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  املقدمة العامة

 هو زيادة االهتمام بقطاع ،إن احد التحوالت الهامة في عالم األعمال في الفترة الحالية

  .الخدمات مقارنة بالقطاع الصناعي

دوره في تحقيق خطط التنمية على  وفلفترة طويلة من الزمن اهتمت بالقطاع الصناعي

مام نحو قطاع الخدمات تحول هذا االهت لكن في اآلونة األخيرة. مستوى المؤسسات

  .االقتصادية المختلفة كمورد هام لدخل الدول

انقالبا في الموازين ، ولقد أصبح قطاع الخدمات يشكل بداية لثورة تنظيمية جديدة

 انه ظهر نوع جديد من الطلب على الخدمات الذي ارتبط بتطور واالقتصادية خاصة

رتبطة بالنشاطات التجارية تحول المجتمع بصفة عامة كالطلب على الخدمات المو

للمؤسسات فالمنتج ال يمكنه أن يصمد في السوق في ضل المنافسة إذا لم تصاحبه 

مما جعل المؤسسة الخدمية أمام مهمة . الخ... التركيب،خدمات كالصيانة وتسهيالت

بالمواصفات التي  وإشباع رغبات الزبائن بالكيفية المثلى وهي إرضاء و أال،صعبة

المحرك لسلوك المستهلك بل ظهرت جوانب  والسعر لم يعد العامل المحدد ف،يحددونها

 ابتكار أنواع جديدة من المنتجات والخدمات وأخرى أكثر أهمية كالثقة في جودة السلع

  .التنويع فيهاو

 فالمؤسسات اليوم أصبحت مهددة بمغادرة السوق إن لم تستطع مواجهة هذه المتطلبات

 أن الزبون أصبح يمثل شبكة أساسية لتطوير المنتجات والتحديات الجديدة خاصةو

إشباع رغباته بالشكل  ولذا أخذت المؤسسات تعمل على محاولة إرضائه. الخدماتو

بهذا  و.زيادة االهتمام به وبالمواصفات المطلوبة مبنية في ذلك مفهوم الجودة والمناسب

التسويق التي تسمح فإن الوظيفة التي يجب أن تحضي بالعناية الكبيرة هي وظيفة 

معرفة حاجات ورغبات  ومؤسسة على المدار الذي تعمل به بالخروج من عزلتهالل

كذلك . ذلك هو الهدف األسمى لوظيفة التسويق. المستهلكين ومحاولة تلبيتها بشكل واسع

  .التطرق إلى السياسات التسويقية التي يجب أن تتخذها المؤسسة لتحقيق أهدافها
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ل عند هذا الحد بل تحول هذا المفهوم في فترة التسعينات من مجرد إتمام و لم ينته الحا

محاولة بناء  و إلى مفهوم االحتفاظ بهذا المستهلكةلمرة واحد عملية المبادلة مع المستهلك

  . مربحة معه، ذلك المفهوم الذي اصبح يسمى مفهوم تسويق العالقات وعالقة دائمة

 مجتمعات األكثر تقدما التي تعرف حاالت أكثر رخاءلكن نعتبر أنه مقارنة مع بقية ال

غنى، ما ينتجونه أكثر بكثير مما يحتاجون إليه،وبالتالي فهم يصدرون هذا الفائض إلى و

اقتصاديات الدول النامية، المؤسسات الجزائرية لها إمكانية االنتصار اتجاه عدم إهمال 

  )ى أكثرها غير ملباةرغباته التي تبق ومعرفة أكثر احتياجاته والمستهلك

رغبات غير ملباة مثل  وإنّه من السهل جدا تقديم خدمة إلى المستهلك الذي له حاجات

 المستهلك الجزائري، لكنه ليس كذلك بالنسبة للمستهلك الغربي الذي يملك تقريبا كل شيء،

 لكن نؤكّد على أهمية التسويق في الجزائر، يبقى المجال إلى أي حد يمكن تطويرو

منه فإن المؤسسات التي تنشط في قطاع معين ستكون معرضة أكثر  والمنتهج األسلوب

  :فأكثر إلى مشاكل نذكر منها

 .الصراع مع المؤسسات الموجودة التي تعمل في نفس القطاع

  .تقديم الخدمة في نفس القطاع ودخول مؤسسات جديدة منافسة تهتم بالعمل

تسيير قبل فترة  وى أنه عرف سوء تنظيمو إذا نظرنا إلى اقتصادنا الوطني نر

الميزان التجاري الذي سجل عجزا  واإلصالحات التي أثرت سلبا على التجارة الخارجية،

اقتصار الصادرات على المحروقات دون  وراجع إلى ارتفاع حجم الوارداتي ،ظاهرا

  .الخدماتي والصناعي وتحسين في تصدير منتجات القطاع الزراعي

جمركية لكل  ووضع منحت الحكومة الجزائرية تسهيالت جبائيةو أمام هذا ال

دمت ق والخاص للدخول في اقتصاد السوق، و من القطاع العامشجعت كال والمستثمرين

مع  و مع البنوك الخاصة في عمليات االقتراض،لماأيضا تسهيالت فيما يخص طرق التع

ق الجزائرية أصبحت كباقي مما نالحظه حاليا أن السو وهيئات التأمين ووسائل النقل،

األجنبية، مما جعل  والخاصة الوطنية منها واألسواق تمتاز بالمنافسة بين المؤسسات العامة

  .ذوقه والخدمات التي تناسب وضعيته المالية والمستهلك يقتني المنتجات
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 يتوجب على المؤسسات أن تكون على علم بما يجري في أصبحو في هذا اإلطار 

 الحديثةالتجاهات لال يتم هذا إال بمعرفتها  ومدى قدرتها على التكيف معهمعرفة  و،السوق

  .مكنها من مواجهة المنافسةت والتي يمكن أن تجنبها الخسائر المتوقعة،

والجزائر على غرار البلدان األخرى مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتفكير في خطة 

التأقلم مع المستجدات  وقتصادأكثر فعالية من اجل إنعاش حركية اال وتسييرية جديدة

  .االقتصادية خاصة مع انفتاح األسواق العالمية

و في أيامنا الحاضرة أصبح النقل محركا ضروريا للتطور خاصة إذا أخذنا بعين 

  الثقافية،االعتبار طابعه االستراتيجي نظرا لمشاركته في تطوير المبادالت االقتصادية

  .بط المناطق البعيدةر والعالقات بين الدول والعلميةو

 تحرر اقتصادي وفبعد سنوات من الحماية الحكومية، دخلت الجزائر في مرحلة تحول

خوصصة عبرت عنها عن طريق انتقالها من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق الذي و

