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 المقدمة
لنظر ابدالً من وجھھ  مكونا مكمال للتسویق العام یجب توضیحھ بشكل أوسع یعد التسویق العكسي

ون من المك المحدودة، وأیضا یجب على إدارة التسویق أن تكون أكثر معرفة بمجاالت المزیج التسویقي
سواء  الخارجیةیة وخلالمنتج، السعر، الترویج، التوزیع، وما لھ من عالقة بتغییرات البیئة التسویقیة الدا

 من التجھیز المفرط للطلب أو إلى الطلب الفائض 

 

ح لشرائویتم تطبیق ذلك بأسلوب تمھیدي وتدریجي مع مراعاة الظروف البیئة التسویقیة والسوق وا
ن خالل محتى ال یضر بمظھر العالمة التجاریة في السوق وال یتم استغاللھ ر كبیالمستھدفة بشكل 

 سھم إلى إیقاف التسویق العكسي والعودة مجبراً للتسویق المعتاد.المنافسین مما ی
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 .مفاھیم أساسیة في التسویق العكسي المحور األول:
 

 يتعریف التسویق العكس
 عریفاتعدة ت فعالة لتخفیض الطلب على منتج معین ولھ وإستراتیجیةیعتبر التسویق العكسي أسلوب 

 :أھمھا

 حیث عرفا التسویق 1791سنة  Kotler&Levy ي إلىأصل مصطلح التسویق العكس یرجع •
على أنھ: "جانب من التسویق الذي یعمل على تثبیط المستھلكین أو الزبائن بشكل عام  العكسي

 الزبائن على وجھ الخصوص وھذا بصفة دائمة أو مؤقتة". فھو بذلك یھدف إلى فئة معینة من أو
 .1منتجات محددة عن طریق تثبیط استھالكھا أو استخدامھا التقلیل من الطلب على

تقیید استخدام  " التسویق الذي یھدف إلى تثبیط أو ي بأنھ:مكن تعریف التسویق العكسكما ی. •
  .F2" سلعة أو خدمة أو تجربة خبرة

سلوك ما  یعرف أیضا على أنھ جمیع السیاسات والنشاطات التي تقوم بھا المؤسسة للحد من و •
المستھلكین بتغییر  ي یعرف على أنھ استعمال التقنیات التسویقیة إلقناعالتسویق العكس أي أن

 .3وخدمات معینة كھم وعاداتھم فیما یتعلق بمنتجاتسلو
 یمكن تعریف التسویق العكسي على أنھ تسویق یھدف إلى الحد من النمو" Gupta" وفًقا ل و •

 للحفاظ على الموارد الطبیعیة أو المؤسسات غیرعلى سبیل المثال من قبل الحكومات  ویمارس
Fجمیع العمالء المحتملین بشكل كافالقادرة على تلبیة احتیاجات 

4. 

أو ترشید  وبالتالي فالتسویق العكسي یعتبر أداة مھمة یتم استخدامھا للحد من الطلب أو االستھالك
تھا من الناحیة وأھمی ھذه الموارد استخدام منتج أو خدمة معینة بشكل دائم أو مؤقت، وھذا بسبب ندرة

 .5تضر الصحة العامة والمجتمع للبلدان أو من أجل الحد من استخدام بعض المنتجات التي االقتصادیة

 

                                       
1 Toward Smoking: Secondary Effects of the Demarketing of The Sociological Impact of Attitudes 

Smoking, The Journal of Social Psychology, Heldref Publications ,États-Unis, V 145,N6, P 703. -
Robert S.Moore 

2 Courses, Mark E.Havitz, K. Dale Adkins, Demarketing Leisure Services: The Case of Municipal Golf 
Journal of Park and Recreation Administration, Sagamore ,États-Unis, Urbana –Volume 20, Number 

2, 2002, p 93. . 
) في منع أو تقنیین استخدام المنتجات دراسة استطالعیة آلراء عینة Demarketingدرمان سلیمان صادق، دور وسائل التسویق العكسي ( 3

