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 بعد جيد جييد 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 سيروا وتعبوا من أجل رضائي    عملي ىذاأىدي ثمرة    
 وىنائي، 

 .امأمي أطال اهلل في عمرىمين أبي و إلى من منحوني فرصة الوجود إلى الوالدين الكري
 .جميع أفراد أسرتيىذا العمل إلى    كما أىدي

 .و األستاذة قصاص وإلى جميع أساتذة تخصص تسويق " سليمان عائشة":  ةي المشرفتأستاذ  لىوإ
 .إلى أمي عائشة و أبي لحضر اللذان سانداني طيلة مشواري الدراسي بارك اهلل في عمرييا

 زوجي وكل العائلة الكريمةإلى  
.  

 .وإلى كل من ساىم من قريب ومن بعيد في إعداد ىذا العمل
 وجل أن يوفقنا إلى ما يحبو ويرضاه. نطلب من اهلل عز  اوأخير 

 
 
 

 . عبد اهلل بن سلوى ف اطمة الزىراء
 



 

 

 

 
 

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

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

اجبي  ويقتضي و إلى األستاذة قصاص، األستاذ يسعد، أختي أمينة  بالشكر الجزيل    و وبامتنان أتقدم
 أن أشكر زميالتي في الدراسة .

 
 

 . عبد اهلل بن سلوى فـاطمة الزىراء
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 (27ـــــ 3)اجلدول رقم 
 (28ـــــ 3)اجلدول رقم 
 (29ـــــ 3)اجلدول رقم 

 الفرق بني املفهوم التسويقي واملفهوم اإلنتاجي.
 فراد واملؤسسات.االختالفات بني العمالء، األ

 أنواع السلوك اإلنساين.
 توزيع العمالء حسب اجلنس.

 توزيع العمالء حسب فئات العمر.
 توزيع العمالء حسب املستوى التعليمي.

 توزيع العمالء حسب املهنة.
 توزيع العمالء حسب األقدمية يف التعامل.

 املدربة من غري املدربة و أثر ذلك على رضا العمالء. عدد ونسبة القوى البيعية 
 تقييم العمالء للخدمات املرافقة.

 رأي العمالء للخدمات املرافقة لعملية البيع من حيث عناصرها املادية.
 نسبة العمالء الذين تصلهم املعلومات اجلديدة.

 التفرقة يف التعامل مع العمالء.
 احتجاجات على اخلدمات املرافقة لعملية البيع.نسبة العمالء الذين قدموا شكاوى و 

 تقييم العمالء الستجابة املؤسسة لشكاويهم واحتجاجاهتم.
 تقييم العمالء ملدة ضمان املنتجات.

 رضا العمالء على اخلدمات املرافقة لعملية البيع.
 نسبة العمالء الذين استفادوا من خدمات مابعد البيع.

 منها العمالء. نوع الضمانات اليت استفاد
 أثر سرعة االستجابة يف تقدمي اخلدمة على رضا العمالء.

 أثر العناصر اإلنسانية للخدمة على رضا العمالء.
 أثر العناصر املادية للخدمة على رضا العمالء.

 أثر جودة خدمات ما بعد البيع خالل مدة الضمان على رضا العمالء.
 ن على رضا العمالء.أثر جودة خدمات ما بعد البيع خارج الضما

 أثر تقدمي الشكاوى على رضا العمالء.
 أثر االستجابة للشكاوى على رضا العمالء.

 رضا العمالء على خدمات ما بعد البيع.
 رضا العمالء على كل اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة سامسونج.

 اقرتاحات العمالء لتحسني اخلدمات املقدمة أثناء عملية البيع وما بعد البيع.
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 قائمة األشكال:
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 (3ــــ 2) الشكل رقم

 (4ــــــ 3الشكل رقم )
 ( 5 ــــ3)الشكل رقم 

 عناصر النشاط التسويقي.
 النوذج العام لالتصاالت.

   AIDAمنوذج 
                                                         اهليكل التنظيمي للمؤسسة

 اسرتاتيجية التوزيع مبؤسسة سامسونج
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 أ
 

 

إن بقاء واستمرار ادلؤسسة يف سوق تشتد فيو ادلنافسة، سواء كان سوق مستهلكني هنائيني أو مشرتين 
صناعيني مقرتن برضا عمالئها على منتجاهتا وخدماهتا، فاألسواق اليوم تطورت وتطور معها أداء 
ادلؤسسات اليت تنشط فيها، ويظهر ىذا التطور من خالل التميز والتنوع والتخصص يف ادلنتجات 
واخلدمات اليت تقدمها.فقد ظهرت بعض اخلدمات ترافقها منتجات، ومنتجات ترافقها خدمات، 

 وأضحت ىذه اخلدمات ذات أمهية كبرية جيب على البائع تقدميها ألهنا جزء ال يتجزأ من ادلنتوج، ويف
  بعض األحيان يكون ذلا دور مهم يف توجيو القرار الشرائي للعمالء.

مل تعد عملية تنفيذ الصفقة بني البائع وادلشرتي تعتمد على جودة ادلنتوج فقط، بل أصبح العميل يتطلع 
إىل أكثر من ذلك حيث أصبح لديو العديد من اخليارات أمامو يف ظل اشتداد ادلنافسة ، وعلى ىذا 

صبح على عاتق ادلؤسسة البحث عن طرق جديدة توصلها إىل كسب رضا عمالئها و الوصول األساس أ
هبم إىل درجة الوالء عن طريق استعمال البيع الشخصي كوسيلة  لتحسني خدماهتا وبالتايل االنطباع 

 اإلجيايب عنها وحتسني صورهتا. 

يصبح ىذا وفعالية البيع الشخصي ىذه ادلعطيات اليت توحي بوجود عالقة بني جودة اخلدمة  لومن خال
ادلوضوع من ادلواضيع اذلامة يف رلال التسويق خاصة يف ظل ادلنافسة الشديدة بني ادلؤسسات، مما يزيد 

خدماهتا لعمالئها.من حرص واىتمام إدارة ادلؤسسات االقتصادية على حتسني   

 ومما تقدم يمكن حصر إشكالية البحث في السؤال التالي:

حتسني خدمة العمالء؟ يفالبيع الشخصي ة ما مدى مسامه  

 وبناء عليه يقودنا هذا السؤال إلى طرح األسئلة الجزئية التالية:

 ـ ماىو مفهوم البيع الشخصي؟ وما ادلقصود خبدمة العمالء؟ وما العالقة بينهما؟

 ـ ما طبيعة خدمة العمالء؟ و ما ىي زلدداهتا؟
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ب  
 

راضني على اخلدمات ادلقدمة ذلم؟ وما عالقة ذلك مبستوى ادلهارات  جـ ىل عمالء مؤسسة سامسون
 البيعية لرجال البيع؟

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

 البيع الشخصي لو الدور الكبري يف حتسني خدمة العمالء يف ادلؤسسة االقتصادية.

كن حتديد الفرضيات الفرعية التالية:وعليو مي  

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعناصر ادلادية خلدمات ما بعد البيع على رضا العمالء. الفرضية األولى:  

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعناصر اإلجرائية   خلدمات ما بعد البيع على رضا  الفرضية الثانية:
 العمالء.

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعناصر اإلنسانية خلدمات ما بعد البيع على رضا  الفرضية الثالثة:
 العمالء.

 أهمية البحث:

 تكمن أمهية البحث يف:

 الفهم الواضح واجليد للتسويق يساعد ادلؤسسة اجلزائرية على إدراك أمهية رضا العمالء.

وبالتايل زيادة االىتمام بالعنصر البشري ـ التعرف على دور البيع الشخصي يف حتسني خدمة العمالء، 
وتنميتو كما ونوعا خاصة الذين ذلم اتصال مباشر بالعمالء يؤدي إىل حتسني صورة ادلؤسسة يف البيئة 

.اليت تعمل فيها  

 

 أهداف البحث:

 تتمثل أىداف البحث يف:
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ت  
 

 ـ حتديد العالقة بني البيع الشخصي ومستوى خدمة العمالء.

حات للمؤسسة زلل الدراسة من أجل حتسني أداء عملية البيع الشخصي كمنطلق ـ تقدمي بعض االقرتا
 للوصول إىل ىدف أساسي أال وىو إرضاء العمالء.

 ـ كيفية مواجهة اعرتاضات العمالء وكيفية إرضائهم.

 منهجية البحث:

صاء العمالء نظرا لطبيعة ادلوضوع ادلتناول فإن البيانات ادلراد احلصول عليها تنحصر يف زلاولة استق
ومعرفة آرائهم حول مستوى اخلدمة اليت تقدم ذلم من طرف رجال البيع، وبالنسبة للتحسني يف اخلدمة 
ادلقدمة من خالل العناصر ادلادية واإلجرائية واإلنسانية و بالنظر إىل ىذه معطيات فإن ادلنهج الوصفي 

 التحليلي يتفق مع ىذه اخلصائص اليت متيز ىذا ادلوضوع.

 المجال الزماني للدراسة:

 
بالنسبة للمجال الزماين للدراسة ادليدانية، فيمكن القول أنو حتدد بشهرين بالتقريب، حيث مت تقسيم 
ىذه ادلدة إىل مراحل بداية بالتعرف على مصاحل ادلؤسسة ونشاطاهتا مث احلصول على الوثائق الداخلية 

على ادلعلومات عن طريق ادلقابلة لبعض ادلوظفني  اخلاصة بالنشاطات خالل السنوات ادلاضية واحلصول
ورؤساء ادلصاحل باإلضافة إىل توزيع االستمارة ادلوجهة للعمالء ويف األخري مت مجع االستمارات اليت 

 وزعت.

 تقسيمات البحث:

، األول عرض مفهوم التسويق  التسويق من خالل مباحثو الثالثةــــ الفصل األول خصص ألساسيات يف
، يف حني تناول ث الثاين لعناصر النشاط التسويقي والفرصة التسويقيةتطوره، بينما تعرض ادلبح ومراحل

 لثالث اسرتاتيجيات ادلزيج التسويقي.ادلبحث ا



ـــةادلقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ث  
 

تعرض للبيع  ـ الفصل الثاين تناول دور البيع الشخصي يف حتسني خدمة العمالء مبباحثو الثالثة ، األول
أما الثاين فطبيعة خدمة العمالء ومتطلبات جودهتا بينما الثالث  الشخصي مبختلف مفاىيمو و أىدافو

 فتحدث عن دور البيع الشخصي يف حتسني خدمة العمالء.

أربعة ــــ الفصل الثالث خصص لدراسة حالة مؤسسة سامسونج لألجهزة الكهرومنزلية ومت تقسيمو إىل 
ؤسسة ميدان الدراسة أما الثاين فتم فيو مباحث، األول خصص دلنهجية الدراسة ادليدانية والتعريف بادل

تشخيص للمزيج التسويقي للمؤسسة أما الثالث فعرض حتليل استبيان العمالء وأخريا ادلبحث الرابع 
 تناول اختبار صحة الفرضيات.
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 :تمهيد

ابتداء من العشريتُت األخَتتُت، تزايد اىتماـ الباحثُت يف التسويق واؼبسَتين يف اؼبؤسسات االقتصادية بنوع جديد 
من التسويق يهدؼ إىل البحث عن كيفية احملافظة على العمالء بدال من كسب عمالء جدد هبدؼ زبفيض 

إطار ؿبيط خارجي يتمثل بأسواؽ مشبعة زبتص بعروض التكاليف التسويقية واحملافظة على اغبصص السوقية يف 
 متنوعة ومنافسة شديدة.

ؽبذا الغرض  التسويق،نتيجة ىذا التوجو اعبديدة للتسويق ظهرت العديد من اؼبسامهات النظرية والعملية حوؿ 
ـو ىذا الفصل لإلطار النظري للتسويق حيث تناوؿ ثالثة مباحث األوؿ مت فيو عرض مفهسيتم التطرؽ يف 

 التسويق وتطوره أما الثاين عناصر النشاط التسويقي والفرصة التسويقية، و أخَتا اسًتاتيجيات اؼبزيج التسويقي.
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  همفهوم التسويق وتطور  األول:المبحث 

 تمهيد:

لعل كثَت من الناس و لكثرة اإلعالنات اليت يراىا ويسمعها يظن أف التسويق ىو فن اإلعالف عن منتجات 
اؼبؤسسة،  لكن ىذه االذباىات سبثل جوانب أساسية للعمل التسويقي، ولكنها ال تعرب عن التسويق دبفهومو 

 الواسع.

 مفهوم التسويقاألول:المطلب 

مر التسويق والفكر التسويقي بعدد من اؼبراحل والتطورات ، ومن مث بعدد من اؼبفاىيم اليت انعكست على تطور 
يفسر االختالفات يف ؾبمل تعاريفو من فًتة إىل أخرى حىت وصل إىل الصورة اليت اتفق مكوناتو ومراحلو، وىذا ما 

 عليها الكثَت من الكتاب و اؼبمارسُت يف الوقت اغباضر ومن بُت التعاريف العديدة و اؼبختلفة للتسويق مايلي :

 :1985وعام 1961ـ تعريف الجمعية األمريكية للتسويق في عام  1

وقد أصبح ذلك التعريف رظبيا  8491األمريكية للتسويق بالتعريف الذي قدـ يف عاـ لقد أخذت اعبمعية 
 ىو:ووفقا ؽبذا التعريف فإف التسويق  ،8491عاـللتسويق يف 

 1"أداء أنشطة األعماؿ اليت زبتص بانسياب السلع واػبدمات من اؼبنتج إىل اؼبستهلك أو اؼبستخدـ "

التعريف من جانب الدارسُت للتسويق ، فقامت اعبمعية األمريكية بتقدمي ؽبذا  وقد وجهت بعض االنتقادات
نفيذ ، خلق ، تسعَت ، ترويج يتمثل يف كوف التسويق ىو"العملية اػباصة بتخطيط ، ت 8491تعريف آخر يف عاـ 

 األفراد وتوزيع األفكار أو السلع أو اػبدمات الالزمة إلسباـ عمليات التبادؿ واليت تؤدي إىل إشباع حاجات 
 2وربقيق أىداؼ اؼبنظمات".

 

                                                           
 .9، ص 8441، الدار اعبامعية ، االسكندرية، مصر ،  " المفاىيم واالستراتيجياتؿبمد فريد الصحن : التسويق 1
 .98، ص 2112، دار اعبامعة اعبديدة ، االسكندرية ، مصر ،  " مدخل تطبيقي"عبد السالـ أبو قحف : التسويق 2
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 Peter Drucker):  )ـ حسب بيتر دراكر2

"التسويق يعمل على بلوغ اؽبدؼ الرئيسي للمؤسسة وىو ربقيق أقصى مردودية الستثمارىا وىو أفضل وسيلة 
 3إىل أنو عملية تكييف اؼبنتجات دوما مع حاجات اؼبستهلك ". باإلضافةللربح اؼبرغوب فيو على اؼبدى الطويل ، 

يركز بيًت دراكر يف ىذا التعريف على اؽبدؼ األساسي من وراء تسويق اؼبؤسسة ؼبنتجاهتا ، أال وىو ربقيق أقصى 
ى مردودية لالستثمار ، كما أنو أفضل وسيلة ديكن أف تستخدمها اؼبؤسسة لتحقيق الربح اؼبرغوب فيو على اؼبد

 تتبناىا اؼبؤسسة بغية ربقيق أىدافها . إسًتاتيجيةالطويل ، وبذلك يؤكد تعبَت اؼبدى الطويل أف التسويق ىو 

 

 (Philipe Kotler)  :رلكوتـ تعريف  3

 4التسويق ىو:" نشاط أفراد موجو إلشباع اغباجات وتلبية الرغبات من خالؿ عملية اؼببادلة".

 المطلب الثاني :نشأة االتسوق 

ـ على 8991يشَت كوتلر ودراكر أف البداية األوىل لنشأة وظهور التسويق كاف ؼ القرف السابع عشر . ففي عاـ 
 ((DEPT- SOREوجو التقريب قامت عائلة ميسيوي اليابانية بإنشاء أوؿ متجر يسمى 

مية اؼبوارد الالزمة سياسات تصميم اؼبنتجات ، وتن وكاف ذلك يف مدينة طوكيو اليابانية  ومنذ ذلك الوقت ظهرت 
لإلنتاج ، وظهرت اإلعالنات اؽبادفة إىل جذب اؼبستهلكُت مثل : التسأؿ ... إشًتي من عندنا...وإذا مل ترض 

 5دبا نقدمو لك ديكنك اسًتداد نقودؾ .

ويف اغبقيقة أف الغرب مل يعرؼ شيئا عن التسويق إال يف منتصف القرف التاسع عشر على يد شركة ىارفسًت 
ية، وقد كاف سَتوس ماكورميك أوؿ من أشار إىل أف التسويق يعترب جوىر أو مركز نشاط الرئيسي بل الوحيد العاؼب

                                                           
3Mohamed seghir djitli :comprendre le Marketing ,Berti édition , Alger,1990,p13. 
4
Kotler & dubois :Marketing Management ,10eme  édition, publi union 

editions,Paris,France ,2000,p34. 
 ، 81دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، بدوف سنة نشر، ص  ،التسويقأساسيات  قحف:السالـ أبو عبد 5
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للمؤسسة، وقد ظهر مصطلح التسويق كمقرر دراسي  جبامعة بنسلفانيا يف أوائل القرف العشرين، ومت تدريسو ربت 
 عنواف :

 (WISCONSIN)ساليب التسويق جبامعة قاـ بتلر بتدريس أ 8481تسويق اػبدمات ، وبعدىا يف عاـ 

أما منظمات األعماؿ فقد ظهر هبا أوؿ قسم للتسويق وحبوث التسويق يف أوائل القرف العشرين ، حيث قامت  
، وذلك ربت إسم البحث التجاري، ومنذ عاـ 8488شركة كَتتس بإنشاء قسم حبوث التسويق يف عاـ 

مريكية أمهية نشاط التسويق دبجاالتو اؼبختلفة، واستمر ىذا ، أدركت الشركات الصناعية والتجارية األ8481
 6االىتماـ حىت اآلف .

ويف الوقت اغبايل أصبح التسويق ؿبل اىتماـ كل اؼبؤسسات دبا يف ذلك تلك اليت الهتدؼ إىل ربقيق أىداؼ مثل 
 اؼبستشفيات، اعبامعات، اعبمعيات، وغَتىا.

 اط التالية:ص نشأة و ظهور التسويق يف النقيوديكن تلخ

 : عائلة ميسيوي اليابانية أنشأت أوؿ متجر.8991

 : التسويق جوىر نشاطات شركة ىارفيسًت العاؼبية .8191

 ة ظهور التسويق يف الغرب.اي: بد8411

 : ظهور التسويق كمقرر يدرس يف اعبامعات األمريكية.8488

 اإلعالف والًتويج للخدمات اؼبصرفية.ما بعدىا دخل التسويق إىل البنوؾ يف شكل من أشكاؿ  : و8499

 تطور المفهوم التسويقي الثالث:المطلب 

ديكن إرجاع االختالفات يف اؼبفاىيم اذباه التسويق إىل اؼبراحل اؼبختلفة اليت مر هبا حىت وصل إىل الصورة اليت اتفق 
 عليها الكثَت من الكتاب والدارسُت يف الوقت اغباضر.

                                                           
 .28، مرجع سابق ذكره، ص"مدخل تطبيقي": التسويق عبد السالـ أبو قحف6



التسويق أساسيات حول                      الفصل األول                                    

 

10 
 

تلفة، فقدديا كاف اؼبشًتوف يتسابقوف وراء اؼبنتجُت للحصوؿ على منتجاهتم، حيث  فالتسويق قد مر دبراحل ـب
كانت طلبات اؼبستهلكُت ؿبدودة، أما يف الوقت اغباضر فإف عدد اؼبنتجُت الذين ينتجوف السلع اؼبتماثلة والبديلة 

تنافس من أجل اغبصوؿ أصبح كبَتا جدا، فبا أدى إىل وجود فائض يف اإلنتاج وتكديس للبضائع، وبذلك زاد ال
 7على العمالء.

 ىي:وقد تطور اؼبفهـو التسويقي وفق طبسة مراحل 

 ـ التوجو اإلنتاجي للتسويق:1

يقـو ىذا التوجو على إنتاج أكرب قدر فبكن من السلع، ألف الطلب على السلعة أكثر فبا ىو معروض، وقد كاف 
العاؼبية الثانية ، حيث كاف اإلنتاج أقل فبا ىو مطلوب فعال من قبل ؽبذا التوجو مربراتو اؼبنطقية بعد انتهاء اغبرب 

اؼبستهلكُت، كما أف اىتماـ اؼبنتجُت وفق ىذا التوجو كاف منصبا على مقابلة ما ىو مطلوب فعال، ودوف إعطاء 
 8األمهية لنوعية ما يتم إنتاجو.

ىا كاف ضعيفا جدا وينظر للتسويق على أنو يف ىذه اؼبرحلة مل يكن ىناؾ أي اىتماـ باألنشطة التسويقية، فدور 
 ويرى البعض بأهنا مكملة ؽبا. اإلنتاج،وظيفة الحقة لوظيفة 

  ـ التوجو السلعي للتسويق : 2

يقـو ىذا التوجو على الفكرة األساسية وىي السلعة اعبيدة واليت تتصف باعبودة وأداء فعاؿ تبيع نفسها، أي أف 
ىذا مادفع بالشركات اإلنتاجية إىل ربسُت نوعية السلع اؼبنتجة، وبذلك ظهرت اؼبستهلكُت  سيقوموف بشرائها، و 

يف ىذه الفًتة مشكلة كبَتة ترتبط بقضية التسعَت، وذلك من ناحية مدى مطابقتو للقدرات الشرائية للمستهلكُت 
اعبيدة يزيد عن اؼبستهدفُت، ومن مث بدأت مشاكل التوزيع تتفاقم، كوف من ىذه اؼبعروض السلع ذات النوعيات 

      اؼبطلوب منها من قبل اؼبستهلكُت الذين مل تؤخذ قدراهتم و أذواقهم الشرائية يف االعتبار عند ربديد نوعية 
 9أو مستوى جودة نلك السلع.

                                                           
 81، ص2118، دار الصفا للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عماف، األردف، مبادئ التسويقزياد ؿبمد الشرماف وعبد الغفور عبد السالـ : 7
، 2118الطبعة الثانية، عماف، األردف، ، دار وائل للنشر والتوزيع، إدارة المبيعات والبيع الشخصيؿبمد عبيدات، ىاين الضمور، شفيق حداد، 8

 .22ص
 .22مرجع سابق ذكره، ص ،إدارة المبيعات والبيع الشخصيؿبمد عبيدات، ىاين الضمور، شفيق حداد،9
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 ـ التوجو البيعي للتسويق: 3

ؼبعروض من السلع فيها إىل تراكمات سلعية مل يعد دبقدور الطلب أف يستوعبها، فبا أدى إىل ظهور فائض يف ا
اليت يتم إنتاجها، فبدأ اىتماـ اإلدارة ينتقل من قضايا اإلنتاج إىل مواجهة التحدي اعبديد اؼبتمثل يف اخنفاض 

الطلب. وقد بدأ ىذا التوجو واضحاخالؿ الكساد العظيم يف الثالثينات من القرف العشرين، وكاف على مؤسسات 
ثَت على اؼبستهلكُت، وؽبذا انصبت اعبهود على البحث عن أقبع أساليب األعماؿ أف تبذؿ جهودا بيعية كبَتة للتأ

البيع والًتويج، وظهرت طبقة متخصصة من الوسطاء لسد الفجوة اليت قبمت عن عدـ التوازف بُت قوى اإلنتاج 
 10وقوى االستهالؾ.

ؤسسة ال تبحث دائما عن خالؿ ىذه اؼبرحلة كاف االعتقاد السائد أف اؼبستهلك ال يشًتي اؼبنتوج تلقائيا، فاؼب
توافق خ، فصائص اؼبنتوجات مع حاجات ورغبات الزبائن فهي تعمل كثَتا على القوى اؼبادية، ومنها اؼبصاريف 

 االعالنية ومسامهة البائعُت يف تنشيط اؼببيعنت وغَتىا.

 ـ التوجو التسويقي: 4

أمهية ربديد حاجات ورغبات وأذواؽ  بدأ رجاؿ التسويق يف بداية التسعينات من القرف العشرين يف إدراؾ
اؼبستهلكُت وإمكاناهتم قبل تقرير ما جيب إنتاجو من سلع، وكاف التزايد ضمن ىذا التوجو على إنتاج ماديكن 

تسويقو للمستهلكُت يف األسواؽ اؼبستهدفة، وحسب ما ربدده نتائج دراسات وحبوث التسويق، وبذلك أصبحت 
التسويق أبرزىا تبٍت تصميم وتنفيذ ومتابعة كافة االسًتاتيجيات التسويقية مهاـ كبَتة تقع على عاتق مديري 

 11اؼبمكنة التنفيذ فعال.

 ـ المفهوم االجتماعي للتسويق: 5

يف العصر اغبديث أصبح ىناؾ مطالبة يف إجياد نوع من التوافق واالنسجاـ بُت اؼبسؤولية االجتماعية للمشروعات 
 12يث للتسويق وىو إشباع حاجات ورغبات اؼبستهلكُت.وبُت ما يرمي إليو اؼبفهـو اغبد

                                                           
 .14، ص2112، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف،أصول التسويقناجي معال ورائق توفيق، 10

11
 .29،مرجع سابق ذكره، ص إدارة المبيعات والبيع الشخصير، شفيق حداد، ضبد عبيدات، ىاين الضمو م

 .28،مرجع سابق ذكره، ص مبادئ التسويقزياد ؿبمد الشرماف عبد الغفور عبد السالـ، 12
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ومنو ديكن تعريف اؼبفهـو االجتماعي للتسويق على أنو:"مدخل الزباذ القرارات يؤدي إىل تكامل كل أنشطة 
 13اؼبؤسسة من أجل إشباع حاجات ورغبات اؼبستهلك، دوف تعميم نتائج ىذا اإلشباع على اجملتمع ككل.

ويق ىو تعبَت عن اذباه وىدؼ كل مؤسسة من اؼبؤسسات ، وىذا نتيجة لتوسع األنشطة فاؼبفهـو االجتماعي للتس
التسويقية واآلثار البعيدة اؼبدى لبعض النشاطات، فهو يدعوا إىل األخذ بعدة اعتبارات ؾبتمعة  إعداد القرارات 

 14التجارية وىي: حاجات اؼبستهلكُت، أىداؼ اؼبؤسسة، رفاىية ومصلحة اجملتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .29، ص8444ػ8441، مصر، اإلسكندرية، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، : مبادئ التسويقإظباعيل السيد13

14
Kotler & Dubois : Marketing Management ,8eme édition , publie-Union édition, Paris, 

France,1994,P27 . 
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 ( : الفرق بين المفهوم التسويقي والمفهوم اإلنتاجي 11جدول رقم )

 الخصائص التوجو التسويقي التوجو اإلنتاجي
اغباجات تشبع باؼبنتوجات 

 اؼبصنوعة
حاجات اؼبستهلكُت توجو أنشطة 

 اؼبؤسسة
 الموقف اتجاه المستهلكين

 الموقف اتجاه المنتوجات اؼبؤسسة تنتج ما ديكن بيعو اؼبؤسسة تبيع ما تنتجو
اؼبهم ىو اؼبنتوجات اعبديدة اليت  ما بقي بعد تغطية التكاليف

 تشبع وترضي حاجات اؼبستهلكُت
 (، االبتكارالتجديد)اإلبداع

 الربح ىدؼ لو أولوية ما بقي بعد تغطية التكاليف
قياس اؼببيعات، وتسهيل استعماؿ  ضباية اؼبنتوج

 اؼبنتوج
 

 التغليف والتعبئة

 آجال التسليم والنقل )التحويل( تتبع حاجات ورغبات الزبائن تتبع اإلنتاج واؼبخزوف
 اإلشهار اإلصرار على اجيابيات اؼبنتوج اإلصرار على جودة اؼبنتوجات

 
 دورة قوة البيع مساعدة الزبوف بيع اؼبنتوجات اؼبصنوعة

J.P.HELFER.ET.J.ORSONI : Marketing, : SOURCE

VuibertGestion, Paris France, 1982, P13. 
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 : عناصر النشاط التسويقي والفرصة التسويقيةنيالمبحث الثا

عرض التعاريف اؼبختلفة للتسويق يالحظ أف ىناؾ العديد من اؼبفاىيم اليت ربدد عناصر النشاط لمن خال 
ألهنا دبثابة األساسيات اليت يرتكز عليها  التسويقي، واليت جيب على أي دارس أو فبارس التعرؼ عليها ودراستها

ىذا النشاط، ومنها العناصر التسويقية اؼبعروفة مثل اغباجات، الرغبات، الطلب، اؼبنتجات، التبادؿ، اؼبعامالت، 
 األسواؽ.

