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Interduction 

,  االنترنتنتصفح , بالهاتفنتحدث يوم في كل 

نقوووم باسووتدشاء تووركات الصوويانة للمنووزل  و 

نتعوالج بالمستتوفيات ونوتعلم بالمودار  , العمل

نوووووووزور المطووووووواشم ونسوووووووافر , والجامعوووووووات

والكثيوور مووم الممارسووات شلوو  ... للمنتجعووات

 ..مختلفةفترات زمنية 

, إنهووا الخوودمات بلتووكالها و صوونافها المتنوشووة

وهوي ليسوت كالمنتجووات الماديوة يمكوم تقييمهووا 

وإنما نطلبهوا ونودفا اجرهوا بالبوا , قبل ترائها

 . قبل تلقيها

بحسووب ر   -بجوهرنووا الخوودمات ذات شالقووة إم 

ومم اجل هوذا السوبب فوام مسولك  -بيكويثهار  

تسووووووويق الخوووووودمات ينتمووووووي إلوووووو  مدرسووووووة 

 .االنسانيات

 في ومهمة رئيسية مواضيا يتناول الكتاب هذا

 وال ومبسط مختصر بتكل الخدمات تسويق

 الكتب مم المزيد شل  االطالع شم يغني

 في المتواضا جهد  بذلت حيث ,والبحوث

 عدة كتب من المواضيا مجمل وذكر تلخيص

 (الضمور حامد هاني الدكتور لألستاذ الخدمات تسويق) مثل

 لألستاذ تطبيقي وظيفي تسويقي مدخل ,الخدمات تسويق)و

 مم وهما (العالق بتير والدكتور ,الطائي حميد الدكتور

 تغطية فيها وجدت التي العربية الكتب اكثر

   .المجال لهذا وسلسة تاملة

 متعددة اجنبية مراجا مم مقتطفات إل  اضافة

   .ويب صفحات  و كتب سواء

Service 

Marketing الخدمات أكثر من مجرد منتجات.. 
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Service Concept 

 لها والتامل الدقيق التعريف إل  الخدمة تفتقر

 الحقيقة وهذه ,المادية السلا مفهوم ما بالمقارنة

 خالل مم شديدة محاوالت وجود اطالقا تنفي ال

 االكاديميوم بها قام التي والدراسات البحوث

 شل  االتفاق استهدفت والتي ,والممارسوم

 .الخدمة لمفهوم متتركة ارضية

   للتسويق االمريكية الجمعية

 التي المنافا  و النتاطات” بلنها الخدمة شرفت

 بسلعه الرتباطها تعرض التي  و للبيا تعرض

 وبير ضعيف بلنه التعريف هذه ووصف “معينة

 كافيه بصورة واضح

 إتباع تحقق ملموسة بير نتاطات هي الخدمة”

 خدمة  و ما سلعة ببيا  ساسا   ترتبط وال للرببات،

 Stanton رأي هذا ” خرى

  نها شل  الخدمة  kotlerوعّرف

 يقدمه  م لطرف يمكم إجراء  و نتاط كل "

 ينتج وال ملمو ، بير  ساسا   يكوم آخر، لطرف

  بمنتج تقديمه يرتبط وقد تيء، أل  تملك شنه

 ."ماد 

 وباحثين لكتاب عديدة تعاريف تلخيص يمكن و

   أن في كثر

 طرف من موجهة زمنية تجربة هي الخدمة"

 مستخدمي مع األخير هذا تفاعل خالل الزبون

 ."وتقني مادي حامل أو المؤسسة
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Service Characteristics 

1 – Intangibility الالملموسية 

 مم العميل يمكم ماد  وجود لها لي  بمعن 

 .حواسه بلحد فحصها  و معاينتها

 قبل تجربتها يمكم ال خدمة فندق في االقامة مثل

 إضفاء إل  ومقدميها مسوقوها يلجل لذا ,ترائها

 جودة شم للتعبير ملموسة رموز  و اتياء

  و -الديكورت-المادية بالبيئة كاالهتمام ,خدماتهم

 اتياء جميعها وهي ,للنزالء توكوال تقديم

 .بنزالئه الفندق اهتمام مدى شم تعبر ملموسة

 

2- Inseprarability التالزمية 

 وبيم ذاتها الخدمة بيم الترابط درجة وتعني

 .تقديمها يتول  الذ  التخص

 حضور يتطلب شام بتكل الخدمة فتراء

  و المورد وبيم بينه اتصال ووجود المتتر 

 ,الفندق في االستقبال موظف مثل ,الخدمة مقدم

 في المضيف  و ,المستتف  في الممرض

 .الطائرة

 مساهمة ضرورة التالزم خاصية شل  يترتب كما

 سمة هذه وتعد ,انتاجها في الزبوم متاركة  و

 الخدمات مم الكثير  داء يمكم ال حيث اساسية

 .توافرها دوم

 

3 – ownership الالملكية 

 الخدمة مم االنتفاع حق فقط له المستهلك ألم

 .يمتلكها  م دوم معينة لفترة

 فندق في برفة  و الطائرة شل  مقعد مثل

 

4- Variability التجانس عدم-التغيرية 

 الخدمات مؤسسات قدرة شدم الخاصية هذه تعني

  و الخدمات تنميط مم  الحاالت مم كثير في

 ما خاصة ,مخرجاتها لمستوى معايير وضا

  كبير بتكل اإلنسام شل  تعتمد التي الخدمات

 مستوى ضمام تستطيا ال فهي وبالتالي .وواضح

  نف  فيها تقدم التي الحاالت  في ثابت جودة

 وشدم التغير هذا اسباب مم يكوم وقد .الخدمة

  معايير بيم االختالف هو والتماثل التجان 

  الخدمة مؤسسة ومعايير (التخصية) العميل

 .(الموضوشية)

  دوات  حد هو ,القهوة حرارة درجة قيا  مثل

 النمطي والمقيا  ,الفنادق في الجودة شل  الرقابة

 حرارة بدرجة القهوة تقدم  م هو الموضوشي  و

 مالئمة بير الدرجة هذه تكوم وربما ,معينة

  مقياسه شل  بناءا معيم نزيل  و لزبوم

 فهما الخدمة مقدم مم يتطلب وهذا .التخصي

 االستهالكية وسلوكياتهم العمالء ألمزجة جيدا

 .النهاية في ألرضائهم

 واالختالف التغيير درجة  م  يضا يوضح وهذا

 .الظرفية والعوامل المتغيرات مم بالعديد تتلثر
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Service Characteristics 

 ..معالجتهابعض المشاكل الناتجة عن خصائص الخدمات وأساليب 

 بعض طرق المعالجة بعض التطبيقات السمات

 صعوبة توفير شينات - الالملموسية

 قيود شل  شنصر الترويج وجودة -

 صعوبة تحديد السعر والنوشية مقدما -

 استخدام السعر كمؤتر للجودة -

 صعوبة تقييم الخدمات المنافسة -

 التركيز شل  الفوائد -

 زيادة اضفاء الملموسية للخدمة -

 استخدام التوصية التخصية كمدخل للبيا -

 تطوير التهرة -

 .تخفيض تعقيدات الخدمة -

 تتطلب تواجد مقدم الخدمة - التالزمية

 البيا المباتر -

 في مجموشات كبيرة العمل -

 بسرشهالعمل  -

عدم 

 التجانس

 تعتمد المعايير شل  مقدم الخدمة والوقت-

 صعوبة التلكد مم النوشية-

 .تدريب موظفيم للكفاءة في االداء -

 .توفير مراقبة مستمرة -

-الزوال

 الفناء

 تخزينها اليمكم -

 متاكل التذبذب في الطلب -

 . تمتة العمليات قدر المستطاع -

 كتخقيضتوافق بيم العرض والطلب  اليجاد المحاولة -

االسعار  في حالة انخفاض الطلب  و استخدام نظام 

 .الحجوزات

يسمح للمستخدم باستخدام السلعة لكم  الالملكية

 .دوم امتالكها

 .مثل توفير نظام دفا التركيز شل  مميزات شدم الملكية

 مم الخدمة شناصر تتبو ه الذ  المدى معرفة إم

 ,التسويق لرجال مهما امرا يعد المنتج إجمالي

 استقطاب في وحاسما واسعا المدى يكوم فقد

 بير الخدمة شناصر  م بمعن -المستفيديم

 والعك  ,المستفيديم تستقطب التي هي الملموسة

 النهائي المنتج في الخدمة فحتوى . يضا صحيح

 السلعة لتمييز جيدا مؤترا يعتبر الحالة هذه في

 .الخدمة شم

 ,العطور هي سلعة نصنا مختبارتنا في إننا”

 واألناقة والجمال األمل نبيا متاجرنا في بينما

 تركة قالته ما هذا “بالعطور المرتبطة والوجاهة

  لعام السنو  تقريرها في للعطور الفرنسية تانيل

 نفسها التركة تعتبر االسا  هذا وشل  ,2006

 ما حسب ,فحسب انتاجية ولي  خدمية مؤسسة

   ..التقرير في ذكرت

  م إل  اتار بريطانية دراسة اوضحته الذ  والواقا

  سا  شل  لي  الراقية العطور يتتريم النساء معظم

 لهم توفر خدمات كونها  سا  شل  وانما سلعا  نها

 الجمال وتجسيد واألناقة االنوثة وإبراز التباهي فرصة

 .والنفسية والراحة

 

 

 

 

 

 

 

 تمييز أن في Shostack مقياس يتضح هنا ومن

 الملموس الجانب أساس على يتم الخدمة عن السلعة

 .الغالبة الصفة ذي ملموس الغير أو
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 للوهلة تبدو بنا المحيطة الخدمات بعض إم

 رحلة مثل ,لنا بالنسبة ملموسة بير األول 

 جوا السفر  م بمعن  ,سياحية  و جوية

 المنتجعات  و الفنادق في باإلقامة والتمتا

 إال ,فيها ملكية ال ملموسة بير خدمات تمثل

 ..الحقيقة مم جزء هذا  م

 التراب وتناول ,الطائرة مقعد شل  فالجلو 

 ملوى في واإلقامة االنتقال  و ,والطعام

 الخدمة تكمل ملموسة شناصر جميعها سياحي

 .ملموسة الغير الجوهر

 

 نحاط ,اول  درجة مطعم في وجبة تناول مثل

 ملموسة امورا تتضمم راقية خدمية بتجربة

 مم للمطعم الماد  والمحيط نفسه كالطعام

 الغير األساسية الخدمة إل  إضافة ,ديكورات

 تقديم وطريقة االستقبال طريقة في ملموسة

 التي والمتعة والراحة ,للطعام النادل

 .المطعم في وجودك اثناء تستتعرها

الخدمة استنادا إل   Shostackوشل  هذا االسا  تعرف 

الجوانب بير الملموسة ذات الصفة الغالبة مم خالل خط 

والخدمة , بياني شرف باسمها يوضح طرفي السلعة

 .,المجردة

والواقا يؤكد  م معظم المنتجات تقا مابيم هذيم الطرفيم 

 .باشتبارها مزيجا مم سلا وخدمات

6 

Service Characteristics 

adapted from Shostack, G.L., “Breaking Free from Product Marketing”, Journal of Marketing, April, pp. 73–80 

 يكوم  م يمكم ال  حدهما فتصنيف ,السلا بيم و بينها العالقة تحليل خالل مم الخدمات طبيعة فهم يمكم

  و إضافية بخدمات ارتباطها دوم خالصة مادية سلا ال  المنتجات تصنيف يمكم ال حيث ,اآلخر شم بمعزل

 ..تانيل تركة حول سابقا ذكرنا كما مادية، بسلعة ترتبط ال ملموسة بير خدمات
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Service Characteristics 

 :تقديمهاإلى أن هناك أربعة أنواع من العروض يمكن  Kotlerويشير

 

   .خدماتبحتـة ال يرافقها    منتجات ملموسة  -1

،كالمؤسسات المستهلك مم  جل تلبية رببة منتجات ملموسة يصحبها نوع واحد  و  كثر مم الخدمات  -2

   ...التصليحالمنتجة للسيارات تبيا السيارات و تصحبها خدمات ضمام 

 خدمــة مصحوبة بمنتجات  و خدمــات  خرى  -3

   ...الترابمثل خدمة النقل الجو  تتكوم مم خدمة  سا  هي النقل و تتضمم منتجات ملموسة كالطعام و 

 .والمحاماةمثل الرشاية الطبية , ال يصاحبها منتجات ملموسةالخدمــات البحتــة  -3

 

 

 ومنه يمكن القول أن فهم طبيعة الخدمات يساعد المؤسسة 

 .في توفير الموارد الالزمة وبناء القرارات المناسبة
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Classifying services 

1 – Nature of the Service Act 
 الخدمة نشاط طبيعة حيث من

  المنتلة بها تؤد  التي الطريقة هي ما

 لها؟ المباتر المتلقي هو ومم الخدمة؟
 Lovelock خاللها مم طرح سؤاالم

 :وهي تصنيفات  ربعة

   :األول التصنيف
 تسهل التصنيفات من انظمة خمسة حدد الذي Lovelock تصنيف منها مختلفة نظر وجهات خالل من الخدمات تصنف

 ..لها والترويج التسويق استراتيجيات صياغة

1- tangible actions directed to the customer. 
 .مثل خدمات الطيرام والتجميل, نتاط ملمو  موجه لألفراد

2- tangible actions directed at the customer's possessions.  
 .مثل خدمات التحم والصيانة والحراسة, نتاط ملمو  موجه لممتلكات االفراد

3- intangible actions directed at the customer's intellect. 
 .مثل خدمات التعليم, نتاطات بير ملموسة موجه لفكر االفراد

4- intangible actions performed on customer's assets. 
 .مثل خدمات التلميم واالستثمار واالستتارات البنكية, نتاطات بير ملموسة لممتلكات االفراد

Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights/' Journal of Marketing, vol. 47, Summer 1983, p. 12.) 
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Classifying services 

3 – Customization & Judgment 
 والحكم التخصيص حيث من

 ما وبالبا ,انتاجها شند تستهلك الخدمات

 ,اإلنتاجية العملية في متاركا العميل يكوم

 موسا العميل قبل مم التعديل مجال لذلك

 .ومتاح

 

 
4 – Nature of Demand & Supply 

 والطلب العرض طبيعة حيث من

  مم للسلا المصنعه المنتآت تستفيد قد

 ,الطلب تقلبات ضد كوقاية (االحتياطي)

 ذلك فعل يمكنها ال الخدمة مؤسسات لكم

 مقعد فمدخول ,خدمات احتياطي يوجد فال

 تقلا حالما سيفقد الطائرة شل  تابر

 مازاد إذا معاكسة وبصورة ,الطائرة

 فإم مقدارالعرض شم الخدمة شل  الطلب

 يحصل لم فإذا ,يفقد قد الزائد العمل

 يؤجل  و سيلغي فإنه مقعد شل  العميل

 .. خرى طيرام لتركة يتجه  و رحلته

 
5- Method of Service Delivery 

 الخدمة تقديم طريقة حيث من

 يتصل  م للعميل الضرور  مم هل

  م شليه هل  م بنفسه؟ الخدمة بمؤسسة

   المؤسسة؟ موقا إل  بالذهاب يقوم

 منافذ  و واحد منفذ للمؤسسة هل   

   ..شمالئها؟ لخدمة متعددة

 

2 – Relationship with Customers 
 العميل مع العالقة حيث من

 مناف  هناك يكم لم  م خاصة والئه إل  تؤد  شادة والعميل الخدمة منتج بيم الرسمية العالقة

 .التعامل تكرار لضمام العالقة كسب إل  المؤسسات مم العديد وتسع  .الخدمة نف  يقدم

 ..طائراتهم ما السفر في شالية ارقاما يحققوم لمم شضوية بطاقات الطيرام تركة تقدم كلم
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 :(المبسط) الثاني التصنيف
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Classifying services 

 حسب نوع الســوق
 الصحيةمثل الرشاية : استهالكي.   