كذا قطاع النقل الذي يتأثر مباشرة بالتغيرات االقتصادية كرفع  ومس بجميع القطاعات

  .الخ... قوى البيع،الدولية و المنافسة المحلية،أسعار البنزين

 اشتداد المنافسة وضيـق األسـواق :يتميز العصر الحالي بخاصيتين أساسيتين هما

 وذلك سواء في ،وبالتالي تسعى كل مؤسسة لكي تكون لها حصة سوقية كبيرة ، المحليـة

  .سوقها الداخلي أو الخارجي

عن درجة نشاطها أو نظامها بادراك أهمية فلقد اهتمت معظم المؤسسات بغض النظر 

تطور المؤسسة سواء في الدول  وذلك أن نمو، تطبيق مختلف المفاهيم التسويقية ودراسة

 توزيع ما لديها من مواد خام والمتقدمة أو النامية يعتمد على قدرة تلك المؤسسة في تطوير

سلع نصف مصنعة أو سلع جاهزة في األسواق المحلية أو الخارجية باعتبار أكثر و

  .أذواقهم واإلدارات قدرة على تحديد احتياجات المستهلكين
  

 بعد التطورات الحديثة في االقتصاد الوطني من جهة، وو مع بداية التسعينيات

 الفرد فـي مستـوى االرتفاع الذي شهده واالنتقال إلى االقتصاد الحر من جهة أخرىو
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 هذا ليس فقط من ناحية الكميـة ورغباته في تزايد مستمر وأصبحت احتياجاته، المعيشـة

  .الجودة ولكن أيضا من ناحيـة النوعيـةو

   

  

أصبحت قضايا تسويق الخدمات  وكما شهد كذلك االقتصاد الخدمي تطورا سريعا

 ت تزايد دوره بشكل ملحوظأن قطاع الخدما وخاصة،  بدرجة عالية من االهتمامىتحض

النمو المستمر  وأن التغير، وأصبح يحتل جزءا كبيرا من االقتصاد الكلي في أي مجتمعو

أصبحا يمثالن السماتْ األساسية لهذا القطاع خاصة في ظل ثورة المعلومات التي يعيشها 

  . العالم اآلن
  

تي يشهدها العالم في من خالل ما سبق ذكره في المقدمة ونظرا للتحوالت الكبرى ال

غيرها، مما أدى إلى زيادة  واالجتماعية الثقافية وكل من الجوانب السياسية واالقتصادية

  .تعقد محيط عملها

 لتمكين من إدراج التسويق كمنهجية عمل، يفالهدف من وراء هذا البحث هو السع

اقها من أجل أن تتأقلم المؤسسة مع محيطها الجديد عليها أن تخترق أسو ولذلك

  .سياسات تسويقية تتماشى مع متطلبات ورغبات زبائنها المستهدفين وبإستراتجيات

وهذه العملية لن تكون ناجحة إال إذا أدركت المؤسسة اإلجابات الصحيحة على هذه 

  :اإلشكالية
  

  ما مدى نجاعة وفعالية التسويق الخدماتي في شركة الخطوط الجوية الجزائرية؟

  افسة الحادة؟ طرف المؤسسة للتأقلم في ظل المنخذة منوما هي اإلجراءات المت
  

  :التساؤالت

  ؟ هدف المؤسسة الخدماتية عن طريق تسويق خدماتي فعالتحقيق هل يمكن -

ر للسياسة التجارية ييع عدم وصول المؤسسات لتحقيق أهدافها لسوء التسارجإ  أيمكن-

  ؟المزيج التسويقي بصفة خاصة وبصفة عامة
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بلياقة بهدف  إمكانياتها وطوط الجوية الجزائرية تستغل مواردها هل شركة الخ-

 تحسين جودة خدماتها؟

 الوسائل التي تستعملها الشركة لتسيير جودة خدماتها؟ وهل الزبون راض عن  ماهي-

  الخدمات المقدمة له من طرف الشركة؟
  

  :الفرضيات

ذا على مجموعة من  اإلجابة على األسئلة السابقة إعتمدنا في بحثنا هنستطيعلكي 

التي نراها أساسية لتوجيهنا ولعلها تسمح لنا بفهم الموضوع بأكثر دقة وأكثر  والفرضيات

  :تفصيل وتتمثل هذه الفرضيات فيما يلي

 منهجية تحددها المؤسسة وتسلكها وتستجيب إليها للتعرف على عن التسويق عبارة -

فوظيفة . الحد من نموها واتالصعوب ووجهات نظر المستهلك قصد حل مختلف المشاكل

  .التسويق المثلى تمكن المؤسسة من تحقيق أقصى ربح لها

بأقل  و المؤسسةرقم أعمال  له فعالية في زيادة الخدماتيةالدور التنظيمي لإلدارة -

  . للخروج بأرباح معتبرةالتكاليف الممكنة
  

  :أسباب اختيار املوضوع

  :موضوع هيمن أهم الدوافع التي جعلتنا نختار هذا ال

يقيننا بأن هذا الموضوع له أهمية كبيرة خاصة بد خول مؤسساتنا في اقتصاد  -

  .السوق، فمن الضروري أن تتوفر لدينا وظيفة هامة كوظيفة التسويق

 .الحاجة الختيار منهج تسويقي يتجاوب مع احتياجات المؤسسة واإلمكانيات المتوفرة -

 .موضوع في حد ذاته الاالقيمة واألهمية التي يحملها هذ -
  

  : أهداف الدراسة

  : يمكن إبراز األهداف التالية

  .محاولة وضع إطار عام للمفهوم الحديث للتسويق -
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العمل على إبراز مكانة  و.تطويرها ومساعدة المؤسسة في إنشاء مصلحة التسويق -

 .التسويق في المؤسسة

  

  : أمهية البحث

أن تفرض نفسها على السوق حيث عليها إن التسويق اآلن أصبح يلزم على المؤسسة 

تركز على فعالية أنشطتها خصوصا عندما أصبحت  وتدقق من قراراتها وأن تحسن أداءها

 بالتالي البقاء لألقوى، والمؤسسة الوطنية في إطار اقتصاد السوق من المنافسة الحادة

ؤسسات الوطنية عليه فإنه على مسؤولي الم وبالتالي اإلنفتاح على اإلستثمار األجنبي،و

  .هم بهذا مجبرين على اإلهتمام أكثر بميدان التسويق واإلجتهاد أكثر
 

  :املنهج املستخدم 

استخدمنا في الفصل األول والثاني المنهج التحليلي والتاريخي لشرح الجانب النظري 

أما الفصل الثالث والرابع استخدمنا المنهج الوصفي والتحليلي الذي ينقل صورة واقعية 

  . موضوع الدراسةعن
  

  : صعوبات البحث

  : من ذكرها وهياأثناء قيامنا بالبحث واجهتنا على وجه الخصوص عقبة البد لن

قلة المراجع المتعلقة بالجانب التطبيقي وحتى إن وجدت فإن جلها مكتوب باللغة 

  .هذا ما دفعنا إلى الترجمة في الكثير من األحيان والفرنسية
  

  :تقسيمات البحث

  .تقسيم الدراسة إلى أربعة فصوللقد تم 
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ففي الفصل األول تم التطرق إلى عموميات حول التسويق، إلى مفهوم التسويق 