 ومن اؼبفاىيم اؼبتعارؼ عليها يف التسويق الفرصة التسويقية، واليت بدورىا تتيح لكل مؤسسة كانت ضماف تواجدىا
يف األسواؽ . وقد تكوف فرصة اؼبؤسسة من خالؿ استغالؿ أو اكتشاؼ حالة أو وضعية مل توظف وتستغل بعد 

 يف العناصر األساسية للتسويق السابقة الذكر.

 المطلب األول: عناصر النشاط التسويقي

ات والرغبات، إف العناصر واؼبفاىيم األساسية يف التسويق كثَتة ومتعددة، منها بشكل عاـ وأساسي اغباج
 (:18الطلب، اؼبنتجات، عملية التبادؿ، اؼبعامالت، واألسواؽ، كما يوضحو الشكل رقم )
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 (: عناصر النشاط التسويقي11الشكل رقم)

 
ص ،ً 8441ؿبمد فريد الصحن، التسويق"مفاىيم واسًتاتيجيات"، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، المصدر: 

11. 

 

 

 

 

 

 

 الحاجات

 الرغبات

 الطلب

 التبادل المنتجات

 المعامالت

 األسواق
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 15شرحا ـبتصرا لعناصر النشاط التسويقي األساسية: وفيما يلي

 ـ الحاجات: 1

تعترب اغباجات اإلنسانية اؼبفهـو األساسي لدراسة التسويق، فاإلنساف لديو العديد من اغباجات يسعى إىل 
إشباعها، وتتضمن  ىذه اغباجات ؾبموعة اغباجات اؼبادية كالطعاـ واؼبلبس والدؼء واألماف، واغباجات 

وربقيق الذات، وبطبيعة اغباؿ يسعى الفرد  االجتماعية كاالنتماء و التفاعل والتقدير، واغباجات الفردية كاؼبعرفة
بالتدرج إىل إشباع ىذه اغباجات، حبيث ينتقل من مستوى معُت من اإلشباع إىل مستوى أعلى كمحاولة إشباعها 

 بشكل أػكرب.  

 ـ الرغبات: 2

خدـ يف سبثل الرغبات مرحلة متقدمة من اغباجات، ومن مث فإف الرغبات يف بعض األحياف ىي الوسائل اليت تست
إشباع اغباجة وزبتلف رغبات الفرد باختالؼ الثقافة واغبضارة والشخصية، فقد يشعر الفرد حباجة إىل الطعاـ 

 فيختار سلعة معينة إلشباعها.

 ـ الطلب:  3

بات غَت ؿبدودة   وموارد وأمواؿ ؿبدودة ومن ىنا تظهر اؼبعادلة الصعبة. فعلى الفرد األفراد لديهم رغ يالحظ أف
ار اؼبنتجات اليت سبده بأقصى إشباع فبكن يف حدود موارده اؼبالية، وؽبذا فإف الطلب على سلعة يتحدد أف خيت

 الشرائية لديو. برغبة الفرد يف اقتنائها والقدرة

واؼبؤسسة الناجحة ىي اليت تتنبأ حبجم الطلب اؼبتوقع على منتجاهتا، ألف ذلك يساعدىا يف ربديد اغبجم اؼبالئم 
 الطاقات اؼبطلوب توفرىا. من اإلنتاج و 

 ـ المنتجات: 4

فإذا  اجد  منتجات  إلشباع ىذه اغباجاتوالرغبات اإلنسانية وظهور الطلب عليها يتطلب تو  إف وجود اغباجات
           رر شراء جهاز فيديو )سلعة مادية(شعر الفرد باؼبلل والضجر فإنو يكوف حباجة إىل التسلية، وؽبذا قد يق

                                                           
 .21-81مرجع سبق ذكره، ص، التسويقؿبمد فريد الصحن، إظباعيل السيد، نادية العارؼ، 15
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فندؽ )خدمة(، أو فبارسة بعض التمرينات الرياضية)نشاط(، أو الذىاب إىل السَتؾ، ومن مث فإف  أو الذىاب إىل
ىذه البدائل متاحة إلشباع حاجة معينة لدى اؼبستهلك، وبطبيعة اغباؿ يقـو اؼبستهلك باختيار اؼبنتج الذي يقدـ 

لك السلع اؼبادية فقط، بل ديكن أف لو أفضل إشباع فبكن من بُت ؾبموعة اؼبنتجات اؼبتاحة. اؼبنتجات ليست ت
 تكوف خدمة أو فكرة، ومنو فإف أي شيء يشبع حاجة ويليب رغبة فهو منتوج.  

 ـ التبادل: 5

يستطيع الفرد اغبصوؿ على منتجات تشبع حاجاتو وتليب رغباتو بواسطة طرؽ عدة، فقد يقـو بتوفَتىا بنفسو عن 
م أحد ما على توفَتىا لو، وقد يقرر اغبصوؿ عليها مقابل شيء طريق إنتاجها أو زراعتها، وقد يسرقها أو يرغ

 ديلكو أي عن طريق التبادؿ.

 ـ المعامالت:  6

تعترب اؼبعامالت الوحدة األساسية للتبادؿ، فعندما يتفق الطرفاف على عملية التبادؿ ديكن القوؿ عندئذ أف ىناؾ 
معاملة قد سبت، ولذلك فإف ؿبور اؼبعامالت ىي القيمة اليت حيصل عليها الطرفاف، وتشمل ىذه القيمة العديد من 

 لذي حيصل عليو الطرؼ اآلخر.واؼبقابل ا االتفاؽ، مكاف االتفاؽاألبعاد منها: وقت 

 ـ األسواق:  7

إف مفهـو التبادؿ يقودنا يف النهاية إىل مفهـو السوؽ، فالسوؽ يتكوف من كافة اؼبستهلكُت احملتملُت الذين لديهم 
حاجة أو رغبة معينة، ولديهم االستعداد والقدرة إلسباـ عملية التبادؿ من أجل إشباع ىذه اغباجة أو الرغبة، 

ف حجم السوؽ يعتمد على عدد اؼبستهلكُت احملتملُت والقدرة الشرائية لديهم واستعدادىم لتقدمي ىذه ويالحظ أ
 اؼبوارد للوصوؿ إىل مستوى إشباع معُت.

فقد تعددت وجهات النظر اػباصة بالسوؽ، فهناؾ من ينظر إليو على أنو اؼبكاف الذي يلتقي فيو البائعوف 
 لسلع، وربدده قوى الطلب والعرض.واؼبشًتوف ويتم فيو ربويل ملكية ا

من خالؿ العناصر األساسية للتسويق، يالحظ بأهنا تفسر التسويق على أنو عملية اجتماعية وإدارية، حيصل من 
خاللو األفراد واعبماعات على احتياجاهتم ورغباهتم، من خالؿ خلق وتقدمي وتبادؿ اؼبنتجات ذات القيمة يف 

 األسواؽ.
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 صة التسويقيةالمطلب الثاني: الفر 

فرصة اؼبؤسسة ديكن أف تكوف يف عنصر من عناصر النشاط التسويقي، فيمكن أف تكوف يف جزء من السوؽ 
      حاجة غَت مشبعةالذي يتكوف من اؼبستهلكُت اعبدد بالنسبة للمؤسسة، وديكن أف تكوف فرصة من خالؿ 

 لبعض اؼبستهلكُت يف منطقة ما. ةأو رغبة غَت ملبا

 الفرصة:ـ تعريف  1

 إماؾبتمع معُت، وىذه اغباجة ترتبط  أو:"اكتشاؼ حاجة غَت مشبعة يف سوؽ بأهناتعرؼ الفرصة التسويقية 
خدمة معينة، وقد يكوف عدـ اإلشباع ىنا مطلق أو نسيب، ويف حالة ما إذا كاف نسيب فإف ىناؾ فائض  أوبسلعة 

 16طلب أي نقص يف عرض سلعة أو عدد مرات تقدمي خدمة معينة".

ديكن النظر إىل الفرصة التسويقية على أهنا ؾباؿ جذب تتمتع فيو اؼبؤسسة دبيزة نسبية تيسر ؽبا النجاح فيو عن 
 منافسيها.

 ـ تصنيف الفرص التسويقية: 2

عادة تصنف الفرص التسويقية حسب جاذبيتها واحتماالت النجاح اليت ديكن أف ربققها اؼبؤسسة بالنسبة لكل 
 فرصة.

 :استراتيجيات المزيج التسويقي ثالثالمبحث ال

إف مسؤوؿ التسويق يف اؼبؤسسة يضع التقديرات أي متغَتات التسويق، واليت جيب أف ذبتمع وتًتتب من أجل 
ازباذ قرار طرح منتوج أو خدمة يف السوؽ، وىي تسمح بًتقب األىداؼ اؼبسبقة التحديد، وىذه اؼبتغَتات 

السوؽ مقارنة باؼبنتوجات اؼبنافسة. فمفهـو اؼبزيج التسويقي ببساطة التسويقية تسمح للمنتوج بأخذ مكانو يف 
 شديدة ماىو إال قائمة جملموعة من اؼبتغَتات التسويقية، ىذه القائمة ربوي اؼبتغَتات األربعة واليت طرحها 

 (mc. carthy)17وىي : اؼبنتج، تسعَته، توزيعو، الًتويج لو. 

                                                           
 .19، ص 2112دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،  ،التسويق: أساسيات عبد السالـ أبو قحف16

17
 Claude demeur : Marketing ,4eme  édition, Sirey édition, Paris, France, 2003, p10-11. 
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ـز مطابقة أنشطة اؼبؤسسة مع قدراهتا من حيث اؼبوارد، فال ديكن ربقيق إف اسًتاتيجيات اؼبزيج التسويقي تستل
اؼبزايا من بعض الفرص اعبديدة إذا مامل تكن اؼبوارد اؼبطلوبة متوفرة، أو ديكن توفَتىا، إذف جيب على اؼبؤسسة 

 صياغة اسًتاتيجيات يف حدود

 اؼبوارد اليت ديكن توفَتىا.

 المنتوج إستراتيجيةالمطلب األول: 

اؼبنتج كل ماتدخلو اؼبؤسسة على اؼبنتوج ومن شأنو إخراجو يف أحسن صورة. وشبة عدد من  إسًتاتيجيةتعٍت 
 اؼبنتج، منها ظبات اؼبنتج وأدائو التجديد، اعبودة، اؼبرحلة اليت عليها اؼبنتج يف إسًتاتيجيةالوسائل اليت تؤثر على 

 يف اؼبنتوجالتعرؼ على أىم اؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا مثل : تعر  دورة حياتو، وقبل التعرض السًتاتيجيات اؼبنتوج سيتم
 أصناؼ اؼبنتجات، دورة حياة اؼبنتوج، اؼبنتجات اعبديدة.

 ـ تعريف المنتوج: 1

يف التسويق اؼبنتوج ىو بشكل أساسي وسيلة إلشباع حاجة، واؼبنتوج الديكن ربديد مفهومو من خصائصو 
ة أخرى واسعة النطاؽ يوجد عنصر اػبدمات، ومنو ديكن القوؿ أف اؼبنتوج الفيزيائية اؼبلموسة فقط، لكن ومن جه

إذف اؼبنتوج ىو ؾبموعة اؼبنافع احملققة  ىو منتوج مادي أي السلعة، ومنتوج غَت مادي أال وىي اػبدمة، ّ
 18للمستهلك.

 ـ أنواع استراتيجيات المنتوج: 3

سًتاتيجيات البديلة ؼبزيج اؼبنتجات، واسًتاتيجيات توجد عدة معايَت لتصنيف اسًتاتيجيات اؼبنتوج ، منها اال
تطوير اؼبنتجات اعبديدة، ومنها ماىو مصنف على أساس مراحل دورة حياة اؼبنتج، ويف ىذا اعبزء يتم تقدمي 

 االسًتاتيجيات البديلة ؼبزيج اؼبنتجات.

 19ؼبنتجات وىي:سبثل االسًتاتيجيات البديلة ؼبزيج ا إسًتاتيجيةبشكل عاـ توجد أربعة خيارات 

                                                           
18Sylvie martine & jean – pierre verdien, Marketing les concepts-cles, édition chihab 3 eme  

trimestre, Alger, p21, 22. 
 .841-849، اؼبرجع نفسو، ص التسويق" المفاىيم و االستراتيجيات إستراتيجيةؿبمد جاسم الصميدعي: 19
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:يف ىذه اغبالة رباوؿ اؼبؤسسة أف سبيز منتجاهتا عن باقي اؼبنتجات اؼبنافسة، وذلك بتطوير التمييز إستراتيجيةأ ـ 
أشكاؿ وأحجاـ اػبط الواحد من اؼبنتجات دوف التخلي عن ما ىو موجود سابقا، والتمييز يكوف طريق التصميم، 

 اؼبؤسسة تقـو بإجراءات على اؼبنتج .العالمة، األغلفة، وىذا يعٍت أف 

ويعٍت ذلك إضافة خطوط منتجات زبتلف استخداماهتا عن اؼبنتجات اغبالية، ولكن التنويع: إستراتيجيةب ـ 
ربت نفس العالمة ، وىذا يعٍت أف اؼبؤسسة تسعى إىل توسيع مزيج اؼبنتجات، أي تتوسع يف إعطاء الفرص 

 لالختيار أماـ اؼبستهلك .

يقصد هبا تطوير وتغيَت بعض الصفات للمنتجات اغبالية، ولكن مع بقاء عدد اؼبنتجات التعديل: اتيجيةإستر ج ـ 
ثابت، وىذا بسبب تغَت أذواؽ اؼبستهلكُت وحجاهتم ورغباهتم   أو ؼبسايرة التطور، وقد تكوف التعديالت تفرضها 

 ظروؼ موظبية أو نتيجة لعدـ قباح بعض اؼبنتجات. 

استبعاد خطوط منتجات قائمة، أو تبسيط بعض التشكيالت  اإلسًتاتيجيةتعٍت ىذه النكماش:ا إستراتيجيةد ـ 
داخل خطوط اؼبنتجات، هبدؼ إسقاط اؼبنتجات غَت اؼبرحبة، واليت أصبحت ال تليب حاجات ورغبات 

 أي االستمرار بإنتاج اؼبنتجات اؼبطلوبة يف السوؽ فقط. اؼبستهلكُت،

 التسعير  إستراتيجيةالمطلب الثاني: 

السعر عنصر أساسي يف اؼبزيج التسويقي، فغالبا ىو العنصر األكثر سهولة يف التحديد مقارنة بعناصر اؼبزيج 
 فبعض اؼبؤسسات يف الوقت اغباضر تستخدـ  األخرى.التسويقي 

 20طرقا أكثر بدائية لتحديد السعر، يف حُت أف السعر لو دور أساسي يف قباح اؼبنتوج.

مرتبط دبردوديتو ، فهو يؤثر على حصة اؼبؤسسة من السوؽ، والوحيد يف اؼبزيج التسويقي الذي فالسعر مشروط و 
 يعود مباشرة بالنقود  على اؼبؤسسة.
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 ـ تعريف السعر:1

فاؼبنفعة اليت حيصل عليها  نقدي.السعر ىو القيمة اؼبعطاة لسلعة أو خدمة معينة، واليت يتم التعبَت عنها يف شكل 
اؼبستهلك من شراء سلعة أو خدمة يعرب عنها يف شكل قيمة معينة يتم ترصبتها من جانب اؼبؤسسة يف شكل قيمة 

 21معينة يتم ترصبتها من جانب اؼبؤسسة يف شكل سعر معُت يدفعو اؼبستهلك شبن ؽبذه اؼبنفعة.

 ـ أىداف التسعير:  2

 22عر معُت لسلعة أو خدمة فيما يلي:تتجسد أىداؼ اؼبؤسسة من وضع س

 ػ ربقيق معدؿ عائد معُت على االستثمار.

 ػ احملافظة على نصيب معُت من السوؽ.

 ػ ربقيق أرباح معينة.

 ػ ربقيق أقصى نصيب فبكن من السوؽ.

 ػ ربقيق ىدؼ بيعي معُت.

 ػ مواجهة األسعار اؼبنافسة.

 وىذا يقتصر على بعض اؼبؤسسات .ػ البدأ بسعر مرتفع مث زبفيضو بعد فًتة معينة، 

 ـ أنواع استراتيجيات التسعير: 3

التسعَت دور كبَت يف ربقيق أىداؼ التسويق، لذلك تعمل إدارة أي مؤسسة على وضع السياسات  إلسًتاتيجية
وازباذ القرارات السعرية اليت تنسجم واؼبتغَتات البيئية، وبوجو خاص مع مستويات الدخل ، طبيعة األسواؽ ، 

و من بُت أنواع اسًتاتيجيات درجة مرونة الطلب، باإلضافة إىل الظروؼ االقتصادية و االجتماعية السائدة ، 
 التسعَت ما يلي:

                                                           
 .214ػػػػ  211ص ، مرجع سبق ذكره، التسويق" المفاىيم واالستراتيجيات"ؿبمد فريد الصحن:21

 .219،ص8444للنشر،عماف، األردف، ، دار زىراف إدارة التسويقشَت العالؽ وقحطاف العيد يل : ب22
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 التغلغل : إستراتيجيةأـ 

عند عرض منتج جديد يف السوؽ، اؽبدؼ منها ىو التغلغل والنمو يف السوؽ  اإلسًتاتيجيةتستخدـ ىذه 
للحصوؿ على أكرب حصة فبكنة فيو، وبالشكل الذي يؤدي إىل زيادة الرحبية يف األمد الطويل، وذلك من خالؿ 

 مناسبة يف اغباالت التالية: اإلسًتاتيجيةتخداـ سياسة األسعار اؼبنخفضة، وتكوف ىذه اس

 ػ إذا كانت األسعار يف السوؽ مرنة.

 ػ مدى مالئمة اؼبنتج لإلنتاج وفق اقتصاديات اغبجم.

 ػ عندما يكوف السعر اؼبنخفض عامال غَت مشجع لظهور اؼبنافسة الفعلية أو احملتملة.

 كشط السوق :  إستراتيجيةب ـ 

هتدؼ اؼبؤسسة عند االذباه لسياسة كشط السوؽ إىل اغبصوؿ على أكرب قدر فبكن من دخل العمالء يف السوؽ، 
 قبل دخوؿ اؼبنافسُت و مزاضبتهم يف إقناع العميل بالشراء وكسب ثقتو.

 قيادة السعر: إستراتيجيةج ـ 

ات من نفس الصناعة، وىذه اؼبؤسسات تتميز تقـو بعض اؼبؤسسات بوضع األسعار وتسًتشد هبا باقي اؼبؤسس
 23بقدرهتا التنافسية وحصتها الكبَتة يف السوؽ اؼبستهدؼ. وىناؾ نوعُت رئيسيُت يف قيادة السعر مها:

عندما تكوف اؼبؤسسة القائدة بصدد أخذ اؼببادرة يف تغيَت األسعار وتكوف باقي اؼبنظمات مستعدة ـ النوع األول: 
 ىذا التغَت رحبا كافيا للمؤسسات التابعة. ، على أف حيققإلتباعو

عند وجود مؤسسة صغَتة معتمدة كقائد للسعر، بعدما أثبتت أهنا قادرة على ربليل وتشخيص ـ النوع الثاني: 
التغَتات يف السوؽ، وينظر إىل قيادة السعر دائما على أهنا طريقة لًتسيخ السياسات السعرية هبدؼ التغلغل 

 ية إىل حروب األسعار.وذبنب اؼبشاكل اؼبؤد

 

                                                           
 .281مدخل كمي وربليلي"، مرجع سابق، ص  استراتيجيات التسويق ":"ؿبمود جاسم الصميدعي: 23
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 التوزيع إستراتيجيةالمطلب الثالث: 

يعد التوزيع من اؼبتغَتات األكثر أمهية يف اؼبزيج التسويقي، حبيث ديثل يف الوقت الراىن وظيفة أساسية يف التجارة 
 مؤقتة.واالقتصاد، وعادة عدـ قدرة اؼبؤسسة على التسيَت اعبيد لناـ التوزيع قد يؤدي هبا إىل أزمات 

 أىميتو، ودوره: التوزيع،ـ تعريف  1

توجد عدة تعاريف ـبتلفة للتوزيع، وزبتلف ىذه التعاريف حسب اختالؼ اؼبؤسسات وطبيعة منتجاهتا و أىدافها 
 والبيئة اليت تعمل فيها، والتوزيع لو أمهية كبَتة سواء كاف ذلك بالنسبة للمنتج أو بالنسبة للمستهلك.

 ن بين التعاريف المتداولة ما يلي:أ ـ تعريف التوزيع: م

ػ " التوزيع ىو ؾبموعة من النشاطات اليت تقـو هبا اؼبؤسسة، تبدأ ىذه النشاطات من غبظة اغبصوؿ على اؼبنتج 
 24اؼبستهلك " إىلالنهائي حىت الوصوؿ إىل 

ػ " التوزيع ديثل صبيع النشاطات اليت سبارسها الشركة من أجل إيصاؿ اؼبنتوج إىل اؼبستهلكُت يف الوقت اؼبناسب 
 25واؼبكاف اؼبناسب" 

ػ " التوزيع ىو ؾبموعة األنشطة اؼبنجزة من طرؼ اؼبنتج، مع أو بدوف مشاركة مؤسسات أخرى، انطالقا من غبظة 
أف يصبح يف ملكية اؼبستهلك النهائي، وذلك الستهالكو يف اؼبكاف، الزماف، و االنتهاء من صنع اؼبنتوج إىل غاية 

 26باألشكاؿ والكميات اؼبالئمة الحتياجات اؼبستعملُت."

 27ـ أىداف التوزيع: يمكن تلخيصها فيما يلي: ب

 ػ التوسع يف تقدمي اؼبنتوجات بإيصاؽبا إىل أسواؽ جديدة.

 زيادة عدد منافذ التوزيع. ػ ربسُت اؼبؤسسة لسوؽ منتجاهتا عن طريق
                                                           
24

Kotler & dubois : Marketing Management . 10 eme edition. op_cit; p 203. 
األردف،  عماف،"، الطبعة األوىل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مبادئ التسويق " مفاىيم أساسية عواد:فهد سليم اػبطيب وؿبمد سليماف 25

 .19، ص 2111
ص  ،2119 ، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، األردف،استراتيجيات التسويقنزار عبد اجمليد الربواري و أضبد ؿبمد فهمي الربزقبي ،26

219. 
 .219اؼبرجع نفسو، ص استراتيجيات التسويق،فهمي، نزار عبد اجمليد الربواري وأضبد ؿبمد27
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 ػ توفَت اؼبنتوج يف الزماف واؼبكاف اؼبناسبُت للمستهلك.

 ػ نقل اؼبلكية من اؼبنتج للمستهلك أو أعضاء قناة التوزيع.

 ـ القناة التوزيعية: 2

زيج إف القرار اؼبرتبط باختيار قنوات التوزيع يؤثر على صبيع القرارات التسويقية ، خاصة اؼبرتبطة بعناصر اؼب
 التسويقي األخرى، ويًتتب على ىذا القرار الكثَت من االلتزامات طويل األجل اذباه مؤسسات أخرى.

 أ ـ تعريف قناة التوزيع: 

يقصد بقناة التوزيع ؾبموعة اؼبؤسسات أو األفراد الذين تقع على مسؤوليتهم القياـ دبجموعة من الوظائف 
 28من اؼبنتجُت إىل العمالء يف السوؽ أو األسواؽ اؼبستهدفة. الضرورية، واؼبرتبطة بعملية تدفق اؼبنتجات

و عادة قناة التوزيع ربوي اؼبنتج واؼبستهلك النهائي للسلعة أو اػبدمة، كما أهنا قد ربوي عددا من الوسطاء 
 التجار) ذبار صبلة وذبار ذبزئة ( ووسطاء ووكالء.

 ب ـ أىداف قناة التوزيع:

القناة التسويقية دبعزؿ عن األىداؼ العامة للمؤسسة، أو األىداؼ األساسية ليس من السهل ربديد أىداؼ 
 للربنامج التسويقي اؼبقًتح، فنادرا ما ربدد اؼبؤسسة أىداؼ توزيعية منفصلة عن بقية األىداؼ األخرى.

 في:وعموما أىم أىداف القناة التسويقية تتمثل 

 سواؽ جديدة.تطوير وتوسيع سوؽ اؼبنتجات عن طريق توصيلها إىل أ

اؼبوزعُت، فبا يؤدي إىل زيادة تدفق  بزيادة عددػ ربسُت حصة اؼبؤسسة من السوؽ الذي تتعامل معو،كقيامها 
 السلع واػبدمات إىل السوؽ،وربقيق درجة أكرب من االنتشار للمؤسسة.

، األفكار واؼبعلومات إىل ػ رفع كفاءة التوزيع، ألف التوزيع نشاط متكامل، تتدفق من خالؿ أجزائو اؼبوارد، األفراد
 األماـ واػبلف، وذلك لتحقيق رضا اؼبستهلك عن طريق توصيل السلعة أو اػبدمة لو يف اؼبكاف والوقت اؼبناسبُت. 

                                                           
 .21، ص 2111، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عماف، األردف، طرق التوزيع:  ىاين حامد الضمور28
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 التوزيع: إستراتيجيةـ العوامل المؤثرة في اختيار  3

نوع من  إتباعإف العوامل اؼبؤثرة يف عملية االختيار ىي عوامل ومتغَتات ربدد وتفرض على اؼبؤسسة 
 29االسًتاتيجيات للتوزيع دوف أخرى، وىذه اؼبتغَتات ىي:

و ىي العوامل اؼبتعلقة باؼبؤسسة داخليا، من بينها القدرة على اإلدارة، اؼبوارد اؼبالية، الرغبة أ ـ المتغيرات الداخلية:
 قيمة الوحدة اؼبنتجة اؼبرتبطة يف الرقابة على قناة التوزيع، ومنها أيضا االعتبارات اػباصة باؼبنتوج، وتتمثل يف

بالسعر، القابلية للتلف،اغبجم والوزف،الطبيعة الفنية للمنتوج، والسلع اؼبنتجة حسب الطلب ومدى التوسع يف 
 خط اؼبنتجات.

 وىي العوامل اػبارجية واليت ال تستطيع اؼبؤسسة التحكم فيها ومنها:ب ـ المتغيرات الخارجية: 

سطاء ، وتتمثل يف اػبدمات اؼبقدمة من الوسطاء، توفر الوسيط اؼبرغوب فيو، اذباىات ػ االعتبارات اػباصة بالو 
 ومواقف الوسطاء اذباه سياسات اؼبنتج.

 عوامل اقتصادية، السياسات اغبكومية. اؼبنافسُت،ػ اعتبارات خاصة بالبيئة، وتتمثل يف خصائص 

 التوزيع: إستراتيجيةـ أنواع  3

التوزيع يف ربقيق اؼبؤسسة ألىدافها من أجل الوصوؿ إىل السوؽ اؼبستهدؼ وخاصة فيما  إسًتاتيجيةنظرا ألمهية 
يتعلق باختيار قنوات التوزيع اؼبالئمة، واختيار أفضل ىذه القنوات لغرض تسويق اؼبنتجات إىل األسواؽ 

جية بغرض ربديد العوامل اؼبستهدفة، فإف من الضروري ألي مؤسسة دراسة وربليل البيئة التسويقية الداخلية و اػبار 
 30اؼبالئمة للتوزيع . اإلسًتاتيجيةاؼبؤثرة، ومن مث ربديد 

التوزيع اؼبباشر وفيها اليوجد وسيط بُت اؼبنتج و اؼبستهلك،  إسًتاتيجيةالتوزيع كل من  إسًتاتيجيةتتضمن 
 واسًتاتيجية التوزيع غَت اؼبباشر وتتميز بوجود وسطاء بُت اؼبنتج واؼبستهلك.

 

                                                           
 .98ػػػػػػ 99، مرجع سابق ذكره، ص طرق التوزيع:  ىاين ضبود الضمور29
 .291وربليلي"، مرجع سابق، ص مدخل كمي التسويق " إستراتيجية:"  ؿبمد جاسم الصميدعي30
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 التوزيع غير المباشر: إستراتيجيةأ ـ 

 منها: إسًتاتيجيةتتضمن ثالثة خيارات 

عادة يف اؼبنتجات اؼبيسرة واسعة االنتشار،  اإلسًتاتيجيةتستخدـ ىذه أوال ـ  التوزيع غير المباشر الشامل: 
حيث يتم عرض منتجات اؼبؤسسة من خالؿ أكرب عدد فبكن من اؼبنافذ التوزيعية اؼبتاحة يف السوؽ و أينما كاف 

 اؼبستهلك يبحث عن ىذه اؼبنتجات ، ومثاؿ ذلك ماتقـو بو مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية.