 التركيبمثل خدمات : صناشي.   

 

 حسب الغرض من شراء الخدمـات

 خدمات مقدمة إل  المستهلك النهائي  :

   .السياحةمثل خدمات 

 مثل : خدمات مقدمة إل  المؤسسات

 .المحاسبيةخدمات االستتارة 

 

 حسب أهمية حضور المستفيد

  ضرورة حضور المستفيد مم الخدمة

   .الطبيمثل العالج 

  لي  مم الضرور  حضور المستفيد

 مثل خدمات تصليح السيارات

 

 حسب درجة كثافة العمالة

 التعليممثل : خدمات كثيفة العمالة.   

 مثل : خدمات كثيفة المعدات

 .االتصاالت
 

 حسب درجة االتصال بالزبون

 مثل : خدمات تحتاج إل  اتصال شالي

   .المطاشمالخدمات الصحية و 

 خدمات تحتاج إل  اتصال منخفض  :

   .البريديـةمثل الخدمات 

 حسب مهارة مقدم الخدمة

 مثل : خدمات تتطلب االحتراف

   .والصحيةالخدمات القانونية 

 مثل النقل : خدمات ال تتطلب االحتراف

   .المنزليةالعام و الخدمات 

 

 حسب دوافـع مقدم الخدمة

  خدمات تقدم بدافا الربح مثل

   .والصحةالمؤسسات الخاصة في التعليم 

  خدمات ال تقدم بدافا الربح مثل

الخدمات المقدمة مم طرف الدولـة 

   .الطـبيكالتعليم والعالج 

 

 حسب وجهة النظر التسويقية

 مثل الخدمات : خدمات سهلة المنال

التي يحصل شليها المستهلك بتكل سهل 

 .والحالقةكالنقل 

 مثل خدمات الحماية : خدمات خاصة

 .التخصية
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Services Marketing  

 السوق والمستهلكما بيم الخدمة 
Market  &  Consumer 

Marketing Environment 
Consumer behavior 
 

Suzan Abdullah   https://training-educate.com/ 

https://training-educate.com/
https://training-educate.com/
https://training-educate.com/


12 

Marketing Environment 

 التسويق إدارة لوظيفة الخارجية القوى مجموشة”

 اإلدارة قدرة شل  تؤثر والتي ,المؤسسة في

 التبادل شمليات شل  والحفاظ التطوير في التسويقية

 .Kotler “المستهدفيم شمالءها ما

 الديموبرافية العوامل(1)

 ارتفاع ,العائالت شدد زيادة ,السكام حجم ونمو زيادة

 ..التعليم مستوى وتحسم ,الحياة توقعات

 االجتماشية العوامل(2)

 السلوكية واألنماط واالتجاهات ,االجتماشية والقيم الثقافة

 التغيرات ولهذه .ما مجتما حياة طريقة تتكل التي

 مم العديد في الخدمات تسويق شل  تلثير االجتماشية

 والجمال والصحة والرفاهية بالسفر فاالهتمام ,المجاالت

 في االجتماشية للمكانة كرموز المعمرة السلا محل حل

 .العمالء مم العديد ذهم

 التكنولوجية العوامل(3)

 الحاسبات مجال في الهائلة التكنولوجية التطورات  م

 مؤسسات شل  كبير اثر لها االلكترونية واالتصاالت اآللية

 ,المتجدد الوضا هذا تجاهل يمكنها ال التي ,الخدمات

 .االنترنت تبكة خالل مم الخدمات مم العديد نتهد فاليوم

 االقتصادية العوامل(4)

 ومستوى الموارد وتوفر التجارية االحوال تتضمم

 .الترائية القوة شل  المؤثرة والعوامل ,الدخل

 القانونية البيئة(5)

 المؤسسات تعامل سلوك تحدد التي واألنظمة التتريعات

 .االجتماشية والقوى ,المجتما ما

 التنافسية البيئة(6)

 بيم السوق في يجر  الذ  التبادلي التفاشل  م

 ما يخلق المستهلكيم حاجات إتباع بهدف المؤسسات

 .التنافسية بالبيئة يسم 
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Consumer behavior 

 ويدفعهم ,المعروضة المنتجات مم وربباتهم حاجاتهم ما يتطابق ما المتتروم يختار

 .انسانية وحاجات ترائية دوافا لذلك

 ..الخدمات مشترو

 .ترائها قبل الخدمة لمعاينة فرصة لديهم تتوفر ال

  Word of mouthالمنقولة المعلومات شل  يعتمدوم

 الوقت نف  في وتستهلك تنتج الخدمات

 .انتاجها لحظة في الخدمة المتتروم يقيم

 

 للخدمات والحاجات الشراء دوافع

 الحاجات تصنيف في البسيط ماسلو نموذج يستخدم

 األولويات  سا  شل  مرتبة  االنسانية

 الخدمة لشراء التبني مراحل

 االنتباه مرحلة

 االهتمام مرحلة

 التقييم مرحلة

 التجربة مرحلة

 التبني مرحلة
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Services Marketing  

 استراتيجيات التسويق
Marketing Strategies 

Strategic Planning 
Information System 
Marketing Research 
Managing Demand 
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 ادار  نتاط بلنه االستراتيجي التخطيط تعريف الممكم مم

 إدارة تسع  التي الرئيسية األهداف تحديد بعملية مرتبط

 التي البديلة التصرف  ساليب وتحديد ,تحقيقها إل  المؤسسة

 واقل الطرق بلفضل األهداف تلك تحقيق  بواسطتها يمكم

 .التكاليف

 

 حجم باختالف تختلف وتطورها التخطيط درجات إم

 .ثابتة ذاتها هي األساسية المبادئ تبق  لكم ,المؤسسة

 

 اإلستراتيجي للتخطيط األساسية المبررات

 األساسية األهداف تحقيق في يساشد. 

 المستقبل مم الخوف شل  السيطرة. 

 المحسوبة الدوائر إطار في المخاطرة تقبل. 

 العديدة العمل لجوانب  شمق وإدراك فهم توفير. 

   و مراحل ثالث مم االستراتيجي التخطيط شملية تتكوم

 :رئيسية اجراءات

 التعرف بهدف ,والخارجية الداخلية البيئة تحليل1.

 .والتحديات والفرص والضعف القوة نقاط شل 

 االستراتيجية وتحديد التسويقية األهداف تحديد2.

 .األساسية التسويقية

 .والتقويم التطبيق3.

Strategic Planning 

The concept of strategic planning 

Marketing strategy Process  
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Roads and paths التطوير ومسارات طرق 
 

 :مساريم  و طريقتيم خالل مم جديدة خدمات تطور  م الخدمية المؤسسات تستطيا

 Acquisition التملك طريق شم /األول

 ,قائمة خدمات حقوق بامتالك تقوم  وإنما جديدة خدمات تطور وال تبتكر ال  هنا المؤسسة

 :التالية األساليب بلحد

 .وترائها قائمة خدمية مؤسسات شم البحث - 

 (الخدمة تقنية جوهر تراء)  خرى مؤسسات ابتكارات حقوق تراء - 

 .قائمة خدمية مؤسسة خدمات لتقديم امتياز حقوق تراء - 

 New Services Development تماما جديدة خدمة تطوير /الثاني

 تحمل جديدة خدمة ابتكار  و لتطير المتخصصيم والمستتاريم الباحثيم مم شدد في باالتصال

 .المعنية المؤسسة اسم

 

 :شل  تتتمل الجديدة الخدمة فام المختصيم الخبراء مفهوم وفق

 Original Services األصلية الخدمات

 Improved Services المحسنة الخدمات

 Modified Services المعدلة الخدمات

 New Services Brands الجديدة الماركات  و األصناف

Strategic Planning 

Creating & Developing 
New Services 
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Strategic Planning 

Steps  الجديدة الخدمات وتقديم وتطوير ابتكار خطوات 

 أهداف وموارد مؤسسة الخدمة

 تحليل الفرص السوقية تحليل وتخصيص الموارد

 الموقف من الموجودات التشغيلية

 .التسهيالت المادية المتاحة

 .المعدات المطلوب توفرها

 .المعلومات والتكنولوجيا المطلوبة

 الموارد البترية المطلوبة

 الموقف من تحديد مكانة الخدمة

 .الخدمات

 .السمات المميزة لها

 .القطاشات السوقية التي ستستهدف

 

 مفهوم عمليات الخدمة

 البعد الجغرافي للعمليات

 الجدولة والتوقيت

 التصميم وإخراج التسهيالت

 مفهوم تسويق الخدمة

 منافا الخدمة العائدة شل  المستفيديم

 

 

 عملية تقديم الخدمة

 عملية تقديم الخدمة

 ...سرشه؟وبل   مت ؟  يم؟, التسلسل, الخطوات

 .مدى التفويض

 .طبيعة االتصال مابيم المستفيد ومورد الخدمة

 .طبيعة العملية

 .الطاقة االستيعابية

 .المحيط العام بالخدمة

 تقييم األداء

 المستفيديم, اإلدارة, مم قبل العامليم
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Factors affecting   

 الجديدة الخدمات وتطوير ابتكار عملية على المؤثرة العوامل

 

 The technological revolution الخدمات قطاع في التكنولوجية الثورة :اوال

 Marketplace Versus Marketspace المبتكرة السوق مقابل التقليدية السوق :ثانيا

 Planning & Branding Service Product المنتجات وتمييز التخطيط :ثالثا

 

 

Summary of steps   

 الجديدة الخدمات تطوير خطوات

 

 .ومبتكرة جديدة  فكار شم البحث1.

 .والعلمي المنطقي بالجرد األفكار شدد تقليص2.

 .الفكار تقييم3.

 .التجريبي النطاق شل  شرضها  ثناء الخدمة تطوير4.

 .ال ام مربوبة الخدمة كانت إذا فيما السوق اختبارات5.

 .فيه المربوب النجاح تحقيق بعد للسوق الخدمة تقديم6.

Strategic Planning 
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 نظام المعلومات التسويقية
Developing Information 

 تنمية المعلومات 
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Service Information Systems 

 تبكة بأنه التسويقية المعلومات نظام MIS كوتلر شرف

 البترية الموارد مم والمكونة المتداخلة العالقات مم

 والتوزيا والتقويم بالتحليل المتعلقة واإلجراءات والمادية

 القرارات التخاذ اإلدارة لتؤهل المناسب بالوقت للمعلومات

 .المالئمة التسويقية

 

 نتاطا تعد التسويقية المعلومات واستخدام توليد شملية إم

 مفهوم لتطبيق وحيو  ضرور  وشنصر ومنظم مستمر

 .التسويقية للقرارات  سا  حجر  نها كما ,بنجاح التسويق

 

 :التسويقي المعلومات لنظام األساسية األهداف

 اإلدارية للقرارات المناسب الوقت في المعلومات توفير. 

 تظهر متكلة آل  مبكر تحذير نظام يعتبر. 

 والمهمة الدقيقة واألحداث التغيرات شم حقائق يقدم. 

 واالسواق االقتصاد  الوضا شم كاملة معلومات يقدم. 

Marketing Information Systems 

MIS Components  
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 نظام البحث التسويقي 

 نظام السجالت الداخلية

 االستخبارات التسويقية

 نظام تحليل المعلومات

 يوضح كوتلر مم مقترح التكل هذا

 الذ  التسويقية المعلومات نظام فكرة

 متبادل بتفاشل التسويق مدراء مم يبد 
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Internal Records 

Mar. Intelligence 

Information Analyses 

Mar. Research 
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Service Information Systems 

MIS Types   

Transaction Processing Systems التعامالت معالجة نظم TPS 
 والتراء كالبيا ,لألشمال اليومية واألنتطة التعامالت تفاصيل تسجيل تتول  نظم وهي

 .مفصلة بصورة الروتينية بالمعلومات اإلدارة وتزويد Day to day .والنفقات والرواتب

 

Office Automation Systems المكاتب (ميكنة) اتمتة نظم 
 استخدام مثل .,االدارية المكاتب في المنجزة الواجبات ألتمتة الحاسوب استخدام تعني

 .االلكتروني والبريد ,النصوص معالجة برامج

 

Executive Information Systems التنفيذية المعلومات نظم 
 الرئيسية والعمليات االنتطة شم (موجزة تقارير) بخالصة العليا اإلدارة تزود نظم هي

 .المتروع في والمساندة

 

Decisions Support Systems للقرارات مساندة نظم 
 البيني التعامل في القرار صاحب تساشد الحاسوب ادوات مم حزمة شم شبارة وهي

 .القرارات صنا شملية في ومؤثرة مفيدة معلومات لخلق الحاسوب ما مباترة بصورة
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Marketing Research 

 للتسويق األمريكية الجمعية قبل مم السوق بحوث تعريف تم

 شم االحصاءات وتحليل وتسجيل لتجميا العلمية الطريقة بلنها

 .والخدمات السلا بتسويق المتعلقة المتاكل

 وتحليل وتجميا تصميم في منتظمة شملية بلنها كوتلر وشرفها

 .معيم تسويقي بوضا المتعلقة والنتائج للبيانات بارز

 

 

 :السوق لبحوث األساسية األهداف

 القرارات اتخاذ شند التلكد شدم حاالت تخفيض 

 األنسب البديل واختيار البدائل تقييم. 

 التسويقية واألنتطة األداء شل  والرقابة المتابعه. 