 .2007، 22في مدینة الموصل العراق، المجلة العراقیة للعلوم اإلداریة، العدد المدخنین  -من 
4 Samir Baidoun, Rania F. Almuzain, Water Consumption Demarketing Strategies with Reference to 

the Gaza Strip, Palestin, Pol. J. Environ. Stu, Poland, Vol 27, No 1, 2018, P 299 
5 The Impact of Ostensible Demarketing Strategy on Improving Product , Samydai-ood Jasim ALMahm

Reputation in Customer’ Minds, International Review of Management and Business Research, 
Academy of IRMBR, Vol 4, Issue 4, December 2015, P 978 
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 نواع التسویق العكسيأ
 التسویق العكسي العام

قطع وقت ولبیع لیتم فیھ استخدام خطوات مختلفة لتشجیع الحد من االستھالك كالتقلیل من نفقات الترویج 
 .ءبطيلى تسویق عكسي بشكل إقد یؤدى  والذيالبیع لتلك السلع وزیادة األسعار 

 التسویق العكسي االنتقائي
كة للشر ھم وعادة ال یكونویستخدم عندما تقرر الشركة التخلص من زبائن غیر مطلوبین وال حاجة ل

بل قرفض حقوق المبیعات وكنتیجة لذلك تحاول الشركات إیجاد طرق للحد من الطلب من  فيخیار 
ركة على ا الشالزبائن غیر المرغوب فیھم، ویمكن أن تمارس ھذه الطریقة في تلك الحالة التي تركز فیھ

 ج.لحاجة إلى السلعة أو المنتقطاع معین وعلى االغلب للحد من العمالء الذین ھم في أمس ا

 حقیقي)الغیر سویق العكسي الظاھري (الت
 فسھم.یتم رفض عدد كبیر من الزبائن على أمل أن المنتج یبدو وكأنھ أكثر قیمة من الزبائن أن

 أدوات وأسالیب تحقیق التسویق العكسي
 رفع تكلفة المنتجات أو الخدمات. •

 مخاطر استھالك المنتج أو الخدمة.عمل حمالت إعالنیة مكثفة تھدف إلى توضیح  •

 أعدادھم في السوق. تقلیلو تخفیض جودة المنتج أو الخدمة •

 اقتصار توافر الخدمة أو المنتج على منافذ محددة وقلیلة. •

 وضع شروط معینة وقد یكون مبالغ فیھا للتمكن من الحصول للمنتج أو الخدمة. •

 .ربط عملیة الحصول على المنتج أو الخدمة بوقت محدد •

 جیات التسویق العكسيإسترات
م المنتج على أنھ ذلك السوق الذي یكون عند المستھلك لیس بحاجة إلى استخدا تسویق عكسي سلبي:

 سي.ولكن في الوقت نفسھ ال یزال متوفرا ألولئك غیر المقتنعین بإستراتیجیات التسویق العك

في كل أو  لبد وتقلیل وتحدید الطیعمل على استخدام مزیج السوق لترشی تسویق عكسي فعال (نشیط):
 .عدد من قطاعات السوق

 ج.ولذي یعمل على توقیف مبیعات المنتھو ا متكامل):تسویق عكسي كامل (

 

 أدوات التسویق العكسي 
 .أسعار متزایدة أو عالیة •
 .إعالن متزاید یبین مخاطر المنتج •
 .بیعاتتخفیض نفقات الترویج وتقلیل حجم الم •
 .ممثلي البیعتخفیض فعلي لوقت  •
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 .ومات الممنوحة للوكالء والموزعینتقلیل الخص •
 .تقلیل منافذ توزیع المنتج •
 .زیادة نفقات الشراء والوقت •
 .تخفیض جودة المنتج أو سحبھ •
 .وضع البدائل •
 .وضع شروط مزعجة في عملیة الشراء •

 

 بعض الوسائل المستخدمة لتحقیق التسویق العكسي من جانب الشركات:
 رفع األسعار. •
 تقلیل االئتمان الممنوح للموزعین من تجار الجملة أو التجزئة. •
  تحدید مناطق معینة للتوزیع. •
 التقلیل من الخصومات على المنتجات. •

ذلك و ،روسوفى حالة لجوء أي جھة لسیاسة التسویق العكسي أن یتم ھذا التطبیق بأسلوب تدریجي مد -
لوضع حیث قد یستغل المنافسین ھذا ا ،افسینحرصا على مركز المنظمة في السوق وفى موجھة المن

 لصالحھم.