 ا بشكل غَت مباشر وشامل دبجموعة من اػبصائص منها:وتتميز اؼبنتجات اليت يتم توزيعه

 ػ شبن وحدوي يف الغالب منخفض وشراء بكميات قليلة.

 ػ ال تتطلب الكثَت من خدمات ما بعد البيع.

 ػ ال تتطلب معرفة ـبتصة لبيعها.

 التغلغل اعبغرايف اؼبكثف. بإسًتاتيجيةوالتوزيع الشامل يعرؼ عادة 

أي قياـ اؼبؤسسة بتحديد عدد معُت من اؼبتاجر باؼبنطقة الواحدة، تقـو شر االنتقائي:ثانيا ـ التوزيع غير المبا
بالتعامل مع منتجات اؼبنشأة دوف اؼبتاجر األخرى، حيث يتم البحث عن اؼبتاجر اليت ديكن أف تعكس اعبهد 

تعاملُت، و ديكن  للمؤسسة من حيث إمكانياهتا و موقعها وما تتمتع بو من ظبعة عند اؼب واإلنتاجيالتسويقي 
 يف حالة السلع اليت تتطلب جهدا خاصا من جانب التاجر يف العمليات البيعية. اإلسًتاتيجيةاالعتماد على ىذه 

إذا كانت السلعة ربتاج إىل جهد فائق يف البيع الشخصي، وربتاج إىل ثالثا ـ التوزيع غير المباشر الوحيد:
ىل خدمات ما بعد البيع ، حيث يتم انتقاء موزع واحد دوف غَته يف  االحتفاظ دبخزوف متكامل ػبط اؼبنتجات و إ

 كل منطقة جغرافية ؿبددة للقياـ بتوزيع منتجات اؼبؤسسة.
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 31مع الحاالت التالية: اإلستراتيجيةوتتناسب ىذه 

 الثمن. باىظةػ السلع اػباصة مثل اؼبالبس 

 كبَتة من اؼبخزوف.ػ عندما يكوف من الضروري أف حيتفظ تاجر التجزئة بكميات  

 ػ عند تقدمي تاجر التجزئة ػبدمات اإلصالح.

غالبا ما ديتنع تاجر اعبملة أو التجزئة عن التعامل مع اؼبنتجات اؼبنافسة، كما أهنما يكوناف  اإلسًتاتيجيةفعند ىذه 
 عليهما فقط. غالبا ما سيعود اإلسًتاتيجيةىذه  إتباععلى استعداد للقياـ بالًتويج للمنتج، ألف العائد من 

 التوزيع المباشر: إستراتيجيةب ـ 

 التالية: اإلسًتاتيجيةو تتضمن اػبيارات 

 ػ البيع عن طريق متاجر التجزئة التابعة للمنتج.

 ػ الطواؼ دبنازؿ اؼبستهلكُت ومكاتب اؼبشًتين الصناعيُت.

 ػ البيع بالربيد.

 للمنتج.ػ البيع اآليل عن طريق ماكينات أوتوماتيكية فبلوكة 

 الترويج إستراتيجيةالمطلب الرابع: 

الًتويج بصفة عامة ربريك سلوؾ اؼبستهلك للشراء أو طلب السلعة أو اغبصوؿ على  إسًتاتيجيةتستهدؼ 
استجابة معينة منو. والًتويج ىو أداة االتصاالت التسويقية للمنظمة ، بالرغم من أف الكثَت من اؼبكاتب ينظروف 

يقية من مفهـو واسع على أهنا تتكوف من كافة عناصر اؼبزيج التسويقي، وكل عنصر من ىذه إىل االتصاالت التسو 
 العناصر يؤدي مهمة اتصالية معينة.

 

                                                           
 28، اعبزء الثاين، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، بدوف سنة نشر، صالتوزيع" النظرية والتطبيق"عصاـ الدين أبوعقلو،31
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 ـ تعريف الترويج: 1

" الًتويج أحد عناصر اؼبزيج التسويقي الذي يعمل بشكل مباشر أو غَت مباشر على إقناع اؼبستهلكُت اؼبستهدفُت 
إليو من سلع أو خدمات ىو القادر على إشباع حاجاهتم ورغباهتم و أذواقهم ووفق إمكاناهتم بأف ما يتم الًتويج 

."32  

 ـ نموذج االتصاالت التسويقية: 2

 ( :19ديكن توضيح منوذج االتصاالت التسويقية من خالؿ الشكل رقم )

 : النموذج العام لالتصاالت 12الشكل رقم 

 

 ؼبن ؟               يف أي قناة ؟                   من ؟                          ماذا يقوؿ ؟                   

 

 

 

 

 تأثَت اؼبعلومات اؼبرتدة

 

 221مرجع سابق، ص : ؿبمد فريد الصحن: التسويق" اؼبفاىيم واالسًتاتيجيات"، المصدر

 واستنادا على ذلك فإف منوذج االتصاالت يتكوف من أربعة عناصر رئيسية ىي :

 ػ اؼبرسل : وىو مصدر الرسالة اؼبطلوب نقلها إىل اؼبرسل إليو.

                                                           
32

 .818مرجع سابق، ص  ،مبادئ التسويقزياد ؿبمد الشرماف وعبد الغفور عبد السالـ، 

 

 الرسالة

 

 المرسل إليه

 

 الوسيلة

 

 المرسل
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 ػ الرسالة : ؾبموعة اؼبعاين اؼبطلوب إرساؽبا أو تسليمها للمرسل إليو.

 ؽبا الرسالة اؼبطلوبة.ػ الوسيلة : وسائل االتصاؿ اليت تنتقل من خال

 ػ اؼبرسل إليو : متلقي الرسالة أو الطرؼ اؼبطلوب أف تنقل إليو الرسالة .

 ـ عناصر المزيج الترويجي : 3

زبتلف عناصر اؼبزيج الًتوجيي من مؤسسة إىل أخرى حسب اختالؼ منتجاهتا و أىدافها و إمكانياهتا، فمنها 
والعناصر غَت اؼبباشرة مثل اإلعالف، العالقات العامة، النشر، تنشيط العناصر اؼبباشرة مثل البيع الشخصي، 

 اؼببيعات، التغليف.

يعرؼ اإلعالف على أنو أي شكل من أشكاؿ تقدمي األفكار أو السلع، أواػبدمات غَت الشخصية أ ـ اإلعالن: 
د اػبصائص األساسية أو اؼبدفوعة األجر بواسطة معلن ؿبدد ومعروؼ. وبالنظر إىل ىذا التعريف ديكن ربدي

 اؼبتعلقة بالنشاط اإلعالين:

 ػ يعد اإلعالف وسيلة اتصاؿ غَت شخصية بُت البائع و اؼبشًتي، فهو وسيلة اتصاؿ غَت مباشرة.

 ػ يتحمل البائع الذي يقـو باإلعالف تكلفة الوسيلة اإلعالنية اؼبستخدمة.

الرسالة اإلعالنية وموعد اإلعالف ومكانو ػ يتحمل اؼبعلن نفقات اإلعالف، وبذلك يستطيع أف يتحكم يف 
 وحجمو.

 ػ تزداد أمهية اإلعالف عند التعامل مع السلع االستهالكية مقارنة مع السلع الصناعية.

ػ إف تكلفة الرسالة البيعية الواحدة لكل مستهلك تعد منخفضة على الرغم من أف اؼببلغ اؼبطلوب إنفاقو على 
 اإلعالف عادة مايكوف كبَتا.

عادة ما حيتل اؼبرتبة الثانية من االىتماـ بعد اإلعالف عند اؼبؤسسات اليت ال ربتاج لالتصاؿ لبيع الشخصي: ـ ا
اؼبباشر بزبائنها ، باؼبقابل يعد أىم عناصر اؼبزيج الًتوجيي يف مؤسسات أخرى وذلك نظرا لطبيعة نشاطها 

ل اؼبؤسسات اػبدمية والصناعية فهو من ومنتجاهتا اليت ربتاج بصفة أساسية إىل خدمات البيع الشخصي مث
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األىساليب الًتوجيية الرئيسية اليت تعتمد عليها يف إقناع العمالء بتوافق أىدافهم ومصاغبهم مع أىدافها ومصاغبها 
 وذلك من خالؿ اللقاء والتفاوض اؼبباشر بُت البائعُت والعمالء و إسباـ عملية البيع بًتاضي الطرفُت. 

ىو ذلك النشاط اؼبخطط الذي يهدؼ إىل ربقيق الرضا والتفاىم اؼبتبادؿ بُت اؼبؤسسة مة : ج ـ العالقات العا
وعمالئها سواء داخليا أو خارجيا، وذلك من خالؿ سياسات وبرامج تستند يف تنفيذىا على مبدأ اؼبسؤولية 

 33االجتماعية.

مالئها والًتويج ألىداؼ اؼبؤسسة سواء إف اؽبدؼ العاـ للعالقات العامة ىو إقامة عالقات طيبة بُت اؼبؤسسة وع
 االقتصادية أو االجتماعية.

 وتتعلق أىداؼ العالقات العامة بناحيتُت أساسيتُت مها :

 ػ العمل على إقامة عالقات طيبة وكسب تأييد وثقة اعبماىَت اؼبختلفة.

 ػ اؼبساعدة يف ترويج مبيعات اؼبؤسسة، أو اؼبساعدة يف تقدمي اؼبنتجات اعبديدة.

يهدؼ ىذا النشاط إىل زيادة مبيعات اؼبؤسسة يف األجل القصَت،وذلك من خالؿ تنشيط د ـ تنشيط المبيعات: 
وحث اؼبستهلكُت اعبدد على استهالؾ منتجاهتا وخدماهتا لزيادة معدالت االستخداـ، كما يستخدـ ربفيز 

 اؼبوزعُت و رجاؿ البيع على تصريف اؼبنتجات و زيادة فعالية أدائهم. 

يعترب النشر من األدوات الرئيسية اؼبستخدمة يف الًتويج، واؽبدؼ منو نشر أخبار ومعلومات عن ـ النشر: ه 
 اؼبؤسسة ومنتجاهتا خبصوص توسعاهتا و سياساهتا، وذلك هبدؼ ربسُت الصورة الذىنية عن اؼبؤسسة.

ؿبرر أو مذيع أو مقدـ برامج وخيتلف اإلعالف عن النشر حيث أف النشر نشاط غَت مدفوع القيمة خالؿ استمالة 
لعمل ربقيق صحفي أو نشر أخبار يف مقاؿ، ولكن من جانب آخر يتميز اإلعالف عن النشر بإمكانية ربديد 

 ورسم الرسالة اإلعالنية حسب رغبة اؼبعلن، وىذا ما يتوفر لدى اؼبؤسسة اليت تستخدـ النشر.

 غالؼ السلعة جيذب انتباه اؼبستهلكُت ويثَت اىتمامهم، وىو من أقبح عناصر اؼبزيج التسويقي. و ـ الغالف:
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 ـ أنواع استراتيجية الترويج: 4

 توجد عدة بدائل اسًتاتيجية للًتويج منها: 

 أ ـ استراتيجية الدفع واستراتيجية الجذب :

وعية االسًتاتيجية اؼبستخدمة. فقد يكوف اؽبدؼ زبتلف الوسائل والرسائل اؼبستخدمة يف عملية الًتويج وفقا لن
الرئيسي من العملية الًتوجيية ىو اؼبستهلك النهائي، وقد يكوف اؽبدؼ ىو التعامل مع اؼبوزعُت والوسطاء و 

 متابعتهم حىت تصل اؼبنتجات إىل اؼبستهلك النهائي.

الشخصي بشكل كبَت باإلضافة إىل الوسائل  تعٍت أف تقـو اؼبؤسسة باالعتماد على البيعأوال ـ استراتيجية الدفع: 
الًتوجيية األخرى ، وتوجيو تلك اعبهود الًتوجيية إىل أعضاء منافذ التوزيع ، أي الًتكيز على ترويج اؼبنتجات لتجار 

اعبملة ، ودفعهم لتوجيو ضبالت الًتويج إىل ذبار التجزئة والذين يقوموف بدورىم بتوجيو اعبهد البيعي إىل 
. ويتم دعم ىذا اعبهد الًتوجيي بسياسات سعرية قوية، منها اػبصم ومسموحات الًتويج كحوافز اؼبستهلكُت

 ألعضاء منافذ التوزيع من أجل دفع اؼبنتجات اذباه اؼبستهلك.

تسمى اسًتاتيجية اعبذب ألهنا تركز على اؼبستهلك النهائي من أجل إقناعو وحثو ثانيا ـ استراتيجية الجذب : 
عة أو اػبدمة، وبالتايل خلق الطلب اؼبباشر على السلع، ويف ىذه االسًتاتيجية يتم الضغط على على شراء السل

تاجر التجزئة وتشجيعو للقياـ بتوفَت السلع واػبدمات للمستهلك، ويبدو واضحا أف ىذه االسًتاتيجية تعتمد على 
اإلعالف اؼبكثف والتكراري الذي اإلعالف بشكل أساسي أكثر من بقية عناصر اؼبزيج األخرى، حيث تعتمد على 

يؤدي بالنتيجة إىل جعل اؼبستهلك يسأؿ اؼبوزع عن السلعة أو اػبدمة، فاؼبستهلك يطلب السلعة من تاجر التجزئة 
 الذي بدوره يطلبها من تاجر اعبملة حيث يطلبها ىذا األخَت من اؼبنتج. 

 ب ـ استراتيجية الضغط واستراتيجية اإليحاء :

من رجاؿ التسويق ىاتُت االسًتاتيجيتُت كأسلوب للبيع أكثر من كوهنما اسًتاتيجيات تروجيية يستخدـ الكثَت 
 هتدؼ إىل ترغيب اؼبستهلك يف الشراء.

غبقيقية لتلك اؼبنتجات ىي اسًتاتيجية تبٌت على أف األسلوب العدائي القوي يف االأوال ـ استراتيجية الضغط : 
 الًتويج اؼبستخدمة. ويرتكز ىذا األسلوب على كافة أساليب
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إف ىذه االسًتاتيجية ترتكز على أسلوب اإلقناع اؼببسط القائم على اغبقائق وليست ثانيا ـ استراتيجية اإليحاء: 
بالضغط على اعبوانب الدافعة واؼبثبطة للشراء، وتعتمد على جذب اؼبستهلكُت بالدرجة األوىل، وىذا من خالؿ 

 يتخذوف قرار الشراء بقناعة تامة.لغة اغبوار طويلة األمد وجعلهم 
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 : ة ــــــخالص

مت يف ىذا الفصل ربديد ـبتلف األساسيات اؼبرتبطة بالتسويق، وذلك من خالؿ توضيح مفهـو التسويق، ونشأة 
 وتطور التسويق، كما حدد ىذا الفصل عناصر النشاط التسويقي والفرصة التسويقية.

إىل ذلك تطرؽ الفصل إىل اسًتاتيجيات اؼبزيج التسويقي وىي:                                           باإلضافة 
اسًتاتيجيات اؼبنتوج، اسًتاتيجيات التسعَت، اسًتاتيجيات التوزيع، اسًتاتيجيات الًتويج حيث لوحظ أف أنواع ىذه 

 والبشرية لكل مؤسسة باإلضافة إىل البيئة اليت تعمل فيها االسًتاتيجيات زبتلف باختالؼ األىداؼ واؼبوارد اؼبادية 
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 تمهــــــــــــيد : 

التطورات احلديثة ،  لقد تزايدت أمهية البيع الشخصي يف اآلونة األخرية بدرجة مذهلة، وزادت هذه األمهية يف ظل
 جمال تسويق خاصة يف جمال تسويق اخلدمات واألفكار والثقافات، هذا من جهة ومن جهة أخرى زادت أمهيته يف

جال البيع املتخصصني يف املعقدة تقنيا وفنيا، واليت حيتاج بيعها إىل خدمات ر املنتجات الصناعية واالستهالكية 
 ذلك.

توفيق بني منتجات فاليوم أصبح جناح التسويق يف كثري من املؤسسات يعتمد على مهارات رجال البيع يف ال
رتاتيجية البيع اساملؤسسة وحاجات العمالء، ويف التأثري على عملية حتويل امللكية، وهلذا السبب فإن إعداد 

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

عة خدمة العمالء مت يف هذا الفصل تناول ثالثة مباحث األول عن البيع الشخصي، أما الثاين فقد عرض طبي
األخري فقد خصص لدور البيع الشخصي يف حتسني خدمة العمالء. ومتطلبات جودهتا أما  
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 المبحث األول : البيع الشخصي

مالئها، سواء يف سوق يعترب البيع الشخصي أحد أهم األنشطة اليت تستخدمها املؤسسات لتطوير عالقاهتا مع ع
ملية البيع جانبا هاما من بيع، وتعترب عاملستهلكني النهائيني أو سوق املشرتين الصناعيني أو يف سوق إعادة ال

دورها تتكامل مع جوانب التسويق، ألن هذه الوظيفة شاملة جلهود البيع الشخصي  )جهود رجال البيع( واليت ب
التكامل يؤدي  جهود البيع غري الشخصي )اإلعالن، الدعاية، تنشيط املبيعات، العالقات العامة، النشر( وهذا

لة الرتوجيية، وبذلك بلوغ األهداف التسويقية.بالطبع إىل تفعيل احلم  

 المطلب األول: ماهية البيع الشخصي 

ـ تعريف البيع الشخصي: 1  

 ـ البيع الشخصي هو عملية اتصال شخصي بني البائع واملشرتي.

كرة للعمالء ـ خالل عملية البيع الشخصي يقوم البائع بتقدمي جمموعة من املعلومات عن سلعة أو خدمة  أو ف
 هبدف إقناعهم وحثهم على الشراء الشيء املروج له.

ة البيعـ البيع الشخصي بالنسبة للبائع ميثل مصدرا للمصلحة املادية حيققها من خالل إمتام عملي  

سية املباشرة بني البائع عكـ البيع الشخصي له ميزة إجيابية مقارنة باالتصال الغري الشخصي ، كونه يوفر التغذية ال
.والعميل  

ساهم هذا االتصال من املؤسسة بواسطة البيع الشخصي اتصاال شخصيا مع املشرتين ومؤثري الشراء حيث يتض
 يف تسهيل بيع منتجاهتا و ذلك عن طريق تنظيم قوة بيعية هدفها تنمية العالقات بني املؤسسة والعمالء.1

 

 

 

                                                           
1 J .p bemadet,a.bouchez s.pihier :Précis de Marketing ,édition Nathan, Paris ,France ,1996,p 

90 . 
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الشخصي:ـ أهمية البيع  2  

ته عند تبين املؤسسة الرتويج، فتزداد أمهي إسرتاتيجيةإن البيع الشخصي عنصر من العناصر املهمة اليت حتدد 
ة للمستهلك، كما تزداد الدفع، أي جمموعة اجلهود الرتوجيية اليت يقوم هبا الوسطاء من أجل دفع السلع إسرتاتيجية

 بع  األسواق وق صغريا أو درجة تركيز السكان يفأمهيته يف جمال بيع السلع الصناعية وكلما كان حجم الس
 عالية.

وخدمات ما بعد  فأمهية البيع الشخصي تزداد عند املؤسسات اليت تنشط يف جمال اخلدمات، تسويق األفكار
 البيع.

 المطلب الثاني: أهداف البيع الشخصي

تتوقف أهداف البيع الشخصي على كل من إسرتاتيجية التسويق وطبيعة املزيج الرتوجيي ومن بني األهداف 
 الرئيسية للبيع الشخصي مايلي:2

 ـ القيام بعملية البيع بالكامل خاصة عند انعدام عناصر أخرى من املزيج الرتوجيي.

 ـ خدمة املستهلك احلايل أي االتصال بالعمالء احلاليني وتلقي طلباهتم.

 ـ جذب عمالء جدد.

ن املوزعني يف ختزين وترويج خط املنتجات.ـ احلصول على تعاو   

 ـ إبالغ العمالء بصورة دائمة بالتغريات اليت تطرأ على السلعة.

قدة فنيا، أو اليت يتم ـ مساعدة العميل على استخدام املنتوج وذلك بتزويده باملعلومات، خاصة يف حالة السلع املع
 تصميمها طبقا ملواصفات املشرتي.

رجال البيع الذين يعملون لدى املوزعني. ـ املساعدة يف تدريب  

 ـ إمداد املوزعني باملشورة والنصح حول خمتلف املشاكل اإلدارية اليت تواجههم.

                                                           

 .128ــــــ129ـ، ص 4891، دار اجلامعات املصرية ، اإلسكندرية مصر إدارة التسويق"مدخل األنظمة واالستراتيجيات"حممد صاحل احلناوي،2 
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 ـ جتميع املعلومات التسويقية الضرورية ورفعها إىل إدارة الشركة.

املسامهة يف سمح بو ميكن ختصيص أهداف كمية للبيع الشخصي منها االحتفاظ مبستوى معني من املبيعات ي
صيب معني من حتقيق أهداف الربح، اإلبقاء على تكلفة البيع الشخصي داخل حدود معينة، احلصول على ن

 السوق.

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

 شكل القوة البيعية اخلاصة باملؤسسة.

 المبحث الثاني: طبيعة خدمة العمالء ومتطلبات جودتها

 المطلب األول: مفهوم وطبيعة خدمة العمالء

دف الرئيسي فاهلأصبح االهتمام كبريا بتحسني خدمة العمالء خاصة مع تنوع البدائل املتاحة أمام العمالء، 
يقة ممكنة، والنهائي ألي مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة هو إشباع احتياجات ورغبات عمالئها بأفضل طر 

 حماولة منها لضمان البقاء والنمو.

ـ تعريف الخدمة وأنواعها: 1  

لعمل على عميل واأصبحت النظم االقتصادية يف العامل تتميز مجيعها بنسق مشرتك قائم على أساس احرتام ال
ؤسسات حاليا.إرضائه، ولقد أصبحت فكرة إشباع رغبات العميل هي سر النجاح والتميز والتفوق ملعظم امل  

تعرض للبيع أو اليت  عرفت اجلمعية األمريكية اخلدمة بأهنا:" عبارة عن األنشطة أو املنافع اليت أ ـ تعريف الخدمة:
تكون مرتبطة بالسلع املباعة3  إذن ميكن القول أن اخلدمة هي نشاط أو منفعة يستطيع أي طرف تقدميها لطرف 

 آخر، وهي منتج غري مادي قد يرتبط أحيانا مبنتج مادي أي سلعة.

رتبط بأية خدمة أي الصافية والعرض هنا يكون لسلعة ملموسة ، فهذه املنتجات ال تأوالـ المنتجات البحتة: 
 إضافية.

                                                           
 محمود جاسم الصميدعي: مداخل التسويق المتقدم ، دار زهران، عمان، األردن، 3222، ص 312. 3
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اج إىل خدمات يف هذه احلالة تعرض املؤسسة منتجات حتتموسة المصحوبة بخدمات: ثانياـ المنتجات المل
نولوجية كلما اعتمد ملحقة، ويالحظ تيودور ليفيت : أنه كلما كان املنتوج أكثر تطورا وتعقيدا من الناحية التك

 بيعه على توفر خدمات مرافقة له.

التساوي.ة فإن العرض يشمل منتجات وخدمات بيف هذه احلالثانياـ الهجين )تداخل السلع والخدمات(:   

دمة رئيسية يتم يرتكز عرض املؤسسة يف هذه احلالة على خرابعاـ خدمة رئيسية ترافقها سلع وخدمات أخرى: 
 إمتامها بواسطة بع  املنتجات أو اخلدمات امللحقة.

يكون العرض خلدمة أساسية فقط.خامساـ الخدمة البحتة أو الصافية:   

جرائي يرتبط بالنظم ة اخلدمة وفقا لبعدين مها البعد اإلجرائي والبعد الشخصي )اإلنساين(، فالبعد اإلتتحدد جود
وتعامل مقدم اخلدمة  واإلجراءات احملددة لتقييم املنتجات أو اخلدمات، أما البعد الشخصي فريتبط بطرق تفاعل

 مع العميل وما يستخدمه من سلوكيات ومواقف ومهارات لفظية.

طريقة المبرد للخدمة ) الخدمة الباردة(: أوالـ  

سبة موجهة ومتتاز هذه اخلدمة بوجود إجراءات سيئة يف تقدمي اخلدمة، مع وجود سلوكيات ومواقف غري منا
تاز بالفوضى وغري للعمالء، وتتميز اخلدمة هنا يف اجلانب اإلجرائي بأهنا بطيئة، غري متناسقة، غري منظمة، ومت

غوبة من قبل العميل، الشخصي فتمتاز بأهنا غري شفافة، وغري مفهومة، كما متتاز بأهنا غري مر مرحية، أما اجلانب 
 فالرسالة املوجهة للعمالء يف هذه احلالة: حنن ال هنتم.

 ثانياـ طريقة المصنع لخدمة:

ة: أنتم جمرد ذه احلالمتتاز باخنفاض اجلانب الشخصي وارتفاع اجلانب اإلجرائي، فالرسالة املوجهة للعمالء يف ه
 أرقام وحنن هنا ملعاجلتكم.

 ثالثاـ طريقة الحديقة الوردية للخدمة:

الة املوجهة للعمالء يف متتاز بارتفاع مستوى اجلانب الشخصي للخدمة وباخنفاض مستوى اجلانب اإلجرائي فالرس
 هذه احلالة: حنن نبذل أقصى وسعنا ولكننا ال نعرف متاما ما نقوم به.
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ة املوجهة للعمالء يف  هذه احلالة بارتفاع مستوى اجلانب الشخصي واجلانب اإلجرائي معا والرسالمتتاز اخلدمة يف
 هذه احلالة: حنن نعتين بكم ونسعى خلدمتكم.

ـ مفهوم العميل وأنواع العمالء: 2  

أو  راء منتجاتكثريا ما يقتصر فهم كلمة عميل على أنه ذلك الشخص الذي يتقدم لشأ ـ معنى كلمة العميل: 
سواء كان من خارج  خدمات، إال أن هذا املعىن يعترب ضيقا بع  الشيئ، ويف احلقيقة أن كل شخص يتعامل معه

 املؤسسة أو داخلها جيب اعتباره عميال.4 

 ب ـ أنواع العمالء: ميكن تقسيم العمالء إىل قسمني رئيسيني مها:5

عىن وخدمات املؤسسة واحلصول عليها وهذا هو املأوال: عمالء اخلارج: وهم من يرغبون يف شراء منتجات 
 التقليدي لكلمة عميل.

ة والذين تتأثر ثانيا: عمالء الداخل: ميثلون النصف اآلخر ملفهوم العميل، وهم أولئك األفراد يف داخل املؤسس
موظف داخل ي جودة أدائهم للمهام املوكلة إليهم مبستوى اخلدمة اليت تقدم هلم من أي طرف داخل املؤسسة، فأ

ؤسسة.املؤسسة ميثل عميال داخليا بالنسبة لزميله يف العمل أو بالنسبة لوحدة إدارية أخرى يف امل  

 خدمة العميل وجيدر القول أنه رغم أمهية العميل الداخلي إال أن الغاية النهائية تكمن يف حتقيق التميز يف
النوع، املهنة،  فقا لعدة اعتبارات مثل احلجم،اخلارجي، وميكن تصنيف عمالء اخلارج إىل قطاعات أو شرائح و 

ا: العمالء األفراد و املوقع اجلغرايف...إخل، إال أن أهم التصنيفات تقسم عمالء اخلارج إىل قطاعني رئيسيني مه
 العمالء املؤسسات.

 

 

                                                           

 .41، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،بدون سنة نشر،ص فن العمالء ومهارات البيعمجال الدين حممد مرسي ومصطفى حممود أبوبكر: 4 
 .41 ــــــ41ص املرجع نفسه، ، فن العمالء ومهارات البيعمجال الدين حممد مرسي ومصطفى حممود أبو بكر: 5 
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األفراد والمؤسسات ،(: االختالفات بين العمالء22جدول رقم )  

 المعيار قطاع األفراد قطاع المؤسسات
 ـ متنوعة ومعقدة
 ـ حمدودة ومرتكزة

 ـ كبرية
 ـ السرعة والكفاءة والدقة
 ـ حسب االحتياج

 ـ كبرية
 ـ شخصية يف املقام األول

 ـ متوسطة

 ـ حمدودة وبسيطة
 ـ كبرية ومنتشرة
 ـ حمدودة

الودية ـ السرعة واملعاملة  
 ـ منطية

 ـ منخفضة
 ـ غري شخصية يف املقام األول

 ـ مرتفعة

احلاجاتـ   
 ـ األعداد

 ـ حجم املعامالت
 ـ متطلبات اخلدمة
 ـ طبيعة اخلدمة

 ـ نسبة املخاطر للعائد
 ـ االتصاالت

 ـ احلساسية لألسعار
 
 
 

المصدر: مجال الدين حممد مرسي ومصطفى حممود أبوبكر، فن العمالء ومهارات البيع ،مرجع سابق، ص 
41.  

