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 بعد جهد جهيد وعمل فريد بإرادة من حديد.ثم  بتوفيق من العزيز الحميد  
 بكل سعادة العالم، بكل فرح الكون،

إلى قرة عيني، أعز الناس إلى ق لبي، إلى من سهروا وتعبوا من أجل رضائي    عملي هذاأهدي ثمرة    
 وهنائي، 

 .اممي أطال اهلل في عمرهمين أبي وأإلى من منحوني فرصة الوجود إلى الوالدين الكري
 .جميع أفراد أسرتيهذا العمل إلى    كما أهدي

 .و األستاذة قصاص وإلى جميع أساتذة تخصص تسويق " سليمان عائشة":  ةي المشرفتأستاذ  لىوإ
 .إلى زمالئي في العمل و في الجامعة

 ي وكل العائلة الكريمةتزوجإلى  
.  

 .وإلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إعداد هذا العمل
 وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. نطلب من اهلل عز  اوأخير 

 
 
 

 . ستي عبد الحميد
 



 

 

 

 
 

ذكــرة أتقدم بالشكر إلى مشرفتي  بعد حمد اهلل تعالى وشكره الذي وفقني إلنجاز هذه الم
 " "األستاذة سليمان عائشة

 . كل أساتذة تخصص  تسويقوأتوجه بالشكر الجزيل إلى  
 كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة:  

ويقتضي   ة قصاص، األستاذ يسعد، زمالئي في العمل  إلى األستاذبالشكر الجزيل    و وبامتنان أتقدم
 في الدراسة .  اجبي أن أشكر زمالئيو 
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تعيش املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليوم حتوالت جذرية، خاصة يف ظل التطورات االقتصادية      
الدولية،حيث تواجه صعوبات كبرية ومتعددة، نتيجة لعدم تكيفها و تأقلمها مه نظام االقتصاد احلر، هذا األخري 

عملية البيع من أهم املشاكل الرئيسية اليت  الذي يويل اهتماما كبريا باجلانب التسويقي، لذلك أصبحت صعوبة
 تعاين منها.

وعادة ما يرتبط جناح عملية البيع جبودة املنتوج من جهة، ومبهارة البائع يف إقناع العميل من جهة أخرى، والنظر 
عالة لواقع األسواق اليوم يوحي أهنا تنطوي على فرص بيعية كثرية حيث يستطيع رجل البيع توجيه جهوده بطريقة ف

حنو إمتام عملية البيع بنجاح، فأصبح حيتاج إىل صفات معينة، إذ مل يعد اهتمامه منصبا على إقناع عمالئه بالشراء 
فحسب ، بل على خلق عالقات قوية معهم على املدى البعيد، ومع تطور الثقافات والقدرات الشرائية للعمالء 

 ستخدمها رجل البيع جلذب املشرتين وكسب ثقتهم.أصبحت العالقات اإلنسانية أحد أهم األساليب اليت ي

ومن خال هذه املعطيات اليت توحي بوجود عالقة بني جودة اخلدمة ومستوى أداء مقدمها يصبح هذا املوضوع من 
املواضيع اهلامة يف جمال التسويق خاصة يف ظل املنافسة الشديدة بني املؤسسات، مما يزيد من حرص واهتمام إدارة 

القتصادية على حتسني وتنمية أداء موظفيها وخاصة املعنيني بتقدمي اخلدمات للعمالء عن طريق البيع املؤسسات ا
 الشخصي.

 ومما تقدم يمكن حصر إشكالية البحث في السؤال التالي:

 ما هي العوامل املؤثرة على أداء رجل البيع؟ـــــ 

  سئلة الفرعية التالية :لإلجابة على اإلشكالية تم طرح األو 

 كيف تؤثر إدارة القوى البيعية على مستوى أداء رجال البيع؟ -
 ماهي أهم املهارات والقدرات الواجب توفرها فيهم؟ ما هي املهام الرئيسية للعاملني يف جمال البيع؟ و -
هل هذا االهتمام يأيت بنتائج  و ؟ جسامسونهل هناك اهتمام بتحسني أداء رجال البيع يف مؤسسة  -

 خدمة العمالء؟جيدة على مستوى 
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 الفرضيات:

 على ضوء العرض السابق إلشكالية البحث ميكن طرح الفرضية األساسية التالية واختيار صحتها وهي أن:

 يف املؤسسة االقتصادية. أداء رجال البيعدور الكبري يف حتسني البيع الشخصي له ال 

 وعليه ميكن حتديد الفرضيات الفرعية التالية:

 على أداء رجال البيع. التحفيزيوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغريات ، التدريب، الفرضية األولى: 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغريات املراقبة والتقييم على أداء رجال البيع.: يةالفرضية الثان

 البيع.يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغريات الدافعية والرضا الوظيفي على أداء رجال : لثةالفرضية الثا

 :البحثأهمية 

وإدراك الدور  البيعةتكمن أمهية الدراسة يف التعرف على املبادئ الواجب تطبيقها عند القيام بوظائف القوى    
الذي تلعبه يف حتسني أداء رجال البيع  و توضيح طبيعة العالقة بني إدارة القوى البيعية وتنمية أداء رجال البيع  

  جيعلها حلقات مهمة جيب ربطها ببعضها البعض.

 البحث:أهداف 

 :على اإلشكالية املطروحة، فإن البحث يسعى إىل حتقيق األهداف التالية بناء     

  .إبراز أثر إدارة القوى البيعية)اختيار، تدريب، حتفيز، مراقبة وتقييم( يف حتسني أداء رجال البيع 

  تقييم و تشخيص واقع أداء رجال البيع الشخصي مبؤسسة سامسونج عن املؤسسات االقتصادية 
  اجلزائرية اخلاصة.
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 البحث:منهجية 

مكونات إن املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي، ألنه مالئم لتقرير احلقائق وفهم 
منهج دراسة احلالة كجزء من املنهج الوصفي التحليلي، ومن خالله يتم توضيح  عتماداملوضوع، باإلضافة إىل ا

يف مؤسسة سامسونج. فدراسة احلالة هي حماولة الستخالص بعض  بيع الشخصي يف حتسني الدور الذي يلعبه ال
النتائج اليت من شأهنا أن تساعد على حتقيق هدف البحث، وذلك من خالل استقراء املعلومات املوثقة و إجراء 
املقابالت الشخصية مع املسؤولني واملوظفني باملؤسسة ميدان الدراسة، واستطالع رأي عماهلا وذلك للحصول 

 .آرائهم ووجهات نظرهم، وبالتايل اختبار صحة فرضيات البحثعلى 

 المجال الزماني للدراسة:
بالنسبة للمجال الزماين للدراسة امليدانية، فيمكن القول أنه حتدد بشهرين بالتقريب، حيث مت تقسيم هذه املدة إىل 

الداخلية اخلاصة بالنشاطات خالل مراحل بداية بالتعرف على مصاحل املؤسسة ونشاطاهتا مث احلصول على الوثائق 
السنوات املاضية واحلصول على املعلومات عن طريق املقابلة لبعض املوظفني ورؤساء املصاحل باإلضافة إىل توزيع 

 االستمارة املوجهة للقوى البيعية ويف األخري مت مجع االستمارات اليت وزعت.

  البحث:تقسيم 

إىل ثالثة فصول، الفصل األول والثاين خصصا لدراسة األصول النظرية من أجل تغطية املوضوع مت تقسيم البحث 
ملوضوع البحث، أما الفصل الثالث فتم فيه عرض وحتليل البيانات املتعلقة باجلانب امليداين ، كما مت تقسيم كل 

 فصل من هذه الفصول إىل جمموعة من املباحث.

ماهية التسويق،أمهيته ، األول عرض مباحثه الثالثة التسويق من خالل يف ــــ الفصل األول خصص لعموميات
البيع الشخصي والقوى ، يف حني تناول املبحث الثالث ث الثاين للمزيج الرتوجيي، بينما تعرض املبحوأهدافه 

 احملركة له .

، املبحث األول مت لبيع الشخصي بتحسني أداء رجال البيع من خالل مبحثيهــــ الفصل الثاين خصص لعالقة ا
 .، يف حني تطرق املبحث الثاين للعوامل املؤثرة على أداء رجال البيعتقييم أداء رجال البيعالتعرف فيه 
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الفصل الثالث تناول دراسة حالة مؤسسة سامسونج لألجهزة الكهرومنزلية مبباحثه الثالثة حيث عرض املبحث 
الثاين فقد شخص املزيج التسويقي للمؤسسة منهجية الدراسة امليدانية والتعريف باملؤسسة، أما املبحث األول 

 ميدان الدراسة، أما املبحث األخري فقد عرض حتليل نتائج البيانات اخلاصة باالستمارة املوجهة لرجال البيع.

 

 

 

 



  ة والقوى البيعي حول التسويق عموميات                       :                األولالفصل 
 

6 
 

 

 :تمهيد

من احلقائق اليت تتمتع بدرجة من الوضوح والقبول هيمنة التسويق والبيع على اهتمامات املؤسسات املعاصرة إىل 
درجة أنه مل تعد هناك مشكلة تقف أمام التسويق والبيع باعتبارمها التحدي احلقيقي الذي يتوقف عليه بقاء 

 املؤسسة، منوها واستقرارها.

كنشاط طاملا وجدت أي عملية مبادلة بني طرفني، وعادة ما يكون أحد الطرفني مؤسسة فالتسويق اليوم يطبق  
وهي اليت تنتج منتجات وخدمات تعرضها يف سوق معني، والطرف اآلخر جمموعة املستهلكني احملتملني يف هذا 

 السوق.

ليوم أحد املالمح وتغري حاجات األفراد، وكذلك كثرة املؤسسات وتباين أنشطتها، ميثل اوالشك أن تعدد 
اليت ميكن أن  األساسية الظاهرة يف اجملتمع ككل، كما أن سرعة التطورات إمنا تعين ظهور الكثري من التحديات

 تواجه مؤسسات األعمال يف شىت امليادين، وخاصة منها التسويقية.

الرتوجيي ، ويف األخري مت مباحث، األول تناول ماهية التسويق أما الثاين فعرض املزيج  ثالثةيتضمن هذا الفصل 
 التطرق للقوى احملركة للبيع الشخصي.
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 اهية التسويقم األول:بحث الم

توجد الكثري من االختالفات يف املفاهيم بني الدارسني واملمارسني للنشاط التسويقي .فلفرتة طويلة من الزمن كان 
يف املكان والزمان  إتاحة وتوصيل السلعة للمستهلكالتسويق وال يزال يعين للبعض البيع ومهارته، وللبعض اآلخر 

 املناسبني.

 مفهوم التسويقاألول:المطلب 

مر التسويق والفكر التسويقي بعدد من املراحل والتطورات ، ومن مث بعدد من املفاهيم اليت انعكست على       
إىل أخرى حىت وصل إىل الصورة اليت تطور مكوناته ومراحله، وهذا ما يفسر االختالفات يف جممل تعاريفه من فرتة 

اتفق عليها الكثري من الكتاب و املمارسني يف الوقت احلاضر ومن بني التعاريف العديدة و املختلفة للتسويق 
 مايلي :

"التسويق عبارة عن حالة سلوكية ترتكز على املستهلك ، لإلجابة بقدر  (Yves Chirouze) شيروز حسب 
ويتم خبطوات ممنهجة تبدأ بتحليل السوق وبيئته ، التخطيط، واالستخدام وحىت مراقبة اإلمكان على احتياجاته ، 

القرارات املتعلقة باملنتج ، تسعريه ، توزيعه ، تروجيه، كما أن للتسويق تقنيات تسمح للمؤسسة باملنافسة ، 
 1واحلصول على زبائن واحلفاظ عليهم ، وكذلك يسمح هلا بتحقيق أهدافها املنشودة".

"التسويق هو نظام كلي من أنشطة األعمال املرتابطة ، واليت تصمم   (Stanton)تعريف ستانتون حسب و
 2لتخطيط وتسعري وترويج وتوزيع السلع واخلدمات اليت تشبع احتياجات العمالء احلاليني واملرتقبني".

 و ميكن تلخيص مفهوم التسويق يف النقاط التالية : 

وذلك  اإلنتاجيةالتسويق نشاط متحرك ومتغري حسب تغري الظروف احمليطة به ، فهو يبدأ قبل العملية  -
بتحليل سلوك املستهلكني ، حتليل البيئة التسويقية ، وحتليل إمكانيات وقدرات املؤسسة ، واهلدف من 

ية البيع واالستهالك هذا معرفة ما ستقدم عليه املؤسسة وما يناسب ظروفها . وهو يستمر حىت بعد عمل
 وذلك باستطالع املؤسسة لرأي زبائنها حول مستوى اإلشباع الذي قدمته منتجاهتا .

                                                           
 .12،ص2991، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان ،  "إدارة التسويق" حممد سعيد عبد الفتاح ،1

2william,j ,stanton ," Fundamentals of Markting ,"3rd ed,co grow hill book 

Company,newyork ,1974.p04. 



  ة والقوى البيعي حول التسويق عموميات                       :                األولالفصل 
 

8 
 

 التسويق يركز على أربعة أنشطة أساسية وهي املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج. -
 ها .املؤسسة اليت تتبىن نشاط التسويق جيب أن تراعي تكامل مصاحلها مع مصلحة البيئة اليت تعيش في  -
التسويق حالة فكرية ، وتضم االستماع للمستهلك، البحث عن تعظيم الربح ، حماولة الربط بني   -

املؤسسة، املردودية، التطور، باإلضافة إىل الربط بني القاعدتني األساسيتني: اإلنتاج قصد البيع   : الثالثية
ذي يأخذ شكل وسائل وطرق البيع، والبيع ملواصلة اإلنتاج. باإلضافة إىل أنه اإلدارة يف التصرف، ال

 التوزيع، والرتويج.

 

 أهدافه : أهمية التسويق وطلب الثانيالم

 : أهمية التسويقأوال

من خالل واقع إمجاع الكثري من الكتاب واملمارسني فإن أمهية التسويق ال تقتصر على توصيل السلع وتقدمي 
صناعي(، بل إن األمر يتعدى هذا بكثري، فالتسويق اخلدمات إىل املستهلكني )مستهلك هنائي أو مستهلك 
 يساهم ويؤثر يف الكثري من اجملاالت، وأمهيته تكمن يف:

 ـ خلق المنفعة الشكلية للسلع المنتجة: 1

ستهلكني، أي على املؤسسة ضرورة التصميم وفق حاجات ورغبات املن وذلك عن طريق إبالغ إدارة اإلنتاج ع
لع املطلوبة سواء من حيث الشكل أو اجلودة أو االستخدام، وحىت يف أساليب وطرق اء زبائنها بشأن السر أخذ آ

 3التغليف.

 ـ خلق الكثير من فرص التوظيف: 2

إن وجود نشاط تسويقي باملنظمة يتطلب تعيني عمالة يف عدة جماالت خمتلفة قد ال تقتصر فقط على تلك 
رجال البيع، وظائف خمتصة يف اإلعالن والدعاية والبحوث اجملاالت اخلاصة بالنشاط التسويقي ذاته مثل: وظيفة 

 بل تشمل وظائف أخرى داخل اإلدارة كالتصميم واإلنتاج وغريها.

                                                           
 .23، مرجع سبق ذكره، ص "" مدخل تطبيقيالتسويقعبد السالم أبوقحف :  3
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فالتسويق له عالقة مباشرة وغري مباشرة باملسار الوظيفي، فهو يتيح خلرجيي ختصصات إدارة األعمال بصفة عامة 
لوظيفية اليت ميكنهم االلتحاق هبا بعد خترجهم، فالتسويق والتسويق على وجه اخلصوص التعرف على اجملاالت ا

يتيح العمل يف جماالت متعددة، منها البيع جمال اإلعالن داخل املؤسسة أو يف وكاالت اإلعالن، العمل يف متاجر 
التجزئة، مدير مبيعات، مدير فرع، مدير تسويق، ويف جماالت أخرى منها تنشيط املبيعات، العالقات العامة، 

 دمة املستهلك، التوزيع املادي، النقل والتخزين.خ

 ـ خلق العديد من المنافع: 3

من املنافع العديدة للتسويق املنفعة املكانية عن طريق النقل، واملنفعة الزمانية عن طريق التخزين الذي يساهم يف 
النشاطات الرتوجيية حيث  تقدمي السلع واخلدمات للمستهلكني يف الوقت املناسب، واملنفعة اإلدراكية عن طريق

 4يستطيع املستهلك احلصول على بعض املعلومات اليت ختص املنتجات.

 ـ غزو األسواق الدولية: 4

لقد أثبتت الوقائع االقتصادية التارخيية واملعاصرة بأن التسويق كان له دور فعال يف تعزيز القدرات التنافسية 
باألسواق احمللية أو الدولية، خاصة أن املنافسة مل تعد سعرية ملؤسسات األعمال املختلفة، سواء تعلق األمر 

 5فقط.

فغزو األسواق الدولية يكون من خالل اكتشاف الفرص التسويقية يف هذه األسواق، حيث تقوم العديد من 
املؤسسات اليت تعمل يف اجملال الدويل باالستثمار يف تنمية املهارات التسويقية، حىت تكون قادرة على حتقيق امليزة 

فاهيم واملمارسات التسويقية يف دول العامل وخاصة التنافسية يف األسواق الدولية. وقد ترتب عن ذلك انتشار امل
 6النامية منها، مما أدى بالشركات الوطنية يف هذه الدول إىل تلمس السبل املختلفة لتحسني أدائها التسويقي. 

فالتسويق له دور مهم يف حتفيز اهلمم وزيادة بذل اجلهد حنو العطاء أكثر، من أجل بلوغ األهداف.إن أمهية 
 تقتصر على املؤسسات فقط، بل تتعدى ذلك إىل دار  وممار  التسويق، فالدار  للتسويق يستطيع التسويق ال

                                                           
 .12،صسبق ذكرهمرجع ، أساسيات التسويق ، عبد السالم أبوقحف4
، 1332ن املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ديسمرب ا، ديو 31"، جملة أحباث روسيكادا، العدد رقم رؤية متجددة في أهمية التسويق"،  كمال مرداوي5
 .252ص

 .22، ص1332-1331، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،"التسويق ،"حممد فريد الصحن، إمساعيل السيد، نادية العارف6
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أن يكتسب ثقافة استهالكية ويصبح أكثر وعيا وإدراكا لالستهالك، فهو أكثر فهما ألفكار الرسائل اإلعالنية 
كون له القدرة على االختيار املطروحة، ويستطيع التعرف على دوافع البائع يف حتديده لسعر معني، وبذلك ت

 واملقارنة بني البدائل املتاحة من السلع واخلدمات.

 : أهداف التسويقثانيا

إذن على كل مؤسسة أن حتدد أهدافها ، 7تعرف األهداف بأهنا النتائج النهائية اليت ترغب املؤسسة يف حتقيقها
لكثري من املؤسسات أهداف متشاهبة منها: مسبقا، وأن تنظم مواردها لكي حتقق تلك األهداف وعادة ما تكون 

 النمو، االستمرار، الربح.

فعادة ما يكون لكل وحدة تنظيمية داخل املؤسسة جمموعة حمددة من األهداف مستمدة من هدف املؤسسة العام 
 وتعمل على الوصول إليه. 