 

  RUDY’S BBQ رودي باربیكیومثال عن مطعم 
من  كسیة، فبدالً الواقع في والیة تكساس األمریكیة ھذه اإلستراتیجیة الع "رودي باربیكیو" استخدم مطعم

ا ألنھ ویتجاھلوھاأن یعلن المطعم أنھ ، "أفضل مطعم باربیكیو بتكساس" ویرى الناس ھذه الجملة 
ي فیكیو مكررة، أعلن المطعم عن نفسھ بطریقة لفتت انتباه الجمیع، وقال أنھ "أسوأ مطعم ، بارب

 .بائنتكساس"! مما دفع الناس لتجربة المطعم بحماس، بدالً من أن یسعي المطعم نفسھ لجلب الز

ید، ول شدبفض ن على المطعمالناس یتوافدو وأصبحنجاح كبیر  ٕاستراتیجیة التسویق العكسي حققت لھم
 !ھو األسوأ أم ال كان ھذا المطعم إذا بأنفسھملیتذوقوا ویحكموا 

 .وبعدھا اٴصبح المطعم واحد من اٴفضل مطاعم الشواء في تكساس

 

 أھداف التسویق العكسي
ات أو ى منتجالھویة (البراند) بصورة أكبر حیث یتم عمل حملة إعالنیة ضخمة عل  ظھارإ الھدف األول

 ا.وافرھخدمات قلیلة إلظھار أن الطلب على المنتجات أو الخدمات كبیر رغم نقص كمیاتھا و عدم ت
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 ا و تعملبحة لھالتعامل مع فئات معینة فقط و تقوم بعض الشركات باختیار فئات معینة مر الھدف الثاني
لشركات كبیرة ل ائدةمة أو فیعلى ابعاد الفئات األخرى التي ال تقدم لھا ربح أو ال یعود التعامل مع ھذه بق

 تقوم بإبعادھم. لذلك

قصیر  ث بوقتھدف عام: مثل إقامة حفلة یتم رفع سعر التذاكر واإلعالن عنھا قبل الحد الھدف الثالث
 .د الحضور مع عدد الكراسي المتاحةلیتناسب عد
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أھمیة التسویق العكسي في ترشید استھالك  المحور الثاني:
 الطاقة الكھربائیة

 

دور جھة و من خالل ھذا المحور سنسلط الضوء على ماھیة ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة من
 التسویق العكس ي في دعم عملیة الترشید من جھة أخرى

 مفھوم ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة
د ح في تربوي یعرف ترشید االستھالك بمفھومھ البسیط أو ذلك المتعلق بالسلوك الفردي بأنھ سلوك

 م بھ منما یقوومصاریفھ  وتدریبھ على التعود على عد اإلسراف أو البذخ في كل أالنشذاتھ، یقوم بتربیة 
نفذه عاون موھو سلوك أي الترشید ی يء الذي ال حاجة فعلیة لھال وذلك عن طریق عدم استخدام الشأعم

 .متاحةوأدوات ومادیات  على التدبیر في كل ما یملكھ من إمكانیات ومقومات

وء سمن  مثل والحدعامة یجب أن یكون باالستغالل األ ومنھ فالترشید في استھالك الطاقة بصفة
 الشمسیة لطاقةامثل  االستعمال والتبذیر، كما یجب أن یكون بإیجاد بدائل أخرى أھمھا الطاقات المتجددة

 .حفوریةاألقلیل من االستھالك في المصادر والتي من شأنھا الت

االستخدام العقالني  د في استخدام الكھرباء یقصد بھ استغالل أقل ما یمكن منھ، ویعني أیضاأما الترشی
كما یعرف  .الكھربائیة مثل للطاقةللكھرباء وعدم اإلسراف أو التبذیر فیھ وصوال إلى االستخدام األ