Concept and objectives 

Steps.. 
 Defining the Problem (تحديد المتكلة)دراسة الموقف

 Preliminary Investigation (صيابة الفرضيات)التمهيد  التحر  

 Developing the Research Planمتروع البحث النهائي 

 Data Gathering Collectionجما البيانات  و االحصائيات 

 Statistical Analysesاحصاء البيانات 

  Analyses & Interpretation التحليل والتفسير

 Reporting the Findingsشرض النتائج 

 Follow-upالمتابعه 

 نظام مم جزء التسويق بحوث تعد

 انظمة فهي ,التسويقية المعلومات

 نظام مم المدحالت تدمج متكاملة

 واالستخبارات الداخلية المحاسبة

 تستوشب  م وتحاول ,العامة التسويقية

 فيه تعمل الذ  للمكام الحقيقي العالم

  بناء شملية خالل مم الخدمة مؤسسة

 التراء قرار نموذج مثل) النماذج

 ..(النهائي للمستهلك
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Managing Demand 

 المتحدة الواليات مم الخدمية المؤسسات مدير   حد يقول

 نكوم  م إما” :الطلب حاالت تذبذب بخصوص األمريكية

  م نضطر الذروة فترات ففي ,قحط في  و وليمة في

 وطاقات منتآتنا تتعطل الكساد فترات وفي ,بعمالئنا نضحي

 .“الصميم في تصيبنا الكآبة حيث ,لدينا الخدمة موظفي

 

 الخدمية للمؤسسات بالنسبة حقيقية متكلة يمثل التخزيم إم

 في تذبذبات تواجه التي ,المحدودة االستيعابية الطاقة ذات

 هذه ابرز ومم .Fluctuations خدماتها شل  الطلب

 والمنتجات والمطاشم والفنادق النقل تركات المؤسسات

 كبير وشدد ,الصحية الرشاية مؤسسات وبعض الترفيهية

 مثل والتجارية االحترافية الخدمات تقديم منتآت مم

 .واالستتارات المحاماة

 :الخدماتتوجد طريقتان إليجاد حل لمشكلة التذبذب في الطلب على 

بحيث تكوم قادرة طاقاتها االستيعابية  م تقوم المؤسسة بتصميم 1.

 .شل  مواجهة حاالت التذبذب في الطلب شل  خدماتها

باستخدام االستراتيجيات بإدارة مستوى الطلب تقوم مؤسسة الخدمة 2.

التسويقية للتكيف ما فترات الذروة وسد الثغرات  مم اجل توليد 

 .تدفق متسق للطلبات شل  الخدمة
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Managing Demand 

 :متعددة اشكال الخدمة مؤسسات في االستيعابية للطاقة

 Physical facilities المادية التسهيالت -1

 .الفنادق مثل ,االتياء  و النا  تستوشب التي وهي    

 Equipment facilities المعدات تسهيالت -2

 ..والمعدات ,والمكائم الهواتف مثل    
 Labour facilitie الخدمات مقدمي تسهيالت -3

 .الخدمة تقديم شل  القائمة العاملة القوى تتمل وهي    

 

 :االستيعابية الطاقة مستوى تفصيل

   و ليتوائم االستيعابية الطاقة مستوى تفصيل خيار يوجد

 شليه يطلق ما وهو ,الطلب في المتغيرات ما يتطايق

 Chase demand strategy “الطلب مالحقة إستراتيجية”

 اتباشها المدراء بامكام اجراءات شدة توجد وباختصار

 مستوى في التذبذب لمواجهة االستيعابية الطاقة لتعديل

 :هي االجراءات هذه ,الطلب

 كام الطلب انخفاض اوقات في الصيانة جدولة -1

 في المعدات صيانة تجدول  و للعامليم اجازات تصرف

 .الطلب انخفاض اوقات

 ازدياد حاالت لمواجهة ,المؤقتيم العامليم استخدام -2

 .الذروة وقت في خدماتها شل  الطلب

 استثمار) متاركتها  و والمعدات التسهيالت استئجار -3

 .ترائها مم بدال (الثابتة االصول

 لفرص توجيههم  و جديدة مواقا إل  العامليم تحويل  -4

 .الطلب انخفاض فترة تدريبية

Managing Capacity 

 االستيعابية الطاقة إدارة

 تتمتا التي الخدمة مؤسسات في

 اتكال تكوم محكم ونظام كفؤ بإدارات

 بلسلوب متفاشلة االستيعابية الطاقة

 حيث ,الخدمات افضل لتقديم متوازم

 حدوث تجنب إل  المعنية اإلدارة تسع 

 الطاقة  و المستغلة بير الطاقة حاالت

 .المفرطة بير
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Managing Demand 

 :السوق تقسيم خالل من الطلب تجزئة

  م محدودة استيعابية طاقة ذات خدمية مؤسسة أل 

 ظروف اربعة مم واحدا معيم وقت في تواجه

  مم اكبر خدماتها شل  الطلب فيها يكوم حالة -1

 النتيجة حيث .لها المتاحة القصوى االستيعابية الطاقة

 .الطلب لهذا التركة خسرام

  مم اكبر خدماتها شل  الطلب فيها يكوم حالة -2

 سوف التركة فام االستيعابية للطاقة األمثل المستوى

 قد الخدمة مم المستفيديم  م إال .الجميا رببات تلبي

 .جودتها في متواصل بانخفاض يتعروم

 شل  متوازنام والطلب العرض فيها يكوم حالة -3

 .االستيعابية للطاقة االمثل المستوى

 االستيعابية الطاقة مم اقل الطلب فيها يكوم حالة -4

  و مستغلة بير المنتجة الموارد تكوم هنا .المثل 

 الخدمة مم المستفيدوم يتعر قد حيث مستثمرة

 هذه مثل ظل في الخدمة مستوى الم باإلحباط

 بجدوى يتكوم انهم  و ,جيدا يكوم ال قد الظروف

 .الخدمة  همية

 

 :الطلب إلدارة الشائعة المداخل

 الطلب بترك واالكتفاء يذكر إجراء    اتخاذ شدم -1

 .تدخل دوم مم بنفسه ومستوياته مساراته يلخذ

 مستثمر بير فائض هناك يكوم شندما الطلب زيادة -2

 خالل مم ذلك ويتم ,االستيعابية الطاقة في

 الخدمات في تنويا  و وتحفيزية ترويجية استراتيجيات

 .المقدمة

 بوضا ,االستيعابية الطاقة توفير لحيم الطلب حجز -3

 مم االستفادة المنتفعوم خالله مم يستطيا للحجز نظام

 .محددة اوقات في المتاحة التسهيالت

Determinants 

of demand 

 الطلب ومحددات انماط فهم

 كل بخصوص تفصيلي بسجل االحتفاظ  م

 للمستفيديم المقدمة الخدمة شمليات مم شملية

 حت   و التهر  و األسبوع  و العام مدار شل 

 انماط تحديد شملية في كثيرا يساشد ,الساشة

 .المتراكمة الخبرة إل  باالستناد ,الطلب

Suzan Abdullah   https://training-educate.com/ 

https://training-educate.com/
https://training-educate.com/
https://training-educate.com/


25 

Managing Demand 

 وضع الطاقة االستيعابية بالنسبة للطلب

 جدول يوضح االستراتيجيات البديلة إلدارة الطلب وفق المداخل المختلفة للطلب

المدخل المستخدم 

 إلدارة الطلب

 طاقة استيعابية غير كافية

 (فائض في الطلب)

 طاقة استيعابية كافية

 (طلب مرض)

 طاقة استيعابية فائضة

 (طلب غير كاف)

 .حاالت انتظار بير منظمة عدم اتحاذ أي إجراء

انزشاج المستفيديم واحتمال 

 .شدم تعاملهم ما المؤسسة

 .اقصاها طاقة مستغلة إل 

هل هذا يمثل مزيج مربح 

 للمؤسسة؟؟

 .الطاقة فقدام وضياع

قد يتعر المستفيدوم 

 .باالحباط

 يعاظمالتسعير العالي سوف  تقليص الطلب

 .االرباح

 شدم اتخاذ    اجراء شدم اتخاذ    اجراء

ما لم تكم  ال يتخذ إجراء زيادة الطلب

هناك فرص لتحفيز القطاشات 

 .السوقية المربحة

ما لم تكم  ال يتخذ إجراء

هناك فرص لتحفيز القطاشات 

 .السوقية المربحة

 التلكد مم تغطية التكاليف

 مميوةشرض خدمة 

 وتجنب مواجهة المنافسيم

حجز الطلب من خالل 

 نظام الحجوزات

 انتقاء القطاشات المربحة

تحويل المستفيديم إل  خارج 

 الذروة اوقات

مم توفر الخدمة دوم  التلكد المزيج االكثر ربحية اختيار

 ضرورة للحجز

 حجز الطلب من خالل

 نظام االنتظار المبرمج

 تغل وقت المستفيديم

 بوقت االنتظار والتنبؤ

تجنب حاالت التلخير ودخول 

 .شنق الزجاجة

Inventorying demand through Queuing & Reservations 
 والحجوزات االنتظار أنظمة خالل من الطلب حجز أو تخزين

 

 وتتحقق ,الطلب تخزيم إل  تلجل ما بالبا  نها اال ,العرض تخزم ال الخدمة مؤسسات مم الربم شل 

 :بطريقتيم العملية هذه

 .First-come, First-served بالترتيب للعمالء الخدمة تقدم حيث .العمالء انتظار خالل مم :األول 

 ..مقدما الخدمة حجز فرصة منح خالل مم :الثانيـة

 
 ..عنها موجز شرح التالية الصفحات في
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Managing Demand 

1- Queuing Systems 

  بالسرشة يتسم شالم في االنتظار يحب تخص هناك لي 

 ,والجهد الوقت وضياع الملل يعني االنتظار إم .والتغيير

 .النفسي  و والذهني الجسد  التعب احيانا يخلق انه كما

 مؤسسات  م اال لالنتظار القاتمة الصورة هذه وربم

 في االنتظار متاكل لمواجهة مضطرة نفسها تجد الخدمة

  شل  ,الهاتف شل  ينتظروم فالعمالء .خدماتها تقديم

 ..السوبرماركت في المطعم في المطار في الكاونتر

 

  ..العرض شل  الطلب زاد إذا ..االنتظار يحصل كيف

 بكثير  كبر الخدمة موقا إل  القادميم شدد يكوم شندما

 طول يزيد .الخدمة وتقديم المعالجة شل  النظام قدرة مم

 هو لالنتظار الجذري السبب يكوم وقد .االنتظار طابور

 .الخدمة انظمة في تلخير مم الستار خلف يحصل ما

 الغير اإلدارة لمتاكل االشراض احد االنتظار ويعتبر

 . مثل بتكل المتاحة الطاقات استثمار شل  قادرة

 

Queue Management 
 الحد  و التخفيف  جل مم مهام بعدة االنتظار إدارة تقوم

 :االنتظار حالة مم

 .ومكانيا زمانيا المستفيديم وصول معدل معرفة -1

 .فرد لكل الخدمة تقديم شملية تستغرقها التي الفترة -2

 تعترض التي والمتاكل العقبات ابرز شل  التعرف -3

 .الخدمة سير

Queue Strategies 
 افضل تقديم لضمام اتباشها يمكم إستراتيجية افضل

  سا  شل  الخدمة تقديم شملية تخطيط هي خدمة

 يتم حيث ,معينة زمنية فترات شل  المحسوبة المعدالت

 هذه وفق الخدمة لتقديم المطلوبة والموارد القوى تعظيم

 .المعدالت

 

How to reduce wait time? 
 متكلة بروز إل  تؤد  التي الجذرية االسباب معرفة إم

 .المتكلة لهذه العالجات افضل هي االنتظار

 المتعلقة القائمة اإلستراتيجيات فحص إشادة يتطلب وهذا

 .البترية بالموارد المتعلقة وكذلك الخدمة تقديم بعمليات

 

Segmentation as an alternative to  
“first-com, first-served” 

 لتصميم احيانا تستخدم قطاشات إل  السوق تجزئة إم

 ألنواع مختلفة اولويات تضا التي االنتظار استراتيجيات

 :مثل ..المستفيديم مم مختلفة

 الطوارئ وحدات في كما ,اوال الملحة المهام خدمة. 

 في السريعه المحاسبة خدمة مثل السريعه الخدمة 

 .الكمية المحدودة للمتتريات السوبرماركت محالت

 كالخدمة ,للخدمة سريا انجاز مقابل اضافي سعر 

 .االول  الدرجة مسافر  شليها يحصل التي

 و السياسية  و االجتماشية لمكانته المهم العميل خدمة  

 .الباقيم شم اولوية ومنحه ,االقتصادية
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Managing Demand 

2. Reservations 

 التي للمؤسسات خاصة فيه مربوبا الحجز نظام يعتبر

 ما بالبا  نها حيث ,والتصليح الصيانة مجال في تعمل

 الدورية الصيانة اجل مم المسبق بالحجز شمالئها تطالب

 طويلة لفترات ممتلكاتهم تنتظر لم وبذلك ,مثال لسياراتهم

 العاجلة للمهام اوقاتا للمؤسسة وستوفر ,تصليحها لحيم

 .اضافية اجورا شليها تتقاض  ربما التي

 

  في االنتظار تجنب في العمالء تفيد الحجوزات  م

 طاقتها في موازنة تحقيق في المؤسسة وتخدم .طوابير

 .المطلوب الوقت في الخدمة توافر لتضمم االستيعابية

 

 اجور دفا شمالئها مم تطلب الخدمة مؤسسات بعض

 كما ,الموشد الغاء وإال الحجز موشد تحديد حال مقدمة

 لم ما الحجز تلغي التي والفنادق السياحة مؤسسات تفعل

 مجيء مم معينة فترة قبل الخدمة ثمم مم جزء دفا يتم

 .الخدمة مم الفعلية االستفادة دور
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 المزيج التسويقي
Marketing Mix 

Marketing Mix for services  
7 P’s 
Decisions  & Policies 
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The Marketing Mix for services 

 مم مجموشة يعني التسويقي المزيج

 تعتمد والتي والمترابطة المتكاملة االنتطة

  الوظيفة  داء بغرض بعضها شل 
  نها Kotler يراها وكما .التسويقية

 .ذاته التسويق

 الذ  هو المزيج فام ,شملية وبصورة

  التاملة التسويقية اإلستراتيجية يمثل
Total Marketing Strateges. 