الخارجي للتسويق، ثم التطرق إلى  ووأهميته وإلى ضرورة التعرف على المحيط الداخلي

  .عناصر المزيج التسويقي

 دة بين الدراسة التسويقيةأما في الفصل الثاني تم التطرق إلى العالقة الوطيدة الموجو

  ...المؤسسة الخدماتيةو

 
يعطي   عن شركة الخطوط الجوية الجزائريةتعمومياخصصناه لدراسة  الفصل الثالث

 ، مهماتها،نبذة تاريخية عنها:هذا الفصل نظرة شاملة عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية

 ، أهدافها،قديم المديرية التجاريةوكذا تطرقنا إلى ت. هيكلها التنظيمي و شبكاتها،إمكانياتها

  .هيكلها التنظيمي وسياستها التجارية

تطرقنا في هذا الفصل إلى المزيج جودة الخدمات في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، 

مع  .كذا تسيير جودة خدمات الشركة والتسويقي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

 حيث قمنا في هذا الفصل كذك بدراسة ائريةالدراسة الكمية لشركة الخطوط الجوية الجز

هذا حسب رأي زبائنها عن طريق  وتطبيقية لجودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة

  . حاولنا تقديم بعض االقتراحات ووتقديم النتائج. استجواب
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  :مقدمة

التطور التكنولوجي وتسهيل المبادالت التجارية سمح بتوفير كل ما يمكن أن يحتاجه 

  .اإلنسان في الوقت المناسب، المكان المناسب، بالكمية والسعر المناسبين

لعة ولكن بعدة لكن كثيرا ما يقع المستهلك في حيرة من أمره بين الكم الهائل من نفس الس

  .أنواع ومن طرف عدة منتجين، مع أنها تشبع نفس الحاجة التي يصبو إليها

وهنا تظهر قدرة المؤسسة على جعل المستهلك يتجه نحو منتوجها دون التفكير باستهالك 

منتوجات باقي المتعاملين، هذه النقطة جعلت المؤسسة تضع استراتيجيات وتسخر إمكانات 

  .ت سخرتها في مرحلة اإلنتاجتفوق أحيانا إمكانا

تسمى هذه العملية بعملية التسويق التي سوف نرى من خالل هذا الفصل كيف أنها 

سرعان ما أصبحت من أهم الوظائف في المؤسسة، كما نرى أهدافها ووظائفها مع التطرق 

ه إلى البيئة التي يمكن أن تؤثر وتتأثر بهذه الوظيفة، وفي األخير نتطرق إلى مكونات هذ

  .الوظيفة تحت اسم عناصر المزيج التسويقي
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  عمومیات حول التسویق: المبحث األول
لنجاح المؤسسة ووصولها إلى األهداف المسطرة البد من تظافر عدة عوامل وتكامل 

مختلف الوظائف الموجودة فيها، حيث كان الهم األكبر في البداية هو كيفية مزج عوامل 

لى منتجات يستفاد منها، ولكن مع تطور عوامل اإلنتاج وانقسام اإلنتاج المختلفة للوصول إ

مجاالت اإلنتاج إلى عدة ميادين وظهور التخصص في نشاطات معينة لعديد المتعاملين، 

أصبح الهم األساسي هو وجود طرق من شأنها جلب أكبر طلب ممكن على السلع المعروضة 

مل في نفس المجال أو التخصص، من طرف مؤسسة ما دون سواها من المؤسسات التي تع

في سوق يعج بالمنافسة، هذا ما سمح بظهور  من الطلب أي كيفية الحصول على نسبة معينة

التسويق الذي يعتبر وظيفة أساسية سرعان ما احتلت أهمية بالغة بين باقي الوظائف في 

  .المؤسسة
  

  مفهوم التسويق وتطوره:المطلب األول

رض األساسي للعملية اإلنتاجية غة األمم إلى أن الوشهير ثردام سميث في كتابه الآيشير 

هي العملية االستهالكية، ومن هنا فأن على المنتجين أن يكون اهتمامهم األول بالمستهلك وأن 

 حتى يمكنهم االستمرار في السوق، وعلى الرغم من ذلك فأن أحدا ينتجونه بترويج ما وايقوم

الذي و ظهر المفهوم التسويقي 1950ففي عام . خمسيناتلم يهتم بقضية المستهلك إال في ال

حاجات المستهلك، وأن تحقيق الربح ليرى أن كل أنشطة المنظمة ال بد وأن تركز وتتوجه 

   1.في األجل الطويل ال يتحقق إال من خالل إشباع المنظمة لهذه الحاجات

 حد ذاته إلى المراحل يمكن تقسيم التطور التاريخي لمفهوم التسويق وبالتالي للتسويق في

 :التالية

    مرحلة اإلهتمام باإلنتاج-1

يعتبر المفهوم اإلنتاجي من أقدم توجهات المؤسسات التي مرت بمرحلة الثورة الصناعية، 

وقد عرف التسويق في هذه المرحلة بأنه نشاط إنساني يهدف إلى إشباع الحاجات، عن طريق 

  2.العمليات التبادلية

                                                
  .21 ص،35الدار الجامعية طبع، نشر، توزيع اإلدارة، ص " التسويق "إسماعيل السيد  1
 .4ص , مصر , المكتبة العربية الحديثة , " التسويق ",   محمد سعيد عبد الفتاح 2
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 إنتاج المؤسسات وتوزيعها على تلك المنتجات اقتصرري اإلنتاجي فقد وفقا للتوجه الفك

، فكانت الجهود مركزة على تحقيق 1 درجة من الكفاءة علىالتي تتصف عملية إنتاجها بأنها

تقنيات اإلنتاج وعلى زيادة حجم اإلنتاج ومراقبة التكاليف، وكل هذا باالعتماد على مقاييس 

 2.رغبات المستهلكين بأذواق واالهتمامتقنية عوض 

إن مثل هذه الفلسفة الفكرية قامت على أساس فكر المدرسة الكالسيكية أن العرض يخلق 

 ، على المؤسسة أن تركز جهدها على عملية اإلنتاج فقطهالطلب الخاص به ويعني ذلك أن

فليس هناك ما يدعو إدارة المؤسسة إلى أن تتعرف أو تفكر في تفضيل رغبات المستهلكين 

 السوق، والواقع أن أي مؤسسة تستطيع أن تستمر في مثل هذه الفلسفة طالما أن لديها في

منتجات يحتاج إليها المستهلك بشدة ويفوق الطلب عليها المعروض منها وتغيب المنافسة كلية 

  3.أو توجد بشكل محدود
  

   مرحلة االهتمام باملبيعات-2

رين على ضخ كميات كبيرة من السلع تماشيا مع التطور التكنلوجي أصبح المنتجون قاد

ل أن يقع اختياره على بوالخدمات في السوق، الشيء الذي يسمح للمستهلك بأخذ كامل وقته ق