الكھربائیة بما یحد من إھدارھا  مثل لموارد الطاقةترشید استھالك الطاقة الكھربائیة بأنھ: "االستھالك األ
 ویتمجھزة والمعدات المستخدمة". األ دون المساس براحة مستخدمیھا أ و إنتاجیتھم أو المساس بكفاءة

 .6رشیدة في مختلف قطاعات االستھالكو ھذا الھدف من خالل اعتماد أسالیب وتدابیر حكیمة تحقیق

 

 أھمیة وفوائد ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة
 :حقق ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة عددا من الفوائد یمكن إیجازھا فیما یليی

یة ھربائالك حفوریة المستخدمة في محطات تولید الطاقةمثل لمصادر الطاقة األاالستغالل األ •
 .للحفاظ على ھذه المصادر لألجیال القادمة

تیار ال من الكھربائیة، وتقلیل الضیاعانخفاض تكالیف الصیانة الالزمة لمحطات تولید الطاقة  •
 .الكھربائي في الشبكات الخاصة في عملیة التوزیع

 .تخفیض قیمة فاتورة استھالك الكھرباء على المستھلكین •
 .تشجیع المنظمات المحلیة ودعمھا في التوجھ إلى استخدام وسائل ترشید الطاقة •
 .الطاقة البدیلةفتح المجال أمام المنظمات المحلیة لالستثمار في مجال  •

                                       
المجلد  JMSM . Journal of Marketing Studies  &Managementالتسویقیة و إدارة األعمالمجلة الدراسات  6

 .20الثاني : العدد 
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 .7تنمیة االقتصاد الوطني ودعمھ •

 السیاسات الالزمة لتنفیذ برنامج ترشید الطاقة
التالي د، وبالفر إن تنفیذ أي برنامج لترشید الطاقة یلزمھ تكاتف للجھود سواء على مستوى الدولة أو

 :یلي یمكن إیجاز بعض السیاسات التي تؤدي إلى تسھیل تطبیق برنامج الترشید فیما

 .تفعیل دور البحث العلمي في مجاالت تكنولوجیات كفاءة استخدام الطاقة وتطبیقاتھا •
 .لطاقةا خداماتخاذ اإلجراءات الالزمة الستكمال إصدار المواصفات القیاسیة في مجال كفاءة است •
 .تطبیق نظام البطاقات لألجھزة المنزلیة لبیان استھالكھا من الطاقة •
أجھزة  نحتى یقتصر العرض على المھمات الموفرة للطاقة م - المنافسةتنمیة  -تطویر السوق  •

 .منزلیة وأجھزة إضاءة وغیرھا خالل فترة زمنیة مناسبة
ھلكة لمستا نشطةتشجیع التوسع في استخدام تكنولوجیات الطاقة الجدیدة والمتجددة في كافة األ •

ناعة الص ي فيلتسخین الشمسالطاقة ومثال ذلك ا للطاقة وعدم االقتصار على مجاالت إنتاج
 اعوالمنازل وطاقة الریاح لتشغیل مضخات الري وتطبیق الوسائل الخالقة لمواجھة ارتف

 .ما یعرف بالطاقات النظیفة–أسعارھا مع منح الحوافز المجزیة نظیر استخدامھا
یبیة الضر و تحفیز الجھات المستھلكة للطاقة لتحسین كفاءة استخدام الطاقة بالوسائل المالیة •

 .والجمركیة المالئمة
سائل قة ووالطا إعداد قاعدة بیانات شاملة عن كفاءة استخدام الطاقة تتضمن أسالیب إدارة نظم •

 .رفع كفاءتھا والتكنولوجیا والمعدات التي تحقق ذلك
نمیة ت - ةوضع الخطط الالزمة لتدریب اإلطارات العاملة في مجال تحسین كفاءة استخدام الطاق •

 .- ري في ترشید استھالك الطاقةالمورد البش
ال في مج ھمتثقیفالقیام بحملة إعالمیة دائمة في وسائل اإلعالم لتوعیة المواطنین بقضیة الطاقة و •

 .المحافظة على الطاقة وأھمیة ترشید استھالكھا وتنظیم المعارض التي تعزز ذلك
تدریس  على - وزارة التربیة الوطنیةفي الجزائر  -االتفاق مع الوزارة المكلفة بالتربیة والتعلیم  •