 هو التسويق مم الرئيسي الغرض  م وبما

 فإم المستهلكيم ورببات حاجات تحقيق

 تتم  م يجب المناسب التسويقي المزيج

 ,الهدف هذا تحقق بطريقة مكوناته صيابة

 السلا وخصائص طبيعة ما وتتالءم

 .تسويقها سيتم التي والخدمات

 

 ..السلع مزيج عن مختلف الخدمات مزيج

 
 
 
 
 

 
 التسويقي المزيج  م Borden ذكر

  الربحية للمؤسسات فقط يصلح التقليد 

 مؤسسات ما صالحيتها شدم يعني وهذا

 .للربح هادفة الغير الخدمة

 بعيم يلخذ ال التقليد  المزيج وهذا

 الخدمة قطاع في شنصريم اهم االشتبار

 والبيئة ,مقدميها  و الخدمة مورد  وهما

 شملية إل  يتطرق ال انه كما ,المحيطة
 شدم يؤتر مما ,Process ذاتها الخدمة

 لقطاع الموروث المزيج صالحية

 .الخدمات

 

 

 مزيجا الباحثيم مم شدد اقترح فقد وشليه
 Borden به جاء الذ  المزيج شم معدال

 ويتضمم .الستينات في Mc Carthy و

 :شناصر سبعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تريام بمثابة تعد السبعة العناصر هذه

 ,للخدمات التسويقية للبرامج حيو 

 فتل إل  يؤد  قد منها    وإهمال

 .المعنية التسويقية البرامج

Product  

Price 
Place 
Promotion 

Product (Service) 
Price 
Place 
Promotion 
People 
Physical Environment 
Process 
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7 P’s 

 .المقدمة الخدمات نطاق  و مدى

 .ومستواها ,الخدمة جودة

 .وضماناتها ,الخدمة اصناف

Product (Service) 

 ..العموالت ,الحسومات ,االسعار

 .واالئتمام الدفا تروط

Price 

 .Location of service providers  الموقا

 Accessibility اليهم الوصول كيفية

Place (Distribution Channels) 

 .الدشاية ,اإلشالم

 التخصي البيا نتاطات

 العامة العالقات

 المبيعات تنتيط

Promotion 

 .الموردوم ,الخدمة تقديم شل  القائميم

 .الرقابة ,التوجيه ,التدريب

 .المواقف ,المظهر ,السلوك

 ..اآلخروم ,المستفيديم

People 

 ...اللوم ,االثاث ,الديكور

 ..الضوضاء ,العام الجو

 مثال كالسيارات,الخدمة لتقديم الداشمة السلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..الحقاسنستعرض التفاصيل 

Physical Environment 

 المتبعه واإلجراءات السياسات

 .. خرى وبروتوكوالت نتاطات

Process 
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Decisions  & Policies 

 Product (Service) 

 والتكميلية الداعمة, الخدمة الجوهر

 (الخدمة)المنتج 

 دورة حياة المنتج

 أنظمة الخدمة

 تصميم الخدمة

من المهم أوال تذكر حقيقة 

مفادها أن الخدمة تنبثق 

من العملية التي يشارك 

وان , في انتاجها العميل

انتاجها ال ينفصل عن 

وان الجزء  .استهالكها

االهم من الخدمة هو الذي 

يشارك فيه العميل ويدرك 

 .ويقيم عملية انتاجها

ولكي تحقق مؤسسات 

الخدمة أهدافها فإن عليها 

مسؤولية تلبية حاجات 

المستهلكين وإشباع 

رغباتهم بما يحقق لهم 

مستوى الرضا عن 

 .الخدمات المقدمة

  سا )الجوهر مم المؤلفة النتاطات مم حزمة هي األسا  في الخدمة إم

 توفر التي (المساشدة) التكميلية الخدمات مم مجموشة إل  باإلضافة ,(الخدمة

 .الناجحة بير المؤسسات مم الناجحة المؤسسات لتمييز قاشدة

 وفعالية كفاءة شل  والحكم للقيا  معيارا المساشدة الخدمات تعتبر إذ

 المجموشة تحدد  م اإلدارة شل  وبالتالي ,انواشها اختالف شل  المؤسسات

 االثر لها ويكوم توفيرها ينبغي التي اإلضافية الخدمات مم والمالئمة الصحيحة

 .الجوهر الخدمة شل  االيجابي

 بالفعل نبيا بل , مامنا التاخص الرئيسي التيء نبيا ال إننا” Levitt يقول وكما

   .“الرئيسي التيء بهذا تحيط التي واإلتباع الرضا حاالت مم مجموشة

 شند إستراتيجية تنافسية مسللة يعتبر التكميلية للخدمات االداء مستوى ألم

 يعد تقديمها في Excellence والتمييز ,السوق مم معيم قطاع استهداف

 خاصة ,الخدمات قطاع في العاملة المؤسسات مم الكثير لنمو الوحيد الضمام

   .المنافسة تنامي ظل في

The Service Backage 

C
o

re
 S

e
rv

ic
e

 
 

Auxiliary Service  

 النقل السريع والفوري للطرود

 استالم الطرود من العميل

 متابعة الطرود المفقودة

 التوثيق ارسال الفواتير

 حل المشكالت الطلبياتاستالم 

 تجهيزات المشورة والمعلومات

 .بلم تكوم ذات وجاهة في المجتما
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 ونمو الستمرار قو  ضمام يعد المساشدة الخدمات في التميز  م حقيقة ولتلكيد

 الجوية الخطوط تركة إدارة مجل  رئي  قاله ما نذكر ,الخدمة مؤسسة

 :1989 – البريطانية

 إال ,متميز تيء يوجد فال وبهذا,الجو  النقل وهي الجوهر الخدمة نقدم كلنا”

 “مبتكرة تكميلية خدمات تقديم في التميز شم نبحث اننا

 شند إستراتيجية تنافسية مسللة يعتبر التكميلية للخدمات االداء مستوى ألم

 يعد تقديمها في Excellence والتمييز ,السوق مم معيم قطاع استهداف

   .الخدمات قطاع في العاملة المؤسسات مم الكثير لنمو الوحيد الضمام

The Augmented Product 

  طر وابتكار تطوير الخدمة باحثو حاول وقد

 ومم الخدمات لهيكلية وتمولية دقة اكثر ونماذج

 جزيئيا نموذجا طورت التي Shostack ابرزهم

 Total Market و سمته الكيمياء بعلم مستعيرة
Entity ”يمكم نموذج وهو “للسوق التامل الكيام 

 .المنتجات كافة شل  تطبيقه

 الكيمياء في يحصل كما تماما انه Shostack تقول

 قد العناصر مم    شل  يطر  الذ  التغير فإم

 ملموسية ال ازدادت وكلما ,الكيام طبيعة تماما يغير

 بخصوص  دلة لتقديم تتعاظم الضرورة فإم الخدمة

 يربب المستفيد  م باشتبار ,الخدمة وجودة مزايا

 سوف انه له يؤكد ملمو  تيء شل  بالحصول

 .المعنية بالخدمة فعال ينتفا

 مصطلحا يعد المنتج شل  اإلضافية الخدمات

  تارو الكتاب و بلب ,التسويق  دبيات في راسخا

  شام في .المنتجات سياسة شم حديثهم شند إليه

  انه شل  الموسا المنتج Kotler وصف 1972

 الخدمات مجموشة كامل زائدا الملمو  المنتج”

 .“له المرافقة

 The Total شليه  طلق بمصطلح Levitt جاء ثم
Concept ”مم يتللف وهو “التامل المنتج مفهوم 

 ..التالي التكل حسب دوائر ثالث

Augmented 
Product 

Expected 
Product 

Skills 

Resources 

Product 
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Classifying 

Supplementary 

Service 

3- Order Taking الطلبيات استالم 

  و ,خدمة في االتتراك  و العضوية طلبات مثل

 .الطلب ادخال بها يتم وسيلة بل  ,التسجيل طلبات

4- Hospitality الضيافة 

 ,والملكوالت المتروبات وضيافة والترحيب التحية

 شم الجيد االنطباع تخلق ,واالنتظار المياه وخدمات

 كام إذا خاصة بعمالئها اهتمامها ودرجة المؤسسة

 ..واالنتظار الخدمة موقا في البقاء شليهم

5- Safekeeping الحماية 

 مثل معهم العمالء يجلبها الي بالمتتلكات كالعناية

 .السيارات مواقف خدمات  و ,األطفال

 ...الصيانة ,التنظيف ,بالتغليف السلا وحماية

6- Exceptions االستثناءات 

 تقا التي المساشدة الخدمات مجموشة تتضمم

 تقدم العادة وفي ,الروتينية الخدمات نطاق خارج

 قبل مم متوقعه وبير طبيعية بير ظروف في

 (طارئة خطط) االدارة

7- Billing الفواتير اصدار 

 .العميل خدمة لقيمة مطابقة تكوم  م ينبغي التي

8- Payment الدفع 

 ..وسيلة  و وسيط خالل مم  و ,المباتر

 تصنيف إل  الخدمة مؤسسات تلجل ما بالبا

 ذلك ألم ,فئات  و مجموشات في التكميلية الخدمات

 :في يساهم

 شل  التسويقية الجهود تركيز مم المؤسسة تمكيم -

 .المستفيديم لدى المفضلة المجموشة

 .والمنافسيم خدماتها بيم المقارنة شملية تسهيل -

 مم فئة كل تجاه المستفيديم فعل ردود بيم التميز -

 .التطوير في الردود هذه مم واالستفادة ,الخدمات

 التصنيفات شترات وجود مم الربم وشل 

 الخدمات هذه معظم  م إال ,التكميلية للخدمات

 ..رئيسية مجموشات ثمام وفق تصنف

1- Information المعلومات 

 .اوالسلعه الخدمة لمعرفة العمالء يحتاجه ما وهي

 موقا شم ارتادية لوحات مم شليها يحصلوا كلم

 ...الضماننات ,االسعار قائمة ,الخدمة

2- Consultation االستشارات 

 كاستجابة العمالء طلب شل  بناءا الغالب في تقدم

 حوارا وتتضمم ,لمتكالتهم كحل  و الستفساراتهم

 ومتاكله العميل طلبات شل  التعرف يستهدف

 .له مناسبة حلول اقتراح  و وتطوير

 ..معرفة ذو مختص خبير مم فورية نصيحة إنها

Product 

Suzan Abdullah   https://training-educate.com/ 

https://training-educate.com/
https://training-educate.com/
https://training-educate.com/


Product Life Cycle 

34 

 السلا في وكما ,التسويق  دبيات في التائعه االفكار مم تعتبر المنتج حياة دورة فكرة

 إل  وصوال نضوها ثم ونموها الخدمة تقديم مم تبد  حياة دورة  يضا للخدمات فام

 .االنحدار مرحلة

 مجال في وفعاليتها الفكرة هذه حول التسويق باحثي مم شديدة  راء مم وبالربم

 .الخدمات تسويق مجال في المفهوم هذا بتطبيق تتعلق متاكل هناك  م إال الخدمات

 تتمتا وال ,ملموسة بير شناصر تتضمم الخدمات طبيعة  م إل  السبب يرجا وربما

 .بعد جداوها شل  حاسمة تجريبية  دلة توجد ال  م إل  إضافة .الكافية بالمرونة

 قطاع في الحياة دورة مفهوم تطبيق محاولة شند مطلوبام والحذر الحيطة فام ولهذا

 .الخدمات
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 Service as a system  كنظام الخدمة
  فيها تتحول شملية الخدمة  م باشتبار

 (المستفيدوم)مخرجات إل  (األتخاص)المدخالت

 تقديم يضمم بنظام تتم  م يجب العملية هذه فإم

 .بنجاح الخدمة

 بير و خرى مرئية بعضها  جزاء الخدمة ولنظام

 رايا الكتاب لبعض كام هذا ومم ,للمستفيديم مرئية

 األمامي المكتب مثل بمصطلحات تسميتها في

 ,Front & Back office الخلفي والمكتب

 األمامي المسرح مصطلحي استعاروا وآخروم

  م شل  للتلكيد  Front & Back stage والخلفي

 لألداء متابها Performance  داء هي الخدمة

 .المسرحي

 

 الخدمة عمليات نظام

Service Operation System 

 خدمة مم للعميل بالنسبة الخدمة مرئية تتبايم

 .بها االتصال نظام وطبيعة طبيعتها حسب ألخرى

 ومورد المستفيد بيم التخصي االتصال زاد فكلما

 ,الخدمة تقديم موقا إل  الحضور وتطلب الخدمة

  .للمستفيد بالنسبة العمليات مرئية نسبة زادت كلما

 ..والعك 

 

 الخدمة تقديم نظام

Service Delivery System 

 يتم وكيف و يم؟ بمت ؟ الخدمة تقديم نظام يتعلق

 الخدمة اسلوب اخيرا ظهر فقد ..الخدمة تقديم

 باختصار وهو ,الخدمات لتقديم واأللكترونية الذاتية

 العديد تحاول لذا المساوئ مم الكثير يحمل اسلوب

   و مرئية بعناصر المستفيد تعويض المنتآت مم

 مم يستفيد  م بيم خيارات له تقدم  و ,مسموشه

 .مباتر بير بلسلوب  و مباترة الخدمة

 بمدير  الخدمة تقديم نظام تصميم مسؤولية ارتبطت وقد

 يدخل  م اليوم تقتضي الضرورة لكم ,والعمليات التتغيل

 مثل مجاالت في خصوصا ,المضمار هذا في التسويق

 دراسة تتطلب ألنها ,الضيافة وصناشة النصارف صناشة

 مسؤولية وهي ,الخدمات هذه مم المستفيد لسلوك متلنية

 شل  ولي  التسويق رجل شاتق شل  منها كبير جزء يقا

 .فقط العمليات مدير
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 الخدمة تسويق نظام

Service Marketing system 

 .المعنية الخدمة مؤسسة حول بها يعرف  و ,المستفيد يواجهها قد التي والحاالت الطرق مختلف النظام هذا يمثل

 الذيم و ولئك المؤسسة مابيم التفاشل مم نوع هناك يكم لم ما الجدوى شديمة تصبح الخدمية األنظمة فجميا

 .التفاشلية العالقات هذه ضوء في إال يكوم ال للخدمات التسويقي النظام تصميم شملية  م حيث .لخدمتهم تسع 

 

 الخدمات تسويق نظام في االتصالية والمكونات الملموسة العناصر لتوضيح جدول

 لنوع الخدمة تسويق نظام طبيعة وتتخيص تحديد في المؤسسة تساشد تدقيقية كقائمة تفيد الجدول في المتضمنة القائمة هذه إم

 .الخدمة يستخدموم الذيم المستفيديم مم معيم

 Facilities & Equipmentsوسائل ومعدات     Service Personalالقائمون على تقديم الخدمة 

وقد يكوم باالتصال السلكي , وجها لوجه االتصاليكوم  قد

 :يكونواقد لقائمين على تقديم الخدمات  ما  .الالسلكي و 

, محاسبيم, موظفي خدمة,  و رجال بيا ممثلي مبيعات

 .وسطاء مخوليم كممثليم للمؤسسة,  موظفي شمليات

التصميم واالستعداد , التصميم الداخلي, ديكورات المباني

 الديكورات ,األثاث, الخارجي

 معدات الخدمة الذاتية التي يستفيد منها الزبوم

 ... خرىمعدات 

 Other Peopleأناس آخرون  Non-Per.. Communication غيرشخصيةاتصاالت 

  وراق المؤسسة التي تطبا شليها

 الدشاية والنتر, اإلشالم, المنتورات ,الكتالوجات

اثناء تقديم  المستفيدوم مم الزمالء الذيم تتم مواجهتهم

 االتصاالت المنطوقة, الخدمة

Service Encounters 
 والمستفيد الخدمة مؤسسة بين التفاعلية العالقات

 Shostack “الخدمة ما مباتر بتكل المستفيد تفاشل خاللها مم يتم التي الزمنية الفترة شم شبارة”