هنا عادة تنصب يف هدفني فالنشاط التسويقي له جمموعة من األهداف احملددة، ومهما تعددت هذه األهداف فإ
رئيسيني يستخدمان كمبادئ مرشدة لكل جوانب النشاط التسويقي، اهلدف األول هو إشباع احلاجات وتلبية 
رغبات املستهلكني والفوز برضاهم. فال توجد منظمة تستطيع البقاء يف األسواق لفرتة زمنية طويلة دون أن 

على كل مؤسسة أن تبدأ من هدف إرضاء املستهلكني، تستطيع إشباع حاجات مستهلكيها ومن هنا فالبد 
وتقوم بإعداد وتعديل برناجمها التسويقي حىت تتمكن من الوفاء هبذه احلاجات. ولكن ذلك ليس بكاف ألن 

املستهلك قد جيد بديال آخر أفضل يقدم بسعر أقل . ومن هنا فإن اهلدف األساسي الثاين للنشاط التسويقي هو 
 8من املزايا التنافسية واليت متيز الشركة عن منافسيها يف األسواق. الوصول إىل جمموعة

وعموما ميكن أن تعمل املؤسسة على حتقيق حاجات األفراد عند معدالت أرباح خمططة عن طريق األهداف 
 9: التسويقية التالية

 رفع معدل الرحبية.  -
 النمو التسويقي واالستقرار التسويقي من خالل إشباع حاجات املستهلكني.  -

                                                           
 .22، ص 2992دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، مصر،  "،االستراتجيات مدخل األنظمة و: إدارة التسويق ،"حممد صاحل احلناوي  -7
  .22-21 ص  ،ذكرهرجع سبق م"، مدخل تطبيقي"  ،قحف أبوعبد السالم  -8
 .22-22 ص ، ص2999اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، ، مؤسسة شباب "إدارة منظومات التسويق العربي والدولي ،"فريد النجار -9
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 محاية املستهلك وترشيد االستهالك وزيادة معدالت الشراء واالستعمال.  -
حتويل التقنيات التسويقية العاملية احلديثة لألسواق احمللية بعد تطويرها مبا يناسب عادات الشراء وأمناط   -

 االستهالك الوطنية.

 فتح األسواق الدولية.ـ 

ويف بعض احلاالت يسعى مدير التسويق باإلضافة إىل األهداف سابقة الذكر جمتمعة إىل حتقيق األهداف التالية: 
املبيعات، املسؤولية االجتماعية ناحية البيئة مثل التسويق البيئي وتنظيم االستهالك، باإلضافة إىل  التوسع ومنو

 االلتزام بأخالقيات التسويق.

 لمزيج الترويجي: ابحث الثانيالم

الرتويج بصفة عامة حتريك سلوك املستهلك للشراء أو طلب السلعة أو احلصول على  إسرتاتيجيةتستهدف    
استجابة معينة منه. والرتويج هو أداة االتصاالت التسويقية للمنظمة ، بالرغم من أن الكثري من املكاتب ينظرون 

ويقي، وكل عنصر من هذه إىل االتصاالت التسويقية من مفهوم واسع على أهنا تتكون من كافة عناصر املزيج التس
 العناصر يؤدي مهمة اتصالية معينة.

 : عناصر المزيج الترويجي المطلب األول:

ختتلف عناصر املزيج الرتوجيي من مؤسسة إىل أخرى حسب اختالف منتجاهتا و أهدافها و إمكانياهتا، فمنها 
ن، العالقات العامة، النشر، تنشيط العناصر املباشرة مثل البيع الشخصي، والعناصر غري املباشرة مثل اإلعال

 املبيعات، التغليف.

يعرف اإلعالن على أنه أي شكل من أشكال تقدمي األفكار أو السلع، أواخلدمات غري الشخصية أ ـ اإلعالن: 
أو املدفوعة األجر بواسطة معلن حمدد ومعروف. وبالنظر إىل هذا التعريف ميكن حتديد اخلصائص األساسية 

 شاط اإلعالين:املتعلقة بالن

 يعد اإلعالن وسيلة اتصال غري شخصية بني البائع و املشرتي، فهو وسيلة اتصال غري مباشرة.  -
 يتحمل البائع الذي يقوم باإلعالن تكلفة الوسيلة اإلعالنية املستخدمة. -
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يتحمل املعلن نفقات اإلعالن، وبذلك يستطيع أن يتحكم يف الرسالة اإلعالنية وموعد اإلعالن ومكانه   -
 وحجمه.

 تزداد أمهية اإلعالن عند التعامل مع السلع االستهالكية مقارنة مع السلع الصناعية.  -
لغ املطلوب إنفاقه إن تكلفة الرسالة البيعية الواحدة لكل مستهلك تعد منخفضة على الرغم من أن املب  -

 على اإلعالن عادة مايكون كبريا.

عادة ما حيتل املرتبة الثانية من االهتمام بعد اإلعالن عند املؤسسات اليت ال حتتاج البيع الشخصي:  -ب
لالتصال املباشر بزبائنها ، باملقابل يعد أهم عناصر املزيج الرتوجيي يف مؤسسات أخرى وذلك نظرا لطبيعة نشاطها 

دمية والصناعية فهو من ومنتجاهتا اليت حتتاج بصفة أساسية إىل خدمات البيع الشخصي مثل املؤسسات اخل
األىساليب الرتوجيية الرئيسية اليت تعتمد عليها يف إقناع العمالء بتوافق أهدافهم ومصاحلهم مع أهدافها ومصاحلها 

 وذلك من خالل اللقاء والتفاوض املباشر بني البائعني والعمالء و إمتام عملية البيع برتاضي الطرفني. 

لنشاط املخطط الذي يهدف إىل حتقيق الرضا والتفاهم املتبادل بني املؤسسة هو ذلك اج ـ العالقات العامة : 
وعمالئها سواء داخليا أو خارجيا، وذلك من خالل سياسات وبرامج تستند يف تنفيذها على مبدأ املسؤولية 

 10االجتماعية.

والرتويج ألهداف املؤسسة سواء إن اهلدف العام للعالقات العامة هو إقامة عالقات طيبة بني املؤسسة وعمالئها 
 االقتصادية أو االجتماعية.

 وتتعلق أهداف العالقات العامة بناحيتني أساسيتني مها :

 العمل على إقامة عالقات طيبة وكسب تأييد وثقة اجلماهري املختلفة.  -
 املساعدة يف ترويج مبيعات املؤسسة، أو املساعدة يف تقدمي املنتجات اجلديدة.  -

                                                           

 10 حممد فريد الصحن:اإلعالن، الدار اجلامعية للنشر والطبع والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 1335، ص 21.
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يهدف هذا النشاط إىل زيادة مبيعات املؤسسة يف األجل القصري،وذلك من خالل تنشيط المبيعات: د ـ تنشيط 
وحث املستهلكني اجلدد على استهالك منتجاهتا وخدماهتا لزيادة معدالت االستخدام، كما يستخدم حتفيز 

 املوزعني و رجال البيع على تصريف املنتجات و زيادة فعالية أدائهم. 

 وأنواع االستراتيجيات الترويجية العوامل المحددة للمزيج الترويجيي:المطلب الثان

 أوال: العوامل المحددة للمزيج الترويجي

 من بني العوامل اليت تؤثر على حتديد نوعية العناصر املستخدمة يف الرتويج مايلي:

 الوضع االقتصادي العام.  -
 الوضع االقتصادي واملايل للمؤسسة.  -
 دورة حياة السلعة.  -
 نوعية السلعة وخصائصها.  -
 طبيعة املنافسة السائدة.  -
 أذواق املستهلك وعاداته وتقاليده.  -

 :يةالترويج اتستراتيجياالأنواع ثانيا:

 توجد عدة بدائل اسرتاتيجية للرتويج منها: 

 أ ـ استراتيجية الدفع واستراتيجية الجذب :

وفقا لنوعية االسرتاتيجية املستخدمة. فقد يكون اهلدف ختتلف الوسائل والرسائل املستخدمة يف عملية الرتويج 
الرئيسي من العملية الرتوجيية هو املستهلك النهائي، وقد يكون اهلدف هو التعامل مع املوزعني والوسطاء و 

 متابعتهم حىت تصل املنتجات إىل املستهلك النهائي.

تعين أن تقوم املؤسسة باالعتماد على البيع الشخصي بشكل كبري باإلضافة إىل استراتيجية الدفع:  : أوال
الوسائل الرتوجيية األخرى ، وتوجيه تلك اجلهود الرتوجيية إىل أعضاء منافذ التوزيع ، أي الرتكيز على ترويج 

بدورهم بتوجيه اجلهد املنتجات لتجار اجلملة ، ودفعهم لتوجيه محالت الرتويج إىل جتار التجزئة والذين يقومون 
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البيعي إىل املستهلكني. ويتم دعم هذا اجلهد الرتوجيي بسياسات سعرية قوية، منها اخلصم ومسموحات الرتويج  
 كحوافز ألعضاء منافذ التوزيع من أجل دفع املنتجات اجتاه املستهلك.

لنهائي من أجل إقناعه وحثه تسمى اسرتاتيجية اجلذب ألهنا تركز على املستهلك ااستراتيجية الجذب :  :ثانيا
على شراء السلعة أو اخلدمة، وبالتايل خلق الطلب املباشر على السلع، ويف هذه االسرتاتيجية يتم الضغط على 

تاجر التجزئة وتشجيعه للقيام بتوفري السلع واخلدمات للمستهلك، ويبدو واضحا أن هذه االسرتاتيجية تعتمد على 
قية عناصر املزيج األخرى، حيث تعتمد على اإلعالن املكثف والتكراري الذي اإلعالن بشكل أساسي أكثر من ب

يؤدي بالنتيجة إىل جعل املستهلك يسأل املوزع عن السلعة أو اخلدمة، فاملستهلك يطلب السلعة من تاجر التجزئة 
 الذي بدوره يطلبها من تاجر اجلملة حيث يطلبها هذا األخري من املنتج. 

 غط واستراتيجية اإليحاء :ب ـ استراتيجية الض

يستخدم الكثري من رجال التسويق هاتني االسرتاتيجيتني كأسلوب للبيع أكثر من كوهنما اسرتاتيجيات تروجيية 
 هتدف إىل ترغيب املستهلك يف الشراء.

نتجات حلقيقية لتلك املهي اسرتاتيجية تبىن على أن األسلوب العدائي القوي يف االاستراتيجية الضغط :  : أوال 
 ويرتكز هذا األسلوب على كافة أساليب الرتويج املستخدمة.

قائم على احلقائق وليست إن هذه االسرتاتيجية ترتكز على أسلوب اإلقناع املبسط الاستراتيجية اإليحاء:  : ثانيا 
من خالل ألوىل، وهذا بالضغط على اجلوانب الدافعة واملثبطة للشراء، وتعتمد على جذب املستهلكني بالدرجة ا

 لغة احلوار طويلة األمد وجعلهم يتخذون قرار الشراء بقناعة تامة.

 المطلب الثالث : البيع الشخصي عنصر من عناصر الترويج

ـ تعريف البيع الشخصي ، أهميته ومراحله: 1  

تعريف البيع الشخصي: 1ـ1  

الية:عاريف التميكن توضيح مهمة البيع الشخصي ، أو البيع عن طريق رجال البيع من خالل الت  
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 صوره املختلفة، كأن يكون ـ يعرف البيع الشخصي بأنه " االتصال املباشر والشخصي بني رجال البيع واملشرتين يف
 بني املنتج وتاجر اجلملة أو تاجر اجلملة وتاجر التجزئة، أو بني تاجر التجزئة واملستهلك النهائي".11

املرتقب حنو شراء  لسلعة أو خدمة أو فكرة هبدف دفع العميلـ البيع الشخصي هو التقدمي الشخصي أو الشفهي 
 السلعة أو اخلدمة واإلقناع هبا.12

ل البيع يستطيع التغيري يف كما يتميز البيع الشخصي عن باقي عناصر املزيج الرتوجيي باملرونة يف األداء، فمثال رج
ات العميل عكس حظاته املباشرة لتصرفأسلوب تعامله وما يتناسب مع كل منط من العمالء، وذلك عن طريق مال

 اإلعالن الذي من الصعب تغيري الرسالة عندما يتم تلقيها من قبل اجلمهور.13

كيز اجلهود البيعية إىل جانب ذلك ميكن من خالل البيع الشخصي معرفة العمالء الذين لديهم استعداد للشراء وتر 
 عليهم، كما أنه يوفر إمكانية تزويد العميل باملعلومات الكافية عن السلعة والرد على استفساراته.14

أهمية البيع الشخصي : 1ـ  2  

سالة البيع باللغة تظهر أمهية البيع الشخصي من خالل قدرة رجل البيع على إقناع العمالء بالشراء، وتوصيل ر 
لفرصة للبائع أن صي ااملناسبة واملفهومة وياألسلوب الذي يتالءم مع ظروفهم اخلاصة، وبذلك يتيح االتصال الشخ
ملية البيع، كما أن يتعرف على عميله، مث يصبغ حديثه مبا يالئم هذا العميل، وبذلك ميكن إقناعه و إمتام ع
شرتين واملؤسسة مبا يعود االتصال الشخصي يولد الصداقة بني البائعني والعمالء، ويزيد من حتسني العالقة بني امل

 عليها بالفائدة.15

 

 

                                                           

 11حممد الصرييف: البيع الشخصي، اجلزء األول، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1332، ص 99ـ90. 

 12 أمحد شاكر العسكري: إدارة المبيعات، الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1333، ص 22.

13 f.colbert, m .filion : Gestion du Marketing , 2eme edition, gaetin morin editeur Itee 

montreal,Paris,France,1995,P416 . 
 14 بشري العالق وقحطان العبديل،إدارة التسويق، دار زهران للنشر، عمان، األردن، 2999 ، ص 152.

 15 طارق احلاج و آخرون، التسويق من المنتج إلى المستهلك،الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،2996، ص 226.
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الشخصي : مراحل البيع 1ـ  3  

 عملية البيع الشخصي تتم وفق املراحل التالية:

صادر احلصول وذلك مبحاولته احلصول على عمالء جدد، أي إطالعه على مأ ـ البحث عن العمالء المرتقبين: 
 عليهم، وذلك باستعمال الرسائل والطرق املساعدة يف جذب عمالء مرتقبني .

ما حيجم عنه، وعلى ما ما سيقوله ويفعله و ، أي ه للمقابلة البيعيةوذلك بتحضري نفسب ـ اإلعداد و التجهيز : 
 سريكز جهوده البيعية، مع حتضري وجتهيز كل الوسائل املساعدة يف جناح عملية البيع .

مات الكافية، أي حتقيق االتصاالت الالزمة واهلادفة، من أجل تزويد العمالء باملعلو ج ـ االتصال بالعميل : 
دمات املعروضة.إرضائهم، واحملافظة على عالقات جيدة معهم للوصول إىل بناء والئهم للمنتجات واخلوحماولة   

يت متكنه من خالل أماكن ووسائل عرضها  )مناذج، صور(على العميل بالطريقة الد ـ عرض السلعة أو الخدمة :
 من االنتفاع هبا.

نا على رجل البيع رتاضات على السلعة أو اخلدمة وهقد يثري العميل بعض االعه ـ التغلب على االعتراضات : 
ومات العميل، واليت تزيل يف حماولة التغلب عليها بتقدمي املزيد من املعلومات اليت تساهم يف توسيع وتصحيح معل

 بعض األحيان أسباب هذه االعرتاضات.

ائي من قبل العميل، وهو ما الوصول إىل قرار هنالنتيجة النهائية للعملية البيعية أي كيفية و ـ إنهاء عملية البيع : 
 يسمى بإقفال العملية البيعية.

ية التعرف على ردود على املسؤولني عن البيع متابعة العمالء بعد انتهاء عملية البيع، وذلك بغز ـ المتابعة : 
ميل، وحماولة تصحيح ذا العأفعاهلم اجتاه السلعة عند وبعد االستعمال الفعلي هلا، أي االستفادة من التجربة مع ه

ل حقق اإلشباع االحنرافات إن وجدت يف املستقبل عند االتصال بعميل آخر، وبصفة عامة التأكد من أن العمي
 الذي أراد.
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 المبحث الثالث: القوى المحركة للبيع الشخصي

 حمالت البيع يف يتخذ البيع الشخصي عدة أشكال، فقد يكون عن طريق رجال بيع داخل احملل، كما هو احلال
ي عادة ما يتخذ بالتجزئة، وقد يكون عن طريق رجال بيع ميرون من منزل إىل منزل، وعموما فإن البيع الشخص

 شكل القوة البيعية اخلاصة باملؤسسة.

 المطلب األول: أنواع رجال البيع

صائص سب ختوجد عدة تصنيفات لرجال البيع، وهذا حسب ما تقدمه املؤسسة من منتجات أو خدمات وح
 ودرجة تعقيد منتجاهتا وغريها من العوامل.

رجي، رجل بيع اات اخلإن رجال البيع ينقسمون إىل : مسلم بضاعة، متلقي الطلبات الداخلي، متلقي الطلب
ة.مساعد، رجل بيع فين، ممثل مبيعات املنتجات املادية ، ممثل مبيعات املنتجات غري املادي  

ذه األنواع بناءا على املهام املسندة لكل نوع:وفيما يلي تلخيص لكل نوع من ه  

لية واملهام املوكلة إليه وهو الشخص املعين بنقل وتسليم البضاعة للعمالء، وعليه تكون املسؤو أ ـ مسلم البضاعة:
 بسيطة وروتينية.

يل املنتوج سليم العميكمن دوره يف استقبال طلبات العمالء، باإلضافة إىل تب ـ متلقي طلبات الشراء داخليا: 
يف عملية الشراء. الذي يطلبه ويرغب رفيه مث يقبض الثمن. و يف هذه احلالة قد يستشري العميل البائع  

لعالمة املشهورة، وهو ممثل العالمات التجارية الكربى خاصة املنتجات ذات اج ـ متلقي طلبات الشراء خارجيا: 
املنتوج متوفر  والذي يزور جتار التجزئة وسالسل بيع املواد الغذائية، وذلك الستالم الطلبات والتأكد من أن
ء وجها لوجه، مالبالكميات املناسبة، ومثل ذلك رجل البيع يف  متاجر التجزئة الذين جيرون مقابالت مع الع

 طلبات الشراء يف أقل وقت ممكن. داخل تلك احملالت وينفذون 

ؤسسة ومنتجاهتا، مع العمالء احلاليني واملرتقبني باملعلومات عن امل إمداديكمن دوره يف د ـ رجل البيع المساعد: 
وع يف مؤسسات ا النحماولة استمالتهم و إقناعهم بشراء املنتجات من خالل املوزعني ورجال البيع، وينتشر هذ

 األدوية.
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تستخدم أجهزة معقدة،  يعمل رجل البيع الفين عادة يف املصانع اليت المبيعات(:ه ـ رجل البيع الفني ) مهندس 
قييم قراراهتم قبل أو تلك اليت تنتج حسب الطلب ووفقا ملواصفات فنية معينة، وعادة ما يساعد العمالء يف ت

 الشراء.

شباع حاجاته، فدور يف هذا النوع يتخصص رجل البيع يف املنتجات املادية، إلالمادية: و ـ رجل بيع المنتجات 
امة ملنتجاته ومنتجات رجل البيع هو إثارة اهتمام العميل للمنتجات اليت يسوقها، وبذلك يستلزم منه املعرفة الت

 املنافسني

نتجات غري صعبة، ألنه يتعامل مع م هذا النوع من رجال البيع مهامهز ـ رجل بيع المنتجات غير المادية: 
ثقة العميل وحماولة  ميكن عرضها أو تشكيلها، وبالتايل تكون املهمة األساسية لرجل البيع هي كسب ملموسة، وال

 بيع املنافع املرتتبة على استخدام اخلدمة أكثر من الرتكيز على مالمح اخلدمة نفسها.