مراحل  برامج الطاقة وأھمیة ترشیدھا للحفاظ على الموارد الطبیعیة وعدم تلوث البیئة في جمیع
 8التعلیم االبتدائي حتى الثانوي
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 المزیج التسویقي العكسي للطاقة الكھربائیة
 : 9الكھربائیة كما یليي على الطاقة قاط عناصر المزیج التسویق العكسیمكن إس

ام ل استخدخال من الطاقة الكھربائیة غیر ملموسة لكن نستفید منھا :المنتج العكسي للطاقة الكھربائیة
ھربائیة ة الكترشید الطاق خیرة لھا دور مھم فيدوات الكھربائیة المنزلیة وھذه األسلع ملموسة من األ

 .الممارسات رھا منوذلك من خالل استخدم أدوات تحافظ على الطاقة وغی

 ھدفھذا ما تعات والمبی إن البیع بسعر مرتفع یقابلھ التضحیة بكمیة :السعر العكسي للطاقة الكھربائیة
 عى السلللحد من كمیة الطلب عل سعارإلیھ إستراتیجیة التسعیر العكس ي التي تعتمد على رفع األ

على  ول تعملمصادر الطاقة في كثیر من الدتوفیر  والخدمات، لذلك فإن شركات الكھرباء نتیجة لمشكلة
ء، ذلك لكھرباتخفیضھ عنھا لتحث المستھلكین على ترشید استھالك ا رفع أسعار الكھرباء ورفع الدعم أو

 لىإلحاضر الدول یكون مملوكا من قبل الدولة رغم اتجاه بعض الدول في الوقت ا إنتاج الكھرباء في
ادر على مص كھرباء مرتبطة بعوامل أخرى أھمھا المحافظةالخصخصة، ولكن تبقى عملیات تسعیر ال

 .الطاقة واقتصاد البلد وتوجیھ استھالكھا وتسعیرھا بما یخدم ذلك

ھالك االست یدي ترشیعتبر المزیج الترویجي من العناصر الفعالة ف الترویج العكسي للطاقة الكھربائیة:
 مبدألتعریف الترویج وال لما لھا دور كبیر فيخص في مجال استھالك الطاقة الكھربائیة وھذا وعلى األ

قات ، العالإعالن، تنشیط المبیعات ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة من خالل وسائلھ المختلفة من
یج ئل التروي انھ یتم استخدام نفس وساأ )المستھلكین من خالل الندوات والمؤتمرات لتوعیة(العامة 

 .من الطلب ولیس العكس المألوفة لكن ھدفھا یكون التقلیل

والتطورات  انیة،العمر إن توزیع خدمات الكھرباء یرتبط بالحركة التوزیع العكسي للطاقة الكھربائیة:
ب في الطل زیادة السكنیة، الذي سوف تقابلھ االقتصادیة والدیموغرافیة والنمو المتزاید في عدد الوحدات

طرة ة السیعلى شبكات توزیع الكھرباء وعلى كیفی مباشر على الكھرباء وھذه الزیادة سوف تؤثر بشكل
مباشر  ء بشكلالكابالت والمحوالت والعمل على تقلیلھا. یتم توزیع الكھربا حمال من خاللعلى ھذه األ
 محدودزیع الالتولید إلى أماكن االستھالك، والتوزیع في التسویق العكس ي یعتمد على التو من مصادر

 اءلكھربإنتاج ا الطاقة الكھربائیة للطلب یدفع الجھات المنتجة عن والمحصور، حیث أن عدم كفایة
  یوجدالمنتجة لھا وال وضخھا إلى أتباع نظام القطع المبرمج، وینحصر توزیع الكھرباء بالجھات

ستخدم إنھا تفالطلب بالنسبة للكھرباء  وسطاء، فالكثیر من الدول عندما تواجھ مشكلة عدم إمكانیة سد
 .مبرمج لتقلیل المعروض منھنظام القطع ال
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 إستراتیجیات التسویق العكسي المعتمدة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة
 الكھربائیة وترسیخ مثل للطاقةبما أن التسویق العكس ي من االستراتیجیات الفعالة لتحقیق االستخدام األ