تحسينها:ـ مفهوم واتجاهات خدمة العمالء وعناصر 3  

وى من الرضا الكايف للعميل يشري هذا التعبري إىل التدابري اليت تتخذها اإلدارة لتهيئة مستأ ـ مفهوم خدمة العميل: 
بيعه، ومن الطبيعي أن من حيث زمن وتوقيت تقدمي املنتج مبفهومه املتكامل، ومن حيث جودة اخلدمات املقرتنة ب

توقف حتقيق مستوى فضال عن حتسني صورة املنظمة يف أذهان عمالئها، وييؤدي هذا إىل زيادة املبيعات والرحبية 
 جيد خلدمة العمالء على قدرة املؤسسة للوفاء بالتزامات الشحن والنقل والتسليم يف مدة مناسبة.6

                                                           

، ص 4881، مراجعة: حمي الدين األزهري، بدون ذكر دار النشر، القاهرة، مصر، منهج علمي معاصر"إدارة فن التسويق " أمحد سيد مصطفى: 6 
242. 
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وهي بذلك تشتمل  كما تعرف بأهنا : "املساعدة اليت يقدمها البائع للمشرتي حىت يتمكن من استهالك السلعة
ركيب السلعة، إصالحها وصيانتها".على ت  

ساعدة للعميل، ميكن القول بأن خدمة العمالء تشمل كل من: العناية الشخصية بالعميل، وعرض خمتلف أنواع امل
كن أن يكون معناها اإلجناز السريع مع استخدام اللغة املناسبة، االبتسامة واملعاملة احلسنة  واملظهر الالئق، كما مي

إشباعها. جود أخطاء يف معامالت العمالء، ومعاجلة شكواهم، أو توقع احتياجاهتم وحماولةعند البع  عدم و   

 ب ـ المفهوم الموسع لخدمة العميل في مجال تسويق السلع والخدمات:

يف جمال السلع، يف جمال اخلدمات   

 ج ـ اتجاهات خدمة العمالء:

ني العديد من السلع البديلة يف يستطيع املرء أن يفاضل ب اجملنمع املدين أصبح بفضل الثورة التكنولوجية قرية صغرية
اإلضافة إىل سبل األسواق، لذا تعمل املؤسسات على معرفة السلع واخلدمات اليت يرب العميل يف اقتنائها، ب

 التوصيل والقابلية للتطوير والتحسني وغريها  فمن االجتاهات الرئيسية خلدمة العمالء مايلي:7

بل البيع:أوالـ خدمات ما ق  

واجتاهاهتم يف  وميوال هتم هي تلك اخلدمات اليت تركز على االتصال باملستهلكني والتعرف على رغباهتم وحاجاهتم
ف على قدراته الشرائية، الطلب املرتقب على السلعة، وعادة تتعرف عليها املؤسسة بدراسة سلوك املستهلك والتعر 

 وطموحاته هلك للسوق ومتابعة كل ما يتعلق بتطلعاتهوهذا ما يستدعي العمل الدؤوب كمالحظة املست
 االستهالكية.

 ثانياـ الخدمات المرافقة للبيع:

ة االعتمادية، كما أن شرح وهي تلك اخلدمات اليت ترتكز يف تعريف املستهلك بالسلعة ومواصفاهتا القياسية ودرج
فة عامة هي كل ثلى للعمالء، وبصطرق وسبل االستخدام من املواصفات اليت ينبغي أن تكون وسيلة جذب م

 اخلدمات اليت ترافق العملية البيعية حىت هنايتها. 

                                                           

 .201ـ 201، ص 2002، الطبعة األوىل، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، إدارة الجودة وخدمة العمالءخضري كاظم محود : 7 
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 ثالثاـ خدمات مابعد البيع:

ليت أتلفت عند هي تلك اخلدمات اليت تتعلق عادة بسبل اإلصالح والصيانة واالستبدال للسلعة أو األجزاء ا
دمات الضمان وخدمات التدريب، باإلضافة إىل خاالستعمال، باإلضافة إىل خدمات الرتكيب، وخدمات النقل، 

المة السلعة، أي الذي يعرب عن التزام من البائع للمشرتي يف شكل مكتوب أو شفهي فيما يتعلق بضمان س
 ضمان سالمة تركيبها وأدائها الوظيفي على مدى فرتة زمنية معينة.8

 المطلب الثاني: عناصر تحسين خدمة العمالء:

و أبعاد رئيسية،، الباحثني واملتخصصني يف جمال خدمة العمالء أهنا تتكون من ثالثة عناصر أيرى العديد من 
 وميكن حتسني خدمة العمالء من خالل حماولة املؤسسة االهتمام بتحسني وتطوير هذه العناصر و هي:9  

 أوال ـ العنصر المادي:

 نولوجيا املستخدمة، مظهراملباين، مستوى التكويتعلق بالبيئة اليت تقدم فيها اخلدمة، واليت تشمل: تصميمات 
اإلرشادية. ، اللوحاتوقوانني التعامل يف اخلدمة، اإلضاءة والتهوية أنظمةالعاملني،   

 ثانيا ـ العنصر التفاعلي:

ومقدم اخلدمة، وهذا  يتعلق باألسلوب أو الطريقة اليت تقدم هبا اخلدمة، أو ما يسمى مبدى التفاعل بني العميل
املعاملة الودية، حسن  جبانبني مها اجلانب اإلنساين املرتبط باألخالقيات وحسن التعامل مع العميل مثل :مقرتن 

ملقرتن بكل يف تقدمي اخلدمة ا اإلنصات، إظهار االهتمام، التعاطف أما اجلانب الثاين فهو اجلانب اإلجرائي
 اإلجراءات املسهلة اليت بإمكان مقدم اخلدمة التحكم فيها.

 ثالثا ، الصورة الذهنية للمؤسسة:

هبا. وحتسني صورة  تتعلق باالنطباعات اليت يكوهنا العمالء عن مسعة املؤسسة وتارخيها وسياستها والعاملني
 املؤسسة مقرتن بسعيها إلرضاء عمالئها على أدائها.

                                                           

 .248ـ 249مرجع سابق، ص  ، إدارة فن التسويقأمحد سيد مصطفى،8 
 .21مرجع سابق، صوالمهارات البيعية، فن العمالء مجال الدين حممد مرسي ومصطفى حممود أبو بكر، 9 
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 حتقيق التميز دور كبري يفومن خالل عناصر خدمة العمالء يالحظ أن العنصر التفاعلي) اإلنساين واإلجرائي( له 
بشري على العنصر يف اخلدمة، كونه العنصر املرتبط باالتصال املباشر مع العميل وبذلك يؤثر أداء العنصر ال

القة الطردية بني رجل التفاعلي، وهذا قد يؤثر بشكل غري مباشر يف الصورة الذهنية للمؤسسة. ومن هنا تظهر الع
ع التأثري يف العنصر عمالء ضمن عملية البيع الشخصي، ألن رجل البيع يستطيالبيع وحتسني اخلدمة املقدمة لل
 التفاعلي للخدمة اليت يقدمها.

 المطلب الثالث : متطلبات جودة خدمة العمالء

با وليس بسيطا؛ فهذا إن اخلدمة اجليدة للعمالء مفهوم متعدد األبعاد، ومن مث جيب النظر إليه باعتباره مفهوما مرك
يف املستقبل عكس  تلف باختالف األشخاص واألزمنة، فما قد يراه البع  جيدا قد يراه البع  اآلخراملفهوم خي
 ذلك.   

ـ تعريف جودة الخدمة: 1  

القعلي(، وهي احملدد  يقصد جبودة اخلدمة نوعية اخلدمات املقدمة أو املدركة )اليت يتوقعوهنا أو يدركوهنا يف الواقع
الرئيسي لرضا العميل أو عدم رضاه، وتعترب يف الوقت نفسه من األولويات الرئيسية للمؤسسات اليت تريد تعزيز 
مستوى النوعية يف خدمتها.10 ومن بني املفاهيم الشائعة جلودة اخلدمة: اخنفاض نسبة العيوب، اخنفاض معدالت 

 الفشل، اخنفاض شكاوى العمالء، اإلسراع يف تقدمي اخلدمات للعمآلء، واجلودة يف حتسني األداء.11

ـ أهمية جودة الخدمة:  2  

هلادفة لتحقيق حتتل اجلودة العالية يف خدمة العمالء مركز الصدارة يف اهتمامات كافة املؤسسات االقتصادية ا
مات أن النجاح واالستقرار، لذا وجب على مقدمي اخلدمات سواء يف جمال املنتجات السلعية أو جمال اخلد

ليقدموا مستوى عايل من اخلدمة.يتعاملوا بشكل فعال مع العمالء   

                                                           

 212، مرجع سابق، ص مداخل التسويق المتقدمحممود جاسم الصميدعي: 10 
للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر، ، دار غريب 0222إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لإليزو علي السلمي: 11 
  41ص



الثاينالفصل     دور البيع الشخصي في تحسين خدمة العمالء  

 

45 
 

سة، الفهم ميكن اإلشارة إىل أربع أسباب أساسية ألمهية جودة اخلدمة وهي منو جمال اخلدمة، ازدياد جمال املناف
 األكرب للعمالء، املدلول االقتصادي جلودة خدمة العميل.12 

ـ محددات الخدمة الجيدة للعمالء: 3  

مالء، وفيما يلي دات رئيسية جمتمعة حتدد مستوى اخلدمة املقدمة للعتوصلت بع  الدراسات إىل أن هناك حمد
 عرضا خمتصرا هلذه األبعاد:13

هتم ألداء اخلدمة أ ـ االستجابة: تشري االستجابة إىل االستعداد الدائم ملقدمي اخلدمة خلدمة عمالئهم، وعلى قدر 
 هلم عند احتياجهم هلا.

ة للخدمة، عدم ة، الرد على االستفسارات واألسئلة، التهيئة الذاتيومن مؤشرات االستجابة سرعة إهناء املعامل
أوقات تقدمي اخلدمة. نافذ احلصول على اخلدمة، مالئمة االنشغال بأمور أخرى، تعدد م  

التعامل مع  ب ـ االطمئنان: يشري هذه احملدد إىل درجة املعرفة املتاحة لدى مقدمي اخلدمة، وكذلك أدهبم يف
ى إضفاء نوعا من الثقة واالطمئنان على تفكريهم.م علالعمالء، وقدرهت  

مؤسسة مشاعر الود ج ـ املالطفة: يق'صد هبا األدب واالحرتام والعناية الشخصية وأن يظهر العاملني التابعني لل
هلذا اجلانب يف خدمة  والعاطفة، كما تتضمن املبادرة يف مساعد العميل والقدرة على تشخيص احتياجاته؛ وتأكيد

كرا قد تكون عمالء يقول أحد اخلرباء: إن العمالء ال يفهمون بالطريقة اليت تعاملهم هبا، وإن جمرد كلمة شال
 أفضل من عشر إعالنات لتحقيق االنطباع اإلجيايب لدى العميل. 

الء مع املؤسسة للعم د ـ الثقة واالعتمادية: تفسر االعتمادية مبوافقة مستوى اخلدمة املقدمة للوعود اليت منحتها
الطريقة الصحيحة من اختالف الظروف يف بع  احلاالت، فهي توفر الدقة واالستقاللية واإلملام بالعمل وأدائه ب

من الصحة  املرة األوىل، أما الثقة فهي أن تؤدي املؤسسة هذه اخلدمة اليت وعدت هبا عمالئها بدرجة عالية
معها. والدقة، فتنشأ بذلك ثقة العميل باملؤسسة اليت يتعامل  

                                                           

 24، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر بدون سنة نشر، ص قضايا معاصرةحممد صاحل احلناوي و إمساعيل السيد: 12 
 .28مرجع سابق، ص  قضايا معاصرةحممد صاحل احلناوي و إمساعيل السيد،13 
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التعرف على املنتجات  هـ االتصال: حيث يتوقع العمالء أن تقوم املؤسسة بتوفري كافة املعلومات اليت متكنهم من
خاص أو اجلهات أو اخلدمات املتاحة، فمثال التعرف على كيفية التصرف يف حالة تقدمي شكوى ومن هم األش

اجلديد عن املؤسسة.يت يفهموهنا ودميومة إعالمهم باليت جيب االتصال هبا، باإلضافة إىل خماطبتهم بالغة ال  

ء بطريقة ودية مهما وـ الضمان: إن وجود عيوب يف املنتج أو ثغرات يف اخلدمة املقدمة لن تغين عنها معاملة العمال
وقعة، عدم التعرض بلغت، ويأخذ الضمان أشكاال كثرية منها: سهولة استخدام املنتج، احلصول على املنفعة املت

قدمي ما يسمى بنظام خاطر عند استخدام املنتج، وخلو املنتج من العيوب العينية؛ فبع  املؤسسات تقوم بتمل
رتاه ال يرقى إىل الرضا املطلق والذي يعطي للعميل احلق يف اسرتجاع أمواله مىت شعر بأن أداء املنتج الذي اش

 توقعاته حىت ولو مل تكن هناك أي عيوب فنية باملنتوج.

مظهر األفراد انب امللموسة )األبعاد املادية(: وهي التسهيالت املادية املتاحة لدى املؤسسة واملعدات و زـ اجلو 
املتعاملني مع العمالء وأدوات ووسائل االتصال معهم، 14 فاملظهر اخلارجي للمؤسسة والعاملني وحىت نظافة منافذ 

 اخلدمة تعطي انطباعات عن عراقة املكان ومدى تقدير العميل.

 

ـ خطوات تحقيق الجودة في خدمة العمالء: 4  

لك عن طريق أول مرة يساهم بشكل كبري وملحوظ يف زيادة رحبية املؤسسة وذ إن األداء الصحيح للخدمة من   
دمة من األخطاء حتسني كفاءة العملية اإلنتاجية من جهة وفعالية العملية التسويقية من جهة أخرى، فخلو اخل
ا التنافسية،  ة تنمية قدرهتوعدم خمالفتها للوعود يؤدي إىل حتقيق ثقة العميل يف اخلدمة، وبذلك تستطيع املؤسس

 كما تبين مسعة طيبة هلا وخلدمتها؛ فمن بني اخلطوات املتسلسلة لتحقيق اجلودة يف خدمة العمالء ما يلي: 15

 ـ جذب االنتباه وإثارة االهتمام بالعمالء.

 ـ خلق الرغبة لدى العمالء وحتديد حاجاهتم.

 ـ إقناع العميل ومعاجلة االعرتاضات لديه.

                                                           

 281مرجع سابق، ص  قضايا معاصرةلسيد،حممد صاحل احلناوي وإمساعيل ا14 
  333ــ  312، مرجع سابق، ص إدارة الجودة وخدمة العمالءخضير كاظم حمود،15 
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تعامل العمالء مع املؤسسة.ـ التأكد من استمرارية   

 المبحث الثالث: دور البيع الشخصي في تحسين خدمة العمالء

ي يبحث دائما على إن عملية البيع الشخصي هي عبارة عن مقابلة بني طرفني بائع ومشرتي، وكون هذا املشرت 
يت يقدمها لعمالئه، أحسن اخلدمات، فإن جناح رجل البيع يف مهمته تتطلب منه السعي دائما لتحسني اخلدمة ال

هلا أثر كبري اليت  وحرصه على تفهمهم وإرضائهم، وهذا يقرتن مبحاوالته الكتساب العديد من املهارات والقدرات
حتسني خدمة  من مميزات اخلدمة أهنا تالزمية )مستوى اخلدمة من مستوى أداء مقدمها( فإن نيف حتسن أدائه. وأل

طة بأداء رجل البيع العمالء ضمن عملية البيع الشخصي مرتبط بتحسن أداء رجل البيع. ومن أهم املؤشرات املرتب
 مؤشري الكفاءة والفعالية.

الطريقة الصحيحة، وذلك املخرجات، واليت تفسر أداء األشياء بفالكفاءة تشري إىل العالقة النسبية بني املدخالت و 
سبية بني النتائج احملققة بإتباع أفضل الوسائل واخلربات املوصلة لألهداف. أما الفعالية فهي تعرب عن العالقة الن

قق ة األداء احملواألهداف املخططة، واليت تفسر القدرة على حتقيق األهداف بالطرق الصحيحة، وذلك مبقارن
باألداء املطلوب،16 فاألداء الفعال لرجل البيع يظهر عندما يستطيع إمتام عملية البيع بالطريقة الصحيحة، ومثال 

يع معهم يف مرات ذلك عندما يتوصل إىل إقناع األفراد بشراء السلع واخلدمات بشكل يتوقع تكراره لعملية الب
 أخرى.

 المطلب األول: متطلبات تحقيق الكفاءة البيعية:

قف بدرجة كبرية على إن جناح رجل البيع يف حتقيقه ألهداف مؤسسته ومنها حتسني اخلدمة املقدمة للعمالء يتو 
سابه جملموعة من قيامه بواجباته ومسؤولياته على أكمل وجه، ووفق الطرق الصحيحة والوسائل املتاحة، واكت

 املهارات والقدرات البيعية.

 

 

                                                           
16 m.artory , b.crozet : Gestion Des Ressources Humaines, Pilotage Social et Performance, 

Imprimerie Chirat,Paris,France,2002,P160 
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توفرها في رجل البيع: ـ القدرات والمهارات الواجب 1  

عن طريق التعلم  القدرة البيعية هي مدى استطاعة البائع القيام بعمل ما،وهي تتكون من جزئني، جزء مكتسب
 والتدريب وجزء موروث نابع من الشخص ذاته.17

اللغوية،  ط، القدرةوتشمل هذه القدرة جمموعة من القدرات العقلية ومنها:القدرة على التذكر، القدرة على االستنبا
 القدرة الكبرية على املفاوضات األكثر صعوبة.18

ل يف السرعة. أما باإلضافة للقدرات غري العقلية ومنها قدرات احلواس أي البصر والسمع، وقدرات حركية تتمث
وختتلف اية والكفاءة املطلوبة، املهارة فهي مقدرة أو عقلية مكتسبة وطبيعية واملطلوبة يف الفرد للقيام بواجبه بالكف

 املستقل، مقدرة ذهنية املهارة من بسيطة إىل معقدة وتنقسم إىل مقدرة على التأقلم، مقدرة على التحليل والتفكري
 وأخرى عقلية، مقدرة اخلربة، مقدرة التجديد واالبتكار.

ئه ونات أداوحىت يأيت أداء رجل البيع على الوجه املطلوب من الكفاءة والفعالية يتوجب عند دراسة مك  
هبا، باإلضافة إىل  )مكونات الوظيفة( الرتكيز على التحديد املوضوعي للمهارات والقدرات اليت جيب أن يتميز

ا الوظيفة. وسيتم واجباته، أساليب عمله، معدالت أدائه من حيث الكم والكيف، وحىت الظروف اليت تؤدي فيه
 الرتكيز يف هذا اجلزء على القدرات واملهارات اليت جيب توفر ها يف رجل البيع الناجح:19

 أ ـ القدرة على التفكير المنهجي: 

عامل معها مبوضوعية هي قدرة رجل البيع على رصد وحتليل الظواهر املختلفة، والتعرف على حقائق األشياء والت
منهجية التفكري  مهارة اكتسابغري متحيزا العتبارات شخصية أو مفاهيم وتصورات خاصة به. ويرتتب على 

تسويقية والبيعية، ومن بني د من احلقائق املهنية، واليت على رجل البيع أن يدركها ويراعيها لكي حيقق أهدافه الالعدي
 هذه احلقائق:

                                                           

 12مرجع سابق، ص  الشخصيالبيع حممد الصرييف:17 

18 J.P.HELFER & J.ORSONI : LE Marketing ;7éme édition, édition 

Vuibert,Paris,France,1999,P407 . 

 272ـ291،  مرجع سابق،ص فن خدمة العمالء ومهارات البيعمجال الدين مرسي ومصطفى حممود أبو بكر،19 
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ف، ولديه القدرة على ـ رجل البيع املاهر يف عمله يشهد له العمالء والرؤساء والزمالء بأنه مرتب التفكري والتصر 
 اإلقناع وحيظى بالقبول واالحرتام.

م توجيه اجلهود البيعية ـ عند االلتزام هبذه املنهجية يتم التغاضي وعدم االنشغال بالنواحي اإلجرائية الشكلية، ويت
 إىل حتقيق األهداف والنتائج املخططة.

لعميل إلمتام عملية ـ يكون اهلدف اخلاص بإقناع العميل مبا تقدمه املؤسسة له مرتبة سابقة هلدف الضغط على ا
 الشراء.

حتقيق أقصى منفعة  تفرض منهجية التفكري على رجل البيع أن يضع نفسه دائما مكان العميل وأن حيرص علىـ 
 له.

قارنة ما يقدمه له مبا ـ يقتضي التفكري املنهجي أن يكون رجل البيع مقتنعا بأن العميل لن يشرتي إال إذا قام مب
  يعرضه املنافسون. 

 ب ـ مهارات االتصال الفعال:

تعريف االتصال:من أبرز عوائق االتصال مايلي:أوال ـ   

ليس اصطدام بني يعرف االتصال على أنه: " خطوط التواصل، فهو متازج يف األفكار واآلراء، وتأثري متبادل و 
 الشخصيات، وال مسرحا لصراع خيرج منه أحد خاسر وآخر ظافر."20  

اليت تظهرها  حيث تنتقل األحاسيس واملعاين إذن ميكن القول بأن االتصال هو احلوار بني العقول والذوات،
 الكلمات والتصرفات من شخص آلخر.

ال الفعال ليس مفاده ويقصد بالفعالية أداء األشياء الصحيحة بطريقة صحيحة أي تناقص درجة املخاطرة. فاالتص
ج اليت خيرج هبا، ومنها ائااللتقاء والتفاوض ومجع املعلومات والتعرف على اآلخرين فقط، وإمنا مفاده الرئيسي النت
ورجل البيع واملسؤولية اليت  الفكرة أو التأثري الذي يرتك يف نفوس األخرين، ومن هنا تربز أمهية االتصال بني العميل

 تقع على عاتق رجل البيع يف نوعية الرسالة اليت سيوصلها للعميل. 

                                                           

،دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن، ومضات إداريةإبراهيم كشت: 20    11،ً ص 4888، الطبعة األوىل ّ
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 ثانيا ـ عوائق االتصال: من أبرز عوائق االتصال مايلي:

الرسالة، فيمكن أن تكون غامضة أو مشوشة.ـ اختيار   

 ـ اختيار غري مالئم للكلمات أو األفعال أو الصور.

 ـ اإلخفاق يف نقل الرسالة مثل أن تكون طريقة نقلها غري مالئمة.

 ـ اإلخفاق يف استالم الرسالة رمبا بسبب عدم الرتكيز والقلق.... اخل.

قد أساء فهم الرسالة املوجهة إليه. ـ إساءة فهم الرسالة، فيمكن أن يكون املتلقي  

 ثالثا ـ إرشادات لرجل البيع أثناء قيامه بعملية االتصال:

ن يراعي اإلرشادات لكي حيقق رجل البيع أهدافه التسويقية والبيعية من خالل مهارات االتصال الفعال عليه أ
 التالية:

معدة إعداد جيدا.ـ عليه أن يتأكد أن كافة الرتتيبات الالزمة لالتصال بالعميل   

 ـ البد أن يتفاعل نفسيا وجسديا مع العميل يف عملية االتصال سواء كان مستمعا أو متحدثا.

بع  الكلمات  ـ البد من حتضري مجل أو كلمات أو عبارات لفتح احلديث مع العميل، مع احلرص على أن تكون
 والتعبريات جذابة ومؤثرة.

ف صعبة كثرية.يف توظيف األسئلة تساعده كثريا وخترجه من مواق ـ جيب على رجل البيع أن يعلم مهاراته  

من جهة أخرى إذا كان االتصال بالعميل عرب اهلاتف جيب مراعاة ما يلي:     

 ـ الرد الفوري على العميل له تأثري إجيايب وقوي.

فتك، سبب أو وظي ـ إذا كان رجل البيع هو البادئ باالتصال البد من تعريف نفسه أوال مثال التحية، امسك،
 غرض االتصال.

ة.ـ إذا كان هو املستقبل يكفي ذكر االسم، املؤسسة، التحية، اإلعالن عن االستعداد لتلقي الكلم  
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 ـ أمهية اإلصغاء واالهتمام واملتابعة من خالل االستفسارات والتأكيدات.

وقت واحد. ـ حسن التصرف عند طلب االنتظار من العميل أو عند التعامل مع مكاملتني يف  

 ،ـ جيب أن يدرك رجل البيع أنه إذا كان العميل هو املتصل فإن أوىل مراحل قرار الشراء قد بدأت.

احلها كما هي موضحة يف بصفة عامة ميكن اعتبار عملية البيع كعملية اتصال، واليت جيب النجاح يف خمتلف مر   
 منوذج  آيدا    لالتصال:

 AIDA (: نموذج 23الشكل رقم )    

 
 

SOURCE : J .P.HELFER et J.ORSONI : LE Marketing , 7eme  

 édition , Op-Cit, P 410 

 

 

 

 

 

 

البحث االنتباه االهتمام الرغبة الحدث ةالمتابع
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رك الفعل لديهم ويف إن البائع يبحث عن العمالء اجلدد، جيذب انتباههم، يثري اهتمامهم، حيرض رغباهتم اليت حت
عملية البيع وحماولة  عملية الشراء، ألن جناحاألخري حتدث عملية الشراء، ولكن جيب أن تكون عملية املتابعة بعد 

راء ومن بعدها، ضمان تكرارها مرة أخرى مع نفس العميل مقرتن بأن يكون االتصال بالعميل من قبل عملية الش
التصال بعميل أي جيب التأكد من أن العميل حصل على ما يريده، واملتابعة مفادها تصحيح االحنرافات عند ا

 آخر.

تحدث أثناء المقابلة البيعية:ج ـ مهارات ال  
ليه مراعاة احلقائق التالية إن جناح رجل البيع يف إجراء املقابلة البيعية يتوقف على مهاراته يف التحدث، فيجب ع

 عند االتصال بالعميل والتحدث معه:
ووضع مسودات  يتم إرساهلا ـ على رجل البيع ختصيص وقت للتفكري وطرح األسئلة والتصميم النهائي للرسالة اليت

 لألفكار، والتدريب على االتصال الشفوي ومن مث حترير االتصال املكتوب.
بيعة ونوع ـ ميكن لرجل البيع أن يكسب عميال بكلمة واحدة وقد خيسر العشرات بكلمة واحدة، وهذا حسب ط

توفر قدرا من  الكلمة، لذلك جيب التدرب على إصالح الكلمات وترتيبها، فهي أحد األساليب احلديثة اليت
 الكياسة يف مواجهة املواقف، والغرض من ذلك احلصول على مجل مثلى ملوقف حمدد.

 يأيت إال باملمارسة ـ املهم يف القضية ليس ماذا تقول؟ ولكن  املهم كيف تقول وكيف تكون مؤثرا ومقنعا؟ وهذا ال
 والتدريب طبعا.

الوجه، حركات  م للعميل) طريقة اجللوس، تقسيماتـ جيب على رجل البيع أن يكون قادرا على فهم لغة اجلس
ا ألن العميل الوجه...إخل( قبل البدء يف احلديث معه، كما يلزم أن يراعي  هذه األشياء واحلركات فيه أيض
 العميل.            سيفهمها ويأخذ انطباعا منها، كما جيب عليه ومن األحسن أن يرتك مسافة مناسبة بينه وبني

              
 د ـ مهارات التعبير:

 لكي ينمي رجل البيع مهارات التعبري لديه جيب مراعاة احلقائق التالية:
ديث.ـ العميل يرت جم ويعدل ويفسر ما يسمعه بناء على تعبريات وانفعاالت رجل البيع يف احل  
ديث.ـ الكلمات اليت ينطقها رجل البيع مرتبطة بلغة اجلسم والعني ونوعية تعبرياته أثناء احل  

 ـ خالل احلديث يعرف العميل عن البائع أمورا كثرية منها: هل هو فاهم بعمق وصادق ومهتم؟
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ديه مرتبطة بالكالم الذي ـ لكي تكون تفسريات رجل البيع مؤثرة وفعالة جيب أن تكون تعبريات وجهه وعينيه وي
 يقوله، ومن املهم أن يكون طبيعيا أثناء احلديث وبعيدا عن التكلف.

مهارات التعرف على رد أفعال اآلخرين:ه ـ   
 ميكن لرجل البيع أن يتعرف على ردود أفعال اآلخر ين من خالل أدوات منها: طرح بيع 

 و ـ مهارات التخطيط :
ه، وبالتايل تزداد كلما قل اإلشراف املباشر على رجل البيع كلما زادت احلاجة لقيامه باإلشراف الذايت على عمل

االت كلما زادت اجليد، باإلضافة إىل أنه كلما تعقدت عالقة البيع والشراء وتعددت االتصحاجته للتخطيط 
 احلاجة ملهارات التخطيط.

