذه اخل 

تقييمها إالَّ بعد الشراء أو االستهالك  ربة : هي الصفات و اخلصائص اليت ال ميكن د فقط ابلتجاجلودة تعتم ⬧
ت من الصعب تقييمها قبل الشراء كاحللوى، و الكثري من اخلدمات  ك بعض املنتجاكالذوق و الصالبة ، فهنا

احي جديد قبل الذهاب ، نقوم  الواقع من املستحيل تقييم توجه سيتتصف هبذه اجلودة ) قصة شعر مثال ( ، و يف 
 املطاعم ، النقل ، املواقع التارخيية .  ة اجلو ، الفنادق ،بتجرب

الصفات و اخلصائص اليت ميكن تقييمها بصعوبة حىت بعد الشراء و   اجلودة تعتمد على االعتقاد فقط : هي ⬧
اجلودة ، و على العموم قليل  رات ، و توجد خدمات كثرية هلا هذهاالستهالك مثل عملية جراحية ، إصالح السيا

مي ...  على التقييم إذا ما كانت اخلدمة ضروريـة   و االنفاق صحيح من طرف جراح ، حما  ملستهلكني القادرينمن ا
 اخل .  

 طبيعــة  اخلدمــات :   : املطلب الثالث

بط و التزامن الوثيق ب الرتاينهما و بني املنتجات املادية بسب" ميكن فهم طبيعة اخلدمات من خالل حتليل العالقة ب
  تج ".ميكن أن يكون مبعزل عن املنإن تصنيف اخلدمة ال ، لتسليم و التمييز يف مراحل او ال سيما فيما بينهما، 
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 سلعة خاصة 
صةخدمة خال  

و يالحظ أنه من الصعب تصنيف املنتجات على سلع مادية خالصة دون ارتباطها خبدمات إضافية أو خدمات 
فهو ميتلك يف هذه احلالة  ، فعلى سبيل املثال عند قيام املستهلك بشراء سيارة  ،ري ملموسة ال ترتبط بسلعة مادية غ

أما يف حالة قيامه ابستئجار سيارة  ، الصيانة و الضمان  سلعة مادية خالصة و لكنها عادة ما تكون مصحوبة خبدمة
لذلك نرى ، قت للسيارة كنها تكون مصحوبة ابالستخدام املؤ فهو يف هذه احلالة حيصل أساسا على خدمة النقل و ل

 اجلانب امللموس و اجلانب غري امللموس و زايدة أحد اجلانبني على اآلخر، انبني أن معظم املنتجات حتتوي على ج
 هو الذي يؤدي على تصنيف املنتجات إىل سلع و خدمات و أفكار و هذا ما يوضحه الشكل املوايل :  

 

 ري امللموس للمنتجات  : مدرج فؤرى للجانب اللموس و غ 02الشكل رقم 
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 .  266ص ،  مصر، اجلامعيةدار ، االسرتاتيجياتويق املفاهيم و التسعمر و خري الدين،  : املصدر

األمين و يتم  و تغلب اجلانب امللموس يف املنتج يضعه يف اجلانب، ت يوضح الشكل تصنيف السلع و اخلدما 
و يتم تصنيفه على ، نتج يضعه يف اجلانب األيسر أما تغلب اجلانب غري امللموس يف امل، تصنيفه على أساس أنه سلع 

، نب غري امللموس ى مزيج قوى للجانب امللموس و اجلاأنه خدمات أما املنتجات اليت تقع فيما بينها فهي حتتوي عل
لكن اإلشباع املستمد من احلالقة حيصل من مهارة و ، رؤيتـها و االحساس هبا  فعلى سبيل املثال حالقة الشعر ميكن

 .   مقدم اخلدمةفية حر 

 االختالف مآبني السلع واخلدمات. املطلب الرابع:

املستهلك إال أن اخلدمات  ات ان هدف واحد وهو إشباع حاجات ورغبعلى الرغم من أن السلعة واخلدمة حتقق
لكن إختالف خصائص اخلدمات عن السلع تدفع ، سلع امللموسة وقد تكون مصاحبة هلاتكون حبتة ومنفصلة عن ال

ملختصون إىل إستخدام األنشطة واألدوات الالزمة بشكل قد خيتلف عن إستخدامها يف تسويق السلع امللموسة وإن ا
مات يز تسويق اخلداخلصائص اليت مت Lovelock عن اخلدمات، و قد حددالسلع متيز  هذا اإلختالف ميثل أساسا يف

 عن التسويق السلعي . 
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ألشياء امللموسة أما اخلدمات فتمثل عمل أو ادوات غري ملموسة وأن هذا  إن السلع متثل ا طبيعة املنتج : -اوال
سه وال ميكن إدراكه حباسة ال ميكن مل أبن أي شيء  Bellyحيث جيد  ، دماتاألساس يف متيز السلع عن اخل يعترب

مللموسة فإنه من  ال ميكن ملسه ال نستطيع حتديده وتعريفه بسهولة أما ابلنسبة لألشياء ا يء الذيوأن الش، اللمس
 املمكن حتديدها وتعريفها وتكوين صورة ذهنية هلا يف فكر األفراد. 

يتأثر لذلك فإن التقدمي النهائي هلا تستهلك أثناء إنتاجها إن الكثري من اخلدمات لى اجلودة :صعوبة الرقابة ع -اثنيا
تقدمي اخلدمة مما جيعل من الصعب جدا   وان مقدم اخلدمة ومتلقيها يكوانن جزء متكامل يف عملية، ابلظروف احمليطة

تاج السلع ن تنفيذه يف املؤسسات املختصة إبنعلى املؤسسات اخلدمية أن متارس الرقابة على اجلودة ابلشكل الذي ميك
 املبذولة يف الرقابة على جودة السلع .  جلودة يتطلب اجلهودلذلك فإن الرقابة على ا 

: إن املستفيد من اخلدمة يشارك بشكل فعال من أجل احلصول على  دمة  مشاركة املستهلك يف إجناز اخل -اثلثا
 املراف السياحية ، الفنادق ، املطاعم  ن مع مقدم اخلدمة يف املوقع مثل )اخلدمة وذلك إما خبدمة نفسه أو ابلتعاو 

ا واملستفيد  بني مقدمه  أن اخلدمات تتصف بكثافة عمل مما جيعل عملية االتصال واالحتكاك ما Berry  و قد أكد
 .  أداء عايلعلى درجة عالية وأن أدائهم يشكل خمرجات اخلدمة وذلك يتطلب من مقدمي اخلدمة ان يكون ذو  منها

يف تقدمي اخلدمة يعية اليت تستخدم بني القنوات التوز  هناك اختالف كبري ماات التوزيع : إختالف يف قنو  -رابعا
يصال السلع إىل املستهلك فعلى سبيل املثال إن تقدمي اخلدمات من  للمستفيد والقنوات التوزيعية اليت تستخدم إل
حيث جند  أن  ، النقل اآليل لألموالتخدام القنوات اإللكرتونية وكذلك خالل اإلذاعة وقنوات التلفاز من خالل إس

والقيام ابخلدمة حيث هالكها يف نفس املنفذ مثل: تقدمي وجبات الطعام ا يف املنفذ التوزيعي ويتم إستاخلدمة يتم إنتاجه
نافذ جيعل املؤسسات مسؤولة  وأن إعتمادها على هذا النوع من امل، ميثل هذا املنفذ نقطة توزيع ابملفرد وبشكل مباشر

شكل مباشر وقد تقوم بعض املؤسسات ابلتعاقد مع ارة األفراد الذين يتصلون ابملستهلك ويتعاملون معه بعن إد
أبن الكيفية اليت يتم هبا توزيع اخلدمة تعترب من  العوامل األساسية اهلامة يف  Berreوجيد ، وسطاء لتقدمي اخلدمات

ي  فيه املستهلك والذ الزمان واملكان املناسب الذي يرغبلسلع يتم الرتكيز على توفريها يف تسويقها حيث أن توزيع ا
 يقع فيه الطلب على هذه السلع .  

طية من السلع  وذلك إلرتفاع كثافة رأس مال إنتاج السلع مقارنة تعترب اخلدمات أقل من :منطية اخلدمات -خامسا
عملية ت نفس املذاق كلما تكرر وجبة طعام معني يعطي ء املستهلك لأن عملية شرا Berryإبنتاج اخلدمات  ويرى 
اجلودة يف حد املرافق السياحية قد ال تعطي نفس املستوى من ليت حيصل عليها املستفيد يف أالشراء غري ان اخلدمة ا
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ت ختتلف من كذلك جند درجة مسامهة األفراد يف تقدمي اخلدما،  حالة تكرار الشراء هذه اخلدمة من قبل املستفيد
دمة أخذت تعطي أمهية كبرية دمية تدرك مدى أمهية األفراد يف تقدمي اخلؤسسات اخلوأصبحت امل، خدمة ألخرى

 لتدريب مقدمي اخلدمات . 

 هخر أسباب أتو  تماداألمهية االقتصادية لقطاع اخل املبحث الثالث:

مات من الستينات حيث تضاعف إنتاج اخلدإن اخلدمات قد تطورت كثريا مقارنة ابملعدل االقتصادي ابتدءا    
خلدمات املوجهة إىل املؤسسات منها إىل اخلواص، يف  وهذا ينطبق أكثر على ا خبمس مرات والشغل مبرتني، 

من مناصب الشغل  70ذ على ما يقارب ستحو االقتصادايت الكربى مثل الصناعية فإن اخلدمات مبفهومها الواسع ت
 اد على مستوى حملي ودويل : طرق له من خالل مساهتها يف االقتصوكذا اإلنتاج الكلي وهذا ماسنت

دمي يتاخر يف تبني مسامهته يف االقتصاد او الناتج احمللي اليت جعلت من القطاع اخل هناك العديد من االسباب و 
 االمجايل للبلد، من خالل هذا املبحث سوف نلخص بعض املشاكل واليت تتمثل فيمايلي: 

 ستوى الدويلاملطلب األول :على م

ه  ما سأحاول إبرازه من خالل مسامهت أمهية كبرية على مستوى االقتصاد العاملي وهذا خلدماتلقد عرف قطاع ا      
 1الناتج احمللي والتجارة اخلارجية العاملية االستثمار األجنيب املباشر على مستوى العاملمي.  يف

 املسامهة يف الناتج احمللي العاملي:-1

دمات على ا ما يعرفه قطاع اخله يف الناتج احمللي اإلمجايل وهذالنسبية ألي قطاع يف مدى مسامهت ةتتحدد األمهي
مجايل الدويل إذ حيتل الصدارة من انحية مسامهته وأصبحت السمة املميزة لالقتصاد احلديث مستوى الناتج احمللي اإل

وها ما يوضحه  القطاع الصناعي حيتل هذه املرتبة نوات األخرية، وهذا بعد أن كان وقد ازدادت هذه املسامهة يف الس
 اجلدول التايل: 

 2012-2005القطاعات مابني العاملي حسب  الناتج احمللي :اجلدول

 2012 2011 2010 2005 السنة 

 الثالث   الثاين األول الثالث   الثاين األول الثالث   الثاين األول الثالث   الثاين األول القطاع

 
 505 ص  2018،سنة1،العدد4لد، جملة ميالف للبحوث والدراسات،اجمل األمهية اإلقتصادية لقطاع اخلدمات على املستوى الدويل واحملليمراد إمساعيل، رديف مصطفى،  1
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 65.9 29.7 4.4 65.6 30.1 4.4 66.4 29.4 4.2 67.8 28.8 3.4 العامل

الدول 
 املتقدمة

9.4 38.9 51.7 9.4 38.9 51.6 9.4 39.5 51 9.3 39.2 51.4 

الدول 
 النامية 

6.9 37.1 56 5.4 35.8 58.7 5.7 37 57.3 5.3 36.3 58.4 

حظ احتالل قطاع اخلدمات املرتبة  مسامهة القطاعات الثالثة يف الناتج احمللي يالمن خالل اجلدول فإن نسب توزيع 
ابملائة على التوايل لسنوات  65.9ب2012وسنة67.8ب2005مة كبرية جدا قدرت سنةاألوىل وبقي

فعرفت نوع  2012ابملائة سنة4.4و2005ابملائة ابلنسبة لسنة3.4، وأخريا القطاع الزراعي بنسبة 2012و2005
 هنا طفيفة ابلقطاعات الثالثة. الستقرار من انحية نسب التغري  اليت متيزت أبمن ا

 : امهة يف التجارة الدولية اخلارجية للسلع واخلدماتملسا-2

ل صادرات وواردات السلع، إذ تدل كل املؤشرات  إبراز أمهية جتارة اخلدمات مقابسنحاول من خالل هذا اجلزء      
لكافة ت خالل العقدين األخريين ابلنسبة مهة جتارة اخلدمات يف الناتج احمللي قد ازداداإلقتصادية على أن نسبة مسا

صاد العاملي الزال متواضعا  فإن نصيب جتارة اخلدمات يف االقت صناعية أو انمية، ولكن على الرغم من ذلك الدول
 وهذا مايوضحه اجلدول التايل: 

 ات نسبة مئوية. :نصيب جتارة السلع واخلدمات صادرات+وارد2اجلدول

 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

نصيب جتارة السلع 
 ادرات+وارداتص 

80.7 80.7 81.7 80.6 81.2 81.9 81 81.4 

نصيب جتارة اخلدمات 
 داتصادرات +وار 

19.3 19.3 18.9 19.4 18.8 18.1 19 18.6 

 100 100 100 100 100 100 100 100 اجملموع 

وهذا نظرا إىل  التجارة العاملية للسلع واخلدمات من خالل اجلدول نالحظ أبن نسبة مسامهة اخلدمات مل تتجاوز مخس
ز وقيود تقف أمام تدفق اخلدمات تعترب  ارة، وكذلك إىل تواجد حواجلة للتج غري قابغري ملموسة وبذلك خاصية أهنا 

 وتقدمها إىل مواطنيها مثل التعليم، الصحة، وهلذامن الواجبات تعترب جزء من الواجبات اليت تتكفل هبا الدولة  جزء
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انفتاحه على  ائر رغم  اجلز ألجنيب وهذا هو احلال السائد يفما االستثمار اهناك صعوابت لفتح هذا القطاعات أ
اجلدول أن نسبة نصيب جتارة اخلدمات صادرات  لكن يبقى ذلك بشروط، كما نالحظ من خالل  القطاع اخلاص

 ابملائة. 81ب 2006لت سنةابملائة أقل نسبة فسج 19.44ب  2004+واردات سجلت اعلى نسبة هلا سنة 

 املباشر:  صيد االستثمار األجنيبة يف ر املسامه- 3

ادايت الدول كان من الطبيعي  يف الناتج الداخلي اخلام يف خمتلف اقتص تزايد ملسامهة قطاع اخلدماتمو املمع الن      
ابملائة 48اخلدمات بنسبة  املباشر، حيث عرف رصيده يف جمالأن يتزايد نصيب هذا القطاع من االستثمار األجنيب 

ة  سنة  ابملائ10األخرى ارتفاعا من طاعات  رفت القبينما ع 2013ابملائة سنة 40لتنخفض إىل نسبة  2008سنة 
ابملائة فيما خيص الصناعة؛وهذا ما يربزه اجلدول  46ابملائة إىل 42ة للزراعة ومن ابملائة ابملائة ابلنسب14إىل 2008
 التايل:  

 : 2011-2008ر األجنيب حسب القطاع مابني تثمااالس:قيمة 3اجلدول

 النسبة املئوية  القيمة مليون دوالر القطاع

 اخلدمات الصناعة  زراعةلا اخلدمات الصناعة الزراعة السنة 

2008 230 980 1130 10 42 48 

2009 170 510 630 13 39 49 

2010 140 620 490 11 50 39 

2011 200 660 570 14 46 40 

الر مليون دو 1130ات عرف اخنفاظاثمار األجنيب بقطاع اخلدمالل اجلدول أن قيمة االستحظ من خنال      
بداية بقطاع  ات األخرية كما عرفت القطاعات األخرى نفس االخنفاض مليون دوالر خالل السنو 570إىل

ن مليو 660 ليصل إىلليعرف بعد ذلك ارتفاعا  2009مليون دوالر سنة510مليون دوالر إىل 980الزراعةمن
مليون دوالر 200 ما قيمته لريتفع جمددا إىل2010و 2008نةلزراعي فقد اخنفض مابني س؛أما القطاع ا2011دوالر

 . 2010سنة
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 مع أخذ معيار السياحة غريب:على مستوى امل لثايناملطلب ا

ي لسياحة والسفر إىل تشري اإلحصائيات الصادرة عن اجمللس العاملمسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل :-1
عدل  لى مستوى العاملي، كما بلغ هذا املع 9.8احة يف الناتج احمللي اإلمجايل يصل إىلمهة السيان متوسط مسا

رتولية، كما أن ابملائة يف إفريقيا، ويعترب قطاع السياحة أكرب قطاع مكون للناتج احمللي يف كثري من الدول غري الب8.10
القتصاد الوطين ، واجلدول التايل يوضح ئيس يف اأعطت للسياحة أمهية كربى كقطاع ر  بعض الدول املصدرة للبرتول

 1. 2014يف الناتج احمللي اإلمجايل يف دول املغرب العريب لسنةلقطاع السياحة مهة الكلية املباشرة وغري مباشرة املسا

 2014يب لسنة لدول املغرب العر  الناتج احمللي اإلمجايل :مسامهة قطاع السياحة يف4اجلدول

املسامهة غري املباشرة  باشرةاملسامهة امل الدولة
 واملستحثة

  148الرتتيب العاملي  ليةاملسامهة الك
 دولة

النمو  ةنسب
 2015.2025املوقعة

 4.8 129 6.7 3.2 3.5 اجلزائر

 2.7 48 17.9 9.8 8.1 تونس

 5.3 39 15.2 7.8 7.4 املغرب

 4.9  8.1 4.7 3.4 افريقيا

 3.8  9.8 6.7 3.1 العامل

جلزائر بلغت  الكلية لقطاع السفر والسياحة يف ايف اجلدول أعاله، نالحظ أن املسامهة  ألرقام الواردةمن خالل ا     
كنها تظل بعيدة عن النتائج ابملائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وهي نسبة قريبة من املتوسط احملقق يف إفريقيا ل 6.7

ابملائة على التوايل ومن حيث 15.20ابملائة و 17.9غت هذه النسبة نس واملغرب، حيث بلاحملققة  يف كل من تو 
بلدا، رتبت من حيث مسامهة قطاعها السياحي  184من جمموع  39ةملرتبعلى اتيب العاملي فإن املغرب حصل الرت 

حظ أن عامليا؛كما نال129ة ، وتليها اجلزائر يف املرتب48يف الناتج احمللي اإلمجايل، كما جاءت تونس يف املرتبة 
ما يبني األمهية   تونس واملغرب وهذا مجايل يف الدول املقارنةلقطاع السياحة على الناتج احمللي اإل ة غري املباشرةاملسامه 

للسياحة يف تونس واملغرب، ودورها يف تنشيط الدورة االقتصادية من خالل مايعرف ابملضاعف  االقتصادية 
ة وخدمة مغذية  ومكملة حسب  صناع 70أكثر من  أثر مضاعف على ة كثيفة العمل وذاتالسياحي،ابعتبارها صناع 

 ة العاملية يف هذا اجملال. ليت أجرهتا منظمة السياحالدراسات ا

 
، 22معارف جملة علمية دولية حمكمة،العدد دراسة مقارنة اجلزائر تونس، املغرب، ،احة يف بلدان املغرب العريبع السفر والسيألمهية االقتصادية لقطا يساين الربيع، بوراوي ساعد، ا ع- 1

 . 346-344،ص:2017جوان
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ومن جهة أخرى يعود التأخر الذي سجلته اجلزائر يف هذا التقييم، إىل هيمنة قطاع احملروقات على تشكيل       
يف  زائري ابإلضافة إىل عدم االهتمام الكا االقتصاد اجلمصادر الثورة يفن جهة، وعدم تنويع الناتج احمللي اإلمجايل م

احملقق يف هذا القطاع، حيث رتبت اجلزائر طات العمومية وهذا ما انعكس سلبا على نتائج ابلسياحة من طرف السل
لي اإلمجايل  سياحة يف الناتج احمل وهو حتقيق نسبة مسامهة لل 2015اهلدف الكمي املستهدف يف خطة األعمال أفاق 

 . ابملائة 2.3تبلغ

 مسامهة السياحة يف التشغيل: -2

يا للتوظيف والعمالة حيث تشري اإلحصائيات إىل ان االقتصاد السياحة استوعب السياحة مصدرا رئيسقطاع ميثل 
، كما 2014ة تقديرات  اجمللس العاملي للسفر والسياح مليون شخص على املستوى العاملي حسب277أكثرمن

خرى، ومتثل  عف مقارنة ابلقطاعات األالوظيفية يف قطاع السياحة تنمو مبا يقارب الض الفرص تشري الدراسات إىل أن
وظيفة عمل منها وظيفة واحدة ضمن قطاع 12من نسبة التوظيف على املستوى العاملي، أي أن كل  ابملائة8حوايل 

ا املنطلق فإن التنمية ومن هذ الث فرص عمل مباشرة وغري مباشرة، ياحة وان بناء غرفة فندقية جديدة توفر ثالس
ة يف كثري من بلدان املغرب العريب، واجلدول املوايل يوضح مسامهة قطاع  رجا ملعاجلة أزمة البطالالسياحية تعد ضرورة وخم

 ة يف هذه الدول. السياحة يف خلق فرص العمل املباشرة وغري املباشر 

 2014يف دول املغرب العريباملباشرة  باشرة وغري السياحة يف العمالة امل: مسامهة قطاع 5اجلدول 

 باشرة العمالة غري امل املباشرة العمالة  الدولة

النسبة من إمجايل  عدد املشتغلني الف
املشتغلني يف االقتصاد 

 ابملائة

النسبة من إمجايل  عدد املشتغلني الف
تغلني يف االقتصاد املش

 ابملائة

 6.0 660 3.0 332.5 اجلزائر

 13.9 473 15.2 230 تونس

 16.0 1740 7.1 775 املغرب

سياحة جاءت بقدر األمهية اليت توليها الدولة للقطاع، فالنسبة لبلدان قطاع ال نالحظ أن مسامهة من اجلدول       
التشغيلية يف   ابملائة من حجم الطبقة16املقارنة، جند أن املغرب قد حقق أكرب نسبة مسامهة للسياحة قدرت ب

وقد منا خالل  لفالحة،العمل بعد قطاع اهم يف توفري فرص ساموما، وأتيت السياحة كثاين أكرب م االقتصاد املغريب ع
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ب   املرحلة اجلزئية احملدد 2020ابملائة؛ كما حقق املغرب أهم املؤشرات رؤية 40بنسبة 2010-2001العشرية
 . 2015منصب شغل يف هناية  645.147

التحتية  د يف توفري البينا والذي جتسمهية كبرية منذ استقالهلد حظي القطاع السياحي أبيف تونس قأما      
جعلها تتماشى مع املقاييس الدولية    مستوى اخلدمات والرفع من حجم الطاقة الفندقية وهذا ماة،وحتسني الضروري

 لعامل، أي ما ميث230000اع السياحي يف جمال السياحة حيث يشتغل يف القط والتأهيل املستمر للعنصر البشري
جلوار، األمر الذي فتح أفاقا نسبة مقارنة بدول ا أعلىوهي ،2014ية لسنةابملائة من حجم العمالة الكل15.20

احملققة تفوق بكثري النسبة املسجلة عامليا، حيث  واسعة أمام عدد كبري من التونسيني للتوظيف هبذا القطاع،والنتائج
عدل متوسط: حوايل  ر والسياحة أبن السياحة تساهم مبليت صدرت  عن اجمللس العاملي للسفتقدر الدراسات ا

 ف على املستوى العاملي. ابملائة من نسبة التوظي9.4

وزارة السياحة  إعالن يتصدره  ع السياحة، ينذر بكارثة يف قطا 2016غري أن الوضع احلايل يف تونس مع بداية       
وميثل طاقة استيعاب   من الفندقية،ملائة  اب 48اربيجة اإلفالس، وهو ما ميثل نسبة تقفندقا نت270إبغالق أكثر من 

ابملائة،  26بنسبة 2015فض عدد السياح األجانب الوافدين إىل تونس يف هناية سرير، كما اخن116.000ر ب:تقد
 تعيشها تونس  ارطة طريق جديدة إلنقاذ القطاع السياحي يف ظل الظروف الراهنة اليتوهو ما يتطلب وضع خ

املبذولة يف هذا  الذي يظل يكبت اجملهودات السياسي واإلجتماعي منية املتهورة، وعدم اإلستقراروالسيما األوضاع األ
 القطاع. 

مية قطاع السياحة وجعله احد روافد التنمية قصد تن2030اليت تبنت إسرتاتيجية وطنية ألفاق -وابلنسبة للجزائر    
ما شرة وغري مباشرة، أي الف وظيفة بطريقة مبا660لسياحة فقد بلغ عدد املستغلني يف قطاع ا خالل األلفية الثالثة،

ابملائة، غري أن  9.4، وهو معدل أقل من معدل العاملي املقدربوع اليد العاملة يف االقتصاد ابملائة من جمم6ميثل 
 . 2015اشر وغري مباشر عامألف منصب شغل مب400ائر حققت الرقم املستهدف يف اخلطة املتمثل يف اجلز 

 حة يف ميزان املدفوعات السيا مسامهة-3

مدين تدرج ضمنه كافة العمليات اليت تدفع   من جانبني:جانب ن عبارة عن سجل منظم يتكو ميزان املدفوعات       
يت حتصل منها اخلارجي، واجلانب الدائن تدرج به كافة العمال ال تستورده من اخلدمات من العامل فيها الدولة مقابل ما
ادرات غري وتعترب السياحة إحدى الصتصدره من اخلدمات غلى عامل اخلارجي،  جنيب مقابل ماالدولة على النقد األ

 ورة يف ميزان املدفوعات وتتضح أمهية قطاع الساحة من خالل رصيد امليزان التجاري السياحي الذي ميثل الفرقاملنظ
حة املواطنني خارج بلدهم، فإذا كانت  ة سياحة القادمة ونفقات السياحة العكسيبني املداخيل السياحة املستقبلة السيا
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ري الصايف للميزان التجاري السياحي اجيابيا فإنه قد يغري العجز يف  لبية وكان التأثصافية للميزان التجاري سالنتيجة ال
ن التأثري افية للميزان التجاري اجيابية وكاامليزان التجاري إىل فائض أو خيفف منه على األقل، أما إذا كانت النتيجة الص

مليزان التجاري وابلتايل سوف االجيابية يف ا لك التأثري يف زايدة تلكاجيابيا، سيساعد ذ الصايف للميزان السياحي
 . ينعكس التأثري اجيابيا على ميزان مدفوعات الدولة

 2013-2010: تطور رصيد امليزان السياحي اجلزائري للفرتة 6اجلدول

 2013 2012 2011 2010 البيان 

 326 295 30 324 ات السياحية ائدالع

 482 565 57 677 النفقات السياحية 

 156- 270- - 350- السياحي زان رصيد املي

،  2013إىل 2010نالحظ من اجلدول أن رصيد امليزان السياحي سجل عجزا هيكليا متواصال خالل السنوات     
موع، كانت أكرب من  ئريون يف السياحة الدولية يف اجملياحية اليت يصرفها املقيمون اجلزاوهذا يدل على أن النفقات الس

ن السياحة الدولية الوافدة، وهو ما يؤثر سلبا على ميزان املدفوعات، ويؤدي إىل تقلص  ة ع العائدات السياحية الناجت
، بسبب اخنفاض النفقات  ياحي سنواياه املتناقض للميزان الساملوارد من العمالت األجنبية، مع مالحظة االجت 

 يظهره اجلدول السابق. السياحية كما 

ر عدد الوافدين األجانب إىل اجلزائر حيث مل يتعد عددهم يف فاض مؤشب يف ذلك إىل اخنويعود السب      
يما العكسية وال س سائحا، وابملقابل ارتفاع السياحة940.125حسب إحصاءات وزارة السياحة اجلزائرية  201سنة

 ارة تونس. اجتاه اجل

 . 2013-2010للفرتة د امليزان السياحي التونسيتطور رصي :6اجلدول 

 2013 2012 2011 2010 البيان 

 2863 2931 2529 3477 العائدات السياحية 

 768 673 678 611 النفقات السياحية 

 2095+ 2258+ 1851+ 2866+ رصيد امليزان السياحي 
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بيا خالل الفرتة املدروسة، وان أحسن أداء  يدا اجياس سجل رصن امليزان السياحي يف تونعلى العموم، نالحظ أ      
عرفت النتائج املسجلة اجتاها هبوطيا بسبب ما 2011ار دوالر، وابتداء من عام ملي2866مببلغ 2010ن سنة كا

تحف ابردو، واغتيال  وتغيري النظام،  وحادث م عرف ابلربيع العريب الذي شهدته تونس والتحركات االجتماعية
إىل تراجع عدد   عة السياحة يف تونس وأدتوالربامهي، كل هذه العوامل جمتمعة أضرت بصناي بلعيد سيني شكر السيا

 . السياح واخنفاض العائدات السياحية بشكل مباشر 

 . 2013-2010املغريب : تطور رصيد امليزان السياحي7اجلدول

 2013 2012 2011 2010 البيان 

 8201 8491 9101 8176 لسياحية العائدات ا

 2002 2095 2260 1879 ت السياحية فقاالن

 6199+ 6396+ 6841+ 6279+ سياحي رصيد امليزان ال

من خالل األرقام املبينة يف اجلدول، يالحظ التذبذب الواضح يف حجم العائدات السياحية على العموم، ولكن         
،حيث شهد امليزان السياحي 2011م الظرفية اليت مرت هبا تونس يف عا من املالحظ أيضا أن املغرب قد استفاد من

نف املغرب الوجهة السياحية الرابعة افريقيا خالل  ليار دوالر، ويصم6841ة املدروسة مببلغ يها أعلى خالل الفرت ف
 العاملي. كما أشارت إىل ذلك بياانت املنتدى االقتصادي2015

قة، يتبني الدور واألمهية االقتصادية للسياحة يف  بملؤشرات املذكورة يف اجلداول الساوابملقارنة الدول الثالث يف ا     
ابملائة من جمموع  القوى   16ية ومصدر مهم لفرص العمل بنسبة بلغتللعمالت األجنب غرب ابعتبارها أول موردامل

 العمل يف االقتصاد املغريب. 

 :7اجلدول

 2013 2012 2011 2010 الدول/السنوات 

 0.50 0.40 0.40 0.53 ائراجلز 

 25.15 26.26 28.58 30.23 تونس

 13.03 13.23 11.24 15.72 املغرب
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لعائدات السياحية الدولية على الصادرات، حيث يالحظ أن العائدات أعاله، األمهية النسبية يبني اجلدول       
بة الثانية ابملائة، وأييت املغرب يف املرت25السياحية يف تونس متثل نسبة كبرية من الصادرات تصل إىل أكثر من الربع 

هذه النسب نستنتج أن السياحة يف السياحة   وبناءا على، ابملائة 13من سبة وصلت إىل أكثر من حيث هذه األمهية بن
تونس واملغرب متثل موردا مهما لتوليد  إيرادات  النقد األجنيب، بسبب مسامهتها املرتفعة يف هيكل الصادرات، وال 

ذلك  ى النقيض منالصادرات حتقق إيرادات من النقد األجنيب وعلن أشكال السياحة الدولية اليت متثل شكال مسيما 
ياحة العكسية هي شكل من أشكال الواردات تؤدي إىل مدفوعات ابلنقد األجنيب ويف احلالة اليت تنطبق على  فإن الس

ائة وهي متثل قيمة  ابمل0.5لصادرات سوى نسبة يف املئة اجلزائر حيث ال متثل العائدات السياحية الدولية يف هيكل ا
 اد اجلزائري. حة يف االقتصضعيفة للسياايبني  املسامهة المهملة، وهذا م

 املطلب الثالث:على املستوى احمللي 

 1توزيع تسليم املساكن-1

 الوحدة السنة 

2013 256616 

2014 334127 

2015 310267 

وقد زادت حصة توزيع يف  2013 سنة وحدة256616أن توزيع تسليم سكن بلغنالحظ من خالل اجلدول        
 . 310267ت كان  2015دة يف  حني سنة وح 7711بقيمة  2014

 2015إىل2013التشغيل:  تطور سوق العمل من -2

طلبات  السنة
العمل 
 املتاحة

عروض 
العمل 
 املسلمة

توظيف  توظيفات كالسيكية
إطار يف 

جهاز 
النشاطات 

املدجمة 
 هنيةامل

اجملموع 
 العام

يفات توظ
 دائمة

يفات توظ
 مؤقتة

جمموع 
يفات التوظ

 الكالسيكية 

فات ظيتو 
 مباشرة

توظيفات 
يئات اهل

اخلاصة 
لتنصيب 

 العمل

توظيفات 
يف إطار 

عقود 
العمل 
 املدعم

جمموع 
التوظيفات 

 املنجزة

 

 -حاج حممد رابح، حلوان نرميان، الديوان الو طين لإلحصائيات ،نشرة 2016، رقم:46،ص: 111
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2013 1136477 349179 26627 233527 260154 - 9267 49076 318497 138973 457470 

2014 1198088 400734 25202 279181 304383 3892 10822 47262 366359 113417 479776 

2015 1005506 441812 19204 318917 338121 2408 12859 39445 392833 95084 487917 

ض نسبة  نالحظ من خالل اجلدول أن تطور سوق العمل شهد هو االخر بدوره تزايد يف توظيفات  واخنفا      
 البطالة. 