المستخدمة في ترشید الطاقة  استراتیجیاتھمفھوم الترشید في استھالكھا لمستخدمیھا سنقوم بإیجاز أھم 
 :10الكھربائیة فیما یلي

 إستراتیجیة زیادة األسعار
نمط  ي أنأ سعارسر ذات الدخل المرتفع ال تستجیب لسیاسة رفع األتؤكد نتائج إحدى الدراسات أن األ

ل على ا تعمنھلك استھالكھا ال یتغیر، بینما اآلسر ذات الدخل المتوسط ستحافظ على أنماط استھالكھا
 ه الحالةفي ھذالكھرباء، و اقتناء المعدات والتجھیزات الكھربائیة االقتصادیة الكفؤة لترشید استھالك
منخفض خل السر ذات الداأل یمكن أن یؤدي إلى زیادة استھالك الكھرباء تدریجیا أي زیادة الطلب، أما

میة الحكو یستدعي تدخل السلطات مما فإنھا تتأثر بھذه السیاسة لكن على حساب تغییر نمط المعیشة،
اة إلى المناد الدعم لمن یستحقھا ومن ھنا جاءت الدعم لھذه الشریحة ولیس للسلعة لضمان توصیل ملتقدی

ي إحداث فمل مھم وباعتبار أن السعر یعد عا سعاراأل إدارة الكھرباء بمراعاة البعد االجتماعي في تحدید
لك بین ت سعار تختلف في المنظمات الخدمیةاستخدام سیاسة األ التوازن بین العرض والطلب، إال أن

ا أن غیر الھادفة للربح والخدمات التي تخضع لقوى السوق . وبم الخاضعة للتشریعات الحكومیة
كما في  ھمیةألاسعار ال یتمتع بنفس للتشریعات الحكومیة فإن اعتماد األ الكھرباء من الخدمات الخاضعة

تھالك سالیب المستخدمة ھو تطبیق نظام الشرائح في اسالسوق، وأكثر األ لقوىالخدمات الخاضعة 
ساھم في مما ی لالستخدامات المنزلیة، وبالتالي یقل الدعم كلما زادت قیمة الشریحة الكھرباء بالنسبة

 .على الكھرباء تحجیم الطلب

 إستراتیجیة نشر الوعي وزیادة الثقافة االستھالكیة عن الكھرباء
لمتزاید ھالك ااالست إستراتیجیة نشر وزیادة ثقافة ترشید استھالك الكھرباء أحد الحلول لمعالجةتعتبر 

نیة اإلعال جمیع الوسائل للكھرباء، ولتنفیذ ذلك یتطلب القیام بنشاط دعایة وإعالن مكثف مستخدمین
ن مموعة الوسائل بمج المتاحة وتحت إشراف المعنیین في وزارة الكھرباء، وال بد من دعم ھذه

ھم یلي أ للكھرباء. نوجز فیما التشریعات المحفزة والتي تساھم في نشر الوعي االستھالكي الرشید
 :الوسائل والطرق المستخدمة في المجال كما یلي

ل بوسائ مثل للكھرباء مستعینینمكثفة مع توضیح كیفیة االستخدام األ توعیةالقیام بحمالت  •
ستخدام اال االمدنیة والكتیبات التوجیھیة التي توضح مزای اإلعالن بمختلف أنواعھا، المنظمات

 مثل لألجھزة الكھربائیة؛األ
 رشیدفي ت التشجیع على استخدام نظام العزل في المنازل والمكاتب التجاریة لما لھ من مزایا •

 استھالك الكھرباء حیث أن نسبة كبیرة من الكھرباء تذھب للتكییف؛
ة الطاق المرشدة من أجھزة ومعدات ذات كفاءة في ترشید استھالكتعریف المستھلك بالتقنیات  •