 ز ـ مهارة تنظيم و إدارة الوقت:
ية الوقت بالنسبة لرجل البيع إذ مل حيسن رجل البيع استثمار الوقت يصعب عليه حتقيق أهدافه البيعية و تتضح أمه

ه للحقائق التالية: من خالل استيعاب  
ليم.ـ ألن املهام البيعية متنوعة ومتباينة فإهنيتطلب حتديدها وتوزيع الوقت عليها بشكل س  

 ـ جيب تعلم مهارة إدارة احلوار مع العميل لتحقيق االستثمار اجليد للوقت.
، أي جيب تـ يصعب على رجل البيع ممارسة أي واجب من واجبات وظيفته إال من خالل حيز معني من الوق

 حتديد التوقيت املالئم واالقتصادي.
ـ أهم المعلومات الواجب توفرها لدى رجل البيع: 2  

 جيب أن يكون رجل البيع على علم باجملموعات الثالثة مناملعلومات كي ينجح يف مهمته:
ملنافسني وحول اهي كل املعلومات اخلاصة بنشاط املؤسسة وتنبؤاهتا وتوقعاهتا حول تطور أ ـ معلومات عامة: 

 العمالء ورغباهتم على املدى البعيد.
ونيا مع العميل؟ كيف من أمثلتها يف حيدد املبيعات املستهدفة؟ وكيف جيري اتصاال تلفب ـ معلومات مهنية: 

يف يتأكد من رضا جيري مقابلة بيعية ناجحة؟ كيف يتعامل مع أمناط العمالء؟كيف يعاجل اعرتاضات العمالء؟ ك
ل؟.وثقة العمي  

فنية عن الشيء  يتوقف جناح رجل البيع يف عمله بدرجة أساسية على مالديه من معلوماتج ـ معلومات فنية: 
قته واحرتام عمالئه. الذي يقوم بعرضه وقدرته على توظيف هذه املعلومات بصورة سليمة جلذب العميل وكسب ث

ة منزلية مايلي:ركة توزيع أجهزة كهربائيومن أمثلة املعلومات الفنية الواجب توفرها لدى رجل البيع يف ش  
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 ـ أماكن الصنع والبيع لألجهزة.
 ـ النماذج واملقاسات و األحجام والسعة لألجهزة.

 ـ جماالت استخدام األجهزة واخلصائص الفنية الكهربائية وامليكانيكية هلا.
نة عليها.ـ متطلبات محاية وصيانة األجهزة و إجراءات التصرف يف حالة وجود مؤثرات معي  

ـ الصفات الشخصية الواجب توفرها في رجل البيع: 3  
ية واالستقاللية الذاتية، من بني املواصفات اليت يتصف هبا رجل البيع الناجح الثقة بالنفس، واإلرادة، والالحساس

 والقدرة على معرفة الغري، والتكوين اجليد، باإلضافة إىل:
حيح للمعلومات بذكاء.ـ الذكاء املهين مثل التوظيف املهين الص  

 ـ الطموح والتحدي والتطلع إىل الرتقي والتحسني والقدرة على املفاوضات األكثر صعوبة.
رجة والصعبة، وعدم ـ التوازن االنفعايل، أي القدرة على ضبط النفس، والسيطرة على االنفعاالت يف املواقف احل

 الغرور بالنجاح.
يفته بشكل جيد و ه وعدم التعامل مع املنافسني، املسؤولية عن أدائه لوظـ األمانة، مثل االحتفاظ بأسرار مؤسست

 على أكمل وجه.
 ـ أن يكون مثقفا حريصا على وقته، منظما، نافعا لغريه، وببساطة ذا شخصية ملهمة.21
اط البيعي.ـ املظهر املناسب املوحي باالحرتام والثقة واجلدية وااللتزام والبساطة واملالئم لطبيعة النش  

 المطلب الثاني: تنمية مهارات التفاوض مع العمالء
قا حلجم الصفقة ختتلف اسرتاتيجيات وسياسات التفاوض من موقف آلخر، وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووف

 وحسب نوع العمل املراد تنفيذه بني طريف التفاوض.
ـ تعريف التفاوض: 1  

 توجد تعاريف خمتلفة للتفاوض منها:22
التباحث بني طرفني من أجل املساومة أو التجارة.ـ التفاوض هو   

 ـ التفاوض هو التوصل حلل مشكلة لدى طرفني.

                                                           
 .77ـ72، ص 3222، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، يورسعيد، مصر، مدير المبيعات الناجحمحمد فتحي: 21 
علمي: عبد الرمحن توفيق، مركز اخلربات ، ترمجة: عال أمحد، مراجعة و إشراف فن إدارة االختالف"دليل المفاوض الفعال"جوديت إي فيشر: 22 

 .41، ص 4881املهنية لإلدارة، مبيك للنشر، القاهرة، مصر، 
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ريد، أو هو ببساطة ـ التفاوض هو معرفة مايرغب فيه الشخص اآلخر، مع حماولة جعله يعتقد بأنك توفر له ما ي
 حماولة لنيل ما تريده.

لبع  منها بوجود طرف يف عملية التفاوض، كما يوحي اإن هذه التعاريف توضح أنه يوجد يف الغالب أكثر من 
 اتصال مفاده حماولة الوصول إىل هدف معني.

يع والعميل األطراف ومن هذا تربز أمهية التفاوض خالل عملية البيع الشخصي، واليت يربز الرجل فيها رجل الب
اح، وذلك من خالل التأثري لية حنو النجاألساسية، كما تتبني املسؤولية اليت يتحملها رجل البيع يف سري هذه العم
 يف العميل وإقناعه بالشراء، أو حل مشكلة ما حتفز على التعاون املشرتك.

وميكن استخالص تعريف التفاوض خالل عملية البيع الشخصي كما يلي:   
أو بلوغ أهداف  ل مقبولةهو عملية االتصال بني رجل البيع والعميل، يدرسان فيها البدائل املتاحة للتوصل حللو   

 مرضية مع تفادي الصراع وحتاشي التفكري يف مسألة الفوز أو اخلسارة.
، وقد يكون غري قد يكون التفاوض بني رجل البيع والعميل مباشرا من خالل اجللوس على مائدة التفاوض      

 مباشر من خالل املراسالت املتبادلة أو عن طريق اهلاتف أو وسطاء التفاوض. 
التفاوض :  ـ شروط 2  

       من بني شروط التفاوض مايلي:23
 توفر احلريات والصالحيات الالزمة ألطراف التفاوض من أجل اختاذ القرارات حبرية.

 ـ ضرورة فهم كل طرف حلاجة الطرف اآلخر.
 ـ التزام اهلدوء وبرودة األعصاب عند عملية التفاوض، مع اإلعداد اجليد لتجنب اإلحراج.

اجلوانب القانونية واالجتماعية واالقتصادية احلاكمة لعملية التفاوض.ـ دراسة   
 ـ جتنب حالة الصراع بني أطراف التفاوض خاصة إذا كان اهلدف منه الوصول للربح.

ـ نصائح عامة لرجل البيع كمفاوض: 3  
   هناك عدة نصائح ميكن توجيهها لرجل البيع كمفاوض ومنها:24

                                                           

 110، دار اجلامعة اجلديد للنشر، اإلسكندرية، مصر، ص : أساسيات التسويقعبد السالم أبو قحف23 
 . 41، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، بدون سنة نشر، ص أخصائي البيع الناجحمصطفى حممود أبو بكر: 24 



الثاينالفصل     دور البيع الشخصي في تحسين خدمة العمالء  

 

56 
 

جود مصاحل يات، والتأكد من الفهم املشرتك بني أطراف التفاوض، أي ضرورة و ـ ضرورة االتفاق على األساس
لعالقة مبوضوع مشرتكة بني أطراف التفاوض لتحقيق االتفاق على البديهيات واملسلمات واملفاهيم ذات ا

 التفاوض.
االنفعاالت ملشاعر و رجل البيع أن يتهيأ نفسيا للتفاوض، وذلك من خالل الثقة بالنفس، ضبط ا ـ جيب على 

دل أن يقول: إين يف كل الظروف واألحوال، وأن يسمع أكثر مما يتحدث، مع جتنب التحدث بضمري املتكلم فب
 أعرف كذا... يقول: إنه بتحليل املوضوع يبدو كذا.

 بكلمات وعبارات ال ختدم ـ العلم مبوضوع التفاوض واالقتناع به، فعدم املعرفة اجليدة باملوضوع قد تؤدي للتلفظ
 رجل البيع، وبالتايل قد حيصل على معلومات من العميل فيها ظن وشك.

شر طراز واحد، فهم ـ جيب على رجل البيع التعرف على أمناط البشر، لكي حيسن التعامل معهم، فليس كل الب
باقتناع  عليه التسليم خيتلفون باختالف املعتقدات والبيئة، وجيب أن اليظن أنه هو األستاذ وغريه طالب، ومن مث

 أن لدى اآلخرين مزايا ونقاط قوة رمبا هو يفتقدها.
ائدة التفاوض، ـ على رجل البيع أن يتدرب على مراقبة نفسه والسيطرة عليها، كمحادثة النفس بعيدا عن م

 والقناعة بأن االنفعال غري احملسوب فيه ضرر على النتائج.
دم من م النسيان بأنه: ما خاب من استخار. وما نـ من األحسن عدم رفع الصوت إال عند الضرورة، وجيب عد

 استشار، فاملهم استشارة النفس مث اآلخرين.
عنها ويرد الشبهات  ـ احلوار اجليد وسيلة وليس غاية، فمن خالل احلوار يستطيع رجل البيع عرض أفكاره ويدافع

يث والنقاش.حوله، فاحلوار يساهم يف تناول وجهات النظر و االختالفات مبنهجية يف احلد  
: أثناء الصفقة ـ جيب على رجل البيع أن يفهم نفسه جيدا، أي ماذا يريد وما الذي ميكن أن يصل إليه فمثال

 البيعية جيب حتديد السعر األدىن للبيع والسعر األعلى الذي يتقبله املشرتي.
خر بالتحدث وأن شخص اآلوجيب على رجل البيع أن الينسى أن يصغي باهتمام وحيوية، أن يرتك اجملال لل    

ملناسبة لكل يستمر بالتأكد من فهمه لألمور مع إظهار هذا الفهم باستخدام األسئلة مع اختيار لغة اجلسم ا
 شخصية من العمالء )الصوت، النظرات، احلركات...اخل(
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يصبح  اف، ولكيجيب التذكري بأن التفاوض ليس مسابقة بل حتالف من أجل إبراز تقدم حنو حتقيق األهد  
 املفاوض ناجحا فإنه حباجة ألن يعرف نفسه أوال ويفهم اآلخرين ثانيا.25

 المطلب الثالث: المهارات السلوكية في التعامل مع العمالء والعناية بهم
ية العنصر كل الدراسات اليت أجراها التون مايو صاحب نظرية العالقات اإلنسانية قد أثبتت وأكدت أمه     

 اإلنساين وتأثريه على كفاءة وأداء املؤسسات وحتقيقها ألهدافه.26
يتطلبها صعوبة وضرورة واحلقيقة أن السلوك اإلنساين غاية يف التداخل والتعقيد األمر الذي جيعل فهمه يف غاية ال

 العصر.
 ـ تعريف السلوك اإلنساني:

والتأمل بغية  السلوك اإلنساين هو جمموعة النشاطات اليت يقوم هبا اإلنسان وقد تكون ظاهرة مثل التفكري 
 التكيف مع املتطلبات البيئية، وهو حصيلة تفاعل العوامل البيئية مع العوامل الشخصية.27

ني:أ ـ العوامل المؤثرة في السلوك اإلنسا  
توجد عدة عوامل ومتغريات تؤثر يف السلوك اإلنساين للفرد ومنها:    

 املكونات احلية والنفسية هي العوامل اليت يرتكب منها الفرد وتؤثر يف سلوكه وتنقسم إىلأوال: العوامل الشخصية: 
ن املكونات ر ممثل الذكاء واإلدراك، الثقة بالنفس واآلخرين، هذه املكونات يعتمد عليها سلوك الفرد أكث

 اجلسمية.
منها البيئة املادية واالجتماعية واالقتصادية...اخل.ثانيا: العوامل البيئية:   
 ب ـ  أنواع السلوك: 

لوك الغري لفظي والذي توجد تقسيمات خمتلفة للسلوك اإلنساين ومن بني التقسيمات النوعني التاليني من الس  
(:01يظهر يف اجلدول رقم )  

 
 
 

                                                           

 11، ص4889ترمجة : مركز التعريب والربجمة، الدار العربية للعلوم، بريوت، لبنان  المقابالت الناجحة سلسلة تعلم من خالل أسبوع:  موشابريو25 
  422ـــــــــ421صمرجع سابق، ،إدارة االختالف " دليل المفاوض الفعال جوديث إي فيشر: 26 
  441مرجع سابق، ص ،البيع الشخصيحممد الصرييف،27 
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(: أنواع السلوك اإلنساني23) الجدول رقم  
 السلوك الودي السلوك البارد

 ـ ينظر إىل العيون ـ حيدق بربودة
 ـ تنبسط أساريره ويصافح اليد                ـ سيخر ويهز الرأس للتحية وبعد املوافقة   
 ـ يتجه حنو الشخص اآلخر باهتمام              ـ يتظاهر بالتثاؤب وهو يتحدث مع اآلخرين

 ـ يبتسم ويكون بشوشا                        ـ يعبس                                         
 ـ يرمق بنظرة عاجلة                           ـ ينظر إىل السقف واجلدران                 
 ـ جيلس يف مواجهة الشخص اآلخر مباشرة ـ عادة ال جيلس مباشرة يف مواجهة اآلخر  
 ـ يلعق الشفتني                                 ـ يدخن بال انقطاع                            
يعبث ـ يطقطق األصابع وحيركها ، ينظف أظافره و 
 بشعره، يضم شفتيه سخطا.   

م شفتيه، يفتح عينيه بوضوح، يز  ـ يرفع احلواجب،
 يستخدم اليدين بإشارات معربة

 
.441سابق، ص  مرجع، البيع الشخصيحممد الصرييف، المصدر:   

 
 2 ـ أنواع العمالء ومهارات التعامل معهم:28 

نة، ومفتاح جناح ختتلف صفات العمالء وطباعهم من عميل آلخر، فكل عميل يتميز بصفات وسلوكات معي  
ة هذا العميل، ومقابلة هذه رجل البيع يف املقابلة البيعية االتصال التلفوين، والتفاوض هو التعرف على شخصي

 الشخصية بالسلوك والتصرف املناسبني.
المتشدد:أ ـ العميل الخشن المعاملة أو   

كثري املقاطعة، فمن   هذا العميل ال يثق يف اآلخرين وال يعرتف باالنسحاب ويتميز بالقوة، فهو متصلب الرأي
اهتمام، ومن األفضل التعامل معه باهلدوء وعدم االستدراج واملقاطعة أثناء احلديث مع ضرورة اإلصغاء إليه ب

باشر على عرض املوافقات واملؤيدات، عدم الرد امل األحسن التعامل معه بالرتكيز على قيمة هرم حاجاته،
 اعرتاضاته، توظيف االستفسارات والتساؤالت.
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ة هؤالء العمالء مع وهذا العميل يناقش بعنف، صوته عايل، دائما يريد أن يشعر اآلخرين بأمهيته، وتزداد نسب
الة ليس هتذيبه ة البائع يف هذه احلحرارة الطقس أو لدى شعور الناس بضيق عام نتيجة أخبار غري سارة، إذن مهم

ن غضب البائع يف بقدر ما هي جذبه مث االحتفاظ به. حيتاج هذا العميل إىل صرب وحمافظة على اهلدوء العام، أل
 هذه احلالة ضياع هلدفه، فعلى البائع إبراز اللباقة لكسبه وعدم خسارته.29  

 ب ـ العميل المدعي المعرفة:
تعامل معه بـــ:  ومتعايل وشكاك ويبدي اعرتاضات ال صلة هلا باملوضوع فإن من الواجب المبا انه ساخر وعنيد 

س أسلوبه، كظم الغيظ وضبط األعصاب، التحلي باحلكمة، إظهار اإلعجاب بأفكاره وعدم التعامل معه بنف
 تقبل تعليقاته مع املثابرة لعرض اخلدمات.

 ج ـ العميل المرح الودود الشخصية:
هتم مبدح اآلخرين، فمن الرئيسية اهلدوء والثقة وكثرة املزاح، يتكلم كثريا ويشجع السلوك الودي، ي أبرز صفاته

الضغط عليه،  الواجب التعامل معه بــ : الرتكيز على جانب املظهر والوضع االجتماعي مع إعطائه الوقت، عدم
ن األحسن طرح املوضوع الرئيسي، وم عدم االستعجال ملقاطعته يف بداية احلوار استخدام مهارات الرجوع إىل

 األسئلة عليه بصيغة اإلجابة بنعم أو ال، وجيب التصرف أمامه كرجل األعمال.
 د ـ العميل المتردد:

اج إىل أن يقدم له دليال من صفاته اخلجل، عدم الثقة يف اآلخرين والرتدد، يسهل حتديد مواضع ختوفه، فهو حيت
 اختاذ القرار فيؤجله لتعامل معه أن يصادقه، كما يتميز بأنه جيد صعوبة يفعلى الصدق يف شكل ورقة، ويتطلب ا

ت املعاملة حبجم  ويبحث دائما عن املعلومات، فهذا الصنف حيتاج  إىل الكثري من الوقت إلقناعه وخاصة إذا كان
رار مع إمكانياته ب القكبري، وكونه خجول فهو حيتاج إىل إشعاره بالثقة مع إيقاف أي ضغط عليه عندما ال يتناس
رته على التعلم، فمن ومن األحسن عدم إكثار اخليارات والبدائل أمامه، فهو حيتاج إىل الشرح املنطقي املرتبط بقد

 األحسن تناول موضوعه بالتأكيدات فإنه سوف يتخذ قراره اإلجيايب فورا.
 المطلب الرابع: مواجهة اعتراضات العمالء ومحاولة إرضائهم

ة باالهتمام ان تواجه أي مؤسسة اعرتاضات من قبل العمالء، ومن الضروري أن تقوم هذه األخري يف غالب األحي
 هبا ومواجهتها، واهلدف من ذلك إرضاء العمالء وكسب ثقتهم.
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وليس االعرتاض  االعرتاضات هي أول خطوة لتفاعل العميل مع البائع، فهي مؤشر على أن العميل سيشرتي،  
 شكوى كما يظن البع  بل عدم الكفاءة يف التعامل مع االعرتاض ينتج عنه شكوى.30 

 
ـ أنواع االعتراضات: 1  

 من بني أنواع العديدة واملتنوعة لالعرتاضات ما يلي:31
لى الوفاء هي اعرتاضات صادقة وقائمة على نقص املعلومات مثل عدم القدرة عأ ـ االعتراضات الحقيقية: 
 بااللتزامات املستقبلية.

أو املؤسسة،  وهي ناجتة عن توفر معلومات خاطئة لدى العميل عن البائعب ـ االعتراضات غير الحقيقية: 
 ومثال ذلك شعور البائع أن هناك تفضيل لعمالء آخرين دونه.

رتاضات الغري معلنة هي وفيها يبوح أو ال يبوح العميل باعرتاضاته، واالعج ـ االعتراضات المعلنة وغير المعلنة: 
موده، وقد يكون هدفه عب االعرتاضات وقد يكون العميل يف هذه احلالة بصدد اختبار البائع يف قوة صربه وصأص

 من االعرتاضات الغري معلنة االستفادة من مزايا خدمات ما بعد البيع. 32 
واالعرتاضات   املنطقي،باإلضافة إىل االعرتاضات السابقة الذكر توجد االعرتاضات املنطقية املرتبطة بالتفكري  

 العاطفية )قرار الشراء املرتك( واالعرتاضات املوجهة للمنتج أو اخلدمة أو طريقة البيع.
 
اضات أو تلقيها االعرتاضات قد تكون نابعة من طرفني مها رجل البيع والعميل، وهذا يعين أن حتضري االعرت   

 من خالهلا ميكن جمموعة املبادئ العامة اليتأصبح من املسلمات الرئيسية يف عملية الشراء والتعاقد، فمن بني 
 حتسني مهارات رجال البيع للتعامل مع االعرتاضات العمالء ما يلي:33

ـ جيب على رجل البيع التنبؤ االعرتاض احملتمل من العميل.   
 ـ التدريب املسبق على كيفية وأسلوب التعامل مع االعرتاضات املتوقعة.

ر العميل، مع عدم تضخيم االعرتاض وجتنب اجلدل. ـ تناول االعرتاضات من وجهة نظ  

                                                           

 498مرجع سابق،ص  أخصائي البيع الناجحمصطفى حممود أبو بكر،30 
 221 ــــــــ  219مرجع سابق، ص، البيع الشخصيحممد الصرييف، 31 
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 ـ حتديد وقت التعامل مع االعرتاض )التعامل الفوري أو التأجيل(.
 ـ ترديد االعرتاض، أي اإلصغاء والتفكري قبل الرد، وإظهار االهتمام باالعرتاض.

ة وكفاءة يف هذا ن اكتساب خرب وميكن القول أن ممارسة رجل البيع وتكرار، التعامل مع االعرتاضات متكنه م     
الذكر، واملبدأ  اجملال، ويتحسن مستوى أدائه لذلك بواسطة فهم واستيعاب وحسن توظيف املبادئ السابقة

رصة للتأثري يف األساسي هو تقبل رأي اآلخرين بصدر رحب، مع طرح وجهة النظر الشخصية، وإذا كانت توجد ف
 اآلخرين فمن األحسن استغالهلا بكفاءة.

ـ ضمان استمرارية رضا العمالء: 3  
اآلخر،  قد يكون جلب العمالء هو اهلدف األساسي لبع  املؤسسات، وإرضاؤهم اهلدف األساسي للبع    

 ومنها من يهدف ألبعد من ذلك وهو االحتفاظ هبم وحتقيق ربح من خالهلم.
 أ ـ مقاييس العمالء:

س العمالء، واليت ية العميل هي مفاهيم تسمى مبقاييإن كل من جلب العميل، رضا العميل واالحتفاظ به، رحب
ليت ميكن تعد من اجلوانب املستخدمة لقياس األداء العام للمؤسسة. وفيما يلي جماالت القياس الفرعية ا

 استخدامها يف قياس أداء املؤسسة بالنسبة لعمالئها:34
بات الواردةـ ء اجلدد، معدل البيع أو الطلويقاس بواحدة من املقاييس التالية عدد العمالأوال ـ جلب العمالء: 

 تكلفة جلب العميل اجلديد، متوسط حجم الصفقات. 
ى رسائل الرد عل ويقاس بواحدة من املقاييس التالية: عدد الشكاوى، عدد حاالت عدمثانيا ـ رضا العميل: 

. الشكر املوجهة للعمالء، نسبة الراضني عن نشاط املؤسسة  
ار الزيادة يف يقاس بــ: عدد العمالء الذين تركوا التعامل مع املؤسسة، مقدبالعمالء:  ثالثا ـ مدى االحتفاظ

 املبيعات للعميل احلايل، تكرارات الشراء أو عدد الزيارات أو عدد االتصاالت بالعميل احلايل.
نسبة ما ينفقه ، أو وتقاس بــ: نسبة مبيعاهتا إىل املبيعات الكلية للسوقرابعا ـ حصة المؤسسة في السوق: 

 العميل من دخل لشراء منتجات املؤسسة.
وتقاس بإمجايل الربح لكل عميل، أو بإمجايل التكلفة لكل عميل.خامسا ـ ربحية العميل:   
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م املقاييس الغري هذه املقاييس الكمية ال تكفي لقياس أداء املؤسسة بالنسبة لعمالئها، لذلك جيب استخدا   
لومات مفيدة واقرتاحات العمالء، وهذه املصادر من املعلومات قد متد املؤسسة مبعالكمية مثل حاالت الشكاوى 

أو حتسن من منتجاهتا وخدمتها احلالية. ها من تقدمي منتجات وخدمات جديدةمتكن  
قارن بني أداء رضا العميل على أنه شعور لدى الزبون ناتج عن حكم مكوتلر يعرف ب ـ مفهوم رضا العميل: 

لة أثناء وبعد استهالك السلعة أو ته، وهو يعرب عن مقارنة بني مرحلة قبلية تتمثل يف توقع الزبون، ومرحاملنتج وتوقعا
 اخلدمة تتعلق مبا يدركه الزبون فعال. 35

السلوك التكميلي ما هي ورضا العميل ناتج هنائي للتقييم الذي جيريه لعملية تبادل معينة. وإن عدم رضا العميل و 
جيايب الذي حيدث اختاذ قرار الشراء، ويصف الرضا وعدم الرضا الشعور الطبيعي السليب أو اإلإال نتائج لعملية 

تند على مستوى للعميل بعد عملية الشراء، فمثال الشكوى هي تعبري صريح عن حالة عدم الرضا. والرضا يس
ن درجة اإلشباع حتدد باته، وإجودة السلعة أو اخلدمة املدركة من قبل العميل ومدى إشباعها حلاجاته وتلبيتها لرغ

رة مع الناتج درجة الرضا، أي أن مستوى الرضا احملقق يتحدد من خالل مقارنة مستوى التوقعات والعوامل املؤث
علي يؤدي إىل مستوى الفعلي الذي حصل عليه نتيجة استهالكه للسلعة أو اخلدمة، وبذلك فإن تفوق الناتج الف

  رضا عال والعكس صحيح.36
 

عني االعتبار وفيما يلي بع  األساسيات اليت ميكن أخذها باسيات لضمان استمرارية رضا العميل: ج ـ أس
لضمان استمرارية رضا العميل، والذي يؤدي إىل استمرار تعامله مع املؤسسة. وبالتايل استمرار عمل املؤسسة 

 وبقائها:37
حلفاظ عليه، دم لعمالء آخرين لن يساعد يف اـــ إن جمرد إحساس العميل بالتفرقة يف جودة ما يقدم له وما يق

فكر يف أكثر من فيجب على كل مؤسسة أن ال تسعى لتحقيق الشعور لدى العميل جبودة اخلدمة فقط، بل أن ت
 ذلك أال وهو حتقيق والء العميل ووفائه للمؤسسة.

نها سوف يساعد رجل ق رضاهم عـــ إن الرتكيز على الوفاء بتوقعات العمالء للخدمة وإشباعها الحتياجاهتم وحتقي
 البيع على بناء الثقة وضمان استمرار التعامل مع عمالء املؤسسة.

                                                           
35 Philipe kotler & dubois , op-cit,p69 
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مالئه وعدم ـــ إن مقياس النجاح احلقيقي هو رأي العمالء، فعلى رجل البيع أن يسعى دائما إىل معرفة آراء ع
ون. فإنه من اخلطأ على زاحم املنافسجتاهلها، ففي زمن أصبح فيه العميل أكثر خربة، وتعددت أشكال املنافسة وت

ؤسسة استطالع املؤسسات أن تفرض فهمها حلاجات وتوقعات عمالئها أو تفرض رؤيتها عليهم لذلك على امل
املعمقة،  رأي عمالئها دائما حول مستوى اخلدمات اليت تقدمها، وذلك عن طريق االستبيانات، املقابالت

 شكاوى العمالء وانتقادهم.
جيب العلم أنه األداء بصفة مستمرة حىت ميكن معرفة التعرف على أسباب الشكاوى أو عدم الرضا، و ـــ متابعة 

متطلبات العمالء يف حىت ولو كان العميل راضيا، فليس هناك ضمان بأنه سوف يستمر يف التعامل مع املؤسسة. ف
 تغري مستمر، وبالتايل حتتاج إىل متابعة مستمرة.