 2015إىل 2007باب منلشغل للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاملمولة وأثر ا تطور املشارع -3

ن عنوا
 السنة/

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

عدد 
املشارع 

 املمولة

8102 10634 20848 22641 42832 65812 43039 40856 23676 

 51570 93140 96233 129203 92682 60132 57812 31418 22685 أثر الشغل

يف تطور 2007الوطنية لدعم تشغيل الشباب من ولة وأثر الشغل للوكالة من خالل تطور املشارع املم نالحظ       
 51570أما ابلنسبة ألثر الشغل فقد بلغ  23676حيث بلغ عدد املشارع املمولة  2015مستمر حىت

 شبه الطيب": الصحة "السلك الطيب وال -4

 2015 2014 2013 التعيني/السنة 

 98551 93322 8955 عددالعمال يف السلك الطيب 

 123458 121803 132344 الشبه الطيب عدد العمال يف السلك 

مقارنة  2013أن السلك الطيب وشبه الطيب هو بدوره شهد إرتفاعا ملحوظا يف عدد املعينني سنة  نالحظ
 . 2015ابلسنة

 النشاطاء حسب قطاع عدد األطب -5 

2015 2014 2013 

 القطاع القطاع القطاع
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 العمومي اخلاص ميالعمو  اخلاص العمومي اخلاص

 أطباء 50325 15911 53306 16770 54953 18478

 جراحو أسنان 7195 5587 7240 5928 7261 6384

 صيادلة 1018 9520 1284 9794 1501 9974

 اجملموع  58538 31018 60830 32492 63715 34836

ة حىت سن 2013مومي منذ سنةتزايد مستمر بقطاعيه اخلاص والع ل أن عدد األطباء يفنالحظ من خالل اجلدو 
2015 . 

 والثانوي التعليم االبتدائي واملتوسط-6

2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 

6695939 

47.71 

64627667 

47.65 

6336000 

47.65 

6227981 

47.55 

 واملتوسطيف اإلبتدائي  جمموع التالميذ

 ابملائة منهم بنات

1378860 

56.72 

1526779 

57.63 

1499740 

58.22 

1497875 

57.57 

 التالميذ الثانوي جمموع 

 . 2015و2012نالحظ من خالل اجلدول تزايد مستمر يف عدد املسجلني يف املدارس بني سنيت

 : املنشآت القاعدية-7

2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 

 يةس االبتدائعدد املدار  17995 18143 18333 18588

 عليم املتوسطعدد إكماليات للت 5086 5159 5239 5339

 عدد الثانوايت  1956 2043 2141 2251

ابلنسبة  2015و2012يف تزايد مستمر مقارنة بني سنيت  نالحظ من خالل اجلدول أن املشآت القاعددية          
 وايت. للمدارس واكماليات  والثان
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 التعليم العايل: -8

 2015/16 2014/15 2013/14 التعيني

 1315744 1165040 1119515 املسجلون يف التدرج

 76961 76510 70734 سجلون فيما بعد التدرجامل

  311976 271430 حاملو شهادات

د مستمر حيث بلغت  نالحظ من خالل اجلدول أعاله ان نسبة املسجلون يف خمتلف التدرج ومابعد التدرج يف تزاي 
  ن يف التدرج أماابلنسبةو ابلنسبة للمسجل1315744و1119515ماعدده   2015و2013ة على التوايل سن 

 . 2015و2013لسنيت 76961و70734املسجلون فيمابعد التدرج فقد بلغ العدد

 ملنشآت القاعدية ا -9

 2015/16 2014/15 2013/14 التعيني

 50 48 47 اجلامعة

 13 10 10 لألساتذة املدرسة العليا

 10 6 4 لتقينيا للتعليم ااملدرسة العل

 1 1 1 املدرسة الوطنية العليا

 20 20 17 ةاملدرسة التحضريي

 9 12 12 

 . 2013مقارنة بسنة2016من خالل اجلدول تزايد يف املنشآت القاعدية سنة  نالحظ 
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 النقل: -10

 2015 2014 2013 2012 الوحدة التعيني

 12606 11695 10667 9900 ألف ناملسافرو 

 41419 39630 33957 31271 طن نشحال

 ائريةاخلطوط اجلوية اجلز 

مسافرون عرب 
 الداخليةاخلطوط 

 1711 1568 1538 1431 ألف

مسافرون عرب 
 اخلدود الدولية

 3559 3514 3010 2653 ألف

 17200 17462 13969 12949 ألف الشحن

 . 2015حىت2012مستمر من تزايدالخر أن قطاع النقل شهد ايضا هو انالحظ من خالل اجلدول أعاله 

 السياحة: -11

 2014 2015 

 1195 1185 توزيع الفنادق

 1185عدد 2014يف حني   1195عدد 2015  بلغ  سنة أن توزيع الفنادق نالحظ   

 الربيد واملواصالت -12

 *الربيد:

 2011 2012 2013 2014 2015 

عدد مكاتب 
 الربيدية

3456 3494 3559 3633 3678 

  مكتب سنة  3678بينما بلغ  3456عدد  2011ل اجلدول انه عدد مكتب الربيدية سنة خال من نالحظ
2015 . 
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 : املواصالت*

 2015 2014 2013 2012 2011 املشرتكني/السنة

 3267592 3098787 3138914 3231332 3059336 اهلاتف الثابت 

اهلاتف النقال  
جازي  موبيليس 

 دوأوري

35615926 37527703 39630347 43298174 43227644 

أما   2015سنة  3267592لغ ليب 2011سنة3059336كني عدد من خالل اجلدول أنه بلغ مشرت نالحظ 
 . 2017سنة 43227644ليبلغ عدد املشرتكني  2011سنة  35615926ابلنسبة هلاتف النقال بلغ

 التأمينات:  -13

 2012 2013 2014 2015 

 131140861 126992986 116430460 101395290 تأمينات جمموع ال

رات والنقل واالشخاص  بلغ  لسياع التأمينات فيما خيص امن خالل اجلدول أن جممو  نالحظ     
 . 131140861قيمة 2015أتمني ليبلغ سنة 1013952290

 . : املشاكل التسويقية بقطاع اخلدماتثالثال املطلب

 الث مستوايت هي: خمتلف الكتب إىل ثات كما جاءت يف اكل تسويق اخلدمميكن تقسييم مش

 سية إجتاه مؤسسة اخلدمة. املشكالت النامجة عن الالملمو  :أوال

 :  املشاكل املنبثقة من خاصية الالملموسية -

 .التجاريمشكل أتمني احلماية لالسم   -  مشكل التسعري و التكاليف - مشكل االتصاالت -مشكل التخزين

   املؤسسة و الزبون القة املباشرة بنيقة من خاصية العاملشاكل املنبث -

 مة ) صعوبة التفاعل(د اخلدو مور  تعقد املواجهة بني الزبون •

 .البيئة األخالقية - البيئة املاديةتنقسم بنية خدمة إىل بيئتني مها:مشكل رقابة البيئة: و  •



  -تسيمسيلت  -معي الونشريسي املركز اجلا             لخدمات ل مدخلحماضرات يف                              د. حممودي أمحد 

 

40 

 )شبكة التوزيع(مشكل اإلطار التوزيعي  •

 ج اخلدمة.  يف عملية إنتا  ية مشاركة املستفيدكل املنبثقة من خاصاملشا  -

 .كل تعاون الزبون مع نظام اإلنتاجمش - مشكل التغيري و التجدد يف السلوك - مشكل توحيد املواصفات أو إنتاج اخلدمة

 املشاكل التسويقية من وجهة نظر الزبون :اثنيا  

 الالملموسية: املشاكل املنبثقة من خاصة  - 

مشكل  -نمشكل صورة اخلدمة يف ذهن الزبو  - البحثبحث أو عملية مشكل إجراء ال -بون و مقدم اخلدمةمشكل الثقة بني الز 
 أمهية الكلمة املنطوقة 

 املشاكل املنبثقة من خاصية العالقة املباشرة بني املؤسسة و الزبون -

 .مشكل اجلاذبية واهليمنة - مشكل شخصية العالقة

 ةإنتاج اخلدمكة املستفيد يف عملية  ملنبثقة من خاصية مشار املشاكل ا -

  .املؤسسةستفيد خبدمات هيكل ارتباط امل - مشكل اعتماد األنظمة و اإلجراءات

 املشاكل التسويقية من وجهة نظر اجملتمع  :اثلثا  

  املشاكل املنبثقة من خاصية الالملموسة: -

 اليتني مها : : ويشمل يف النقطتان الت مشكل رقابة اخلدمة

 ستفدين احملتملني للخدمة .بني املنظمات اخلدمية واملالتصال رقابة ا*

 حرتاف اخلدمة *الرقابة على ممارسة او ا

 .مشكل التضخم - مشكل قياس اإلنتاجية

 املشاكل املنتجة من خاصية العالقة املباشرة بني املؤسسة و الزبون -

 .ل الوظيفيمشكل التقليل من اإلختال - مشكل شبكات العمل و التخطيط اإلقليمي

 تفيد يف عملية اإلنتاج:ن خاصية مشاركة املساملشاكل املنبثقة م -

 مشكل مسامهة املستفيد يف إدارة اخلدمة -داع اخلدمة و السياسة العامةيد أو إيمشكل حتد
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 . أسباب أتخر تطبيق تسويق اخلدمات اثلثا:

رتبة الثالثة ع اخلدمات ظل متأخرًا ويقع يف املت أن تطبيق الفكر التسويقي يف قطا أشارت نتائج إحدى الدراسا     
ة واملنتجة للسلع الصناعية، ويرجع أتخر تطبيق املفهوم التسويقي بقطاع  بعد املؤسسات املنتجة للسلع االستهالكي

 اخلدمات إىل مجلة من األسباب أمهها:   

 : مفاهيم التسويقية بقطاع اخلدماتعدم أتييد رجال اإلدارة العليا لل -

يرجع يف اعتقادهم إىل أن   التسويقية هبذا القطاع عليا إبمكانية تطبيق املفاهيمم اقتناع بعض رجال اإلدارة الن عدإ   
سويقية للمؤسسة، وهذا ما أكدته الدراسة اليت  التسويق هو البيع يف مفهومه الضيق، وهذا يعرقل تطور الثقافة الت 

أوضحت أن هذا  حيث حول النظرة إىل النشاط التسويقي، مستوى مديري البنوك ابململكة املتحدة أجريت على
ملصريف، بل اعتادوا ولفرتة طويلة من الزمن أن يقوم العميل بزايرة البنك طالًبا اخلدمة  األخري يف نظرهم ال يليق ابلعمل ا

 العمل على إشباع حاجاته.  من قيامهم جبذبه و املصرفية، ويتوسل للموافقة عليها بدالً 

 

 : خلدماتهيم التسويقية يف جمال اقبل كافية لتوضيح املفا كتاابت منعدم وجود   -

بعينات مل يكن االهتمام بتسويق اخلدمات قائًما، حيث اقتصرت معاجلة  ادميي وقبل فرتة السعلى الصعيد األك    
تب  مة اليت كانت غالًبا ما تدرج ضمن فصول من كتسويق اخلدمات على بعض الكتاابت السطحية وغري املنتظ

ا أهم الفروق بينها وبني إىل تعريف اخلدمات، تصنيفها، أمهيتها، وكذ الكتاابت التسويق واملبيعات، وأشارت هذه
  ؤسساهتم ال السلع، ومدى إمكانية تطبيق املفاهيم التسويقية ابملؤسسات اخلدمية مما دفع ابملديرين إىل االعتقاد أبن م

 حتتاج إىل تسويق خلدماهتا. 

ط بشكل سليم يضع احلدود اليت يسري عليها خلدمة كنشاإن تعريف اموحد للخدمة: على تعريف االتفاق  عدم -
بصفة عامة أن يكون هناك اتفاق نسيب على  ملدراء يف ممارسة هذا النشاط حيث أن نقطة البدء يف تفهم النشاطا

 . تعريفه

 هيم التسويقية يف قطاع اخلدمات: اخللط يف املفا -
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  لعوائق أمام متكني منظمات اخلدمة من رسم مة من أبرز اق وموحد للخد ضبط مفهوم واضح ودقي يعد االفتقار إىل    
يرى أن أنشطة اخلدمات كمتغري تسويقي، والبعض اآلخر يراها   فالبعضبرانمج تسويقي فاعل يف هذا القطاع، 

 . كهدف تسويقي 
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 تسويق اخلدمة اسرتاتيجية  لثاين:الفصل ا

  أنهري ، غاملؤسسات اخلدمية  قبلالباحثني ومن  قبلري من م كبهتمادمات يف الوقت الراهن ابق اخلحضي تسوي
ابخلدمات أدى إىل  االهتمام كما أن زايدة،  حيتاج إىل جمهودات تسويقية متكاملة تركز على متطلبات املستهلكني

والسبب الذي جعل ، للمستفيدين  لتقدمي اخلدمةراسة أمهية تسويق اخلدمات ليصبح فعاالضرورة اللجوء لد
صرة وخاصة بعد تكاملها مع  خدمات يف احلياة املعا تزايد الدور الكبري للخلدمات هو ؤسسات هتتم بتسويق اامل

ع واخلدمات لكن معظم املفكرين  وقد اختص التسويق ابهتمام تدفق السل، املنتجات املادية يف حتقيق املنفعة املطلوبة 
 حد اآلن وذلك راجع إىل  بقى غامضا إىليق اخلدمات يم تسو لع مما جعل مفهو دراستهم حنو السانصبت 

 لتقدميها للعميل.   تتسم هبا اخلدمات مما جتعل صعوابت وعراقيل أمام املؤسسة اخلدمية اخلصوصيات اليت

   .اخلدماتهيم املتعلقة ابلتسويق وخصوصا تسويق لذلك سوف نبني من خالل هذا الفصل خمتلف املفا 

 يق  ول: املفاهيم األساسية للتسو ث األاملبح

ألي أدارة مهما كانت طبيعتها التخلي عليهمن اجل اصبح التسويق من املفاهيم االساسية اليت الميكن 
ن واخلدمات املقدمة، الوصول إىل إدارة متميزة وفعالة، فمن خالل التسويق ميكن حتقيق التوافق بني الزابئ

 ون للمؤسسة. من رأس مال الزبوابلتايل تعزيز 

 التسويق . املطلب األول: مفهوم

والذي يعين السوق وكذلك يشتق  Mercatusلالتيين :من املصطلح ا  هي كلمة مشتقة Marketingكلمة تسويق   إنَّ 
مال اليت  ميكن القول أن التسويق يعين تلك األعتعين ضمن أي  ingو ، واليت تعين املتجر  Mercariمن الكلمة الالتينية 

 خل السوق. تتم دا

 : تعريف التسويق .أوال  

وإىل غاية اليوم  ، لعديد من وجهات النظر املختلفة نفسنا أمام افإننا جند أ إذا أردان تعريف التسويق تعريفا رمسياً 
فإذا ، لعلميالعلمي أو املمارسني له يف الواقع ا ليس هناك إمجاع بني املهتمني ابلتسويق سواءًا بني الباحثني يف احلقل

د على  د من اإلعتمالذلك كان الب، هذه املراحل  سنجد هناك خالف واضح عرب التطور التارخيي للتسويق ينا إىلإرأت
 خريةالتسويق األمريكية هذه األ اخلطأ، ومن بني هذه املراجع مجعيةبعض املراجع اليت تكون مصدر ثقة قصد جتنب 

،  ملصطلحات التسويقيةتعريف التسويق وشرح ا إعادة صياغةني من صياغة أو سواءًا الباحثني او املمارسيت اهتمت ال
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جلمعية تشكل عدة جلان حبيث ختتص كل جلنة ر بشكل جلي تشعبت فروعه وبدأت اوملا تطور املفهوم التسويقي وظه 
وقد  ، لدويل....جلنة التسويق ا، نة التسويق الصناعيجل، يف فرع معني من التسويق مثال: جلنة التسويق اإلستهالكي

نص تعريف كان حيث  ، 1985مث  1960والذي أعيد صياغته سنة  1948سنة  هذه اللجنة بصياغة اول تعريف قامت
ىل إنسياب السلع واخلدمات من املنتج إىل ا" التسويق هو أداء مجيع أوجه النشاط اإلقتصادي اليت تعمل  1960

 املستهلك" . 

 

ف التسويق " عرَّ  ل دقيق مفهوم التسويق حيثحددت بشكيف اليت التعار  من بني كوتلر""فيلب تعريف ويعترب  
جاهتم ورغباهتم من خالل عات يف إطار إداري وإجتماعي معني للحصول على حااجلهود اليت يبذهلا األفراد واجلما

 وتبادل املنتجات ذات القيمة مع اآلخرين" ،  وعرض، خلق

ت  ع حاجات رغباإشبا  متكامل يهدف إىلق هو مدخل نظمي ل هذه التعاريف ميكن القول أن التسويمن خال
امل لعناصر املزيج التسويقي على أساس اإلبداع واالبتكار من خالل التصميم والتخطيط اجليد واملتك املستهلكني
 ي املستهلكني مع حتقيق رحبية املنظمة وحتقيق أهداف اجملتمع.بشكل يرض

   ا: األركان األساسية ملفهوم التسويق:اثني

ليس   سويقفالت، ختاذ القرارات وإدارة املوارد بكفاءةال ا مرشدوإطار ذهين، كما اهنويق هي فلسفة إن مفهوم التس 
ربعة اليت يقوم وتتمثل األركان اال، نشاطا تتواله املنظمة بل هي فلسفة تنظيمية تؤثر على عملياهتا وتقوم بتوجيهها 

 . إلجتماعية املسؤولية ا، ود الكلية للمؤسسة ه اجل، الرحبية، يلملفهوم التسويقي هي: التوجه حنو العمعليها ا

وأن قدرة ، شباع احلاجات والرغبات للمستهلكيقوم على أساس إ إن مفهوم التسويقالتوجه حنو العميل:  - 1
  وهذا يتطلب منها حتديد اسواقها ، ئها املؤسسة على حتقيق اهدافها يعتمد على مدى قدرهتا يف تلبية متطلبات عمال

 . ورغبات هذه األسواقستجابة حلاجات املستهدفة واإل

ا تدرك أبنه لتحقيق  عميل على حساب املؤسسة فقط بل أهن يقتصر مفهوم التسويق على إرضاء ال ال الرحبية: - 2
نه افضل طريقة لتحقيق الرحبية هو  لذلك ميكن القول أ، اهداف الربح فإنه جيب التوازن بني إرضاء العميل والرحبية 

 ني. ل من املنافسة أفضات العمالء بصور اع وتلبية متطلبإشب
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يزيد من  وهذا ما املؤسساتيق يف مل فعال ملفهوم التسو جيب ان يكون هناك تكااجلهود الكلية للمؤسسة:  -3
إن اإلجتاهات حنو  ، لتسويقى تنجز بصورة تتطابق مع مفهوم ان تكون تلك الوظيفة والوظائف االخر إحتمالية أ
 دارة.ب تبنيها من قبل اإل طبيعياً بل جيميل ليست تطورا التوجه للع

يف مفهوم التسويق فمن غري املمكن إشباع   مهماً  تماعية عنصراً تعد املسؤولية اإلجاملسؤولية اإلجتماعية:  - 4
يرضي العديد  ؤسسة تستطيع تقدمي منتج، فاملحاجات ورغبات العمالء بطريقة تتعارض مع رفاهية اجملتمع ومصلحته

  .د يلوث البيئةق نهمن العمالء لك

 سفية للتسويقالتوجهات الفل املطلب الثاين:

أبن األفكار السائدة عن عهد اإلنتاج السابق لعهد التسويق غري صحيحة   E.Gilboy1932يؤكد بعض املفكرون مثل 
ويق هم أن فكرة التسلتسويق أي جهود حلث الطلب ، ويرى بعظمتامًا ففي عهد الثورة الصناعية كانت هناك بذور ا

فاهيم تطورات هذه امل حيث شهدت، P. Chapuis ا وبريطانيا حبسب عشر يف فرنس سابع والثامنرن الظهرت يف الق
، من خالل هذا املطلب نعتمد  ة اليت شهدهتا اجملتمعات احلديثة مستمرة إستجابة للتحوالت اإلقتصادية واالجتماعي

 ي:  جهات تسويقة وذلك كمايلإىل مخس تو سم هذه املراحل إليه فليب كوتلر والذي يق ما ذهب إىل

 ( 1930 –املفهوم اإلنتاجي ) غري حمدد   أوال:

وهو توجه ظهر يف بداية ، ه املرحلة كان النشاط التسويقي عبارة عن التجارة يف شكل مقايضة سلعي أبخرىهذ قبل
 أم يف ظل املفهوم اإلنتاجي فإن ، ةلعملية التسويقي ابصلة  يس لهعملية اإلنتاجية أصال ولط ابلالثورة الصناعية وارتب

ه من خالل التحسينات العلمية أي بتطبيق عناصر اإلدارة اإلنتاج وختفيض تكلفت املؤسسة تقوم أساسا إىل زايدة
الفكرة كامنة وراء كافة التصرفات  و قد ركز هذا املفهوم على فكرة " إننا نبيع ما مت إنتاجه" وظلت  ، .العلمية

وابلتايل ، نتاجعابية اهلائلة يف السوق ما يربر زايدة اإلطاقات اإلستفهناك من ال، ؤسسةم هبا إدارة املسويقية اليت تقو الت
   .نتاجه من سلع وخدماتإ ال توجد هناك أي مشكلة يف توزيع وبيع كل ما مت 

أداء مما يعين  دم افضل جودة أوم أن املستهلك يفضل املنتجات اليت تقيفرتض هذا املفهو  املفهوم السلعي:: اثنيا  
ا هلذا التوجه فإن املدراء يركزون عل فقوو ، من وقت آلخر، لع والعمل على حتسينها اخلدمات والس يز على جودة الرتك

املفهوم مثل   وهناك العديد من الشعارات اليت طرحت خالل هذا، منتجاهتم اكثر من تركيز على إحتياجات السوق
  فسهااملنتجات اجليدة تبيع ن
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 (   1950-1930البيعي ) املفهوم اثلثا:  

إدارة تلك  احية اإلنتاجية ويف نفس الوقت بدأ إهتمام القائمني على لزايدة املنشآة اإلنتاجية فقد زاد اإلهتمام ابلنراً نظ
  ية ظهورعي وبداياملفهوم الب بيع والتحول إىلم وذلك من خالل الاملنشآت بكيفية تصريف أكرب قدر ممكن من إنتاجه

  ذا التوجه هوطرق التوزيع البيع الشخصي...و اهلدف من ه، واإلعالن  ية اجلديدة مثل: فن البيعالتسويق الوظائف
 .  ات الشائعة اليت حتكم توجهات اإلدارة حنو التسويقهتعترب هذه الفلسفة من التوج كما،زايدة الرحبية

 1955توجه التسويقي مرحلة ال رابعا :

التسويقي وبدال من فكرة بيع مامت إنتاجه أن  املفهومعي إىل ين املفهوم البم ت اإلدارةانية حتولية الثالعاملبعد احلرب 
تضمن نواع اليت تنتج سواءاً تستثمر يف إنتاج السلع القدمية أو تطورها وحتسنها او تقدمي سلعاً جديدة تركز على أي األ

دراسة  ، ةدراسة السلع ، ببحوث السوق هتمامالااه اجلديد يف جت، وتبلور هذا االمن قبل املستهلكني  قبال عليهااال
، وم اجلديد للتسويق وتتحدى بهت للتسويق تتوىل الدفاع عن املفهكما بدأت املنشآت يف إنشاء إدارا،  املستهلك

يت ات اللقرار اء االقتصاديني أن تصدر مجيع اولقد إقرتح بعض اخلرب ، وبذلك أصبح التسويق الوظيفة األساسية لإلدارة
مبعىن أن ، لنجاح املشروعات كضرورةستهلك  ديث مع الرتكيز على املللمفهوم التسويقي احل  قاإلدارة وفتتخذها 

   Robert king 'روبرت كنج'ويعد ، املدخل احلديث يؤكد على ضرورة مشاركة املستهلك يف تشكيل القرارات اإلقتصادية

م جهود خدااست بتعبئة وتقوم " فلسفة إدارية حلديث حيث عرفه ضع تعريفًا واضحا للمفهوم التسويقي اأول من و 
املخطط  عدة املستهلكني يف حل مشكالهتم املختارة يف ظوء الدعموإمكاانت املشروع والرقابة عليها لغرض مسا 

   .للمركز املايل للمشروع"

 مرحلة التوجه اإلجتماعي: خامسا  

يرمي  وعات وبني ماتماعية للمشر اإلج م بني املسؤوليةلتناسق واإلنسجافكرة هذا املفهوم على إجياد نوع من اتقوم     
فضل يهدف الدور اإلجتماعي للتسويق إىل ضرورة القيام بتوفري احلياة األإليه املفهوم احلديث للتسويق حيث 

 ى  البيئة من التلوث. للمستهلك من خالل تقدمي السلع واخلدمات املناسبة واحلفاظ عل

واليت حتدث  ، ال مليات الديناميكية ملنشآت األعمبقوله" إن التسويق يتمثل ابلع  Perer Drukerاحث  و قد  أشار الب
ومنه ميكن القول أن التسويق اإلجتماعي هو" التوجهات اإلدارية اليت  ، اهداف وقيم اجملتمع"مل مبنتجاهتا مع التكا

دافها  يق أهاح املؤسسة لتحقالطويل وهو مفت املستهلك ورفاهية اجملتمع على املدى تنصب بشكل رئيسي حنو رضا
   ياهتا".ومسؤول
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 ية التسويق.املطلب الثالث: موقع املستهلك يف إسرتاتيح

إن ظهور مفهوم التسويق املوجه للزبون كان نتيجة تطور كبري يف ثقافة املؤسسات واملقارابت الفكرية التسويقية وكذلك 
 ل يف النظم التسويقية. حتو 

متمثلة بصفة انت األساليب التسويقية املنتشرة يف إطار التسويق املوجه للمنت ج ك، (1980انينات )يف سنوات الثم
حبيث املسعى االسرتاتيجي األول لكل املؤسسات االقتصادية هو تطوير ، يف التوزيع املوسع واالتصال املوسع أساسية

مع العمل على   ر جاذبيةوجعل عروضها أكثعن طريق متييز منتجاهتا ، ن منافسيهاحصصها سوقية بطريقة أسرع م 
 ات جديدة يف السوق. ستمر عن طريق إطالق منتججتديدها امل

ملتزايدة يف هده الفرتة إىل ظهور مبدأ اجلودة الشاملة والذي انتشر بسرعة ودفع ابملؤسسات حنو تطوير  نافسة اأدت امل
لتسويق أبعد  هذا افيضها. غري أن التكاليف هبدف خت من أجل حتسني منتجاهتا والتحكم يف تقنيات اإلنتاج والتسيري

وأدى هبذه املؤسسات إىل نسيان العنصر ، وطرق حتسينه وجتديده  نظرا لرتكيزه على املنتج فقط، زابئنها املؤسسات عن 
 الرئيسي يف العالقة التجارية وهو: الزبون. 

االتصال وتغريت  ملعلومات و كنولوجيا اورت ت(  تط2000( إىل غاية سنوات األلفني )1990منذ بداية التسعينات ) 
منافسة شديدة إضافة إىل تغري سلوك الزابئن  خلت مرحلة النضج وأصبحت تعرف كثري من األسواق اليت دظروف ال

سسات حنو البحث عن  ابختيار املنتج وهو ما دفع ابملؤ  فأصبحت اجلودة وحدها غري كافية إلقناع هؤالء الزابئن
وابلتايل و ضعت اإلسهامات ، ن سب رضا الزبو وعي أبمهية ك ىل الفسة والذي أدى إاملنتج عن املنامصدر جديد لتمييز 

فأصبحت املؤسسات هتتم ابلزبون وانتقلت بذلك حنو التسويق  ، لزابئن رة بناء عالقة مباشرة بني املؤسسة وااألوىل لفك
 املوجه للزبون.