  .نوع معين من السلع المعروضة وهو ما أدى إلى ظهور المنافسة بين العارضين

حيث يسعى كل متعامل لجلب اكبر حجم ممكن من الطلب نحو السلع والخدمات التي 

عرضها للتبادل، خوفا من إعراض الطلب على سلعته وتوجهه الى متعاملين آخرين نتيجة ي

  وقد أدى ذلك إلى.لوجود بعض االمتيازات والمحفزات المتوفرة لدى المتعاملين اآلخرين

التركيز على كيفية زيادة المبيعات ومن ثم فقد اتجهت المؤسسات في تلك اآلونة نحو تكثيف 

م فقد أدى ذلك إلى ظهور قسم بيع بشكل ملحوظ بالهيكل التنظيمي ثومن ، جهود البيع

 حيث ضم وحدات متخصصة في النشاط التسويقي كاإلعالن والبحوث التجارية، ،للمنشآت

وتدريب رجال البيع، وتحليل المبيعات، كما أصبح لقسم البيع دور رئيسي في شكل أهداف 

  .المؤسسة

                                                
 20-19، ص 1999 مرجع سابق الذكرالتسويق، :  إسماعيل السيد1
 .54 ص  نفس المرجع،2
 .20-19مرجع سابق، ص :  إسماعيل السيد3
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اط البيع نقيضا للمفهوم اإلنتاجي والذي ال يعطي يعد المفهوم البيعي بتركيزة على نش

   1. يذكر للعملية البيعيةاتركيز
  

   االهتمام بالتسويق-3

مع احتدام المنافسة في سوق التبادل أصبح العارض مجبرا على وجود طرق جديدة 

على وضع فرضية مفادها أنه البد من تحديد لضمان بيع منتوجاته، لهذا ظهر توجه يقوم 

  الموافقة لرغبات السوق، ثم إنتاج السلع،والرغبات للمستهلكين المستهدفين أوالالحاجات 

 ،مسبقة الحاجات والرغبات التي تم تقديرها بناء على دراسات وبحوث ويمكن الوصول إلى

 التسويق كضرورة إستراتيجية عملية وتنظيمية في )قسم(وظيفة ومن هنا ظهرت أهمية

ض من المسؤوليات التخطيطية والتنفيذية التي كانت معطاة الشركات، لذا فقد تم تحويل بع

إلدارات أخرى كاإلنتاج والمالية إلى إدارة التسويق التي أصبح دورها ضمن هذا التوجه 

مركزا على إعتبار أن المؤسسة هي مؤسسة تسويقية هدفها األساسي هو إنتاج ما يمكن 

  2.تسويقه من أفكار، أو مفاهيم أو سلع أو خدمات
 

    االهتمام باجلانب االجتماعي-4

أصبح التسويق في هذه المرحلة يأخذ بعين االعتبار تأثير المنتجات المسوقة على 

المنظومة االجتماعية لشريحة المستهلكين، وعموما يمكن القول أن التوجيه االجتماعي 

لمجتمع للتسويق يفرض على المعنيين به ضرورة العناية بتوفير حياة أفضل لكافة شرائح ا

 وتقديم تلك السلع والخدمات المناسبة ،مع السعي الجاد للحفاظ علي بيئة نقية غير ملوثة 

والموافقة إلمكانات وتوقعات المستهلكين في األسواق المستهدفة من خالل فلسفة اجتماعية 

  .عادلة ومتوازنة

 من تطبيق  المفهوم قد تبنى البعد االجتماعي في التسويق ومن ثم فقد مكن ذلكهذاإن 

المفهوم التسويقي بالمؤسسات والهيئات االجتماعية وخاصة تلك التي ال تسعى إلى تحقيق 

  .الربح

                                                
 .23- 22، ص 1996التسويق والفراغ األدوار التسويقية وسلوك المستهلك، بيروت :  أحمد علي عرفة1
  27-26ص  1997دار المستقبل : ، األردن"استراتيجية التسويق، مدخل سلوكي"عبيدات  محمد ابراهيم،  2
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  :اإلستراتيجي االهتمام بالجانب

جل الطويل، ولكن التغيرات األ المستهلك من بين شروط بقاء المؤسسة في رغبات تلبية 

م المؤسسة، لذلك قامت هذه األخيرة جية شرط مهم لدواي القرارات اإلستراتاتخاذة في يالبيئ

 ، هذه النظرة رفعت من شأن التسويق.ابوضع هذه القرارات على مستوى وحدات أعماله

  يعبر عناإلستراتيجيالتسويق  وجية المؤسسة فتطورها،ي العنصر األساسي في إستراتهألن

  .كذا بالمدى البعيد في آن واحد و بالمحيطاالهتمامضرورة 
  

  تعريف التسويق: المطلب الثاني

  

رأينا في المطلب السابق كيف أن التسويق عرف عدة مفاهيم تماشيا إما مع تطور 

هذا التعدد في المفاهيم ، المؤسسات أو حسب السياسة المتبعة في إنتاج وبيع السلع والخدمات

  :فنجد ينعكس بصفة مباشرة على تعريف التسويق

ويعني " MERCATUS"قة من المصطلح الالتيني مة التسويق هي كلمة مشتكل :التعريف اللغوي

  1.والتي تعني المتجرة" MERCARI"السوق، وكذلك تشتق من الكلمة الالتينية 

  . للمجتمعأفضل خلق وتسليم مستوى معيشة  أنه التسويق1947" مازور"يعرف : التعريف االصطالحي

قوم الفرد، التسويق هو ميكانزم اقتصادي، واجتماعي بموجبه ي: " تعريف كوتلر–

والمجتمع بإشباع حاجياتهم ورغباتهم، على أساس إمكانيات خلق تبادل السلع والخدمات 

  .2"لمختلف الحاجيات التي لها قيمة لدى الغير

القيام بأنشطة المؤسسة التي تواجه إنسياب السلع "تعرف الجمعية األمريكية التسويق بأنه 

  .3."..ملوالخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المستع

يعرف التسويق بأنه نظام متكامل من أنشطة المؤسسة التي ": Stanton" تعريف –

تختص في التخطيط والتسعير والترويج وتوزيع المنتجات التي تهدف إلى إشباع حاجات 

  4.مستهلكين حاليين ومحتملين

                                                
  .45 ص 1998مكتب اإلشعاع للطباعة والنشر، القاهرة " جهة نظر معاصرةالتسويق و" عبد السالم أبو قحف 1

2 Kotler(Philip) et Dubois(B.)،Marketing Management، Paris:9eme édition ، 1997،p20 
 .25:ص , مرجع سابق ، محمد سعيد عبد الفتاح3
 .19 نفس المرجع، ص 4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 7

يع التسويق هو عملية تخطيط وتنفيذ كل ما يتعلق بوضع تصور وتسعير وترويج وتوز" -

   1"األفكار، والسلع، والخدمات لخلق تبادالت تشبع أهداف األفراد، والمنظمات

أن التسويق هو توجيه تدفق السلع والخدمات من المنتج " محمد سعيد عبد الفتاح"يرى  -

إلى المستهلك النهائي أو إلى مستعمل السلعة أو الخدمة، وهو النشاط الذي بواسطته تصل 

   2.مستهلك الذي يحتاجهاالسلعة المنتجة إلى ال

بأنه مجموعة من األنشطة المرتبطة بالسوق من أجل تحقيق  ": Elabrique " هوقد عرف -

الربحية وذلك بدراسة ما يتوقع أو ما ينتظر من المشترين وتنمية السلع والخدمات التي تشبع 