تفوز  دريك ومسيث الذي أسس الــ )اكسربيس(، وهي أوىل مؤسسات اخلدمات اليتقال فري 4880ـــ يف عام 
، وهذا سبب آخر يف جبائزة بولدريج "لقد كربنا على التحقق من أن إرضاء العميل ال بد وأن يبدأ بإرضاء العاملني

أمام كل فرد  يلأن تنشئ مكان عمل يستجيب للرغبات البشرية وأن يكون جزءا من مهمة كربى هي إتاحة السب
 للمسامهة وإحداث التغيري.38 

الة؛ فإرضاء العميل ـــ ويتضح من هذه املقولة أن اخلدمة اجليدة للعميل هي نتاج لتعاون إنساين أساسه اإلدارة الفع
التحسني يأيت من هو نتاج إلرضاء آخر أال وهو إرضاء العاملني داخل املؤسسة ومن بينهم رجال البيع، فالتغيري و 

يف إرضاء  املؤسسة حىت يربز ويظهر للخارج يف شكل خدمة جيدة تنمي رضا العميل. ومن األساسياتداخل 
لى أساس أهنم وحتفيز العاملني داخل املؤسسة على األداء اجليد، أن يكون تعامل الرؤساء مع مرؤوسهم مبين ع

 أشخاص ناضجون لديهم القدرة على التصرف ومواجهة الصعوبات.
ع أن ال يقف عند يقية جيب أن تعكس منظور العميل وليس منظور من يقدم اخلدمة؛ فعلى رجل البيـــ اخلدمة احلق

بيل ثقة العميل مستوى ما يتصور أنه جيد للعميل بل جيب أن ينظر إىل ما يراه العميل جيدا، وكل ذلك يف س
 ووالئه.
األداء الفعلي  أداء وهناك توقعات، فإذا ما كانإن رضا العمالء مبثابة دالة لألداء املدرك والتوقعات، فهناك        

حة تكون هي أقل من التوقعات فإن حالة الرضا لن تتحقق، والعكس يكون يف حالة الرضا، فاملؤسسات الناج
دراسات اليت اهتمت املبادرة يف تقدمي أداء مناسب يفوق كل التوقعات احملتملة للعمالء. باإلضافة لذلك دلت ال

                                                           
ترمجة: حسني عبد الواحد، مراجعة: أمحد أمني اجلمل، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، القاهرة، مصر،  التقدم والحكمة وفلسفة ديمنج38

  الجودةإدارة لويد دوبينيز وكلريكراو فورد ماسون:  411بدون سنة نشر، ص 
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ي على إدراك األداء اء والتوقعات والسعر يف حتديد رضا العمالء أن توقعات األداء هلا تأثري معنو بدور كل من األد
 والرضا عندما يكون األداء متناغما مع السعر.39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 ــ112ـ 111ـمرجع سابق، ص  ،التسويق المصرفيتيسري العجارمة:39 
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 الخالصة:
باإلضافة إىل ،  أهدافه أمهيته و بالبيع الشخصي ،  مت التعرف يف هذا الفصل على جمموعة من املفاهيم املرتبطة

 أن البيع الشخصيأكد ، حيث مت التتؤثر يف جودة اخلدمة اليت  لة بني جمموعة من املتغرياتالتأثريات املتباد
لعوامل حنو ع  ايساهم يف تكوين نظرة العميل اخلارجي اجتاه املؤسسة، لذلك جيب على أي مؤسسة توجيه ب

خدمة العميل ومن مث حتسني مسعة املؤسسة.  حتسني  
اليت تؤثر يف جودة  وقد حدد الفصل طبيعة خدمة العمالء ومتطلبات جودهتا، حيث مت التعرف على املتغريات  

دمة ونظافة اخلدمة وهي ترتبط مباشرة بعناصر حتسينها، منها عناصر مادية للخدمة مثل مظهر مقدمي اخل
خالل ذلك تبني  سرعة االستجابة؛ ومن منافذها، وعناصر إنسانية مثل املالطفة واالطمئنان، وعناصر إجرائية مثل

عىن آخر جودة أنه لتقدمي خدمة جيدة للعمالء من الضروري أن تعمل املؤسسة أوال بتنظيم البيت من الداخل، مب
ا لعمالئها.اخلدمة داخل املؤسسة وما تقدمه لعامليها جيب أن يكون مواكبا للجودة اليت تتطلع لتقدميه  

ي وحتسني خدمة ن عالقة االرتباط الطردي بني حتسني أداء عملية البيع الشخصوأخريا مت الكشف نظريا ع   
لى املهارات البيعية العمالء، وذلك من خالل تبيان دور أداء رجل البيع يف حتسني خدمة العمالء، وقد مت الرتكيز ع
ن املسؤولية اليت أ إضافة للمعلومات الواجب توفرها يف رجل البيع كي يقدم خدمة جيدة لعمالئه؛ حيث تبني
من أجل بلوغه ذلك جيب يتحملها يف جناح عملية البيع الشخصي كبرية، وهذا النجاح مقرتن بإرضائه لعمالئه، ف
اوض الفعال، التعرف على عليه التسلح باملعرفة، مع ضرورة اكتسابه للمهارات البيعية مثل االتصال اجليد، التف

أدائها الفعلي قبل  كل منهم، فاخلدمة اجليدة للعمالء تستلزم اجلودة يفردود أفعال اآلخرين والتعامل مبا يناسب  
 وأثناء وبعد عملية البيع.

ثالث حيث ختضع وبعد اإلطالع على كل من البيع الشخصي وخدمة العمالء بينهما يتم االنتقال إىل الفصل ال 
 هذه العالقة للدراسة امليدانية.
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:تمهيد  

يتم من خالؿ ىذا الفصل توضيح اإلجراءات ادلنهجية ادلتبعة يف الدراسة ادليدانية وذلك من خالؿ توضيح ادلنهج 
ادلستخدـ يف الدراسة ادليدانية ومصادر مجع ادلادة العلمية ادليدانية ىذا من جهة، ومن جهة أخرى سيتم التعريف 

التسويقي هبا، إضافة إىل التعرؼ على واقع البيع الشخصي مبيداف بادلؤسسة زلل الدراسة وتشخيص عناصر ادلزيج 
الدراسة مع اإلشارة ضمن ذلك دلختلف اخلدمات اليت يقدمها رجاؿ البيع الشخصي مبيداف الدراسة مع اإلشارة 

ضمن ذلك دلختلف اخلدمات اليت يقدمها رجاؿ البيع الشخصي للعمالء. و حياوؿ من خالؿ ىذا الفصل 
أداء رجاؿ البيع والعوامل ادلؤثرة فيو، وذلك بواسطة االستبياف ادلوجو ذلم، باإلضافة إىل معرفة الدور  تشخيص واقع

الذي يلعبو ىذا األداء يف حتسُت اخلدمة ادلقدمة للعمالء، وذلك من خالؿ االستبياف ادلوجو للعمالء دلعرفة آرائهم 
وى مهارات رجاؿ البيع ورضا العمالء على اخلدمة ادلقدمة حوؿ اخلدمة ادلقدمة ذلم، وذلك دلعرفة العالقة بُت مست

ذلم، وقد مت الًتكيز يف ىذه الدراسة على حتسُت العناصر اإلجرائية و اإلنسانية للخدمات ادلرافقة للبيع وما بعد 
 البيع كسبيل لتحسُت خدمة العمالء.

 مت تقسيم ىذا الفصل إىل أربعة مباحث:
ادليدانية والتعريف بادلؤسسة موضوع الدراسة. ادلبحث األوؿ: منهجية الدراسة  

 ادلبحث الثاين: تشخيص ادلزيج التسويقي والبيع الشخصي بادلؤسسة موضوع الدراسة.
 

 ادلبحث الثالث: عرض وحتليل استبياف العمالء.
 ا
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 المبحث األول: منهجية الدراسة الميدانية والتعريف بالمؤسسة موضوع الدراسة
 المطلب األول: منهجية الدراسة

 :ب ـ أدوات جمع البيانات الميدانية
 جاءت أدوات مجع ادلادة العلمية ادليدانية كما يلي:

، فاالستبياف ىو من وسائل مجع البيانات يقدـ للمبحوثُت، على لعمالءوىي استمارة موجهة ل االستمارة:أ ػ 
 هبدؼ احلصوؿ على بيانات معينة.بار أنو منوذج يضم رلموعة من األسئلة اليت توجو لألفراد تاع

ىي جزء من رلتمع الدراسة الذي جتمع منو البيانات ادليدانية، كما تعترب جزءا :  ب. عينة الدراسة
من الكل، حيث تؤخذ نسبة معينة من أفراد اجملتمع األصلي، ويف ىذا البحث مت اختيار العمالء 

طرؼ للمؤسسة  حيث تكونت العينة من  مفادىا استطالع الرأي حوؿ اخلدمات اليت تقدـ ذلم من
 فردا. 27

ـ مبررات اختيار المؤسسة كميدان للدراسة: 2  
 لقد مت اختيار مؤسسة سازلا سامسوج إلجراء الدراسة ادليدانية لعدة اعتبارات منها:

 ػ أمهية وشهرة وجودة منتجات وخدمات ادلؤسسة يف األسواؽ احمللية.
تميز باالستقاللية يف قراراتو، وبالتايل اخليار الذي تنتهجو إدارهتا ليس ناجتا عن ػ تنتمي إىل القطاع اخلاص الذي ي

 ضغوط وقرارات صادرة من فوؽ وبعيدة كل البعد عن الواقع السوقي.
 ػ امتالؾ ىذه ادلؤسسة لشبكة ىائلة دتثل قوى البيع الشخصي خاصة شبكة خدمات مابعد البيع.

بيع الشخصي كأداة رئيسية للًتويج.ػ كوف ادلؤسسة صناعية تعتمد على ال  
 الدراسة ميدانالمطلب الثاني: التعريف بالمؤسسة 

 الدراسة: ميدان الدراسة ـ لمحة عن المؤسسة  1

اليت أطلقت يف  SAMHA Home Applianceالشركة ذات األسهم  "سامها لألدوات الكهرومنزلية" 
 SAMSUNG لعالمة سامسونغ إيليكًتونيكس، إضافة إىل كوهنا ادلمثل الرمسي و احلصري 7002

ELECTRONICS   يف رلاؿ ادلنتجات اإللكًتونية ادلنزلية، فقد أطلقت مركبا إلنتاج األدوات الكهرومنزلية و
 .األجهزة السمعية البصرية
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عامل، تسعى إىل اخًتاؽ السوؽ الوطنية  0000بفضل ىذا ادلصنع اجلديد يف سطيف، الذي يوظف أكثر من 
ت الكهرومنزلية. ىدفها ىو فتح تشكيلة منتجات مكونة، من بُت منتجات أخرى، ثالجات، مكيفات لألدوا

 سامسونغ  ىوائية، آالت غسل ادلالبس وتلفزات ملونة. الشريك ادلتعاقد ادلختار ىو الرائد العادلي الكوري 
 SAMSUNG. 

دلستقبل التحكم التكنولوجي يف ىذا اجملاؿ  تطلعات اإلنتاج ادلأمولة من خالؿ ىذه الشراكة دتثل حتديا وطنيا 
 .بامتداد ادلوقع واالستثمار

إف كل منتجات مؤسسة سامسونج تصدر بالعالمة التجارية سامسونج ادلسجلة يف الديواف الوطٍت حلماية ادلؤلفات 
من طرؼ موردىا مبا يضمن ذلا محاية كافية من أي تزوير أو تقليد. ودتوف ادلؤسسة بادلواد األولية  واالبتكارات

 بكوريا، كما أف للمؤسسة فروع يف العديد من الواليات اجلزائرية أمهها سطيف واجلزائر العاصمة. 
 (: الهيكل التنظيمي44الشكل رقم )        ـ الهيكل التنظيمي للمؤسسة: 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلؤسسة ميداف الدراسةالمصدر:

 ادلدير العاـ

 مدير ادلبيعات ادلباشرة مدير ادلبيعات غَت ادلباشرة

 بائع البالزا

 مسؤوؿ البالزا

 مستشار البالزا

 مشرؼ جهوي

 مشرؼ

 مندوب مبيعات
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حيتوي اذليكل التنظيمي للجانب التجاري على مصلحة ادلدير العاـ تتفرع منها كل من مدير ادلبيعات ادلباشرة اليت 

للبالزا ، ومستشار ذلا وأخَتا البائع  ومدير ادلبيعات غَت ادلباشرة اليت حتوي مشرؼ جهوي حتتوي على مسؤوؿ 
 بعده مشرؼ مث مندوب ادلبيعات.

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

متكامل ومتنوع، وىي تسعى لتنويع وتطوير ىذا ادلزيج مبا خيدـ مصلحة ادلؤسسة للمؤسسة مزيج تسويقي 
 وعمالئها دتاشيا مع ظروؼ السوؽ وادلنافسة، ومن بُت عناصر ىذا ادلزيج مايلي:

 ـ المنتوج: 1
االستقباؿ تعتمد ادلؤسسة على الًتكيب اآليل واألوتوماتيكي للقطع الصغَتة الداخلية جلهاز التلفاز و أجهزة 

 ادلكيفات اذلوائية، والثالجات والغساالت. و الرقمي،
 ـ  السعر: 2

حتاوؿ ادلؤسسة السيطرة على التكاليف حىت ديكن التحكم يف أسعار ادلنتجات، ولتكوف أسعارىا تنافسية يتم 
 حتديد السعر بالطريقة التالية:

P=TC+R 
P.سعر الوحدة ادلباعة : 

TC وادلتغَتة للوحدة الواحدة.: رلموع التكاليف الثابتة 
R                                                                .ىامش الربح للوحدة الواحدة : 

يتم حتديد ىامش الربح بالنظر إىل أسعار ادلنافسُت، مع احلرص على تغطية التكاليف أوال ومن مث يتم التغيَت يف 
  تكوف أسعار ادلنتجات أقل من أسعار ادلنافسُت.قيمة ىامش الربح للوحدة الواحدةحىت

 معلومات من ادلؤسسة ميداف الدراسةالمصدر : 
مها التوزيع ادلباشر والتوزيع غَت ادلباشر كما ىو  إسًتاتيجيتُتيتم التوزيع بادلؤسسة باالعتماد على ـ التوزيع:  3

مبُت يف الشكل التايل، ويسبق ذلك نقل ادلنتجات من ادلؤسسة إىل ادلخزف الذي يتم من خاللو صرؼ ىذه 
 األخَتة إىل سلتلف مراكز التوزيع اجلهوية.
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 (: استراتيجية التوزيع بمؤسسة سامسونج45الشكل )

 
 
 
 
 

  توزيع غير مباشر
 
 

 توزيع مباشر     
 

 : معلومات من ادلؤسسة ميداف الدراسةالمصدر
 ـ الترويج: 4

ادلزيج الًتوجيي بكل عناصره، واذلدؼ من ذلك جذب العمالء وحتفيزىم على الشراء، تنوع مؤسسة سامسونج يف 
وتكوين صورة حسنة يف أذىاف العمالء عن ادلؤسسة والوصوؿ إىل حتقيق الوالء دلنتجاهتا ومن بُت أىم عناصر 

 ادلزيج الًتوجيي ما يلي:
 

ت  العمومية والطرؽ الرئيسية، وتثبيت الالفتات مبختلف وسائلو كالتلفزيوف، اإلذاعة،حجز ادلساحاأ ـ اإلعالن: 
 اإلشهارية، اإلعالنات ادلضيئة و اإلعالف عن طريق التظاىرات الثقافية واإلعالف يف اجلرائد اليومية.

غالبا تلجأ أي مؤسسة التباع ىذا األسلوب من أجل تصريف ما لديها من سلزوف أثناء ب ـ تنشيط المبيعات:
حلركة البيعية ، فهي عبارة عن حوافز مؤقتة للتأثَت على سلوؾ ادلستهلكُت والوسطاء مواسم الركود لتشجيع ا

التجاريُت على ادلدى القصَت منها ادلشاركة يف بعض ادلعارض الوطنية والدولية، ادلسابقات الصيفية، الزيادة يف مدة 
 الضماف.

مركز توزيع  المخزن المؤسسة

 جهوي

تجار )جملة  مركز توزيع جهوي

 وتجزئة(

 

 المستهلك

 محل تابع للمؤسسة مركز توزيع جهوي

PLAZA  

 

 المستهلك
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 ت يف اجلرائد.مثل ادلقابالت الصحفية للتعريف بادلؤسسة، نشر ادلقاالج ـ النشر: 
ىي أداة فعالة لالتصاؿ، دلا تتمتع بو من مصداقية عالية وتأثَت إجيايب على عالقة ادلؤسسة د ـ العالقات العامة: 

 بعمالئها والعاملُت فيها واجملتمع ككل، من وسائلها ادلناسبات الدينية، واألعياد.
 الًتوجيي يف ادلطلب الثاين من ىذا ادلبحث.يتم التطرؽ ذلذا العنصر من ادلزيج ه ـ البيع الشخصي: 

 المطلب الثاني: مجاالت البيع الشخصي والخدمات التي يقدمها للعمالء بمؤسسة سامسونج
تعترب سياسة سامسونج سياسة تنافسية ، إذ هتدؼ إىل حتقيق رقم أعماؿ تنافسي مقارنة بادلصنعُت        

السلعي تستهدؼ شرحية كبَتة من العمالء يف السوؽ، وىي اآلف من اآلخرين، كما أهنا باتساع وعمق خليطها 
ادلؤسسات الرائدة يف السوؽ اجلزائرية خاصة يف رلاؿ التلفاز والثالجات والغساالت، وشلا ال شك فيو مسامهة قوى 

 البيع الشخصي يف ىذا التطور والنجاح، فمن أىم رلاالت عمل ىذه القوى مايلي:
ؤسسة قوة بشرية معتربة مهمتها نقل البضاعة للعمالء الدائمُت، خاصة منهم الذين للم ـ مسلم البضاعة: 1

  يشًتوف بكميات كبَتة.
وتتمثل يف قوى بيعية تعمل يف مصلحة ادلبيعات تتكوف من رئيس ادلصلحة ـ متلقي ومسجل طلبات الشراء:  2

، وقوى بيعية تتمثل يف رجاؿ البيع ومساعديو، مهمتهم تلقي وتسجيل تصنيف طلبات العمالء تعرؼ بالكالسنًت
 على مستوى نقاط البيع مهمتهم تسجيل الطلبات وتزويد العمالء بادلعلومات اخلاصة بادلنتجات.

تقنيوف متخصصوف يف خدمات مابعد البيع )تركيب، ـ رجال بيع الخدمات المرافقة للمنتجات:  3
 فروع البيع بصفة عامة، ومنهم الغَت تابعُت ذلا صيانة،إصالح(، منهم التابعُت للمؤسسة ويعملوف داخلها ويف

.  بصفة دائمة، وىم وكالء تتعامل معهم ادلؤسسة مبوجب عقد قانوين مرـب
 ومن مسؤوليات مصلحة خدمات مابعد البيع:

 ػ ضماف توفَت خدمات مابعد البيع يف إطار مدة الضماف وخارج مدة الضماف؟.
األعطاؿ اخلاصة بادلنتجات.ػ التغذية العكسية للمعلومات حوؿ   

 ػ معاجلة شكاوى الزبائن.
 ػ توجيو اإلنتاج ضلو التحسُت وذلك بتزويد إدارة اجلودة بادلعلومات.

 ػ إدارة ومتابعة الوكالء ادلعتمدين.
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 المطلب الثالث : وظائف إدارة القوى البيعية في مؤسسة سامحا سامسونج:
ية تنشط داخل ادلؤسسة وخارجها وىي كالتايل:لبيع منتجات سامسونغ لدى ادلؤسسة قوى بيع  

ػ قوى بيعية تعمل داخل ادلؤسسة، ديثلها العاملوف يف مصلحة ادلبيعات ) مدير ادلبيعات مسجلوا طلبات الشراء، 
 الباحثوف عن الصفقات(.

وتقنيُت( ووكالء ػ قوى بيعية تنشط خارج ادلؤسسة ديثلها رجاؿ البيع العاملوف يف الفروع البيعية) مسجلوا طلبيات 
 خدمات مابعد البيع ادلنتشرين عرب الًتاب الوطٍت.

ـ تنظيم القوى البيعية: 1  
 يتم التنظيم وفق مرحلتُت تتمثل يف حتديد أىداؼ القوى البيعية أوال مث ىيكلها.

 أ ـ تحديد األهداف البيعية: 
يتم حتديدىا انطالقا من األىداؼ التسويقية للمؤسسة، حيث تسند لرجاؿ البيع رلموعة من األىداؼ الكمية 

 وغَت الكمية، فاألىداؼ الكمية تتمثل يف : 
 ػ جلب أكرب عدد شلكن من العمالء اجلدد وذلك بالقياـ باحلمالت الًتوجيية.

إشباع حاجاهتم وكذا بادلعاملة احلسنة. ػ إرضاء العمالء وكسب ثقتهم وذلك بتلبية رغباهتم و  
 ػ التعرؼ على ردود أفعاؿ العمالء على ادلنتجات واخلدمات ادلقدمة.

أما األىداؼ الكمية وىي زيادة حجم ادلبيعات باستخداـ الطرؽ ادلالئمة لذلك، ألف ادلبيعات تتفاوت من منطقة 
السكانية، الكفاءة وادلهارة البيعية لرجل البيع.ألخرى، وذلك حسب ظروؼ ادلنطقة، نوعية العمالء، الكثافة   

 
 ب ـ هيكلة القوى البيعية:

تنظيم القوى البيعية يف مؤسسة سامسونغ ىو تنظيم حسب ادلناطق اجلغرافية، فادلؤسسة ذلا فروع بيع يف العديد 
انب ذلك تقنيُت من الواليات خاصة والية سطيف، اجلزائر، وىراف، غيلزاف، جباية، تيزي وزو ...إخل. إىل ج

متخصصُت يف خدمات ما بعد البيع تابعُت ذلذه الفروع ووكالء خدمات ما بعد البيع  معتمدين مستقلُت 
 مبحالهتم وىم منتشروف يف معظم الًتاب الوطٍت.

 العوامل اليت تلعب دورا ىاما يف حتديد ىذه ادلناطق البيعية ىي : 
تجات يف ادلنطقة، الكثافة السكانية، نفقات البيع.إمكانية البيع يف السوؽ، حجم الطلب على ادلن  
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ـ طريقة اختيار رجال البيع:  2  
بالنسبة للقوى البيعية ) مسلم البضاعة، متلقي ومسلم طلبات الشراء، الباحثوف عن الصفقات( فإف اختيارىم 

 وتوظيفهم يكوف باخلطوات التالية:
البشرية بطلب موظفُت مبواصفات معينة مثل ادلستوى  ػ تقـو مصلحة ادلبيعات بالتنسيق مع مصلحة ادلوارد

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

بشرية، ػ يتم دراسة ادللفات ادلقدمة من حيث الوثائق اإلدارية، ويعترب ىذا تقييم أويل من طرؼ مصلحة ادلوارد ال
 وبعد اختيار بعض ادلًتشحُت يتم تقييمهم فنيا من طرؼ رئيس مصلحة ادلبيعات.

 ػ اختيار ادلرشح الذي تتوفر فيو ادلواصفات ادلطلوبة.
 أما بالنسبة للتقنيُت التابعُت للمؤسسة ووكالء خدمات مابعد البيع فيتم اختيارىم وفق اخلطوات التالية:

دلناطق األكثر طلبا على منتجات ادلؤسسة واألكرب تركيزا للكثافة السكانية، فيتم بعد ػ أوؿ مرحلة يتم فيها اختيار ا
ذلك اإلعالف يف اجلرائد عن حاجة سامسونغ دلتخصص يف خدمات مابعد البيع يف منطقة من ادلناطق، كما يتم 

إىل طريقة أخرى  وضع الشروط  اليت جيب توفرىا فيو شهادة يف التخصص واخلربة يف اجملاؿ، وتلجأ ادلؤسسة
 للبحث واالستعالـ عن وكالء جدد تتوفر فيهم الشروط  الالزمة.

ػ يتم استالـ ملفات ادلًتشحُت، وبعد التقييم األويل للملفات والذي تقـو بو مصلحة خدمات مابعد البيع يتم 
االختبار ادليداين  استدعاء بعض ادلًتشحُت الذين تتوفر فيهم ادلواصفات حسب ما تثبتو الوثائق، وذلك إلجراء

 الذي يشرؼ عليو خرباء وتقنيوف تابعوف للمؤسسة.
 ػ اختيار ادلرشح الذي تتوفر فيو ادلواصفات الالزمة.

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

ؿ خدمات ما بعد البيع عكس العاملُت يف مصلحة ادلبيعات وفروع البيع فتدريبهم يقتصر للتقنيُت العاملُت يف رلا
 على التع

ـ تحفيز رجال البيع: 4  
القوى البيعية العاملة يف مصلحة البيع والفروع والتقنيُت العاملُت داخل ادلؤسسة ذلم رلموعة من احلقوؽ تعترب  

 كوسائل حتفيز مادية ومعنوية منها:
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االجتماعي والتقاعد.ػ الضماف   
ػ الوقاية الصحية واألمن وطب العمل ) توفَت االحتياطات األمنية يف حالة اإلصابة باألخطار ادلهنية مثل حوادث 

 ادلرور وتبليغ اذليئة ادلكلفة يف حالة حدوث ىذه األخطار(.
 ػ احلق يف اللجوء إىل اإلضراب واحًتاـ السالمة البدنية وادلعنوية.

ذي يهدؼ إىل تنمية ادلهارات وتطويرىا.ػ التدريب ال  
 ػ التشريفات عند بلوغ أىداؼ معينة والًتقية يف العمل.

 ػ الدفع ادلنتظم لألجر ادلستحق.
 ػ اخلدمات االجتماعية وتوفَت خدمات النقل واإلطعاـ.

 ػ منح اإلجازات والعطل مع احلصوؿ على إذف اخلروج يف حالة الظروؼ اخلاصة.
ادلادية االستفادة من راتب شهري قاعدي باإلضافة إىل عالوات منها منحة اخلطر واألتعاب، منحة ػ من احلوافز 

 الساعات اإلضافية، ادلنح العائلية.
ػ ادلؤسسة دتنح مبالغ مالية يف حاالت معينة مثل حالة الزواج وادلناسبات الدينية مثل عيد األضحى ادلبارؾ، 

إلضافة إىل البيع بالتقسيط والسلفيات مقابل االقتطاعات من األجور.حاالت الوفاة كهبة ألىل ادلتوىف با  
بالنسبة لوكالء خدمات ما بعد البيع وادلنتشرين عرب الواليات فوسائل حتفيزىم زلدودة مقارنة مع ما تقدمو 

واإليواء،  ادلؤسسة للتقنيُت التابعُت ذلا ، وتظهر زلدودية ذلك يف التدريب دلدة معينة مع ضماف الطعاـ والنقل
وفرصة الوكيل يف شراء قطع غيار من ادلؤسسة بأسعار منخفضة عن السوؽ من أجل تدخالتو خارج مدة 

 الضماف.
ـ مراقبة وتقييم أداء رجال البيع: 5  

تعترب شكاوى الزبائن عن طريق االتصاؿ الشخصي أو عرب اذلاتف أو الربيد اإللكًتوين من أكثر الطرؽ اليت تعتمد 
ادلبيعات دلراقبة وتقييم أداء رجاؿ البيع، باإلضافة إىل ادلراقبة ادلباشرة بواسطة مالحظة األداء  عليها مصلحة

بإشراؼ رئيس مصلحة ادلبيعات، ومن خالؿ مراقبة الوثائق مثل سندات الطلبيات ادلرسلة من فرع البيع إىل 
راقبة الدورية بإرساؿ مفتشُت لفروع البيع مصلحة ادلبيعات بادلؤسسة، وذلك جتنبا لتأخر تنفيذىا باإلضافة إىل ادل

دلراقبة اخلدمات ادلقدمة، تسيَت عرض ادلنتجات يف احملل، سجالت الطلب، ملفات العمالء، ويف حاالت معينة 
بإشراؼ رئيس مصلحة ادلبيعات اخلاصة إذا تعلق األمر بأمور عالقة.وتعتمد ادلؤسسة العلنية يف نتائج التقييم 

دة عبارة عن تشريفات وترقيات.وتكوف ادلكافآت عا  
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بالنسبة دلراقبة أداء التقنيُت ووكالء خدمات مابعد البيع فهي من مستويات مصلحة خدمات ما بعد البيع، وتتم 
 بوسائل عدة منها:

 ػ ادلراقبة الدورية عن طريق ادلالحظة ادلباشرة بإرساؿ مفتشُت حملالت التقنيُت والوكالء.
طريق اذلاتف، ويعترب دفًت شكاوى الزبائن وثيقة لتقييم أداء التقٍت والوكيل على ػ شكاوى الزبائن خاصة عن 

 مستوى ادلنطقة اليت يعمل فيها.
ػ حتليل التقرير الشهري للمداخالت وىو تعليق سلتصر ينجزه التقٍت أو الوكيل عن األعماؿ اليت قاـ هبا تارخيها، 

ق بنسخة من بطاقة الضماف اليت استلمها من العميل ادلستفيد نوعها، حجمها، وتكلفتها، ويكوف ىذا التقرير مرف
من اخلدمة ونسخة من وصل اإليداع شلضي من طرؼ الزبوف، باإلضافة إىل قطع الغيار العاطلة اليت استبدلت 

.باجلديدة يف عملية إصالح األجهزة  
المبحث الثالث:عرض وتحليل نتائج البيانات الميدانية الخاصة  باالستمارة الموجهة للعمالء) تجار تجزئة، 

    تجار جملة، مؤسسات(
 المطلب األول: تحليل النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية

ـ توزيع العمالء حسب الجنس:1  
(: توزيع العمالء حسب الجنس.44الجدول رقم )  

 الجنس  التكرار النسبة المئوية%
 ذكور  72 72
 إناث 44 44

 المجموع 72 144
( من االستمارة.00ادلصدر:إجابات السؤاؿ رقم )  

%  000يتضح من خالؿ معطيات اجلدوؿ أعاله أف أغلب أفراد عينة البحث حسب اجلنس ىم ذكور بنسبة  
ىم ذكور، وىذا يوحي أف جتارة  جعات فإف معظم عمالء مؤسسة سامسونوحسب تصريح رئيس مصلحة ادلبي
ي حكر على الرجاؿ.األجهزة اإللكًتونية والكهرومنزلية ى  
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ـ توزيع العمالء حسب فئات العمر: 2  
( : توزيع العمالء حسب فئات العمر.45الجدول رقم )  

 الفئات العمرية التكرار النسبة المئوية%
سنة 29ـ  24من  33 46  
سنة 44ـ  34من  26 16  
سنة 41مافوق  13 18  

 المجموع 72 144
االستمارة.( من 07ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  

% من  62سنة بنسبة  00و 70يظهر من خالؿ معطيات اجلدوؿ أف أغلب أفراد العينة يًتاوح سنهم ما بُت 
%   02سنة ، أما أقل نسبة وىي  60%  األفراد الذين يفوؽ سنهم 00عينة البحث، يف حُت دتثل نسبة 

لتوزيع العمالء حسب السن ديكن القوؿ سنة، وبالنظر  60و  00فشكلت األفراد الذين يًتاوح أعمارىم ما بُت 
 أف ادلؤسسة تتعامل مع أفراد شابة.