  جات ومتطلباتمع حاات أكثر مالءمة رتح منتجات وخدمويق املوجه للزبون أصبحت املؤسسات تقيف إطار التس
 الزابئن وحتفيز سلوكهم الشرائي. أجل تطوير وتقوية عالقة املؤسسة هبؤالء الزابئن من 

الفكرة ف التسويق املوجه للزبون انتشارا واسعا وأصبح الزبون هو الرأمسال األساسي للمؤسسة حبيث تتمثل عر  
وموجهة حنو املدى   سة و كل زبون فة بني املؤسة مضاة ذاتية ذات قيمون يف بناء عالقاألساسية للتسويق املوجه للزب

أي أن ، ية العالقة التجارية ح التنافس بني املؤسسات يدور حول بناء العالقة مع الزبون قبل بداالطويل. وابلتايل يصب
 يسبقان التبادل التجاري.تبادل املعلومات والتبادل االجتماعي 
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 خلدمات ويق اات تساين: أساسياملبحث الث

مة بواتئر تصاعدية وبتحسن ملحوظ جناح املنظمات اخلدمية هي التواصل يف تقدمي اخلدإىل اليت أدت من العوامل 
ات  يضاف إىل ذلك أن االستمرارية يف تقدمي اخلدمات يتطلب تقدمي خدمات جديدة تفوق توقع ، من فرتة ألخرى

ف  قق اهلدا حي، ورمب ف سوقي يف آن واحدكثر من هدن مزيج تسويقي ألدين وإمكانية ختصيص أكثر مياملستف
 لقصري والبعيد على حد سواء. املطلوبة للمنظمة اخلدمية على املدى ا

 املطلب األول: مفهوم تسويق اخلدمات  

 أوال: مراحل تطور تسويق اخلدمات 

 املراحل هي:  يف نشأته وهذه  اك ثالثة مراحل مر هبا تسويق اخلدماتأن هن Bitner & Fiskأوضح كل من 

 (:  1980قبل  ما البطيء ) الزحفمرحلة  -1

يف بوتقة احلاجة لفصل أدبيات التسويق ملعاجلة املشاكل ذات الصلة ت خالل هذه املرحلة لقد انصبت املناقشا 
بتسويق وين نظرية خاصة برزت كتاابت جتادل وتناقش يف جدوى تكفقد ، املباشرة والوثيقة بقطاع اخلدمات حصراً 

بنشاطات مؤسسات اخلدمية تفسر وتشخيص وحتديد اخلصوصيات املتعلقة أكثر دقة يف كثر مالئمة و كون أاخلدمات  
 دمية. كل املتعلقة مبخرجات املنظمات اخلوميكن من خالهلا حل كافة املشا 

امني ذلك على  مضو  تسويق السلع إلختالف ما بني القنوات املستخدمة يفالضوء على جوانب ا Donnelly لقد سلط
   Chostackللباحثة ففي مقال ، وجه سلعيلتسويق إبعتباره ذي تت معظم اإلنتقادات موجهة لعلم ااإلسرتاتيجية وكان

ل يعقل أن حيث أكدت " ه، تساءلت فيه عن جدوى إقحام السياسات التسويقية املكرسة للسلع يف جمال اخلدمات
   .ت؟ "ضرواويق الفواكه واخل م بنفس طريقة تستسويق اخلدمات املصرفية تت

 ( . 1986و  1980ة املشي املتسارع ) مابني حلمر  -2

حيث مت بذل اجلهود  ، رحلة تزايدا ملحوظا يف األدبيات ذات العالقة املباشرة بتسويق اخلدماتهذه املشهدت   
،  األهم القضية على اه بشكل مكثفنتباإلكما مت الرتكيز و ،  من ذي قبل ضحاً لتصنيف اخلدمات بشكل أكثر دقة وو 

منوذج الفجوات جلودة اخلدمة  Birry et parasuraman et Zeithml رطو  فقد، عمليات اخلدمة اجلودة يف وهي إدارة أال
ليت برزت خالل هذه الفرتة ومن الدراسات املهمة ا، مسلطني الضوء على أمهية اجلهود املبذولة لتقييم جودة اخلدمات
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 والتسويق الداخلي والدليل املادي وموردي اخلدمات، يدواملستف دمةسة اخلتفاعلية بني مؤسقة ابلعالقات التلك املتعل
 . التوزيع والرتويج ، السعر ، هي املنتجو  4PS واليت تعرف تقليداي بـ، والناس كمكوانت إضافية للمزيج التسويقي

 ( . إىل الوقت الراهن  1986ريع ) من عام مرحلة الركض الس -3

ل  عاجلت بشكل دقيق ومباشر املشاكدبيات التسويقية اليت نامي وتعاظم أمهية األه املرحلة تحيث شهدت هذ
خلدمة واخلدمة كعملية ومستوايت  حيث ظهرت دراسات تتعلق بتصميم اخلدمة ونظام ا ، اخلاصة ابملؤسسات اخلدمية 

ية يف اخلدمات وقواعد  ل الرحبوحتلي اث لدراسةوظهرت أحب، رضا املستفيدين من اخلدمة وجودة و  ،تصال الشخصياال
   : اانت يف هذا الشأن منهاالبي

تاج إىل مداخل وإسرتاتيجيات تسويقية ختتلف عن تلك  وا على أن قطاع اخلدمات حيفالباحثون التسويقيني ركز 
واستنتاجية  ةتمامهم ملوضوعات متعمقة وحتليليجل إهالسائدة يف قطاع السلع وعليه فقد كرس هؤالء الباحثون 

علقة اليت أضافت ومن الدراسات السابقة املت، وهو تسويق اخلدمات ، سويقلفرع جديد من فروع الت صلة خصيصاً مف
،  اخلدمة كعملية، نظام اخلدمة ، تلك املتعلقة بتصميم اخلدمة، دبيات تسويق اخلدمات خالل هذه املرحلة الكثري أل

وشاشة حتليل  والتسويق الداخلي ، دين من اخلدمة دة ورضا املستفيايت اإلتصال الشخصي يف اخلدمات واجلو ومستو 
والدراسات التسويقية املتخصصة يف مضمار   خرى اليت تضمنتها البحوثابإلظافة إىل عشرات املواضيع األ، ةاخلدم 

ات العاملة يف قطاع اخلدمات من رسم وعمليات اخلدمة بشكل أفضل يف حماولة لتمكني املؤسس، اخلدمة حصرا
 . اعلة ومؤثرة قية ف تسوي سرتاتيجياتا

 .تسويق اخلدماتاثنيا: تعريف 

وجيه إنسياب اخلدمات من املنظمات إىل األنشطة املتكاملة اليت تقوم بتتسويق اخلدمات أبنه جمموعة من  يعترب
الء قي متكامل، حيقق أهداف املنظمة والعم العمالء يف إطار ما يسمى سوق اخلدمات وذلك من خالل مزيج تسوي

السريع هلذا على الرغم من النمو اخلدمي مل يتم إال من وقت قريب و املمارسات التسويقية يف القطاع  ن أ ، حيثمعاً 
يتعدى بعض األساليب واملمارسات التسويقية احملدودة  كان يعتمد عليه ال إال أن ما ، القطاع أبشكاله املختلفة 

صية تسويق رة النظر يف تلبية خصو ات كانت قاصهذه املمارسسة، يق السلع امللمو على مفهوم تسو  أساساً واملستندة 
إن النظرة الضيقة لدى املسوقني التقليديني كانت يف  ، زها هذه اخلصوصيةلتايل معاجلة املشاكل اليت تعز اخلدمات واب

ملتعلقة يق السلع قادرة على معاجلة املشاكل ارايته املستخدمة يف تسو اضي القريب على مفهوم التسويق ونظامل
ة بدأت أتخذ إال أن هذه النظري، ويقية خاصة ابخلدماتوضع فلسفة تس من الضروري   ليساخلدمة وابلتايل خبصوصية

نظرة جديدة وخاصة يف هناية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن  ات جديدة وخمتلفة مما أدى إىل نشوءإجتاه
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، لعاملي واإلقتصاد ا مجايل للبلدلي اإليف الناتج احمل مسامهته الفعالةك لتنامي قطاع اخلدمات بسرعة كبرية و املاضي وذل
   ها عن السلع املادية.هوم اخلدمة واملضامني اليت متيز واهتمام الكثري من الباحثني مبف

زاد من حدة املنافسة   Services Merketيسمى بسوق اخلدمات  عدد املنظمات اخلدمية وظهور ما زايدةغري أن  
وبشكل يساهم ابلتقليل من  ، فضل جودة ممكنة ممكن من اخلدمات أبقدمي أكرب عدد هذه املنظمات لتفيما بني 

التحول حنو اإلهتمام ابلكتاابت يف جمال تسويق اخلدمات كنشاط  الء إىل أقل درجة ممكنة مما ادى إىلشكاوي العم
اولة ية حملويق السلع املادة الناجحة يف تسطبيق بعض املفاهيم واألدوات التسويقيوابلتايل دراسة إمكانية ت، متخصص

   واالجتماعية.صادية احلياة االقت هذا القطاع يفدمات خاصة بعد زايدة دور ا يف قطاع اخلتطبيقه

واليت تتم من   7psتسويق اخلدمات جمموعة من األنظمة املتكاملة واملتمثلة يف انشطة املزيج التسويقي  إذن يعترب
الداخلي هبدف إشباع  علي والتسويقلتسويق التفاجي واي التسويق اخلار د من التسويق وهخالل تفاعل لثالثة أبعا

 هلكني وحتقيق رضاهم وحتقيق مصلحة اجملتمع. حاجات ورغبات املست 

  املطلب الثاين: أبعاد التسويق اخلدمي

ام املزيج ي تقليدي إبستخدت حيتاج إىل اكثر من جمرد تسويق خارجهلذه التعقيدات فإن تسويق اخلدما  نظراً         
وميكن توضيح  ، لي) تفاعلي( تسويق اخلدمات حيتاج إىل تسويق داخلي وتسويق تداخان بل ، لتقليدييقي االتسو 

 ذلك من خالل املثلث املوضح ابلشكل املوايل والذي يساعد املؤسسات اخلدمية على تسويق خدماهتا ومواجهة تلك
دمة وهي متثل مفتاح  عًا لتطوير وعود تقدمي اخلع تعمل متضمن ثالث جماميإن مثلث تسويق اخلدمات ي، التحدايت 

يث أهم النقاط اليت تبني كيفية تسويق اخلدمة هي: املنظمة وهي تشمل ل ضمن مثلث تسويق اخلدمات حبالعم
لنقاط الثالثة )املستهلكني( وكل نقطة من ا ستفيدينامل، العاملني أو مقدموا اخلدمة ، SBUمل اإلسرتاتيجي وحدات الع

ي والتسويق  التسويق اخلارجي وعمليات التسويق الداخل مثل عمليات وهي متكاملة، ها البعضتلف عن بعضخت
جيب أن تكون قد نفذت بطريقة صحيحة وكذلك يف بناء  وصيانة العالقات مع العمالء الداخليني  ، التفاعلي 

للزابئن وسوف  هودول صنع وحفظ العلتسويقية تدور حألن اهلدف من مجيع هذه الفعاليات ا، والعمالء اخلارجيني
 :النقاط الثالثة نقوم بشرح هذه 
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 صناعة اخلدمة لتسويق يفأنواع ا  03الشكل  

. 

 

Zeithaml , V bither, M Service marketing integrating  customer Focus Across the Firm, 2Edition,McGraw-Hill, NY ,( 

2000) P 16 . 

أو الرابط بني املؤسسة   ة  ل  تسويق اخلارجي الصِّّ مليات التعترب ع  Marketing External أوال: التسويق اخلارجي
مع تقدمي توضيحات للخدمات اليت   ئهاكما ميثل تلك الوعود أو املعلومات اليت تقدمها املؤسسة لعمال،  واملستهلكني

ت  رئيسي يف تشكيل أو معرفة توقعا اخلارجي للخدمات دور كما أن عملية اإلتصال،  تلف العروض تقدمها وكذلك خم
دم خدمة التسويق املباشر والغري املباشر يف  املستهلكني وإدراكاهتم ألهم توقعات املستهلكني تؤثر يف املؤسسة اليت تق

 .  عمليات التسويق ات والتسويق اخلارجي التقليدي لتسهيلالسلع واخلدم 

هتم سوف تؤثر بشكل سليب  كني واملرتبطة إبدراكاعطيها املؤسسة اخلدمية للمستهلتعترب الوعود والتوقعات اليت ت
 وبشكل إجيايب على توقعاهتم واملستوى املطلوب للخدمة .   

يسعى التسويق يف عمومه التعبري عن أنشطة تبادل تتم بني طرفني أو أكثر، وكل : التسويق الداخلي: اثنيا
مات ومنتجات اليت  دم هلم خدها حني تقدل رئيسية وذلك بتعاملها مع عمالئ نظمة تزاول نشاطها عرب عمليات تبام

لذي يتم داخل املنظمة، واليت  تليب احتياجاهتم ويقدمون هم الدعم املايل واملساندة املعنوية، وهناك أيضا تبادل رئيسي ا
وبني جود تبادل آخر بني االدارة يرين مع بعضهم البعض، اضافة إىل و تكمن بتعامل اإلدارات واألقسام واملوظفني واملد

وال ميكن ألي منظمة أن تقدم خدمة جيدة، ما مل يكن لديها موظفون قادرون على ذلك نظمة، مجيع العاملني يف امل
داخلي وهو عرف مبصطلح التسويق الييسي الذي أدى إىل ظهور املفهوم اجلديد للتسويق والذي وهذا هو السبب الرئ

 المنظمة

compagny 

 العاملين 

provider 

 المستفيدين 

costomers تسويق تف اعلي 

Interactive Marketing 

 تسويق خارجي 

Marketing external 

 تسويق داخلي 

Marketing internal 
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ر آخر فإن طبيعة الدور الذي يلعبه  الحتياجات الداخلية يف املنظمة، ومن منظو نهج إشباع اة ادارية وميعترب كفلسف 
روض التسويقية اليت تقدمها، فكان البد العاملون ابملنظمة يف حتديد مستوى جودة اخلدمة ومدى رضا العمالء من الع

منية على  خلي فهذا التبين يوحي إىل إشارة ضة اليت تتعلق بطبيعة التبادل الداأن تتخذ املنظمة مفهوم اجلودة الداخلي
 اجلودة اخلارجية مرتبط وانتج عن مستوى اجلودة الداخلية. أن مستوى 

" إىل تطوير آليات التسويق يف قطاع املوظفني من خالل تشبيههما للوظائف اربيت" و "ساسر أشار كل من "      
مالء  منتجات وموظفيهم ع ديرين عروض الوظائف اليت يقدموهناابلعمالء بقوهلما: "إن اعتبار املابملنتجات واملوظفني 

اهتم". يقول كل من  جيربهم على االهتمام ابلوظائف لديهم بدرجة االهتمام نفسها اليت يولوهنا ملستقبلي خدم
فيزهم واالحتفاظ هبم من خالل  : "إن التسويق الداخلي هو جذب موظفني مؤهلني وتطويرهم وحت برييوابراسرومان 

وم التسويق الداخلي على فلسفة معاملة املوظفني  جيب أن ترضي احتياجاهتم، ويقامل مع الوظائف كمنتجات التع
 الوظائف كمنتجات تناسب االحتياجات البشرية  كعمالء وهو اإلسرتاتيجية املسؤولة عن تشكيل

لتسويقي ليغطي أبنه " نشر مسؤولية النشاط ا Gilmore and carson" جلمور وكارسون كما عرفه كل من "  
إشباع للزابئن جتهيز التطبيق املسبق للمبادئ التسويقية لبيع املوظفني دورهم ية األخرى يف املنظمة و الوظائف اإلدار 

 .  ضمن املنظمة املساعدة لذلك"

صفر   ادعم )هناك ثالث اجتاهات تعمل على حتديد أهداف التسويق الداخلي وهي كالتايل:و 
 ( 58،ص2005،لمان س

أمثلتها:  العميل  تمكنها من حتقيق رسالتها ومنل هاو هي القيم اليت تسعى املنظمة لنشر  :املؤسسةثقافة تنمية -  
 دائما على حق، السرعة يف األداء، اجلودة احملققة من أول مرة.

 اليت تضمن احلفاظ على تطبيق هذه وذلك من خالل وضع الربامج واخلطط :احلفاظ على ثقافة املؤسسة وتوجهاهتا -
هلذا تكون أهداف تها ستعود مرة أخرى إىل األداء غري املتكامل وإال فإن املعايري و االجتاهات اليت سبق تنميالقيم، 

 : التسويق الداخلي هنا هي 
 ضمان أن املمارسات التسيريية داخل املؤسسة مشجعة لدعم توجهات العاملني حنو املستهلك والسوق.  -

 بكفاءة عالية.  از املهام املطلوبةملني عليها ، واليت متكنهم من اجنضمان تدفق املعلومات وحصول العا -

حيث يلعب التسويق الداخلي دورا هاما كأسلوب منظم لتعامل مع اخلطط  تقدمي سلع و خدمات جديدة:-
 التسويقية اجلديدة و السلع و اخلدمات اجلديدة اليت تقدمها املؤسسة. 
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 هي: ستكون أهداف التسويق الداخلي  ايلوابلت

 جلديدة. التسويقية املرتبطة بتقدمي السلع و اخلدمات ا جعل املوظفني على دراية كاملة ابالسرتاتيجيات _

أن تكون هناك معرفة كافية لدى املوظفني مباهية االسرتاتيجيات التسويقية بصفة عامة و االسرتاتيجيات الرتوجيية   _
 على وجه اخلصوص. 

رتاتيجيات اجلديدة، أو تقدمي املختلفة املطلوبة منهم، وهم بصدد تطبيق االس  ألدوارأن يكون املوظفون على دراية اب  _
 منتجات جديدة

 عناصر التسويق الداخلي: االشارةالبد من 

 اسية: ميكن التعرف على مخسة عناصر أساسية للتسويق الداخلي بعد التحليل للدراسة النظرية والتجريبية األس 

 املوظفني وإرضائهم. حتفيز  ➢

 كيفية إرضائهم.  لرتكيز على مهام خدمة العمالء وا ➢

 والتكامل فيما بني اإلدارات و األقسام الوظيفية. سيق التن ➢

 منهج شبيه ابلتسويق يف التعامل مع ما سبق.  ➢

 تطبيق اسرتاتيجيات مؤسسية أو وظيفية حمددة.  ➢

 Interactive Marketing لتسويق التفاعلياثلثا: ا

إن ، أو الوفاء هباعليها حلفاظ من وضع الوعود اليت جيب ا، اية ملسوقي اخلدمات إن التسويق اخلارجي هو البد
الوعود والوفاء هبا حيتل حمور التسويق التفاعلي وميثل النوع الثاين من األنشطة التسويقية املتعلقة مبثل فظة على احملا

  تسويق اخلدمات.

مقدم  ية التفاعل بني منها تؤدي إىل الرتكيز على عملإنفصالية اخلدمة عن املستفيد  عدمأن  Gronroosوقد أشار 
،    عين هذا األخري   مبا يتم أثناء تقدمي اخلدمةعرب عنه "بعد التسويق التفاعلي" أي يواملستفيد منها وهو ما يخلدمة ا

 ". بلحظات الصدقيسمى "  أو ما

ا عميقًا للسلوكات  ادلية اليت تتطلب فهمفاعلية للعالقات التبتدارة الالا هوان التسويق التفاعلي  Bitnerويرى 
على درجات الرضا لدى   العالقات التبادلية اليت حتقق أييز بنيكن متحبيث مي، لى تقدمي اخلدمة ئمني عة للقااملعقد

فيز القائمني ومكاهنم على  املستفيد وتلك اليت حتقق درجة رضا إعتيادية يف ظل التوظيف األفضل لعملية التدريب وحت
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لقول أن لتعريف ميكن امن خالل هذا ا، املستفيدإزاء  الفعالوك اإلجيايب خلدمة وذلك دعمًا للوصول إىل السلتقدمي ا
Bitner   مجع بني التسويق الداخلي والتسويق التفاعلي وابلتايل فإنه تعريفاً شامال جيمع بني االجتاهات املتعلقة ابلتسويق

كفاءة ل رفع  من أج جتاه اخلاص بتدريب وحتفيز العاملني، واال لوعودواحلفاظ على ا ن حسن تقدمي اخلدمةالتفاعلي م
 يتعلق ابلتسويق الداخلي.  أدائهم وهي إجتاهاً 

 لعوامل املؤثرة يف تسويق اخلدمات.ااملطلب الثالث: 

 وميكن حتديد هذه العوامل كاآليت: ، هناك العديد من العوامل اليت تؤثر يف تسويق اخلدمة وذلك مرتبط خبصائصها

اخلدمية تواجه هذه األخرية ثالثة  نافسة بني املؤسساتتزايد امل: نظرا لاملهام االساسية اليت تواجه تقدمي اخلدمات -
 ام أساسية: مه

وهناك عدة  ، هبا نوعية اخلدمة املقدمة وهي حتدد رضا املستهلك أو عدم رضاه : ويقصدإدارة جودة اخلدمة -
 تهلكني وهي: املقدمة إىل املسية وجودة اخلدمة ت هلا عالقة بنوعمتغريا
 قت احملدد بشكل دقيق. لو ية على إجناز اخلدمة يف ادماخل ؤسسة: قدرة املالثقة •

 : وهي رغبة وقدرة املوظفني يف املؤسسة على تقدمي اخلدمة املناسبة هلم. اإلستجابة •

بينهم وبني للموظفني وقدرهتم على زرع الثقة  : وتعود إىل املعرفة وحسن الضيافةاملتبادلة الثقة •
 املستهلكني. 

 من خالل حاجات املستهلكني وعليه فإن  خلدمة على أساس فرديوتركيز االرعاية : وتعود إىل العناية •
 املستفيد يستنتج النوعية واجلودة املقدمة من خالل األفراد واملكان واملعدات وإدارة اإلتصال.  

  فسيهم وميكن لشركات مات منا ييز خدماهتم عن خدالبًا من صعوبة متدمات غمسوقو اخل : يشكوا إدارة التمييز  -
من خالل  ، املستخدمني وهي: من خالل الناس ز إيصال خدماهتا إىل إىل ثالثة طرق لتمي أن تلجأ اخلدمات
 افسيهم. من خالل العمل عن طريق أشخاص هلم القدرة على اإلتصال ابلعمالء بشكل مييزهم عن منأو الطبيعة، 

التكاليف تتوايد صدد فإن وهبذا الت حتت ضغط كبري لزايدة إنتاجياهتا ات اخلدما: تقع شركإدارة اإلنتاجية -
 وهناك بعض األساليب لتحسني اإلنتاجية يف قطاع اخلدمات: ، ب اخلصائص املميزة للخدمة بسب

 جعل منفذي اخلدمات يعملون جبد أو مثابرة أكثر؛ •

 ية؛ ل التنازل عن بعض النوعزايدة كمية اخلدمة من خال  •

 ت ذات أتثري كبري؛ خدما تصميم •

 نتاج اخلدمة. كني يف إء املشار إعطاء حمفزات للعمال •

حبيث تعترب اجلودة هي الدخول إىل السوق  ، ات األساسية بني اجلودة والتمييز يف تقدمي اخلدماتتالفاالخ -
 يلي: يماوالتمييز فت األساسية بني اجلودة كما تكمن هذه اإلختالفا ،  والتميز يف اخلدمة هو مثن النجاح
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ء من ملعايري أما التميز فيخاطب رضا العمالمبوجب املواصفات وا  اخلدمةيف تقدمي  مفاتيح اجلودة والتمييز: حيث تتميز
، مع التطلع لوسائل اليت جتعل العميل يشعر ابخلصوصية يف حصوله على اخلدمة ، خالل التفاعل معهم وجها لوجه

وكذلك  ، ملنافسون يقلدها ا  اخلدمة اليت اللتصرفات الطيبة اثناء تقدمي ور لدى العمالء من خالل: اذا الشعوخيلق ه
 ة من املؤشرات املأخوذة من ردود فعل العميل.  اخلدمة ابالستفاد تعديل مستوى

 املبحث الثالث: التوجهات احلديثة لتطبيق تسويق اخلدمات. 

د عليها العديد من املنظمات  متمي يف سوق اخلدمات اليت أصبحت تعمن األساليب احلديثة للتسويق خلد
إستخدام وسائل   كذلك اإلعتماد على وسائل األنرتنيت،  يلة لتسويق خدماهتا،ابيل كوسمات املو اخلدمية، إستخد

التواصل االجتماعي حبيث تعترب هذه الوسائل كجزء من عمليات التسويق واملبيعات واخلدمات، ويعتمد جناح 
 لى أسلوب إدارته ابلشكل املناسب. ستخدام هذا األسلوب بدرجة كبرية عإ

 ولعرب اهلاتف احملم اخلدمي ويقول: التساملطلب األ

 أوال : مفهوم التسويق عرب اهلاتف احملمول

أ تظهر أمهية إستخدم اهلاتف احملمول من كونه عنصراً من عناصر التسويق من خالل قواعد البياانت، اليت متثل املبد
لإلتصال  حلاجاتنا  لعمالء اخلاصة اباحلديثة و  جة دائمة ومستمرة لقواعد البياانتالرئيسي للتسويق حيث أننا يف حا

الئنا، ويف اهلاتف الثابت نعتمد على احملاداثت اهلاتفية لتتدفق املعلومات يف إجتاهني، ومن خالل إجراء  لدائم بعما
نظمات، ولكن بضوابط كثرية اهلدف التسويقي اليت ترغب فيه امل حوار مع العمالء عرب اهلاتف، نستطيع حتقيق

 له.  ف املخططحتقيق اهلدلضمان 

الثابت يف اإلعتماد على قواعد بياانت العمالء، لكن إستخدام اهلاتف يل ال خيتلف عن اهلاتف إال أنه إستخدام املواب
كثري من احللول  ية القصرية، مما يتيح للمنظمات الاحملمول يف اجملال التسويقي يعتمد بدرجة كبرية على الرسائل النص

للكثري ر الذي قد يتسبب عنه أحيااًن التعرض شرة مع العمالء األمتحدث مباد على الوالذي يعتمعن اهلاتف الثابت 
 من املعوقات اليت ميكن أن حتدث أثناء احلوار، خبالف إستخدام اهلاتف احملمول يف إرسال رسائل نصية للعمالء معدة

ضل يف بعض  ى حنو أفبيعات علتسويق واملشر مما جيعله أنسب لتنفيذ مهام المسبقًا بعناية ودون التحدث املبا
يف األلفية اجلديدة وقد كان ذلك يف إستغالل اإلقبال الشديد على   وكانت أول محلة تسويقية عرب املوابيلاألنشطة، 

وض يف هذا اجملال، ئة الشبابية هي أول من سعى إىل اخلالرسائل القصرية، وقد كانت املنظمات اليت تستهدف الف
قامت العديد  جبزيرة إبيزا، وجهة املصطافني، فقد  التسويقية اليت نظمتاحلملة  ا اجملالانجح يف هذوكان أول عرض 
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كات  أوىل شب Orangeمن األندية املقامة على هذه اجلزيرة عرض خدماهتا عرب الرسائل القصرية مع اإلستعانة بشركة 
 . املوابيلزيرة بني مستخدمي ن فيها احلياة على أرض اجلمول يف إجنلرتا اليت يصفو احمل

 : املوابيل يجية للتسويق عرباألهداف اإلسرتات :اثنيا

هبدف حتسني إدارة جودة العمالء، حبيث تستفيد جمموعات معينة من العمالء من وجود عالقة  إدارة العمالء:  -
إىل  ملنقطعني العمالء ا نافسني من التسلل لعمالئك وإعادةسسة، مثل إجياد عمالء جدد ومنع املأفضل بينها وبني املؤ 

 أخرى.  عامل مع املؤسسة مرةالت

: حتديد العمالء واألسواق اجلديد وتنميتها وتوسيع تغطية األسواق احلالية أو إدخال منتج أو املؤسسات اجلديدة -
 خدمة جديدة. 

يف   يف عملهم مع حتقيق فعالية فع مستوى إحرتافهمالقنوات األخرى ور فريق املبيعات و : حتسني فاعلية اجلودة -
 الوقت نفسه. اليف يف التك

 : حتسني خدمة العمالء و إرضائهم. الء العم رعاية -

 : خطوات عملية إدارة العمالء عن طريق اهلاتف احملمول ) املبايل(. اثلثا

هلدف هو أمتمة أكرب حتماالت تقريباً واات حمددة تغطي كل اإلل من خالل خطو املوابيل العم تنظم إدارة العمالء ع رب   
ث مع العمالء أبسلوب مناسب ني برتكيز كل طاقتهم ووقتهم يف التحدلية مبا يسمح للعاملهذه العمممكن من قدر 

ملة واحدة، وهنا ومهذب، ولتحقيق فاعلية التكاليف البد من تنفيذ أكرب قدر ممكن من خطوات عملية البيع يف مكا
 عمالء ابملوابيل. إدارة الت عملية ي أهم خطواالوقت واهلدف املناسبني وفيما يل تتضح أمهية حتديد

 م العاملون ملفاً يومياً من املشرف أو من النظام اإللكرتوين الذي ينظم العمل، وقد  ييف بداية كل يوم تسلم يت
 لكمبيوتر.يتم تقدمي هذا امللف مكتوابً على الورق أو على ا

 ال السابقة. ت اإلتصل مع سجالم ابلفعل عرب املوابيلعمالء الذين مت إدارهتيتم تقدمي معلومات عن ا 

 يدة يف حالة اإلتصال بعمالء جدد. جالت جدتقدمي س 

  .يقوم العاملون ابإلتصال بعمالئهم هاتفياً من ملفهم اليومي 

  ل للعميل. مفهوم إدارة العمالء عرب املوابي وتعترب املكاملة جزءاً من احلملة، حيث يتم فيها تقدمي 

 رات الواردة من العمالء واليت عن إتصاالت اإلستفساالناجحة حملتملة يستقبل العاملون يف قسم الصفقات ا
 تها قناة إتصال أخرى.إستقبل
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 ف مث يقومون يتوىل فريق الدعم مهمة التعامل مع مكاملات العمالء )الواردة( الذين يتم التعامل معهم عرب اهلات
 ومات إىل العاملني. بعد ذلك إبرسال املعل 

  أمر هذه ك فريق دعم، فيتوىل العاملون ابلقسم جة، وإذا مل يكن هناعند احلاابلعميل يقوم العاملون ابإلتصال
 املكاملات، ولكن رمبا يضعف ذلك من قدرهتم على حتقيق مبيعات. 

 أخرى  إلجراء مكاملة ان اخلط مشغواًل فيتم تسجيل ميعادإذا كانت املكاملة صادرة ومل يقم أحد ابلرد أو ك
 وم نفسه. على أن يكون ذلك يف الي

  ًراجعة لتأكيد من عدم وجود خطأ ابلقائمة، وذلك إذا  ، يتم إجراء بعض عمليات املوإذا مل يرد هذه املرة أيضا
 كان قد مت احلصول على الرقم من قاعدة البياانت. 

 معها. د تسجيل املكاملة والتعامل وإذا كان اخلط مشغواًل فيعا 

 ق( أو يتم تسجيلها ة اإلعتماد على الور ) يف حالد مسبقاً يتم تدوين نتائج املكاملات يف منوذج خاص ومع
 ر. على جهاز الكمبيوت

  إذا مت اإلتصال بصانع القرار يقوم العامل املتصل بتوجيه سلسلة من األسئلة املتعلقة ابحتياجاته تبعًا لدليل
  خدامها يف سئلة إلستملعلومات الناجتة عن إجابة هذه األات ذات الصلة، ويتم كذلك تسجيل ااملكامل
 ابملكاملة احلالية. عامل مع اإلجراءات التالية املتعلقة ات القادمة ويف التاملكامل

الدعم إذا مت إستخدام نظام املعتمد على األوراق، جيب أن تسجل معظم هذه املعلومات يف مناذج على أن يقوم 
 عاملون.  قوم بعا الإذا مت أمتمة هذه العملية فسوف ي بكتابتها على الكمبيوتر أما

 . التواصل االجتماعي ات عرب مواقع : تسويق اخلدمالثايناملطلب 

يعترب التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي من االستخدامات الرائجة هلذه التقنيات احلديثة يف جمال 
ميكننا  جات والتعرف هبا، و اعي متاحة لعرض صور املنتؤسسات أن مواقع التواصل االجتم املدت االعمال، ولقد وج

ارة إنطباع الزابئن، البحث عن عاملني أكفاء، اخلمس التالية: الرتويج للخدمات، إد الستخدام يف العناصرصر هذا اح
  فبإمكان تلك املؤسسات جذب مستهلكني التعرف على التقنيات احلديثة واملنافسة القائمة واحلصول على املعلومات، 

ني وزابئن على مناقشة كيفية  ر املواقع من مستهلك شجيع زوااصة مع تواقعهم اخل لشبكات التواصل االجتماعي إىل م 
 تجاهتم وخدماهتم، وهلذا أصبحت شبكات التواصل االجتماعي أحد املكوانت االساسية للتسويق. حتسني من

 تخداماس" أبنه االجتماعي التواصل (الربيطانية) ايويكيبيد موسوعة ف: ت عرِّ الجتماعيمواقع التواصل امفهوم  -أوال  
ويعرفها   Interactive dialogueتفاعلي  حوار إىل االتصال عملية لتحويل احملمولة، اتفاهلو  وتكنولوجيا اإلنرتنت كةشب

(Richter & Koch  أبهنا )"واملنابر  التطبيقاتplatforms تسهيل  إىل هتدف إلىت اإلنرتنت شبكة عرب مووسائل اإلعال 
 ( أبهنا Evans, 2012فت عرِّفها )   يةكعمل االجتماعي التواصل عريفأما ت ." املعلومات وتبادل والتعاون  التفاعل
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للجمهور  الصوتية واملدوانت واملقاالت واألخبار والفيديوهات الصور تداول يتم حيث عرب اإلنرتنت اتصالية مشاركة"
 تتألف اليت العملية كتل ا أبهن اإلجتماعى التواصل عملية إىل آخرون  ويشري ،"املختلفة  االجتماعي التواصل اقعو م عرب

 اجلهات بني القنوات تلك عرب واملتبادل املنشور واحملتوى اإلنرتنت، شبكة عرب اإلجتماعى التواصل توا أد من؛
 ( منظمات /منظمات)أو  ،(  منظمات / أفراد) أو (، أفراد / أفراد) املختلفة

،  (Twitter، التويرت ) (Facebookسبوك )املوجودة حاليًا جند: الفي لتواصل االجتماعيومن أشهر شبكات ا
(، ... ، هذا إىل جانب بعض املواقع اليت Googel(، قوقل)Myspace، ماي سبايس ) (Linkedinلينكدإن)

 (.Youtubeوب )قى واالخبار والتعليقات مثل اليوتتساعد على نشر أعمال فنية عامة و شخصة كالفيديو واملوسي

 تواصل االجتماعي شبكات الول أشهر معلومات عامة ح 01اجلدول رقم 

 2012عدد املستخدمني سنة  اتريج االطالق بكةالش

 مليار 1 2006سبتمرب             Facebook الفايسبوك

 مليون  555  2006جويلية                      Twitter التويرت

 مليون  800 2005فيفري                  Youtube  اليوتيب

 يون لم 150 2003سنة              Linkedin    لينكدإن 

 مليون  262 2003أوت          Myspaceسبايس ماي 

 مليون  170 2011جوان  Googel                  21قوقل+

 ع االنرتنيت. ابالعتماد على مواق الباحثمن إعداد املصدر : 

 تسويق املنتج اخلدمي.  التواصل االجتماع يفدور مواقع  -اثنيا  

الرتويج  املزيج مكوانت ضمن رئيسياً  اآلن مكوانً  أصبحت التواصل وأدوات مواقع أن  إىل Gretzel2012 شريي
وق االجتماعي  التسوق عرب موقع التس  كما ميكن للمستهلك السياحية   املتعلقة ابملقاصد خاصة اخلدماتاخلدمي 

The Find دراستهم عن  وىف، عروضةتجات امللفرصة للمستهلك من أجل املفاضلة بني املنح ايتي وهو ماUse and 

creation Social Media By Travellers  لتوفري اإلجتماعى  بشبكات التواصل اتصاهلم املبحوثني من  % 1,8 أكد 
 األكرب التأثري ذات املواقع تلك عرب ةاملتاح ابألدوات والوسائل يتعلق افيم أما لرحالهتم، ابلتخطيط املرتبطة املعلومات
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 % 60,3 السفر، رحالت إستعراض % 95,6 كالتاىل النتائج كانتاالجتماعى ف التواصل مواقع عم فاعلهمت على

  أخرى قعوامب لإلتصال املتاحة الروابط % 44,4 املدوانت، %95,7 الفيديوهات، % 82,4الصور، %97,3 التغريدات،
 اليت سساتاملؤ  جتاه اإلجياىب ابلشعور ملبحوثنيامن   %30من أكثر أعرب  Kim  2010ويف دراسة    امللفات الصوتية ، 83%

 تصفحهم أكدوا السابقة النسبة من % 80 أن  كما واخلدمات، املنتجات لعرض اإلجتماعى التواصل مواقع تستخدم
 معلومات حزمة كونوا منهم % 49 يقصدوهنا اليت املنتجات عن تومامعل على للحصول اإلجتماعى التواصل ملواقع

 امجاىل من %60الدراسة  نفس وىف، الفعلى الشراء قرار ذهمااخت األخرية النسبة من % 30 دأك مث ج،املنت كاملة عن
 تستعني ال اليت الشركات من %45أخرى أكد أن  دراسة أصدقائهم، وىف إىل املعلومات Sharingميررون  املبحوثني

 من مزيد لكسب عظيمة فرص وافوت أهنم التسويقية يف اسرتاتيجياهتم رئيسى كعنصر عىاالجتما التواصل بوسائل
 للتسويق كأداة فيسبوك موقع إستخدام خالل من متكنت 'اتيوان  'أن  أكد  Lun2011 ـ ل دراسة وىف ،عمالءلا

 على املستوى النجاح سفن حتقق مل أهنا إال احمللى، توىسامل على الفنادق عمالء من قوية شبكة بناء اإللكرتوىن من
 .الدويل املستوى على فنادقها الواضحة لتسويق التسويقية اإلسرتاتيجية الرؤية افتقار إىل ذلك Lunعزى  وقد الدويل،

 مزااي التسويق اخلدمي عرب مواقع التواصل االجتماعي.  -اثلثا  

ابملؤسسة، فالزبون يتكلم  يستمع، يثق زبون يتكلم،رب هذه الشبكات هي: الأن من مزااي التسويق ع  Lendrevieيرى 
التسويق ابملؤسسة املعنية، أما الزبون  ت اليت تفيد كثريًا العاملني يف جماللتعليقات واالقرتاحان خالل ائ رأيه مأو يبد

حىت وإن مل يشارك هؤالء الزابئن   يستمع أو يستقبل الرسائل االعالنية أي يكون على إطالع دائم مبا حيدث ابملؤسسة
االجتماعي، وابلتايل يكون يف   ة على شبكات التواصله املؤسسما تنشر  ستقبلون كلبتعليقاهتم ومداخالهتم إال أهنم ي

ملستمع ويتمكنون من االطالع على منشورات املؤسسة وعلى تعليقات املشرتكني ، أما املستهلك يثق موضع ا
ة ب هذه الثقاالسلوب اجلديد يف التسويق واكتساة اليت يكتسبها املستهلك من خالل ابملؤسسة فنجد عنصر الثق

املستهلك، ويقصد أبثر املصدر أن  املعروف ابنه عامل نفسي يؤثر يف سلوكا يعرف أبثر املصدر ن خالل ميكون م
 املستهلك يتقبل الرسالة من املصدر "أ" بدال من املصدر "ب ".  