المستهلكين على حاجاتهم وتالءم رغباتهم وإختيار منافد التوزيع والقيام بأبحاث السوق وحث 

   3.إقتناء السلع

إذ يعتقد أن هناك ثالث أنواع من األنشطة األول يتصل : Mortimerتعريف مورتيمر  -

بالمواد األولية فيحولها إلى سلع تامة يمكن إستهالكها ويطلق على هذا النشاط إسم اإلنتاج، 

أماكن إستهالكها وهناك نشاط آخر يتصل بنقل المنتجات فيحولها من أماكن إنتاجها إلى 

  .ويطلق عليه التوزيع

مجموعة الجهود التي " وبين اإلنتاج والتوزيع هناك نشاط آخر يطلق عليه الترويج وهو 

  . 4" تنطوي على اإلعالن، البيع، أبحاث التسويق وغيرها 

 أن التسويق هو كل األنشطة التي يتم تصميمها لخلق  فيرى":محمد إبراهيم عبيدات "أما -

  5.عمليات تبادلية هادفة إلشباع الحاجات والرغبات اإلنسانيةوتسهيل 

التسويق هو مجموعة األنشطة والتقنيات التي تسمح للمنظمة التعرف على احتياجات  -

من السلع والخدمات والكيانات األخرى وطرق إشباعها في المكان ) الزبائن(ورغبات السوق 

  . بغية تحقيق أهدافهاوالوقت والكمية والنوعية واألسعار المناسبة 

  جهود وإمكانات استخدامالتسويق فلسفة إدارية تقوم بتعبئة و ":"KING"ف يعرت -

بغرض مساعدة المستهلكين في حل مشاكلهم المختارة في ضوء عليها، المؤسسة والرقابة 

  ."الدعم المخطط للمركز المالي للمؤسسة
                                                

 25 ص , مرجع سابق ، محمد سعيد عبد الفتاح1
 32-31، ص 1998التسويق وإدارة المبيعات، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية :  الناشد محمد2
 13، صمرجع سبق ذكره:  محمد إبراهيم عبيدات3
  .23 نفس المرجع ص 4
 13 نفس المرجع، ص 5
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سويق، إذ أنه بين األركان األساسية له،  المفهوم الحديث للتKING.Rيعتبر هذا التعريف ل  و

  1: وهي

 . والخلق في ميدان التسويقاالبتكارأهمية  ·

 .أهمية التسويق كنظام يتكون من أجزاء متكاملة ومتفاعلة ·

 .إدراك أهمية الدور اإلستراتيجي للمستهلك ·

 .أهمية تقديم المنتجات الجديدة وتطوير المنتجات القديمة ·

 .ةالمؤسسمته بطبيعة نوع ءيم لمالأهمية إعادة وتغيير التنظ ·

 .رورة التخطيط الطويل والمتوسط والقصير األجل في مجال التسويقض ·

 .أهمية ودور البحوث التسويقية في جمع وتوفير المعلومات والبيانات الالزمة ·

 .رورة تحديد األهداف وطرحهاضأهمية و ·

ة التي تهدف إلى دراسة من كل هاته التعاريف يمكننا القول أن التسويق هو تلك العملي

حاجيات المستهلكين في مجال تخصصها قصد التكيف معها وإشباعها، مع مراعاة أهداف 

  .المؤسسة وإمكانياتها
   

بعد التطرق إلى مفهوم التسويق وتطوره التاريخي، ومحاولة الوصول إلى تعريف شامل 

 مكانته ووظائفه من خاللللتسويق، نحاول فيما يلي إبراز أهمية التسويق بالنسبة للمؤسسة 

  . المطلب المواليفي 
  

  مكانة التسويق ووظائفه: المطلب الثالث

يحتل التسويق مكانة هامة في المؤسسة وصلت إلى حد توقف نجاح أو فشل المؤسسة 

على مدى نجاعة سياستها التسويقية، خاصة في ظل انفتاح السوق واحتدام المنافسة على 

  .لزبائنكسب أكبر شريحة ممكنة من ا

غير أن أهمية التسويق ال تكمن فقط في تحقيق أهداف الشركة ولكن لها عدة تأثيرات 

  :على مختلف الميادين نوردها فيما يلي
  

                                                
 وعلوم التسيير، االقتصاديةلوم ، فرع تجارة دولية، كلية العنهاية دراسة، مذكرة "ج التسويقيالمزي«، سعدي خالدب عبد السالم توفيق، 1

 .5، ص2002جامعة الجزائر، دفعة 
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التسويق الوسيلة التي يمكن للمؤسسة من خاللها استرداد األموال  يعتبر  : أمهية التسويق-1

دون تسويق ال يمكن أن تستمر التي تم إنفاقها وتحقيق عائد عليها، ومعنى ذلك أنه ب

  .1المؤسسات في مزاولة نشاطها

  .إن نجاح الخطة التسويقية يعنى زيادة المبيعات وبالتالى تعظيم أرباح المؤسسة

إن نجاح النشاط التسويقي في المؤسسة يؤدي بها إلى االستمرار واالزدهار ولكن فشله 

  .التالى تناقص األرباح منها انخفاض المبيعات وب،سيخلق الكثير من المشاكل 

 طالما أنه يسمح ، ومن وجهة نظر المجتمع نجد أن التسويق ذو مكانة واضحة ومهمة

لألشخاص أن يتمتعوا بمستويات مرتفعة من الرفاهية، فالمستهلك لديه حاجيات ورغبات 

مختلفة يحاول إشباعها قدر المستطاع حيث أن مهمة إشباع الحاجات والرغبات تقع على 

لتسويق وإذا لم ينجح هذا األخير في تأدية وظيفته على وجه مرضي أي عندما يفشل عاتق ا

في تقديم السلع والخدمات التى يطلبها أفراد المجتمع فسوف نجد تناقصا واضحا في 

تخصيص وتوزيع الموارد على االستخدامات المختلفة وهذا معناه عدم إشباع حاجات 

  .ورغبات المجتمع

ق يخلق عددا من الوظائف يعمل فيها أفراد المجتمع العاملين فإذا فشلت كما أن نشاط التسوي

المؤسسات الصناعية في ميدان ما عن تسويق إنتاجها فسوف تضطر إلى تخفيض طاقاتها 

  . اإلنتاجية ومن جهة أخرى أالستغناء عن عدد كبير من العمال وهذا ما يؤثر سلبا على المجتمع
  

ن الغاية االساسية من التسويق هي الوصول إلى إشباع حاجات رأينا ا:  وظائف التسويق-2

 إدارية، :المستهلك، للوصول إلى إشباع هذه الحاجات يستخدم التسويق عدة وظائف

   ومساعدة،  ،تبادلية

أبسط تعريف للوظائف التسويقية أنها الوظائف التي تتصل بتدفق السلع حتى تصل إلى 

 األسواق المختلفة
2
.   