ـ توزيع العمالءحسب المستوى التعليمي: 3  
(: توزيع العمالء حسب المستوى التعليمي.46الجدول رقم )  

 المستوى التعليمي التكرار النسبة المئوية%
 ابتدائي 44 44
 متوسط 21 29
 الثانوي 34 42
 الجامعي 21 29

 المجموع 72 144
( من االستمارة.00ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  

من %   67يظهر من خالؿ اجلدوؿ أف أغلب أفراد العينة حاصلُت على مستوى تعليمي ثانوي وىذا بنسبة 
%  من 72حجم العينة ، تليها نسبتُت متساويتُت للحاصلُت على مستوى تعليمي متوسط وجامعي وىذا بنسبة 

عينة البحث. يف الواقع وجود نسبة كبَتة من العمالء ذوي ادلستوى التعليمي الثانوي واجلامعي ىو أمر لو 
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اقًتاحاهتم وآرائهم عن اخلدمة اليت تقدـ ذلم انعكاساتو اإلجيابية على ادلؤسسة، وذلك من ناحية إمكانية األخذ ب
ألف مستواىم العلمي يوحي بوجود اإلدراؾ والوعي لديهم بأمهية جودة اخلدمة، األمر الذي ديكن أف ينعكس 

 إجيابيا على أداء ادلؤسسة، ويدفع بالقائمُت عليها للتحسُت يف خدمة العمالء حسب تطلعاهتم واقًتاحاهتم.
ء حسب المهنة:ـ توزيع قوى العمال 4  

( : توزيع العمالء حسب المهنة.47الجدول رقم )  
 الخبرة في العمل التكرار النسبة المئوية

 تاجر تجزئة 49 68
 تاجر جملة 16 22
 مسير 47 14

 المجموع 72 144
( من االستمارة.45المصدر: إجابات السؤال رقم )   

% من حجم العينة، 20العمالء ىم جتار جتزئة وىذا ب من خالؿ اجلدوؿ ديكن مالحظة أف النسبة األكرب من 
%، كما يالحظ أف  00%دتثل جتار اجلملة، أما فئة ادلسَتين وأصحاب األعماؿ فتمثل نسبة  77تليها نسبة 

ىذه النسب تتوافق تقريبا مع نسب توزع أنواع العمالء يف اجملتمع الكلي، حيث يشكل جتار التجزئة أكرب نسبة 
ذا ما يتوافق مع الواقع.من العمالء وى  

ـ توزيع العمالء حسب األقدمية في التعامل مع المؤسسة 5  
(: توزيع العمالء حسب األقدمية في التعامل مع المؤسسة48الجدول رقم)  

 ـ تتعاملون مع مؤسسة سامسونغ منذ:
 مدة التعامل مع المؤسسة  التكرار النسبة المئوية

 أقل من سنتين؟ 35 4886
 أكثر من سنتين؟ 37 5184
 المجموع 72 144

( من االستمارة.00ادلصدر:إجابات السؤاؿ رقم )  
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 0016حسب معطيات اجلدوؿ اخلاصة بتوزيع العمالء حسب مدة تعاملهم مع ادلؤسسة، فإف أعلى نسبة ىي 
من  % للُت يتعاملوف معها منذ أقل6012% للذين يتعاملوف مع ادلؤسسة منذ أكثر من سنتُت، تليها نسبة 

سنتُت. توزع النسب هبذا الشكل عامل إجيايب لالستبياف ألف أكرب نسبة تسجل للفئة اليت بدأت التعامل مع 
ادلؤسسة منذ أكثر من سنتُت، وىذا يساعد يف احلصوؿ على آرائهم حوؿ مستوى اخلدمات اليت قدمت ذلم 

 خالؿ ىذه السنوات.
 المطلب الثاني:تحليل النتائج المتعلقة بتقييم العمالء للخدمات المرافقة للبيع.

ـ تقييم العمالء للخدمات المرافقة لعملية البيع من حيث سرعة االستجابة. 1  
 أ ـ عدد ونسبة القوى البيعية المدربة من غير المدربة و أثر ذلك على األداء:

( من االستمارة 5(: يوضح إجابات الجزء األول من السؤال رقم )49الجدول رقم )  
 

رأيكم يف خلدمة ادلقدمة لكم أثناء عملية البيع من حيث سرعة االستجابة؟ػ ما   
 المتغيرات التكرار النسبة المئوية

 فائقة 60 02
 عادية 72 02
 يوجد تأخير 02 00

 المجموع 27 000
( من االستمارة.02ادلصدر: إجابات اجلزء األوؿ من السؤاؿ رقم )  
من العمالء أكدوا أف سرعة االستجابة يف اخلدمة فائقة، %  02من خالؿ نتائج اجلدوؿ أعاله يتضح أف نسبة 

% من عينة العمالء أكدوا وجود تأخَت يف تقدمي  0% أكدوا بأهنا سرعة عادية، يف ادلقابل  02أما نسبة 
  البيع سريعة االستجابة. اخلدمة. توزع النسب هبذا الشكل يشَت إىل أف اخلدمة ادلرافقة لعملية
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ـ تقييم العمالء للخدمات المرافقة لعملية البيع من حيث عناصرها اإلنسانية 2  
( من االستمارة6(: يوضح إجابات الجزء الثاني من السؤال رقم )14الجدول رقم )  

معكم من ناحية االىتماـ ػ ما رأيكم يف اخلدمة ادلقدمة لكم أثناء عملية البيع من حيث أسلوب تعامل البائعُت 
 واالستماع وادلالطفة واالستقباؿ.

 المتغيرات التكرارات النسبة المئوية
 جيد 51 71
 عادي)متوسط( 21 29
 سيء 44 44

 المجموع 72 144
( من االستمارة.02ادلصدر: إجابات اجلزء الثاين للسؤاؿ رقم )  

أكدوا أف % 20اخلدمة فإف نسبة كبَتة من العينة ودتثل بالنسبة لتقييم العميل للجانب اإلنساين يف تقدمي 
%  72أسلوب تعامل البائعُت معهم جيد من حيث االىتماـ واالستماع واالستقباؿ  أما نسبة قليلة منهم ودتثل 

تصرح بأف أسلوب تعامل البائعُت معهم عادي، بينما ال يوجد من صرح بوجود سوء معاملة. ومن خالؿ توزع  
القوؿ أف اخلدمة ادلرافقة لعملية البيع من حيث عناصرىا اإلنسانية جيدة. النسب ديكن   

ـ رأي العمالء في الخدمات المرافقة لعملية البيع من حيث عناصرها المادية. 3  
( من االستمارة.46(: إجابات الجزء الثالث من السؤال رقم )11الجدول رقم )  

عملية البيع من حيث عناصرىا ادلادية ) ادلكاف ادلخصص للجلوس ػ ما رأيكم يف اخلدمة ادلقدمة لكم أثناء 
 واالنتظار، اللوحات اإلرشادية، التهوية، جاذبية زلل البيع )النظافة والتنظيم(.

 المتغيرات التكرارات النسبة المئوية
 جيدة 54 75
 عادية) متوسطة( 18 25
 غير الئقة 44 44

 المجموع 72 144
( من االستمارة.02ادلصدر: إجابات اجلزء الثالث للسؤاؿ رقم )   
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من عينة البحث يؤكدوف أف اجلوانب ادلادية يف تقدمي اخلدمات ادلرافقة %  20من خالؿ اجلدوؿ يتضح أف 
% يصرحوف أف ىذه اجلوانب متوسطة اجلودة)عادية(. بينما 70لعملية البيع جيدة، ونسبة قليلة منهم دتثل 

  ن صرح بأف ىذه اجلوانب غَت الئقة ومنو ديكن القوؿ أف العناصر ادلادية ذلذه اخلدمات جيدة.اليوجد م
ـ نسبة العمالء اللذين تصلهم المعلومات الجديدة. 4  

( من االستمارة.47(: إجابات السؤال رقم )12الجدول رقم )  
 ػ ىل يعلمك البائعوف بادلعلومات اجلديدة اخلاصة بادلنتجات واخلدمات؟

 الخيارات التكرارات النسبة المئوية
 نعم 37 51
 ال 35 49

 المجموع 72 144
( من االستمارة.02ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  

% فهم  62من عينة البحث يعلمهم البائعوف بادلعلومات اجلديدة أما نسبة %  00يبُت اجلدوؿ أف نسبة 
باحتمالُت األوؿ وجود بعض البائعُت ال يعلموف العمالء يؤكدوف عدـ تزويدىم بادلعلومات. وتفسر ىذه النسب 

بادلعلومات اجلديدة والثاين وجود دتييز وتفرقة بُت العمالء بُت العمالء. وىذا ما سيتم التحقق منو يف السؤاؿ 
 القادـ.

ـ التفرقة في التعامل مع العمالء 5  
( من االستمارة48(: إجابات السؤال رقم )13الجدول رقم )  

تشعر بوجود تفرقة يف التعامل و إظهار االىتماـ بعمالء أخرين دونك؟ػ ىل   
 الخيارات التكرارات النسبة المئوية

 نعم 57 79
 ال 15 21

 المجموع 72 144
( من االستمارة.00ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  
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وبُت عمالء آخرين، أما نسبة %  من العمالء يشعروف بوجود تفرقة يف التعامل بينهم 22نتائج اجلدوؿ توضح أف 
% فال يشعروف بوجود ىذه التفرقة، ومنو ديكن تفسَت وجود نسبة كبَتة من العمالء ال تصلهم ادلعلومات  70

اجلديدة بسبب وجود تفرقة يف التعامل بُت العمالء. وإف شعور العميل بالتفرقة خاصة عند إظهار االىتماـ بفئة 
جيب على رجل البيع أف يظهر االىتماـ بكل عمالئو. معينة يؤثر سلبا على رضاه. لذلك  

ـ نسبة العمالء الذين قدموا شكاوى واحتجاجات على الخدمات المرافقة لعملية البيع 6  
( من االستمارة49(: إجابات السؤال رقم )14الجدول رقم )  

 ػ ىل قدمتم من قبل شكاوى أو احتجاجات على اخلدمات ادلرافقة لعملية البيع؟
ة المئويةالنسب  االختيارات التكرارات 

 نعم 29 44
 ال 43 64

 المجموع 72 144
( من االستمارة.02ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  
%  من عينة البحث مل يقدموا شكاوى أو احتجاجات على اخلدمات ادلرافقة  20تظهر نتائج اجلدوؿ أف نسبة 

وتبُت ىذه النتائج بأف اخلدمات ادلرافقة للبيع ال خيلوا % منهم قدموا احتجاجات وشكاوى.  60للبيع، بينما  
% من العمالء الذين قدموا شكاوى واحتجاجات 60من األخطاء لوجود نسبة   

ـ تقييم العمالء الستجابة المؤسسة لشكاويهم واحتجاجاتهم: 7  
( من االستمارة14(: إجابات السؤال رقم )15الجدول رقم )  

يكم واحتجاجاتكم؟ػ كيف كانت االستجابة لشكاو   
 االختيارات التكرارات النسبة المئوية

 إيجابية 22 76
 سلبية أو المباالة 47 24

 المجموع 29 144
( من االستمارة.00ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  
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% تصرح بأف االستجابة لشكاويهم  22يالحظ من نتائج اجلدوؿ أف نسبة كبَتة من عينة البحث وىي 
كانت إجيابية، ومنو يظهر بأف ادلؤسسة مهتمة إىل حد ما بضرورة استقباؿ احتجاجات العمالء واحتجاجاهتم  

وحلها وعيا منها أف االستجابة اإلجيابية لشكاوى العمالء تلعب دورا ىاما يف االحتفاظ هبم وكسب ثقتهم، أما 
اهتم بسلبية أو بال مباالة، %  من الذين قدموا شكاوى واحتجاجات قوبلت احتجاج 76نسبة قليلة منهم ودتثل 

وتفسر ىذه األخَتة وجود تفرقة يف التعامل و إظهار االىتماـ لعمالء دوف آخرين وىو ما تبُت سابقا، أو أنو 
 يوجد ضعف نسيب على مستوى النظاـ ادلسخر دلعاجلة ىذه الشكاوى.

ـ تقييم العمالء لمدة ضمان المنتجات: 8  
( من االستمارة.11قم )(: إجابات السؤال ر 16الجدول رقم )  

؟م يف مدة الضماف دلنتجات سامسونجػ ما رأيك  
 االختيارات التكرارات النسبة المئوية

 كافية 41 57
 من األحسن الزيادة فيها 31 43

 المجموع 72 144
( من االستمارة.00ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  

 76%  يصرحوف بأف مدة الضماف وادلتمثلة يف   02يالحظ من نتائج اجلدوؿ أف نسبة كبَتة من العمالء وىي 
%  يروف أنو من األحسن الزيادة يف مدة الضماف. وىذا مبثابة رسالة إلدارة  60شهرا ىي مدة كافية، بينما نسبة 

ادلؤسسة لزيادة مدة الضماف باعتبارىا عنصرا من العناصر ادلؤثرة على القرار الشرائي لبعض ادلستهلكُت، فمدة 
من زلددات اخلدمة اجليدة ألهنا تعطي شعورا للعميل بضماف منتجاتو لفًتة معينة. الضماف  
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  ـ رضا العمالء على الخدمات المرافقة لعملية البيع: 9
( من االستمارة12(: يوضح إجابات السؤال رقم )17الجدول رقم )  

 ػ ىل أنت راض على اخلدمات ادلقدمة لك أثناء عملية البيع؟
المئويةالنسبة   االختيارات التكرارات 

 راض 72 144
 راض نوعا ما 44 44
 غير راض 44 44

 المجموع 72 144
( من االستمارة.07ادلصدر : إجابات السؤاؿ رقم )  

% راضُت على اخلدمات ادلرافقة للبيع. ومن خالؿ 000يالحظ من نتائج اجلدوؿ أف كل عينة البحث بنسبة 
أداء اخلدمات ادلرافقة للبيع جيد لرضا كل العمالء.ذلك ديكن القوؿ أف مستوى   

المطلب الثالث: تحليل النتائج المتعلقة بأثر العناصر اإلجرائية واإلنسانية والمادية لخدمات مابعد البيع 
 على رضا العمالء

ـ نسبة العمالء الذين استفادو من خدمات ما بعد البيع: 1  
( من االستمارة.13(: إجابات السؤال رقم )18الجدول رقم )  

 ػ ىل تعاملتم مع مقدمي خدمات مابعد البيع التابعُت دلؤسسة سامسونج؟
 االختيارات التكرارات النسبة المئوية

 نعم 48 6687
 ال 24 3383
 المجموع 72 144

( من االستمارة.00ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  
%  0010% أكدوا تعاملهم مع وكالء  2212( أف نسبة كبَتة من عينة البحث  00يالحظ من اجلدوؿ رقم )

فأكدوا عكس ذلك ، وبالتايل وجود عدد معترب من العمالء الذين استفادوا من خدمات ما بعد البيع. وجيدر 
ء خاصة أهنا مرتبطة باجلانب التقٍت، الذكر أف ذلذه اخلدمات دورا كبَتا ومهما يف حتديد القرار الشرائي للعمال
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فسرعة تركيب وصيانة األجهزة و إصالحها يلعب دورا كبَتا يف رسم صورة حسنة عن ادلؤسسة يف أذىاف عمالئها، 
وجاء ىذا السؤاؿ دلعرفة مدى أمهية ىذه اخلدمات بالنظر لعدد العمالء الذين استفادوا منها وذلك لتعيُت ىذه 

جل تقييم مستوى خدمات مابعد البيع.  الفئة من العمالء من أ  
ـ نوع الخدمات التي استفاد منها العمالء: 2  

( من االستمارة14(: إجابات السؤال رقم )19الجدول رقم )  
 ػ من بُت اخلدمات ما ىي اخلدمة اليت استفدمت منها؟

 االختيارات التكرارات النسبة المئوية
 تركيب 43 46
 صيانة 14 21
 إصالح 31 65
 صيانة و تصليح 44 44
 كل الخدمات المذكورة 42 44

 المجموع 48 144
( من االستمارة.06ادلصدر إجابات السؤاؿ رقم )  

% 20يالحظ أف أكثر نوع من خدمات ما بعد البيع يطلبها العمالء ىي خدمةاإلصالح ويظهر ذلك من خالؿ 
% ، أما خدمات الًتكيب   70الصيانة ب  من عينة البحث الذين استفادوا من ىذه اخلدمات، تليها خدمات

فهي قليلة الطلب، ومن ىذه النتائج تظهر أمهية االىتماـ بتطوير األداء التقٍت والفٍت للقوى العاملة يف ىذا اجملاؿ 
 وذلك باإلدارة اجليدة من أجل حتسُت األداء لتقدمي ىذه اخلدمات يف ادلستوى ادلطلوب.
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ي تقديم الخدمة على رضا العمالء.ـ أثر سرعة االستجابة ف 3  
( من االستمارة15(: إجابات الجزء األول للسؤال رقم )24الجدول رقم )  

 ػ ما رأيكم يف خدمات ما بعد البيع من حيث سرعة االستجابة ) سرعة وسهولة احلصوؿ على اخلدمة(
 رضا العمالء راض راض نوعا ما غير راض

 
 االختيارات

النسب  التكرارات النسب ادلئوية
 المئوية

النسب  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 فائقة 18 62 42 22 44 00
 عادية 49 31 47 78 43 00
تأخير في  42 47 44 44 47 20

الحصول 
 على الخدمة

 المجموع 29 144 49 144 14 000
( من االستمارة.00ادلصدر: إجابات اجلزء األوؿ من السؤاؿ رقم )  

يتضح من التحليل اإلحصائي للجدوؿ وجود أثر ذو داللة إحصائية دلتغَت سرعة االستجابة على رضا العمالء، 
% أكدوا أف سرعة االستجابة يف تقدمي  27وتشَت معطيات اجلدوؿ أف نسبة كبَتة من العمالء الراضُت دتثل    

كدوا أف السرعة يف احلصوؿ على اخلدمة عادية، % من العمالء الراضُت نوعا ما أ20اخلدمة فائقة، بادلقابل نسبة 
% من العمالء الغَت راضُت أكدوا وجود تأخَت يف احلصوؿ على اخلدمة. ديكن القوؿ أنو باستطاعة  02بينما 

ادلؤسسة التحسُت من اخلدمة ادلقدمة من ناحية سرعة االستجابة وذلك من خالؿ زلاولة التحكم يف بعض 
عة االستجابة لطلبات العميل ومنها توفَت قطع الغيار ادلستخدمة يف إصالح ادلنتجات العوامل اليت تؤثر على سر 

 وحتسُت ادلهارات  الفنية والتقنية لرجل البيع وذلك بالتدريب اجليد إلصلاز العمل يف أقل مدة شلكنة. 
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ـ أثر العناصر اإلنسانية للخدمة على رضا العمالء. 4  
( من االستمارة.15الجزء الثاني من السؤال رقم )(: إجابات 21الجدول رقم )  

ػ ما رأيكم يف خدمات ما بعد البيع من حيث أسلوب تعامل التقنيُت والوكالء معكم ) ادلالطفة، االستقباؿ، 
 االىتماـ واالستماع لك(.

 رضا العمالء راض راض نوعا ما غير راض
 

 االختيارات
النسب 

 ادلئوية
النسب  التكرارات

 المئوية
النسب  التكرارات

 المئوية
 التكرارات

 جيد 25 86 44 33 44 00
 عادي)متوسط( 44 14 45 67 42 70
 سيء 44 14 44 44 48 00

 المجموع 29 144 49 144 14 000
( من االستمارة.00ادلصدر: إجابات اجلزء الثاين من السؤاؿ رقم )  

إحصائية دلتغَت السلوؾ اإلنساين يف التعامل مع يتضح من التحليل اإلحصائي للجدوؿ وجود أثر ذو داللة 
% من العمالء الراضُت عن اخلدمة 02العمالء)متغَت مستقل( على رضا العمالء)ادلتغَت التابع(، حيث أف نسبة 

%  من العمالء الراضُت نوعا   22بينوا أف أسلوب تعامل البائعُت)التقنيُت والوكالء( معهم جيد، بادلقابل نسبة 
%  من العمالء الغَت راضُت أكدوا أف أسلوب تعامل  00أف ىذا األسلوب عادي، فيما يوجد  ما صرحوا

 البائعُت معهم سيء.
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ـ أثر العناصر المادية للخدمة على رضا العمالء. 5  
( من االستمارة15(: إجابات الجزء الثالث للسؤال رقم )22الجدول رقم )  

ن حيث عناصرىا ادلادية)جاذبية احملالت، النظافة والتنظيم، اللوحات ػ ما رأيكم يف خدمات ما بعد البيع م
 اإلرشادية، التهوية، ادلكاف ادلخصص للجلوس واالنتظار(.

 رضا العمالء راض راض نوعا ما غير راض
 

 االختيارات
النسب 

 ادلئوية
النسب  التكرارات

 المئوية
النسب  التكرارات

 المئوية
 التكرارات

 جيدة 13 45 41 11 44 00
 عادية)متوسطة 49 31 41 11 44 00

 غير الئقة 47 24 47 78 14 000
 المجموع 29 144 49 144 14 000

( من االستمارة00ادلصدر: إجابات اجلزء الثالث من السؤاؿ رقم )  
ادلستقل( على يتضح من التحليل اإلحصائي وجود أثر ذو داللة إحصائية دلتغَت العناصر ادلادية للخدمة )ادلتغَت 

% من العمالء الر اضُت عن  60رضا العمالء )ادلتغَت التابع(، وتشَت معطيات اجلدوؿ أف أعلى نسبة وىي 
 000%  من العمالء الراضُت نوعا و 20اخلدمة بينوا أف اجلوانب ادلادية يف تقدمي اخلدمة جيدة، بادلقابل نسبة 

ب غَت الئقة.%  من العمالء الغَت راضُت أكدوا أف ىذه اجلوان  
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ـ أثر جودة خدمات مابعد البيع خالل مدة الضمان على رضا العمالء: 6  
( من االستمارة.16(: إجابات السؤال رقم )23الجدول رقم )  

 ػ إذا كنتم قد استفدمت من ىذه اخلدمات خالؿ مدة الضماف فكيف تقيموهنا؟
  

 رضا العمالء راض راض نوعا ما غير راض
 

 االختيارات
النسب 
 المئوية

النسب  التكرارات
 المئوية

النسب  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 جيدة 27 9382 44 54 41 00
 متوسطة 41 384 44 54 45 00
 ضعيفة 41 384 44 44 44 60

 المجموع 29 144 48 144 14 000
  

( من االستمارة.02ادلصدر: إجابات   السؤاؿ رقم )  
اإلحصائي وجود أثر ذو داللة إحصائية دلتغَتجودة اخلدمة خالؿ مدة الضماف ) ادلتغَت يتضح من التحليل 

%  من العمالء الراضُت  2017ادلستقل( على رضا العمالء)ادلتغَت التابع(، إذ تشَت معطيات اجلدوؿ أف نسبة 
الغَت راضُت بينوا أف %  من العمالء  00عن اخلدمة بينوا أف اخلدمة خالؿ مدة الضماف جيدة بادلقابل نسبة 

 اخلدمة خالؿ مدة الضماف متوسطة اجلودة.
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ـ أثر جودة خدمات ما بعد البيع خارج الضمان على رضا العمالء: 7  
( من االستمارة.17(: إجابات السؤال رقم )24الجدول رقم )  

 ػ إذا كنتم قد استفدمت من ىذه اخلدمات خارج مدة الضماف فكيف تقيموهنا؟
 رضا العمالء راض راض نوعا ما غير راض

 
سرعة 

 االستجابة

النسب 
 المئوية

النسب  التكرارات
 المئوية

النسب  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 جيدة 24 95 41 14 44 00
 متوسطة 41 45 46 86 43 00
 ضعيفة 44 44 44 44 47 20

 المجموع 21 144 47 144 14 000
من االستمارة.( 02ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  

يتضح من التحليل اإلحصائي للجدوؿ وجود أثر ذو داللة إحصائية دلتغَت جودة اخلدمة خارج مدة الضماف 
%  من العمالء  20)ادلتغَت ادلستقل( على رضا العمالء )ادلتغَت التابع(، وتشَت معطيات اجلدوؿ أف نسبة 

%  من العمالء الراضُت نوعا  02دة، بادلقابل نسبة الراضُت عن اخلدمة بينوا أف اخلدمة خارج مدة الضماف جي
%  من العمالء الغَت راضُت أكدوا أنو خدمة ضعيفة اجلودة، ومن 20ما أكدوا أهنا متوسطة اجلودة، يف حُت بُت 

خالؿ مقارنة ىذه النتائج بالنتائج يف اجلدوؿ السابق ديكن القوؿ أف اخلدمات خالؿ مدة الضماف تقدـ بشكل 
ا رمبا يرجع إىل أف تدخالت رجل البيع اخلدمات ادلرافقة للمنتوج خارج مدة الضماف ال ختضع أحسن، وىذ

 للمراقبة والتقييم. 
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ـ أثر تقديم الشكاوى على رضا العمالء: 8  
( من االستمارة.18(: إجابات السؤال رقم )25الجدول رقم )  

البيع؟ػ ىل قدمتم من قبل شكاوى أو احتجاجات على خدمات مابعد   
 رضا العمالء راض راض نوعا ما غير راض

 
 االختيارات

النسب  التكرارات النسب ادلئوية
 المئوية

النسب  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 46 21 45 56 47 20
 ال 23 79 44 44 43 00

 المجموع 29 144 49 144 14 000
( من االستمارة.00ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  

من التحليل اإلحصائي للجدوؿ وجود أثر ذو داللة إحصائية دلتغَت شكاوى العمالء)ادلتغَت ادلستقل( على يتضح 
%  من العمالء الراضُت عن اخلدمة أكدوا  22رضا العمالء)ادلتغَت التابع(، وتشَت معطيات اجلدوؿ أف نسبة 

%  من العمالء الغَت راضُت  20ما و % من العمالء الراضُت نوعا 02ععدـ تقدديهم لشكاوى، بادلقابل نسبة 
قدموا شكاوى وتفسر ىذه النتائج بأف أداء القوى البيعية يف رلاؿ خدمات ما بعد البيع يف ادلستوى مع وجود 

 بعض النقائص اليت جيب حتسينها وذلك لوجود شكاوى لبعض العمالء.
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ـ أثر االستجابة اإليجابية للشكاوى على رضا العمالء: 9  
( من االستمارة.19(: إجابات السؤال رقم )26الجدول رقم )  

 ػ كيف كانت االستجابة لشكاويكم واحتجاجاتكم؟
 رضا العمالء راض راض نوعا ما غير راض

 
 االختيارات

النسب  التكرارات النسب ادلئوية
 المئوية

النسب  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 إيجابية 46 144 43 64 44 00
سلبية أو بال  44 44 42 44 47 000

 مباالة
 المجموع 46 144 45 144 47 000

( من االستمارة.02ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  
يتضح من التحليل اإلحصائي للجدوؿ وجود أثر ذو داللة إحصائية دلتغَت االستجابة اإلجيابية لشكاوى 

% من العمالء  000التابع(، وتشَت معطيات اجلدوؿ أف نسبة العمالء)ادلتغَت ادلستقل( على رضا العمالء) ادلتغَت 
% من العمالء الراضُت نوعا ما عن خدمات ما بعد البيع والذين قدموا شكاوى كانت االستجابة  20الراضُت و 