 جتماعي. عرب مواقع التواصل اال ويق اخلدميمزااي التس:  04الشكل 
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Source : Jacques Lendrevie et Julien Levy, Mercator2013, Théories et nouvelles pratiques du marketing, 

10eme édition, Dunod, France,2013, P:630. 

 خالصة الفصل األول:   

 وآخراً  تم أوالً ليت هتدف إىل حتقيق الربح أصبح يهبعد أن كان النشاط التسويقي حمصورا على املؤسسات ا
رورة صياغة مزيج تسويقي إىل ض دمية مما ادى املؤسسات اخلتائج يفعقيم النلتقليدي واصبح التسويق ا، ابملستهلك

لك لتفاعل أبعاده بدأت املؤسسات اخلدمية تعتمد على تسويق اخلدمات وذالقطاع وبذلك  خاص مبنتجات هذا
لي من  ق التفاع والتسوي يعترب التسويق الداخلي، و التسويق التفاعلي( ،التسويق الداخلي، يق اخلارجيلتسو الثالثة ) ا

لضمان التفاعل اجليد بني مقدم اخلدمة  يعترب التسويق التفاعلي عنصرا هاماً ، إذ ة يف تسويق اخلدمات العناصر اهلام 
 زايدة كنولوجي أدى إىلومع التطور الت، لعمالء الداخلينيأما التسويق الداخلي أهم عنصر لتطوير أداء ا، واملستفيد

، وتعترب مواقع التواصل االجتماعي ) الفايسبوك،  كرتوينن خالل التفاعل اإللاخلدمي مالتسويق التفاعل وتوسيع نطاق 
ستهلكني ... (، من بني االساليب احلديثة لدى املؤسسات اخلدمية من أجل التعريف خبدماهتا للم لينكدإن التويرت، 

ملواقع التواصل   ابإلضافةلعاملي، املستوى ا لذي أصبح يعتمد عليه املستهلك علىخاصة بعد التوجه احلديث ا
بني األساليب ذات الفعالية يف تسويق املنتجات اخلدمية خاصة بعد إعتماد  جتماعي تعترب وسيلة اهلاتف النقال مناال

 تجاهتا.  املستهلكني على هذه الوسيلة من اجل إختبار من
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 سات املزيج التسويقي اخلدمياسيالفصل الثالث: قرارات و 

ر اهلامة اليت ت ظهِّر مدى كفاءة إدارة التسويق  عترب من األمو خدمي متكامل ي سويقي مزيج تلوصول إىللعلَّ ا     
املنظمة من انحية ومدى جناح املنظمات من انحية أخرى وذلك للوصول إىل أهدافها، إذ يتوقف منو واستمرار 

مع حاجات ورغبات  ا يتوافقسويقي مباملزيج التلى قدرهتا يف تطوير وتفعيل عناصر اخلدمية ابلدرجة األوىل ع 
 اخلدمة، /على املنتج حتتوي و 4Ps 1960 مكارثيقدمها  اليت شيوعا االستخدام مناذج أكثر من وستهلكني،    امل

،  السوق  مع للتعامل الشركة تتبناها يجيةإسرتات ألية الرئيسية احملاور بعةاألر  العناصر هذه متثل  و الرتويج التوزيع، السعر، 
عدمية اجلدوى ما مل يكن هناك نوع من التفاعل بني املؤسسة اخلدمية وأولئك   ح  بِّ ص  ت   التقليديةاخلدمة  ة  م  ظِّ ن  أ   لكن

ال إال يف ضوء  تنفيذه بشكل فعَّ الذين تسعى املؤسسة إىل خدمتهم، ويف الواقع ال ميكن تصميم نظام خدمة وإدارته و 
ويق اخلدمات أن حجر ويرى الباحثون يف تستفيدين، هور املسالتفاعلية بني املؤسسة ومج  م وتشخيص العالقةفه

ن يف أسلوب إدارة هذه العالقات التفاعلية بني طريف التبادل، مكاخلدمة ورسم مناذجها وإدارهتا ي األساس لتصميم
سويقي خدمي هذه األخرية إىل تصميم مزيج ت ة خدمات املؤسسات اخلدمية تسعىد  و  ومن أجل حتسني نوعية وج  

إىل مشاركة املستفيد من اخلدمة يف عمليات تقدمي اخلدمة   الفصلل هذا ، وسوف نتطرق من خالة اخلدمةقا لطبيعوف
ة  ادي يف تسهيل عمليإىل دور الدليل امل اإلضافةوكذلك دور اجلمهور الداخلي واخلارجي يف حتسني جودة اخلدمة، 

 املستفيد. قيق رضا ن أجل حتإزالة خاصية الالملموسية للخدمة وكل هذا م و  تقدمي اخلدمة

 ة املنتج وسياسة التسعريول: سياساملبحث اال

تعترب ثنائية اخلدمة التسعري من العناصر اليت هلا أمهة كبرية يف رسالة املنظكة اخلدمية وذلك من اجل تقدمي خدمات 
ا حصل عليهاليت يت يث املنافعءا من حيث اجلودة املدركة او من حمع حاجات ورغبات املستهلكني، سوا تتوافق

 املستهلك. 

 . اخلدمة أبعاد :األول املطلب

  ، معينة بسلعة إلرتباطها تعرض اليت أو للبيع تعرض اليت املنافع  أو النشاطات تلك إىل يشري اخلدمي املنتج تعريف إن 
  تلبية ضلغر  دميةاخل املنظمة تقدمها اليت اخلدمية والفعاليات األنشطة من جمموعة  هو اخلدمي نتجامل ان  القول وميكن

  اخلدمات  من حزمة ومتثل ومتعددة متنوعة وفعاليات أنشطة يتضمن اخلدمي املنتج وابلتايل ن،الزابئ ورغبات حاجات
 . اجملال هذا يف ورغباهتم حاجات هلم حيقق الذي ابلشكل للزابئن تقدميها غرضل اخلدمية املنظمة لدى تتوفر اليت
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 تشكيلة املتضمنة و امللموسة غري و امللموسة واملنافع اخلصائص من خليط " هيوميكن إعطاء تعريف شامل للخدمة 
 لدى الرضا و اإلشباع ختلق مبجملها اليتو  خدمات من البائع يقدمه ما و غريه عن املنتج متيز اليت الصفات من

 املستهلك. 

 .  اخلدمة حزمة: أوال

  الفهم  لنا توفر املنتج مكوانت يلحللت خاصة  ومناذج أطر توفر من البد اخلدمي للمنتج يحصحال الفهم اجل  من
 منوذج على وبناءاً  اخلدمي للمنتج والدراسة التحليل يف يساعدان  الذي مراأل اخلدمي، املنتج هليكلة والشامل الدقيق
 والغري امللموسة اخلدمات من متنوعة مةحز  من يتألف أبنه التسويق أدبيات يف يوصف ما عادة الذي اخلدمة حزمة
      الثانوية واخلدمة( اجلوهر)  األساسية اخلدمة:  قسمني يف تصنف ةاخلدم هذه اخلدمة، مع تشكل واليت وسةامللم

 . التسهيلية  اخلدمات أو احمليطة ابخلدمات حياانأ تسمى واليت( التكميلية) 

  ل مث، طعامال وخدمة الغرف وخدمة اإلستقبال وخدمة جوهر  كخدمة  النوم  عنصر من الفنادق ماتدخ تتكون  فقد
 أن" وفيت " ويرى تنافسية، ميزة هلا وختلق حتددها اليت اخلدمة حزمة من عناصر ةوعاد اإلضافية اخلدمات هذه

  للحكم  معيار أصبحت أي ة،اجح الن الغري املؤسسات من الناجحة املؤسسات لتمييز قاعدة توفر املساعدة اخلدمات
  الصحيحة اجملموعة دحتد أن  اإلدارة على وابلتايل نواعها،أ إختالف على املؤسسات وفعالية كفاءة  على  اسوالقي

 . اجلوهر  اخلدمة أداء  على تؤثر واليت توفرها ينبغي اليت اإلضافية للخدمات املالئمة

 اخلدمي املزيج اثنيا :

 lovelock  يرى" حيث  اخلدمة مزيج"بـ  يعرف هلاما يكون  خدمة، من أكثر يف ملعاتت اليت اخلدمية املؤسسات إن 

  ميكن عامة بصفة و ،معينة زمنية فرتة يف تسويقها إبنتاجها، املؤسسة تقوم يتال اخلدمات مجيع هو اخلدمي جاملزي أن 
 :  التالية ابخلصائص اخلدمي املزيج يتميزأن 

  على  تقتصر املؤسسات فبعض اخلدمية، ت املؤسسا داخل املوجودة اخلدمات( عانوا )  اخلطوط عدد ويعين: اإلتساع -
 خدمة، خط القروض تعترب املصرفية اخلدمات: مثال خطوط عدة إبضافة املؤسسات بعض ومتق بينما واحد خط

 ....  خدمة خط املستندية واإلعتمادات

 متوسط حساب وميكن اخلدمات، خطوط كافة  منها تتكون  واليت املقدمة اخلدمات إمجايل إىل الطول يشري: الطول -
 . ساعهإت على طوله بقسمة اخلدمي املزيج طول
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 للبنوك ميكن مثالً  خدمة، خط كل  داخل املؤسسة يقدمها اليت اخلدمات أنواع أو تاخلدما  عدد إىل ويشري: العمق -
 ..... . األجل متوسطة وقروض األجل طويلة وقروض قصرية قروض بشكل القروض خدمات تقدمي 

 حتديد يف إستخدامه ميكن لذيا ألساسوا اخلدمات خطوط بني الرتابط درجة يعينو (:طالرتاب) االتساقو  التوافق -
 وترابط توافق هناك أنه السابق املثال ويوضح اإلنتاج ومتطلبات التوزيع طرق أو اإلستعمال بواعث هو الرتابط جةر د

 ( .  البنوك)  اخلدمية املؤسسة تقدمها اليت اخلدمات بني

   اخلدمة زهرة اثلثا :

 جوهرية)  رئيسية فائدة: راصعن ثالثة هناك اخلدمة ولتقدمي  فوائد،وال السمات من جمموعة من اخلدمات هذه وتتكون 
 .  التنافس  الدعم خدمات الضرورية، التسهيل خدمات ،(

 يف السبب تكون  فالعملية لعمالئه، املنتج يقدمها شاملة وظيفة اجلوهر اخلدمة فائدة تكون : اجلوهر اخلدمة -1
 من معني وخليط املبيت، نم كل  للمنتجع، ويكون  املبيت، للفندق لرئيسيةا الفائدة تكون : مثال  السوق، يف ودهاوج

 .  تغذية تقدميه الرئيسية املطعم فائدة تكون  كما  ،واالستجمام  االسرتخاء

 لدى اثنوية حاجات عتشب كوهنا  أمهية اقل التكميلية دماتاخل تعترب اجلوهر ابخلدمة مقارنة :التكميلية دماتاخل -2
 تنامي ظل يف خصوصا للعميل مضافة قيمة تشكل كوهنا  للمؤسسة  التميز قحتق  اتهذ الوقت يف لكنها العميل

 من جمموعة نبيع بل أمامنا الشاخص الشيء نبيع ال أننا التكميلية، ابخلدمات خيص ما يف 'لفيت' ويقول، نافسة م
   . الرئيسي الشيء هبذا حتيط اليت واإلشباع لرضاا حاالت

 التسهيلية اخلدمات  أما  ،التسهيلية  توخدما الدعم خدمات مها يسيتنيرئ عتنيجممو  Lovelock الباحث وضع وقد
  خدمات  ففي اجلوهر، اخلدمات  تسليم املستحيل من يصبح التسهيل خدمات  فبدون  للعملية، مطلقة رورةض فهي

 الدعم خدمات أما مستحيلة، الفندق عملية  املنزيل فظاحل أو األمامي، املكتب غياب جيعل ن أ ميكن الفندقية،
 منافسيها، عن العملية متييز يف وتستخدم العملية، لتسويق حرجة تكون  وإمنا اجلوهر، اخلدمات لتقدمي  روريةض فليست

 اخلدمة  زهرة  05 لشكلا
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.  اخلدمة حياة دورة: الثايناملطلب   

 إال األبد إىل اخلدمة تباع أن  توقعت ال أهنا ورغم طويلة، حبياة اخلدمة تتمتع نأ اإلدارة تريد اجلديدة اخلدمات دمي تق بعد
 لكل أن  اإلدارة وتعرف لتقدميها، خالهلا مرت اليت واملخاطر اجلهود كل  لتغطية كبري  رحبا تكسب أن  تريد املؤسسة ن أ

 .  مقدما الدقيق وطوهلا الدقيق شكلها ةمعرف عدم رغم حياة دورة( سلعة /خدمة) منتج

  فالفكرة اخلدمات تسويق لرجا إهتمامات تثري اخلدمة ياةح دورة ان  الشك: اخلدمة حياة دورة مفهوم: أوال  
 حياة دورة للسلع كما  للخدمات فإن  Rathmell يقول كما   اإلجيايب، التحدي من نوع وفيها جذابة تبدوا هلم ابلنسبة
  عاية الر  ، تاإلتصاال  أمثلتها ومن حياهتا دورة من النمو مرحلة يف اخلدمات وجود ان  إىل Rathmell ويشري معينة،

 السينما، تشمل Rathmell برأي فهي حياهتا، دورة يف النمو  ذروة جتاوزت اليت اخلدمات اأم ،... الفندقة الصحية،
 . واحد  جلنس املخصصة التعليمية املعاهد احمللية، واخلدمات

 هذا يقوم روابختصا الشائعة، األفكار من( Product Life Cycle Concept) اخلدمة حياة دورة وممفه  يعدو  
 يف التطور إىل اخلدمة حياة دورة مفهوم يشري حيث الزمن عرب مراحل بعدة متر املنتجات ن أ تقول  قاعدة على  املفهوم 
  يعرب  مةاخلد حياة دورة منحىن(  S) التايل لالشك  ويوضح -العام متثيله يف -  أن  أي ،الزمن  عرب هبا  التعامل  حجم

 :  اخلدمة حياة لدورة  ربعةاأل احلاملر  شكل على هلا البيعي التاريخ عن

 

 ما  خدمة حياة دورة 06لشكلا
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 . اخلدمة  حياة دورة مراحل : اثنيا  

  مصروفات  فقط بل إطالقا  مبيعات يوجد ال حيث كلفة األكثر املرحلة هي و :والتطوير  البحث رحلةم -1
 إىل الوصول هبدف السوق يف تطرحس اليت اجلديدة( اخلدمات) املنتجات لتقدمي  ستشاراتواال واملختربات للتجارب

 . النهائية صورهتا

  واضح،  حنو على هبا املستهلكني معرفة لعدم وذلك املبيعات يف البطيء ابلنمو املرحلة هذه متتاز: التقدمي مرحلة -2
 كاليفت ألن  حاألراب مؤشرات فيها تظهر ال املرحلة هذه فإن  وعليه هؤالء للزابئن مالزمة صفة ونيك قد  الرتدد أن  أو

  ومن ،التكاليف هذه يغطي أن  ميكن ال مبيعات من حيقق ما وأن  عالية الزالت اجلديدة للخدمات والتطوير البحث
 : يلي ما املرحلة هـذه  مميزات أهـم

 . جديدة اخلدمة لكون  ابلفشـل املخاطرة درجة ارتفاع •
 . ابخلدمة  التعامل حجم حملدودية تاملبيعا منو معدل بطء •

 شهرة على حصلت قد اخلدمة تكون  حيث للخدمة السوق ولقب مبرحلة احلاالت بعض يف سمىت: لنموا مرحلة -3
  ةلزايد جدا هامة ةلالوسي هذه وتعترب واألصدقاء واألقارب املعارف بني الشخصية اإلحداثيات طريق عن خاصة
 يقوم حيث"  ةالشخصي اإلحداثيات طريق عن ابإلعالن " الرتويج يف لةالوسي هذه وتسمى اخلدمة على الطلب

 املبيعات زايدة إىل يؤدي وهذا األصدقاء مع للخدمة(  املنافع)  املزااي عن ابلتحدث اخلدمة من يداملستف املستهلك
 يف ذلك أخذ ؤسسةامل على جيب وعليه السوق إىل نافسنيم دخول تشجيع إىل يؤدي قد وهذا األرابح، زايدة يلاوابلت

 يات. االسرتاتيج وضع عند احلسبان 

  فعال  بشرائه قاموا قد احملتملني املستهلكني معظم ألن  نظرا اإلشباع مبرحلة ةرحلامل هذه تسمى:   جالنض مرحلة -4
  عدد تزايد هو ذلك يف اآلخر والسبب طفيف، مبعدل تتزايد  أهنا أو  اثبتة تكون  تكاد املبيعات أن  إىل ذلك ويؤدي

 من حصة أكرب على االستحواذ أساس على املرحلة هذه يف يقيةالتسو  ةاخلط  وتقوم النمو، مرحلة يف املنافسة خلدماتا
 املزيج خطة بتعديل املؤسسة مدير يقوم ذلك ولتحقيق املنظمة،  خدمات لشراء خدمات مستهلكني جبذب السوق 

 . التسويقي

  لبالط يف واملتناقصة الواطئة املعدالت حالة إىل ديدةاجل  اخلدمية املنتجات فيه تصل:  داراإلحن مرحلة -5
 كالذي  هلا،  البيئة تقبل عدم اما هذه، اخلدمة إستخدام حمدودية إىل احلاالت من كثري  يف  يعود ما وهذا واملبيعات،

  من  قدمةامل األساليب أمام فاعلة غري ابت ديةاملستن اإلعتمادات إستخدام يف املتقدمة اجملتمعات من كثري  يف يالحظ
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 جدوى لعدم وذلك حجمه ضيفرت  نفقات من للخدمة الرتويج أو عالن لإل  خمصص هو ما وكل اإلتصال، شبكات
 املنتج بني التميز عدم يف وخباصة واالنتقادات املآخذ بعض  الدورة هلذه أن  إىل اإلشارة املهم ومن النفقات، هذه

  عينة،م  ومبسميات اإلستثماري كالقرض  املعني  الشكل ذات اخلدمي املنتج من اإلقراض يكون  كأن   النمطي  اخلدمي
 . معينة بعالمة أو معني بشكل كونه  للمنتج قياسا طويلة حياة ةدور  هلا النمطية اخلدمة أن  لكذ

 .  اخلدمة جودة تصميم: الثالث طلبامل

اسًا لتقييم اخلدمات،  تان تشكالن أساجلودة املتوقعة اللَّ لقد أصبح مفهوم جودة اخلدمات مرتبطا ابجلودة املدركة و 
ملنظمة على لتحقيق القيمة املتوقعة، وهي قدرة ا اليت يفرتض توفرها يف اخلدمة اخلصائصفاجلودة هي جمموعة من 

أو هي  حتقيق مستوى متميز من النشاطات اخلدمية اليت تليب متطلبات املستفيدين سواءاً كانوا أفرادًا أو منظمات، 
 :   مداخل ثالث خالل من ةاجلود فتعري وميكنزيد عن مستوى توقعات املستفيدين، نواتج األداء اليت تساوى أو ت

  لذلك املتوقعة واجلودة املدركة اجلودة ومها اجلودة يف هامني بعدين على الرتكيز من البد التعريف السابقل من خال
  وتوقع اخلدمة مستوى واقع بني الفرق أي والتوقعات اإلدراكات نيب الفجوة تقليل من اخلدمية املنظمات على البد

 :  وهي املصري إليها اشار كما  اخلدمة جلودة مصطلحات ثةالث وهناك له، تقدم ان  جيب اليت اخلدمة ملستوى املستفيد

 رئيسية بعوامل عاتالتوق هذه وتتأثر إليهم املقدمة اخلدمة جودة عن املستهلك يتوقعه ما وتعين: املتوقعة  اجلودة_  1
 .  عنها املعلق اخلدمة مقدم ووعود ةاملؤسس وصورة املستهلك وحاجات التسويقية التاالتصا مزيج منها

 املستوى يف ألول يتمثل: مستويني  إىل اخلدمات جلودة وفقاً  املستفيدين توقعات  zeithamal الباحث بعض صنفيو 
  اخلدمة، جودة يهعل تكون  ان  جيب ما حول املستفيد كات وإدرا  توقعات تتحقق حيث(  Desired) فيه املرغوب
 وأتيت التوقعات، من األدىن احلد يعكس الذي (Adéquate) املناسب او الكايفملستوى ا يف الثاين املستوى ويتمثل

 وفقا القصور بعض عن املستفيد فيها يتغاضى اليت( Zone of Tolerance)التسامح  منطقة املستويني هاتني بني
 طرف على خرآ مستوى يوجد انه القول وميكن ،اخلدمة وأمهية سابقةال وخرباته املقدمة اخلدمة وطبيعة ةلشخصي
 ابملنظمة وثقته والءه وجيعل املستفيد توقعات حيقق ال الذي فيه املرغوب غري املستوى وهو األول املستوى من النقيض

 . املستفيدين بقية يف سلبياً  أثر رمبا بل يقل،

  عاملني  فيه ؤثروت دمة،للخ  الفعلي حصوله جتربة أثناء املستهلك هبا يشعر اليت اجلودة هبا ويقصد: جملربةا اجلودة-2
   .الوظيفية واجلودة الفنية اجلودة
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  اجملربة، واجلودة املتوقعة اجلودة بني ابملقارنة قيامه عند املستهلك هبا يشعر اليت اجلودة هبا ويقصد:  املدركة اجلودة -3
  املدركة اجلودة وتكون  منخفضة، املدركة اجلودة تكون ( اجملربة من اقل توقعةامل)  واقعية غري املتوقعة اجلودة تكان  فإذا

     . اجملربة  اجلودة مع املتوقعة اجلودة مستوى يتعادل عندما مرتفعة
 الفرق اهنا أو اخلدمة هلذه املستهلكني توقعات مع الفعلي األداء تطابق هي اخلدمة جودة أن  القول ميكن األخري يف و

 :  التايل  الشكل يف مبني هو كما  وتوقعاهتم، املستهلكني إدراكات بني

 
 

 لتسعريسياسة ا املطلب الرابع:

 ميكن عرض بعض التعاريف لبعض الباحثني يف جمال التسويق كما هو مبني يف اجلدول املوايل: أوال : تعريف السعر: 

  احلصول  أجل من ابلنقد املستهلك يستبدهلا اليت القيم من كم  أو اخلدمة أو سلعةال مقابل املدفوع النقد P-Kotlerيرى 
 .  املستهلك قبل من املستعمل املنتج حيملها فعاملنا ىعل

 القيمة فحسب املايل، واجلانب القيمة نظر وجهيت من السعر تعريف حتديد يف التفريق جيب أنه ويرى على اجلياشي
 يتم مافي املقاسة القيمة أو السوقية للتبادالت عدةالقا مبثابة فهو املالية الناحية من أما  ،Evans حددها كما  وذلك

 الصعيد على سواءا القيمة عن تعبريا وإعتربوه السعر حتديد يف القيمة جانب على أيضا يؤكدون  بذلك وهم تبادله،
 .   السعر قبول يف( واملستهلك البائع)  الطرفني كال  حيددها  اليت القيمة صعيد على او املايل

احلصول مقابل دفعها يتم وعة من القيم اليت ثل جممسابقة ميكن القول أن السعر مبفهومه الواسع ميمن خالل التعريف ال
على املنافع اليت تتحقق من إمتالك أو إستخدام املنتج، كما ميثل السعر جمموعة القيم اليت يكون املستهلك مستعداً 

  .إبمتالك أو إستخدام املنتج زااي والفوائد واملنافع اليت ترتبطملبادلتها مع جمموعة من امل

 .  لتسعريا طرق اثنيا :

  كل   يف املتمثلة القيود ظل يف أهدافها إىل الوصول أجل من أسعارها لتحديد طرق عدة املؤسسات تنتهج       
 :  يف الطرق هذه تتمثل السعر، على املؤثرة العوامل

المقدمة  الخدمة  

الناتج  لألداء المستهلك إدراك  ودة الج  مستوى  لخدمة   العميل  توقعات   

 : مفهوم جودة اخلدمة07 الشكل 

.331ويق املصريف ملواجهة آاثر اجلاتس، مرجع سابق، ص املصدر: سامي أمحد مراد، التس  
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 يف واملتمثل معني، هدف حتقيق سبيل يف هبا حىاملض املوارد ابلتكلفة يقصد:  تكلفةال أساس على التسعري  -1
 اليت املعلومات خالل من التسعريي القرار عليها يبىن اليت  األساسية  قاعدةل ا فهي لذلك اخلدمة، أو السلعة إنتاج

  التكلفة انحية من رعاية اشد تمواصفا إىل ختضع اخلدمات أسعار من كثري،  التكاليف حماسبة معلومات نظام يوفرها
  تستلزم  اليت اخلدمات إن  ،... العايل التعليم نفقات عن أو احلياة على التأمني أو اإلستشارات، على هذا ويصدق

  ما فإذا واإلداريني، والكتاب العاملني أجور هو للخدمات األساسي التكلفة عنصر أن  جند كبري،  مال برأس اإلستعانة
 يف األسلوب هذا لكن السعر، تقدير سهولة ألسلوبا هذا مييز ما وأهم اخلدمة، أسعار تإرتفع األجور إرتفعت

  الكلية التكلفة ابحتساب الطريقة هذه تنفيذ ميكن علميا تسعريية، سياسة أبية كبرياً   إرتباطا هناك أن  يعين ال عريالتس
 . الكلية التكاليف إىل معينة  نسبة أو مبالغ افةضإب البائع يقوم مث  إنتاجها، يتم اليت للسلعة

 يتم ال لذلك يسيني،رئال املنافسني أسعار إىل لنظراب تسعريال يتم الطريقة هذه يف:  املنافسة أساس على التسعري  -2
  التسعري يف الطريقة  هذه أمهية تزداد منها، املاركة او السلعة على إنفاقها مت  اليت الكلية للتكاليف كبري  إهتمام إعطاء
 استخدامها سهولة التسعري يف الطريقة هذه مييز ما اهمو  السلعة،  فئة من املاركات خمتلف تشابه حالة يف خاص بشكل
  تبيعها اليت املتاجر داخل التسويقية املنبهات أفضل تنفيذو  اختيار أحسن ما إذا تبيعها اليت تاجرملا من السلعة لشراء

 . املستهدفة  األسواق يف املطروحة املنافسة  ركاتاملا خمتلف ملواجهة رئيسي كعامل  السعر على تركز اليتو 

  اخلدمات و  السلع على السائدة بالطل مستوايت  مع تتناسب أسعار حتديد يتم حيث: الطلب حسب التسعري  -3
 مييز ما اهمو  صحيح، العكسو  عالية ستكون  أسعارها فإن  السلعة على عاليا الطلب كان   ما فإذا هبا، يتعاملون  اليت

  السعر  ار اختياو  األسعار من مستوايت عدة حتت السلعة من طلوبةامل الكميات تقدير املسوقني على انه الطريقة هذه
  على احلصول يف الباعة قدرة على سعريتال يف الطريقة هذه  فاعلية تعتمد عمليا اما ت،رادااإلي اقصى حيقق الذي

 . االهتمام موضع السلعة على للطلب دقيقة تقديرات

 سرتاتيجية تسعري اخلدمات. املطلب اخلامس: ا

واليت  اخلدمية إىل السوق تقدميها مزجيًا من املنتجات  ظمة عنداملنبدائل إسرتاتيجية للتسعري تعتمد عليها  كما يوجد 
حتدد سعر كل منتج على أساس تعظيم الربح، وتعترب هذه العملية صعبة جدًا حيث أن لكل منتج طلب خمتلف 

تتمثل  خمتلفة لتسعري مزيج املنتجات اخلدمية واليت خمتلفة، كما يوجد بدائل اسرتاتيجية ف خمتلة وظروف تنافسيةيوتكال
 فيما يلي:
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: واليت هتتم بتحديد سعر لكل منتج ضمن خط املنتجات إعتماداً على األثر تجاتسعري خط املناسرتاتيجية ت -أوال
ظيم الربح سية، وهتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل تعوطبيعة العالقة بني هذه املنتجات فيما إذا كانت تكميلية أم تناف

منتج دون مراعاة بقية املنتجات ضمن   بشكل أفضل مما لو مت تسعري كلكاملة و املتحققة من خط املنتجات بصورة مت
خط املنتج، وجناح هذه اإلسرتاتيجية حيتاج إىل صياغتها إعتمادًا على مسامهة كل منتج يف التكاليف املباشرة والغري 

 . جات احلاليةباشرة عندما يتم حتديد أسعار املنتامل

املنظمات على تقدمي منتجات إضافية  كثري من تعتمد الضافية ) التكميلية(: جات اإلإسرتاتيجية تسعري املنت -اثنيا
مع املنتج األساسي مثل شركات صناعة السيارات، حبيث أن هذه الشركات ال جترب املستهلكني إىل شراء السيارات  

ة، وتقوم املنظمات  اإلضافيدارة إسرتاتيجية واضحة لتسعري هذه املنتجات جتهيزاهتا الكمالية لذلك حتتاج اإل بكل
وتقوم بعرض املنتجات اإلضافية، وتقوم بطرح املنتج اجلديد )  جات الرئيسية بدون املنتجات اإلضافيةبعرض املنت

ما يريده من  سي ويرتك احلرية للمستهلك يف إختيارالرئيسي واإلضايف( بسعر جديد أعلى من سعر املنتج الرئي
 منتجات إضافية 

 قطاع اخلدمات حبيث هناك منتجات كثرية يكون ل كبري يفتطبق بشك  املنتجات األسرية: ية تسعريإسرتاتيج -اثلثا
من خالل بيع ا مرتبط ابملنتج الرئيسي، واإلسرتاتيجية املناسبة يف هذه احلالة هي التوجه إىل كسب أرابح إستخدامه

توجه اإلسرتاجيي خبصوص املنتج قيدة( من خالل حتديد هامش ربح مرتفع، بينما يكون الاملنتجات األسرية ) امل
بيع ماكنات احلالقة ال حتقق   Giletteركات الرئيسي هو بيع هذا املنتج هبامش ربح منخفض، لذلك مثال جند ش

 كاسب عالية من بيع شفرات احلالقة. مكاسب عالية من بيع ماكنات احلالقة بينما حتقق م

كثري من املنظمات من طرح جمموعة من اخلدمات تباع حيث تلجأ ال إسرتاتيجية تسعري حزمة املنتجات:  -ابعار 
 اً من شراء كل خدمة لوحدها. بسعر واحد وهذا السعر يكون منخفضاً مقارنت

ج الذي هلكني عن السعر للحكم عن جودة املنت: يعتمد الكثري من املستإسرتاتيجية التسعري السيكولوجي -خامسا
ومراعاة اجلوانب السيكولوجية لألسعار   استخداميتيح لإلدارة  رتاتيجيةاالسينوون شراءه، فإن إستخدام اإلدارة هلذه 

وانب اإلقتصادية فقط، حبيث يعتمد املستهلكني على السعر على تقييم جودة املنتج عندما ال وعدم اإلعتماد على اجل
ل هذا املنتج، فتلجأ  ا املنتج وال تتوفر لديهم بياانت ومعلومات كافية حو وفر لديهم خربة سابقة يف إستخدام هذتت

رجعية وهي أسعار حيملها املستهلكون يف املنظمات إىل التأثري النفسي لألسعار من خالل إستخدام مدخل األسعار امل
املنظمة إىل اإلعتماد على   تجهون إىل شراء منتج حمدد، وقد تلجأأذهاهنم كأداة مقارنة مرجعية يسرتشدون هبا عندما ي
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ه لدى املستهلكني من خالل حتديد األسعار احلالية والتذكري ابألسعار القدمية لنفس املنتج األسعار املرجعية وتعميق
   خالل اإلشارة ألسعار املنتجات املنافسة.  من

 املبحث الثاين: سياسة التوزيع وسياسة الرتويج

كانية والزمنية للمستهلك  ها البد من التخطيط اجليد لكيفية حتقيق املنفعة املمن أجل حتقيق املنظمة اخلدمية اهداف 
مة من االعتماد على نظام الرتويج من اجل  وذلك ال يكون أال من خالل نظام التوزيع الفعال، كما جيب على املنظ

 ديد اخلدمات اليت يريدوهنا. التعريف خبدماهتا للمستهلكني حىت يتسىن هلم من حت

 االول: سياسة التوزيع. املطلب

  وتتناسق وتتفاعل تتكامل اليت الفرعية األنظمة من جمموعة انه على كنظام  التوزيع تعريف ميكن :التوزيع  مفهوم: أوال
  توفري هبدف حليازيةوا  واملكانية الزمانية املنفعة حتقيق وابلتايل، واخلدمات  للسلع التدفق حتقيق أجل من بينها فيما

  املستهلكني يترض اليت واألسعار وابلكميات املناسبني والزمان  كان امل يف املنتجات

  مسؤولية عاتقهم على تقع الذين األفراد أو املؤسسات من جمموعة"  هو اخلدمي التوزيع أن  مورضال حامد هاين يرى
 . املستهدفة  السواق يف العمالء إىل املنتجني من املنتجات تدفق بعملية واملرتبطة الضرورية الوظائف من مبجموعة القيام

 والبحث التصنيع من األخرى املدخالت ضمن للمنظمة يدخل خارجي مورد أنه على التوزيع kotler2004 ويرى
   من  النظام هلذا وأن  تغيريه، السهل من وليس سنوات عدة بناءه يستغرق إعتيادية بصورة خارجي مورد وهو وغريها

  النظام تؤلف اليت ساتالسيا من جمموعة وميثل اإلنتاجية اهلندسية املرافق يف األساسية  الداخلية املوارد مع يةاالمه
 . األجل طويلة العالقات من واسعة جمموعة بناء يتم عليه الذي األساسي

  السلعة  دخول ظةحل من فعلياً  تبدأ أو تتم اليت النشاطات من  جمموعة أنه على التوزيع فيعرف Procter 1996 ماأ
 .  إبستالمها املنتفع أو املستهلك قيام حلظة ىلإ اخلري املمول أو للمنتج العائد التجاري املخزن  ىلإ االستعمايل بشكلها

مة من مركز إنتاجها إىل ع النشاطات اليت تسمح إبنتقال اخلدأن التوزيع يشمل مجي Martin et Vedrineويرى 
 املستفيد. 