ة بحیث لحالیا جھزة حتى یقبل المستھلك على اقتنائھا ویغیر أدواتھالكھربائیة، مع دعم ھذه األ
 قل كفاءة؛تكون أسعارھا منافسة لألدوات األ
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 ة الكھربائیةوضع الخطط والسیاسات والبرامج الھادفة لرفع كفاءة استھالك الطاقة لألجھز •
 .للمساھمة في تقلیل الھدر

 إستراتیجیة القطع المبرمج للتیار الكھربائي
حددة م اطقنظام القطع المبرمج یقوم على قطع التیار الكھربائي لفترات زمنیة محددة مسبقا وفي من

 ولیتھ.ع وشمالتوزی ویعطى بذلك التیار إلى مناطق أخرى، ویشترط أن یحقق ھذا النظام عدالة في عملیة
 یتقبل مؤقت وجزئي، فال ویجب اإلشارة إلى أن القطع المبرمج لیس حال جذریا للمشكلة بل ھو حل

 ریحاتوفق تصأن وزارة الطاقة و المواطنون ھذه اإلستراتیجیة بشكل دائم ما لم تكن لظروف قاھرة كما
زوید أجل ضمان ت القصوى وھذا من المسئولین فیھا لن تلجأ إلى القطع المبرمج إال في الحاالت

 .یات المتوفرةالمستھلكین بالكھرباء في ظل اإلمكان

 إستراتیجیة والء الزبون وتقبلھ إلجراءات ترشید استھالك الكھرباء
رضائھ إلصادق والسعي ال ویعتبر تسویق الوالء فلسفة عامة للمنظمة ومنتسبیھا تقوم على احترام الزبون

یب على أن تج اإلستراتیجیة ال بد من المؤسسة التي تعتمد ھذهمانة والمصداقیة في التعامل معھ فواأل
 سئلة التالیة:األ

 ما الذي یفضلھ الزبون ؟ •
 للزبون ؟ ماذا أقدم •
 كیف أقدم ما یطلبھ الزبون ؟ •
 وما ھي درجة رضا الزبون؟ •
 المنظمة یؤمنون بفلسفة تسویق الوالء ؟ ھل جمیع العاملین في •

لغاز الكھرباء وا مستوى والئھم للشركة، اعتمدت مؤسسة توزیعوفي إطار إرضاء الزبائن وتحسین 
 لتجاریةاالتھا بإعادة تھیئة وكا برامج متنوعة مثل: ترقیة الخدمات وتقریب المدیریة من زبائنھا وذلك

سھیل . ولت مثل بانشغاالت الزبائنوالتكفل األ وتوفیر خدمة ممیزة للزبون على مستوى ھذه الوكاالت
دید مع مصالح برید الجزائر حیث أصب ح من الممكن تس الزبائن تعاقدت الشركةتسدید مستحقات 

 بالقضاء مدیریةالبرید وذلك مما یخفف الضغط على الوكاالت التجاریة لل فاتورة االستھالك أمام وكاالت
 تتغیرابول الالطویلة وغیرھا من الخدمات التي تعمل على تقویة والء الزبائن من أجل ق على الطوابیر

 .تالتي تحدث ومختلف االستراتیجیا
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 ولة عن تحقیق أھداف التسویق العكسي في ترشید الطاقةؤلجھات المسا
 الكھربائیة

عملیة تتطلب  یعتبر تغییر سلوك المستھلك وتولید قناعة لدیھ بضرورة ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة
 :11جھود أطراف عدیدة نذكر منھا ما یلي افرتض

قة ھالك الطااست یدوھذا لما لھا من دور كبیر في نشر ثقافة ترش األجھزة الحكومیة أو مؤسسات الدولة:
لقوانین ي سن اصالحیات تتمثل ف الكھربائیة، فھي بمثابة الجانب المسؤول عن التشریع وھذا لما لھا من

الیب باع أسالمستھلكین بضرورة إت المتعلقة بترشید الطاقة والملزمة لكل الھیئات والوزارات وكبار
، التنفیذ تواجھ محددة وإزالة العوائق التي قد الترشید والتنفیذ من خالل فتح آفاق وسبل لتنفیذ برامج