  هداف لبلوغ شليها والقائميم الخدمة مم المستفيد بيم ما تتطور التي المتبادلة التخصية العالقة إنها”

 Baron “متتركة ومصالح

 

 :التفاشلية العالقات تصنيف :التفاشلية العالقات  نواع

 .انسانية كتفاشالت تفاشلية شالقات -1
 سلوك ودراسة ,التفاشلية العالقة وتحديد تتخيص التسويق إدارة شل 

 .المستفيد رضا درجة يحدد سلوكه ألم الخدمة ومقدم المستفيد

 .الخدمة بيئة شناصر ما تفاشلية شالقات -2
 استجابات في تؤثر التي Servicescape البيئي البناء شناصر   

 .الخدمة شم انطباشاتهم وتكوم المستفيديم
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 خدمة تسويق نظام نموذجي يتضمم الذ  التكل هذا

 ,منخفض اتصال ذا وننظام ,شال مباتر اتصال ذات

 المستفيدوم فيها يدرك التي الطريقة  م شل  يؤكد

 تتخذها التي القرارات تحدد التي هي الخدمة مؤسسة

 دوم الخدمة مم معيم نوع اختيار حول المؤسسة

 .بيره

 لبلوغ داشمة استراتيجيات بوضا الباحثوم قام لذا

  العالقة تسويق مسم  تحت العالقة هذه اهداف
Relationship Marketing, واالحتفاظ 

 .Customer Retention بالزبائم

 Relationship Marketing العالقة تسويق
  التجار  التعاملي التركيز مم التحول •

Transactional Focus  شالئقي تركيز إل 

Relationship Focus االحتفاظ شل  التلكيد ما 

 تمسكه وتعزز ربباته تحقق راقية خدمة وتقديم بالزبوم

 .بالمؤسسة

 بل  القائميم الزبائم قاشدة لحماية القصوى األهمية •

 .للمؤسسة وموجودات  صول تمثل باشتبارها ثمم

 ,المورديم ما الخارجية العالقات وتعزيز تطوير •

 .المؤسسة في العامليم ما الداخلي والجمهور

 المؤلفة الحيوية العناصر بيم ما المسافة تقريب •

 مستويات اشل  وتحقيق النتاط تفعيل الستراتيجيات

 خدمة ,التسويق) وهي التبادلية العالقة خالل مم المنفعة

 جودة  و للجودة الزبوم فإدراك .(الخدمة جودة ,الزبوم

 المعيار هي Perceived Quality المدركة الخدمة

 التي التقليدية الجودة معايير ولي  االطالق شل  األهم

 .التتغيلي  و العملياتي الجانب شل  ترتكز

 Customer Retention بالزبائن االحتفاظ
 الزبوم تكاوى ما التعامل إستراتيجية -1

 يكم لم إذا المقدمة الخدمة يسترجا  م الخدمة مقدم شل 

 التكوى كانت سواء كام سبب ال  شنها راضيا الزبوم

 تقديم شملية في خلل نتيجة  و الزبوم ارتكبه خطل نتيجة

 .المؤسسة قبل مم الخدمة

 الخدمة ضمام استراتيجيات -2

 المخاطرة تقليص هي للضمام األساسية الوظيفة إم

 .بعده  و القرار قبل سواء التراء بقرار المرتبطة

 في ملموسية األكثر للعناصر تقدم ما بالبا وهي

 المستفيد لطملنة فقط تستخدم ال الحالة هذه وفي ,الخدمة

 .المنافسة الخدمات باقي شم للتميز وإنما
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 للخدمة السماتية المالمح تحديد :أوال

 Service الخدمة خرطنة  ساليب تطوير في يساشد اسلوب ,Shostack الباحثة طورته فعال إدار  اسلوب وهو
Mapping مورد ذهم في مرئي بتكل حضورها وتلكيد ,العميل ذهم في واهميتها مكانتها تحديد حيث مم  

   .وفاشل سريا بتكل الخدمة شملية في والقوة الضعف نقاط وتتخيص كتف في اإلدارة يساشد كما .الخدمة

 :التالية المراحل للخدمة السماتية المالمح تحديد شملية وتتضمم

 Molecular Structure جزئي هيكل شكل على الخدمة تمثيل -1

 .بدائرة ملموسة والغير ,بمربا الملموسة العناصر جميا بإحاطة    

 

 

 

 

 

 Logical Steps منطقية خطوات إلى الخدمة وتجزئة تقسيم -2

 

 

     

 

 Presses Variability العملية في التماثل عدم نقاط عن الكشف -3

 الكبيرة االختالفات في  ما ,الزبوم يقبله قد  مر وهذا ,بسيط بفرق ألخرى مرة مم    القهوة طعم يختلف قد    

 .المقه  خدمة جودة تلثرت وبال معالجته نبغي خلل هناك  م يعني فهذا والواضحة

 المورد قبل مم لها ومخطط شليها مسيطر تكوم  م إما التي التماثل شدم نقاط شم بالكتف نقوم المرحلة هذه في

 .األول  الحالة في لهاكما مخطط بير  و ,يربب الذ  القهوة نوع شم الزبوم سؤال شند

 

 Back stage Elements مرئية الغير العملية عناصر تشخيص -4

 جدا ومهمة حيوية شناصر  نها إال ,للمستفيد تظهر ال الخلفي المسرح في تتم التي العملية شناصر  م ربم    

 في وتجسيدها تحديدها ينبغي التي السماتية المالمح مم تعد الخلفي المكتب نتاطات فإم ولهذا .الخدمة لجودة

 .للخدمة المرئي النموذج

 ..منزال تنشيء ال وحدها الفكرة

 تعزيزها من البد ,المبنى لتشييد المهندس أو الفكرة صاحب بها ينطق التي كلمات على االعتماد حقا المستحيل من

 وإنما والكلمات االفكار على يعتمد ال الحقا التنفيذ أن باعتبار ,الورق على بمهارة يُجَسد مرئي تصميم أو بخرائط

 .بنجاح منها الهدف تحقيق تضمن مرئية بتصاميم يعزز

 فحسب الجديدة الخدمات على تقتصر ال مرحلة وهي ,والتوزيع اإلنتاج تسبق ضرورية مرحلة ..التصميم هو هذا

 .القائمة الخدمات بتصميم النظر إعادة أيضا تشمل وإنما

Product 

Suzan Abdullah   https://training-educate.com/ 

https://training-educate.com/
https://training-educate.com/
https://training-educate.com/


Service Design 

39 

 الخدمة خرائط بناء :ثانيا

 .مرئي بتكل Service structure نفسها الخدمة هيكلية تبيم الخدمة خريطة

  فراد و فعال Action of customer المستفيديم  فعال بيم ما الفروقات وتخطيطي بياني بتكل توضح كما

 .Action of Service contact personnel الخدمة تقديم شل  القائميم االتصال

  الدشم وموظفو األمامية الواجهة في العاملوم مم كل ودور واألمامي الخلفي المكتب مابيم النتاطات تقسم حيث

Support staff, العالقات طبيعة تبيم افقية و خرى شاموديه محورية  خطوط شل  الخدمة مم والمستفيدوم 

 .المتبادلة

 Interaction line التفاعل خط

 .األمامية الواجهة وموظفو المستفيد مابيم

 
 Visibility line الرؤية خط

 تقا األمامية المكاتب موظفو نتاطات معظم
    – تحته تقا منها والبعض ,الرؤية خط فوق
 .المستفيد يراها ال

 
 internal interaction الداخلي التفاعل خط

 ,الخلفية والواجهة األمامية موظفو مابيم يقا

 .المستفيد رؤية نطاق خارج وهو

 
 Implementation line التنفيذ خط

 لفريق اإلنتاج شمليات جميا الخط هذا تحت يقا

 .الخلفي الدشم
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Decisions  & Policies 

 Price الســعـــر 

 ..الرسوم ,القسط ,العمولة ,الفائدة ,األجور

 يدفع العميل بأن تفيد مختلفة مسميات جميعها

 يعتبر إذ .الخدمة على الحصول مقابل سعرا

 التسويقي المزيج من الوحيد العنصر السعر

 تمثل األخرى العناصر بينما ريعا يدر الذي

 أن يمكن التسعير عملية في خطأ وأي ,تكلفة

 جميع اخذت لو حتى الفشل إلى المنشأة يقود

 .الحسبان في العوامل

 بأنه التسعير تعريف يمكننا مبسط وبشكل

 .الخدمة أو للمنتج النقدية القيمة

Price Concept & 

Objectives 

 :التسعير أهداف

 Survival السوق في البقاء1.

 يكوم الزبائم رببات في الملحوظة والتغيرات الحدية بالمنافسة يتسم سوق في 

 المنتآت فبعض ,الربح مم اهمية اكثر ضروريا امرا السوق في البقاء هدف

 مم المنخفض الطلب  و الهبوط معالجة تحاول والمطاشم كالفنادق الخدمة

 .مقبول نقد  تدفق خلق لغرض معقول بتكل اسعارها تخفيض خالل
 Profit Maximization األرباح تعظيم2.

 لالسعار مختلفة مستويات  سا  شل  والتكاليف الطلب حجم تقدير خال مم 

 .الربح مم ممكم قدر اكبر يحقق الذ  السعر اختيار وبالتالي
 Market share Leadership السوقية الحصة قيادة3.

 منخفضة تكاليف إستراتيجية وتطبيق السوق في الوضا تثبيت خالل مم 

 .البعيد األمد شل  جيدة ربحية لتحقيق
 Product-Quality Leadership المنتج نوشية قيادة4.

 ,شالية وتكاليف استثمار شم ناتجة شالية بجودة خدمات تطرح المنتآت بعض 

 .شالية تكوم االسعار فإم وشليه
  Other Objectives خرى  هداف5.
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Price 

 الســعـــر

 تعد الخدمة Cost تكاليف تحديد شملية إم

 Perciption وإدراكات ,للسعر الصلبة األرضية

  سعار  ما ,السقف فهي المنتج قيمة تجاه الزبوم

 هي والداخلية الخارجية والعوامل المنافسيم

 األسعار  فضل إل  الوصول نستطيا لكي الركائز

 .االتجاهيم هذيم بيم الموجودة

 

 :التسعير في واستخداما شيوعا الطرق أهم ومن

 

 التكلفة حسب التسعير -1

 الربح  نحو الموجه السعر .أ

 .المستهدفة األرباح مم األدن  الحد لتحقيق

 الحكومة من المراقبة األسعار .ب

 المستهلكيم حماية بهدف األسعار تضبط التي

 

 السوق حسب التسعير -2

 المنافسة نحو الموجه السعر .أ

 بصورة منتجاتها  سعار تحدد  م إما فالمؤسسة

 يعتمد وهذا ,المنافسيم مم اشل   و مساوية  و اقل

 شل  وقدرتها السوقية في ومكانتها قوتها شل 

 .تجنبهم  و المنافسيم مواجهة

 المستهلك نحو الموجه السعر .ب

 المستهلك تقييم شل  بناءا السعر تحديد يتم   

 .له المقدمة الخدمة وتكلفة لجودة

Pricing Methods 

Cost Set 

Perception 

Ex
te

rn
al

 &
 In

te
rn

al
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Price 
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Price 

 الجديدة للمنتجات السعرية االستراتيجيات

 

 Prestige Pricing الوجاهي التسعير -1

  بجودة فريدة خدمات طريق شم السوق بدخول

 تربب محددة سوقية فئة بها تجذب شالية واسعار

 .المجتما في وجاهة ذات تكوم بلم

  Market-Shimming السوق قشط -2

 كانت حال في شالية  سعار وضا شل  تعتمد

 .حساسة بير السوق  سعار

 Market-Penetration السوق اختراق -3

 لجذب منخفضة بلسعار واسعة سوق دخول

 قياسا كبيرة سوقية حصة وتحقيق المستهلك

 بالمنافسيم

  Product Bundle  السعرية الحزمة -4

 حزمة تكل شل  وتقديمها منتجات شدة توحيد   

 الفنادق بعض  و السياحي القطاع في كما ,متكاملة

 تتمل األسبوع نهاية خاصة اسعارا تطرح شندما

 ..وتسلية وترفيه طعام خدمات

Price Strategies 

 السعر بضبط الخاصة االستراتيجيات

 

 Discount والحسومات التخفيضات -1

 تراء  و ,المبكر الدفا مثل ترويجية كوسائل

 انخفاض اوقات في اكثر استخدام  و ,اكثر كميات

 .الطلب

 Discriminatory التميزي التسعير -2

 التي الخدمات لبعض السعرية السياسة في مرونة

 للمستفيد تميزية منافا تقدم

 Psychological النفسي التسعير -3

 قرار في تؤثر التي النفسية االشتبارات شل  تعتمد

  مم بدال 99 قيمة كتحديد .الخدمة مم المستفيد

 لتعطي 100

 Promotional الترويجي التسعير -4

 , للخدمات السائدة االسعار مم اقل  سعار طرح

 هو ذلك مم والهدف ,محددة زمنية لفترة ولكم

 لصالح التراء قرار اتخاذ لغرض الزبائم جذب

 .السوق في المنافسيم شل  والتلثير المنتلة
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Distribution Channels 
Business Location 
Distribution Strategies 
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Decisions  & Policies 

 Place (Distribution Channels) 

Distribution Channels 

Place يجعل الذ  وهو ,التوزيا يعني المكام 

 وكميا مكانيا المستفيد تصرف في الخدمات

 وهذا .المستفيد إل  الخدمة انتقال    ,وزمانيا

 ألم ,الخدمي القطاع في صعبا يبدو المفهوم

 التوزيا قنوات شبر نقلها يمكم ال الخدمات

  م مم البد وإنما ,مثال الجملة كتجار التقليدية

 .الخدمة تواجد مكام إل  نفسه المستفيد ينتقل

 

 إل  انتاجها مكام مم الخدمة نقل  و بتحريك التوزيا قناة تقوم

 .المالئميم والمكام الوقت في المستفيد

 معظم في ومباترة قصيرة قناة بلنها الخدمة توزيا قناة وتتصف

 .السلا توزيا حال في كما سهلة ليست وظيفة وهي ,الخدمات

 

 التوزيع قناة وظائف

 

 .التسويقية البحوث مم المعلومات تجميا1.