  من  إستهالكها مراكز إىل إنتاجها مراكز من حركتها يف واخلدمات  السلع تسلكه الذي الطريق هي التوزيع قنوات اما
 التوزيع قنوات كافة  عيني التوزيع هيكل جند ،بينما التسويقية األنشطة من العديد تقدم اليت املنشآت من جمموعة خالل
 .  حمددة صناعة يف املتاحة
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 . التوزيع  منافذ امهية: اثنيا

  وتكامال  تفاعلياً  دوراً  له حيث األخرى، التسويقي املزيج بعناصر رنتهمقا خالل من ملسها ميكن التوزيع يةأمه إن     
  يضطلع ما خالل من األمهية هذه تظهر حيث تتبناها اليت التسويقية واالسرتاتيجيات للمنظمة التسويقي النظام ضمن

 إىل Stanton يشري ثحي بكامله، التسويق وظائف بقية مع ةوتفاعلي وأتثرييه تكاملية مسة ذات وظائف من التوزيع به
  وميله  التوزيع هليكل الديناميكية للطبيعة نظراً  اإلدارة تواجه اليت الصعبة املهمات من يالتوزيع النظام وإدارة تصميم أن 
 الظروف مجيع جهةموا من  ميكنه الذي ابلشكل التوزيعي النظام وجود عدم حيوية يعكس اإلجتاه هذا إن  التغيري، وحن

    زيع يف النقاط التالية:، وميكن تلخيص أمهية التو التسويقية املنظمة أنشطة يف واملؤثرة احمليطة

 املسافة تقريب ميكن التوزيعية املنافذ خالل منو  املستهلك، عن بعيدا املنتج يكون  الغالب يف: اجلغرافية املسافة ✓
 .   كللمستهل وصوهلا حىت للمنتج املادية احلركة طريق عن وذلك اإلتصال لتحقيق بينهما

 لتلك  وخصوصا واإلستهالك، اإلنتاج فرتة بني ما نسبيا تطول وقد زمنية فرتة هناك تكون  عندما: الزمين البعد ✓
  هبذه  اإلحتفاظ ميكن لديها، املتخصصة املخازن  إبعتماد التوزيعية ملنافذا طرق فإن  لذلك املومسية، البضائع

 .  الزمن عامل لتقليص حاجتها بوقت وتوفريها املنتجات
 اآلخر، يريد ماذا احدمها تعرف ال واملستهلك املنتج بني اإلتصال حيدث ال عندما احلاالت من الكثري يف: عرفةامل ✓

 اآلخر إبجتاه منهما لكل ابملعلومات اإلمداد يف التواصل ذلك حتقيق يف يساعد يةالتوزيع املنافذ إستخدام فإن  وعليه
 .  إخل...التسويقية،  البحوث ي،الشخص البيع العامة، العالقات عالن،اإل طريق عن
 عليها حيصل أن  ميكن اليت اإلتصال عمليات تقليص يف التوزيعية املنافذ تساهم: تصالاإل عمليات عدد تقليص ✓

 . ملستهلكوا املنتج

 : طرق توزيع اخلدماتاثلثا  

 أو اجلوهر اخلدمة قدمي وت لعرض اخلدمية املنظمات عليها تمدتع اليت التوزيعية القنوات من العديد هناك حالياً     
 ابلنسبة ولكن واملستهلك املنتج بني ما وصل حلقة متثل التوزيعية القناة أن  حيث للزابئن، التكميلية اخلدمات

 نيطريقت عرب السلعة غرار على اخلدمة توزع، و تالوق نفس يف وإستهالك وتقدمي  إنتاج نقطة متثل افإهن  للخدمات
 : قناتني أو

 بني التالزم بسبب بعناية العمالء ختيارا يستوجب مما شيوعا،  واألكثر طوال، األقصر القناة ههذ تعترب مباشرة قناة
  الوسيط  مصطلح يطلق حيث التوزيع، عملية يف وسطاءال بتدخل أي مباشرة غري وأخرى ،والعميل  اخلدمة مقدم
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 توضيح وميكن .ومستهلكها  اخلدمة ممقد بني التبادل عملية بتسيري قومون ي والذين التوزيع قناة أعضاء على التسويقي
   . التايل الشكل خالل من ذلك

 اخلدمات يف توزيع  قنوات أشكال: 08الشكل    

 

  

 

 

 

 .348 ص سابق، مرجع ،اخلدمات سويقت ،الضمور حامد هاين: املصدر

 رق تصميمها. لتوزيع اخلدمات وط  سرتاتيجيةاال البدائل: املطلب الثاين 

 لتوزيع اخلدمات. يجيةسرتاتاال البدائل -أوال

 عليهم تعتمد أن  ميكنو  وهي فعالة للتأثري على املستهلك التوزيعية االسرتاتيجيات من انواع ثالثة إىل النظر ضاً يأ اميكنن
 : وهي اخلدمية ملنظماتا

  Multi – Site services Strategy: املتعدد  املوقع  إسرتاتيجية -1

  العوامل  يف احملتملة الفروقات إن موقع، من أكثر يف الناجحة التوزيع افذمن أحد جناح معادلة تكرار من لفأتت حيث
  ما وهذا تعديلها، أو لتكييفها سبب اي هناك وليس منطية تبقى نفسها املعادلة إن  جداً، قليلة أمهية ذات هي البيئية
  املساعدة،  او املكملة دماتواخل اجلوهر اخلدمة على تكون  واليت Standard services النمطية ابخلدمة فعلياً  يعرف

 التوزيع إسرتاتيجية تشبه وهي اإلسرتاتيجية، هذه تطبيق على  مثال خري هو 'ماكدوانلد ' عمملطا ميقد الذي فالرتخيص
 .تيارياإلخ

   Multi services Strategy: املتعددة اخلدمة إسرتاتيجية -2

 جديــدة خــدمات بتقــدمي  اخلدمــة مقــدم يبــدأ قــد ومتفاوتــة، متنوعــة خــدمات تقــدمي  أجــل نمــ  اإلســرتاتيجية هــذه تصــمم
 الثاقبــة واملعرفــة العمــالء لــدى املدركــة الذهنيــة والصــورة الشهرة على ابإلعتماد احلايل اخلدمي املزيج من تنوعةم وتشكيلة

اخلدمة مقدم  

 

   اجلملة  جتار

مساسرة  وكالء   

   التجزئة   جتار 

 العمالء 

 مقدم اخلدمة   اخلدمة مقدم

 

 جتار اجلملة 

 
   ئة التجز   جتار

 

  اخلدمة مقدم

 

 العمالء 

 

مالء الع  

 

 جتار التجزئة 

 

 العمالء 
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 اخلدمــة اســرتاتيجية أســاس إن  بتكــار،اإل و اجلديــدة اخلدمــة تطــوير طــرق مــن نــوع إهنــا معينــة، منطقــة يف هبــم للمؤسســة
ــوزيعي منفـــذ يف تنحصـــر املتعـــددة ــة، ســـوقية شـــرحية املتنوعـــة هتاخـــدما يف تســـتهدف واحـــد تـ ــرتاتيجية مثـــل وهـــي معينـ  إسـ

 الدقيقــة األجهــزة مــوردي وابلــذات املنزليــة اخلــدمات مــن العديــد علــى اتيجيةاإلســرت  هــذه تطبــق حيــث احملصــور، التوزيــع
 .مستهدفة اعةمج على يركزون  الذين

  Multi Segment Strategy: املتعددة ةالشرحي إسرتاتيجية -3

 مــن جــزء يكــون  حــاالت يف اإلســرتاتيجية هــذه تطبــق خمتلفــة، ســوقية شــرائح هبــا يســتهدف معينــة دمــةخ أن  تعــين وهــي
 اإلنتاجيــة القــدرة هيكلــة ةإعــاد مت  إذا نســبياً، عالية اخلدمة تقدمي  يف الثابتة والتكاليف معطل للمؤسسة تاجيةاإلن اقةالط

 وهــذه الســوق، يف مســتهدفة أخــرى مجاعــة إىل ةاخلدمــ  تقــدمي  أجــل مــن إســتخدامها سيفصــل اخلدمــة مقــدم إن ف املعطلة
 .احملصور التوزيع رتاتيجيةسإ على مثال خري هي اإلسرتاتيجية

  Hybrid Strategies اإلسرتاتيجيات من املركب اخلليط -4

 دممقــ  يوجــه عنــدما حيــدث املتعــددة واخلدمــة املتعدد ملوقعا اسرتاتيجية من املركب فاملزيج ،وئومسا حماسن ةاألخري  هلذه
 .توزيعها لغاية متعددة مواقع يف تلفةوخم متعددة سوقية لشرائح نشاطاته اخلدمة

 .التوزيع قنوات يمتصم: اثنيا
 التوزيع قنوات وإدارة تصميم هو عالتوزي أهداف حتقيق على وقادر وفعال كفؤ  توزيعي نظام وبناء جناح أجل من

 :التوزيعي النظام اهداف حيقق الذي لشكلاب
  عمل عالقات وبناء للعمالء قيمة إنتاج أجل من مبفردها تعمل ما اندرا املؤسسات إن : التوزيع  نواتق تصميم أسس
  املنافسني،  قنوات عم كلها  توزيعها سلسلة منافسيه جودة على بل فقط منتجاهتا جودة على يعتمد ال وهذا مرحبة
 ويكون 1الشركاء،  مع العالقة إدارة يف جيدة تكون  أن  جيب العميل مع عالقتها إدارة يف ممتازة سةاملؤس تكون  ولكي

 : املوايل  للشكل وفقا التوزيع قنوات تصميم

 
 .  673،  مرجع سابق،  ص اساسيات التسويقفليب كوتلر،  آرمسرتونج،   1
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 سياسة الرتويج  الثالث: طلبامل
 . اخلدمات ترويج مفهوم أوال:

 .اخلدمات ترويجتعريف  

 ابآلخرين لاالتصا هو الرتويج أن يعين وهذا به، عرف أي" الشيء  روج" من مشتقة العربية اللغة يف ويجالرت  كلمة
  من  البد الشيء هذا ينفق وحىت لشيءا تنفيق الرتويج كلمة  وتعين  البائع، حبوزة اليت واخلدمات السلع أبنواع وتعريفهم
 . اخلدمة  مورد أو السلعة ابئع ميتلكها اليت ر واألفكا واخلدمات ابلسلع الناس وتعريف ابآلخرين اإلتصال

 التوزيع قنوات التجزئة جتار اجلملة، جتار)حلث جاملنتِّ  يستعملها زاتحمفّ  عن عبارة هو الرتويج أن  Terenceويرى 
 . تصريفها على البيع قوى تشجيع و العالمة، لشراء املستهلكني أو التبادل، على( األخرى

 التعريف خالل من يتم إقناعي  إتصال يةعمل على ينطوي تسويقي نشاط  أنه على  الرتويج فيعرف  Stonton أما
 مجهور أفراد أذهان على التأثري هبدف معن سلوكي منط أو منظمة، أو شخص أو مكان  أو فكرة أو خدمة أو بسلعة

 .  له يروج ما إزاء السلوكية إستجابتهم إلستحالة عنيم

:  بـ املتعلقة لتسويقيةا اجلهود جمموعة للرتويج ان  وزمالئه   Lovelock   رىي و

  )  عنها املعلومات من املزيد معرفة إىل حيتاج وإمنا فحسب، اخلدمة جوهر مبعرفة يكتفي ال فالعميل: اإلعالم -     
 اخلدمية العروض خيص فيما واستشارات نصائح إىل حيتاج كما   ، (إخل ... تقدميها أوقات ،مزاايها  خصائصها، سعرها،
 . اخلدمة  من لالستفادة املثلى الطريقة وكذا اته،وإمكاني الحتياجاته األنسب واختيار املتاحة

 . ملنافسة ا اخلدمات من غريها دون  اخلدمة هذه  بتفضيله للعميل الشرائي القرار تربير على ينطوي: إلقناعا -

  .الذاكرة  يف وترسيخها ابخلدمة لالهتمام العميل لدفع جدا ضروري التذكري: التذكري -

 ءللعمال قيمة إنتاج

 توزيعها سلسلة منافسة جودة مرحبة عالقات بناء

 ،ص2008 للنشر،عمان اليازوري دار ،طبعة األوىلال ،متكامل  منظور التوزيع إدارة الصميدعي، جاسم حممود: املصدر
78  

 التوزيع قناة لتصميم الثالثة اداألبع: 09 الشكل 



  -تسيمسيلت  -معي الونشريسي املركز اجلا             لخدمات ل مدخلحماضرات يف                              د. حممودي أمحد 

 

75 

 .الرتويج أهداف -اثنيا

 ختتلف قد األهداف هذه لكن والتذكري، إلقناعوا اإلعالم خالل من اخلدمة بيع هو تروجيي جهد أي من اهلدف إن 
 الشرائي القرار مبراحل الرتويج أهداف ترتبط وقد املنتج حياة دورة ومراحل ونوعها املؤسسة طبيعة إبختالف

 :  املوايل الشكل يف موضحة هي كما  مستوايت  ثالث خالل من الرتويج أهداف حصر ميكن للمستهلك،

 والغاايت املؤسسة رسالة إىل ابإلستناد أساسا حتدد األهداف هذه: لية الك األهداف مستوى على التخطيط ✓
 . التنفيذ واجبة مهمات من وماتراه اعمال كمنظمة  حتقيقها  إىل تسعى اليت
  األخرى املؤسسة فوظائ بقية مع املرتبطة األهداف تلك وهي: التسويقية  األهداف مستوى على التخطيط ✓

  احلصة املبيعات، أهداف حتقيق حنو تنصب اليت التسويق إسرتاتيجية رسمو  التسويق يف حتديدا تنحصر ولكنها
 .   إخل.... اإلرابح  االستثمار، من العائد بيعات،امل من العائد السوقية،

 على واليت التسويقي زيجامل عناصر مع واملتسقة املنسجمة  دافاأله تلك وهي: التسويقية اإلتصاالت أهداف ✓
 للخطة، التنفيذ لغرض إعتمادها املمكن التكتيكية واخلطوات التسويقية اإلتصاالت إسرتاتيجية حتديد يتم ضوئها
 . حصرا  التسويقية االتصاالت وحيدد يهاعل والرقابة

 ابلعالمة يتعلق كان   سواءا مستقبال إليه تؤول أن  ميكن ا وم  احلالة حتليل أساس على رمسها يستوجب األهداف هذه
  اجتاهاهتم تشخيص حيث من املستهدف اجلمهور مع إتصاالهتا برانمج يف أو ة،الشرك هبا تتعامل اليت التجارية

 .  التجارية  العالمة لتأثري وإدراكهم  التسويقية، املعرفة درجةو  التسويقي وسلوكهم

 : املوايل  10الشكل لخال من الشرائي القرار مبراحل رتويجال اهداف عالقة تلخيص وميكن

 سسة، زايدة املعرفة زايدة إحتمالية الشراءختفيض املخاطر املدركة، تطوير صورة املؤ   :ل الشراءقب 

 
 دعم وتعزيز الصورة عن النوعية.،  تكرار الشراء تعزيز رضا العميل، زايدة سلوك :أثناء الشراء

 دركةء العميل، تصحيح أو تقوية الصورة املختفيض درجة الندم، زايدة وال :مابعد الشراء

Source : Kasper, Helsdingan & Wouter de vries, Service Marketing , , Edition publi-Union, Paris, 1999 ,2000, p  
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 .  الرتوجيي املزيج أبعادفاعلية  :الرابع  املطلب

 أوال: أبعاد املزيج الرتوجيي 

 و الشخصي غري لالتصال األجر مدفوع نشاط كل" :أنه على الن االع "آرمسرتونغ  و كوتلر" عرف :اإلعالن  -1
 . معينة هيئة طرف من خلدماتا أو املنتجات حول األفكار ترويج

 يعاون  كما وخدماته،  بسلعته املرتقبني عمالئه تعريف على  املعلن يعاون  التعريف فن" اإلعالن  ان  تلركو  يرى 
 " . إشباعها ةوكيفي ورغباته حاجاته على التعرف يف املستهلك

   لإلدارة اإلجتماعية الفلسفة"  هي العامة العالقات ان ' ومور كانفيلد' الباحثان  عرف لقد: العامة العالقات -2
 " . وتفامهه ثقته ولكسب جمهور لل  املعلنة وسياستها أنشطتها خالل من عنها تعرب ليتوا

 او الفرد سياسات وحتديد اإلجتاهات لتقومي  اإلدارة هبا تقوم  اليت الوظيفة"  ابهنا العامة العالقات Griswold ويرى
    ." وتفهمه راجلمهو  رضا كسب  إىل يهدف برانمج فيذوتن اجلمهور مصلحة مع يتفق مبا املؤسسة

 لتشجيع العرض إىل تضاف ومنفعة(  معنوية أو مادية) قيمة له ما شيء " ااهن على عرفت: املبيعات تنشيط -3
 معامالت ويشمل الربح حتقيق إىل هتدف ال اليت اخلدمية املؤسسات تسويق يف دور يطوللتنش ،"سلوكية إستجابة

  نصف إىل التنشيط يصل وقد معينة،  خدمة  لتجربة السوق  شجيعت وسائل من وغريها واملسابقات، قساطواأل السعر
 أنواع الربح حتقيق على يهدف ال الذي التسويق جمال يف  تظهر وقد اخلدمات، من جديد لنوع احملصص الرتويج ميزانية
   .  إخل.... لتقديرا شهادات أو املنزلية، األدوات النقود، كإستخدام  األنشطة  من عديدة

  آخرين  ليجعل البائع يستخدمها اليت الشخصي احلث األساليب كل  الشخصي  البيع تربعي  :الشخصي البيع  -4
 . البيع خدمات أو سلع من عنده ما يشرتون 

  دفع  هبدف ما فكرة أو خدمة أو لسلعة والشفهي الشخصي التقدمي "  هو الشخصي البيع أن  العالق عباس بشري يرى
 " .     هبا اإلقتناع أو شرائها حنو املرتقب العميل
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 .AIDAوفق مبدأ منوذج  املستهلك ء وال حتقيق يف الرتوجيي املزيج دوراثنيا: 

  إلستجابة  املختلفة املراحل يف وذلك خمتلف بشكل املستهلك والء على الرتوجيي املزيج أدوات تؤثر عامة بصفة
 املوايل. ، وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل املستهلك

 القرار هبا مير اليت الذهين للتصور عملية أهم اآلاثر سلسلة تعترب: تعزيز والء املستهلكيف  الشحضي البيع أمهية  -1
  من سلسلة إحداث خالل من تتحقق أن  ميكن للمستهلك السلوكية اإلستجابة أن  على النظرية هذه وتقوم الشرائي

 تطبيق وميكن السلوكي،  للتصرف زم الال الذهين  اإلعداد صياغة يف يف اثراآل هذه وتساهم املتالحقة،  الذهنية اآلاثر
  رغبتهم وحتريك إهتمامهم وإاثرة جلذهبم جدد مستهلكني عن يبحث البائع أن  حيث الشخصي يعالب يف AIDA منوذج

 يتأقلم أن يعالب رجل على البد ذلك إىل ابإلضافة اآليت، الشكل  يف موضح هو كما  الرضا  وحتقيق الشراء فعل لتحدث
 .  املستهلكني أمناط مع

 
  

 سلوك على قوي أتير لإلعالن  أن  لنا تبني السابقة النماذج خالل من: املستهلك  والء  كسب  يف اإلعالن دور -2
  أوال خالل من يؤثر أن  للوالء ميكن  وعموما والئه وكسب رضاه حتقيق أجل من  وذلك الشرائي قراره وعلى املستهلك

  وميكن به، اإلحتفاظ وحماولة املستهلك إاثرة جذب يف العناصر  أصعب من العنصر هذا يعترب حيث اإلنتباه جذب
 اإلعالن  يعتمد حيث دراكاإل يف التأثري املعلومات، وطبيعة حجم يف تتحكم اليت العملية إبعتبارها العملية هلذه النظر

  أهدافها حتقيق املؤسسة خالله من تستطيع الذي اإلتصال حتقيق هبدف اإلعالنية الوسائل على أساسي بشكل

 اإلنتباه

 منفعة   اإلهتمامات  ةمصلح

 شخصية

 

 البيع  مندوب

 

 املرتقب املشرتي

  

 

 

 

 حاجة

 البيعي  الحوار

 

   غبةر

 تصرف

 لعملية احلوار البيعي   AIDA: منوذج  11الشكل 

 .41ص ،2006 ،االردن عمان الوطنية، املكتبة دار الثالثة، الطبعة ،التجاري واإلعالن رتويجال أصول معال، انجي:املصدر
371 . 
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 اخلاصة العقلية العملية يتضمن وهو معني موضوع حول نطباعاإل أو الذهنية الصورة مبثابة اإلدراك ويعترب،عام كلبش
 . اإلستجابة وخلق اإلقناع وأخريا التذكري أو احلفظ عملية تسهيل املستهلك، نذه يف املنتجات صورة وتكوين ببناء

  درجة  زايدة على وتعمل الشراء قرار إختاذ إىل املستهلكني حتفيز على املبيعات تنشيط تعمل: عاتاملبي تنشيط -3
:  التالية النقاط يف املستهلك سلوك على املبيعات تنشيط وتؤثر اخلدمة، تقدمها اليت املضافة للقيمة راجع وذلك الرضا
 ..  . جدد  مستهلكني جلذب عرالس مسوحات اخلدمة، على الطلب زايدة الشرائية، العادات تغيري

 : يلي  كما  املستهلك رضا حتقيق أجل من  AIDA منوذج مدخل وفق الرتوجيي املزيج فعالية وضيحت ميكن و

 .  املستهلك رضا تحقيقل AIDA ومنوذج الرتوجيي املزيج عناصر فعالية: 12 الشكل

   

 اإلعالن                                                                       الشخصي البيع 

 

 العامة  والعالقات الدعاية                                                                                املبيعات شيطتن

 

      

   اإلنتباه                                 اماإلهتم                                     الرغبة                                         التصرف  

 .58 ص ،2002 ، اللبنانية املصرية الدار  ، الثانية عةالطب ،اإلعالن الصحن، فريد حممد: املصدر

 :  مايلي نالحض الشكل خالل من

  على  احلث مرحلة يف  فعاال اليعد لكن  املستهلكني قبل من واإلهتمام اإلنتباه خلق عملية يف  كبري  أثر له  اإلعالن 
  يف فاعلية وأقل التصرف على ثاحل مرحلة يف فعاال يعد الذي  الشخصي للبيع ابلنسبة سالعك على ابلتصرف، القيام
 . به اخلاصة يفالتكال إرتفاع نتيجة ذلك يف والسبب واإلهتمام اإلنتباه مرحلة

  اما ،...اهلدااي  كتقدمي   املستهلكني تصرفات إستمالة يف فاعلية األكثر الثانوي النشاط فتعترب املبيعات تنشيط أما
 درجة بناء يف كذلك  والتصرف اجلديد ابملنتج العلم بناء مرحلة  يف فعالة تكون  العامة والعالقات والنشر الدعاية عنصر

  كما   الطويل  األجل يف املستهلكني مع  طيبة عالقات وبناء املؤسسة صورة على يركز فهو به اإلهتمام من منخفضة
 .   التجارية وعالمتها املؤسسة ملنتجات الوالء ءبنا يف يساهم
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 تحدثة.املبحث االول: أنظمة أنتاج اخلدمة املس

  الشراين  تعد ةعالسب العناصر ههذ،  4Ps ،األفراد    ،الدليل المادي    ،العملية  إن املزيج التسويقي اخلدمي يتألف من: 
  ملؤسسة  قيالتسوي الربانمج فشل إىل يؤدي قد هامن أي إمهال وإن  اخلدمية مؤسساتلل  التسويقية للربامج احليوي
 الباحثني من الكثري قبل من تناوهلا مت  قد للخدمة التسويقي للمزيج ليديةالتق العناصر هذه أن  ريب وال معينة، خدمة

 املزيج يف الثالثة العناصر إلضافات تطرقال املبحث هذا خالل من ونود الدقيقة وتفاصيلها مضموهنا يف والكتاب
 Peopleمجهور اخلدمات ،  Evidence Physical الدليل املادي،  Processeدمةعملية تقدمي اخل:  وهي اخلدمي تسويقيال

 املطلب األول: مفهوم عملية تقدمي اخلدمة 

 دمةعملية تقدمي اخل أوال: تعريف 

مسا ابلنسبة ملزود اخلدمة  يرى محيد الطائي وآخرون أن " الكيفية واألسلوب الذي يتم من خالله تقدمي اخلدمة يعد حا
ية مثل: السياسات واإلجراءات املتبعة من قبل مزود  منها، وتظم عملية تقدمي اخلدمة أشياء يف غاية األمه واملستفيد

)   ن، كما تشمل هذه العملية على نشاطات 'بروتوكوالت' أخرى مثلاخلدمة لضمان تقدمي اخلدمة على املستفدي 
تقدمي اخلدمة، وكيفية توجيه املستفيدين   ودرجة التصرف املمنوحة للقائمني على( وتدفق النشاطات،  امليكنة

تاج اخلدمة وأساليب تسويق العالقات مع املستفيدين، واساليب حتفيزهم على املشاركة الفاعلة يف عملية إن ومعاملتهم،
 وتقدميها. 

نشاء اخلدمة وتصف الطريقة وتسلسل  إىل العمليات إبعتبارها متثل طريقة إ Lovelock And Wirtz 2004ويشري 
ق اخلدمة املطلوبة، واملخرجات متثل قيمة اخلدمة ابلنسبة  ليات النظام، وكيف ترتبط هذه العمليات مع بعضها خلل عم

اخلدمات، مشاركة الزبون بنفسه كعنصر مكمل إلمتام العمليات أو جزء منها  للزبون من خالل اإلتصال العايل يف 
دمي اخلدمات ذات جودة وقيمة عالية، والعمليات اليت  اليت تصمم بشكل جيد سوف تقود إىل تقلذلك فإن العمليات 

تقدمي اخلدمات  تصمم بشكل يسيء سوف تقود إىل عدم إمكانية تقدمي اخلدمة ابلسرعة واجلودة املطلوبة وتقود إىل
ملية تنفيذ هذه العمليات ذات جودة منخفضة واليت سوف تقود إىل عدم رضا الزبون، ويف نفس الوقت تصبح ع

فشل اخلدمة يف إشباع حاجات املستفيدين إمنا مييز لعاملني ويقود إىل التداخل واالزدواج وعد الوضوح، و صعبة على ا
 خلق وتسليم اخلدمة ولكن إمهال وجهة نظر الزبون يف كل خطوات اخلدمة هو طريقة مشاركة الزبون للعاملني يف

شكل عنصرًا أساسي يف إفشال عملية تقدمي داث التكامل والتفاعل املطلوب سوف يعملية تقدمي اخلدمة، وعدم إح
 اخلدمة.   

 . نيا: طبيعة عملية تقدمي اخلدمة اث
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ض اخلدمات اليت قبل اإلدارة وبشكل عام هناك بعن يقدم للسوق وكيفية حتديدها م ختتلف العمليات إبختالف ما
إىل االستفادة  النهائية للوصول ل العملية و شاملة من األعمال إلكماقة وواسعة ا متتطلب من الزبون إتباع سلسلة مع

خلدمات ذات السلسلة الواسعة من العمليات جتعل العميل قد يبتعد عن اخلدمة، حبيث أن من اخلدمة، كما أن ا
سب تزود الويون ابلدليل سواء كانت معقدة أو بسيطة وإن ما حيصل عليه جيب ان يكون ح دمي اخلدمةعملية تق

 لية: ة ختتلف عن السلع املادية إستنادا إىل العوامل التاالطلب، كما أن عملية تقدمي اخلدم

 مشاركة الزبون يف عملية تقدمي اخلدمة   •

بيل املثال مشاركة الزبون ضعيفة عندما يطلب خدمة تنظيف إن مكان تقدمي اخلدمة يرتبط بنوع اخلدمة فعلى س •
يشعر به ليساعد الطبيب على يعاين و  يقوم بزايرة الطبيب ووصف مااملالبس وتكون مشاركة عالية عندما 

 . تشخيص املرض

ىل  ها أي إن تقدمي اخلدمة قد حيتاج إىل درجة عالية من اإلعتماد على السلع امللموسة أو حيتاج إاخلدمة نفس  •
 مشاركة الزبون بدرجة أكرب.