 المطلب الثاني:المهام الرئيسية المسندة لرجال البيع:

من املؤسسة اليت ميثلها  إن قيام رجل البيع باملهام املسندة إليه بكفاءة وفعالية، يرفع من قيمته ومكانته لدى كل
لعمل، وبذلك يكسب ثقة والعمالء الذين يتعامل معهم، باإلضافة إىل املكانة احملرتمة اليت حيتلها بني زمالئه يف ا

نتجاهتا وخدماهتا.يف املؤسسة اليت ينتمي إليها باعتباره املمثل هلا وملالكثري من العمالء، فتزداد ثقتهم   

 ومن بين المهام الرئيسية لرجل البيع ما يلي:

 ـ البحث عن عمالء جدد.

 ـ حتقيق االتصاالت الالزمة.

 ـ تقدمي اخلدمات واخلدمات املرافقة.

 ـ مجع املعلومات عن السوق واملنافسة.

جيدة مع العمالء.ـ مساعدة وبناء عالقات   

خدمة العميل بصفة  وميار  رجل البيع يف ضوء النظرة احلديثة لوظيفة البيع بعض األدوار املهمة واملوجهة حنو
 أساسية، واليت ميكن إجيازها فيما يلي:
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اهم امها، فهو بذلك يسـ تعليم العميل : أحد األدوار الرئيسية يف تعريف العميل بالسلعة أو اخلدمة وطريقة استخد
 يف تعليم العميل وتزويده باملعرفة حول املنتجات واخلدمات.

ه على إقناعهم ـ التحفيز على التغيري: وذلك من خالل جهوده الشخصية وتوقعاته بأحاسيس العمالء وقدرت
 وحتفيزهم حنو تغيري رغباهتم.

هذا حتديد  مالء، ويتطلبـ حل مشكالت العمالء: من األدوار احلديثة لرجل البيع مسامهته يف حل مشاكل الع
باإلضافة إىل  حاجات العميل، ومساعدته يف إدراك هذه احلاجات، والبحث عن البدائل املناسبة إلشباعها، هذا

 مساعدة العميل يف مرحلة تقييم البدائل الختيار البديل املناسب له.

ليدية.ء بالطرق التقـ االبتكار: وذلك عن طريق ابتكار طرق جديدة يف أداء وظيفته، وعدم االكتفا  

ال بالعمالء، وتزويدهم ـ االتصال اجليد: وظيفة رجل البيع تفرض عليه أن يكون قادرا على حتقيق االتصال الفع
بة لنجاح عملية االتصال، باملعلومات الدقيقة والكافية،  ويف الوقت املناسب، وبالتعبري اجليد، وبالوسائل املناس

لعميل والتجاوب معه.وباتباع قواعد االتصال اجليد ل  

عمالء والسوق، باإلضافة إىل هذه األدوار توجد أدوار أخرى لرجل البيع منها البحث على املعلومات اخلاصة بال
 التنبؤ باملبيعات، تقدمي املقرتحات إلدارة التسويق حول التعديالت املمكنة.

سني أداء رجل البيع. الذي يلعبه كل عامل يف حتيتم التعرف على العوامل املؤثرة يف أداء رجال البيع وإدراك الدور 
كون عوامل ال تتعلق ومن خالل التمييز بني هذه العوامل ميكن حتديد العوامل اليت ميكن التحكم فيها، وعادة ما ت

يها، وهي متعلقة بإدارة ببيئة املؤسسة الداخلية بل بيئتها اخلارجية، وميكن حتديد العوامل اليت ميكن التحكم ف
ية العاملة لديها، وذلك ى البيعية التابعة للمؤسسة، وهذا التحكم يساعد املؤسسة يف تنمية أداء القوى البيعالقو 

 عن طريق توجيه هذه العوامل واملؤثرات يف االجتاه الصحيح.
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 : ة ـــــــــــــــــــــخالص

، حيث مفهوم التسويقاملرتبطة بالتسويق، وذلك من خالل توضيح  هذا الفصل حتديد خمتلف املفاهيم مت يف
لوحظ وجود فرق بني املفاهيم النظرية للتسويق، فمفهوم التسويق يتجسد يف اجتاهات و أفكار من جهة، ومن 
جهة أخرى التسويق ذاته عبارة عن سلوكيات وتصرفات متارسها اإلدارة، ومنه ال ميكن بناء مفهوم واحد للتسويق، 

 ألن مفهومه خيتلف باختالف درجة التطور االقتصادي واالجتماعي.

كما حدد هذا الفصل أمهية التسويق و أهدافه، حيث أصبح اليوم يؤثر يف كل اجملاالت االجتماعية واالقتصادية 
 ثر هبا، فأمهيته مل تعد تقتصر على املؤسسة االقتصادية فحسب بل أصبح عامل منوالسياسية والثقافية و يتأ

 عوامل تطور االقتصاد واجملتمع بصفة عامة وتطور الفرد بصفة خاصة.

لوحظ أن للمؤسسة عدة عناصر  ، حيثلمزيج الرتوجييباإلضافة إىل ذلك تطرق الفصل إىل العناصر األساسية ل
كنها استغالهلا، على حسب العناصر احملددة هلا ومت الرتكيز على البيع الشخصي كعنصر فعال من املزيج مي تروجيية
 .الرتوجيي 

خمتلفة لرجال البيع ختتلف أنواع  هناك حيث لوحظ أن احملركة للبيع الشخصيلفصل القوى ويف األخري تناول ا
 .باختالف املهام املسندة لكل منهم
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 :  تمهيــــــــــــد  

      

يف كثري من املؤسسات يعتمد على مهارات رجال البيع يف التوفيق بني منتجات  أصبح جناح التسويق اليوم 
املؤسسة وحاجات العمالء، ويف التأثري على عملية حتويل امللكية، وهلذا السبب فإن إعداد اسرتاتيجية البيع 

إلدارة املهام الرئيسية  الشخصي و إدارة القوة البيعية اليت تتوىل تنفيذ هذه االسرتاتيجية تعد من املهام الرئيسية
  إلدارة التسويق.

يتطرق هذا الفصل إىل مجلة من املفاهيم والتأثريات املتبادلة بني جمموعة من املتغريات ، منها متغريات تؤثر يف أداء 
 رجال البيع،

 و مت تقسيم الفصل اىل املباحث التالية : 

 : تقييم أداء رجال البيع. املبحث االول 
 : العوامل املؤثرة على أداء رجل البيع املبحث الثاين. 
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 الفصل الثاني:العوامل المؤثرة على أداء رجل البيع

 المبحث األول: تقييم أداء رجال البيع

ؤسسة على أن يدعم هذا يعرب األداء عن السلوك الذي يسهم فيه الفرد للتعبري عن إسهاماته يف حتقيق أهداف امل
 السلوك ويعزز من قبل إدارة املؤسسة من خالل التدريب، مبا يضمن النوعية واجلودة.1

م األداء مستوى اجلودة اليت ويقصد بتقييم األداء قياس مقدار اإلجناز للمهام اليت تتكون منها الوظيفة، ويبني تقيي
اء على ينما يقاس األدحيققها الفرد، وحيصل التباس يف بعض األحيان بني األداء والطاقة املبذولة يف العمل، ب

 أساس النتائج.2

 المطلب األول: أهمية تقييم أداء رجال البيع

 ميكن إبراز أمهية تقييم أداء رجال البيع من خالل ما يسامهه يف جماالت كثرية ومنها:3

.ـ يساعد التقييم اجليد واهلادف يف إدارة وتطوير النشاطات البيعية األخرى مثل الرتويج   

فمن خالل نتائج التقييم  وضوعي يف حتديد جماالت الضعف يف اجلهود ملندويب البيعـ يساعد التقييم الفعال وامل
 ميكن ملدير املبيعات أن يكشف مدى حاجة األفراد للتدريب يف املستقبل.

النهاية مبكافئة. ـ يساهم التقييم اجليد يف رفع الروح املعنوية ملندويب البيع خاصة إذا كان ذلك خمتوم يف  

توى أداء النشاط اإلحصائية املستخدمة يف تقييم أداء رجال البيع دورا أساسيا يف حتسني مس ـ تلعب األدوات
 البيعي.

 

 
                                                           

، مطبوعات امللتقى العلمي الدويل: األداء املتميز للمنظمات واحلكومات،  التنافسيةمظاهر األداء االستراتيجي والميزة سناء عبد الكرمي اخلناق:  1
 .63، ص 5002كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، مارس،

الشروق، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار اإلدارة العامة" هيكلة األجهزة ووضع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية"موفق جرير حممد:  2
 .502، ص 5000

 .005 ص5002عمان،األردن، ،، دار وائل للنشر والتوزيعإدارة المبيعات والبيع الشخصيحممد عبيدات وهاين الضمور وشفيق حداد،3 
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 المطلب الثاني:وسائل تقييم رجال البيع

داء املوضوعة بالنتائج عملية التقييم ضرورية لرجال البيع، حيث أن التقييم يتم مبقارنة األهداف ومستويات األ
ئل منها:احملققة وذلك بعدة وسا  

يعات، متوسط نسبة تكاليف البيع إىل حجم املب املبيعات،ـ حتديد مستويات األداء وذلك من خالل حصص 
 حجم الطلب.

يع، أو حتليل بعض ـ تسجيل األداء الفعلي للمهام وذلك بواسطة املالحظة الشخصية، أو التقارير الدورية لرجال الب
نفذة.األعمال احملقق منسوب إىل عدد الزيارات أو الطلبيات املالنسب، منها على سبيل املثال: رقم   

ن طريق ـ تقييم جهود رجال البيع بصفة دورية بواسطة جدول يدعى جدول القيادة الشهري والسنوي ع
ول عليها بواسطة االجتماعات اليت يعقدها مدير املبيعات مع رجال البيع، وذلك بإدخال نتائج نوعية مت احلص

لها إدارة املبيعات يف زيادة عن النتائج الكمية اليت يكون قد حققها رجل البيع، وكل هذه النتائج تسجاملالحظة، 
 جداول القيادة الشهرية وحصيلة هذه اجلداول تسجل يف جدول القيادة السنوي.

 المطلب الثالث:معايير تقييم األداء

ملنفعة، التكاليف، الفاعلية، اإلنتاجية، ا الكفاءة،هي معايري مهمة وشائعة االستخدام تشمل: املعيار االقتصادي، 
 واالستجابة...إخل.

 وهناك العديد من المشاكل المتعلقة بتقييم األداء منها:

ة.ـ مشاكل متعلقة بأسلوب العمل والطريقة مثل رؤية التقييم كعملية تتم مرة واحدة يف السن  

 ـ مشاكل متعلقة باأداء مثل التصميم السيئ لألداء.

شاكل متعلقة باملقيم مثل العرف، طبيعة املهام املكلفة.ـ م  
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ـ أسس تقييم أداء رجال البيع:1  

لدقة يف اختيار األساس السليم اختيار أساس التقييم يعترب مفتاح النجاح يف تنفيذ برنامج تقييم رجال البيع، ألن ا
هذه األسس:يساعد اإلدارة على حتليل اجلهود البيعية حتليال منطقيا، ومن بني   

 أوال ـ األسس الكمية:

رفتها مثل رقم املبيعات تستخدم يف تقييم املدخالت )اجلهود( واملخرجات )النتائج الفعلية( . فاملخرجات ميكن مع
يدها من خالل الفعلي وهامش الربح اإلمجايل من خالل احلسابات اخلتامية للمؤسسة، أما املدخالت فيتم حتد

مردودات اطات غري البيعية،ال البيع والنشا من الزيارات امليدانية، املصاريف اليت أنفقها رجاجلهود اليت ميكن معرفته
 املبيعات.

وائم املراجعة، األحداث احلرجة، ومن بني الطرق احلديثة يف التقييم املقياس التقديري أو البياين، التقارير الكتابية، ق
 االختيار اإلجباري، املقارنة والرتتيب والتوزيع اإلجباري.4

ستخدام األسس الكمية هي أكثر موضوعية وقدرة على قياس األداء، إال أنه ميكن اثانيا ـ األسس النوعية: 
 األسس النوعية فهذا العنصر مرتبط بشخصية رجل البيع وسلوكه وكيفية تعامله مع العمالء5

ـ أساليب مقترحة لتحسين األداء:2  

 توجد أساليب كثرية لتحسني األداء ومنها على وجه اخلصوص:6

األسباب اليت ميكن وضع خطط لتحسني األداء وذلك باستخدام مفاهيم وأسئلة متعلقة بأ ـ األسلوب األول: 
ألسلوب يبىن على جتعل األداء ليس يف املستوى، و باستخدام األفكار املتعلقة بالبحث عن مصادر القوة، هذا ا

ن وحل املشكالت، ألن أساسية للتعاو  كإسرتاتيجيةتخدم هذا األسلوب  الثقة واالحرتام بني املشرف واملوظف ويس
سني األداء بالطبع، التعامل بني الناس ال حتكمه الضمانات بل حتكمه االحتماالت وهذا األسلوب ليس كافيا لتح

 لكنه يف حاالت معينة يصلح لتجنب فقدان املوظف للوظيفة، وفقدان املؤسسة للموظف.

                                                           

 .32، ص  5002مصر، ، الطبعة األوىل،إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، تنمية مهارات مسؤولي شؤون العاملينالسيد عليوة ،4 
 .22، ص 2223، مؤسسة شباب اجلامعة ، أسيوط، مصر، اإلدارة التسويقية الحديثة"المفهوم واالستراتيجية"صالح الشنواين، 5 
 .503ص  ،2200، ترمجة : حممد مرسي، بدون ذكر دار النشر، اململكة العربية السعودية، إدارة األداءماريون إي هاينز،6 
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زايا أهداف و يتوقف جناح هذا األسلوب على مدى قدرة املشرف على إلقناع موظفيه مبي: ب ـ األسلوب الثان
هلذا األسلوب  إجراءات العمل اليت وضعها، و هذا األسلوب يوفر قدرا أكرب من االلتزام باألداء اجليد، أما البديل

ألسلوب من خلق ت، وميكن هذا افهو إتاحة الفرصة للعاملني يف املؤسسة باملشاركة يف وضع األهداف واإلجراءا
 مزايا بذل اجلهد اخلالق و االلتزام نتيجة الشعور باالنتماء. 

صرف ـ التصميم، ويف إن نظرية وممارسة املؤسسة التقليدية تبىن على أساس منوذج: األداءـ التج ـ األسلوب الثالث:
ى أداء العاملني د بدوره بناءا علهذا النموذج يتحدد تصميم املؤسسة على أساس تصرف مسرييها والذي يتحد

الشكل التايل: التصميمـ فيها، لكن بشكل عام يعتمد حتسني األداء يف نظرية املؤسسة احلديثة على اجتاه النموذج ب
درة على العمل التصرف ـ األداء، ويفرتض هذا النموذج أن األفراد املوجودين والعاملني يف املؤسسة لديهم الق

سسة االقتصادية، أي أهنا إىل التوجيه السليم، وهذا رمبا ينطبق على القوى البيعية يف املؤ ولكنهم فقط يف حجة 
 حتتاج إىل حسن اإلدارة من أجل حتسن األداء.

 المبحث الثاني: العوامل المؤثرة على األداء

 المطلب األول: العوامل غير اإلدارية المؤثرة على أداء رجل البيع

شخصية رجل البيع، أداء رجل البيع ليست متعلقة بإدارة املؤسسة، منها ما هو متعلق بتوجد عدة عوامل تؤثر يف 
 ومنها ما يتعلق بنوعية الزبائن، ومنها ما خيص البيئة واحمليط الذي يعمل فيه.

وقد أوضحت  ،فردال وهي تلك الصفات اليت يرتكب منها أـ العوامل الشخصية المؤثرة على أداء رجل البيع:  
ديهم، واليت تتمثل راسات االختالفات بني كفاءة رجال البيع بالنظر إىل اختالف الصفات الشخصية لبعض الد

 يف:

بية.ـ الصفات اجلسمية أو الشكل العام للجسم مثل الطول ، الوزن ، واملالمح الرئيسية للوجه، اجلاذ   

يف التقدم ، حب  نفس واآلخرين، الرغبةـ القدرات الذهنية والعقلية والنفسية مثل الذكاء، اإلدراك، والثقة بال 
 املغامرة، والطموح، ويعتمد سلوك الفرد عليها أكثر من املكونات اجلسمية.

( يوضح عالقة الصفات الشخصية مبستوى الدافعية واملهارة.20واجلدول رقم )  
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( :عالقة الصفات الشخصية بمستوى الدافعية والمهارة.10الجدول رقم )  

 صفات رجل البيع  مستوى المهارة  مستوى الدافعية
 
 

+ 

+ 
 

+ 
+ 

 ـ القدرة اجلسمانية والصوت
 ـ اجلنس
 ـ العمر

 المميزات الجسمانية 

+ 
 
 

 

 
 

+ 
 

+ 

 ـ الوسط العائلي ومنط احلياة
يـ التكوين واملستوى التعليم  
عيـ طبيعته وخربة العمل البي  
 ـ الوضعية املالية والعائلية

ه ـ الفائدة اليت جينيها من عمل  

التكوين والخبرة 
 واالستعداد

 + 
+ 

 ـ الذكاء
 ـ املوهبة

 صفات ذهنية

 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

+ 
+ 

 
 
 

+ 

 ـ اجتماعي
 ـ القدرة على اإلقناع والسيطرة
 ـ األنانية واحلاجة إىل السلطة

 ـ تقدير الذات
 ـ اإلبداع

 ـ احلاجة إىل اإلجناز

 عناصر الشخصية

SOURCE : R .DARMON : Identification Des Caractéristiques    
            Des Vendeurs, Revue Internationale De Gestion, 

Alger ,Fev-1995,n=2,P43, 
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ه، مستواه التعليمي، ( أن لصفات الشخصية لرجل البيع واملتمثلة يف مميزاته اجلسمانية، تكوين20يبني اجلدول )
ل هو اجتماعي، إبداعه( هي عمل البيعي، عناصر شخصيته )قدرته على اإلقناع والسيطرة، هطبيعته، خربته يف ال

ر إىل هذه عوامل أساسية تساعده على اكتساب مهارات بيعية، وميكن حتديد مستوى هذه املهارات بالنظ
ية، الفائدة اليت جينيها لالصفات. أما بالنسبة لصفات أخرى مثل منط احلياة والوسط العائلي، الوضعية املالية والعائ

هي عوامل هلا  من نشاطه، باإلضافة إىل عناصر شخصيته من أنانية، وحاجة إىل السلطة واجناز، وتقدير الذات
املهارة والدافعية معا. أثر كبري يف خلق الدفاعية للعمل أكثر. أما بالنسبة لعامل اجلنس فإنه يؤثر يف مستوى  

التعب والصعوبات  مهمة لرجل البيع ، كون مهامه تتطلب القدرة على حتملبالنسبة للمميزات اجلسمانية فهي 
ند اختيار العميل النامجة عن االنتقال من مكان آلخر، أما بالنسبة للصفات العقلية والذهنية فأمهيته تظهر ع

فس صفاته مع عميل له ن املناسب واليت تتالءم طريقة تفكريه مع طريقة تفكري رجل البيع، فتعامل رجل البيع
 العقلية والذهنية يسهل عليه مهامه ويعطيه رغبة لتحقيق نتائج أحسن.