 .االتصاالت ونتر بتنمية الترويج2.

 .المحتمليم بالمتتريم االتصال3.

 .العروض ومطابقة تجسيد4.

 .التفاوض5.

 .الماد  التوزيا6.

 .التمويل7.

 .المخاطر وتحمل المخاطرة8.

 

Distribution Channel Functions 

Information 
Promotion 
Contact 
Matching 
Negotiation 
Physical Distribution 
Financing 
Risk taking 
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Place 

Business Location 

 التوزيع قناة تصميم

Distribution Channel Design 

 

 .الزبوم احتياجات تحليل1.

 .بالقناة الخاصة واألهداف القيود تحديد2.

 .البدائل تقويم في القناة  شضاء مسؤوليات3.

 

 

 التوزيع قناة إدارة

Distribution Channel Management 

 

 .بالقناة خبرة ذو   كفاء اشضاء اختيار1.

 .ومستمر دور  بتكل األشضاء تحفيز2.

 .األشضاء كفاءة لتتخيص الدور  التقويم3.

 .السوق في جديدة ظروف ظهور شند التعديل4.

 

 التوزيا بسياسة الخاصة المظاهر اهم مم واحدا الموقا يعتبر

 يعتمد المنتلة نجاح  م شل  الخبراء ويؤكد ,الخدمية للمنتآت

 بيم الفجوة لتحجيم الجيد الموقا اختيار شل  االول  بالدرجة

 .وموردها الخدمة مم المستفيد

 .السوقية المنظمة و هداف التسويقية االستراتيجية فهم1.

 .االقليمي التحليل  سا  شل  الجغرافية المنطقة انتقاء2.

 دراسة  سا  شل  االقليم داخل المالئمة المنطقة اختيار3.

 .المنافسة وحالة الديموبرافية السمات وتحليل

 وتوفير المنظمة اشمال ما المنسجم المالئم المكام اختيار4.

 التسهيالت

 

 الداخلي الشعوري الجو

 خالل مم يتكوم تعور  و نفسية تلثيرات هو التعور  الجو

 .العالية للخدمات وبالذات ,الخدمة لمنتلة الداخلية البيئة

 ,المنافسيم شم وتمييزها الخدمة لنوشية كمؤتر يستخدم وهو

 .الزائر الزبوم قبل مم التراء لقرار وكمثير
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Place 

   التوزيعية االجراءات

 الخدمي القطاع في المطبقة
Direct Distribution Channel 

 

 ملونة كتيبات تعمل  م والسياحية الفندقية التركات باستطاشة”

  يستخدموم الذيم المسافريم مم المالييم بمتناول جاهزة تكوم

 ملونة صور شل  فقط لي  الكتيبات هذه تحتو  وام .االنترنت

 شل  وإنما ,السياحية والبلدام والمطاشم للفنادق وجذابة

 بها االحتفاظ الحاسوب صاحب باستطاشة هامة معلومات

 “بالحجز التفكير  و الحاجة شند إليها والعودة وخزنها
Nancy Vaughn مديرة االتصاالت في شركةBest Westrtn’s 

 

Indirect Distribution Channel 
 

 والسفر السياحة وكاالت1.

 التاملة الرحالت منظمو2.

 الفندق مبيعات مندوبو/ممثلو3.

 الحجز  نظمة4.

 اإللكتروني  التوزيا  نظمة5.

 الحكومية والجمعيات االتحادات6.

Travel Agencies 

Tour Operators 

Hotel Sales 

Reservation System 

Elec-Distrib. System 

Government 

Direct Distribution Channel (Classic) 
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Concept and objectives 
Promotion Mix 
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Decisions  & Policies 

 Promotion 

Concept 

objectives 

 بأنه الترويج يعرف

 منافذ اقامة في البائا جهود بيم التنسيق”

  و الخدمة  و السلعة بيا تسهيل وفي للمعلومات

 “معينة فكرة قبول في

 خالل مم الخدمة بيا هو ترويجي جهد أي من الهدف ويعد

 باختالف االهداف هذه وتختلف ,والتذكير واالقناع االشالم

 ..المنتج حياة ودورة ومراحل ونوشها المؤسسة طبيعة

 

 .تنتجها التي وبالمؤسسة بالخدمة واالهتمام الوشي خلق1.

 .المنافسيم خدمات شم المؤسسة خدمات تمييز2.

 .للمؤسسة سمعه وبناء جيدة صورة تحقيق3.

 .فوائدها ووصف بالخدمات التعريف4.

 .الخدمة استعمال  و بالتراء المستفيد اقناع5.
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Promotion  Mix 

Advertising 
  و األفكار لتقديم تخصية بير وسيلة” اإلعالن

 ومقابل معلومة جهة بواسطة الخدمات  و السلا

 االمريكية التسويق جمعية “مدفوع  جر

 

 :الخدمي اإلعالن متطلبات
  و رموز تتضمم ودقيقة واضحة رسالة -1

 دوم التيء جوهر شل  تركز ,صور  و حروف

 .المملة التفاصيل في الخوض

 شنها بيحث التي والمنافا المزايا شل  التركيز -2

 تعجب التي المنافا شل  ولي  الخدمة في المستفيد

 .الخدمة مؤسسة بها

 األخالقية فالمسؤولية ,والمصداقية األمانة -3

 .المقدمة بالوشود الوفاء تقتضي والمهنية

 لتحفيزهم ,ايضا للعاملين اإلشالم توجيه -4

 .الخدمة تقديم كيفية حول وإرتادهم

 شل  وحثه ,المستفيد ما الصلة إدامة -5

 .الخدمة وإنتاج تقديم في الفعلية المتاركة

  المنطوقة الكلمة اتصاالت وبناء ارساء -6

Word of mouth مم المستفيديم وتربيب 

 .شنها بالحديث الخدمة

 مثال سياحي كمعلم ملموس تيء استخدام -7

 .ملموسة الغير الخواص لترجمة

 والرموز الشعارات عرض استمرارية اشتماد -8

 .اإلشالنات في المستمرة

 التراء شملية تسبق التي القلق حالة ازالة -9

 ,بالتراء المستفيد يقنا الذ  االقناشي باإلشالم

 التعريف يستهدف الذ  المؤسساتي واإلشالم

 .وانجازاتها وتاريخها بالمؤسسة

 :الخدمات قطاع في اإلعالن أدوار
  ذهام في الخدمية المؤسسة وترسيخ تكويم -1

 وثقافتها وتاريخها سياستها ترح طريق شم النا 

 .منها المستفيديم وتجارب ,تقدمها التي والخدمات

 شل  يعتمد وهذا ,مالئمة تخصية بناء -2

 .بثقافتها المؤسسة وفخر االنساني التواصل

 خدماتها مم والمستفيديم المؤسسة  م اثبات -3

 شل  يقدر ال صعبة مهمة وهذه ,واحد كيام هما

 والمجتما النا  لخدمة نفسه نذر مم إال اثباتها

 .قوال ال فعال

 وسائل خالل مم وإرتادهم العامليم توجيه -4

 لطرح المباترة اللقاءات مثل ,والتلثير الحفز

 الخدمات  فضل تقديم خاللها مم يتم التي الكيفية

 .المستفيديم لجمهور

  رضية لتهيئة التخصي البيا جهود دشم -5

 .البيا مندوبي لتحرك مناسبة
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Promotion  Mix 

Personal 

Selling 

 والتفهي التخصي التقديم هو” الشخصي البيع

 العميل دفا بهدف فكرة  و خدمة  و لسلعة

 مم ويعتبر “بها االقتناع  و ترائها نحو المرتقب

 نف  في تكلفة واكثرها ,فعالية الترويج طرق اكثر

 .الوقت

 

 

 

 

 :الفاعل الشخصي البيع متطلبات
 المستفيد ما ودائمة طيبة تخصية شالقة -1

 الرضا مم حالة تحقيق إل  تؤد  بدورها والتي

 .المتبادل

    ,االحترافي المهني التوجه تبني ضرورة -2

 راقية/احترافية مهارات الخدمة لمورد يكوم  م

 .المستفيد يكونه الذ  اإلدراك ما تنسجم

 خالل مم Indirect Selling اساليب انتهاج -3

 ,ببعضها مرتبطة خدمات    -متتق طلب خلق

  و  ,للتلثير كاسلوب والبيانات الر   قادة استخدام

 ..مثال العامة االجتماشات خالل مم الذاتي البيا

 ,المستفيد ذهم في ايجابية صورة ترسيخ -4

 شم الجمهور يكونها التي الجيدة فاالنطباشات

 والئهم قرارات شل  تؤثر الخدمة مؤسسة

 .لها وانتمائهم

 ,فقط واحدة خدمة ولي  خدمات بيا ضرورة -5

 في فانها الجوهر الخدمة المؤسسة تبيا فعندما

 ,الداشمة التكميلية الخدمات باقي مم تستفيد الواقا

 ..الحفالت تنظيم خدمات المطعم يقدم كام
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Promotion  Mix 

Sales 

Promotion 

 تساشد التي الجهود جميا” المبيعات ترويج

 شل  للعمل واإلشالم التخصي البيا شمليات

 مثل “كفاءة اكثر فتجعلها بينهما التنسيق

 ,المجانية العينات ,والهدايا البضائا معروضات

 .المؤسسة فيها تتارك التي المعارص ,المؤتمرات

 

 :الخدمات قطاع في
 الرياضية النتاطات ألحد الخدمية المؤسسة رشاية

  ترويج انواع مم مميز نوع يعد الثقافية  و

 الخدمة مؤسسات مم الكثير حققت وقد .المبيعات

 .بالذات االتجاه هذا في كبير نجاح

 لجمهور شينات تكل شل  الهدايا توزيا  م كما

 يعد مثال الطيرام تركات تفعل كما المؤسسة

 .المبيعات ترويج انواع مم نوع بمثابة  يضا

 

 ترويج إلى الخدمة مؤسسات لجوء اسباب

 السلعي القطاع اسباب نفسها تكوم تكاد المبيعات

 األسباب هذه من
 بير طاقة شنه ينتج الذ  الطلب تبايم متاكل -1

 .مستغلة

 الخدمة مم المستفيديم شدد يكوم شندما -2

 كافية خدمة يتتر  ال  و ,ضئيل

 شم احد يعرف ال  و ,جديدة خدمة تدتيم شند -3

 .مستخدمة بير الخدمة تكوم  و ,الخدمة

 ال  و ,كامال دشما للمؤسسة يقدم ال شندما -4

 .جيدة والء نسبة تحقق

 يدتم شندما  و ,تديدة المنافسة تكوم شندما -5

 .جديدة خدمات المنافسوم

Demand Problems 
 
Customers Problems 
 
Service Problems 
 
Intermediary Problems 
 
Competition Problems 
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Promotion  Mix 

Publicity 

 تتعلق التي لألمور المجاني النتر هي” الدعاية

 المعلومات نقل تستهدف “ما مؤسسة بلنتطة

 .سلفا محددة جماهير إل  المقنعه

 الجمهور وشي لزيادة الدشاية تستخدم وبالبا

 السلبية االنطباشات لمواجهة لو ,المؤسسة بنتاط

 .منتجاتها سمعة  و المؤسسة سمعة شم

 

 :الخدمات قطاع في الدعاية ركائز
 المصداقية -1

 اليقظة -2

 .مباتر بير اخبار  بقالب تكوم  م في    

 الوصف -3

 .مسرحي تكل شل  الدشاية تكوم       

 المرسومة اإلدارية الجهود هي” العامة العالقات

 متبادل تفاهم وتدشيم اقامة إل  تهدف ,والمستمرة

   “وجمهورها المؤسسة بيم

 

 :العامة العالقات وظائف
 جمهور اتجاهات وترح وتقييم قيا  -1

 .المؤسسة

 ورببات المؤسسة اهداف بيم التوازم تحقيق -2

 .المختلفة الجماهير وحاجات

 تحدث التي التطورات بكافة المؤسسة تزويد -3

 .العام الر   في

 والوالء باالنتماء العامليم تعور تطوير -4

 في والمساهمة متكالتهم حل طريق شم للمؤسسة

 .حلها

Public  

Relations 
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Employees in the marketing of services 

Customers in the marketing of services 
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Decisions  & Policies 

 People 

 انه إذ ,الخدمة حزمة من مه جزء االنساني العنصر يعتبر

 يعد الحاالت بعض في أو منها الداخلي الجزء يشكل قد

 التي الملموسة العناصر يالزم أخرى واحيانا ,لها غالفا

 .العرض منها يتألف

 تقديم على العاملين فقط ليس الناس بعنصر المقصود إن

 منها المستفيدون أيضا وإنما الخدمة

Employees 
 حاالت باختالف الخدمات تسويق في العامليم اهمية تختلف

 شادة ذلك ويعتمد ,بها واالتصال التفاشل ومستوى الخدمة

 نوضح التالي الجدول في .الخدمة ملموسية درجة شل 

 ..االتصال نوع حسب الخدمة انجاز في العاملوم

 

 

 

 

 :العاملين أدوار
 .الطبيب مثل فعليا الخدمة ينفذ – رئيسي دور

 .االستقبال موظف مثل التبادل يسهل – مسّهل دور

 .الوكالء مثل الخدمة ايجاد في يساشد – مساشد دور
 

  و نزشها يمكم ال المؤسسة شم المكونة الصورة وألم

 لذا ,الموظفيها شم المدركة  و المبنية الصورة شم فصلها

 :بـ المؤسسات تهتم

 .فيها العامليم لألفراد والتدريب االختيار حسم -

 .للخدمة متجان  سلوك شل  للحصول والتطبيق الممارسة -

 .والمظهر السلوك حسم مم والتلكد االهتمام -

 وسياسات فلسفة تطبيق يعني الذ  الداخلي التسويق -

 .العامليم شل  التسويق

   .والتققيم المستمرة الرقابة -

 ال يوجد اتصال بالعميل يوجد اتصال بالعميل نوع االتصال

 النادل في المطعم مرئي

 استاذ في الجامعه

 الطباخ في المطعم

 متغل الكمبيوتر

 شامل مقسم الهاتف شير مرئي

 المحاسب

 شامل الصيانة

 Customers الطيار
 ثالث شل  الخبراء ر   بحسب العمالء تصنيف يقا

 :مستويات

 :العمالء أدوار

 .الخدمة موقا مم  اإلنتاج شملية في متاركوم – منتجوم

 .المنخض االتصال خالل مم الخدمة مم  - مستفيدوم

 .تجاربهم خالل مم المرتقبيم الزبائم شل   - مؤثروم
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Decisions  & Policies 

 Process 

 والخلفية األمامية بالمكاتب تتعلق ال كعملية الخدمات

 والعالقات والتسلسل والتداخل التفاعل تشمل وإنما ,فقط

 على التعرف الضروري ومن .والعميل الخدمة مقدم بين

 ..ثابتة ليست أي بالحركة تتسم ألنها العناصر كافة

 