لسفر  ل عمليات تقدميها، إن تقدمي خدمات اتعقد اخلدمة: تعترب اخلدمة أكثر تعقيداً كلما زادت عدد مراح •
ليت تتسم ابلتعقيد ألهنا تتطلب نشر معلومات لألفراد حول  والسياحة من قبل مكاتبيهما تعترب من اخلدمات ا

جتميع املسافرين...، وغريها من املراحل اليت جتعل اخلدمة معقدة وتتطلب   براجمها السياحية، احلجز، التذاكر،
ب من الصراف اآليل تتضمن عمليات مقيسة وحمددة إلجنازها ابملقابل تعترب خدمة السح العديد من املراحل

دوراً  ، إن إستخدمات نظام تكنولوجيا املعلومات ساهم يف عملية تقدمي اخلدمة، إن تصميم اخلدمة يلعبوسهلة
دمية إبستمرار حتسني عملية  فعاال يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة اخلدمية وجذب الزابئن وحتاول املنظمات اخل

لسلبية واإلجيابية لكي تتمكن من تنفيذ طلب الزبون خلدمة من خالل التنفيذ الفعلي هلا وحتديد اجلوانب اتقدمي ا
تقدمي اخلدمة يساهم يف إنتاج قيمة لآلخرين، وتسعى املنظمات  وحتقيق الرضا، إن مشاركة العميل يف عملية

دات وتقيس وقت التقدمي وطبيعة التفاعل  ليات من خالل إستخدام األجهزة واملعاخلدمية إىل السيطرة على العم
دراسة سلوك املستفيدين من اخلدمة ألهنا تدرك أبن مجع املعلومات حول سلوك املستفيدين من   املطلوب وعلى

 اخلدمة.   دمة ألهنا تدرك أبن عملية تقدمي اخلدمة ومعرفة مستوى مشاركة الزبون و استعداد عند تقدمي اخل

 . ية تقدمي اخلدمةمراحل عمل: املطلب الثاين

 أوال: مراحل عملية تقدمي اخلدمة 

 أن عملية تقدمي اخلدمة متر بثالث مراحل وهي :  Doglasيرى 
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تشمل كافة النشاطات واألفعال األولية أو التمهيدية اليت تسبقها عملية  و  قبل التفاعل املرحلة األوىل: ما ❖
عتمد على مهارات التخطيط قبل النداء، كما يبني لنا  اإلعتبار أن مفتاح إختاذ القرار يالتفاعل، واألخذ بعني

ويرتب مصطلح التخطيط ما قبل النداء فإن هذه املرحلة تظهر عندما يقوم مندوب املبيعات مجع أفكاره، 
على ذلك فإنه يتوجب  وينظم إسرتاتيجية املبيعات األولية لغرض اللقاء ابملستفيد ابخلدمة وجها لوجه وبناءا

 ة أن يسأل نفسه مجلة من األسئلة من بينها : على مقدم اخلدم 
ة تسمى  هي املرحلة اليت يتفاعل هبا كل من مقدم اخلدمة واملستفيد يف حلظو ة الثانية: مرحلة التفاعلاملرحل ❖

قدم اخلدمة واملستفيد بلحظات الصدق واملهارات املطلوبة يف هذه املرحلة، وتعين أيضا اللقاء املباشر بني م
يف مجيع األعمال والتفاعالت  حمددين، وهنا البد من ربط األمور بثالث مهارات هامة يف مكان وزمن 
 االجتماعية وهي: 

 ابخلدمة. ربط األحداث واألمور أثناء اللقاء ابملستفيد  ▪

 إكتشاف احلاجات لدى الزبون وحماولة إجياد احللول الناجحة هلا.  ▪

يق اهلدف اجلوهري ملقدم اخلدمة ) اإلعتماد على ل إىل املستفيد وإهناء العملية وحتقإحراز وسيلة الوصو  ▪
 يل املادي للخدمة (.  الدل
تقدمي اخلدمة واليت تشمل على   وهي املرحلة األخرية من عملية بعد التفاعل املرحلة الثالثة: مرحلة ما ❖

عة مقدم  خبدمات ما بعد البيع، أي مرحلة متابالنشاطات اليت تلي عملية إمتام الصفقة أو البيع واليت تسمى 
عليها بعد الشراء كالصيانة والدعم، التنفيذ، تعزيز حالة اخلدمة للخدمات اليت يرغب املستفيد احلصول 

   .الشراء  الرضا وكذلك تطوير العالقات وتكرار

 املستفيد . و  مبدأ التفاعل بني مقدم اخلدمةاثنيا:

ا إىل ترك أثر طيب أو تكوين صورة ذهنية ة ما بني مقدم اخلدمة واملستفيد منهيؤدي خلق تفاعالت شخصية مرضي
ك، املستهلك ويتم ذلك عن طريق تقدمي اخلدمة متميزة تتوافق مع االحتياجات الشخصية لدى املستهل جيدة يف ذهن

 وهناك أسس البد أن تكون يف التفاعل بني مقدم اخلدمة واملستفيد منها وهي : 

الة إليه، الرتكيز على النهاايت وذلك لتوضيح عة كالمه مع العميل لضمان وصول الرسالتحكم يف سر  ▪
 ة. الرسال

 استخدام الصوت املناسب من اجل توضيح الرسالة اليت حياول أن يوصلها إىل العميل.  ▪
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املؤسسة على العمل من أجل خلق روابط نفسية بينها وبني املستهلك وبينت الدراسات احلديثة  البد على ▪
ة مقدم  منظمة إذا نشأت عالقة بينه وبني موضفي املؤسسة وخاصن املستهلك يصبح لديه والء مرتفع للأ

 و هذا كله من أجل خلق جمموعة من املزااي من بينها: اخلدمة. 
 امي من املؤثرين املباشرين على العميل يف صياغة أو صنع قراراته الشرائية. يعترب موظف املكتب األم ▪
ك ملعرفة رغباته واحتياجاته أو أسلوب التفاعل الذي مة سهولة يف التفاعل مع نفس املستهلجيد مقدموا اخلد ▪

لتعامله يفضله مما يؤدي إىل رضاء املستهلك عن املؤسسة وإستماع مقدم اخلدمة بعمله وأداءه بشكل أفضل 
 مع عميل راضي 

 مقدم اخلدمة ابلصفات التالية:  كفاءة عملية اخلدمة مرتبطة بكفاءة مقدمي اخلدمة ولذلك البد أن يتصف  ▪
 ملهارة يف إدارة العالقات والتفاعل مع املستهلكني. ا -أ

 املرونة يف اإلستجابة لطلبات املستهلك.  -ب

 توافر القدرة على الرغبة يف حتمل املسؤولية.  –ج 

 القدرة على اإلتصال الفعال ابلعمالء.   –د 

 مة للمستهلك النماذج الفعالة لتصميم وتقدمي اخلد: اخلرائط البيانية واهلندسية و الثالثاملطلب 

ليه من زاوية حبوث العمليات وليس من منظور تسويقي حبث ميكن حتليل  يف هذا اجلزء من التحليل ميكن النظر إ
كوانهتا املختلفة، وهذه املكوانت جيب أن توضع بتسلسل ليتبعه العميل يف عملية تقدمي عملية تسليم اخلدمة إىل م

ألمهية التعرف على ن بنفس طريقة الوظائف يف البناء التنظيمي، إال أن ا، وهذا التسلسل ليس ابلضرورة أن يكو اخلدمة
ؤسسة ، وخالل التفاعل اخلدمي جيب  اللحظات يف إجراءات عملية تسليم اخلدمة، يكون للعميل إتصال مباشر مع امل

أدوات التحليل  ضاء الزابئن وكسب والئهم، إبستخدام أن يكون الرتكيز على مستوى تقدمي اخلدمة ممتاز من أجل إر 
سيواجه العميل )  ية لتحليل عملية تقدمي اخلدمات، وهلذا ميكن التمييز بني ماكاخلرائط والرسومات البيانية واهلندس

فهذه ( وبني أنشطة العاملني وعمليات الدعم الغري املرئية) املكتب اخللفي( من العملية اخلدمية، املكتب األمامي 
لتكميلية، ويف كل اخلدمات  ها يف وصف وحتليل عمليات تقدمي اخلدمات األساسية وااخلرائط اهلندسية ميكن استخدام

، يف أي مراحل من عملية تقدمي اخلدمات  يكون التحليل من وجهة نظر العميل، أين يتفاعل مع املؤسسة اخلدمية 
 ت معينة. ميكن إعتبار املستهلكني كموظفني جيب أن يؤدوا نشاطا
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لفة من عملية تقدمي اخلدمة ونقاط  ساسية للخريطة اخلدمية، فهي تظهر العناصر املختاال الشكل املوايل يبني البنية
العميل يتزامن مع خطوات أو املراحل املختلفة اليت مير  يلي: إن التسلسل الذي يتبعه  التفاعل وميكن فهم الشكل كما

تقدمي اخلدمات وكذلك ابلنسبة   تتضمن عناصر ظاهرة وخفية من عمليات هبا يف عملية تقدمي اخلدمة، كل خطوة
م اخلدمات، هذ العناصر ميكن النظر إليها من وجهة نظر الزبون، إن درجة املرئية أو الوضوح للتنظيم الداخلي ملقد

خلفية نسبياً،  كن أن تتفاوت بدرجات خمتلفة يف خمتلف أجزاء العملية ككل، فمن املمكن بعد عدد من اخلطوات امي
تتم بعد إجراء املريض لعدد من املؤسسة اخلدمية، فمثال زايرة الطبيب األخصائي قد  ان يظهر إتصال قوي مع

حلالة ميكن أن تكون نشاطات املكتب األمامي  يف مثل هذه ا التشخيصات والفحوصات الشاملة يف عيادات خمتلفة،
الضعف يف العملية   خللفي وهذا قد يساعد يف حتديد مواطنواضحة فهي معتمدة بشكل قوي على نشاطات املكتب ا

إىل ذلك فإهنا حتدد مواقع الضعف يف سلسلة النشاطات ككل   اإلضافةة النوعية، ككل يف عملية تقدمي اخلدمة ممتاز 
 إيصال جودة اخلدمة كذلك حتدد أي جودة خدمة داخلية تؤثر على اجلودة اخلارجية. واليت هتدف إىل 

ريقة فإن لية تسليم اخلدمات لدى املؤسسات املنافسة وهبذه الطئط تكون مفيدة يف حتليل اخلدمات وعم إن هذه اخلرا
    .اإلختالف على سبيل املثال يف اإلجراءات واملوارد والقدرات مكن أن يتم إستعراضه

 البناء العام للخريطة اإلدراكية  13  الشكل

 

 

 

 

    

 

 

 ا

 

 

امي ) منطقة التفاعل  المكتب األم

 الخارجي(  

الخط الفاصل بين الخط األمامي  

 والخلفي 

 منطقة التفاعل الداخلي 

 طاقم الدعم ) المكتب الخلفي (  منطقة القرارات والتطبيق

 اإلدارة العليا 

 الزبون 

 اإلدارة العليا 

أفراد   تسلسل النشاطات كما هي متبعة من قبل الزبون 
 اإلتصال  

 

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة الخدمة 

في ااإلتصال موظ  

Source: Kasper, Helsdingan & Wouter de vries, Services Marketing Management, An international 

Perspective, 2000, p 243.  
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ت اخلدما هورمج: الثالثملطلب   

   تدمااخل مجهورأوال : تعريف 

(  املستفيدين اخلدمية، املؤسسة) واملشاركة الفاعلة األطراف يعمج يف يتمثل اجلمهور عنصر ان   Zeithmel يرى 
 املستهلك على التأثري وابلتايل اخلدمات تقدمي  يف هم بدور يقومون  والذين (غريهاو  اخلارجيني العمالء)  املستهلك
 وتقدمي  اخلدمات وتقدير والعمليات العمالء  مع التعامل خالل  من املوظفني خدمة وتكون  اخلدمات، لىع  للحصول
( األمامي  املكتب أي) املوظفني  خدمة للعمالء اخلدمات تقدم ما وعادة الزابئن، خدمات بشأن  خارجية منبهات

   للخدمة الفعلي التسليم عند هاتؤدي فإهنا قليلة أو منفردة اخلدمات كانت  ومهما  اجلوهر، للخدمة مرافقة

 الــذين املناســبني األشــخاص توظيــف مــن بــد ال وهلذا ،(اجلمهور) الناس هو املؤسسة جوهر أو قلب أن   Khelle ويرى
 حتديــد أجــل مــن التســويق وإدارة البشــرية املــوارد إدارة املؤسســة، خــلدا انجحــة اخلدمــة تكــون  للخدمــة، موقــف لــديهم

 جذب اجل من املوظفني تكوين على تعمل اليت ألنشطةا وتعزيز( الداخليني العمالء) وظفنيللم التدريبية االحتياجات
  السوق. يف املستهدفة املؤسسات تتوقعها اليت خدمات قدمي وت

  تزامن بسبب وذلك املنتج نوعية وتصورات العميل  على التأثري  يف  رئيسية كانةم له اجلمهور عنصر أن Heller  يرى و
 املهمةف اخلدمات، نوعية عن فصلها ميكن ال اخلدمات جودة أن  الواقع ويف ،املوظفني خدمات يف الكواإلسته اإلنتاج

 اليت املؤسسات عن ،أدائها  ومراقبة فنيظ للمو  تقدمها اليت اخلدمات نوعية لتحسني معايري وضع هي للتسويق الرئيسية
 التدريب ان  كما  اخلدمات،  نوعية يف تفاوت إىل ىأد مما  دائما متغرية تكون  أن إىل متيل موظفيها بتدريب تقوم ال

 . املمارسات  أفضل واعتماد املتدربني للسلوك مالئمة شكالأ هلم املوظفني أن  حىت األمهية ابلغ أمر

 بني نوعني من اجلمهور وهم :  ويرى البعض اآلخر أنه ميكن التمييز

سة إىل  ا ويعملون من أجل توصيل رسالة املؤس هم العاملني إبدارة املؤسسة ويف مجيع اقسامه اجلمهور الداخلي
 من األدوار اليت يقوم هبا أفراد االتصال تتمثل يف :اجلمهور اخلارجي، و ميكن التمييز بني نوعني 

 رتتيب، تقدمي املعلومات اخلاصة ابخلدمة . الدور العملي املتمثل يف اإلستقبال، ال ▪
 لزابئن ( .بشيء من التمييز ) عالقات طيبة مع االدور التفاعلي املتمثل يف كيفية القيام العملي  ▪

 للمنظمة فيما يلي: : يتمثل مجهور اخلارجياجلمهور اخلارجي -
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  ملنظمة، أو يقوم بشراء ما تقدمه الذي يتعامل مع ااملؤسسة  يتمثل هؤالء العمالء يف مجهور مجهور العمالء: •
 من خدمات. املؤسسة 

لالزمة مثل البنوك، منشآت  يف احلصول على األموال ااملؤسسة  رةمجاهري التمويل: وهي اليت تؤثر على مقد •
كسب هذا اجلمهور عن طريق إصدار التقارير السنوية، وتقدمي  املؤسسة   ية. وحتاولالسمسرة يف األوراق املال

 ستفسارات على أي أسئلة. االو  اإلجاابت

 واآلراء واملقاالت التحريريةملؤسسة ا اليت تقدم األخبار عناملؤسسات  مجاهري وسائل األعالم: هي تلك    •
 خاصة الصحف واجملالت والراديو والتلفزيون 

وزعني واملوردين: ميثل هؤالء حلقة مهمة يف نشاط املؤسسة ككل وهلذا املؤسسات مطالبة جبعل  مجهور امل •
 ؤالء راضني على املؤسسة بشىت الطرق.  ه

 . اخلدمات تسويق يف اجلمهور الداخلي دوراثنيا : 

  امللموسية درجة على عادة يعتمد إذ التفاعل، ومستوى احلالة حسب تلفخت اخلدمات تسويق يف العاملني أمهية إن 
 القوى إستخدام كثافة   درجة  أساس  على اخلدمات تصنيف طريق عن حتديده ميكن االتصال مستوى عن للخدمة،

  مباشر  إتصال هلم املؤسسة يف ألعضاءا العاملني فبعض ،( البشري العنصر على تعتمد اليت اخلدمات)  العاملة
 عملية أثناء ابلعميل مرئيا اإلتصال يكون  وقد العمالء، مع الاإلتص أي دوره يتضمن ال منهم اآلخر والبعض ابلعمالء

  على  وهي األدوار لتلك التصنيفات بعض يوضح املوايل واجلدول مرئيا، يكون  ال ارمب او وإستهالكها اخلدمة شراء
 للعاملني اإلتصال أنواع 02  اجلدول                         :األيت النحو

 اإلتصال نوع وشخص العميل بني اتصال هناك  اتصال يوجد ال

  الطباخ

 الكمبيوتر مشغل

 .ابملطعم النادل

  أستاذ

 مرئي إتصال

 الصيانة عامل

 . الطيار

 اهلاتف على املقسم عامل

 احملاسب

 مرئي غري إتصال

 . 336 ص ،سابق مرجع ،اخلدمات تسويق مور،ضال هاين حامد: املصدر

 . جامعة أستاذ أو أسنان  كطبيب  مقدمها  قبل من فعليا اخلدمة تنفذ حيث: الرئيسي الدور •
 أو فندق يف اإلستقبال موضفي مثل هبا واملشاركة ادلالتب عملية هنا العاملني يسهل حيث :املسهل الدور •

 . املستشفيات  يف العامة العالقات موضفي
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  السفر كوكالء  منها  جزءا ليسوا لكنهم  التبادل عملية إجياد يف  ملساعدةاب العاملون  يلعب حيث :املساعد الدور •
ؤسسات ذات افتصال العايل  وللجمهور الداخلي أمهية كبرية جدا يف م. املعدات  أتجري وخدمات والسماسرة

نافسني، ويف مناقشة إلتصال  و املؤسسات ذات اإلتصال املنخفض  من أجل تقدمي خدمة مميزة عن امل
اخلدمة، ونعين بذلك إجراءات العمل املرتبطة  مدى إتصال العميل يف إنتاج  خبدمة العمالء ميز جيز العاملني

خلدمات ذات اإلتصال الشخصي املرتفع وذات اإلتصال  بتقدمي اخلدمة، ولقد حاول التمييز بني انظمة ا
جيب على  فاض اإلتصال إىل إمجايل الوقت الذيالشخصي املنخفض حيث نسب درجة ارتفاع و إخن

نسبة للوقت الذي أتخذه عملية إنتاج اخلدمة ذاهتا، وحسب هذا  العميل أن يكون به داخل النظام مقارنه ابل
ل املرتفعة تشمل الفنادق، املطاعم واملدارس، بينما أنظمة اإلتصال املنخفضة اجلدول الزمين فإن أنظمة اإلتصا

نواع املختلفة ألنظمة اخلدمات هلا مضامني  يد واملؤسسات احلكومية، إن هذه األتشمل مكاتب الرب 
تسويقية خمتلفة إلدارة التسويق، ويف هذا السياق ألن األداء البشري يستطيع أن يؤثر على وتطبيقات 

   رجات، ففي مستوى اإلتصال العايل ال ميكن فصل مستوى جودة اخلدمة عن األفراد مقدميها.املخ
ث أهنم يهتم مسوق اخلدمات بثالث مستوايت وهي: من حيدمات: دور اجلمهور اخلارجي يف تسويق اخل -ااثلث

لى العمالء اآلخرين  من حيث أهنم يؤثرون ع ، من حيث أهنم املستفيديون من اخلدمة، منتجون أو صانعون للخدمة 
 كصانعني أو منتجني للخدمة. 

ني يف تسويق اخلدمات، مثال  ة إنتاج اخلدمة وهذا ينطوي على مضاموقد مت النظر للعمالء كأهنم مدخالت يف عملي
ر يف فعالية إنتاج اخلدمة وعملية التوصيل فهم بفعالية ينقلون بعضهم مهام العمالة عن إذا كان للعمالء دور أكث

عملية ال تنتج اخلدمة، وهذا يكون له فائدة من العمالء ومن املؤسسة اخلدمية، اما يف إنتاج اخلدمة فإن ال مؤسسات
مني والتطبيقات كما أشار إليها تعمل على توصيلها بنفس الوقت للعميل، ومن هذه املضافقط املنتج بل أيضًا 

Cowell   :هي 

إهنا العملية اليت قد يشارك هبا العميل يف اإلنتاج، حيث ل اخلدمة: إن أول تطبيق هلا ميكن هلا رؤية نظام توصي –أ 
اإلستهالك، مثال اخلدمات الطبية  واملهنية، فمقدم من املستحيل فصل عملية اإلنتاج عن  أنه من الصعب إن مل يكن

هلا منطقة جغرافية  خلدمة إما ان يذهب للعميل أو أن أييت ابلعميل إىل مكان تقدمي اخلدمة وابلتايل كل خدمة يكون ا
 حمددة منها جتلب العمالء لإلستفادة من هذه اخلدمة 

ل  وهذا يعين أن أنظمة اخلدمة ذات اإلتصا نتاج اخلدمة: ين ينتج من أمهية العميل يف عملية إإن التطبيق الثا –ب 
املنخفض ابلعميل، ومثال  العايل والتفاعل املستمر ابلعميل تكون الرقابة عليها أكثر صعوبة من نظائرها ذات اإلتصال 
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دمة  اإلتصال العايل ميكن أن يؤثر على اخلعلى ذلك املطاعم واجلامعات واخلدمات الشخصية، فالعميل يف مستوايت 
ع درجة التداخل بني املنتج والعميل يف إنتاج اخلدمة هي " عبادة  من حيث وقت الطلب ونوعية اخلدمة، كما أن إرتفا 

لتأكد للوقت والنوعية تنتج كنتيجة ملشاركة العميل يف النظام، فالعمالء هم أيضا خمتلطة" حيث أن مشاكل عدم ا
 ) كطابور إنتظار( دوراً مهما يف تشكيل عملية تقدمي اخلدمة إما سلبياً  ة اإلنتاجية، وابلتايل يلعب العمالءمصدر للطاق

يكون مدخال إجيابيا أو سلبيا يف عملية إنتاج أو إجيابيًا ) حتسني اجلودة يف إضفاء اجلو النفسي املريح ( فالعميل قد 
 اخلدمة.   

: لعملي لعبها يف عملية إنتاج اخلدمةق أو مدى األدوار اليت قد يطلب من اإن التطبيق الثالث يتعلق بنطا –ج 
ج ميكن إنتا  ن يقوم بلعب دور ما كعامل أو مشارك يف إنتاج اخلدمة معطيًا الوقت واجلهد الذي الفهو ابإلمكان أ

إعتماد العميل وابئع العميل أبداء جزء من العمل يف عملية إنتاج اخلدمة تعين  ة، فمسامه إال من خالهلما اخلدمة
اايهتما، ويف الوقت الذي يوجد هناك تعاون يف  اآلخر والطرفان حباجة للتعاون فيما بينهما لتحقيق غاخلدمة كل على 

 وجماالت الصراع هي: العالقة بني البائع واملشرتي هناك أيضاً صراع 

 حول فهم طبيعة نطاق العقد. عندما تقدم اخلدمة على اساس عقود ضمنية أو صرحية تربز إحتمالية خالف  -

قد تقيم بعض األدوار على اهنا مساعدة انية أن يكون هناك اخلالف حول أدوار تقسيم العمل، فهناك إمك -
 او اتبعة مقارنة ابألدوار األخرى. 

 تعريف احلالة أو الظرف الذي تقدم به اخلدمة. قد يكون اخلالف يف  -

كون مصدرًا للخالف، ويف لق عالقات غري متكافئة بينهم، وقد تإن اخلربة لدى ابئع اخلدمة وجهل العميل قد خي
لعميل أن يتعلم أكثر من معرفة اخلبري بينما اآلخر حياول أن مينع تعرية موقفه، إن الصراع اخلدمات املهنية قد حياول ا

يشعر أبنه ال ميلك   أولئك الذين لديهم املعرفة و أولئك الذين يعتمدون عليهم لتطبيقها هي شائعة، فالعميل قد بني
 هين قد يشعر ابإلزدراء     قوة املعرفة وامل

 جيات إدارة عمليات تقدمي اخلدمة لتحقيق والء املستهلكإسرتاتي املطلب الرابع:

طرق خمتلفة على مدى السنني، ومثال على ذلك نظام احلجز حيث حاولت مؤسسات اخلدمة إدارة عمالئها ب
ن منفصلة للمدخنني والغري املدخنني على تدفق العمالء على خدماهتا، أماك حتاول املؤسسة اخلدمية السيطرة 

شاكل اليت تقع بني العمالء بعضهم بعض، ونظرا ألمهية عنصر اجلمهور يف املؤسسات اخلدمية للسيطرة على امل
رامج هاته األخرية تسعى دائما إلرضاء هذا اجلمهور  وذلك يتطلب من القائمني على التسويق تسطري بجند 
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) سوف يتم ذكرهم يف  جي، وهلذا فاملؤسسة تتعامل مع عدة أصناف من العمالءتتعلق ابجلمهور الداخلي واخلار 
 العنصر القادم( وهناك ثالث جماالت مهمة وهي : 

: بسبب عدم إمكانية التنبؤ ابألمناط االستهالكية للعمالء يف النظم اخلدمية فإن  العميل  إدارة فرتة إنتظار أوال:
ن أجل يكون بطريق الصدفة وهذا ما جيعل العمالء ينتظرون م قت الذي يكون فيه العرض يساوي الطلبالو 

دمية احلديثة  احلصول على اخلدمة لكن هذا كله له أثر على رضا املستهلك لذلك تعتمد بعض املؤسسات اخل
  .جمموعة من االسرتاتيجيات اليت ختفف اآلاثر السلبية لإلنتظار 

بح من دة تفاعل ومشاركة العمالء يف عملية تقدمي اخلدمة أصزاي Lovelock:  يرى  مشاركة العمالء إدارة : اثنيا
 إجناز اخلدمة يعطي اجلمهور  اإلسرتاتيجيات الشائعة حملاولة متييز اخلدمة وزايدة تواجد اخلدمة، ومشاركة العمالء يف

شاكل من لقوية من طرف العمالء قد ينجر عنه مالداخلي الوقت للقيام أبعمال أخرى، وابملقابل فإن املشاركة ا
 واد الضائعة مما يزيد من املصاريف التشغيلية . أمهها فقدان السيطرة على النوعية وزايدة امل

 خدمة ذاتية جيب عليها أوال ان تقيم الطريقة اليت تفضل العميل أن عندما تقرر املنظمة تغيري من خدمة كاملة إىل
 يف اإلختيار الصحيح: قد طور بعض اخلطوط العريضة ملساعدة حيصل على هذه اخلدمات و 

د املبذولة يف سبيل اخلدمات الذاتية للعمالء جيب أن ال تفهم على اهنا حماوالت  اجلهو  تطوير ثقة العميل:   -أ 
م ألنه إذا كان  فني عن العمالء، جيب تزويد العمالء ابملعلومات الكافية اليت تبني أمهية اخلدمات ابلنسبة هلإلبعاد املوظ 

ا يؤكد أن العديد من العمالء سوف سة جلأت إىل اخلدمة الذاتية حىت تسهل على نفسها وهذمن الواضح أن املؤس
 يتحولون إىل أماكن خدمة اتمة. 

من الفوائد املرتبطة ابخلدمة عادة املالئمة والتفصيل والتوفري يف التكاليف ففي التجربة: ترويج املنافع وحتفيز   -ب 
د من املواقع  ساعة يف العدي 24تعطي خدمة  ATMالوقود أقل، وخدمات طات الوقود ذاتية اخلدمة يكون سعر حم

، كأن يقوم أحد البنوك احمللية إبعطاء  املختلفة، للرتويج عن اخلدمة الذاتية حيتاج العمالء إىل حجزهم ودفعهم للتجربة 
ماء على  ن اهلدف األساسي حتفيز العمالء القد جديدة وقد يكو  ATMأموال إضافية لكل سحب يتم من آلة 

ة املوزعة عليها إال أن ذلك قد جعل اجملموعة من العمالء يقومون إستخدام اخلدمة اجلديدة يف املناطق املختلف
إىل التوقف عن ذلك بعد   موال وإعادهتا جمددًا إىل احلساب مما قد يدفع ابلبنكإبستغالل ذلك عن طريق سحب أ

 فرتة معينة. 
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الرغم من مالئمة   ندما حناول نغري من اخلدمة الكاملة يف األساس، فعلىأحد األسباب عفهم عادات العميل:  – ج
الثقة اليت تبىن ال ميكن أن يفضل العمالء التعامل الشخصي مع حماسبني يف البنك، فالصداقة و  ATMماكنات 

لية ولكن يستخدمون املاكنات للسحب ومببالغ عاتستبدل املاكنات مكاهنا عالوة على ذلك فإن العديد من العمالء 
 بسيط. من الغري املمكن أن يستخدموا إليداع مبلغ 

وقت احلايل حتتوي على  اخلدمة الذاتية يف ال  ممعظ تعليم العمالء كيفية إستخدام اخلدمة الذاتية اجلديدة:  -ه 
 طريقة اليت تعمل هبا طريقة كل واحد شكل من أشكال التكنولوجيا فيها ويف معظم احلاالت يرتك العميل ليكتشف

ة خدمات ذاتية جديدة لتعليم العمالء جيب على املوظفني أوال هو ونفسه، ال تنفع عندما حناول تشجيع العميل لتجرب
  شيء يزعج العمالء أكثر من موظف ال يعرف تشغيل خدمة نفسه  أن يعرفوا كيف وماذا يعملون؟، ال

 :   املادي الدليل مفهوم :اخلامساملطلب 

 اديتعريف الدليل امل: أوال  

احثني يف التسويق غري أنه كل ابحث ويصيغه يف تسمية معينة حضي الدليل املادي مبجموعة من التعاريف للب لقد
 بيئة أبنه املادي الدليل يعرفالبعض البيئة املادية، الشواهد املادية ...، حبيث فمنهم من يسميه ابلدليل املادي، و 

املادي امللموس إىل  كما يشري الدليل   واإلنتاج،  االتصال عملية يف تخدمةاملس املادية والرموز املنتجات كافةو  املؤسسة
تتعلق ابخلدمة كون الدليل املادي ميثل أحد كافة التسهيالت واملرافق والتجهيزات املادية، وأي صورة أو اشكال مادية 

أبعاد عدة وفق ما أورده بعض  يسمى ابحمليط املادي لتشمل عناصر أوأبعاد اجلودة، كما تتنوع البيئة املادية أو ما 
  ذات  العوامل من املادي الدليل أن  إىل اإلشارة من بد وال ،، املوقع ن يكور واإلضاءة واأللواالباحثني اذي يشمل الد

  اخلدمات  حول  ون للزب يدرك كاملصرف  خدمتها، حول اخلدمية املؤسسة لزبون  إدراك عملية تسهيل يف الواضح لتأثريا
 .  الرتوجيية احلمالت يف وخاصة اخلدمة تقدمي  عملية تسهيل وكذلك إخل،... الطبية للخدمات سبةابلن وكذلك املصرفية

 أكثر الزابئن ويكون  الزبون، خدمة جودة إلدراك وذلك اخلدمية  سةاملؤس يف اهلامة العناصر من املادي الدليل ويعترب  
 املؤسسات من والعديد عالية، مواصفات تذا  خدمات يطلبون  متزايد وبشكل لبات،املتط هذه يف معرفة او حنكة

 . األخرى املؤسسات تنافس لكي الزبون  خدمات من حتسن  واليت اإلحتياجات توفري على تعمل صارفكامل  اخلدمية 

  بني  اإلتصال يسهل عنصر أي وكذلك التفاعل وتنظم للعمالء  اخلدمات توفر اليت البيئة أن  فريى Ziethmell اأم
 . املادي ابلدليل يسمى ام طريق عن يتم وهذا وجه احسن على اخلدمة ألداء وذلك واملستفيد اخلدمة مقدم
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امللموسة جلذب العمالء واإلحتفاظ هبم  أن مقدم اخلدمة حيتاج إىل إستخدام األشياء  Karen 1998يف حني يرى 
ات تتداخل وترتابط مع وما يتوقع احلصول عليه، إن املستلزموتقوية العالقة معهم وفهم الصعوبة الذهنية للمستهلك 

ثري امللموسية يشكل جزء من مزيج اإلتصاالت، كذلك املستلزمات تتداخل وترتابط مع عناصر املزيج التسويقي ألن أت
املادية  جزء من صورة املنظمة خيلق من خالل عملية التبادل اليت حتدث يف املتاجر، وتكون املستلزمات التوزيع ألن

التكامل املطلوب فإن هذا  جمة ومتكاملة يف كل مكان من املنظمة ومن أجل إحداث أكثر فعالية عندما تون منس
ل عند صياغة االسرتاتيجية وخالل عملية التنفيذ يتطلب من املنظمة أن حتدد طبيعة املستلزمات املادية وطبيعة التكام

قف وحتديد املستلزمات املادية اليت ة وإنشاء صورة ذهنية عنها وتكوين مو يف املنظمة، إن دور التسويق يف إدراك اخلدم
االعتماد  ع املنظمة إيصال رسالتها إىل املستفيد اليت تناسبه، إن أهم العوامل اليت تدفع املنظمة إىل من خالهلا تستطي

 على الدالئل املادية هو تقليل خماطر التقدمي.      