ن يتعامل معهم، سواء أداء رجل البيع يتأثر بنوعية العمالء الذيب ـ تأثير نوعية العمالء على أداء رجل البيع: 
ل رجل بيع له العمالء، فكمن ناحية الصفات الشخصية، أو من ناحية نوعية اخلدمات اليت يطلبها كل نوع من 
ة احلال رجل البيع التقين مهام خاصة به، فمثال رجل البيع التقين ختتلف مهامه عن رجل البيع التجاري، وبطبيع

تصاصه، فإذا ارادت حيقق نتائج إجيابية بالنسبة للعمالء الصناعيني وتعامله معهم يكون سهال ألن ذلك من اخ
اية تامة حباجات و مع عمالئها، فغنه يتطلب من رجل البيع أن يكون على در  املؤسسة بناء عالقات طويلة األجل

جل البيع سيؤدي رغبات عمالئه، وإال فلن حيقق النتائج اجليدة، ولكن هذا اليعين أ تواجد هذه الصفات يف ر 
التأثري النفسي  توقف علىبالتأكيد إىل حتقيق النتائج اجليدة، وذلك ألن جناح رجل البيع يف جذب اهتمام العميل ي

 عليه بتشويقه وزيادة اهتمامه.

ارج املؤسسة جملموعة من يتعرض رجل البيع خاصة خج ـ تأثير متغيرات البيئة التسويقية على أداء رجل البيع: 
 قريبا ملشاكل يومية يف مليدان ،العوامل اخلاصة بالبيئة التسويقية اخلارجية واليت تؤثر يف أدائه ملهامه، فهو يتعرض ت

 وهذه التغريات عديدة ومتنوعة منها على وجه اخلصوص :

االحتفاظ بنصيب  كلما زادت املنافسة كلما تطلب من رجل البيع أن يبذل جمهودا أكرب يف سبيلاوالـ المناقشة: 
بيع.من حجم املعامالت يف السوق، لذلك جيب االعتبار املنافسة حني تقييم جمهودات و أداء رجل ال  
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لصناعات من منطقة إذا كانت الظروف االقتصادية غري مواتية مثل أن تتحول بعض ااالقتصادية: ثانياـ الظروف 
لبيع يف رجل البيع إىل مناطق أخرى، أو حدث تدهور يف القوة الشرائية، فإن ذلك يصعب من مهمة رجل ا

 الوصول إىل الزيادة يف حجم املبيعات.

 املنطقة اليت يتواجد التوزيع جيدة ، زإذا كان جتار التجزئة واجلملة يفإذا كانت مواقع منافذ ثالثاـ منافذ التوزيع: 
  املنطقة.فيها رجل البيع على درجة مناسبة من اخلربة و املقدرة، فإن ذلك يزيد من احتماالت البيع يف

ستويات بيع إىل مإذا كان الطلب على السلعة قويا فإنه من املتوقع أن يصل رجل الرابعاـ الطلب على السلعة: 
بار الصعوبات اليت عالية من األداء، وعندما يكون على رجل البيع تقدمي سلعة حديدة فإنه جيل األخذ بعني االعت

 سيقابلها حىت يستطيع خلق طلب بكميات مناسبة للسلعة.

طقة الت يف املنإذا كانت الظروف اجلوية وحالة وسائل املواصخامسا ـ الظروف الطبيعية في المنطقة البيعية: 
اعة رقعة املنطقة البيعية معتدلة وجيدة، فإن ذلك سيزيذ من مستوى أذائه والعكس صحيح، باإلضافة إىل شس

يما كان بإمكانه ختصيصه يف البيعية، حيث سيكون الوقت الذي سينفقه يف االنتقال داخل املنطقة البيعية كبري، ف
 مقابالت فعلية مع العمالء.

د عوامل أخرى متنوعة تؤثر على أداء رجل البيع و منها :إىل جانب هذه العوامل توج     

ع أن تكون جيدة، فمثال أن ــ الكفاءة و الفاعلية ، فعدم الفاعلية تعين بذل اجملهود الكبري دون حتقيق نتائج يتوق
يع .يقوم رجل البيع بزيارة عدد من العمالء يف وقت قياسي فهذا يفسر عدم فاعلية أداء رجل الب  

التكنولوجيا املستخدمة يف أداء العمل.ـ مقدار   

.ـ مدى املعرفة مبتطلبات الوظيفة اليت يؤديها رجل البيع واملعرفة العامة لطبيعة النشاط  

 ـ املهارة وتتوقف القدرة على االستيعاب، السرعة، وإبتكار أفكار جديدة ...اخل.

         امل األكثر إجيابيةكل العوامل اليت ذكرت هلا تأثريات متفاوتة، فعلى مدير املبيعات أن يتعرف على العو     
حماولة ختفيف أثر العوامل و العوامل األكثر سلبية يف التأثري على األداء، وذلك لتدعيم العوامل االجيابية التأثري ،و 

 السلبية التأثري . 
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 المطلب الثاني:أثر إدارة القوى البيعية على أداء رجال البيع

ن العنصر إن اهلدف من التعامل مع هذا املطلب هو العمل على حتسني أداء رجال البيع، وهم ميثلون جزء م
افة إىل كونه عنصر البشري العامل داخل املؤسسة الذي يعد وسيلة وأسلوب تفعيل عناصر اإلنتاج األخرى، باإلض

اإلنتاج األكثر أمهية.7 فرجل البيع يعترب عنصرا مهما يف جناح العملية البيعية وذلك بفضل سعيه الدائم لتحسني 
ية العاملة يف جمال اخلدمة املقدمة لعمالئه؛ فتحسني أداء رجال البيع يكون من خالل اإلدارة الفعالة للقوى البشر 

تقييم.رن توظيف، حتفيز، مراقبة و البيع، وذلك مبا تشتمل عليه خمتلف عناصر اإلدارة من اختيا  

دمات املؤسسة، إن أدارة املبيعات جزء ال يتجزأ من إدارة املوارد البشرية،  فهي تعتين أساسا ببيع سلع و خ  
ا من موازنة التسويق وذلك من خالل االتصاالت الشخصية لرجال البيع بالعمالء، ومتثل موازنة املبيعات جزءا كبري 

ؤولة عن القيام فدور إدارة املبيعات ضمن مزيج األنشطة الرتوجيية دور مهم، كوهنا املسيف بعض املؤسساّت، 
يعية، و ضمن بأعمال التخطيط والتنفيذ والرقابة على برنامج البيع الشخصي املصمم إلجناز األهداف الب

الرئيسية لإلدارة  تالتسويقية للمؤسسة. وهناك جمموعة من الوظائف و املهام اليت متثل اجملاال اإلسرتاتيجية
بيعي أما اجلانب املبيعات، وهذه الوظائف تشمل جانبني أساسيني ومها: اجلانب األول مرتبط بإدارة النشاط ال

 الثاين مرتبط بإدارة القوى البيعية.8 وهذا املطلب يركز على اجلانب الثاين، أال وهو إدارة القوى البيعية.

إدارة القوى البيعية وأهدافها:ـ  1  

تجاريني املوظفني للقيام ما يسمى بقوى البيع أو شبكة البيع أو فريق البيع باملؤسسة، ما هو إال جمموعة أفرادها ال  
 باالتصاالت الفردية مع املشرتين احلاليني أو احملتملني.

 أـ تعريف إدارة القوى البيعية:

عملية التوظيف واالختيار إدارة القوى البيعية تعين توظيف، حتفيز، مراقبة وتقييم رجال البيع لدى املؤسسة. ف  
ملالئم لوظيفة، أما برامج تنفذ بعناية تامة قصد التقليل من الكلفة املرتفعة اخلاصة بالبحث عن املورد البشري ا

واقها، وتقنيات البيع يئة املؤسسة الداخلية، منتجاهتا، أسالتكوين فاهلدف منها تكييف رجال البيع اجلدد مع ب
لصعوبات املالزمة املعتمدة لديها ، أما املراقبة والتحفيز الفعال فيضمنان للمؤسسة التخفيض من املشاكل و ا

                                                           

 665،ص5005، دار احلامدللنشر و التوزيع، عمان، األردن، تطور الفكر واألنشطة اإلدارية،الطبعة األولىصبحي العتييب: 7 

 50ص 21سابق، ص مرجع، إدارة المبيعات والبيع الشخصي، حممد عبيدات وهاين الضمور وشفيق حداد8 



  العوامل المؤثرة على أداء رجال البيع                             الفصل الثاني :

 

31 
 

للوصول  قدراهتم و مهاراهتم لعمل رحال البيع، أما التقييم الدائم للقوى البيعية فهدفه دفع رجال البيع حنو حتسني
.املثلى واليت ختدم مصلحة املؤسسةللصورة   

 ب ـ تصميم اهداف القوى البيعية: 

املؤسسات مندويب  تضع بعض املؤسسات أهدافا وانشطة للقوى البيعية بشكل مميز جدا، فمثال تنصح بعض  
حالة أخرى  مع العمالء املرتقبني، ويف %50من أوقاهتم عملهم مع العمالء اخلليني، و  %00البيع بقضاء 

من أوقات عملهم للمنتجات احلالية 02%  
للمنتجات اجلديدة. %22، و  

ـ أبعاد إدارة القوى البيعية:2  

لى إدارة املبيعات للمحافظة على تطوير قوة بيعية فعالة وقادرة على إجناز أهداف املؤسسة فإنه يستوجب ع   
 تأدية جمموعة من الوظائف اإلدارية اليت تتضمن ما يلي: 9

 ـ إختيار تنظيم مناسب للقوى البيعية.

 ـ حتديد أو إغادة حتديد القطاعات البيعية.

 ـ أعداد سياسة االختيار والتدريب املناسبة.

 ـ حتديد نظام لتعويض وحتفيز رجال البيع.

 ـ وضع نظام ملراقبة وتقييم أداء رجال البيع.

على مخسة نقاط مهمة أال  فأغلب التصنيفات تركز ختتلف تصنيفات أبعاد إدارة القوى البيعية من مؤلف لآلخر، 
ن توضيحها فيما يلي: وهي: اختيار التنظيم، االختيار والتوظيف، التدريب، التحفيز، املراقبة والتقييم، وميك  

                                                           

األزهري، بدون ذكر دار النشر، القاهرة، بدون ذكر سنة النشر، ، مراجعة : حمي الدين : إدارة فن التسويق "منهج علمي معاصر"أمحد مصطفى9 
 404ص
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الحيات والواجبات، أ ـ اختيار تنظيم مناسب للقوى البيعية: أي تصميم دليل تنظيمي يوضح املسؤوليات، الص
نظيم على أساس ، اإلشراف، واختاد القرارات، ويرافق ذلك استخدام عدة أساليب تنظيمية مثل التنقاط االتصال

 السلعة، التنظيم على أساس املنطقة اجلغرافية، التنظيم على أساس العمالء.

 أوالـ التنظيم على أساس المناطق الجغرافية:

السوق املستهدف  أكثر حتديدا، حيث يتم تقسيمهذا التنظيم هو األكثر استعماال، نظرا ألن القطاعات تكون   
لتكوين عالقات طبية  إىل عدة مناطق بيعية، ويعهد لكل مندوب بيع منطقة بيعية معينة، وهذا يدفعه لبذل جهد
من التنظيم يكون عادة  بالعمالء، فتنخفض تكلفة اإلنتقال نسبيا ألن التحرك يف نطاق مساحة معينة، وهذا النوع

لصغرية نسبيا.يف املؤسسات ا  

 ثانياـ التنظيم بحسب المنتجات:

ع املعدات اإللكرتونية يف هذا التنظيم البائعني يتخصصون حسب جمموعة املنتجات، فمثال مؤسسة إلنتاج وبي  
 هلا ثالثة تقسيمات للمنتجات وهي:

ـ آالت إلكرتونية متوسطة احلجم    

 .ـ آالت إلكرتونية كبرية احلجم.

نزلية.ـ آالت تنظيف كهروم  

ينة، وبذلك إذن يتخصص كل مندوب بيع يف بيع منتج حمدد أو جمموعة منتجات ذات خصائص أساسية مع  
عددة، متباينة وخمتلفة يسهل شرحها للعميل، ويالئم هذا األسلوب بشكل كبري املؤسسات اليت تبيع منتجات مت

 وغري مرتابطة، وأيضا عندما يكون املشرتون أو املستعملون خمتلفني.

 ثالثاـ التنظيم بحسب العمالء:

هم واحتياجاهتم،  حيث يتخصص مندوب البيع يف التعامل مع جمموعة حمددة من العمالء، فيحسن فهم خصائص 
توافق القرارات  كأن يتعامل أحد رجال البيع مع العمالء الصناعيني، وآخر مع املنظمات احلكومية؛ وتراعي اإلدارة

العمالء الذين سيتعامل معهم.الشخصية لرجل البيع مع خصائص   
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 رابعاـ التنظيم على أساس مركب )مختلط(:

ر بالتأكيد على أداء رجال إن التنظيم اجليد واملناسب الذي ختتاره املؤسسة لتنظيم أعمال القوى البيعية لديها يؤث
يعية، وهذا ما ة البالبيع، ألنه يساعد يف توزيع املهام واملسؤوليات حسب التخصصات على كل أطراف العملي

 يساعد يف تقليل التكاليف و زيادة املبيعات.

مؤسسة، وهي  ب ـ اختيار وتوظيف رجال البيع: إن عملية اختيار رجال بيع مناسبني من األمور املهمة يف أي
وعة من لبيعية، وتوجد جممخطوة حتتاج إىل الكثري من الرتكيز واجلدية ألهنا اللبنة األوىل واألساسية يف بناء القوة ا

ميكن اجيازها فيما يلي:األسباب اليت جتعل من اختيار رجال البيع عنصرا رئيسيا يف تسيري القوى البيعية، و   

 ـ السبب األول يرجع إىل اعتبار رجل البيع سفريا للمؤسسة أمام عمالئها.

تصال، والتنظيم، وخلق روح الـ السبب الثاين يرجع إىل اخلصائص الضرورية اليت تتطلبها وظيفة البيع )القدرة على ا
درة على مقاومة أي املبادرة ...اخل( بإلضافة إىل اخلصائص الواجب توفرها يف رجل البيع من توازن شخصي، وق

 إضطراب وخيبة آمل من قبيل العميل.

 أوال ـ تحليل الوظائف البيعية:

ل اإلملام سلبية، وذلك من أج هي خطوة ضرورية تساعده مدير املبيعات على إدارة اجلانب اإلنساين إدارة  
ه، فتحليل الوظائف الكامل بواجبات ومسؤوليات الوظائف املختلفة، فبذلك يتمكن من تنظيم القوى العاملة لدي

اليت تتكون منها بيئة  يقصد به فحصها ودراستها دراسة تفصيلية منظمة، حىت ميكن حتديد الواجبات واجلزئيات
ائص والسمات وات واملعدات املستخدمة إلجنازها، باإلضافة إىل توفر اخلصالعمل احمليطة هبا، وحتديد األد

 اإلنسانية الواجب توفرها يف الفرد الذي يستطيع أداء واجباته بنجاح .10

بيع، ورجال خدمة،  ولتحليل أعمال رجال البيع فإهنا توضع يف جمموعات تبعا لنوع العمل، فيكون مثال رجال 
ات ختصصية، ع متخصصون، وبعدها يتم حتديد واجبات كل جمموعة مثال: واجبرجال بيع جوالون، رجال بي

 واجبات البيع الفعلي، واجبات خاصة باخلدمات الفنية اليت حتتاج إليها بعض السلع، و اجبات كتابية ...إخل . 11 

                                                           

 32ـ  30، ص  5000، الطبعة األوىل،دار زهران للنشر والتوزيع،عمان األردن،إدارة المبيعاتأمحد شاكر العسكري،10 

 620ـ 621، ص 2223، مؤسسة شباب اجلامعة، أسيوط، مصر،اإلدارة التسويقية الحديثة،ينصالح الشنوا11 
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 ثانيا ـ تحديد مصادر الحصول على رجال البيع :

يد املصادر اليت تلجأ إهلا ل العمل يف اخلطوة السابقة ميكن حتدعلى ضوء اخلصائص املطلوب احلصول عليها، وحتلي
العمل، الطلبة  املؤسسة للحصول على أفراد يتقدمون كمرشحني لشغل مراكز البيع ومن هذه املصادر : مكاتب

 الباحثون يف اجملاالت التسويقية، اإلعالن يف اجلرائد، ومصادر أخرى متعددة.

بيع :ثالثا ـ خطوات اختيار رجال ال  

جموعة من اخلطوات،املبنية إن عملية اختيار البعيد لرجال البيع وتعيينهم لتويل املناصب والوظائف املطلوبة متر مب
 على أسس علمية سليمة، وهي كالتايل:

خل .ـ استخدام مجيع املعلومات الواردة يف طلب االستخدام كاالسم، العنوان، تاريخ ومكان االزدياد ... ا  

ومات عن طالب الوظيفة باالستعالم عنه من مجيع النواحي.ـ مجع املعل  

نهجي واملظهر الالئق ـ املقابلة الشخصية وهي أهم خطوة الختيار عمال البيع، فطريقة الكالم املهذبة والتفكري امل
 هي عوامل هامة جيب توفرها يف رجل البيع الناجح.

األحيان  ال للمقدرة، وذلك ألن التعرض يف بعضـ االختبار وذلك للكشف عن املقدرة، وهو ليس مقاسا كام
 للعوامل النفسية والبيئية يؤثر يف قلة املقدرة.

تم االختيار النهائي ـ الكشف عن مقدرة رجل البيع اجلسمانية ملعرفة مدى حتمله ملتاعب هذه الوظيفة. وبعدها ي
 للشخص الذي تتوفر فيه املواصفات املطلوبة.

 المطلب الثالث:أثر التدريب على أداء رجال البيع

املؤسسة، فقد  يعترب االستثمار يف رأس املال البشري خاصة يف جمال تدريب الفراد من األمور اهلامة لنجاح  
ارات واحلصول على هذه أصبحت املؤسسات اليوم تفرق بني االستثمار يف تنمية املهارات داخليا مبعىن صنع امله

 املهارات من السوق اخلارجي أي شراء املهارات.12
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 وهذا اجلزء يتطرق لتنمية مهارات رجال البيع داخليا مبعىن صنع املهارات.

اعل وهو التدريب هو أي نشاط مصمم لتحسني أداء شخص ما يف جمال حمدد، فالتدريب نشاط له عنصر ف
 املدرب، و عدد من العناصر أو عنصر واحد وهو املتدرب.

تم حتديد االزمة من عدة يف حتسني الكفاءات و املهارات البيعية، بشرط أن ييعترب التدريب أحد األدوات املسا
ابية على القوة التدريب، و أن يكون حمتوى و مضمون النشاط التدرييب فعاال بالشكل الذي يعود بنتائج إجي

 البيعية.

 أوال ـ مزايا التدريب:

تدريب رجال البيع يضيف للمؤسسة بعض املزايا منها:    

املبيعات واخنفاض تكاليف املبيعات للوحدة الواحدة.ـ زيادة   

 ـ جذب عمال البع للعمل باملؤسسة والبقاء فيها.

 ـ توحيد جهوذ البيع.

 ـ زيادة إنتاجية رجل البيع.

 ـ إظهار مقدرة رجال البيع الكاملة وصقلها.

لذين يتعامل معهم يتوقف منهج التدريب لرجال البيع على عوامل عدة منها: طبيعة السلعة، طبيعة العمالء ا  
انب البائع أكثر مما رجال البيع و مقدرهتم الشرائية، فمثال البيع للسيدات يقتضي لباقة وأسلوب خاص من ج

 يقتضيه البيع للرجال.