تنطوي ھذه المجموعة على مجموع الوظائف اإلداریة التالیة، والتي یطلق  :دارةوظيفة اإل -أ

  علیھا مصطلح إدارة التسویق

                                                
  .27:  صمرجع سبق ذكره,   محمد إبراهيم عبيدات 1
 .153 ص - مرجع سبق ذكره – محمد سعيد عبد الفتاح 2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 10

  .تظم وظيفة اإلدارة بدورها الوظائف الفرعية التالية

ويشمل على تحليل المركز الحالي للمنظمة في السوق وتحديد أهدافها :  التخطيـط-

ت والبرامج التسويقية الالزمة للوصول إلى تلك التسويقية ومن ثم وضع اإلستراتيجيا

  .األهداف

ويشمل على تنظيم النشاط التسويقي في المنظمة ويتعرض إلى تصميم هيكله : التنظيـم -

التنظيمي بتقسيماته اإلدارية وتحديد المسؤوليات والسلطات وإعادة النظر في هذه األمور كلما 

  .ة من التسويقاقتضت الحاجة لذلك في ظل أعلى درجة ممكن

وتشتمل هذه الوظيفة على توجيه األفراد العاملين في قسم التسويق في :  التوجيـه-

المنظمة وتعريفهم بطبيعة العمل وظروفه، واألعمال التي يجب أن يقوموا بها وكيفية القيام 

بها، والتعامل معها ومع ما يمكن أن يواجهوه من مشاكل أو عقبات، باإلضافـة إلى 

م على الجد والعطاء ضمن القدرات والمؤهالت التي يملكونها ومتابعة اإلشراف زهـيحفت

  . عليهم وتوجيههم مع ما يستجد من أمور

وتشتمل على المتابعة والتقييم لتنفيذ كافة الوظائف التسويقية في منظمة األعمال : الرقابـه -

لعمل على تجنبها وذلك لقياس ومعرفة مستوى كفاءة التنفيذ والوقوف على الثغرات وا

وتطوير العملية التسويقية، وقد يترتب عن عملية تقييم األداء التسويقي في المنظمة أن يتم 

تعديل في الخطط التسويقية وذلك لمواجهة التغيرات الجديدة التي قد تظهر في السوق أو 

   .لمعالجة أوجه الخلل في أداء الوظائف التسويقية

  :بادلة بدورها تظم عدة مراحلوظيفة الم :وظيفة املبادلة -ب

يجب أن تحتوي السلع على بعض  ):تصميم السلعة وتطويرها ( تخطيط السلعة-

الخصائص التي تتفق مع حاجات المستهلكين ورغباتهم، وهذا يتطلب إستمرار العمل على 

  .تحسينها وتطويرها

عندما رسخت فكرة ضرورة مسايرة حاجات ومطالب المستهلكين، أصبحت إدارة 

التسويق هي المسؤولة عن تخطيط السلعة وتطويرها وتحسينها كما ينظر الوسطاء 

 .والموزعون إلى هذه الوظيفة على أنها حيوية لنجاحهم وإستمرارهم
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يعني هذا النشاط إقامة مواصفات ومقاييس معينة البد أن تتفق معها  :التنميط والتدريج -

لجودة التي يطلبها المستهلكون ويرغبونها، الوحدات المتداولة وتعبر هذه المواصفات عن ا

  .وتظهر وظيفة التنميط بصفة خاصة في المنتجات المصنعة

عملية التدريج هي عملية فرز األنواع المختلفة من السلع وفقا للمستويات الموضوعة، 

  .والتي تتضمن المقاس، الحجم، الوزن، النقاوة

على السلع والمواد أو مستلزمات هو وظيفة لتسويق الفرص منها الحصول :  الشراء-

  .اإلنتاج بقصد إعادة بيعها إلى المستهلك النهائي أو إلى المشتري الصناعي

يحتاج الشراء الناجح إلى تقدير إحتياجات المستهلكين مسبقا، وطالما أن طلبات الشراء 

 عملية يجب إرسالها مقدما يتحتم على المشتري الصناعي أن يتوقع ويتبين بما يمكن أن يكون

 .الطلب بعد مرور هذه الفترة الفاصلة من إرسال الطلب حتى إستالم البضاعة

تحويل الملكية وتحقيق (البيع في معناه الواسع ال يقتصر على إتمام المبيعات : البيع -

ولكن يتضمن كذلك تحديد المستهلك المحتمل، تنشيط الطلب، تقديم الخدمات ) المنفعة الحيازية

البيع الشخصي، : قيق لهذه الوظائف يجب على رجل التسويق أن يهتم باآلتيتحل و،للمشترين

اإلعالن، ترويج المبيعات، التغليف، الخدمات، ولن تتمكن إدارة المبيعات أن تعتمد على 

عنصر واحد فقط من عناصر عملية البيع ولكن يجب أن تصل إلى مزيج فعال يطلق عليه 

ة في القيام بوظيفة البيع ال تقتصر فقط على تخطيط هذا المزيج الترويجي، والمهارة المطلوب

  . المزيج الترويجي ولكن أيضا تحقيق التنسيق المطلوب بين عناصر هذا المزيج

  :و تشتمل على الوظائف التاليــة )املساعدة( وظائف املساندة -ـج

يرة على يعتمد نجاح العمليات التسويقية بدرجة كب: الحصول على المعلومات التسويقية - 

 حجم السوق، خصائص السكان، خصائص السلع مثل اإلدارة دالمعلومات المتوفرة عن

المنافسة، طبيعة المستهلكين المحتملين والفعليين، حاجاتهم، رغباتهم وعاداتهم الشرائية، قوة 

المنافسة، نشاط المنافسين وخططهم، اإلتجاهات السوقية، العرض والطلب، ثم تحاول تقييم 

  .علومات والعمل بذلك على تحقيق توازن المنظمة وفقا لتلك المعلوماتتلك الم

تحليل المبيعات، دراسة سجالت ( جمع هذه المعلومات سواء من مصادر رسمية يمكن

أو من مصادر غير رسمية ) المنظمة، بحوث التسويق العلميـة، التنبؤ العلمي بالمبيعـات
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صحف اليومية، أو من التقارير الدورية التي المحادثات والمناقشات، قراءة المجالت، ال(