%  من العمالء الغَت راضُت قوبلت شكاويهم بسلبية أو بال مباالة. 000لشكاويهم إجيابية أما  نسبة   
ائج اجلدوؿ أف نسبة كبَتة من العمالء أكدوا االستجابة اإلجيابية لشكاويهم واحتجاجاهتم، ويبُت يالحظ من نت

ىذا أف ادلؤسسة مهتمة إىل حد ما بضرورة استقباؿ شكاوى واحتجاجات العمالء واالستجابة اإلجيابية ذلا ألف 
مالء الذين قوبلت احتجاجاهتم ذلك يلعب دورا مهما يف احلفاظ على العمالء وكسب ثقتهم، بينما نسبة الع

 بسلبية وبال مباالة فتبُت وجود ضعف نسيب على مستوى النظاـ ادلسخر دلعاجلة شكاوى العمالء.
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ـ رضا العمالء على خدمات مابعد البيع: 14  
( من االستمارة.24(: إجابات السؤال رقم )27الجدول رقم )  

مبؤسسة سامسونج؟ػ ىل أنت راض على مستوى خدمات مابعد البيع   
 االختيارات التكرارات النسبة المئوية

 راض 29 64
 راض نوعا ما 49 19
 غير راض 14 21

 المجموع 48 144
( من االستمارة.70ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  

% يؤكدوف رضاىم على خدمات مابعد البيع،  20يالحظ من نتائج اجلدوؿ أف أكثر من نصف العينة ودتثل 
%  فهم راضُت نوعا ما . 02%  من العمالء غَت راضُت، أما نسبة  70نسبة تليها   

 المطلب الرابع: تحليل النتائج المتعلقة برضا العمالء على كل الخدمات المقدمة واقتراحاتهم لتحسينها.
ـ رضا العمالء على كل الخدمات التي تقدمها مؤسسة سامسونج: 1  

( من االستمارة.21)(: إجابات السؤال رقم 28الجدول رقم)  
 ػ ىل أنت راض على كل اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة سامسونج؟

  
 االختيارات التكرارات النسبة المئوية

 راض 64 83
 راض نوعا ما 47 14
 غير راض 45 47

 المجموع 72 144
( من االستمارة.70ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم )  

% أكدوا رضاىم على كل اخلدمات اليت تقدمها  00يالحظ من نتائج اجلدوؿ أف نسبة كبَتة من العمالء ودتثل 
% من العمالء غَت راضُت. 2%  من العمالء راضُت نوعا ما، ونسبة  00مؤسسة سامسونج، تليها   
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ع:ـ اقتراحات العمالء لتحسين الخدمات المقدمة أثناء عملية البيع وما بعد البي 2  
( من االستمارة22(: إجابات السؤال رقم )29الجدول)  

 ػ ماذا تقًتح لتحسُت مستوى اخلدمة ادلقدمة لك أثناء عملية البيع ومابعد البيع؟
االقتراحات الخاصة بخدمات  ت %

 ما بعد البيع
االقتراحات الخاصة بالخدمات  ت %

 المرافقة لعملية البيع
قطع ػ توفَت بعض األنواع من  00 0010

الغيار اخلاصة بادلنتجات ادلراد 
إصالحها ألنو السبب الرئيسي 
الذي يقدـ كمربر للتأخَت يف 

 اخلدمة

االىتماـ بالعمالء خاصة منهم اجلدد  00 06
مع توضيح ذلم كل إجراءات الشراء وما 
تقدمو ادلؤسسة من خدمات وتسهيالت 

مع احلرص على تقدمي ادلعلومات 
جيد خاصة اخلاصة بادلنتجات بشكل 

 ادلنتجات اجلديدة
ػ السرعة يف إصالح ادلنتجات  00 210

وخاصة منها الضرورية مثل 
 الثالجات

السرعة يف تسليم البضاعة ونقلها إىل  07 06
 زلالت التجار

ػ مساعدة بعض الوكالء على  07 06
جتهيز وتوسيع زلالهتم وجعلها 

 الئقة

 تقدمي مشروبات للعمالء أثناء انتظارىم 00 00
 اخلدمة)الشاي، القهوة(

ػ توفَت خطوط لالتصاؿ ادلباشر  00 07
بوحدة االستقباؿ الرقمي 

للحصوؿ على ادلعلومات اخلاصة 
بًتكيب ىذا اجلهاز وبررلتو بشكل 

 جيد

توفَتاحلجم الكايف من ادلنتجات وزيادة  02 0710
تنويعها لتلبية حاجات العمالء وذلك 
 بزيادة اإلنتاج خاصة الثالجات ذات
احلجم الكبَت، باإلضافة إىل حتسُت 

 جودة ادلنتجات خاصة التلفزيوف
ػ تقدمي ادلعلومات الكافية عند   

استالـ ادلنتوج بعد إصالحو من 
الزيادة يف حجم ومدة السلفيات  06 010

وختفيض سعر البيع للوسطاء من أجل 
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أجل صيانتو من األعطاؿ 
 ادلتكررة.

مقارنة مع زيادة ىامش الربح ألنو قليل 
 منتجات منافسة وخاصة جهاز التلفاز.

 ػ  زيادة عدد وكالء خدمات 00 0010
مابعد البيع حىت يكوف الزبوف قريبا 

 منها.

وضع سجالت لالقًتاحات واحلرص  07 00
 على الوفاء هبا

ػ حتسُت أسلوب التعامل أكثر  02 0710
 والوفاء بالوعود

فأكثر.حتسُت أسلوب التعامل أكثر  06 010  

ػ ادلراقبة اجليدة والدورية لعمل  00 07
الوكالء وذلك باستقصاء زبائن 

خدمات مابعد البيع يف كل والية 
لتقييم خدمات كل وكيل ومعاقبتو 

 إذا كانت النتائج سلبية.

أغلب اخلدمات ىي يف ادلستوى اجليد  00 02
 ونتمٌت االستمرار والتطور.

زيادة عدد نقاط البيع من أجل احلصوؿ  07 00 زيادة مدة الضماف. 00 0010
 على ادلنتجات بأقل تكلفة

 بدوف إجابة 60 0010 بدوف إجابة 02 00
اجملموع)عدد العمالء ادلستفيدين  60 000

 من خدمات مابعد البيع(
اجملموع)عدد العمالء ادلستفيدين من  27 000

 اخلدمات ادلرافقة لعملية البيع(
( من االستمارة.77)ادلصدر: إجابات السؤاؿ رقم   

%  من العمالء 00ما لوحظ أف نسبة معتربة من العمالء مل جييبوا على ىذا السؤاؿ وتقدر نسبتهم ب 
%  من العمالء ادلستفيدين من  خدمات ما بعد البيع، أما   00ادلستفيدين من اخلدمات ادلرافقة للبيع، ونسبة 

رب نسبة من العمالء الذين قدموا اقًتاحات ىم العمالء الذين الباقي فجاءت إجاباهتم متنوعة. وما يالحظ  أف أك
%  منهم على ىذه اخلدمات، بادلقابل  70استفادوا من خدمات ما بعد البيع، وىذا ما يفسر عدـ رضا نسبة 

% يقًتحوف  0710%  من العمالء يؤكدوف أف اخلدمات ادلرافقة لعملية البيع يف ادلستوى اجليد، و 2تظهر نسبة 
 احلجم الكايف من ادلنتجات وزيادة تنويعها لتلبية حاجات ورغبات العمالء وذلك بزيادة اإلنتاج خاصة توفَت

الثالجات ذات احلجم الكبَت، أما باقي االقًتاحات فهي متقاربة النسب وتتوزع بُت زيادة عدد نقاط البيع ، 
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ء خاصة منهم اجلدد واحلرص على تقدمي ووضع سجل لالقًتاحات واحلرص على الوفاء بالوعود، االىتماـ بالعمال
ادلعلومات اخلاصة بادلنتجات اجلديدة السرعة يف تسليم البضاعة ونقلها إىل زلالت التجار، تقدمي مشروبات أثناء 

% لالقًتاح  0710انتظار اخلدمة. أما بالنسبة لالقًتاحات اخلاصة خبدمات ما بعد البيع فإف أعلى نسبة ىي 
%  من العمالء الذين صرحوا 0التعامل، وىذا ما يفسر النتائج السابقة اخلاصة بنسبة  اخلاص بتحسُت أسلوب

%  يقًتحوف توفَت بعض   0010أف أسلوب تعامل مقدمي خدمات مابعد البيع معهم سيء، باإلضافة إىل نسبة 
عدد وكالء %  يقًتحوف زيادة مدة الضماف، ونفس النسبة يقًتحوف زيادة  0010األنواع من قطع الغيار،و

وخدمات ما بعد البيع. أما باقي االقًتاحات فهي متنوعة ومتقاربة النسب. إف ىذه االقًتاحات مهمة وىي تعرب 
على رغبة العميل يف احلصوؿ على خدمة جيدة تشبع حاجاتو وتليب رغباتو، فعلى ادلؤسسة أخذىا بعُت االعتبار 

 لتحسُت خدماهتا.
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 الخالصة:
الوقوؼ على واقع البيع الشخصي ودوره يف حتسُت خدمة العمالء يف مؤسسة سامسونج مت يف ىذا من أجل 

الفصل التطرؽ إىل رلموعة من النقاط األساسية وادلتعلقة بادلوضوع حيث عرض ادلبحث األوؿ منهجية الدراسة 
دلزيج التسويقي بادلؤسسة والذي ادليدانية ومن مث تقدمي ادلؤسسة من جوانب عدة. أما ادلبحث الثاين فقد تناوؿ ا

ىي: ادلنتوج الذي يتميز بالتنوع يف التشكيالت و األحجاـ، السعر  يتميز بالتنوع، ويتمثل يف أربعة عناصر
ادلباشرة وغَت ادلباشرة الًتويج باستخداـ إسًتاتيجية الدفع واجلذب معا. اإلسًتاتيجيةالتنافسي، التوزيع الذي يتبٌت   

االستمارة خدمة العمالء مت عرض   يلعبو يف حتسُتثر من واقع البيع الشخصي والدور الذي وبغرض االقًتاب أك
وذلك من خالؿ مطالبها، يف البداية مت حتليل النتائج ادلتعلقة بالبيانات الشخصية، ويف ادلطلب للعمالء ادلوجهة 

للبيع، أما ادلطلب الثالث فخصص لتحليل النتائج الثاين مت حتليل النتائج ادلتعلقة بتقييم العمالء للخدمات ادلرافقة 
ادلتعلقة بأثر العناصر اإلجرائية واإلنسانية وادلادية خلدمات ما بعد البيع على رضا العمالء، أما ادلطلب اخلامس فتم 

 فيو حتليل النتائج ادلتعلقة برضا العمالء على كل اخلدمات ادلقدمة واقًتاحاهتم لتحسينها.
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  ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

أمهقته باليقع الشخل  ،  عيى رلموعة من ادلصاهقم ادلرتيبة  الصلي ن الظرر  االتبيقي مت التعرف يف
، حقث تؤثر يف جودة اخلدمة اليت  لة ب ن رلموعة من ادلتغريات، باإلضافة إىل التأثريات ادلتياد اأهدافه 
يساهم يف تكوين نررة العمقل اخلارج  اجتاه ادلؤسسة، لذلك جيب عيى  أن اليقع الشخل أكد مت الت

خدمة العمقل امن مث حتس ن مسعة ادلؤسسة.  حتس نلعوامل حنو أ  مؤسسة توجقه بعض ا  
يف مؤسسة سامسونج من أجل الوقوف عيى ااقع اليقع الشخل  اداره يف حتس ن خدمة العمالء   

ابغرض االقرتاب أكثر من ااقع اليقع الشخل  االدار الذ  ييعيه يف حتس ن خدمة العمالء مت عرض  
االستمارة ادلوجهة ليعمالء اذلك من خالل مباليها، يف اليداية مت حتيقل الظتائج ادلتعيية باليقانات 

تيققم العمالء ليخدمات ادلرافية لييقع، أما ادلبيب الشخلقة، ايف ادلبيب الثاين مت حتيقل الظتائج ادلتعيية ب
الثالث فخلص لتحيقل الظتائج ادلتعيية بأثر العظاصر اإلجرائقة ااإلنسانقة اادلادية خلدمات ما بعد اليقع 
عيى رضا العمالء، أما ادلبيب اخلامس فتم فقه حتيقل الظتائج ادلتعيية برضا العمالء عيى كل اخلدمات 

حاهتم لتحسقظها.ادليدمة ااقرتا  
:اختبار صحة الفرضيات  

  :الفرعية اتالفرضيأ ـ 
خلدمات ما بعد اليقع عيى رضا  ، اإلنسانقةيوجد أثر ذا داللة إحلائقة ليعظاصر ادلادية، اإلجرائقة"

".العمالء  
هذه الصرضقة تعين أن رضا العمالء عيى خدمات مابعد اليقع تتأثر بعدة متغريات اه  عظاصر اخلدمة، 
امظها ادلادية ااإلجرائقة ا اإلنسانقة، فاخلدمة اجلقدة اليت تظم  رضا العمقل لقس من السهل تيدميها ا 

إقظاع العمقل جبودهتا، فالوصول إىل ما يسمى جبودة اخلدمة يظتج من جودة جوانب عديدة مظها اجلوانب 
يقل اتصسري اليقانات ادلتعيية اإلجرائقة ، اإلنسانقة اادلادية امن أجل إثيات صحة هذه الصرضقة مت حت
 بتيققم العمالء خلدمات ما بعد اليقع االيت ميكن تيخقلها فقما يي :

ـ بالنسبة ألثر العناصر المادية لخدمات مابعد البيع على رضا العمالء: 1  
دية ليخدمة االلة إحلائقة دلتغري العظاصر ادلـ التحيقل اإلحلائ  ليجدال رقم )( أثيت اجود أثر ذا د

% من العمالء الراض ن عن اخلدمة بقظوا أن  54عيى رضا العمالء، اتشري معبقات اجلدال أن نسية 
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%  من 011% العمالء الراض ن نوعا ما ا 87العظاصر ادلادية يف تيدمي اخلدمة جقدة، بادليابل نسية 
 العمالء الغري الراض ن أكداا أهنا غري الئية. 

اصر اإلجرائية لخدمات ما بعد البيع على رضا العمالء:ـ بالنسبة ألثر العن 2  
ـ التحيقل اإلحلائ  ليجدال أثيت اجود أثر ذا داللة إحلائقة دلتغري سرعة االستجابة يف تيدمي اخلدمة 

%  أكداا أن سرعة  26عيى رضا العمالء، حقث أن نسية كيرية من العمالء الراض ن اتيدر ب 
%  من العمالء الراض ن نوعا ما أكداا أن السرعة 87ئية، بادليابل نسية االستجابة يف تيدمي اخلدمة فا

% من العمالء الغري الراض ن أكداا اجود تأخري يف احللول عيى  81يف احللول عيى اخلدمة عادية، ا
 اخلدمة.

ـ التحيقل اإلحلائ  ليجدال رقم )( أثيت اجود أثر ذا داللة إحلائقة دلتغري شكااى العمالء عيى 
% من العمالء الراض ن عن اخلدمة أكداا عدم تيدميهم لشكااى ،   87ا العمالء، حقث أن نسية رض

%  من العمالء الغري راض ن قدموا شكااى  81% من العمالء الراض ن نوعا ما ا  42بادليابل نسية 
 ااحتجاجات.

الستجابة لشكااى ـ التحيقل اإلحلائ  ليجدال رقم)( أثيت اجود أثر ذا داللة إحلائقة دلتغري ا
% من العمالء 21%  من العمالء الراض ن ا   011العمالء عيى رضا العمالء، حقث أن نسية 

% من العمالء   011الراض ن نوعا ما قدموا شكااى اكانت االستجابة لشكاايهم إجيابقة، يف ح ن 
 الغري راض ن كانت االستجابة لشكاايهم سييقة أا بال مياالة.

  ر العناصر اإلنسانية لخدمات ما بعد البيع على رضا العمالء:ـ بالنسبة ألث 3
ـ التحيقل اإلحلائ  ليجدال رقم)( يؤكد أثر ذا داللة إحلائقة دلتغري السيوك اإلنساين عيى رضا 

% من العمالء الراض ن عن اخلدمة بقظوا أن سيوك اليائع ن يف التعامل  72العمالء،حقث أن نسية 
% من العمالء الراض ن نوعا ما بقظوا أن هذا السيوك عاد ، فقما يوجد  28سية معهم جقد ، بادليابل ن

% من العمالء الغري راض ن أكداا أن هذا السيوك س ء. 71  
 

إذن ميكن اليول أنه يوجد أثر ذا داللة إحلائقة ليعظاصر ادلادية ااإلجرائقة ا اإلنسانقة خلدمات مابعد 
 اليقع عيى رضا العمالء.
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ية الرئيسيةالفرضب ـ   
"اليقع الشخل  له الدار الكيري يف حتس ن خدمة العمالء"  

نررا ألمهقة العالقة ادلياشرة ب ن اليائع اعمالئه ضمن عميقة اليقع الشخل ، االيت تظبو  عيى الصهم 
ااالستقعاب اجلقد االتغذية العكسقة ليمعيومات، مع اجود فرصة دلعاجلة أخباء اخلدمة عظد ابعد 

ميكن اليول أن لعميقة اليقع الشخل  الدار الكيري يف حتس ن خدمة العمالء، اذلك من خالل حداثها 
زلاالة حتس ن اتظمقة أداء رجال اليقع لقيدموا خدمة جقدة لعمالئهم ليتحس ن من اجلوانب ادلادية 

ن خالل حتيق ااإلجرائقة ااإلنسانقة ليخدمة اليت ييدموهنا، ابالتايل تتحيق الصرضقة الرئقسقة لييحث م
الصرضقات الصرعقة السابية الذكر اادلدعمة ذلا، فادلؤسسات ادلتبورة القوم أخذت تويل نشاط اليقع 

الشخل  أمهقة بالغة ليوصول إىل مستوى أفضل من األداء االذ  ال يؤد  إىل حتس ن خدمة العمالء 
 ازيادة ادليقعات بل لقحسن صورة ادلؤسسة امسعتها يف أذهان عمالئها.

 
بعد االنتهاء من عرض اتيدمي اجلوانب الظررية االتبيقيقة دلوضوع اليحث " مكانة اليقع الشخل  يف 
التسويق" "أثر رجل اليقع عيى العمالء" ـ دراسة حالة مؤسسة سامسونج لألجهزة الكهرامظزلقة ـ فإنه 

ذلذا اليحث، لقتم يف  سقتم عرض أهم الظتائج اليت مت التوصل إلقها من خالل اجلانب الظرر  االتبيقي 
األخري ابظاءا عيى مامت التوصل إلقه من نتائج تيدمي مجية من االقرتاحات ليمسؤال ن االعامي ن بادلؤسسة 

 موضوع الدراسة. 
 النتائج:

 من خالل دراسة حالة مؤسسة سامسونج لألجهزة  الكهرامظزلقة ميكن استخالص الظتائج التالقة:
التسويي  بالتظوع، التظافسقة يف األسعار، مياشرة اغري مياشرة يف التوزيع، ـ تتمقز اسرتاتقجقات ادلزيج 

 ابالظسية ليرتايج تتيع اسرتاتقجقة اجلذب )اليقع غري الشخل ( ااسرتاتقجقة الدفع)اليقع الشخل (.
ـ اجلانب ادلاد  ليخدمة يرهر من خالل جاذبقة زلالت العرض االيقع ، اتوفر هذه احملالت عيى أماكن 

 مظاسية ليجيوس ااالنترار، هتوية، لوحات إرشادية...إخل.
ـ اجلانب اإلجرائ  يف تيدمي اخلدمة اجلقدة يرهر من خالل االستجابة السريعة خلدمة العمقل اهذه 
األخرية مرتيبة جبودة الوسائل ادلادية ادلساعدة يف تيدميها من جهة، امهارة اليائع من جهة أخرى، 
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خالل زلااالته الكتساب عدة مهارات مظها: مهارة معاجلة االعرتاضات،  فمهارة اليائع ترهر من
 التخبقط، التصاعل اإلنساين.

ـ اجلانب اإلنساين يف تيدمي اخلدمة ليعمالء يرهر يف مدى قدرة ميدم اخلدمة عيى احلديث االتعامل مع 
حلديث معهم، اهذا كيه أمناط العمالء، حتميه ليتلرفات اليت تلدر مظهم، إنلاته ذلم، اليياقة يف ا

 يؤد  إىل خيق تصاعالت شخلقة اجيابقة جتعل العمقل يشعر بالرضا.
ـ ليتصاعل اإلنساين ميادئ ا أساسقات، فال يستبقع أ  شخص حتمل عمقل ثرثار، فرجل اليقع الذ  
ن.يستبقع تغقري أسيوب تعاميه مع اآلخرين يتمتع بشخلقة مرنة تستبقع التعرف عيى رد أفعال اآلخري  
ـ يوجد تصاات افرق ب ن مستوى اخلدمات ادلرافية لييقع اخدمات مابعد اليقع يف مؤسسة سامسونج 

 اذلك بالظرر إىل رضا العمالء.
 
 

 االقتراحات:
ـ احلرص عيى موافية مستوى اخلدمة ادليدمة ليوعود اليت مظحتها ادلؤسسة ليعمالء ابذلك حتاال توفري 

قة من اللحة، فتظشأ بذلك ثية العمقل بادلؤسسة اليت يتعامل معها.اخلدمة اليت اعدت هبا بدرجة عال  
ـ احلرص عيى مواصية تبوير العظاصر ادلادية ليخدمة اخاصة ادلتعيية خبدمات ما بعد اليقع امظها: جاذبقة 

زلل اليقع)الظرافة، جاذبقة عرض ادلظتجات، أماكن جيوس مرحية التهوية، اليوحات اإلرشادية(، 
ا ادلتبورة لوسائل تيدمي اخلدمة االيت توفر الوقت يف احللول عيى اخلدمة اتييل من االتكظولوجق
 أخبائها.

 ـ تلمقم استمارة موجهة ليعمالء دلعرفة آرائهم يف اخلدمة ادليدمة ذلم ااقرتاحاهتم لتحسقظها.
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01م الملحق رق  

مؤسسة سامسونج عمالء(:موجهة ل01تمارة رقم )االس  

يف ادلربع ادلخصص وادلقابل لإلجابة ادلناسبة اليت تعرب عن واقعك و رأيك )×( ـ يرجى وضع عالمة 
 اخلاص.

 أوال: محور األسئلة المتعلقة بالمعلومات الشخصية:

ـ الجنس: 1  

إناث         ذكور                                  

ـ الفئات العمرية: 2  

سنة        40إىل  31من                    سنة             30إىل  20من   

سنة     41ما فوق                         سنة            40إىل  30من   

ـ المستوى التعليمي: 3  

ثانوي                                 ابتدائي  

جامعي                              متوسط    

ـ المهنة: 4  

 تاجر مجلة

 تاجر جتزئة 

 مسري

 



:قممية ييالتعام  م  المؤسسةـ األ 5  

    سنتنيأكثر من               3من                        تنيسن أقل من 

 ثانيا: األسئلة المتعلقة بتقييم العمالء لمستوى الخممات المرايقة لعملية البي :.                    

:ما رأيكم يي الخممة المقممة لكم أثناء عملية البي  من حيثـ  6  

 أ ـ سرعة االستجابة) سرعة احلصول على اخلدمة(

عادية                              يوجد تأخري                              فائقة  

؟من حيث االستقبال واالهتمام، االستماع وادلالطفةب ـ أسلوب تعامل البائعني معكم   

سيء                              )متوسط(عادي                              جيد  

عناصر اخلدمة ادلادية)ادلكان ادلخصص للجلوس واالنتظار، جاذبية حمل البيع)النظافة التهوية، ـ ج ـ   
 التنظيم(، اللوحات اإلرشادية(

 جيدة                            عادية                                    غري الئقة

ـ ه  البائعين يعلمونك بالمعلومات الجميمة الخاصة بالمنتجات والخممات؟ 7  

 نعم                                          ال

بعمالء آخرين دونك؟ ـ ه  تشعر بوجود تفرقة يي التعام  و إظهار االهتمام 8   

 نعم                                         ال

: ـ ه  قممتم من قب  شكاوى أو احتجاجات على الخممات المرايقة لعملية البي ؟ 9  

ال            رح                          نعم  

ـ كيف كانت االستجابة لشكاويكم واحتجاجاتكم؟ 10  

  



يي ممة الضمان لمنتجات سامسونج؟ـ ما رأيكم  11  

 كافية                                      من األحسن الزيادة يف ادلدة

ـ ه  أنت راض عن الخممات المرايقة لعملية البيغ؟ 12  

 راض                                    راض نوعا ما                      غري راض

قة بتقييم العمالء لخممات ما بعم البي :ثالثا: األسئلة المتعل  

ـ ه  تعاملتم م  مقممي خممات ما بعم البي  التابعين لمؤسسة سامسونج؟ 13  

ال                                   نعم  

 ضعيفة

ـ من بين هذه الخممات ماهي الخممات التي استفمتم منها، 14  

 تصليح                               تركيب

صيانة+ تصليحصيانة                                  

 كل اخلدمات

ـ ما رأيكم يي خممات ما بعم البي  التي قممت لكم من حيث: 15  

 أ ـ سرعة االستجابة)سرعة احلصول على اخلدمة(؟

 فائقة                           عادية                   يوجد تأخري

االستقبال واالهتمام، االستماع وادلالطفة؟تعامل الوكالء معكم من حيث ب ـ أسلوب   

 جيد                        عادي)متوسط(                 سيء

 



ج ـ عناصر اخلدمة ادلادية)ادلكان ادلخصص للجلوس واالنتظار، جاذبية احملل)النظافة، التهوية، التنظيم(، 
 اللوحات اإلرشادية(.

عادية)متوسطة(                           غري الئقة                        جيدة   

ـ إذا استفمتم من هذه الخممات خالل ممة الضمان يكيف تقيمونها؟ 16  

 جيدة                         متوسطة                                    ضعيفة

ممة الضمان يكيف تقيمونها؟ـ إذا استفمتم من هذه الخممات خارج  17  

    ضعيفة                                         جيدة                        متوسطة                 
                     على خممات ما بعم البي ؟ ـ ه  قممتم من قب  شكاوى أو احتجاجات 18  

                                                        نعم                          ال  

ـ إذا قممتم احتجاجات ـ كيف كانت االستجابة لشكاويكم واحتجاجاتكم؟ 19  

 إجيابية                      سلبية أو بال مباالة

ـ ه  أنت راض على مستوى خممات ما بعم البي  بمؤسسة سامسونج؟ 20  

                       غري راض                                 راض نوعا ما راض                      
              

 رابعا: األسئلة المتعلقة برضا العمالء عن الخممات التي تقممها المؤسسة واقتراحاتهم لتحسينها:

ـ هل أنت راض على كل اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة سامسونج؟ 21  

راض نوعا ما                          غري راض                   راض                  

ـ ماذا تقرتحون على مؤسسة سامسونج من أجل حتسني خدماهتا؟ 22  

 أـ االقرتاحات اخلاصة باخلدمات ادلرافقة لعملية البيع/ ب ـ االقرتاحات اخلاصة خبدمات مابعد البيع



 

 

 
 
 

 



 :02الملخص

ال يتطلب التسويق احلديث تطوير منتوج أوخدمة جيدة وتسعرية بشكل ملفت لالنتباه،وجعلو متوفرا بني 
يدي العميل ادلستهدف فحسب ، بل يتطلب أكثر من ىذا، إذ يقع على عاتق ادلؤسسة االتصال 

ادلتصل وادلروج دلبيعاهتا ويف بعمالئها احلاليني وادلرتقبني وغريىم من أصحاب ادلصاحل، ويتحتم عليها دور 
خضم ىذه التغريات من زيادة يف الطلبات وندرة ادلوارد وازدياد حدة ادلنافسة يف اجملاالت اخلدمية ،بدأت   

تظهر أمناط معينة و أكثر فاعلية يف عملية البيع الشخصي أخضعت حتمية التخصص واالحرتاف يف 
   .إرضاء العميل و بناء عالقة طويلة األمد معو

 .البيع الشخصي، العمالء، رضا العمالء: الكلمات المفتاحية

 

Le marketing moderne ne nécessite pas seulement la disponibilité et le développement des 

produits, services et tarifications d'une façon qui attire le client, mais l'entreprise doit 

contacter ses clients actuels et potentiels ainsi que les autres parties prenantes, et elle doit 

aussi jouer le rôle de promoteur de ses ventes. Suite aux variations de l'accroissement de la 

demande et la concurrence dans le domaines des services et la pénurie des ressources, de 

nouveaux styles de vente personnelle plus efficaces ont fait face obligeant à se spécialiser et 

se professionnaliser pour satisfaire le client et entreprendre une relation de longue durée 

avec lui.  

Mots clés : la vente personnelle, les clients, la satisfaction des clients 
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