 ثانيا ـ تحديد الحاجات التدريبية:

، ألن هذا التحديد يساعد يف رب حتديد احلاجات التدريبية من العناصر األساسية يف تصميم الربنامج التدرييبيعت  
 جعله ذا معىن للمؤسسة واملتدربني.
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ات يف اسرتاتيجيات إن احلاجة للتدريب من جمموعة متغريات مثل األمناط السلوكية، التغريات االقتصادية، التغري 
ون اجلديدة اليت جيب شري هذه املتغريات إىل احلاجة إىل التدريب الكتساب األساليب والفناملنافسة ... اخل، وت

ة،. ولتحديد مقدار احلاجة تعلمها لنجاح العملية البيعية، وبالتايل حتسني مستويات األداء واإلجناز للمهام البيعي
الصعوبات يقوم مديرو  وعلى ضوء هذهللتدريب. فإنه من املناسب القيام بتحليل خمتلف الصعوبات يف امليدان، 

 املبيعات بتحديد الربامج التدريبية املناسبة.

 ثالثا ـ محتوى البرامج التدريبية:

 من أهم املوضوعات اليت تشمل عليها الربامج التدريبية ما يلي:

ملنتجات اليت ختص ا ـ التعريف مبنتجات املؤسسة ألن رجل البيع حباجة ألن يكون على علم بكل املعلومات اليت
 يتعامل معها، وحىت يستطيع التعامل بكفاءة مع العمالء.

ع العمالء، وهو يسهم يف ـ التعريف باملؤسسة وتقدمي املعلومات التفصيلية عنها ألن رجل البيع يتعامل مباشرة م
 تقدمي املؤسسة بالصورة الالئقة وكذا دعم مسعتها وشهرهتا يف السوق.

لشرائية وكيفية التعامل مع ية ومنها معلومات عن العمالء والظروف اليت تؤثر على قراراهتم اـ التعريف باألسواق البيع
 االعرتاضات و إجراءات الشراء.

 ـ أساليب البيع ومنها كيفية البحث عن العمالء وكيفية احلصول على املعلومات 

التعامل. البيعية، مهارات ـ موضوعات أخرى مثل إدارة الوقت ونفقات البيع، توزيع اجلهد على املناطق  

 رابعا ـ إدارة البرامج التدريبية وتخطيطها:

دريب؟ من يقوم غالبا ما تطرح إدارة املبيعات عند التخطيط للتدريب بعض التساؤالت منها:أين يتم الت  
سي للمؤسسة ب يف املقر الرئيبالتدريب؟ مىت يتم التدريب؟ فبالنسبة للسؤال األول فإن املؤسسة ختتار بني التدري

سة، ألن التدريب يف أو خارج املؤسسة، ومعظم املشرفني على التدريب رجال البيع يفضلون التدريب خارج املؤس
ب،فيجب مراعاة امليدان أحسن من حيث جدواه. اما بالنسبة للسؤال الثين اخلاص بالشخص الذي يقوم بالتدري

ب املناسب، فهناك من الثالث اخلاص بتحديد وقت التدريالدقة يف اختيار الشخص املناسب. أما بالنسبة للسؤال 
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يعي، التدريب جيب يرى أن تدريب رجال البيع من األحسن يكون بعد مرور فرتة من التحاقهم الفعلي بالعمل الب
البيع. أن يكون قبل دخول رجال البيع إىل ميدان العمل البيعي، وذك الحتياجهم ألساليب فنية يف  

ية التدريب:خامسا ـ تقييم فعال  

ن العوامل مثل نوع املادة هناك طرق و أساليب تدريبية كثرية ومتعددة. حيث يعتمد االختيار من بينها على كثري م
ع. فعلى سبيل املثال بعض اليت تقدم يف الربنامج ومستوى املهارات البيعية املتوفرة لدى املتدربني من رجال البي

ملندوبني إىل املعلومات عن ة املهارات البيعية ال تكون فعالة يف حالة حاجة االطرق التدريبية اليت ترتكز على تنمي
اضرات العلمية، السلعة أو اخلدمة املراد بيعها. ولتدريب رجال البيع هناك العديد من الطرق منها: الندوات، احمل

دور العميل، وبعدها يفتح  ميثل املؤمترات، متثيل األدوار)مثل أن يقوم أحد املتدربني بتمثيل دور رجل البيع واآلخر
 النقاش ويتم إبداء اآلراء ووجهات النظر( باإلضافة إىل التدريب يف امليدان أي أثناء العمل. 

 سادسا ـ تقييم فعالية التدريب:

  هذه الفعالية هي عبارة عن النوعية االحرتافية للتدريب، ففعالية التدريب تعطي مفتاحا واحدا عن مدى 
 تأثريه13.

قيقة االستفادة من رغم من أن الوسائل املتبعة لقياس أثر برامج التدريب وحتقيقها ألهدافها قد ال تبني حبال
 التدريب، إال أنه ميكن اعتبارها وسائل مساعدة. ومن الوسائل اليت ميكن اتباعها مايلي:

.دريباـ التقارير اليت يكلف بكتابتها رؤساء األقسام البيعية عن األشخاص الذين تلقوا ت  

 ـ املقارنات اإلحصائية املختلفة كمقارنة مقدار مبيعات رجل البيع قبل وبعد التدريب.

 ـ املشاهدة واملالحظة لألداء نفسه.

فسي الذي أحدثه ـ االختبارات التجريبية واملقابلة الشخصية القائمة على أسس سيكولوجية لدراسة األثر الن
 التدريب.
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 المطلب الرابع:أثر التحفيز والمكافآت على أداء رجال البيع

 أظهرت استطالعات حديثة جملموعات خمتلفة من العاملني النتائج التالية:14

ملني يريدون العمل جبدية، ولديهم الرغبة يف بذل أقصى جهد يف الوظيفة.من العا %11ـ    

لديهم رغبة داخلية ليبذلوا قصارى جهدهم بغض النظر عن العائد املادي. %22ـ   

يعملون بالقدر الذي جينبهم خسارة الوظيفة. %20ـ   

كان باستطاعتهم أن يصبحوا أكثر فاعلية يف وظائفهم.  %02ـ   

اصة  و أن األجور و ميكن القول أن للحوافز دور كبري يف رفع معنويات العاملني وتشجيعهم على العمل أكثر،خ
رضا بعض العاملني. ذلك يؤدي إىل تذمر وعدماملكافآت معروفة بني زمالء العمل، وحىت لو كانت خمتلفة قليال ف  

 أوالـ وسائل التحفيز الكمية:

اجلمع بينها ومنها على  وسائل التحفيز الكمية واليت ميكن للمؤسسة أن حتفز هبا رجال البيع لديها عديدة وميكن
 وجه اخلصوص:

  زمنية حمددة مقابل خدماته، وهو غالبا مكمال بأشكال أخرى من التحفيز.

يدة، فاألوىل تؤخذ على يف هذا النظام تدفع لعامل البيع عمولة على املبيعات، وقد تكون ثابتة أو متزامولة: ـ الع
ققه رجل البيع، ويوجد رقم املبيعات الذي ميكن حتقيقه، وقد تكون العمولة تتزايد بتزايد رقم املبيعات الذي حي

مالء يف سبيل بيع ت، وذلك حىت ال يقوم خبداع وغش العأيضا نظام العمولة املتناقصة بداللة تزايد رقم املبيعا
 أكرب ما ميكن من املنتجات واخلدمات.
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 ثانياـ وسائل التحفيز المعنوية:

:ن وسائل  التحفيز املعنوية مايليوم  

فمن النسبة للمؤسسة، يتألف احلرتام من عناصر متعددة وهو جيعل العاملني يشعرون بأهنم ذوي أمهية بـ االحترام: 
 االلتزامات اليت تربهن من خالهلا املؤسسة احرتامها لعامليها مايلي:

 ـ جيب أن تطبق قوانني العمل على كل فرد مع رفض كل أشكال التفرقة والتمييز.

 ـ جيب إرساء قواعد التعامل بلطف .

 ـ جيب األخذ بعني االعتبار خصوصيات العاملني واحرتام اختالفاهتم.

عاره بأهنا ت كل فرد يف إحراز األهداف املوجودة فمهما كانت إسهاماته بسيطة جيب إشـ جيب احرتام إسهاما
 ذات أمهية كربى.

 ـ التقدير بواسطة إرسال بطاقة مبناسبة معينة، أو مكافآت مثل مكافأة العامل املثايل.

ية إليه؟ضافـ املسؤولية أي إىل أي مدى يستطيع العامل حتمل املسؤولية ومىت ميكن إسناد مسؤوليات إ  

ل.ـ الرتفيه فالعامل يؤدي عمله حبماس أكثر كلما كان هناك جو من املرح يأسر النفس أثناء العم  

ات باإلضافة إىل ـ االتصال وذلك بانتقال املعلومات إما شفهيا أو كتابيا، وبوسائل عدة كاالجتماعات واملسابق
 اجلريدة.

ر أي بذل جمهودات دى القصري، وهو يولد الدافعية للعمل أكثميكن القول أن هدف  التحفيز هو التأثري على امل
دف إىل حتسني مستوى أداء إضافية تؤدي بدورها إىل حتقيق النتائج اإلجيابية يف املدى الطويل فالتحفيز عادة يه

 رجل البيع، واستحداث مناخ وجو جيد للعمل. 
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نظم للنتائج للتأكد تعد الرقابة من أهم الوظائف اإلدارية، ويدخل التقييم ضمن وظائفها، فالرقابة هي املقياس امل
أن ماقدم من عمل مت وفقا ملا هو خمطط مسبقا 15 باإلضافة إىل أهنا عمل  قياس النتائج الفعلية ومقارنتها 

كتشاف األخطاء ن األعمال تؤدى بأفضل الطرق أو ا باألهداف املوضوعة، فهي ال تقتصر على جمرد التحقق من أ
واالحنرافات ، وإمنا البحث عن األسباب اليت أدت إىل وجودها، والتوصل إىل الوسائل اليت ميكن أن جتد 

 احللول.16
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 خالصة:
، منها متغريات تؤثر يف التأثريات املتبادلة بني جمموعة من املتغريات  نلى جمموعة ممت التعرف يف هذا الفصل ع

ىل عوامل إدارية تستطيع أداء رجال البيع، ومتغريات تؤثر يف جودة اخلدمة، فالعوامل املؤثرة يف األداء مت تقسيمها إ
بيع عنصرا مهما رجل ال املؤسسة التحكم فيها وعوامل غري إدارية ال ميكن التحكم فيها، حيث مت التأكد أن أداء
ى أي مؤسسة توجيه جيب حتسينه كونه يساهم يف تكوين نظرة العميل اخلارجي اجتاه املؤسسة، لذلك جيب عل

يل ومن مث حتسني مسعة بعض العوامل حنو التأثري اإلجيايب على األداء وبالتايل التأثري اإلجيايب على خدمة العم
 املؤسسة.
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 تمهيــــــــــــــــد : 

يتم من خالل هذا الفصل توضيح اإلجراءات املنهجية املتبعة يف الدراسة امليدانية وذلك من خالل توضيح        
املنهج املستخدم يف الدراسة امليدانية ومصادر مجع املادة العلمية امليدانية هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيتم 

الدراسة وتشخيص عناصر املزيج التسويقي هبا، إضافة إىل التعرف على واقع البيع التعريف باملؤسسة حمل 
الشخصي مبيدان الدراسة مع اإلشارة ضمن ذلك ملختلف اخلدمات اليت يقدمها رجال البيع الشخصي مبيدان 

من الدراسة مع اإلشارة ضمن ذلك ملختلف اخلدمات اليت يقدمها رجال البيع الشخصي للعمالء. و حياول 
خالل هذا الفصل تشخيص واقع أداء رجال البيع والعوامل املؤثرة فيه، وذلك بواسطة االستبيان املوجه هلم، 

باإلضافة إىل معرفة الدور الذي يلعبه هذا األداء يف حتسني اخلدمة املقدمة للعمالء، وذلك من خالل االستبيان 
وذلك ملعرفة العالقة بني مستوى مهارات رجال البيع ورضا  املوجه للعمالء ملعرفة آرائهم حول اخلدمة املقدمة هلم،

العمالء على اخلدمة املقدمة هلم، وقد مت الرتكيز يف هذه الدراسة على حتسني العناصر اإلجرائية و اإلنسانية 
 للخدمات املرافقة للبيع وما بعد البيع كسبيل لتحسني خدمة العمالء.

 مت تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث:
 .المبحث األول: منهجية الدراسة الميدانية والتعريف بالمؤسسة موضوع الدراسة 
 .المبحث الثاني: تشخيص المزيج التسويقي والبيع الشخصي بالمؤسسة موضوع الدراسة 
 .المبحث الثالث: عرض وتحليل استبيان رجال البيع 
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 منهجية الدراسة الميدانية والتعريف بالمؤسسة موضوع الدراسة المبحث األول:
 المطلب األول: منهجية الدراسة الميدانية

 مبررات اختيار المؤسسة كميدان للدراسة:ـ 
 لقد مت اختيار مؤسسة ساحما سامسوج إلجراء الدراسة امليدانية لعدة اعتبارات منها:

 يف األسواق احمللية. ـ أمهية وشهرة وجودة منتجات وخدمات املؤسسة
ـ تنتمي إىل القطاع اخلاص الذي يتميز باالستقاللية يف قراراته، وبالتايل اخليار الذي تنتهجه إدارهتا ليس ناجتا عن 

 ضغوط وقرارات صادرة من فوق وبعيدة كل البعد عن الواقع السوقي.
 خدمات مابعد البيع.ـ امتالك هذه املؤسسة لشبكة هائلة متثل قوى البيع الشخصي خاصة شبكة 

  ـ كون املؤسسة صناعية تعتمد على البيع الشخصي كأداة رئيسية للرتويج.
 :ـ أدوات جمع البيانات الميدانية

 جاءت أدوات مجع املادة العلمية امليدانية كما يلي:
وهي استمارة موجهة لرجال البيع، فاالستبيان هو من وسائل مجع البيانات يقدم للمبحوثني، على  االستمارة:أ ـ 
 بار أنه منوذج يضم جمموعة من األسئلة اليت توجه لألفراد هبدف احلصول على بيانات معينة.تاع

تعترب جزءا هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية، كما :  ب. عينة الدراسة
من الكل، حيث تؤخذ نسبة معينة من أفراد اجملتمع األصلي، ويف هذا البحث مت اختيار رجال البيع 

 فردا. 53التابعني للمؤسسة، حيث تكونت العينة من 
 الدراسة ميدان: التعريف بالمؤسسة المطلب الثاني

 الدراسة: ميدان الدراسة ـ لمحة عن المؤسسة  1

اليت أطلقت يف  SAMHA Home Applianceالشركة ذات األسهم  "الكهرومنزليةسامها لألدوات " 
 SAMSUNG إيليكرتونيكس ل الرمسي و احلصري لعالمة سامسون، إضافة إىل كوهنا املمث6002

ELECTRONICS   يف جمال املنتجات اإللكرتونية املنزلية، فقد أطلقت مركبا إلنتاج األدوات الكهرومنزلية¨ 
 .لسمعية البصريةو األجهزة ا
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عامل، تسعى إىل اخرتاق السوق الوطنية  0000بفضل هذا املصنع اجلديد يف سطيف، الذي يوظف أكثر من 
لألدوات الكهرومنزلية. هدفها هو فتح تشكيلة منتجات مكونة، من بني منتجات أخرى، ثالجات، مكيفات 

 جسامسون  الرائد العاملي الكوري  ختار هوهوائية، آالت غسل املالبس وتلفزات ملونة. الشريك املتعاقد امل
 SAMSUNG. 

ملستقبل التحكم التكنولوجي يف هذا اجملال  تطلعات اإلنتاج املأمولة من خالل هذه الشراكة متثل حتديا وطنيا 
 .بامتداد املوقع واالستثمار

الوطين حلماية املؤلفات  إن كل منتجات مؤسسة سامسونج تصدر بالعالمة التجارية سامسونج املسجلة يف الديوان
أو تقليد. ومتون املؤسسة باملواد األولية من طرف موردها  واالبتكارت مبا يضمن هلا محاية كافية من أي تزوير

  .بكوريا، كما أن للمؤسسة فروع يف العديد من الواليات اجلزائرية أمهها سطيف واجلزائر العاصمة
 ــــ الهيكل التنظيمي للمؤسسة: 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املدير العام

باشرةمدير املبيعات غري امل اشرةمدير املبيعات املب   

 بائع البالزا

 مسؤول البالزا

البالزا مستشار  

 مشرف جهوي

 مشرف

 مندوب مبيعات
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حيتوي اهليكل التنظيمي للجانب التجاري على مصلحة املدير العام تتفرع منها كل من مدير املبيعات املباشرة اليت 

ومدير املبيعات غري املباشرة اليت حتوي مشرف جهوي  حتتوي على مسؤول للبالزا ، ومستشار هلا وأخريا البائع 
 بعده مشرف مث مندوب املبيعات.

 التسويقي ومجاالت البيع الشخصي في مؤسسة سامسونج المزيجالمبحث الثاني: 
 في مؤسسة سامسونج التسويقي : المزيج  المطلب األول

للمؤسسة مزيج تسويقي متكامل ومتنوع، وهي تسعى لتنويع وتطوير هذا املزيج مبا خيدم مصلحة املؤسسة 
 ايلي:وعمالئها متاشيا مع ظروف السوق واملنافسة، ومن بني عناصر هذا املزيج م

 ـ المنتوج: 1
تعتمد املؤسسة على الرتكيب اآليل واألوتوماتيكي للقطع الصغرية الداخلية جلهاز التلفاز و أجهزة االستقبال 

 املكيفات اهلوائية، والثالجات والغساالت. و الرقمي،
 ـ  السعر: 2

تنافسية يتم حتاول املؤسسة السيطرة على التكاليف حىت ميكن التحكم يف أسعار املنتجات، ولتكون أسعارها 
 حتديد السعر بالطريقة التالية:

P=TC+R 
P.سعر الوحدة املباعة : 

TC.جمموع التكاليف الثابتة واملتغرية للوحدة الواحدة : 
R                                                                .هامش الربح للوحدة الواحدة : 

يتم حتديد هامش الربح بالنظر إىل أسعار املنافسني، مع احلرص على تغطية التكاليف أوال ومن مث يتم التغيري يف 
 ن أسعار املنافسني.الواحدةحىت تكون أسعار املنتجات أقل م قيمة هامش الربح للوحدة

 معلومات من املؤسسة ميدان الدراسةاملصدر : 
يتم التوزيع باملؤسسة باالعتماد على اسرتاتيجيتني مها التوزيع املباشر والتوزيع غري املباشر كما هو  ـ التوزيع: 3

صرف هذه نقل املنتجات من املؤسسة إىل املخزن الذي يتم من خالله مبني يف الشكل التايل، ويسبق ذلك 
 األخرية إىل خمتلف مراكز التوزيع اجلهوية.
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 التوزيع بمؤسسة سامسونج إستراتيجية(: 11الشكل )             
 

     
 
 
 

                                                                                                                                        
  توزيع غير مباشر

 
 

                                                                                                                           
 توزيع مباشر     

 
 املصدر: معلومات من املؤسسة ميدان الدراسة                        

 ـ الترويج: 4
بكل عناصره، واهلدف من ذلك جذب العمالء وحتفيزهم على الشراء،  تنوع مؤسسة سامسونج يف املزيج الرتوجيي

وتكوين صورة حسنة يف أذهان العمالء عن املؤسسة والوصول إىل حتقيق الوالء ملنتجاهتا ومن بني أهم عناصر 
 املزيج الرتوجيي ما يلي:

 
مبختلف وسائله كالتلفزيون، اإلذاعة،حجز املساحات  العمومية والطرق الرئيسية، وتثبيت الالفتات أ ـ اإلعالن: 

 عن طريق التظاهرات الثقافية واإلعالن يف اجلرائد اليومية.اإلشهارية، اإلعالنات املضيئة و اإلعالن 
ما لديها من خمزون أثناء غالبا تلجأ أي مؤسسة التباع هذا األسلوب من أجل تصريف ب ـ تنشيط المبيعات:

مواسم الركود لتشجيع احلركة البيعية ، فهي عبارة عن حوافز مؤقتة للتأثري على سلوك املستهلكني والوسطاء 

 مركز توزيع المخزن المؤسسة

 جهوي

تجار )جملة  مركز توزيع جهوي

 وتجزئة(

 

 المستهلك

 مركز توزيع جهوي
 محل تابع للمؤسسة

PLAZA  

 

 المستهلك



 لالجهزة الكهرومنزلية -Samha-Samsungالفصل الثـــــالث :     دراسة حالة مؤسسة 

 

48 
 

التجاريني على املدى القصري منها املشاركة يف بعض املعارض الوطنية والدولية، املسابقات الصيفية، الزيادة يف مدة 
 الضمان.