  .1)يرفعها رجال البيع

تظهر مخاطر التسويق بسبب تغير في العرض والطلب، : تحمل المخاطر التسويقية -

ولكي تخفض المنظمة من تلك المخاطر ال بد من تخفيض التوازن بين ما هو موجود وما هو 

ف كميات مخزونة عندما ينخفض الطلب مطلوب، فمثال عندما يجد المنتج صعوبة في تصري

  2. يعمد إلى تحويل الخسارة التي سوف تحصل إلى زيادة في النفقات،عليها

وهناك مخاطر الحريق والفيضانات، تلف البضاعة، كسر بعض الوحدات أثناء النقل 

  .يمكن تحويلها إلى شركات التأمين وإلى غير ذلك من المخاطر التسويقية

هتم هذه الوظيفة بتوفير األموال الالزمة لممارسة وظائف التسويق ت:  تمويل التسويق-

المختلفة المذكورة أعاله وغيرها، خاصة في فترات الرواج وزيادة الطلب سواء من قبل 

 منتجي السلع أو الوسطاء التي يحتاجون خاللها لزيادة اإلنتاج وزيادة المخزون من السلع

  .3وكذلك زيادة النفقات الترويجية
  

  أهداف التسويق: مطلب الرابعال

بمجرد ذكر أهداف التسويق أول ما يتبادر للذهن هو هدف البيع بأكبر كمية قصد تحقيق 

أعظم ربح ممكن، غير أن هذا ليس الهدف الوحيد المرجو من التسويق، فيما يلي نعرض 

م مختلف األهداف التي يمكن الوصول إليها من خالل التسويق بالنسبة للمؤسسة أوال ث

  .المستهلك ثانيا

تسعى المؤسسة بصفة عامة إلى تحقيق الربح، ويمكن على المدى :  أهداف املؤسسة-1

  .المتوسط والطويل أن تصبو إلى ضمان توسعها واستمرارها في السوق ألكبر فترة ممكنة

 يرى بعض رجال االقتصاد بأن تعظيم الربح هو الهدف الوحيد ألي مؤسسة، : الربح-أ

د قيود كثيرة تتدخل في تحديد حجم األرباح، كتصرفات المنافسين، ومدى وجود غير أنه توج

البدائل والمنافسة والرقابة والحكومة التي تؤدي إلى صعوبة قيام المؤسسة بتعظيم الربح، 

                                                
 164 ص - مرجع سبق ذكره – محمد سعيد عبد الفتاح 1
 163مرجع ص ال نفس 2
 162مرجع ص ال نفس 3
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وبالتالي فإن مفهوم تعظيم الربح يفقد الكثير من معناه ونحن نفترض أن هدف الربح هنا 

  .يتحدد بمعدل عائد مثالي وممكن التحقيقيعني الربح األمثل الذي 

 ويعتقد الكثير أن تحقيق أكبر ربح ممكن يعتبر مسؤولية إدارة التسويق وحدها، وهذا 

  .األمر يصعب تحقيقه، ألن الربح تحققه المؤسسة بجهود متظافرة للكثير من العوامل

  :و إذا ما تأملنا معادلة الربح التي تظهر في الصورة التالية

  ). التكلفة–اإليراد  = الربح(

   سعر التكلفة-سعر البيع = هامش الربح 

فإن قيمة األرباح الحقيقية، هي عبارة عن مقدار زيادة إيراد المبيعات عن تكلفتها، 

والتكلفة، هي أحد المتغيرات التي تتكون من عناصر كثيرة، وتنتج عن جميع األنشطة في 

  .تخرج عن نطاق إدارة التسويق، في المؤسسةالمؤسسة، وبالتالي فإن معظم هذه األنشطة 

غير أن التسويق من شأنه ضمان بيع أكبر قدر ممكن من المنتوج وبالتالي تحقيق أكبر 

  .إيرادات الشيء الذي ينعكس ايجابا على الربح مهما كان الهامش صغيرا

سسة فإن أهداف النمو في المؤ، على الرغم من األهمية المعطاة لهدف الربح : النمو-ب

غالبا ما تكون ذات تأثير مباشر من تحديد أهداف التسويق وأهمها زيادة حجم المبيعات أو 

 : ومن أبرز دوافعها هي،زيادة حصة المؤسسة في التسويق أو التوسع في السوق 

وربما أن زيادة اإليرادات من المبيعات يعتبر من :  زيادة الطلب على المنتجات-

فإن زيادة الطلب على المنتجات يدفع المؤسسة إلى زيادة اإلنتاج ،األهداف المهمة للمؤسسة 

 وذلك عن طريق توسيع قاعدتها اإلنتاجية بزيادة عدد األقسام ،لتحقيق إيرادات أكبر 

والوحدات وهو ما يطلق عليه النّمو الفيزيائي للمؤسسة ويتم ذلك في حالة عدم وجود طاقة 

 .إنتاجية

ع زيادة الطلب على منتج ما دخول مؤسسات أخرى مجال يشج: زيادة شدة المنافسة -

 فيزداد اإلنتاج بنسبة أكبر من زيادة الطلب مما يجعل كل مؤسسة تسعى ،إنتاج ذلك المنتج 

  .إلى زيادة حصتها من السوق
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 بعد تحقيق األهداف السابقة يأتي دور المحافظة على ثباتها أو : البقاء واالستمرار-ـج

هذا الهدف في نظر الكثير، الهدف األول والرئيسي للتسويق، ويمكن تطويرها حيث يعتبر 

  :إلدارة التسويق أن تساهم بفعالية في تحقيق هذا الهدف إذا بذلت الجهود الكافية التالية

  . يجب على إدارة التسويق أن تنقب باستمرار، عن فرص تسويقية جديدة-

ام المعلومات التسويقية، التي تؤدي  البد إلدارة التسويق، أن تضع كهدف لها تطوير نظ-

بدورها إلى المساعدة في تحقيق أهداف المؤسسة، وفي عملية التخطيط واتخاذ القرارات، في 

 .جميع جوانب المؤسسة

 وال شك أن األهداف بأبعادها المختلفة وتسلسلها، منتشرة في جميع جوانب المؤسسة، -

 والتعديل، التي تعبر ررورية لعملية التغييوتؤدي إلى خلق االستراتيجية المنسقة، وتعد ض

  . عن العناصر األساسية، لحياة المؤسسة

يراعي التسويق جل المتطلبات الضرورية التي يريد المستهلك أن :  أهداف ختص املستهلك-2

هذه ، تتوفر في السلعة التي يطلبها، هذه المتطلبات تعتبر أهدافا يسعى التسويق لتحقيقها

  :صرها فياألهداف يمكن ح

هي التي تحقق المنفعة الحقيقية للمستهلكين وتتفق مع ميوالتهم وأذواقهم  : السلعة املناسبة-أ

  .بعد أن تكون قد صممت بالمواصفات والشكل والجودة التي يرغب فيها المستهلكون

  :تقديم السلع للمستهلكين المالئمين  

ا فيه، يتصف بمجموعة من الظاهر أن لكل سلعة وسطا ومجتمعا خاصا يمكن تسويقه

خصائص تميزه عن سوق سلعة أخرى من ثم يمكن تقسيم المستهلكين من حيث خصائصهم 

  …الى قطاعات أو فئات حسب السن، المهنة ،الدخل

حصل على السلعة التي فيه أن يهو المكان الذي يمكن للمستهلك :  املكان املناسب-ب

المنتج أيضا على اختيار المكان المناسب يحتاجها بأقل مجهود وقت وتكاليف ممكنة، ويعمل 