جتاه واهلدف من اإلعتماد على الدليل املادي فة جند أن كل الباحثني لديهم نفس اإلمن خالل التعريفات املختل   
  العاملني،  طبيعة األشواهد هذه بني ومن اخلدمة من املستفيد لدى الثقة تعزيز يف مهم جزءا املادية الشواهد ثلمتحبيث 

 ابهلاتف اإلتصال مؤسسات  يف احلال هو كما  إخل ... ميلكوهنا اليت املعلومات مستوى سلوكهم، اخلارجية، مظاهرهم
  ومن  اخلدمة، على للطلب املستفيد حث يف دورا ملستخدمةا الشواهد هذه تلعب كذلك  املصرفية، مؤسسة أو لنقال،ا

:  مثل للمستفيدين اخلدمة وجودة بنوعية العالقة ذات املتغريات  من يعد أو يساهم املادي الدليل ان  اخرى انحية
 ةاملوجود األجهزة طبيعة للمنظمة، الداخلي التصميم ت،البنااي الطريان، شركات املوظفني، ةهيئ واملالبس، اآلالت

 .   عليها الزبون  نظر يقع واليت

 الدليل املادي يف تسويق اخلدمات . اثنيا : أنواع

ة مثل األجهزة وزوز إىل تعريف الدليل املادي أبنه" األشياء امللموسة املوجودة خللق وتقدمي اخلدمستيان كركرييذهب 
 من العناصر ذات التأثري الواضح يف تسهيل  ألاثث، والبد من اإلشارة إىل أن الدليل املادي يعتربواملعدات واملباين وا

)الكلمة   ل عمليات تقدمي اخلدمات خاصة احلمالت الرتوجييةعملية إدراك اخلدمة من طرف الزبون، وحماولة تسهي
ظمات اخلدمية من خالله حتقيق رضا  ني من الدليل املادي الذي ميكن للمناملنطوقة(، وميكن التمييز بني نوع

 املستهلك: 

يمته أن ق يعد جزءا فعليا ميتلك يف عملية شراء اخلدمة، إىل (:peripheral evidence)املادي احمليطالدليل  -01
بنك أو يكون مغطى وحدها ال أمهية هلا، مثال دفرت الشيكات ليس له أي قيمة ما مل يدمغ أو يدعم من قبل ال

سي للخدمة فقط يف حالة تقدير العميل  فالدليل املادي احمليط يضاف إىل قيمة الدليل األسا برصيد من األموال،
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برية حتتوي الغرف على الكثري من الدليل اخلارجي مثل  لدالئل تلك اخلدمة، ففي العديد من الفنادق الدولية الك
ها مبا يتناسب مع حاجات  صورات عن اخلدمة جيب تصميمها وتطوير عن البلد، هذه الت تالديكورات، إرشادا 

 وتوقعات العميل. 

  هو عكس النوع األول، مهم جدا يف أتثريه على قرار الشراء حىت أنه:(  essentiel evidenceساسي)الدليل األ -02
رة ونوعها كلها يعد عنصرا مهما حبكم وضعه، فاملظهر اخلارجي العام وتصميم الفندق، وموديل السيارة املستأج

 ساسي. أمثلة على الدليل األ
خرى لنظام إنتاج اخلدمة: مثل األفراد اليت يقدمون اخلدمة، تشكل  فالدليل األساسي واحمليط مقرتنني مع عناصر أ

ظر العميل وحكمه على نوعية اخلدمة، فعندما حياول العميل احلكم على نوعية  كلها عناصر تؤثر على وجهة ن
 طة بتقدمي اخلدمة.  ا يستعني هبذه األدلة املادية احملياخلدمة قبل شرائه

 تسويق اخلدمات إىل عاملني أساسني مها: وميكن تصنيف البيئة املادية يف 

ظمة عمومًا واملنظمة اخلدمية على وجه اخلصوص على  : يؤثر املدخل املادي اخلارجي للمنالعوامل اخلارجية •
مدخل املنظمة، اإلظاءة   اء املادي، شكل تصميم البناء، تصميمالصورة الذهنية املدركة من خالل حجم البن

 يف البناء، اإلشارات مواقف السيارات ...،   اخلارجية، املواد املستعملة
ة املادية ابلتصميم الداخلي بكافة العناصر املوضحة اجلدول  تتمثل العوامل الداخلية لبيئ :العوامل اخلارجية •

ا تضيف قيمة للمستهلك فعلى سبيل عناصر بشثيها الداخلي واخلارجي فإهناملوايل، وعند توفري مثل هذه ال
وحتفزهم   ان على خلق انطباع أويل لدى العمالء، وهي أقوى عنصر جذب إنتباه العمالءاملثال تساعد األلو 

  ترتكه من دالالت كألوان دافئة ابلنسبة لألمحر واألصفر والربتقايل، واأللوان ابردة كاألخضر نظرًا ملا 
  عن إرتياد تلكيقة غري مالئمة لبيئة اخلدمة تنفر العمالء والعاملنيوالبنفسجي، كما أن خلط األلوان بطر 

وإن الروائح اليت تنتشر يف   ومراكز البيع، كما أن الصوت واملوسيقى تسهم يف خلق اجلو املرغوب، تاالاحمل
 نتجات. حمالت التجزئة واملقاهي و... إذ تقدم نكهة من أجل بيع تلك امل

دها أو غياهبا أيضا يؤثر على إدراك  وامل ذات اتثري كبري على الصورة املدركة إال أن وجو وميكن القول أن مجيع هذه الع
ن هذا املنطلق أن تلعب دورا كبريا يف بناء الصورة املدركة أفراد اآلخرين للصفات احملددة ابلقائمة، ومن احملتمل ضم

 واحلفاظ عليها من جمرد حتديدها. 
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 يف إختاذ القرار الشرائي.  إدارة الدليل املادي دور :اثلثا  

العوامل املهمة اليت تؤثر على سلوك العمالء عند إختاذهم لقرار شراء اخلدمات، ألهنا تساعد  تعد البيئة املادية من 
ملزيج التسويقي اخلدمي   تقييم اخلدمة قبل املباشرة يف عملية شرائها وأتيت امهيتها كوهنا متثل عنصراً من عناصر ايف

سة واحمليطة مبكان اخلدمة اليت يتفاعل فيها العميل  فالبيئة املادية يف النواحي امللمو  اد جودة اخلدمة، وبعدا من أبع
لوان والتصميم الداخلي..، ومبعىن آخر هي مظهر وهيئة تصميم البيئة والديكور واأل ثمع مقدم اخلدمة مثل األاث

ة سواءاً  دم اخلدمة  واليت تقدم فيها اخلدمة، والبيئة املاديرجية اليت يتفاعل فيها العميل مع مقاملادية الداخلية واخلا
ة لدى العمالء بشكل كانت الداخلية او اخلارجية للمؤسسات اخلدمية قد يكون هلا أتثري على الصورة املدرك

ة ة بيئتهم املادية الداخلية واخلارجيسليب أو إجيايب ولذلك جيب على مجيع املؤسسات اخلدمية أن تعمل على إدار 
وملا هلا من أثر يف مساعدة  ين صورة وإنطباع جيد لدى العمالء،بشكل فعال، ملا هلا من أتثري وأمهية كبرية يف تكو 

دافها وإجنازاهتا على الصعيدين الداخلي واخلارجي يف إيصال أهدافها وصورهتا إىل املؤسسات اخلدمية يف حتقيق أه
  عمالئها.

سرتاتيجية ذات أن عملية إدارة الدليل املادي هي إ (Hoffman & Basteson,2002 ) 'هوفمان وابستسون 'وأكد 
مة وهي من العوامل الرئيسية  أمهية كبرية خاصة للمنظمات اخلدمية بسبب صفة الالملموسية اليت تتصف هبا اخلد

دلة املادية  املنظمات اخلدمية حتاول إستخدام األلنجاح املنظمة اخلدمية على املدى البعيد، لذلك فإن الكثري من 
امللموسة، إذ أن صفة الالملموسية للخدمة قد جتعل من تقييم اخلدمة أمراً  لتقوي املغزى املقصود يف منتجاهتا غري 

ص املصدر املوضوعي للمعلومات ابلنسبة للعميل لدى تقييمه جلودة اخلدمة، ونتيجة  صعًبا وذلك بسبب نق
ية يف جذب يقتصر إسهام البيئة املاد ابخلدمة عند التقييم، واللعميل إىل الدليل املادي الذي حييط لذلك ينظر ل

املؤسسة اخلدمية اليت متيزها  إنتباه العمالء وحتفيزهم على التعامل مع املؤسسة اخلدمية، بل متتد إىل صنع شخصية
مات، ومن   ظل املنظمة العاملية يف جوهر اخلدعن غريها من املؤسسات اخلدمية املنافسة هلا يف السوق خاصة يف

الء عادة يقيمون اخلدمة إستنادا على الدليل املادي لبيئة املؤسسة اخلدمية، هنا أتيت أمهية ادارة الدليل املادي فالعم
أجل  ميل تقييم خدمة قبل شرائها فإنه يعتمد على الدالئل املادية املتوافرة واحمليطة ابخلدمة منفعندما يريد الع

ايل فإن العناصر امللموسة أن يظهر اخلدمة غري امللموسة على أهنا ملموسة وابلتتقييمها، فالدليل املادي ميكن 
هلا دور مهما وفعاال يف مساعدة العميل لتقييم ميكن أن تظهر على أهنا مؤشر فعال جلودة اخلدمة، فالبيئة املادية 

 ليها.     جودة اخلدمة ومستوى اخلدمة املتوقع احلصول ع

 وهي تتضمن ما يلي:  هذه الصعوبة ىيعتمد على بعض العناصر بغية التغلب علويف هذا الصدد ميكنه أن 
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ثل اخلدمة، فبطاقة بريد اجلزائر اليت مت يف هذا الصدد البد من تطوير دالئل ملموسة مت جعل اخلدمة أكثر ملموسية: -
 .س خلدمة التخليص استحداثها مؤخرا هي مثال جيد على التمثيل امللمو 

ة كبرية من خدمات اإلئتمان واخلدمات ديثة طرح بطاقات اإلعتمادية الذهبية اليت تعرض مسع من اإلبتكارات احل 
 األخرى حلاملي هذه البطاقات. 

 : يوجد عدة طرق اليت ميكن للمؤسسة من خالهلا إدراك اخلدمة للمستهلك وهي ذهنيا  تسهيل عملية إدراك اخلدمة
 .لى العميل إدراكهامة بشيء ملموس حبيث يكون من السهل عإقران اخلد ✓

 .ي والبائعالرتكيز على العالقة بني املشرت  ✓
لموسة املقدمة مبثل هذه إذن هذان املدخالن يفرتضا ان العميل إبستطاعته أن يستمد الفائدة من الدالئل امل

مات الغري امللموسة إىل خدمات  الطرق عن اخلدمات املعروضة،لذلك فإن املؤسسات اليت حتاول حتويل خد
 ة عليها قبل أن تفعل ذلك التأكد من مايلي:  ملموس

 بدقة متناهية محهورها املستهدف واألثر املطلوب إحداثه إبستخدام هذه الوسيلة.  أن تعرف ✓
قاط البيع املتميزة اليت جيب أن تقرتن ابخلدمة واليت جيب ان تليب حاجات السوق  التعرف على ن ✓

 املستهدف.  

  :الثالثخالصة الفصل 

يق اخلدمة للمستهلك النهائي، ألن املزيج املضافة للمزيج التسويقي اخلدمي بعداً هاماً  لتسو  تعترب العناصر
دمة للمستهلك وذلك راجع للخصائص اليت تتميز هبا التسويقي اخلدمي التقليدي أصبح عقيما يف تقدمي اخل

ة تقدمي اخلدمة من خالل  جودة خدماهتا عن طريق حتسني يف عملياخلدمات، فيمكن للمؤسسة اخلدمية من حتسني 
دمة واملستفيد ويف ضوء عالقات التفاعل يستطيع املستهلك حيكم على مدى جودة عمليات التفاعل بني مقدم اخل

قدمي اخلدمة،  اإلدارة الفعالة للعالقات التبادلية تتطلب فهما متعمقاً للسلوكيات املعقدة للقائمني على تاخلدمة، وتعترب 
ى املستفيد وتلك اليت حتقق درجة رضا العالقات التبادلية اليت حتقق أعلى درجات الرضا لد حبيث ميكن التمييز بني

لقائمني على تقدمي اخلدمة إلنتهاج سلوك إجيايب فعال إزاء إعتيادية، وعلى هذا األساس فإن تدريب وحتفيز ومكافأة ا
 عالقات التبادليةاملستفيدين يعد مفتاحاً لنجاح ال
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 وك املستهلك للخدمات.الفصل الرابع: سل

 خالل نياملستهلك تنتابفهم عمليات التفكري اليت  إىلالتسويق  حيتاج مدراء بفعاليةجل تسويق اخلدمات أمن 
 البدائل,ار بني قبل الشراء ابالختيما قرار  ، اليت تتمثل يفعملية اختاذ القرار اليت يقوم هبا املستهلك  من الثالثةاملراحل 

ال  أنناعلى الرغم من ف .ابلرضا بعد الشراء ملعرفة مدى شعور املستهلك م، والتقييثناء االستهالكرد فعل املستهلك أو 
 خطواتن إال إ اختياره,حتديد  أثناءالفرد  تنتابتفكري اليت عملية الاستكشاف والتعرف بدقة على نستطيع فعال 

وتقدم إرشادات جيدة فيما  راء لدى املستهلك،ادراك عملية الشملستهلك تساعد على اب الشرائي اخلاصةاختاذ القرار 
 املستهلك. لوك فهم سيتعلق ب

 املبحث االول: ماهية سلوك املستهلك.

عملية التسويقية وحمور النشاط التسويقي واألحباث والدراسات التسويقية، يعد املستهلك العنصر األساسي يف ال
املستهلك الصناعي أو املستهلك النهائي( وطبيعة عة املستهلك حتدد طبيعة السوق) سوق ولذا فإن حتديد طبي

ة، هلذا تركز معظم اطات اإلنتاجية واإلقتصادية يف املؤسسة وعليها تبين اخلطط البيئية واإلسرتاتيجيات التسويقيالنش
ليت تشكل حمورسلوكه، من خالل هذا الدراسات على دراسة املستهلك وسلوكه إنطالقا من دراسة دوافعه وحاجاته ا

 لك  وحتقق رضاه. بحث سوف نتطرق لكافة العناصر اليت تؤثر على املسته امل

 سلوك املستهلك  مفهوماملطلب األول : 

السلوك اإلنساين ولتوضيح ذلك نستعرض بعض املفاهيم التالية اليت  الشك أن سلوك املستهلك هو أحد أنواع 
 ستهلك.  تبني أمهية دراسة سلوك امل

 أوال : تعريف املستهلك 

 .حد أو عدة سلع وخدمات من عند املنتج أو املوزعالشخص الذي يشرتي ويستهلك واى انه : رف املستهلك عليع

من عند   الذي يشرتي ويستهلك واحد أو عدة سلع وخدماتالشخص أن املستهلك هو ' Claud demeure' يرى
 . املنتج

أو مقدم اخلدمة والذي تستقر عنده السلعة،  اهلدف الذي يسعى إليه منتج السلعة  يرى' أمين عمر' أن املستهك هو
 . اخلدمة، أي هو حمط انظار مجيع من يعمل يف جمال التسويقاو يلتقي 

 مييز بني نوعني أساسني من املستهلكني واملتمثلة يف: لقد مت استخدام لفظ املستهلك للتو 

 لي أحداها: ة شخصية من خالل طرق خمتلفة وفيما يحيث ميكن تعريف املستهلك بصفاألفراد:  ➢
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اء السلع واخلدمات لالستعمال الشخصي أو لالستهالك  املستهلك الفردي هو الشخص الذي يقوم بشر  ✓
 ة أو لتقدميها كهدية لصديق. العائلي أو لتستهلك من طرف فرد من العائل

  بغرض اإلستخدام الشخصي هلا. ويسمى أيضا ابملستهلك النهائي وهو من يشرتي السلع واخلدمات    ✓
 مات أو املستهلكون الصناعيون أو التنظيميون: املنظ ➢

ح، أو منظمة ويف هذه احلالة تكون الوحدة املشرتية عبارة عن أي منظمة كانت هتدف للربح أو ال هتدف للرب        
حبيث يكون  دطرف عدد من األفرامن املؤسسات  حكومية، أو منظمة دينية وتعليمية، حيث يتم اختاذ قرار الشراء يف

اء وعملية الشراء نفسها، ويتمثل الدافع األساسي للشراء  احد منهم دور معني يف كل من عملييت اختاذ قرار الشر لكل و 
 ت هبدف تشغيلها إلنتاج سلع أو تقدمي خدمات أخرى.ابلنسبة للمنظمات يف شراء سلع ومعدا 

 اثنيا : تعريف سلوك املستهلك 

 السلوك . مفهوم  - 1

ف واجلدل حول ما إذا كان خالفا عميقا بني الباحثني والكتاب وتتمثل نقاط اخلاليثري مفهوم السلوك جدال و 
وعموما   ن واألنشطة العقلية والذهنية لإلنسا، أم أنه يشمل أيضا األنشطة اجلسمية ن السلوك نشاطا خارجيا لإلنسا

 : ميكن اخلروج بتعريف السلوك كما يلي

دد االستجابة الصادرة عن عضالت الكائن احلي أو عن الغ االستجابة احلركية والفردية، أي أنهالسلوك هو  ➢
 املوجودة يف جسمه. 

يث يتمثل هذا يف حماوالته املتكررة كما يعرف أبنه نشاط يصدر عن الكائن احلي نتيجة لعالقته بظروف معينة ح ➢
 ستمرار.ات حياته وحىت يتحقق له البقاء واالللتعديل أو التغيري من هذه الظروف حىت تتناسب مع مقتضي

، حيث  السلبية )معوقات(ؤثرات اإلجيابية )حمفزات( و يجة جملموعة من امل يف كتابه على أنه " نت Guy Audigierيعرّفه  ➢
 . اخلارجيةو  تتولد هذه املؤثرات عن جمموعة من املتغريات الداخلية و  الثاين،تتفوق فيه األوىل على 

 ملنصور أن السلوك شكلني ومها: يرى كاسر نصر ا

 التأمل. و  هو غري ملموس مثل التفكريو  ضمي: مسترتسلوك  ✓

 ك ظاهر: حسي ملموس مثل تناول الطعام   سلو  ✓

ثل كل استجابة لفظية أو حركية للمؤثرات الداخلية  التعاريف ميكن القول أبن السلوك اإلنساين مي ومن هذه
  من خالله إىل حتقيق توازنه البيئي. واخلارجية اليت يواجهها الفرد واليت يسعى

 التالية :  صوعادة ما يتميز السلوك ابخلصائ
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يجة لشيء مسبب وال يظهر من فراغ، حيث انه ال بد أن يكون وراء كل سلوك سببا أو ابعثا على انه نت •
 سلوك، وقد يرتبط السبب ابهلدف . ال

إلنسان اليتصرف دون وجود هدف مهما  انه سلوك هادف : مبعىن انه يهدف إىل إشباع حاجة معينة، فا •
ا، ومهما كان تفسريان هلا البد أن حيتكم هذا السلوك  انت أمناط وأشكال السلوك أو االستجابة اليت تبدو لنك

بشكل عام اهلدف الرئيسي  الذي يرتتب عليه السلوك هو حتقيق  إىل هدف معني قد يكون ظاهرا أو ضمنيا و 
 التوازن العام لشخصيته . 

 حىت ميكنه التوافق مع املواقف اليت تواجهه . وك متنوع: يظهر السلوك بصور متعددة انه سل •

ن املرونة وك مرن قابل للحفز والتعديل : السلوك يتعدل ويتبدل تبعا للظروف واملواقف املختلفة، علما ابانه سل •
ة هبا، فالفرد  نسبية من شخص إىل آخر وذلك طبقا الختالف مقومات الشخصية والظروف البيئية احمليط

يئته العامة، فيتأثر هبا ويعمل على مل واملؤثرات غري املقصودة اليت تتولد من حوله يف بر ما يتأثر ابلعوابقد
ر ما يتأثر ابلعوامل واملؤثرات املقصودة اليت تستهدف وقناعاته وخرباته حوهلا، بقد هتعديل استجاابته وسلوكيات

 و تغيري سلوكياته واستجاابته إاثرة بواعث ودوافع تعمل على تعديل أ

 فهوم سلوك املستهلك  م  -2 

ستهلك هو أحد أنواع السلوك اإلنساين وابلتايل فإنه يتأثر مبؤثرات متعددة وأن مما ال شك فيه أبن سلوك امل   
ه فإن دراسة يؤدي إىل أنواع متباينة من السلوك وقد تؤدي املؤثرات املتباينة إىل سلوك واحد وبناءا علي املؤثر الواحد

ر السهل والبسيط حيث جند ممعقدة وذلك كون أن فهم دوافع املستهلكني ليس ابأل سلوك املستهلك هي عملية
 العديد من التعاريف الواردة حول سلوك املستهلك واليت منها نذكر:

ى املنتج أو سلوك املستهلك على أنه األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد من أجل احلصول عل Engelقد عرف ل ➢
 قرار الشراء  ذاختااخلدمة ويتضمن إجراءات 

أنه التصرفات واألفعال اليت يسلكها األفراد يف ختطيط وشراء املنتج ومن مت سلوك املستهلك على  Molinaويعرف  ➢
 استهالكه. 

هذه اآللية  ،حلاجة اآللية اليت يقوم من خالهلا الفرد ابالستجابة وزمالئه أن سلوك املستهلك هو "  Kotlerيرى    ➢
 (. تهالكاسية ) اختاذ القرار ( ومراحل فعلية ) الشراء واالستكون مرتبطة مبراحل أس

مال السلع   يعرف سلوك املستهلك أبنه" أفعال وتصرفات األفراد يف احلصول على / أو إستخدام/ إستع ➢
 تلك الفعال"  واخلدمات بطريقة إقتصادية، مبا يف ذلك عملية إختاذ القرارات اليت تسبق وتقرر 

اليت تتضمن الشراء، واستخدام مصطفى املنياوي سلوك املستهلك أبنه تصرفات األفراد وتعرف الدكتورة عائشة  ➢
 رفات. السلع واخلدمات وتشمل أيضا القرارات اليت تسبق وحتدد هذه التص

رتبطة مباشرة إبشباع ومبا أن دراسة سلوك املستهلك هتتم ابألنشطة والتصرفات اليت يقدم عليها املستهلك وامل ➢
ن هذا املنظور ميكن تعريف سلوك املستهلك  ه واليت حتكم ابلتايل على عملية االستهالك وعليه فمحاجاته ورغبات
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رتبطة بشراء واستعمال السلع االقتصادية واخلدمات، ومبا يف  جمموعة التصرفات اليت تصدر عن األفراد، وامل " أبنه
 . " تسبق وحتدد هذه التصرفات ذلك عملية اختاذ القرارات اليت

 اط حول سلوك املستهلك: سردان التعاريف السابقة ميكن اخلروج جبملة من النق من خالل

صول على/ واستخدام السلع  نشطة اليت يبذهلا الفرد هبدف احلأن سلوك املستهلك يلقي الضوء على األ •
 واخلدمات اليت تشبع حاجاته. 

ماذا يشرتي املستهلك؟   هو اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بـ:كذلك فإن جوهر دراسة سلوك املستهلك  •
 مىت يشرتي؟ ومن أين يشرتي؟ ومدى تكرار الشراء؟. وملاذا يشرتي؟ وكيف يشرتي؟ و 

ر فقط يف الشراء وإمنا متتد إىل جمموع التصرفات واألفعال  كما أن دراسة وحتليل سلوك املستهلك ال تنحص •
 اضلة بينها. ت املتعلقة ابلسلعة، وحتليلها واملفاليت حتيط به كالبحث عن املعلوما

ما حيدث ما قبل الشراء وأثناء الشراء حيث أنه قد يتوقف  إن فهم سلوك املستهلك يتطلب التعرف على •
 على مستوى اإلشباع الذي حيققه عند استعماله هلا. اختيار املستهلك للسلعة أو اخلدمة 

يت تتفاوت يف أمهيتها ويف قيامه ابختاذ العديد من القرارات التتعلق دراسة املستهلك ابلتعرف على كيفية  •
 ها.درجة املخاطرة اليت تتضمن

 .  عناصر دراسة سلوك املستهلك: 03اجلدول 

 األسئلة اخلاصة بعناصر دراسة املستهلك 

What هي السلعة اليت يشرتيها املستهلك فيما يتعلق بنوعها واملاركة او العالمة   ما
 هبا.  التجارية اخلاصة

Why ري إىل دوافع الشراء واحلاجة اليت يريد إشباعها ملاذا يشرتي املستهلك،يش 

Who واملنطقة اجلغرافية اليت يوجد هبا  همن هو املشرتي أو املستهلك؛ خصائص
 السكن اخلاص به. 

How الشراء فردي أم مجاعي ومعدل تكرار الشراء.  لكيف يشرتي املستهلك؛ ه 

When ستهلك؛الظروف اليت يتم الشراء فيها. مىت يشرتي امل 

Where ر وهل هناك متاجر معينة. من أين يشرتي املستهلك؛من أي نوع من املتاج 

 .70-69ص ، 2005ان األردن، الطبعة الثالثة انجي معال،رائف توفيق، أصول التسويق، دار وائل للنشر، عماملصدر: 
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ايل منوذجا مقرتحا  أفضل من منافسيها ويوضح الشكل املو  إن اإلجابة عن تلك األسئلة يضع الؤسسة يف مكانة
 للسلوك الشرائي :  

 إستجاابت 

 رتي املش

 اللمؤثرات اخلارجية    الصندوق األسود للمشرتي 

 املزيج التسويقي مؤثرات بيئية

 ر السلعإختيا

 إختيار الكماليات 

 كمية وتوقيت الشراء

 صادية، تكنولوجياإقت خصائص املشرتي عملية إختاذ قرار الشراء 

 سياسية، ثقافية

 نتج، السعر،التوزيعامل

 الرتويج 

 .70-69ص ، 2005ئف توفيق، أصول التسويق، دار وائل للنشر، عمان األردن، الطبعة الثالثة انجي معال،رااملصدر: 

 أمهية دراسة سلوك املستهلك : لب الثايناملط

ءا ابملستهلك إىل  يد كافة أطراف العملية التبادلية بدتنبع أمهية دراسة سلوك املستهلك من أهنا تشمل و تف
 :لك وفقا ملا يلياملؤسسات الصناعية و التجارية و ذ

 : ابلنسبة للمستهلك -أوال

اعد املستهلكني يف االختيار األمثل للسلع واخلدمات وفق  التعرف على كافة البياانت و املعلومات اليت تس -
 إمكانياهتم الشرائية و أذواقهم. 

اليت حتددها   ستهلكني يف حتديد حاجاهتم و رغباهتم حسب األولوايتفيد نتائج الدراسات السلوكية حول املت-
 مواردهم املالية و الظروف البيئية احمليطة . 

 : ية و التجاريةابلنسبة للمؤسسات الصناع  -اثنيا

هبدف إرضاء حاجات و رغبات تساعد نتائج دراسات سلوك املستهلك يف ختطيط ما جيب إنتاجه)كما ونوعا(،  -
  وفق إمكانياهتم و أذواقهم. املستهلكني

 التسويقي السلعي أو اخلدمي األكثر مالئمة. حتديد عناصر املزيج  -
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ة يف حتديد أولوايت االستثمار املرحبة للمنتجني       واملسوقني من  تفيد كافة أطراف العملية اإلنتاجية و التسويقي -
تمرارية  دى هذه املشروعات مبا يضمن هلا األرابح الالزمة السو توزيع املوارد املالية املتاحة ل جهة و أولوايت اإلنفاق

 العمل و التوسعات املطلوبة يف ظل املتغريات البيئية املختلفة. 

 : ناك جمموعة من العوامل اليت سامهت يف تطوير حقل سلوك املستهلك و هيكما ميكن القول أن ه

 : نتوجاملقصر دورة حياة  -1

تطرح ألول مرة يف السوق و الذي  ديد من املنتجات اليت غالبا ما تكون معدلة أو جديدةيقدم يف األسواق اليوم الع 
ات وافية و دقيقة        وموافقة حلاجات و أذواق  يالقي  النجاح منها فقط تلك املنتجات اليت اعتمدت على دراس

إهنا تالقي نسب عالية من الفشل يف  ية أما األغلبية من السلع املقدمة فاملستهلكني املتجددة و إمكانياهتم الشرائ
 سبب القصور الكبري يف دراسات سلوك املستهلك. مراحلها األوىل ب

  : تزايد عدد اخلدمات و تنوعها -2

دمات كوهنا غري ملموسة يقتضي توافر معلومات شبه مؤكدة عن املدركات احلسية للمستهلكني  إن خصائص اخل
 ستهدفني و اجتاهاهتم و أذواقهم. امل

 : تقدم األساليب اإلحصائية -3

حصائية و التطور املستمر يف أساليب مجع و معاجلة املعلومات إىل تسهيل حتليل كافة  أدى تقدم األساليب اإل -
 املنشورة و األولية املرتبطة بدراسة سلوك املستهلك. البياانت 

   : ستهلكاالهتمام املتزايد حبركات محاية امل -4

ملستهلكون قرارات الشراء مع  تهلك يف العامل إىل وجود حاجة ملحة لفهم كيف يتخذ اأدى منو حركات محاية املس
عديد من الدول تبذل جمهودات كبرية من اجل محاية حتديد كافة العوامل املؤثرة فيها فجمعيات محاية املستهلك يف ال

كها ابإلضافة إىل محايته من الغري يته حول املنتجات     وكيفية استهال املستهلك من قراراته عن طريق إرشاده و توع
 ل الدفاع عنه و عن قضاايه من اجل حياة أفضل. )املنتجني( من خال 

 : احلاجة املتزايدة لدخول األسواق اخلارجية -5
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يتحقق إال عن طريق تدرك معظم املؤسسات يف وقتنا  احلايل أمهية الدخول إىل األسواق اخلارجية إال أن ذلك ال 
سسات يف هذا اجملال هو عدم توفر بياانت  املستهدفني يف هذه األسواق فمن أهم أسباب فشل املؤ  معرفة املستهلكني

 كافية و دقيقة عن األسواق املستهدفة. 

 :ق ميكن حتديد املضامني اإلسرتاتيجية لدراسات سلوك املستهلك فيما يليمن خالل ما سب

 ن خالل جتزئة السوق وفقا للخصائص املعتمدة يف ذلك. ق الكلية للمنتوج و حتديد أجزاءها م حتديد و تعريف السو 

 الواجب إتباعها. التعرف على أذواق املستهلكني يف كل سوق فرعية و من مث حتديد امليزة أو املزااي التنافسية 

نشطة ية للمستهلكني املستهدفني  ونتائج أالتقييم املوقفي أو املواجهة الشاملة جململ اخلصائص الدميغرافية و النفس
لفرص املتاحة و التحدايت اإلسرتاتيجية اليت تواجهها هذه املؤسسات لتقدير نقاط القوة و الضعف و حتديد ا

 ل البيئة التسويقية احمليطة. املؤسسات يف تعاملها مع خمتلف عوام 

اإلنتاجية و  وقفي الشامل ملختلف أبعاد العملية وضع األهداف املمكنة التنفيذ ابإلضافة إىل إجراء التحليل امل
هداف على ضوء اإلمكانيات املتاحة و األولوايت املقررة حسب رغبات التسويقية و ذلك للتمكن من وضع هذه األ

 دفني. و أذواق املستهلكني املسته

تسويقية متكاملة تتفق و   العمل على إعداد اسرتاتيجيات عناصر املزيج التسويقي للمنتوج هبدف تصميم اسرتاتيجيه
 اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة . تتكامل مع 

ملستهلك املؤسسات املعاصرة يف قياس األداء التسويقي لإلسرتاتيجية التسويقية ومدى أتثري  تساعد دراسة سلوك ا
 على األداء العام لإلسرتاتيجية الكلية.   ذلك

  . : معادلة سلوك املستهلك الثالثاملطلب 

 سلوك املستهلك. لتميز بني نوعني أساسيني من معادلة ميكن ا

 املعادلة العامة لسلوك املستهلك-1

رة التالية واليت تدعى نجم سلوك املستهلك عن التأثريات الشخصية وعوامل احمليط اليت ميكن مجعها يف املعادلة املختصي
 مبعادلة سلوك املستهلك: 
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C=F(P,E) 

 حيث:

C  .يعرب عن سلوك املستهلك 

P اهات. لفرد منها الدوافع واإلدراك والتعلم والشخصية واالجتهي التأثريات أو العوامل النفسية ل 

E تماعية واجلماعات املرجعية  هي الضغوط اليت تباشر على املستهلك من طرف قوى احمليط ومنها الثقافة والطبقة االج
 والعائلة وغريها. 

تيار بدائل االستهالك إال أن ق عددا كبريا من الطرائق يف جمال اخ:تتيح أدبيات التسويمعادلة املوقف اإلمجايل-2
وع مجايل اليت تعتمد على الفكرة القائلة ابن املوقف اإلمجايل للمستهلك جتاه املنتج يساوي جممأمهها طريقة املوقف اإل

 مواقفه جتاه كل صفة من صفات ذلك املنتج أي:

n 

Ab=  WiBib 

i=1 

 حيث:

Abللمستهلك جتاه املنتج.: املوقف اإلمجايل  

Wiفة :وزن الصi  .يف نفس أو ضمري املستهلك 

Bib تقييم الصفة:i املنتج  يف b 

n  عدد الصفات: 

 لو أخذان مثال عن تقييم معاجني األسنان. 