 قابالت الصحفية للتعريف باملؤسسة، نشر املقاالت يف اجلرائد.مثل املج ـ النشر: 
هي أداة فعالة لالتصال، ملا تتمتع به من مصداقية عالية وتأثري إجيايب على عالقة املؤسسة د ـ العالقات العامة: 

 ، من وسائلها املناسبات الدينية، واألعياد.بعمالئها والعاملني فيها واجملتمع ككل
 ي يف املطلب الثا ي من هذا املبحث.يتم التطرق هلذا العنصر من املزيج الرتوجيه ـ البيع الشخصي: 

 الثاني: مجاالت البيع الشخصي والخدمات التي يقدمها للعمالء بمؤسسة سامسونج المطلب
باملصنعني تعترب سياسة سامسونج سياسة تنافسية ، إذ هتدف إىل حتقيق رقم أعمال تنافسي مقارنة        

اآلخرين، كما أهنا باتساع وعمق خليطها السلعي تستهدف شرحية كبرية من العمالء يف السوق، وهي اآلن من 
املؤسسات الرائدة يف السوق اجلزائرية خاصة يف جمال التلفاز والثالجات والغساالت، ومما ال شك فيه مسامهة قوى 

 االت عمل هذه القوى مايلي:البيع الشخصي يف هذا التطور والنجاح، فمن أهم جم
للمؤسسة قوة بشرية معتربة مهمتها نقل البضاعة للعمالء الدائمني، خاصة منهم الذين  ـ مسلم البضاعة: 1

  يشرتون بكميات كبرية.
وتتمثل يف قوى بيعية تعمل يف مصلحة املبيعات تتكون من رئيس املصلحة  ـ متلقي ومسجل طلبات الشراء: 2

تلقي وتسجيل تصنيف طلبات العمالء تعرف بالكالسنرت، وقوى بيعية تتمثل يف رجال البيع ومساعديه، مهمتهم 
 على مستوى نقاط البيع مهمتهم تسجيل الطلبات وتزويد العمالء باملعلومات اخلاصة باملنتجات.

تقنيون متخصصون يف خدمات مابعد البيع )تركيب، ـ رجال بيع الخدمات المرافقة للمنتجات:  3
إصالح(، منهم التابعني للمؤسسة ويعملون داخلها ويف فروع البيع بصفة عامة، ومنهم الغري تابعني هلا صيانة،

 بصفة دائمة، وهم وكالء تتعامل معهم املؤسسة مبوجب عقد قانو ي مربم.
 ومن مسؤوليات مصلحة خدمات مابعد البيع:

 الضمان؟. ـ ضمان توفري خدمات مابعد البيع يف إطار مدة الضمان وخارج مدة
 ـ التغذية العكسية للمعلومات حول األعطال اخلاصة باملنتجات.

 ـ معاجلة شكاوى الزبائن.
 ـ توجيه اإلنتاج حنو التحسني وذلك بتزويد إدارة اجلودة باملعلومات.
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 ـ إدارة ومتابعة الوكالء املعتمدين.
 : وظائف إدارة القوى البيعية في مؤسسة سامحا سامسونج لثالثالمطلب ا

 لبيع منتجات سامسونغ لدى املؤسسة قوى بيعية تنشط داخل املؤسسة وخارجها وهي كالتايل:
ـ قوى بيعية تعمل داخل املؤسسة، ميثلها العاملون يف مصلحة املبيعات ) مدير املبيعات مسجلوا طلبات الشراء، 

 الباحثون عن الصفقات(.
عاملون يف الفروع البيعية) مسجلوا طلبيات وتقنيني( ووكالء ـ قوى بيعية تنشط خارج املؤسسة ميثلها رجال البيع ال

 خدمات مابعد البيع املنتشرين عرب الرتاب الوطين.
 ـ تنظيم القوى البيعية: 1

 يتم التنظيم وفق مرحلتني تتمثل يف حتديد أهداف القوى البيعية أوال مث هيكلها.
 أ ـ تحديد األهداف البيعية: 

هداف التسويقية للمؤسسة، حيث تسند لرجال البيع جمموعة من الألهداف الكمية يتم حتديدها انطالقا من األ
 وغري الكمية، فاألهداف الكمية تتمثل يف : 

 ـ جلب أكرب عدد ممكن من العمالء اجلدد وذلك بالقيام باحلمالت الرتوجيية.
 املة احلسنة.ـ إرضاء العمالء وكسب ثقتهم وذلك بتلبية رغباهتم و إشباع حاجاهتم وكذا باملع

 ـ التعرف على ردود أفعال العمالء على املنتجات واخلدمات املقدمة.
أما األهداف الكمية وهي زيادة حجم املبيعات باستخدام الطرق املالئمة لذلك، ألن املبيعات تتفاوت من منطقة 

 البيعية لرجل البيع. ألخرى، وذلك حسب ظروف املنطقة، نوعية العمالء، الكثافة السكانية، الكفاءة واملهارة
 ب ـ هيكلة القوى البيعية:

هو تنظيم حسب املناطق اجلغرافية، فاملؤسسة هلا فروع بيع يف العديد  جم القوى البيعية يف مؤسسة سامسونتنظي
من الواليات خاصة والية سطيف، اجلزائر، وهران، غيلزان، جباية، تيزي وزو ...إخل. إىل جانب ذلك تقنيني 

الهتم مستقلني مبح البيع معتمدينمتخصصني يف خدمات ما بعد البيع تابعني هلذه الفروع ووكالء خدمات ما بعد 
  .وهم منتشرون يف معظم الرتاب الوطين

 العوامل اليت تلعب دورا هاما يف حتديد هذه املناطق البيعية هي : 
 إمكانية البيع يف السوق، حجم الطلب على املنتجات يف املنطقة، الكثافة السكانية، نفقات البيع.
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 ـ طريقة اختيار رجال البيع:  2
لبضاعة، متلقي ومسلم طلبات الشراء، الباحثون عن الصفقات( فإن اختيارهم بالنسبة للقوى البيعية ) مسلم ا

 وتوظيفهم يكون باخلطوات التالية:
ـ تقوم مصلحة املبيعات بالتنسيق مع مصلحة املوارد البشرية بطلب موظفني مبواصفات معينة مثل املستوى 

اإلعالن يف اجلرائد أو االتصال بوكاالت التعليمي واخلربة مع وصف كامل للمنصب الوظيفي، وذلك عن طريق 
 تشغيل الشباب.

ـ يتم دراسة امللفات املقدمة من حيث الوثائق اإلدارية، ويعترب هذا تقييم أويل من طرف مصلحة املوارد البشرية، 
 وبعد اختيار بعض املرتشحني يتم تقييمهم فنيا من طرف رئيس مصلحة املبيعات.

 يه املواصفات املطلوبة.ـ اختيار املرشح الذي تتوفر ف
 أما بالنسبة للتقنيني التابعني للمؤسسة ووكالء خدمات مابعد البيع فيتم اختيارهم وفق اخلطوات التالية:

ـ أول مرحلة يتم فيها اختيار املناطق األكثر طلبا على منتجات املؤسسة واألكرب تركيزا للكثافة السكانية، فيتم بعد 
حاجة سامسونغ ملتخصص يف خدمات مابعد البيع يف منطقة من املناطق، كما يتم ذلك اإلعالن يف اجلرائد عن 

وضع الشروط  اليت جيب توفرها فيه شهادة يف التخصص واخلربة يف اجملال، وتلجأ املؤسسة إىل طريقة أخرى 
 للبحث واالستعالم عن وكالء جدد تتوفر فيهم الشروط  الالزمة.

عد التقييم األويل للملفات والذي تقوم به مصلحة خدمات مابعد البيع يتم ـ يتم استالم ملفات املرتشحني، وب
استدعاء بعض املرتشحني الذين تتوفر فيهم املواصفات حسب ما تثبته الوثائق، وذلك إلجراء االختبار امليدا ي 

 الذي يشرف عليه خرباء وتقنيون تابعون للمؤسسة.
 لالزمة.ـ اختيار املرشح الذي تتوفر فيه املواصفات ا

 ـ تدريب رجال البيع: 2
تدريب رجال البيع يف مؤسسة سامسونغ تدريبا فرديا أثناء العمل،وغالبا ما ختصص املؤسسة دورات تدريبية 

للتقنيني العاملني يف جمال خدمات ما بعد البيع عكس العاملني يف مصلحة املبيعات وفروع البيع فتدريبهم يقتصر 
 على التع

 يع:ـ تحفيز رجال الب 4
القوى البيعية العاملة يف مصلحة البيع والفروع والتقنيني العاملني داخل املؤسسة هلم جمموعة من احلقوق تعترب  

 كوسائل حتفيز مادية ومعنوية منها:
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 ـ الضمان االجتماعي والتقاعد.
املهنية مثل حوادث ـ الوقاية الصحية واألمن وطب العمل ) توفري االحتياطات األمنية يف حالة اإلصابة باألخطار 

 املرور وتبليغ اهليئة املكلفة يف حالة حدوث هذه األخطار(.
 ـ احلق يف اللجوء إىل اإلضراب واحرتام السالمة البدنية واملعنوية.

 ـ التدريب الذي يهدف إىل تنمية املهارات وتطويرها.
 ـ التشريفات عند بلوغ أهداف معينة والرتقية يف العمل.

 ألجر املستحق.ـ الدفع املنتظم ل
 ـ اخلدمات االجتماعية وتوفري خدمات النقل واإلطعام.

 ـ منح اإلجازات والعطل مع احلصول على إذن اخلروج يف حالة الظروف اخلاصة.
ـ من احلوافز املادية االستفادة من راتب شهري قاعدي باإلضافة إىل عالوات منها منحة اخلطر واألتعاب، منحة 

 املنح العائلية.الساعات اإلضافية، 
ـ املؤسسة متنح مبالغ مالية يف حاالت معينة مثل حالة الزواج واملناسبات الدينية مثل عيد األضحى املبارك، 

 حاالت الوفاة كهبة ألهل املتوىف باإلضافة إىل البيع بالتقسيط والسلفيات مقابل االقتطاعات من األجور.
ين عرب الواليات فوسائل حتفيزهم حمدودة مقارنة مع ما تقدمه بالنسبة لوكالء خدمات ما بعد البيع واملنتشر 

املؤسسة للتقنيني التابعني هلا ، وتظهر حمدودية ذلك يف التدريب ملدة معينة مع ضمان الطعام والنقل واإليواء، 
وفرصة الوكيل يف شراء قطع غيار من املؤسسة بأسعار منخفضة عن السوق من أجل تدخالته خارج مدة 

 الضمان.
 ـ مراقبة وتقييم أداء رجال البيع: 5

تعترب شكاوى الزبائن عن طريق االتصال الشخصي أو عرب اهلاتف أو الربيد اإللكرتو ي من أكثر الطرق اليت تعتمد 
عليها مصلحة املبيعات ملراقبة وتقييم أداء رجال البيع، باإلضافة إىل املراقبة املباشرة بواسطة مالحظة األداء 

مصلحة املبيعات، ومن خالل مراقبة الوثائق مثل سندات الطلبيات املرسلة من فرع البيع إىل بإشراف رئيس 
مصلحة املبيعات باملؤسسة، وذلك جتنبا لتأخر تنفيذها باإلضافة إىل املراقبة الدورية بإرسال مفتشني لفروع البيع 

ملفات العمالء، ويف حاالت معينة  ملراقبة اخلدمات املقدمة، تسيري عرض املنتجات يف احملل، سجالت الطلب،
بإشراف رئيس مصلحة املبيعات اخلاصة إذا تعلق األمر بأمور عالقة.وتعتمد املؤسسة العلنية يف نتائج التقييم 

 وتكون املكافآت عادة عبارة عن تشريفات وترقيات.
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دمات ما بعد البيع، وتتم بالنسبة ملراقبة أداء التقنيني ووكالء خدمات مابعد البيع فهي من مستويات مصلحة خ
 بوسائل عدة منها:

 ـ املراقبة الدورية عن طريق املالحظة املباشرة بإرسال مفتشني حملالت التقنيني والوكالء.
ـ شكاوى الزبائن خاصة عن طريق اهلاتف، ويعترب دفرت شكاوى الزبائن وثيقة لتقييم أداء التقين والوكيل على 

 مستوى املنطقة اليت يعمل فيها.
ـ حتليل التقرير الشهري للمداخالت وهو تعليق خمتصر ينجزه التقين أو الوكيل عن األعمال اليت قام هبا تارخيها، 

نوعها، حجمها، وتكلفتها، ويكون هذا التقرير مرفق بنسخة من بطاقة الضمان اليت استلمها من العميل املستفيد 
باإلضافة إىل قطع الغيار العاطلة اليت استبدلت  من اخلدمة ونسخة من وصل اإليداع ممضي من طرف الزبون،

 باجلديدة يف عملية إصالح األجهزة.
    المبحث الثالث:عرض وتحليل نتائج البيانات الميدانية الخاصة  باالستمارة الموجهة لقوى البيع الشخصي

لرجال البيع مبؤسسة سيتم من خالل هذا املبحث  عرض وحتليل نتائج البيانات امليدانية لالستمارة املوجهة 
سامسونج، وألن جماالت البيع الشخصي يف مؤسسة سامسونج متنوعة فإن مهام كل نوع ختتلف عن اآلخر 

  خاصة عند النظر إىل املهام الروتينية واإلبداعية لكل نوع.
 المطلب األول: تحليل النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية

 :الشخصي حسب الجنسـ توزيع قوى البيع 1
 (: توزيع قوى البيع حسب الجنس.12الجدول رقم )

 الجنس  التكرار %النسبة المئوية
 ذكور  35 111

 إناث 1 1
 المجموع 35 111

 ( من االستمارة.00: إجابات السؤال رقم )المصدر
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من عينة البحث، بينما   %000املالحظ من خالل توزيع رجال البيع حسب اجلنس ، أن الذكور ميثلون نسبة 
حكرا على الرجال وهذا التوزع يف النسب يدل على أن وظيفة رجل البيع يف مؤسسة سامسونج  % 00اإلناث 

   فقط، رمبا للتعب واإلرهاق الشديدين يف أداء مهام هذه الوظيفة.
 البيع حسب فئات العمر: ـ توزيع قوى 2

 العمر.: توزيع قوى البيع حسب فئات (13الجدول رقم )
 الفئات العمرية التكرار النسبة المئوية%

 سنة 22ـ  21من  10 29
 سنة 41ـ  31من  20 57
 سنة 41مافوق  5 14

 المجموع 35 111
 ( من االستمارة.06إجابات السؤال رقم ) المصدر:

ـ   50من خالل اجلدول يوجد ثالثة فئات من قوى البيع الشخصي حسب السن، أكرب فئة يرتاوح سنها بني   
من عينة البحث، وهذا يعطي فكرة عن مستوى النضج الذي بلغه هؤالء األفراد  % 35سنة ، إذ شكلوا  00

من أفراد   % 62ية فشكلت والذي من شأنه أن يوضح رؤيتهم املعمقة للمؤسسة و أوضاعها. أما الفئة الثان
  .سنة   00  سنة، أما أقل نسبة فهي فئة األفراد الذين يفوق سنهم  62ـ  60العينة يرتاوح سنهم ما بني 

 ـ توزيع قوى البيع حسب المستوى التعليمي: 3
 (: توزيع قوى البيع حسب المستوى التعليمي.14الجدول رقم )

 
 التعليميالمستوى  التكرار %النسبة المئوية

 المهني 12 10
 الثانوي 14 41
 الجامعي 12 54

 المجموع 35 111
 (.00(من االستمارة رقم)50إجابات السؤال رقم )المصدر : 
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شهادات جامعية وتشكل هذه النسبة  األكرب من أفراد العينة متحصلون علىحسب معطيات اجلدول فإن النسبة 
أما الباقي فيمثلون ،  % 00من عينة البحث، تليها نسبة احلاصلني على مستوى تعليمي ثانوي ب  % 30

وتوزيع هذه النسب يوحي بأن أفراد العينة مؤهلون للقيام ، % 02املستوى املهين وهي نسبة قليلة تقدر ب 
 ة.بعملهم، ويربز ذلك يف النسبة الكبرية لرجال البيع املتحصلون على شهادات جامعي

 
 ـ توزيع قوى البيع الشخصي حسب الخبرة: 4

 ( : توزيع قوى البيع الشخصي حسب الخبرة.15الجدول رقم )
 الخبرة في العمل التكرار النسبة المئوية%

 سنوات 3أقل من  15 14
 سنوات 5ـ  3من  11 31
 سنوات 5أكثر من  12 55

 المجموع 35 111
 االستمارة.( من 00إجابات السؤال رقم )المصدر: 

نسبة هي للفئة ذات خربة أكثر  من خالل معطيات اجلدول اخلاصة بتوزيع أفراد العينة حسب اخلربة، فإن أعلى
من حجم العينة ومتلك خربة   %50من حجم العينة، تليها فئة تشكل نسبة      % 33سنوات ومتثل  3من 

سنوات، ، فإن النسب  5أٌقل  لك خربة ومت  %00سنوات، أما الفئة األقل فتقدر بنسبة  3ـ  5أكثر من 
سنوات، متثل عامال إجيابيا  3أكثر من السابقة الذكر وخاصة النسبة األكرب واليت متثل فئة الذين هلم اخلربة 

، والذي يوحي مبستوى األداء اجليد الذي اإلملام بكل ما خيص املؤسسة وتوافقها مع  لالستبيان نظرا لتكاملها
 .سنوات تقريبا 2جل البيع ومبا أن املؤسسة قد باشرت نشاطها منذ يستطيع أن يقدمه ر 
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 المطلب الثاني:تحليل النتائج المتعلقة بالعوامل اإلدارية المؤثرة في أداء رجال البيع
 ـ أثر التدريب على أداء رجال البيع: 1

 األداء:أ ـ عدد ونسبة القوى البيعية المدربة من غير المدربة و أثر ذلك على 
 ( من االستمارة.5ل من السؤال رقم )(: يوضح إجابات الجزء األو 10الجدول رقم )

 ك مع املؤسسة؟تـ هل سبق و أن تلقيت تدريبا منذ تعاقد 
 األداء                   حتسن مل يتحسن

 التكرارات النسب املئوية التكرارات النسب املئوية اخليارات
 نعم 66 52 06 55
 ال 05 60 00 25

 اجملموع 62 000 02 000
 ( من االستمارة.3السؤال رقم ) اجلزء األول من : إجاباتصدرمال