 الخدمة تلقي في األدوار

 المكتسبة السلوكية األنماط مم مجموشة بلنه الدور يعرف

 في الفرد قبل مم تنجز والتي ,واالتصال الخبرة خالل مم

 .محدد هدف تحقيق  جل مم وذلك محدد اجتماشي تفاشل

 .الخدمة تلقي في العميل دور مثل

 وما ,به القيام منهم متوقا هو ما يعرفوا  م يجب فالعمالء

 التخصية  هدافهم لتحقيق لعبه شليهم الواجب الدور هو

 .(الخدمة مقدم) الخدمة مؤسسة و هداف

 فعل ويمكم ,الناحية هذه مم تثقيف إل  يحتاج هنا والعميل

 فعليا يحدث ما وإظهار التجارية اإلشالنات خالل مم ذلك

   .معا كليهما  و الصوت  و بالصورة

 التصميم ونماذج الخرائط

 في وضعها ثم ,المختلفة بمكوناتها الخدمة شملية تحليل يتم

 ,التسليم إل  اإلنتاج مم العملية لمجمل وفقا متتابا تسلسل

 البيانية المخططات  و الخدمية الخرائط وتستخدم

 .العملية مجرى اتوضيح الهندسية والرسومات

 واضح لي  والخرائط المخططات بيم الفرق  م وربم

 المخططات اشتبار يمكم شام بتكل انه اال ,جيدة بصورة

 .سيكولوجي مظهر لها والخرائط ,تقني اسلوب

 :كالهما مم والهدف

 موارد مم فيها بما الخدمة توصيل شملية تفصيل -

 .للعميل ظاهرة وبير ظاهرة وشناصر وقدرات

 المراحل في للمرور الالزم الوقت تحديد في تساشد -

 .المختلفة

 وطرق جديدة خدمات وتصنيا تطوير في تستخدم -

 .للخدمة جديدة توصيل

 .المنافسيم لدى الخدمات تسليم شملية تحليل في مفيدة -

 بعض التفاصيل ذكرت في انظمة وتصميم الخدمة سابقا
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Decisions  & Policies 

 Physical Environment 

 العنصر هذا يهملون الخدمات مسوقي من العديد لألسف

 لدى جيدة انطباعات تشكيل في اهميته رغم الحيوي

 العرض ووسائل واأللوان واألثاث المباني.العمالء

 صورة تشكل أن يمكنها المساعدة الخدمة وأدوات

 تطبيقها ومدى ثقافتها وتعكس وخدماتها الخدمة لمؤسسة

 .للجودة

 

 :المدركة الصورة على المؤثرة العوامل

 المادية الصفات -1

 .المادية للبيئة والخارجية الداخلية العناصر  جميا

 البناء وتصميم وتكل حجم مثل :الخارجية

 واأللوام والمعدات ,الداخلي التصميم مثل :الداخلية

 ...الداشمة القرطاسية والمواد والتكييف واإلضاءة

 الشعور/الداخلية الجو -2

 معتم ,فخما ,جذابا ,فسيحا ,تعور محل لكل  م” كوتلر يقول

 اتخاص قبل مم تصميمه يتم  م يجب الجو إم .وكئيب

 المرئية العناصر مزج كيفية يعرفوم وخالقيم مبدشيم

 الهدف تحقيق في يساشد بتكل والتكتيكية والتذوقية والسمعية

 “المربوب

 :التالية التأثيرات األجواء وتتضمن

 ..العامليم وسلوك ومظهر التصميم ,النظر/المتهد -

 والروائح التم -

 والصوت السما -

 والتذوق اللم  -

 .الحرارة ودرجة التكييف تلثير -

 .االزشاج ودرجة االزدحام تلثير -

 فيه تنجز الذي مادي والغير المادي بالمحتوى تتعلق البيئة

 ,العميل مع الخدمة مقدم فيها ويتفاعل ويلتقي الخدمة

  أنها ,بها واالتصال األداء على تؤثر تسهيالت أي تتضمن

 المالحظات ودفاتر واألثاث والمعدات والرض البناء” تعني

 “الفندق في ...والشراب والطعام

   ..أشياء مجرد من اكثر هي البيئات

 وتغلف تحيط البيئة -

 مم بلكثر الحوا  شل  للتلثير متعددة نماذج دائما تمثل -

 .واحدة طريقة

 .فعليا تمتلكه مما تكثر معلومات تقدم دائما -

 .وادوار هدفا تتضمم البيئات -

 .ودوافا مغزى لها رسائل شل  تحتو  -

 .وانتظامية واجتماشية جمالية صفات تتضمم -
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Physical Environment 

Physical 

Evidence 

 :الخدمات في المادية للبيئة نوعين بين التمييز يمكننا

 Peripheral Evidence المحيط الدليل (1)

 إال ,الخدمة تراء شملية في يمتلك فعلي جزء يعد الذ 

 المحيط فالدليل .اهمية وذات قيمة تعد ال وحدها قيمته  م

 حال في للخدمة األساسي الدليل إل  يضاف الخارجي

 البلد ودليل الديكورات مثل .الخدمة لدالئل العميل تقدير

 .الفندق في والمتروبات والهدايا واالقالم االرتاد 

 Essential Evidence األساسي الدليل (2)

 للتلثير جدا مهم انه ربم ,امتالكه للعميل يمكم ال ما وهو

 ,للفندق الخارجي المظهر مثل .الخدمة تراء قرار شل 

 .المستلجرة السيارة وموديل

 

  م مم للتلكد ضرورية تعد األدلة هذه إدارة إم

 ما تتطابق العمالء لدى المبنية  و المنقولة الصورة

 المهام مم هذه وتعد ,والمربوبة المطلوبة الصورة

 خالل مم بناءها ويتم .الماد  الدليل إلدارة األساسية

 والحمالت العامة والعالقات التخصية الترويجية الجهود

 تخلق  م المؤسسة خاللها مم تستطيا التي االشالنية

 .شليها وتحافظ شنها صورة

 

 باالنطباشات تتعلق فهي األدلة لهذه التصميم مهمة  ما

 المتعلق الكل  و االجزاء طريق شم تتكوم التي االجمالية

 .للمؤسسة المادية بالبيئة
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Services Marketing  

 التسويق الداخلي
Internal Marketing 
Services Culture 
Approach HRM 
Broadcast MI for employees 
System of reward & recognition efforts 
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Introduction 

 وظيفة  م الصناشية المؤسسات في شليه المتعارف مم

 لي  الم ,التسويق قسم مسؤوليات ضمم مم التسويق

 وانما ,المستهلك ما شالقة ذو المؤسسة في العامليم جميا

 .المنتج ما تما  في منهم االبلب

 يتحملوم اجماال العامليم فام الخدمة مؤسسات في  ما

 الضيافة منتآت في كما .استثناءات دوم التسويق مسؤولية

 ,العامليم جميا مسؤولية ضمم التسويق فيها يكوم التي

 ,وتكوينها المنظمة فلسفة مم جزء هو التسويق فام وشليه

 المستويات في العامليم جميا يتحملها انجازه ووظيفة
 يجعل ما وهذا .Line Employees للمنظمة اإلدارية

 المؤسسات في جدا مهم الداخلي التسويق مفهوم  و ثقافة

 .الخدمية

 بالمستوى ليست خدمة شل  يحصل الذ  الزبوم ألم

 شترة االقل شل  سيخبر فانه الدراسات وفق المطلوب

 التقدير شل  اتخاص خمسة مم اكثر يخبر ولم ,اتخاص

  شل  المؤسسات تحرص لذا .الخدمة شم رضاه حال في
Word of muoth النها زبائنها قبل مم المنطوقة الكلمة 

 .المنتلة شمل شل  سلبا  و ايجابا كبيرا دورا تلعب

 ,للمنتلة الداخلي التسويق طبيعة شل  تلكيد بكل يعتمد وهذا

 .والمستفيديم العامليم بيم السيئة  و الطيبة العالقة   

 ..القول بامكاننا هذا لكل ووفقا
Employees are Part of the product 

 هذا ويبدو المنتج مم جزءا يعتبروم الخدمات مورد   م
 الم Hospitality Industry في وضوحا اكثر االتجاه

 ولي  العامليم شل  كليا تعتمد التسويقية النتاطات معظم
 ..Marketing Dept شل 

   التسويقية الجهود  م يعتقدوم الذ  المدراء إم
Marketing Efforts المنتلة خارج إل  يوجه  م يجب 

  م الحق لهم Market Place السوق ساحة باتجاه   

 جهودهم فام الخدمة قطاع في اما ,اإلنتاج سوق في كانوا

 وبتكل منتاتهم داخل اوال تنصب  م يجب التسويقية

 .فيها العامليم إل   خاص

  المنتلة في العامليم الدارة يستخدم الداخلي التسويق إذم

 تقديم شل  قادريم يكونوا لكي وقدراتهم مهاراتهم وتنمية

  لمستفيديم ما وطيبة جيدة شالقات وخلق ,الخدمات افضل

  وهو  ال لتحقيقه المنتلة تسع  الذ  الهدف تحقيق وبالتالي
Satisfaction & Profitability وبالتالي الزبائم ارضاء 

 .الربحية تحقيق

 

 :الداخلي التسويق إجراءات

 :هي اجراءات اربعة الداخلي التسويق يتمل

 .الخدمة ثقافة ترسيخ1.

 .البترية الموارد إدارة إل  التسويق مدخل تنمية2.

 .العامليم إل  التسويقية المعلومات بث  و نتر3.

 .العامليم بجهود واإلقرار المكافلة نظام تنفيذ4.
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Establishment of a Services Culture 

 تمثيل شملية شم شبارة هو الداخلي للتسويق برنامج   
 Customer Service و فضل ,الخدمة لثقافة

Program يتضمم  م يجب المستفيد لخدمة برنامج 

 .النجاح يحقق لكي العامليم اتراك

Organizational Culture مم نمط هي المنظمة ثقافة 

 التي Beliefs والمعتقدات Values القيم في المتاركة

 بالقواشد وتزودهم المنظمة ألشضاء معنويا تعط 

  تتميز خاصة ثقافة منظمة لكل  م حيث .بالسلوك الخاصة

 ثقافة يمتلك  م المنظمة في تخص كل شل  وبالتالي .بها

 سلوكياته في تالزمه حيث بها يعمل التي المنتلة

   .الزبائم إزاء و شماله وتصرفاته

Services Culture System 
Turning the organizational Structure Upside Down 

 شخص كل التقليدي التنظيمي الهيكل في -

 الذين األشخاص إلرضاء بجهد عماه يكرس

 .بالزبائن قليل اهتمام مع التنظيم في فوقه

 

 جميع المعاكس التنظيم من النمط هذا في -

 الزبون ارضاء اجل من يعملون فيه العاملين

 .مباشر غير أو مباشرة معه المتعاملين سواء

 Strong Culture القوية الثقافة  م القول يمكننا لذلك

 :مجاليم في المنتلة تساشد

  م يعني وهذا Direct behavior المباتر السلوك /1

 متوقا هو وما ,فعله شليهم الذ  ما جيدا يعرفوم العامليم

 .منهم

 في دورهم بمعرفة المنتلة اهداف تحقيق إل  الوصول /2

 .ذلك تحقيق
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Development of a marketing approach to HRM 

 العاملة األيدي تجذب التي األعمال خلق

 المنتلة سمعة شل  للحفاظ التسويق مدخل استخدام إم

 تقدمها التي المنافا شل  يعتمد السوق في مستقبلها وتلميم

 طريقهم شم ليتم حاجاتهم وإتباع للعامليم المؤسسة

 .الزبائم حاجات إتباع

 والحفاظ المناسبيم العامليم لجذب تسويقي مزيج تقديم إم

 .للنجاح االكبر الفرصة لها يتيح المنتلة داخل بقائهم شل 

  الفية بالمهارات العامليم تزويد شل  التركيز و
Technical Skills االنسانية للمهارات اهمية اشطاء ما 

Human Skills الم ,الخدمة لموردو اهمية اكثر فهي 

 اللمسة شم يبحثوم االحيام معظم في المستفيديم
 .Human Touch االنسانية

 

 (الجماعي العمل) العمل فريق

  العامليم احد يخطئ شندما والطعام الفنادق صناشتي في

 آخر موظف فام الجرسوم  و االستقبال موظف سواءا

 وبتكل الموقف شالج  و المتكلة لحل مباترة يبادر

 .التزيل  و الزبوم يتعر دوم ادار 

 الجماشي العمل نظام تطبق التي المنتآت في نالحظ لذلك

 العمال تنفيذ في وسريعة وانسيابية هادئة بيئة تمتلك  نها

 .اليومية

   التدريب

 العمليات  و االجراءات مم مجموشة بلنه التدريب يعرف

 والمعرفة المهارت وتطوير الكتساب المستخدمة

 .االداء في الكفاءة مستوى رفا لغرض  واالتجاهات

 

 

 

 

 

 

 

  اسمه تدريبي برنامج باشداد قامت ديزني تركة
Traditional جميا فيه يتعلموم ,الجدد للعامليم 

  في ثقافتها لتعميق تاريخها ,التركة شم المعلومات

 العمل طبيعة لتعليمهم متخصص آخر وبرنامج .اذهانهم

 التي البرامج لهذه المتدرب اتمام وبعد .به سيقوموم الذ 

 في مميزا شضوا يصبح اتهر اربعة إل  احيانا تدوم
 هذا شلة حصوله وشند Cost member ويسم  التركة

 فريق Team Work ضمم سيصبح انه يضمم اللقب

 انه وللتركة له يعني الذ  التقدير وبهذا ,ديزني تركة

 .كفؤ تخصا  صبح

Suzan Abdullah   https://training-educate.com/ 

https://training-educate.com/
https://training-educate.com/
https://training-educate.com/


59 

Dissemination of marketing information to employees 

 تتطلب العامليم إل  التسويقية المعلومات بث  و نتر إم

 الخدمة شم الدقيقة المعلومات كافة توفر  م اإلدارة مم

 شنها الترويج المؤسسة تنو  التي الجديدة  و الحالية

 حت  ذلك امكم  م وتجربتها ,شليها العامليم واطالع

 الضرورية المعلومات ايصال الخدمة مورد يستطيا

 شند الزبوم منها يستفيد اليت للمنافا واضح ترح وتقديم

 سهلة اقناشه شملية تصبح الطريقة وبهذه ,للخدمة ترائه

 .المورد قبل مم

 

 .. هو هنا بالمعلومات المقصود

 التي والتغيرات بالخدمات ومتعلقة ضرورية معلومة كل

 الحمالت في  و الخدمة طبيعة في ستحصل  و حصلت

 والوسائل باإلجراءات المتعلقة والتطورات ,التسويقية

 .المحدديم والزمام المكام في الخدمة بتوفير الخاصة

 ..استعمال المؤسسة بامكان
 Printed publications المطبوشه النترات

 تستعمل  م  و الداخلي االتصال شملية مم كجزء
 العامليم لتزويد Technology التقنية االساليب

 الصحة مؤسسات في كما معرفتها المطلوب بالمعلومات

 .النقل وتركات والبنوك
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Implementation of a reward & recognition system 

 ..يتضمم  م يجب الداخلي للتسويق برنامج    إم
   Service Standards الخدمة معايير

 Methods of measuring للقيا  وطرق

 

 موجها شملها فريق يكوم بام المؤسسة رببت ما وإذا

 فعال نظام صيابة شليها فام الزبوم خدمة باتجاه

 واالشتراف ,لديها العامليم بجهود واإلقرار للمكافآت
 .Family Team المؤسسة شائلة مم جزء بلنهم
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Services Marketing  

 جودة الخدمات
Services Quality 
Quality 
Productivity 
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Interduction 

 المؤسسة يمد الذ  الحيو  التريام هي الجودة إم

 إم ,الكتاب  حد وصف حسب -متدفقة جديدة بدماء

 العمالء مم مزيد لتدفق وقو  رئيسي شامل

consumers األرباح مم ومزيد Benefits , شالوة 

  التنافسية الميزة تحقيق في الجودة دور شل 

Competitive advantage المعنية لمؤسسة. 