 معاجني األسنان  مثال عن تقييم: اجلدول 
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 األمهية  االعتقاد ابلعالمة ميزات معجون األسنان 

  د ج  ب  أ

 7 4 7 7 2 ن التسوس احلماية م

 5 7 2 5 7 النكهة 

 1 6 4 6 6 تبييض األسنان 

  69 63 80 55 ة أمهية كل عالمة جتاري

  شمعجون جبس ومعجون اكو فرا لى مواقف مستهلك جتاه ثالثة عالمات جتارية ملعجون األسنان:عوأردان التعرف 
ة جتاه  من معاجني األسنان من مواقفه اجلزئيكل موقف من مواقف املستهلك جتاه كل نوع   فومعجون سينيال، يتأل

 نان: كل صفة من الصفات اليت يتمتع هبا معجون األس

 .1صفة احلماية من التسوس وهي صفة ليست هامة يف مثالنا ألنه مل تنل إال الوزن  •
 . 3الذي أعطاها وزان يساوي كهي الصفة األكثر أمهية ابلنسبة للمستهل و  سنان بياض األ •
 . 2حلماية من التسوس وهي تساويطيب وهي صفة هامة ابلقياس إىل صفة االنكهة والنفس ال •
 . 1ذات قيمة ابلنسبة للمستهلك ألنه مل يعطها إال وزان يساوي السعر وهو ميزة ليست  •

املستهلك كل   مملية تقييم احللول وكذلك حتديد األوزان اخلاصة بكل منها، يقيبعد حتديد الصفات الداخلة يف ع
حو نان املشار إليها وذلك بوضع عالمة لكل منها على النفات يف كل نوع من أنواع معاجني األسصفة من هذه الص

صفة،إن جمموع   املبني يف اجلدول املوايل مث يضرب املستهلك كل عالمة من هذه العالمات ابلوزن احملدد لكل
 ملعجون األنسب. العالمات اليت أيخذها كل معجون تسمح للمستهلك بتكوين موقف إمجايل واختيار ا

 يم احللول من املستهلك مثال عن تقي:اجلدول 

 العالمة التجارية ج  العالمة التجارية ب  يةأ العالمة التجار  الوزن  امليزة 

I Wi Bi Bia Bi Bib Bi Bic 

احلماية من  
 التسوس 

1 9 9 3 3 3 3 

 18 6 18 6 6 2 3 بياض األسنان 

 14 7 16 8 6 3 2 النفس الطيب 

 5 5 5 5 6 6 1 السعر 

 40 21 42 22 27 20  اجملموع 
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 اوي إن املوقف اإلمجايل للمستهلك جتاه املنتج أ يس

n 

Ab=  WiBib=27 

i=1 

 يف حني أن املوقف اإلمجايل للمستهلك جتاه املنتج ب

n 

Ab=  WiBib=42 

i=1 

 ويف النهاية يساوي املوقف اإلمجايل للمستهلك جتاه املنتج ج

n 

Ab=  WiBib=40 

i=1 

 الذي حصل على أعلى عالمة يف عمليات تقييم احللول.  وهكذا فان املستهلك خيتار املنتج ب

 العلبة السوداء : الرابع املطلب 

دراسة للسلوك اإلنساين يف السوق،ولذا فان فهم هذا  الواقع أن دراسة السلوك الشرائي للمستهلك ما هي إال       
وفهم للسلوك الشرائي  جتماع،وع املعرفة ومها علم النفس وعلم االالسلوك البد وان يتعامل مع جمالني من فر 

ل حتداي كبريا لرجل التسويق ألنه ميكن أن يرى األفراد وسلوكهم،ولكنه ال يستطيع أن يرى ما للمستهلك هي حماولة متث
الطريقة الوحيدة املتاحة  لذي يدور يف عقول هؤالء األفراد والذي أدى إىل تصرفهم ابلطريقة اليت يراها أمامه،ولذا فان ا

 فهم ابلطريقة اليت يالحظها. مه ابستنباط تلك الدوافع واألسباب اليت أدت إىل تصر له هو قيا

هو    Black boxوذج الصندوق األسود ونظرا لعدم مالحظة أسباب السلوك املرئي بشكل مباشر فان مصطلح من
،  ارات الشرائية املختلفةل األفراد عندما يقوموا ابختاذ القر مصطلح يشري إىل تلك العمليات العقلية اليت تدور يف عقو 

تلك األسباب وراء اإلتيان ابلسلوك الشرائي امللحوظ واليت ال ميكننا مالحظتها بشكل   فمثل هذا املصطلح يشري إىل
قد تتضمن و  املدخالت إىل هذه العملية متثل جمموعة من املعلومات اليت يستخدمها متخذ القرار الشرائي،مباشر،و 
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أو  يعية يقدمها له رجل البيع،من اإلعالانت اليت يشاهدها املستهلك،أو من رسالة ب هذه املدخالت معلومات أتيت
 ومات املنشورة يف عدد من املصادر املختلفة. من خالل بعض أراء األصدقاء أو أفراد األسرة،أو حىت بعض املعل

اخلاص بدراسة سلوك  الصندوق األسود، يتضمن هذا النموذج يسمى النموذج املعتمد على هذا املفهوم بنموذج 
ذا السلوك النفسية منها واالجتماعية والثقافية املرتبطة بسلوك املستهلك واليت جيب املستهلك على جممل املؤثرات يف ه

حيث النوع   بعني االعتبار لدى القيام ابلبحوث التسويقية املتعلقة مبعرفة الطلب على السلعة واخلدمة منأن تؤخذ 
 والكم. 

 عمليا كما يلي:  ده بتفسري السلوك الشرائي للمستهلك دعنا نضرب مثاالولكي نفهم ما نقص

الغازية مث قامت بفتح حقيبتها قبل دخول إحدى الطلبات قاعة احملاضرات توجهت إىل كافيترياي بيع املشروابت 
الثانية يف  ت بفتح احد العبوات وشربتها مث وضعتوأخرجت منها نقودا مث قامت بشراء عبوتني من البيبسي، مث قام

 ضرات. حقيبتها وتوجهت على عجل إىل قاعة احملا

أما   اء عبوتني من البيبسي،وهو قيامها بشر  لطالبةيف هذا املثال جند أننا قد شاهدان احد مكوانت السلوك الشرائي ل
تشرهبا   ا كانت قد اشرتت العبوة الثانية لكيما إذ فاجلزء الغالب من سلوكها فهو غري ملحوظ،فنحن مثال ال نعر 

،وحنن أيضا ال نعرف ملاذا قامت بشراء عبوات البيبسي وملاذا اختارت فيما بعد أو لكي تعطيها لواحدة من زميالهتا
أو ألهنا حتب مشروب البيسي خاصة،أو ألهنا رأت  فهل اشرتهتا ألهنا شعرت ابلعطش؟ ؟البيبسي وليس عالمة أخرى

أن تقضي بعض أو ألهنا أرادت  ية السعر ابلنسبة لقرارها الشرائي؟وما أمه اي وهي يف طريقها للمحاضرة؟الكافيتري 
 الوقت قبل دخوهلا احملاضرة؟. 

ت حول السلوك الشرائي للطالبة جييب عليه دراسة سلوك  إن مثل هذه األسئلة وغريها من العديد من التساؤال 
   .قاء بعض الضوء عليه وم الصندوق األسود والذي نرغب يف إلالشكل املوايل عن مفه املستهلك، ويعرب
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 منوذج الصندوق األسود الختاذ القرارات الشرائية : 14الشكل                        

 
 . 22ص ، 2008جامعة الشلف  غري منشورة،   مطبوعة، سلوك املستهلك، نوري منريملصدر :ا

تعرضه من سلع   ريا على الطريقة اليت يتصرف هبا املستهلكون جتاه ماول أن حتقيق أهداف املؤسسة يعتمد كثميكن القو 
 انه عن طريق متغريات وخدمات وإذا تعرفت على هذا السلوك فإهنا ستستطيع أن تتكيف أو تؤثر عليه مبعىن 

تتأقلم مع اخلصائص اخلاصة ابألفراد  السعر،املنتج،تنشيط املبيعات،واإلعالن والتوزيع سيتسىن للمؤسسة أن 
يق إىل االهتمام بدراسة العالقة بني املنبه التسويقي واستجابة  وابحمليط.وهذا ما دفع ابلعديد من الباحثني يف التسو 

ابة الناجتة عن املؤثرات اليت خيضع هلا املستهلك ليس ابألمر اهلني، مما جعل بعض املشرتي، ويبقى حتديد االستج
الكثرية، ومنه   لى السلوك اإلنساين نتيجة صعوبة اإلطالع على أسرارهلوك يطلقون تسمية)العلبة السوداء( ععلماء الس

،مبعىن أن العقل البشري أصبح كوحدة يعترب املستهلك كالعلبة السوداء اليت تستقبل املؤثرات وتصدر استجاابت معينة 
وميكن  التصرفات،  ما أن له خمرجات متثل االستجاابت أولتشغيل البياانت يقوم ابستقبال مدخالت متثل املثريات ك

 الشكل التايل: ذه العناصر يف أن يتضح النموذج أكثر إذا أضفنا ه

 لعلبة السوداء مفصل لمنوذج : 15الشكل

 
 22ص ، سلوك املستهلك، مرجع سابق، نوري منري:  املصدر

تغريات األربعة للمزيج امل
نتج،السعر، التسويقي)امل  

 التوزيع،الرتويج (
 احمليط

 

 املستهلك

الشراء -  

االمتناع عن الشراء -  

إضافية   البحث عن املعلومات-  

 

 

 

 

                

 مدخالت      مخرجات         

 

 مؤثرات          سلوك     

 يشرائ

           

 

        

 عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك           

   

الصندوق  

 االسود 
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لشرائي.املبحث الثاين: مفهوم القرار ا  

وذلك خلصوصية   عوبة كبرية،االحباث اليت واجهة صللمستهلك يف قطاع اخلدمات من   تعترب دراسة القرار الشرائي
هذا املبحث سوف نتعرف على ماهية  اخلدمة من انحية ومن تعقيدات املستهلك يف حد ذاته، لذلك من خالل  

 القرار الشرائي وانواعه والعوامل املؤثرة فيه. 

ول: مفاتيح دراسة القرار الشرائي.املطلب اال  

ؤثرات الــيت تســاهم يف بلــورة قــرار الشــراء وميكــن توضــيح هــذه ع مرور الزمن أصبح من املعــروف أن هنــاك الكثــري مــن املــ م
دراســة مجيــع املفــاهيم املتعلقــة هبــذا الســلوك والــيت يعــرب عنهــا مبــا  الــيت متــر عــرب تهلكدراسة سلوك املساملؤثرات عن طريق 

 فاتيح سلوك املستهلك.يسمى مب

 ملستهلك هو سلوك دوافع وحوافز:سلوك ا -أوال 

سلوك انتج عن دوافع وحوافز وأما الدوافع فهي عوامل داخلية أي إهنا حمركات داخلية لسلوك   أن سلوك املستهلك هو
 قيام بعمل.ستهلك وأما احلوافز فهي عوامل خارجية وتشري إىل املكافآت اليت يتوقعها املستهلك نتيجة الامل

 توي على جمموعة أنشطةسلوك املستهلك حي -اثنيا 

عة نشاطات وهذه األنشطة هي اليت تكون األساس للقرار الشرائي الذي يتخذه هذا سلوك املستهلك يتكون من جممو 
 األنشطة هي على النحو التايل:املستهلك وهذه 

التقيــيم ، أو املعــارضزايرة املخــازن ، اختــاذ قــرار الشــراء ،مناقشــة هــذا األمــر مــع األصــدقاء، التفكري ابلســلعة أو اخلدمــة-
 .الشراء املباشر، واملقارنة بني مواصفات السلع

 سلوك املستهلك عبارة عن خطوات متتالية -اثلثا 

 خطوات متتالية بل هو عبارة عن قرار يتكون من ثالثة أجزاء وهي على النحو التايل :إن سلوك املستهلك عبارة عن 

 األوىل قرار ماقبل الشراءاملرحلة 

 الثانية قرار الشراءاملرحلة -

 الشراءاملرحلة الثالثة قرار ما بعد -
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هو معــروض علينــا وعمليــة مشــاورة  ونظرا إىل هذه املراحل جند أن املرحلة األوىل هي عبارة عن تفكري ومقارنة وتقييم ملا
ام بعمليات الشراء يف حــني واليت يتم زايرة أماكن الشراء للقي يف حني أن املرحلة الثانية هي مرحلة القيام الفعلي ابلشراء

بعد االقتناء وهي مرحلة تكون فيها السلع أو اخلدمات قد اســتعملت فعــال ويــتم التقيــيم ملعرفــة  أن املرحلة الثالثة هي ما
 فيما إذا كان قرار الشراء صائبا أو غري صائب

 كيبةسلوك املستهلك خيتلف حسب الوقت والرت  -رابعا 

 ومدة الشراء؟ وقت ومعىن هذا أن املقصود ابلوقت هو مىت يتم الشراءإن سلوك املستهلك خيتلف حسب ال

العوامــل ختتلــف مــن فــرتة إىل فــرتة والوقت الذي يتم الشراء فيه خيتلف طبعا من خالل عدة عوامل مؤثرة حيث أن هذه 
 ملزمنية أخرى كما أن مدة الشراء هي األخرى تتأثر هبذه العوا

ليــة الشــراء وكــذلك جمموعــة علق بعدد خطوات الشراء أي املرحلة الــيت تــتم فيهــا عموأما من حيث التعقيدات فهي ما يت
 عقيدات يف الشراء مها أمران متالزمان. األنشطة اليت تتم يف كل مرحلة من هذه املراحل لذلك فان الوقت والت

 سلوك املستهلك حيتوي على ادوار خمتلفة -خامسا 

هــا هــذا املســتهلك ر وهــذا يعتمــد ابلدرجــة األوىل علــى األدوار الــيت يؤديســلوك املســتهلك خيتلــف مــن مكــان إىل آخــ إن 
ل يف ســلوك هــذا املســتهلك وهــذه األدوار والــيت ابلنهايــة تــرتبط ارتباطــا وثيقــا ابلســلوك وهنــاك عــدة ادوار ميكــن أن تتمثــ 

 املبادر، املؤثر، املقرر، املشرتي، املستعمل. هي:

 جية:سلوك املستهلك يتأثر بعوامل خار ادسسا

لطبيعي أن تؤثر ويتأثر هبا وما يهمنا هنا هو البيئة اخلارجية اليت تؤثر فان املستهلك متواجد ضمن بيئة وهذه البيئة من ا
:  لك وابلتــايل تــؤثر يف طبيعــة قــراره وهنــاك عــدة عوامــل خارجيــة تــؤثر علــى ســلوك املســتهلك مثــليف ســلوك هــذا املســته

التــأثريات -ســائل التســويقو -الظــروف اخلارجيــة-العائلة-الطبقات االجتماعية-جعيةاجلماعة املر -الثقافة الفرعية-ثقافةال
 الوضعية.
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 املطلب الثاين: مفهوم القرار الشرائي.

اته  ا املستهلك من إشباع حاجهبالقرار الشرائي هو جمموعة من التصرفات اليت يقوم قرار الشرائي: مفهوم ال -أوال 
 قبل الشراء وتنتهي مبرحلة ما بعد الشراء.  ورغباته واليت تبدأ من مرحلة ما

 ميكن توضيح مراحل القرار الشرائي من خالل الشكل التايل. مرحل القرار الشرائي:  -اثنيا 

 حل القرار الشرائيمر  14 الشكل

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 :خالل الشكل تتوضح مراحل القرار الشرائي يف من

 )التعرف على املشكلة(. : ابحلاجة الشعور -1

و اليت تظهر عند وجود فرق بني احلالة احلالية و احلالة املرغوبة   دأ عملية اختاذ القرار الشرائي ابلتعرف على املشكلةتب
نة يرغب يف إشباعها و يف هذه املرحلة يتأثر املستهلك ابملؤثرات الداخلية و اخلارجية فيشعر املستهلك حباجة معي

عالن،تنشيط  ذه املؤثرات ابستخدام خمتلف األنشطة التسويقية )اإل يتدخل رجل التسويق من خالل تطويعه هللذلك 
 املبيعات  طرق العرض  يف متاجر التجزئة....اخل(. 

 

 مرحلة ماقبل الشراء

 لشراءمرحلة ا

 الشراء ما بعدمرحلة 

 حتديد املشكلة

 مجع املعلومات

 تقييم البدائل 

ألمثلإختيار البديل ا  

 التصرف

 الرضا

 عدم الرضا

 كرار الشراءت

 عدم تكرار الشراء

 الباحث : من إعداد املصدر 
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التعرف على حاجته يقوم املستهلك جبمع املعلومات اليت تناسب حاجاته و بعد  : البحث عن املعلومات -2
 :لعملية خالل مرحلتنيرغباته حيث تتم هذه ا

 : رض للمؤثرات اخلاصة بنوع السلعة أو اخلدمةمرحلة التع -أ

واآلخرين املستهلك يف هذه املرحلة اهتماما لإلعالانت عن السلعة أو اخلدمة و التحدث مع األصدقاء     يعطي  
 حة ابألسواق. الذين سبق هلم جتربة املنتوج واخذ رأيهم حول العالمات التجارية املختلفة و املتا

   : علي جبمع املعلوماتمرحلة االهتمام الف -ب

 ة وقتا و جهدا يف عملية البحث عن املعلومات و خيتلف ذلك حسب طبيعة يعطي املستهلك يف هذه املرحل

 ( une recherche cognitive intrneأ هذه العملية عن طريق حبث إدراكي داخلي)املنتوج املعين،حيث تبد

يت مرحلة اليت تساعد على اختاذ القرارات.بعد هذه العملية أت  اليت ختزن املعلومات و العقليةملية و يقصد هبا الع
 : البحث اخلارجي عن املعلومات و تتمثل املصادر اخلارجية فيما يلي

لثقة  وتشمل العائلة، األصدقاء، اجلريان، واألقارب وغالبا ما توفر كما من املعلومات املهمة : يةاملصادر الشخص -
 املستهلك يف مصادرها. 

عني ابإلضافة إىل التعبئة، معلومات عن السعر، و كل  تشمل اإلعالانت، رجال البيع، و املوز  : در التجاريةاملصا -
 هود للبحث. هذه املصادر متاحة للمستهلك و بدون أي جم

ملصادر ذات مصداقية أيضا عند تشمل اجملالت، اجلرائد، و النشرات احلكومية و تعترب هذه ا : املصادر العامة -
 لك ألهنا تعرب عن رأي موضوعي بعيد عن التحيز غالبا.املسته

أو اآلخرين و     تعرب هذه املصادر عن استخدامات املنتوج املعين سواء من املستهلك    : املصادر التجريبية -
 ختتلف يف أمهيتها حسب طبيعة السلعة. 

 علومات الالزمة عن املنتوج ختيار بني البدائل على مدى توفر املتعتمد عملية اال : تقييم البدائل -3

 :  ثالث خطواتو تنقسم هذه العملية إىل

 حتديد معايري التقييم أي اخلصائص احملددة لقرار الشراء.  : اخلطوة األوىل
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 أن أصحاب الدخل حتديد أمهية كل عامل فبالرغم من أن السعر معيار أساسي ملعظم املستهلكني إال : طوة الثانيةاخل
 ونه عامل اثنوي. املرتفع مثال يعترب 

ملنتوج ابلنسبة للمستهلك يف حد ذاته فقد يستخدم اثنني من املستهلكني نفس  تركز على قيمة ا : اخلطوة الثالثة
أن هذا  وزان إال أن كال منهما خيتلف يف رأيه عن األخر فقد يكون طعم منتوج ما معيارا لالختيار إالاملعايري بنفس األ

 ابلتايل نسبيا.األمر يتعلق ابلذوق و يبقى 

لبدائل املستهلك إىل تكوين جمموعة من التفضيالت لكن قبل اختاذ القرار  تقود عملية تقييم ا : قرار الشراء -4
لعديد من العوامل املتدخلة مثل اجتاهات و انطباعات املستهلك حنو بعض العالمات التجارية  الفعلي للشراء هناك ا

تتعلق ابلدخل املتاح للمستهلك   أو األصدقاء ابإلضافة إىل العوامل االقتصادية واليتاملنتجني هلا، أراء أفراد العائلة  أو
 و السعر و شروط الدفع للحصول على السلعة. 

لتنشيط التأثري يف املستهلك الختاذ قرار الشراء يف هذه املرحلة من خالل التكرار اإلعالين،برامج  حياول رجل التسويق
  املتاجر على احلديث بشكل اجيايب عن املنتوج. املبيعات،تدريب عمال البيع يف

ء من حيث ال تنتهي عملية الشراء ابلقرار الشرائي و لكن متتد لشعور ما بعد الشرا : لوك ما بعد الشراء س -5
 اهه مستقبال. مدى مالئمة املنتوج إلشباع حاجاته و هذا من شانه أن يشكل اجتاه سليب أو اجيايب جت

 .القرارات الشرائية املطلب الثالث: أنواع

ــد-أوال ــرائية املعقـ ــرارات الشـ ــدة(:القـ ــكالت املعقـ ــتهلك شــــديد ة)حل املشـ ــدما يكــــون املسـ ــراء معقــــدا عنـ ــون الشـ يكـ
خذ بعني اإلعتبار اإلختالفات املوجودة بني املاركات، ودرجة إهتمامه تكون حسب مقدار السعر اإلهتمام ابملنتج و أي

ارات، واملنـــازل ابلنســبة لـــبعض املنتجـــات مثــل الســـيائصــه البســـيكولوجية، املــدفوع و اخلطـــر املــدرك وعلـــى حســـب خص
تــزام هــي حالــة مــن حــاالت املســتهلك يقضي املستهلك وقتا وجهدا كبريا يف كل مرحلة من مراحــل القــرار الشــرائي واالل

اء، وتتــأثر ع املســتهلكني واملنتجــات ومواقــف الشــر خيتلــف ابخــتالف درجــة وطبيعــة مصــلحته يف املنــتج، وابخــتالف نــو 
بة للمستهلك وبدرجة املخــاطرة الــيت ميثلهــا شــراؤه،أي بدرجــة املصــلحة الشخصــية درجة االلتزام أيضا أبمهية املنتج ابلنس

صور املســتهلك ج أي أمهيته ابلنسبة إليه وابلعالمة التقوميية اليت يعطيها املستهلك للمنتج واليت ترتبط بللمشرتي يف املنت
ختيــار الســيل وابلتقــدير الشخصــي الحتمــال ذا النــوع مــن املنتجــات ،وتتعلــق ابلنتــائج الســلبية اللذاتــه وبقيمــة التمتــع هلــ 

 اخلطأ.
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يف الكثري من املواقف الشــرائية الــيت متثــل حــل ملشــكالت ت احملدودة(:القرارت الشرائية احملدودة)حل املشكال -اثنيا
ال ا يكون ملم بفئة املنتج اليت يتعامل معها ولكنه قــد خالط أو مالبس فان املستهلك عادة م شرائية مثل القيام بشراء

من املعلومات مقارنة  يكون ملما بكافة البدائل املتاحة يف هذه الفئة ونتيجة لذلك فهو يسعى للحصول على قدر اقل
 قيــام عليهــا يف مكــان الشــراء ذاتــه، خــذ مثــاالحبل املشكالت املعقدة والكثري من هذه املعلومات عادة ما يــتم احلصــول 

ن هنــاك عــدد كبــري مــن البــدائل الــيت أيخــذها املســتهلك يف عمليــة تقيــيم الفرد بشراء حذاء جديد يف هذه احلالة قد يكو 
ملستهلك يف احلسبان كما أن هناك عددا من املعــايري الــيت ميكنــه اســتخدامها يف تقيــيم ومقارنــة البدائل اليت قد أيخذها ا

تبذل من قبل املستهلك يف  عر واسم العالمة، ويف هذه احلالة فان بعض اجلهود قدهذه البدائل مثل اللون والطراز والس
ــة حــل املشــكالت املعقــدة، عمليــة تقيــيم البــدائل ولكنهــا اقــل مــن تلــك اجلهــود الــيت يبــذهلا يف احل ــة الســابقة وهــي حال ال

ن اقصــر مـــن ذلــك الوقــت الـــذي والقيـــام ابلشــراء الفعلــي عــادة مـــا يكــو والوقــت الــذي يســتغرقه الفـــرد يف اختــاذه للقــرار 
والشــراء يف حالــة حــل املشــكالت املعقــدة وان ظــل الوقــت طــويال نســبيا،فقرار الشــراء حلــذاء قــد يستغرقه يف اختاذ القــرار 

 رق يف بعض احلاالت يوما أو يومني على األكثر قبل قيام الفرد ابلشراء الفعلي.يستغ

ســار الســابق ألنــه ال أتخــذ أغلبيــة القــرارات الشــرائية املابة الــروتيين(:رات الشرائية الروتينية)سلوك االســتجالقرا -اثلثا
ىل تدين كميــة املعلومــات املطلوبــة وكــذلك يف القرارات العادية يكرر املستهلك إجراءات سبق له أن تعلمها، مما يؤدي إ

مــا يضــع هــذه اإلجــراءات موضــع وزايدة احتمال الشــراء، إذا مل حيــدث احلوافز ومعايري التقييم وكذلك تدين فرتة التفكري 
دد أو عدم وجود العالمة التجارية أو تــدين جــودة املنتجــات أو تشــتت إدراكــي، فــان هــذه التساؤل كظهور منافسني ج

كــري وخباصــة ميكن أن تقود إىل نوع من الشــراء اآليل والتحريضــي الــذي يكــون فيــه القــرار حلظيــا دون فــرتة تف اإلجراءات
 يف املساحات الكربى.
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 –ختصص تسويق  –إمتحان السداسي السادس لسنة اثلثة علوم جتارية وذج من

   قبل فندق اهليلتون ألحد العمالء:ليكن أمامك املخطط التايل والذي يشرح عملية تقدمي اخلدمة من السؤال االول: 

 

  

 

 

 

 

لسوق املصرفية أردت أن تقدم خدمات متيز ويف ظل املنافسة الشديدة يف ا BDLك : لقد مت تعيينك كمدير تسويق لبنالسؤال الثاين
 ابقي البنوك.منظمتك على 

 خدمة البنك اليت سوف تعتمد عليها يف السوق املصرفية؟وضح زهرة  -

 ار أتثري خاصية الالملموسية للخدمة على عناصر املزيج التسويقي.إشرح إبختص -

 التغلغل؟ إسرتاتيجية قشط السوق أو إسرتاتيجة كيف ميكن للبنك من تطبيق  -

 املتعددة؟ املوقع زيعتو  إسرتاتيجية تطبيق من للبنك ميكن كيف  -

 اخلدمي؟ التسويقي يجللمز  اإلظافية  الثالثة العناصر خالل من البنك صورة حتسني ميكنك كيف  -

 المستفيدون

 للفندق األمامية الواجهة موظفوا

 للفندق الدعم موظفوا

 الفندق إدارة

 التفاعل خط

3............ : 

4 ................: 

5................. : 

1 

2 

 نوان هلذا الشكل أعط ع   -

 الشكل مبيناً اهلدف منه؟  إشرح إبختصار هذا -

 وإشرح العالقة بينهما.  2، 1وع التسويق املطبق خالل . وماهو ن 5،  4،  3وضح كل -

 افية للمزيج التسويقي اخلدمي هلذا الفندق؟إشرح إبختصار العناصر الثالثة اإلض -

 من أجل إرضاء املستفيد ؟ ماهي اإلسرتاتيجيات التسويقية اليت تعمد عليها  -

ق من التميز على املنافسني  اخلدمة اليت يعتمد عليها الفندق؟، وكيف ميكن للفند وضح زهرة -
 من خالل تطوير زهرة اخلدمة؟
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 رضا املستهلك لتحقيق  AIDAلرتوجيي اخلدمي ومنوذج فعالية عناصر املزيج االشكل التايل والذي ميثل : إليك الثالثالسؤال 

 

 3                                                                           1 

  

          4                                                                                                        2  
 

   اإلنتباه                                   اإلهتمام                                        الرغبة                                   التصرف          

  مع الشرح إبختصار؟ AIDA لنموذج فقاو  الرتوحيي املزيج عناصر وزع

 التمثيل البياين؟.  التعادل لبنك، موضحاً ذلك مبثال مع اشرح ابختصار اسرتاتيجية حتليل نقطة  : الرابعالسؤال 

 .  BDL املوايل والذي ميثل دورة حياة خدمة لبنك التنمية احمللية: إليك املنحىن اخلامسالسؤال 

 ؟.2يت يعتمد عليه البنك خالل املرحلة وضح أهم االسرتاتيجيات ال -

 التسويقية ة سوقية مرتفعة، ماهي االسرتاتيجية ومببيعات عالية وحص 3إذا كانت اخلدمة يف املرحلة  -

 صفوفة احلصة السوقية/ معدل منو النشاط السوقي؟.اليت يعتمد عليها البنك ابالعتماد على م

 السرتاتيجية التسويقية أو البدائل االسرتاتيجية اليت إذا كنت مدير التسويق هلذا البنك ما هي ا -

 ابجلزائر؟.  ل املرتبة الثانية يف السوق املصريفسوف تعتمد عليها، علما أن البنك حيت

 عة من اخلدمات لعدة شرائح سوقية، فما هي إذا رأيت قدرة البنك على تقدمي جممو  -

 االسرتاتيجية التسويقية اليت سوف تعتمد عليها؟.

 من خالل هذا الشكل أعطي لنا منوذجاً لزهرة اخلدمة هلذا البنك؟، وضح كيف ميكنك  -

 من خالل تطوير زهرة اخلدمة؟. هذا البنك

 املبيعات/ األرابح

 الزمن

1 

4 
2 

3 
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 .متةاخلا

حت هتــتم هبــا مؤسســات التعلــيم العــايل يف اجلزائــر يف أقســام العلــوم يعترب مقياس تسويق اخلــدمات مــن املقــايس الــيت اضــ 
التســيري، وذلــك ألمهيــة هــذا املوضــوع يف الوقــت الــراهن بعــدما أصــبحت اخلــدمات تســاهم  االقتصــادية والتجاريــة وعلــوم

اتف هلــ دمات االسياحة، او اخلدمات الفندقية، اخلدمات البنكية، خــ  يف االقتصاد اجلزائري سواءا يف جمالبشكل فعال 
ــا  ــوي ...، كمــ ــوي ابدرتاخللــ ــلة مباشـــــرة بتســ ــات ذات صــ ــتح ختصصــ ــات اجلزائريـــــة يف فــ ــدمات ســـــواءا يف اجلامعــ ق اخلــ

 الليسانس أو املاسرت وحىت الدكتوراه.

جمال التسويق اخلدمي من خــالل تطــوير  قياس يكون قد إكتسب معارف متنوعة يفوالطالب من خالل دراسته هلذا امل
 احملاضرات واالعمال الشخصية اليت يتلقاها يف اجلامعة. معارفه من خالل

ن نوعهــا وحجمهــا يتطلــب رصــيد مــن املعــارف جيــب علــى الطالــب إكتســابه، أن العمل يف أي منظمة خدمية مهما كــا
 متناوهلم هذه املطبوعة اليت تلخص اهم املفــاهيم س أردت تقدمي مساعدة للطلبة ووضعت يفوبصفيت كأستاذ هلذا املقيا

 على أربعة فصول كانت كما يلي:  احتوتتعلقة مبقياس تسويق اخلدمات، واليت امل

ــة هــذا االخــرية ســوآءا علــى املســتوى : تطر الفصــل االول ــه إىل مــدخل للخــدمات مــن خــالل توضــيح أمهي ــا مــن خالل قن
شــة، كمــا تطرقنــا إىل ات يف حتقيق التنمية االقتصادية وحتســني مســتوى املعيأو العاملي ومدى مسامهة قطاع اخلدم احمللي

 دراسة مفهوم اخلدمة وخصائصها وتصنيفاهتا.

ن مدخل لتسويق اخلدمات حناول من خالله تعريف للطالب ابلتســويق التقليــدي الــذي والذي كان بعنوا الفصل الثاين
يق اخلــدمي االت من التسويق، مث تطرقنا إىل مراحل تطور التســو الساسي الذي تفرعت منه العديد من اجمليعترب احلقل ا

زء مهــم لدراســة مثلــث صــيص جــ ي املشــي املتســارع، كمــا مت ختإىل غايــة املرحلــة الراهنــة وهــ  البطــيءمنــذ مرحلــة املشــي 
طرقنــا إىل ق الــداخلي، التســويق التفــاعلي(، مث تتسويق اخلــدمات مــن خــالل ابعــاده الثالثــة ) التســويق اخلــارجي، التســوي

 ات. دراسة بعض التوجهات احلديثة لتسويق اخلدم

ر علــى حــدى والــذي كــان حتــت عنــوان عناصــر املــزيج التســويقي اخلــدمي، حيــث مت دراســة كــل عنصــ  الفصــل الثالــث
ناصــر الثالثــة االضــافية تــدعم وتوضــيح أمهيتــه يف املــزيج التســويقي اخلــدمي، كمــا مت توضــيح أســباب االعتمــاد علــى الع

 التسويقي التقليدي.املزيج 
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ــع  ــل الرابـ ــور حـــول د الفصـ ــوم والـــذي متحـ ــيح مفهـ ــدمات، إذ مت توضـ ــتهلك للخـ ــلوك املسـ ــة سـ ــلوك راسـ ــتهلك ، سـ املسـ
ــة الســود اء الــيت توضــح مــدى تعقــد ســلوكيات االفــراد، كمــا مت التطــرق إىل مفهــوم القــرار الشــرائي وتوضــيح مفهــوم العلب

 النهائي ومراحله وأنواعه. للمستهلك
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