من رجال البيع الذين حتسن أداؤهم تلقوا  % 52يشري اجلدول لوجود أثر ملتغري التدريب على األداء، إذ أن نسبة 
من رجال البيع الذين مل يتحسن أداؤهم وهي منهم مل يتلقوا تدريب، باملقابل نسبة كبرية  % 60تدريبا، ونسبة 

ريبيةل. توزع النسب هبذا الشكل يفسر تزايد املصاريف املالية املخصصة أكدوا عدم تلقيهم دورات تد % 25
للتدريب من سنة إىل أخرى خاصة لوكالء خدمات مابعد البيع، حيث هتتم املؤسسة بتحسني مستوى أدائهم 

البيع باعتبار أن العمر اإلنتاجي للمنتجات الصناعية مقرتن جبودة خدمات ما بعد لدورهم الكبري يف استمرار ية 
من رجال البيع الذين تلقوا تدريبا ومل يتحسن  % 55البيع اليت هلا أثر كبري يف استمرارية الطلب. أما نسبة    

والروتيين فال حتتاج إىل تدريب يف أداؤهم فهذا يرجع رمبا إىل طبيعة مهامهم البيعية اليت يغلب عليها الطابع البسيط 
 نظرهم، أو أهنم مل يستفيدوا من املعلومات اليت تدربوا عليها.
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 ب ـ أثر استغالل معلومات التدريب في ميدان العمل على األداء:
 .( من االستمارة5(: يوضح إجابات الجزء الثاني من السؤال رقم )10رقم )الجدول 

 استغالل املعلومات اليت تدربت عليها يف ميدان العمل؟ـ إذا كنت تدربت ـ هل مت 
 األداء                   حتسن مل يتحسن

 التكرارات النسب املئوية التكرارات النسب املئوية اخليارات
 نعم 00 06 00 00

 ال 00 00 06 000
 اجملموع 66 000 06 000

 االستمارة. ( من03: إجابات اجلزء الثا ي من السؤال رقم )المصدر
يشري اجلدول إىل أنه يوجد أثر الستغالل معلومات التدريب يف ميدان العمل على األداء إذ أن نسبة كبرية من 

مل  %  00استغلوا املعلومات اليت تدربوا عليها يف ميدان العمل، و  %06رجال البيع الذين حتسن أداؤهم وهي 
من رجال البيع الذين مل يتحسن أداؤهم أكدوا عدم استغالهلم  % 000يستغلوا هذه املعلومات، باملقابل 

ما  للمعلومات اليت تدربوا عليها. وجييب هذا السؤال على مدى مالءمة الربامج التدريبية ملهام رجل البيع. وإذا
قورن ذلك بالنتائج اخلاصة بتطور املبيعات باملؤسسة من سنة ألخرى، فإنه يبقى مؤشرا داال على استفادة عدد 
معترب من رجال البيع من الدورات التدريبية، أما نسبة رجال البيع الذين تدربوا ومل يستغلوا املعلومات اليت تدربوا 

تناسب حمتوى الرب امج التدريبية مع طبيعة مهامهم يف ميدان  عليها يف ميدان العمل فهذا رمبا يرجع إىل عدم
العمل، أو أن املتدربني ال يبذلون جهدا لتغيري الطرق و األساليب املعتاد عليها يف العمل، ولكن بالنظر إىل نتائج 

عليه املؤسسة حقيقة وهي أن التدريب الذي أنفقت اجلدول والفارق الكبري يف توزيعها بني اخليارات ، فإهنا تبني 
  مبالغا مالية كانت له نتائج إجيابية، وبالتايل التأثري على مردودية أداء رجال البيع.
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 ج ـ طرق التدريب المفضلة لدى رجال البيع:

 ( من االستمارة5(: يوضح إجابات الجزء الثالث من السؤال رقم )10الجدول رقم )
 ـ هل تفضل التدريب يف:

 الخيارات التكرار النسبة المئوية
 مدارس خاصة خارج المؤسسة جماعيا؟ 02 62
 داخل المؤسسة جماعيا؟ 02 62
 التدريب الفردي أثناء العمل 05 00

 المجموع 53 000
 ( من االستمارة.3إجابات اجلزء الثالث من السؤال رقم ) المصدر:

،  % 00بالنظر إىل نتائج اجلدول فإن أغلب أفراد العينة يفضلون التدريب الفردي أثناء العمل وذلك بنسبة 
وهذا يبني اقتناع هذع الفئة بأمهية هذا النوع من التدريب و أثره اإلجيايب على أدائهم، أما الذين يفضلون التدريب 

، ونفس النسبة من رجال البيع يفضلون التدريب من أفراد العينة % 62اجلماعي يف مدارس خاصة فيمثلون 
مما يدل أن عددا معتربا من رجال البيع حباجة إىل التدريب اجلماعي والعمل يف جو  اجلماعي داخل املؤسسة

الفريق، أما الذين يفضلون املدارس اخلاصة فيدل على رغبتهم يف احلصول على شهادات من هذه املدارس 
غيري جو العمل املعتاد. ومن خالل املقابلة مع رئيس مصلحة املوارد البشرية فقد صرح واحلصول على فرتة راحة لت

بأن املؤسسة تدرب العاملني لديها يف الغالب داخل املؤسسة وبشكل فردي أثناء أداء العمل، وخاصة وكالء 
ن املدرب يصاحب خدمات مابعد البيع، وهذا النوع من التدريب إجيايب، كونه يساعد على تصحيح األخطاء، أل

  ويرافق رجل البيع ميدانيا. وقد جاء هذا السؤال ملعرفة مدى إدراك رجل البيع ألمهية التدريب الفردي أثناء العمل.
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 ـ أثر التحفيز على أداء رجال البيع: 2

 أ ـ وسائل التحفيز المفضلة لدى رجال البيع:
 ( من االستمارة0ؤال رقم )( : يوضح إجابات الجزء األول من الس12الجدول رقم )

 ـ هل تفضل املكافآت اليت تكون عبارة عن:
 الخيارات  التكرار النسبة المئوية

 مبالغ مالية 05 0083
 رحالت 06 02

 تشريفات  05 083
 هدايا 00 05
 ترقيات 06 50

 المجموع 53 000
 ( من االستمارة.2إجابات اجلزء األول من السؤال رقم ) المصدر:

مع أسلوب التحفيز  ل البيعاالسؤال يهدف إىل معرفة مدى مالئمة أسلوب التحفيز الذي تقدمه املؤسسة لرجهذا 
يعرب عن  % 0083الذي يرغبون فيه، وبالنظر إىل اجلدول أعاله فإنه توجد نسبة كبرية من رجال البيع تقدر ب 

عن مكافآة مالية، وهذا يفسر عدم  تفضل أسلوب التحفيز املادي الذي يكون عبارة وعي كبري منهم لتحسني
رضا رجل البيع بأجره لعدم تناسبه مع اجلهود املبذولة وهذا مامتت مالحظته يف تصرحيات املبحوثني أثناء الدراسة 

ومتثل الذين يرغبون يف الرتقيات، وهي  % 50امليدانية وخاصة رجال بيع اخلدمات املرافقة للمنتوج، تليها نسبة 
ابيا على رغبتهم يف بذل جمهودات أكرب، وهذا يعرب عن وعي كبري منهم لتحسني األداء أكثر متثل انطباعا إجي

 فأكثر ألنه السبيل الوحيد للرتقية يف العمل.
أما بالنسبة لوسائل التحفيز األخرى مثل الرحالت والتشريفات واهلدايا فرتغب فيها فئة قليلة من رجال البيع متثل 

لنتائج اجلدول فإن أغلب التفضيالت لوسائل التحفيز ال تتوافق نوعا ما مع أسلوب ، وبالنظر  % 0583جمتمعة 
 تتبع عادة أسلوب التحفيزات املعنوية.املؤسسة يف التحفيز ألهنا 
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 ب ـ أثر االتصال على أداء رجال البيع:
 ( من االستمارة0: يوضح إجابات الجزء الثاني من السؤال رقم )(11الجدول رقم )

 االتصاالت بينك وبني إدارة املؤسسةـ هل 
 األداء                   حتسن مل يتحسن

 التكرارات النسب املئوية التكرارات النسب املئوية اخليارات
 جيدة؟ 00 26 00 05
 حسنة؟ 00 60 03 05
 ضعيفة؟ 05 00 00 00

 اجملموع 62 000 02 000
 ( من االستمارة.2إجابات اجلزء الثا ي للسؤال رقم ) المصدر:

يتضح من التحليل اإلحصائي للجدول ، وجودأثر ذو داللة إحصائية ملتغري االتصال على األداء. حيث أن نسبة 
منهم  % 60من رجال البيع الذين حتسن أداؤهم أكدوا أن اتصاالهتم جيدة بإدارة املؤسسة ونسبة  % 26

 % 05املؤسسة حسنة، يف املقابل نسبة كبرية من رجال البيع الذين مل يتحسن أداؤهم ومتثل  اتصاالهتم بإدارة
منهم اتصاالهتم باإلدارة جيدة. وحسب ما لوحظ  % 05أكدوا أن اتصاالهتم بإدارة املؤسسة حسنة، ونسبة 

تتجسد سهولة االتصال يف عدم ، و أثناء الدراسةامليدانية أن االتصاالت يف املؤسسة تعرف نوعا من اجلدية والتنظيم
الرمسية اليت تنتشر كثقافة يف الوسط اإلداري، فوجود هذه االتصاالت بطريقة جيدة من جهة وحسنة من جهة 

أخرى يؤثر إجيابا  على أداء رجل البيع، وهذا يبني مدى فهم أفراد العينة لدور االتصاالت يف حتقيق النتائج 
املعلومات وتطبيقها، كما يبني حرص اإلدارة على تسهيل  تبادل املعلومات مع اإلجيابية ورغبتهم يف احلصول على 

الذين أكدوا أن اتصاالهتم باإلدارة ضعيفة فقد يرجع إىل نقص تأهيلهم يف  % 00رجال البيع، أما نسبة 
 استخدام أسلوب االتصال.
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 أدائهم.ج ـ رضا رجال البيع عن أسلوب التحفيز في المؤسسة و أثره على 
 ( من االستمارة0(: يوضح إجابات الجزء الثالث من السؤال رقم )11الجدول رقم )

 ـ هل أنت راض على أساليب التحفيز يف املؤسسة اليت تعمل هبا؟
 األداء أساليب التحفيز المادي أساليب التحفيز المعنوي

 تحسن لم يتحسن تحسن لم يتحسن الخيارات
النسب 
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

 التكرار

 راض 00 26 00 05 60 2283 05 30
 غير راض 00 50 03 05 00 583 05 30

 جموعالم 62 000 02 000 62 000 02 000
 ( من االستمارة.2إجابات اجلزء الثالث من السؤال رقم ) المصدر:

ة عن أسلوب التحفيز املادي واملعنوي باملؤسسة و أثر ذلك مدى رضا القوى البيعييهدف هذا السؤال إىل معرفة 
أثر ملتغري التحفيز املعنوي واملادي على األداء، إذ  على األداء، ويتضح من التحليل اإلحصائي للجدول وجود

اليت تقدمها  من رجال البيع الذين حتسن أداؤهم راضني على أساليب التحفيز املادية %26يالحظ أن نسبة 
ليت التحفيزات املادية ا منهم غري راضني، أي عدم اقتناع أفراد هذه الفئة برواتبهم و % 50املؤسسة، ونسبة 

أكدوا عدم رضاهم   % 05 تقدمها املؤسسة، باملقابل نسبة كبرية من رجال البيع الذين مل يتحسن أداؤهم وهي
 % 583بالرضا. أما بالنسبة للتحفيز املعنوي فإن نسبة منهم فيشعرون  % 05على هذه األساليب، أما نسبة 

من رجال البيع الذين حتسن أداؤهم غري راضني على أساليب التحفيز املعنوي، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بنسبة 
من رجال البيع راضني، أما بالنسبة للفئة اليت مل يتحسن أداؤها فتنقسم مناصفة بني الراضني والغري  2283%
 على أساليب التحفيز املعنوي باملؤسسة. ومنه يظهر أن أغلب عينة البحث يشعرون بالرضا جتاه التحفيزات راضني

 املادية  واملعنوية باملؤسسة.
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 ـ المراقبة والتقييم في المؤسسة و أثره على أداء رجال البيع: 3
 أ ـ عدد ونسبة الذين تلقوا عقوبات أو إنذارات:

 ( من االستمارة0إجابات الجزء األول من السؤال رقم )(:يوضح 12الجدول رقم )
 ـ هل سبق و أن تعرضت لعقوبات منذ التحاقك وتعاقدك مع املؤسسة؟

 االختيارات التكرار النسبة المئوية
 نعم 14 11
 ال 31 02

 المجموع 35 111
 ( من االستمارة.5إجابات اجلزء األول من الؤال رقم ) المصدر:

إنذارات و من أفراد العينة أكدوا تلقيهم  % 00املالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة قليلة جدا تتمثل يف 
أكدوا عدم تلقيهم عقوبات طيلة فرتة عملهم يف املؤسسة، ويفسر هذا بأن أغلبية  %02عقوبات، أما نسبة 

مل يشأ أن يفصح عن العقوبة، وهذا رجال البيع مل يبدوا تصرفات تؤدي هبم لدرجة املعاقبة، أو أن املستقصي 
 .السؤال مفاده معرفة اإلدارة يف جمال مراقبة األداء

 ب ـ وسائل المراقبة والتقييم المفضلة لدى رجال البيع: 
 ( من االستمارة0(: يوضح إجابات الجزء الثاني من السؤال رقم )13الجدول رقم )

 ـ هل تفضل أن تكون مراقبتك وتقييمك بواسطة:
 االختيارات التكرار المئوية النسبة

 النتائج )المبيعات و األرباح( 02 62
 دفاتر شكاوى الزبائن 00 60
 مالحظة األداء أثناء العمل 02 02

 المجموع 53 000
 ( من االستمارة.5رقم )  إجابات اجلزء الثا ي من السؤالالمصدر:

من أفراد العينة يفضلون املراقبة والتقييم املعتمد على النتائج  %62( أن 60ما يالحظ من خالل اجلدول رقم )
احملققة من املبيعات و األرباح، وهذا يدل على ثقة كل فرد من أفراد هذه الفئة يف نتائج العمل الذي يؤديه، مما 
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فتمثل أفراد العينة الذين يفضلون مراقبة وتقييم  %60ة يؤكد وجود نتائج إجيابية على مستوى األرباح. أما نسب
على وعي هذه الفئة بأن العميل يستطيع أن حيكم على أدائهم أدائهم عن طريق عدد شكاوى الزبائن، وهذا دليل 

من أفراد العينة فهم يفضلون مالحظة األداء من طرف  %02ويقيم تقييما عادال ودون حتيز ألحد، أما نسبة 
واملراقبني، فهم يرون أنه ما من أحد يستطيع أن يثبت مقدار جهدهم وتعبهم إال املالحظة العينية من املشرفني 

 طرف من لديه صالحية ذلك.
 ج ـ رضا رجال البيع على أساليب المراقبة ونتائج التقييم و أثره على أدائهم:

 رة( من االستما0(: يوضح إجابات الجزء الثالث من السؤال )14الجدول رقم )
 ـ هل أنت راض على أساليب املراقبة ونتائج التقييم يف مؤسستك؟

 األداء أساليب المراقبة نتائج التقييم
 تحسن لم يتحسن تحسن لم يتحسن الخيارات

النسب 
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

 التكرار

 راض 65 52 00 05 02 2383 00 00
 غير راض 02 60 03 05 00 5083 02 000
 المجموع 62 000 02 000 62 000 02 000

 ( من االستمارة.5إجابات اجلزء الثالث من السؤال رقم ) المصدر:
 

يهدف هذا لسؤال إىل معرفة رضا القوى البيعية عن أساليب املراقبة ونتائج التقييم باملؤسسة و أثر ذلك على 
األداء، ويتضح من التحليل وجود أثر ملتغري رضا رجال البيع على أساليب املراقبة ونتائج التقييم على األداء، إذ 

 60راضني على أساليب املراقبة باملؤسسة، ونسبة  من رجال البيع الذين حتسن أداؤهم % 52يالحظ أن نسبة 
أكدوا عدم  %05منهم غري راضني، باملقابل نسبة كبرية من رجال البيع الذين مل يتحسن أداؤهم وهي  %

رضاهم على هذه األساليب، أي اقتناعهم مبا تسخره املؤسسة من وسائل ملراقبة األداء وباملقابل نسبة قليلة منهم 
 % 2383على هذه الوسائل. أما بالنسبة لرضا عينة البحث على نتائج التقييم فإن نسبة  راضني % 05وهي 
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من الذين مل يتحسن أداؤهم غري راضني  % 000من الذين حتسن أداؤهم راضني على نتائج التقييم، باملقابل 
 على ذلك.

كرب حجم الفئة الغري راضية على نتائج التقييم على حجم الفئة الغري راضية على أساليب املراقبة تفسر اقتناع 
بعض أفراد عينة البحث بأساليب املراقبة املستخدمة يف املؤسسة لكنهم ليسوا مقتنعني مبصداقية نتائجها واليت هلا 

رضا أغلب عينة البحث على أساليب املراقبة تائج يوحي بوجود عالقة بنتائج التقييم. ميكن القول أن توزع هذه الن
 ونتائج التقييم املتبعة يف املؤسسة.