كثر األوقوى ألنظام استھالك رشید باعتبارھا العنصر ا فمؤسسات الدولة تعتبر الھیئة القادرة على فرض
 ي حالةفحدید الصالحیات لكل مؤسسة ووضع آلیات للمعاقبة وھذا بمراقبة وت، تأثیرا على الزبائن

تسھیل وح السبل لة دور في فتذلك أن للدو (باإلضافة إلى الدور اإلعالمي) القوانین تنفیذ اإلخالل بطرق
 یلجل توصلتوعیة المواطنین بأھمیة ووسائل ترشید الطاقة في وسائل اإلعالم المختلفة من أل العم

 .تھلكرسائل إیجابیة للمس

 ھا تمتلكألن لكتلعب وزارة اإلعالم دورا جوھریا في نشر ثقافة ترشید االستھالك، وذ وزارة اإلعالم:
حكومي م الاإلعال اإلمكانیات، والقدرات الالزمة لذلك وھذا راجع لسیطرتھا على وسائل اإلعالم سواء

بوعیة سواأل الجرائد الیومیةو أو الخاص من محطات التلفزیون إلى المحطات اإلذاعیة، وحتى المجالت،
یر على للتأث التواصل المباشر مع المستھلك مع قدرتھا على استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتحقیق

 .سلوك المستھلكین

 لك نحوالمستھ ھناك دور مھم لمنظمات المجتمع المدني في توجیھ سلوك منظمات المجتمع المدني:
 ك، و ثقةزمة لذلالوسائل الال الكھربائیة، وذلك لقدرتھا على امتالكترشید االستھالك وخاصة في الطاقة 

تحقیق تھدف لوھي غیر ربحیة و قرب إلیھ،المستھلك فیھا ألنھا منظمات غیر حكومیة وألنھا الھیئة األ
فئات  ر جمیعللحیاة مع اآلخذ بعین االعتبا مصلحة المستھلك، وتأمین حیاة صحیة وكریمة وبیئة صالحة

 .ختلفةوالتنسیق مع الجھات الحكومیة الم ین، وأن لھذه المنظمات القدرة على التواصلالمستھلك

 اتھم الخیارأأحد  يحیث تعتبر الطاقات المتجددة ھ الجھات الخاصة بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة:
 لبترولبا یةالغن أیضا للدول الھامة التي ال مناص من استخدامھا لیس فقط للدول غیر البترولیة ولكن

 ب تعظیما یتطللدول وتطبیق برامجھلجمیع ا ولھذا یعد الدخول في مجال تطبیقات الطاقة المتجددة تحدیا
ة وتنمی تطبیق برامج ترشید وتحسین كفاءة الطاقة ي منساسالبحث العلمي. ویبقى دائما الھدف األ

یر نیة وتوفلكربوثات اانبعقلیل اإلالبیئة من مخاطر التلوث بت استخدام الطاقات المتجددة ھو الحفاظ على
 .استھالك الكھرباء
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 اتمةالخ
 تخطیط دقیقلن ینجح بدون تقییم جید للموقف، و ،شأنھ شأن باقي مجاالت التسویق التسویق العكسي إن

 :أنھ يلكنھ یختلف عن األنواع األخرى ف .لكل عناصر الحملة

 .یمیزك عن باقي المنافسین •
 .الجمھوریبني عالقة قویة مع  •
 .یحسن صورة العالمة التجاریة بشكل كبیر •
 .لالختیار اُمتنفس نظرا الستخدامھ أسالیب تعطي للعمالءو  •

 ةھي أبرز أمثلتھ، والتي تضاعفت من خاللھا مبیعات شرك "ال تشتري ھذا المعطف" لعل حملة
 ."باتاغونیا"

، مع حجم شركتك في السوقمتوافقة  فادرس جمھورك جیدا، واحرص على أن تكون حملتك العكسیة
 .صنع محتوى ممیز یفید الجمھور حقااكذلك  .ومع القیمة التنافسیة التي تقدمھا

م التحك فيأیضا  ھدفی ھلكن ،ذا فالتسویق العكسي لیس مجرد تكتیك یھدف لعكس العملیة التسویقیةإ
 .وطریقة وصولھم للمنتج ھاوتوجیھ اختیارات العمالء
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