 

 

 

 الخدمة جودة تعريف

 شم الخدمات قطاع في الخدمة جودة تعريف يختلف

  م باشتبار ,الملموسة بالسلا المتمثل اإلنتاج قطاع

 قضية شل  واضح تلثير لها الخدمة خصائص طبيعة

 .الجودة

 الخدمة جودة وقيا  تحديد في تيوشا األكثر المدخل إم

 .المستفيد حكم شل  يعتمد الذ  المدخل هو

  سا  شل  الجودة حول احكامه يُكّوم هنا فالمستفيد

 Quality of the service الخدمة تقديم شملية جودة
delivery process المستند االسا  إل  باإلضافة 

  الخدمة مم المستفيد يجنيها التي النهائية المنافا شل 

Final outcome. المدخل هذا في األساسية والفكرة 

 وتوقعات حاجات بقوة ومرتبطة وهمية الجودة  م هي

 مختلفة ومعايير طرق يستخدموم العمالء وام ,الفرد

 .الجودة شل  للحكم

 جودة بيم التطابق لمدى قيا  هي الخدمة جودة”

 تقديم  م .المستفيد وتوقعات المقدمة الخدمة مستوى

 ما متوافقة الخدمة تكوم  م يعني جودة ذات خدمة

 “المستفيديم توقعات
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How consumer assess service quality? 

 الخدمة؟ جودة المستفيدون يقيم كيف

 تقييم في شليها يُعتمد التي الوحيدة المعايير  م الخبراء معظم يتفق

 ..الخدمة مم المستفيد يحددها التي تلك هي الخدمة جودة

عة
نف
لم
 ا
دة
جو

 
ية
هائ
الن

 

 . داء الخدمة بتكل دقيق يعتمد شليه انجاز  و  Reliabilityاالشتمادية 

 .للمستفيد الخدمة متوفرة في المكام والزمام المناسب  Accessالتوفـــــر 

 .خالية مم المخاطرة والخطورة  و التك خدمة  Securityاألمـــام 

 ملتزم بالوشود,  هل للثقة Credibility  المصداقية

 وتقدير ذلك, لمتطلبات ومتاشر المستفيدالفهم الجيد  Understanding  الفهــــــــم

يم
قد
 ت
ية
مل
ش
ة 
ود
ج

 
مة
خد
ال

 

 .تقديم المساشدة  و حل متكالت المستفيد Responsiveness االستجابة

 ..العلمية الكفاءات, والمعارف, المهارات والقدرات Competence الجدارة

 .الديكور واألدوات, االجهزة, المعدات, التسهيالت المادية مظهر Tangibility الملموسية 

 .والدور الذ  يلعبه للحصول شليها, تنوير المستفيد حول طبيعة الخدمة Communicationاالتصاالت 

Quality Dimensions 

 :للجودة ابعاد خمسة في  حصرها يمكم السابقة التسعة العوامل  م يروم الباحثيم بعض

1- Assurance التوكيد 

 .واالئتمام الثقة استلهام شل  والقدرة الكياسة    
2- Emparthy التعاطف 

 ورقي بانسانية ورشايته بالمستفيد العناية    
3- Reliability االشتمادية 

 .االنجاز ودقة المورد شل  االشتماد درجة    
4- Responsiveness االستجابة 

 .المساشدة ومستوى االنجاز سرشة    
5- Tangibles الملموسة االتياء 

 .المادية العناصر    
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Perceptions Quality  

 متتركة ارضية شل  متفقيم بير الباحثيم مازال
 وجودة Satisfaction الرضا  مفهومي بخصوص

 واضحة رؤية يمتلكوم وال ,Service Quality الخدمة

 العالقة  و الترابط وكيفية وماهية طبيعة حول ودقيقة

 .المستفيد ورضا الخدمة جودة بيم ,والتداخلية الترابطية

Service Quality as an overall attitude 
المستفيد ورضا الخدمة جودة بيم ما ميز الباحثيم احد, 

 يكونه Attitude موقف هي الجودة  م ذكر حيث

 Service الخدمة لعرض تفييمه خالل مم المستفيد
offering, شل  مستند يكوم ما بالبا الموقف هذا وام 

 الناتج فهو الرضا  ما .السابقة التقيمية الخبرات مم سلسلة

 .معينة تبادل لعملية المستفيد يجريه الذ  للتقييم النهائي

Expectations and Perception 
 في يكمم االختالف جانب  م اخروم باحثوم ويرى 

  ,المدركة الخدمة جودة قيا  فعند ,التوقعات معن  تحديد
 whte a  توقعه؟ المستفيد شل  ينبغي الذ  ما” نعني

consumer should expect“, الرضا قيا  في بينما 

 المستفيد يتوقعه قد ما”  سا  شل  المقارنة مستوى يكوم

 .“what a consumer would expect الخدمة مم

 شم يختلف الرضا مفهوم  م  الباحثيم مم شدد ويؤكد 

 الخدمة بيم المقارنة شم ينتج فالرضا ,الجودة مفهوم
 .Preceived المدركة والخدمةPredicted المتوقعه

  المطلوبة الخدمة بيم المقارنة إل  الجودة تتير بينما
Desired المدركة والخدمة Perceived. 

  بيم يقيمونها مقارنة خالل مم يكوم قياسهم  م الباحثيم ويرى ,المستفيديم قبل مم تقا  الخدمة جودة  م سابقا ذكرنا
 .Expected Service شليها الحصول توقعوا التي الخدمة و Actual Service تلقوها التي الخدمة

 “وتوقعاته المستفيد إدراكات بيم التناقض حالة” بلنها الخدمة جودة الباحثوم شّرف هنا ومم
The discrepancy between customer’s expectations and perceptions 

 :هي الخدمة مم المستفيد توقعات على تؤثر اساسية عوامل وهناك
 Word of mouth & External Communicationاتصاالت الكلمة المنطوقة واالتصاالت الخارجية 

 Personal needs and preference والتفضيالتالحاجات التخصية 
 Past experiencesالتجارب السابقة 

 المستفيد ورضاالخدمة المدركة  جودةالعالقة بين 
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The Gaps Model 

 بيم الفجوات    ,المدركة الخدمة جودة لفجوة الرئيسية المسببات لتتخيص طّور الفجوات نموذج

 .وإدراكاته العميل توقعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,الخدمة جودة وتخطيط تحليل شند باالشتبار  خذها يجب التي الخطوات يحدد النموذج هذا بناء إم

   .الجودة في المحتملة المتاكل مصادر وتفحص
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The Gaps Model 

 وإدراك ,العميل توقعات بيم ما الفجوة

 اإلدارة

 (العميل توقعات معرفة شدم)

 لتوقعات اإلدارة إدراك بيم ما الفجوة

 للخدمة الجودة معايير ومستوى ,العميل

 (للخدمة خاطئ  ومعيار تصميم)

 و ,للخدمة الجودة معايير بيم ما الفجوة

 للخدمة الفعلي التسليم

 (المعايير وفق لي  التسليم)

 ,للخدمة الفعلي التسليم بيم ما الفجوة

 “الوشود فجوة” الخارجية واالتصاالت

 ال الخارجية االتصاالت مم الوشود)
 Promises Gap (األداء تطابق
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The Gaps Model 

 إل  تحتاج والعيوب األخطاء مم خالية خدمات تقديم شملية إم

 للقيام وتدشمهم  فرادها تهيئ الخدمة مؤسسة داخل ثقافة بناء

 تحديا يعتبر الخدمة مؤسسات في الثقافة هذه مثل وخلق .بذلك

 وتعود الملموسة للسلا اإلنتاج مؤسسات في منها صعوبة واكثر

 :منها اسباب شدة إل  الصعوبة هذه

 ,تقديمها ومكام الخدمة انتاج مكام بيم انفصال يوجد ال انه -1

 واالستهالك اإلنتاج شمليتي بيم انفصال هناك اإلنتاج في بينما

 .تسويقها قبل وشزلها المعيبة المنتجات بانتقاء تسمح

 بمعايير يقا  فيها الخطل فام الخدمة ملموسية لعدم نظرا -2

 اإلنتاج في كما لي  ,لها العميل تقدير شل  تتوقف    ,تخصية

 .وتقيمها االخطاء تقي  التي هي الموضوشية المعايير حيث

 في معناه مم اكبر واسا معن  له الخدمة في “شيب” مصلح -3

 صحيح بتكل الخدمة تؤدى  م الممكم مم حيث ,الماد  اإلنتاج

 التسليم  و التقديم وقت معيبة بانها شليها يحكم ثم الفنية الناحية مم

 .القلق  و بالغموض المستهلك بتعور ادت إذا

 

 يتطلب الخدمة لمؤسسات التحد   م سبق ما كل مم ويتضح

 .خدماتها فتل وتجنب االتقام إل  تهدف بلنتطة القيام منها

 ومعتمدة متداخلة انتطة ثالث إل  االنتطة هذه تصنيف ويمكم

 ..البعض بعضها شل 

 الخدمة تقديم في القيادة(1)

 القائدة فالمؤسسة ,للجودة المغذ  الدم هو الخدمة بتقديم االلتزام

 بتكل الخدمة  داء” بثقافة تلتزم التي هي خدماتها مجال في

 في %100 الخدمة صحة درجة” ,“مرة  ول مم صحيح

 .“مرة كل

 للخدمة التامل الفحص (2)

 مم شينة شل  تقديمها قبل الخدمة الختبار مرحلة يتطلب

  ,خرائط  و بمخططات الخدمة وتصميم اشداد ثم ,العمالء

 والدراسات االستبيانات طريق شم التقديم بعد التقييم واخيرا

 .المختصة والبحوث

 الخدمة مؤسسة داخل اساسية بنية بناء (3)

 صحيحة خدمة لتقديم المتداخلة التنظيمية العناصر مجموشة وهي

 .ادائهم وتطوير ,العامليم اختيار اجراءات ومنها .ومتقنة
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 االعتمادية من عالية درجة ذات خدمة تقديم

Service with a high degree of reliability 
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The Gaps Model 

 ما بيم المقارنة خالل مم الخدمة جودة شل  يحكموم العمالء

 الكتاب مم والعديد .فعليا شليه يحصلوم وما يتوقعوم  و يريدوم

 العمالء وادراكات توقعات بيم الفجوة قيا  فكرة يؤيدوم

 .الخدمة جودة تقييم في اساسي كمحور

  شل  توجد العمالء توقعات  م إل  والدراسات االبحاث تتير

 :مختلفيم مستوييم

 المرغوب المستوى -1

 .شليه الحصول العميل يتمن  الذ      

 للتوقعات المالئم المستوى -2

 .مقبوال العميل يجده الذ     

 (التحمل منطقة) باسم يعرف نطاق المستويين هذين بين ويوجد

 العميل يجده الذ  الخدمة  داء مستوى مم المدى بها ويقصد

 .مرضيا

 سيتعر العميل فام التحمل منطقة مم اقل الفعلي االداء وجد فإذا

 .للمؤسسة والءه درجة وتنخفض والندم باإلحباط

 فانه التحمل منطقة مم اشل  الفعلي االداء مستوى وجد إذا انا

 .للمؤسسة والءه ويزيد والرضا  بالسعادة سيتعر

 

 ,ألخر شميل مم تختلف التحمل منطقة فام الحال وبطبيعة

 في المستخدم المؤتر حسب ألخرى خدمة مم تختلف و حيانا

 قلت للعميل المؤتر  همية زادت كلما شامة وبصفة .الجودة تقييم

 العميل لدى المحدود االستعداد يعني والذ  ,التحمل منطقة  همية

 .بها يربب التي بالجودة الخاصة المعايير شم للتنازل

 

 العميل توقعات على المؤثرة العوامل
 التخصية بالسمات وتتلثر تتحدد التي التخصية الحاجات .1

 .التخصية موارده وكذلك للفرد واالجتماشية والنفسية

 .للخدمة المتاحة البدائل .2

 .السابقة الخبرات .3

 .التخصية واألقاويل االحاديث .4

 .المؤسسة مم المصرحة الوشود .5

 .العميل لحساسية الدائمة المثيرات .6
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 وتلبيتها العمالء توقعات إدارة

Managing the expectations of customers 

 العميل توقعات إدارة كيفية
 الوشود واقعية مم التلكد1.

 .الخدمة تقديم في الثقة شامل شل  التلكيد2.

 العمالء ما الدائم االتصال3.
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  بدون عليه كانت مما افضل حياتهم بان يشعرون الناس نجعل عندما الخدمة تنجح

   .الخدمة

 “؟ذلك فعل يمكننا كيف” سؤال على اإلجابة هو التسويق ودور

 وإنما ,فقط المال ليس كسبنا قد نكون فإننا الناس ورغبات حاجات تلبية وعند

 .آخر لشخص خدمة تقديم من تنبع التي الذات عن الرائع الرضا حالة إلى نصل

Service 

Marketing الخدمة هي أمر يتعلق بالناس.. 



 اهال بطلبك مم خالل الرابط  دناه, لطلب برنامج تدريبي او استشارة
/educate.com/contact-https://training 

 للتعريف بتسويق الخدمات ملخص كتاب

 تابعنا من خالل الموقع والمنصات االتية

https://training-educate.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004354063540
https://www.instagram.com/etiquette_suzan/
https://twitter.com/SuzanAbdullah_G
https://www.linkedin.com/in/suzanabdullah/
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