 ـ رغبة رجال البيع في بذل مجهودات إضافية ودوافعهم لذلك: 4
 أثر الدافعية على األداء:

 ( من االستمارة0(:يوضح إجابات الجزء األول من السؤال رقم )15الجدول رقم )
 رغبة يف بذل جمهودات إضافية يف العمل؟ـ هل لديك 

 األداء                   حتسن مل يتحسن
 التكرارات النسب املئوية التكرارات النسب املئوية اخليارات

 نعم 62 000 05 30
 ال 00 00 05 30

 اجملموع 62 000 02 000

 ( من االستمارة.0إجابات اجلزء األول من السؤال رقم )المصدر:
من التحليل اإلحصائي للجدول وجود أثر للدافعية على األداء، إذ تشري املعطيات أن كل رجال البيع الذين يتضح 

حتسن أداؤهم لديهم رغبة يف بذل جمهودات إضافية يف ميدان العمل باملقابل نسبة الذين مل يتحسن أداؤهم 
جمهود إضايف. وميكن مالحظة أن نسبة   فتنقسم مناصفة بني الذين لديهم رغبة و الذين ليست لديهم رغبة لبذل

كبرية من القوى البيعية يبذلون جمهودات إضافية وهذا شيء إجيايب بالنسبة للمؤسسة ونتائج االستبيان، مما يبني أن 
 لم.رجل البيع حياول أن يقدم كل ما عنده من جمهودات و أفكار، ولديه رغبة يف التع
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 ب ـ دوافع بذل المجهودات اإلضافية:
 (من االستمارة0(: يوضح إجابات الجزء الثاني من السؤال رقم )10الجدول رقم )

 ـ إذا كانت إجابتك بنعم ـ فهل يكون ذلك من أجل:
 الخيارات التكرار النسبة المئوية

 ـ إرضاء العميل؟ 06 50
 ـ إرضاء المسؤول والترقية في العمل؟ 05 02
 ـ الحصول على ساعات إضافية؟ 00 05
 إرضاء الضمير المهني؟ 02 30

 المجموع 56 000

 ( من االستمارة.0إجابات اجلزء الثا ي من السؤال رقم ) المصدر:
من أفراد العينة اليت هلا رغبة يف بذل جمهودات إضافية دافعها لذلك  % 30يسجل يف نتائج اجلدول أن نسبة 

النتائج إجيابية بالنسبة ألهداف املؤسسة. فإذا  دافعها إرضاء العميل، وهذه  %50إرضاء الضمري املهين، ونسبة 
كان رجل البيع يدرك أمهية إرضاء العميل فهذا نابع من حبه لعمله وشعوره باالنتماء اجتاه املؤسسة اليت يعمل هبا، 

لذلك هو حياول حتسني صورة مؤسسته يف نظر عمالئها. أما بالنسبة للفئة اليت تبذل اجملهودات اإلضافية بغية 
ء الضمري املهين فإهنا على خلق مهما  كانت تصرفات اإلدارة أو حميط العمل غري املالئم وهذا نابع من إرضا

من أفراد العينة فإهنم يبذلون جمهودات إضافية ألجل  %02شخصية و أخالق رجل البيع كإنسان، أما نسبة 
رادهم،ة أما أقل نسبة فتمثل الذين يبذلون إرضاء املسؤول والرتقية يف العمل، وهذا يدفعهم لبذل الكثري بغية نيل م

جمهودات إضافية ألجل احلصول على ساعات إضافية، وسبب ذلك هو الرغبة يف احلصول على أجر إضايف أي 
 حاجة هذه الفئة للتحفيزات املالية.
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 ـ أثر الرضا الوظيفي على األداء:5
 االستمارة( من 2(: يوضح إجابات السؤال رقم )10رقم )الجدول 

 ـ هل حيقق لك عملك درجة عالية من الرضا الوظيفي؟
 األداء تحسن لم يتحسن

 التكرارات النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية الخيارات
 نعم 63 02 06 55
 ال 00 00 00 25

 المجموع 62 000  02 000
 ( من االستمارة.2إجابات السؤال رقم ) المصدر:

من التحليل اإلحصائي للجدول، يوجد أثر للرضا الوظيفي على األداء، إذ تشري معطيات اجلدول أن نسبة كبرية 
أكدوا أن عملهم حيقق هلم درجة عالية من الرضا الوظيفي،  % 02من عينة البحث والذين حتسن أداؤهم وهي 

قابل نسبة كبرية من الذين مل يتحسن ال حيقق هلم عملهم درجة عالية من الرضا الوظيفي، بامل % 00ونسبة 
فأكدوا  % 55أكدوا أن عملهم ال حيقق هلم درجة عالية من الرضا الوظيفي أما نسبة  %25أداؤهم وهي 

عكس ذلك. ومن خالل اجلدول أعاله يتضح بأن غالبية أفراد العينة حيقق هلم عملهم درجة عالية من الرضا 
، أما الباقي فإن عملهم ال حيقق هلم درجة عالية من الرضا %55بة الوظيفي يف عملهم و ذلك ما يظهر يف نس

من أفراد العينة، ورمبا يرجع ذلك إىل عدم اقتناع أفراد هذه الفئة بعملهم و بأدائهم  % 65الوظيفي وميثلون نسبة 
الفئة قد  الوظيفي لعدم قدرهتم على حتمل أتعاب الوظيفة أو لعدم حتسن أدائهم طيلة عملهم باملؤسسسة، وهذه

يكون تأثريها سلبيا على النتائج ألن عدم الرضا  يولد عدم إتقان العمل والتفا ي فيه، عكس أغلبية العينة اليت 
تشعر بالرضا الوظيفي فأداؤها يكون نابعا من حب العمل وهذا يؤدي إىل مواصلة العمل والسعي إىل حتسني 

 األداء.
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 حاقه بالعمل في المؤسسة:ـ مدى تحسن أداء رجل البيع بعد الت 0
 ( من االستمارة11(: يوضح إجابات السؤال رقم )10الجدول رقم)

 ـ هل حتسن أداؤك منذ تعاقدك والتحاقك باملؤسسة؟
 االختيارات التكرار النسبة المئوية

 نعم 62 05
 ال 02 05

 المجموع 53 000
 ( من االستمارة.00جابات السؤال رقم )إ المصدر:

هذا السؤال يهدف إىل معرفة مدى إحساس رجل البيع بتحسن أدائه بعد التحاقه  بالعمل يف املؤسسة، ومعرفة 
إىل تقييم دور اإلدارة يف حتسني مدى شعوره بتطور قدراته ومهاراته طوال املدة اليت عمل هبا يف املؤسسة باإلضافة 

 ب عليها رجال البيع ودرجة توظيفهم هلا يف ميدان العملهذا األداء و باألخص تقييم الربامج التدريبية اليت تدر 
أكدوا حتسن أدائهم خالل عملهم  %  05، فمن خالل نتائج اجلدول فإن نسبة كبرية من عينة البحث ومتثل 

من عينة البحث فتمثل الذين أكدوا عدم حتسن أدائهم، ورمبا يرجع ذلك إىل أن هذه  %05باملؤسسة، أما نسبة 
 ذ حقها من التدريب لكون مهامها روتينية عند البعض مثل مسجل الطلبيات.الفئة مل تأخ
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 :أكثر الصعوبات التي يواجهها رجل البيعـ  2
 ( من االستمارة15(: يوضح إجابات السؤال رقم )23الجدول رقم )

 ـ ماهي أكثر الصعوبات اليت تواجهها مع العمالء؟
 االختيارات التكرار النسبة املئوية

 ال توجد صعوبات 60 35
صعوبة تقدمي املعلومات بشكل   05 02

 كاف
50 06 

 
صعوبة تفهم العميل وحتديد رغباته 

مع صعوبة التصرف مع بعض 
 الشخصيات من العمالء

 اجملموع 53 000
 .( من االستمارة03املصدر: إجابات السؤال رقم )

البيع عند تعامله مع العمالء أثناء عملية البيع وهي اهلدف من هذا السؤال معرفة جوانب الضعف لدى رجل 
من رجال البيع جيدون صعوبة يف تفهم العمالء   % 02حماولة ملعرفة األسباب، فمن خالل اجلدول يتضح بأن

الذين يتسمون باخلشونة،  وحتديد رغباهتم باإلظافة إىل صعوبة التصرف مع بعض الشخصيات من العمالء
من العمالء الذين جيدون  % 02أما نسبة  ال جيدون صعوبة نظرا لتلقيهم تدريبا مكثفا،من رجال البيع   %35و

 صعوبة يف تقدمي املعلومات بشكل كاف خيص رجال البيع الذين تلقوا تدريبا ومل يتحسن أداؤهم.
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  :خالصة
 

حتسني أداء رجال البيع يف مؤسسة سامسونج . مت يف هذا الفصل التطرق العوامل املؤثرة يف من أجل الوقوف على 
إىل جمموعة من النقاط األساسية املتعلقة باملوضوع حيث عرض املبحث األول منهجية الدراسة امليدانية ومن مث 

بالتنوع يف  تقدمي املؤسسة من جوانب عدة، أما املبحث الثا ي فقد تناول املزيج التسويقي باملؤسسة والذي متيز
املباشرة وغري املباشرة الرتويج  اإلسرتاتيجيةالتشكيالت و األحجام ، السعر التنافسي، التوزيع الذي يتبىن 

الدفع واجلذب معا، وبعد ذلك مت تقدمي البيع الشخصي يف املؤسسة والوقوف على ما يقدمه   إسرتاتيجيةباستخدام 
شارة ملا توظفه اإلدارة من تدريب وحتفيز ومراقبة من أجل كل نوع من أنواع رجال البيع من خدمات، مع اإل

 حتسني أداء رجال البيع لديها.
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  الخاتمة:
 

بعد التعرف على جمموعة التأثريات املتبادلة بني جمموعة من املتغريات اليت  تؤثر على رجل البيع، مت 
تقسيمها إىل عوامل إدارية و أخرى غري إدارية، حيث مت التأكد من أن أداء رجل البيع عنصرا مهما جيب 

على مؤسسة ساحما سامسونج وما تقوم به مت تطبيق ذلك حتسينه كونه يساهم يف تكوين نظرة العميل.و 
 من تدريب وحتفيز ومراقبة من أجل حتسني األداء.

 
 إثبات الفرضيات:

 ة لتقييم، الدافعييز، المراقبة وا" يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتغيرات التدريب، التحف
  والرضا الوظيفي على أداء رجال البيع".

من العوامل املساعدة يف زيادة اإلنتاجية فأداء رجل  لقد أصبحت عملية حتسني أداء رجال البيع
البيع يتأثر بعدة عوامل منها ما ميكن التحكم فيها وهي عادة العوامل اإلدارية، وأخرى الميكن التحكم 
فيها وهي متغريات شخصية وعوامل البيئة اليت يعمل فيها رجل البيع)عمالء منافسني، الظروف 

ية تعين أنه بإمكان إدارة القوى البيعية التحسني يف أداء رجال البيع، وذلك الطبيعية...إخل(، وهذه الفرض
من خالل التوجيه الصحيح لبعض العوامل املؤثرة يف هذا األداء ومنها التدريب، التحفيز، املراقبة 
والتقييم مما يساهم يف خلق الدافعية لبذل جمهودات إضافية والرضا الوظيفي، وكل هذا يؤثر على أداء 

  رجال البيع .
 

البيع الشخصي يف  بعد االنتهاء من عرض وتقدمي اجلوانب النظرية والتطبيقية ملوضوع البحث " مكانة
نزلية ـ فإنه التسويق" "أثر رجل البيع على العمالء" ـ دراسة حالة مؤسسة سامسونج لألجهزة الكهروم

هلذا البحث، ليتم يف  سيتم عرض أهم النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل اجلانب النظري والتطبيقي
 والعاملني باملؤسسة األخري وبناءا على مامت التوصل إليه من نتائج تقدمي مجلة من االقرتاحات للمسؤولني

 موضوع الدراسة. 
 النتائج:

تالية:من خالل دراسة حالة مؤسسة سامسونج لألجهزة  الكهرومنزلية ميكن استخالص النتائج ال  
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رة وغري مباشرة يف التوزيع، التسويقي بالتنوع، التنافسية يف األسعار، مباشـ تتميز اسرتاتيجيات املزيج 
الدفع)البيع الشخصي(. يةوإسرتاتيجاجلذب )البيع غري الشخصي(  إسرتاتيجيةوبالنسبة للرتويج تتبع   

هتا ى منتجاهتا وخدماـ حتاول املؤسسة زيادة حجم قوهتا البيعية وذلك للوفاء بالطلب املتزايد للعمالء عل
 من خالل توفري نقاط البيع يف كامل القطر الوطين للحصول على 

ة شبكة خدمات ـ تسعى املؤسسة للوفاء بوعودها لتحسني خدمات مابعد البيع يظهر ذلك يف تغطي
ء من أقرب مكان مابعد البيع ملعظم واليات الوطن لتوفري خدمات الرتكيب، الصيانة، اإلصالح للعمال

 وبأقل التكاليف.
درات اليت ميتلكوهنا.جال البيع يف املؤسسة يتمتعون بصفات شخصية تعطي انطباع اجيايب عن القـ ر   

مام بوظائف ـ يسعى املسؤولون يف مؤسسة سامسونج لتحسني أداء رجال البيع لديهم من خالل االهت
 إدارة القوى البيعية املتمثلة يف التدريب، التحفيز، الرقابة والتقييم.

 
 االقتراحات:

ن للمؤسسة كن القول أن حتسني خدمة العمالء وحماولة إرضائهم أصبح اليوم ضرورة حتمية ال ميكمي
يد للمستقبل، وعليه االقتصادية اجلزائرية أن تفر منها يف ظل واقع اقتصادي يفرض عليها التخطيط اجل
سسات االقتصادية ميكن اخلروج ببعض االقرتاحات اليت هلا عالقة مباشرة هبذا املوضوع واملوجهة للمؤ 

 بصفة عامة ومؤسسة سامسونج بصفة خاصة، منها:
ن التحفيزات املعنوية ـ ضرورة تقدمي التحفيزات املادية لرجال البيع مثل نظام العمولة على املبيعات، أل

 لوحدها التعطي مفعوال جيدا لتحسني األداء.
ح.يف االجتاه الصحي ـ املراقبة والتقييم هي أفضل الوسائل للتأكد من أن العمل يسري  

ا البساطة، التجديد ـ جيب أن تتصف أساليب وطرق التكوين والتدريب لرجال البيع بعدة خصائص أمهه
 والتنوع.
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10الملحق رقم   

(:موجهة لرجال البيع في مؤسسة سامسونج10االستمارة رقم )  

و رأيك اخلاص. يف املربع املخصص واملقابل لإلجابة املناسبة اليت تعرب عن واقعك)×( ـ يرجى وضع عالمة   

 أوال: محور األسئلة المتعلقة بالمعلومات الشخصية:

ـ الجنس: 0  

إناث                                         ذكور  

ـ الفئات العمرية: 2  

سنة        02إىل  02من                           سنة             02إىل  02من   

سنة     02ما فوق                            سنة            02إىل  02من   

ـ المستوى التعليمي: 3  

ثانوي                                                 مهين  

 جامعي

ـ الخبرة في العمل: 4  

سنوات    5أكثر من              سنوات  5إىل  0سنوات       من  0أقل من   

 ثانيا: محور األسئلة المتعلقة بالعوامل اإلدارية المؤثرة على أداء رجل البيع.                           

ـ أ ـ هل سبق و أن تلقيت تدريبا منذ تعاقدك مع المؤسسة: 5  

ال                                      نعم                 



مل؟ـ ب ـ إذا كنت قد تدربت ـ هل تم استغالل المعلومات التي تدربت عليها في ميدان الع 5  

ال        نعم                        

ـ ج ـ  هل تفضل التدريب في : 5  

 مدارس خاصة خارج املؤسسة مجاعيا

 داخل املؤسسة مجاعيا

   التدريب الفردي أثناء العمل 

ـ أ ـ هل تفضل المكافآت التي تكون عبارة عن : 6  

 مبالغ مالية                          رحالت

هداياتشريفات                              

 ترقيات

ـ ب ـ هل االتصاالت بينك وبين إدارة المؤسسة: 6  

 جيدة                              حسنة

 ضعيفة

ـ ج ـ هل أنت راض على أساليب التحفيز التي تعمل بها؟ 6  

 راض                          غري راض 

وتعاقدك مع المؤسسة؟ـ أ ـ هل سبق و أن تعرضت لعقوبات أو إنذارات منذ الحاقك 7  

 نعم                            ال

ـ ب ـ هل تفضل أن تكون مراقبتك وتقييمك بواسطة:7  



 النتائج ) املبيعات و األرباح(

 دفاتر شكاوى الزبائن

 مالحظة األداء أثناء العمل

ـ ج ـ هل أنت راض على أساليب المراقبة ونتائج التقييم في مؤسستك؟7  

غري راض                     راض       

ـ أ ـ هل لديك رغبة في بذل مجهودات إضافية في العمل؟8  

 نعم                            ال

ـ ب ـ إذا كانت إجابتك بنعم ـ فهل يكون ذلك من أجل: 8  

لرتقية يف العملإرضاء العميل                                                         إرضاء املسؤول وا  

 احلصول على ساعات إضافية                                  إرضاء الضمري املهين

ـ هل يحقق لك عملك درجة عالية من الرضا الوظيفي؟9  

 نعم                                       ال

ـ هل تحسن أداؤك منذ تعاقدك والتحاقك بالمؤسسة؟ 01  

ال                          نعم              

 

 

 

 ثالثا: محور األسئلة المتعلقة بتقييم المهارات البيعية والسلوكية لرجل البيع.
 



ـ كيف تخطط ليومك؟ 00  
 ـ يساعدك التحرك وفقا ملا متليه الظروف يف كل يوم 

 ـ التأكيد على أولويات العمل وحتديد الوقت الالزم لكل منها
 تليق أن رئيسك جيد المظهر قد انتقدك في اختيارك لنوع معين من المالبس وقال أنها ال ـ لو 02

 بوظيفتك فهل؟
 ـ تدافع عن نفسك وتقول أن هذا ذوقي اخلاص

 ـ تنصت إليه ولكن تفعل بعدها ما تشاء
 ـ تفكر يف أن هناك شيء حيتاج إىل التغيري يف مظهرك

ب للعميل كيف تجيبه؟ـ إذا صعب عليك تلبية خدمة أو طل 03  
 ـ جتيبه بعدم توفر اخلدمة حاليا وعليك املراجعة فيما بعد
 ـ حتوله لزميل لك يف العمل على أن يساعده أكثر منك

 ـ تستأذنه للتأكد من اإلمكانيات الفعلية وتطلب املساعدة من الغري
ـ إذا كنت مشغوال جدا في عمل ما وحضر عميل لحاجة معينة له فهل؟ 04  

تستمريف العمل حلني انتهائك مث تعريه انتباهك وتسأله عن حاجتهـ   
 ـ تلتفت إليه فور قدومه وتؤجل العمل الذي يشغلك
 ـ تشعره بوجوده وتستأذنه حلني انتهائك من عملك

ـ ماهي الصعوبات التي تواجهها أثناء البيع؟ 05  
 ـ صعوبة تقدمي املعلومات بشكل كايف

من العمالء وحتديد رغباته مع صعوبة التعامل والتصرف مع بعض الشخصياتـ صعوبة تفهم العميل   
 ـ ال توجد صعوبات

ـ إذا تقدم عميل لك بمجموعة من االستفسارات أو االعتراضات هل؟ 06  
 ـ تعرتف له بالنقائص املوجودة وتتجنب اجلدل وتضخيمه

 ـ حتويل استفسارات العميل إىل مزايا تفضيلية إغرائية
قد خططت لإلجابات احملتملة لبعض االستفسارات ورمبا الجتيبه على بعضها ـ تكون  

 
 

ـ كيف تصف قدرتك على اإلنصات؟ 07  
 ـ تنصت بعمق

 ـ ال تنصت ودائما تقاطع



 ـ تنصت....ولكن للحقائق فقط
 



 : ملخص

تنظر املنظمات ببالغ األمهية إىل العميل وتصرفاته عند تصميم منتجاهتا وتقدير حجم مبيعاهتا ووضع 
خظتها التسويقية وكيفية الوصول إىل الزبون واختيار الوسائل واألدوات الرتوجيية، إال أن صعوبات 

األفراد غري متشاهبة، فما يقوم به تواجهها يف دراسة معايري تفضيل هذا األخري للسلع كون أن تصرفات 
زبون من سلوك وتصرفات جتاه سلعة معينة قد خيتلف عنه آخر، وقد يفضل وسيلة إعالنية لسلعة فيما 

يرفضها آخر وهنا يربز دور رجل البيع كونه احملرك األساسي للصفقة فهو حلقة الوصل بني املؤسسة 
دائه يف هذا البحث سيتم دراسة أحد األنشطة املتعلقة وعمالئها ، كما أن لرجل البيع عوامل مؤثرة يف أ

 بالرتويج وهي البيع الشخصي.

 البيع الشخصي،رجل البيع ، األداءالكلمات المفتاحية: 

 

L'entreprise attache une grande importance aux   clients et à leurs réactions lors 
de la conception de ses produits, l'estimation des volumes des ventes et la mise en 
place de son plan de marketing. Cependant, elle se voit confrontée à des 
difficultés pour étudier les critères de préférence des  marchandises étant donné la 
non-similitude des réactions des clients envers les différents produits et supports 
publicitaires. C'est à partir de là que le rôle du vendeur devient crucial car il est le 
lien entre l'entreprise et ses clients ce qui le rend le moteur principal de la 
transaction. Les performances du vendeur sont affectées par plusieurs facteurs. 
Dans cet exposé on va étudier une des actions relatives à la promotion, il s'agit de 
la vente personnelle . 

Mots clés : la vente personnelle, le vendeur, les performances 
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