عند اختيار منافذ التوزيع التي سوف تتدفق من خاللها السلعة من أماكن إنتاجها إلى مواقع 

  .استهالكها لكي تقدم للمستهلكين
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ھو السعر الذي یتفق والقدرة الشرائیة للمستھلك ویحقق للمنتج عائدا  :املناسب السعر -جـ

كالیف اإلنتاج وبذلك یجب أن تكون سیاسة تسعیر واضحة ومحددة معقوال بعد أن یغطي ت

  . تعتمد على دراسة المستھلك لكي یكون مناسبا أیضا لھ

هو وقت تقديم السلعة للمستهلك في السوق ليجدها متى يشعر بالحاجة  : الوقت املالئم-د

حقق المنفعة إليها بغض النظر عن وقت إنتاجها وهنا، تبرز أهمية وظيفة التخزين التي ت

  .الزمنية عن طريق تخزين السلع إلى الوقت الذي يتزايد الطلب عليها

تحقيق أهداف التسويق وبالتالي أهداف المؤسسة ليس باألمر السهل، ذلك أن المؤسسة ال 

  . المالئمة دائما وإنما تخضع لبيئة تتكون من عدة مجاالتفتنشط في المحيط والضرو

  .تعرف على هاته البيئة ومختلف مكوناتهافي المبحث الموالي نحاول ال

   

   

   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 16

  ومكوناتها  الخارجيةالبيئة التسويقية: المبحث الثاني

إن البيئة التسويقية ألية مؤسسة كانت ومهما كان مجال نشاطها، تؤثر بصفة مباشرة أو 

 غير مباشرة على عملية تسويق منتجاتها، هذه البيئة تتمثل في مجموعة من المتغيرات التي

  .لها تأثير كبير على المؤسسة ،عندما تريد هذه األخيرة تحديد أهدافها وإستراتيجيتها

إن كل متغير من هذه المتغيرات، يستطيع أن يشكل للمؤسسة فرصة أو خطر، وفي كل 

  .من الحالتين يجب على المؤسسة التأقلم وانتهاز الفرص التي تتاح لها
  

  مفهوم البيئة التسويقية :المطلب األول

يقصد بتحليل البيئة التسويقية عملية استكشاف العوامل والمتغيرات االقتصادية 

 ، وذلك من اجل تحديد الفرص والتهديدات،السياسية واالجتماعية والثقافيةووالتكنولوجية 

 ولإللمام أكثر بمفهوم .ما بينهافيتأثر الالموجودة في بيئة المؤسسة وفهم عالقات التأثير و

 :1ض التعاريفالبيئة نورد بع

مجموعة القوى والمتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة وال " على أنها Thomsonعرفها  -

  "تستطيع الرقابة عليها ولكن يمكن اإلستفادة منها

مجموعة العوامل الخارجية للتنظيم والتي تؤثر على " فعرفها على أنها Arnoldأما  -

  .ها في األجل الطويلفعالية المؤسسة وأداء عملياتها اليومية ونمو

شيء وكل شيء خارج حدود " يعرفانها على أنها Loreh وMansfieldكذلك نجد  -

وهما بذلك يميزان بين البيئة " المؤسسة بمعنى أن البيئة هي كل ما يقع داخل نطاق المؤسسة

 الخارجية والبيئة الداخلية والتي تتضمن العالقات الشخصية بين األعضاء ومختلف التفاعالت

الحادثة بين األجزاء الداخلية، أما الخارجية فهي تتضمن أفراد مجموعات المؤسسة ومنظمات 

  .أخرى

مجموعة من القيود والفرص التي تمارس "أما حنفي سلمان عرفها على أنها  -

 االنتفاعالمؤسسات حاجياتها في ظلها والتي يقع على إدارة المؤسسة المسؤولية في تعظيم 

   .2ها مع العمل على التخفيف من سلسلة التهديدات والضغوطمما هو إيجابي من

                                                
 123  ص،  المكتب العربي الحديث،اإلسكندرية" سياسات اإلدارية تحليل وبناء وتطبيق االستراتيجيات في منشآت األعمالال"على الشرقاوي 1

 420 ص–السلوك اإلداري وتطوير المنظمات "حنفي سليمان   2
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 أن البيئـة التسويقية عبـارة عن مجموعة العوامـل المحيطـة           من كل هذا يمكنا القول    

بالمؤسسة والتي تؤثر على نشاطاتها وعالقاتها، كما أنها تتأثر بها، إذن فالبيئة التسويقية تتأثر    

تمنحها فرص كما يمكن أن تعيق نشاطاتها بالتهديدات وتؤثر في قرارات المؤسسة بحيث أنها 

  .جب على المؤسسة أن تتكيف معها للتخفيف من حدتها وما يمكن أن ينجز منهايالتي 

إن البيئة التسويقية تتصف بالتغير المستمر وتفرز نتيجة لذلك فرصا تسويقية قد تـساعد              

 وتهديدات قـد تـؤدي إلـى    ،ل على زيادة قدرتها التنافسية وتجعلها في وضع أفض     المؤسسة

إضعاف قدرتها التنافسية ومكانتها في السوق أو إفالسها أو فنائهـا، لـذلك يتوجـب علـى                 

ـ نوالت أن تتابع التغيرات التي تطرأ على العوامل البيئية الداخليـة والخارجيـة              المؤسسة  ؤب

  .ذلك البحوث التسويقية كأداة للحصول على المعلومات الالزمة عن ةبسلوكها مستخدم

  يجدر بنا هنا إيراد مفهوم الفرصة والتهديد للسماح باإللمام أكثر بالموضوع

هي عبارة عن مجال جذب معين يمكن المنظمة من خـالل قيامهـا             : الفرصة التسويقية  -أ

ظهور مواد جديدة، صعوبة دخـول     :  تحقيق مزايا تنافسية، مثال     من ببعض الجهود التسويقية  

  …ة عدد المستهلكين، المنافسين إلى السوق، زياد

 هو عبارة عن تحد غير مرٍض أو غير مقبول يواجه المنظمة ويترتب عليه              :التهديد -ب

 -في حالة الجهود التـسويقية الهادفـة والمنظمـة        –اضطراب في بيئة العمل مما ينتج عنه        

جد ومن األمثلة على التهديد ن    ..  أو اإلفالس أو الفناء،    المؤسسةانخفاض حاد في رقم مبيعات      

إلغاء الدعم الحكومي عن المنظمة، إصدار قوانين لحماية البيئة من التلوث، ارتفاع أسـعار              

  .الطاقة، تغير في تكنولوجيا الصناعة

أما عن عوامل هذه البيئة، فمنها ما يمكن التحكم فيها إلى حد معين وهي عموما عوامـل       

  :يمكن حصرها في النقاط التالية. داخلية قليلة

األمثل لعوامل اإلنتاج التي تتيحها البيئة الخارجية، تجدر اإلشارة هنا إلى أن     االستغالل   -

سعر المواد األولية يعتبر خاضعا للبيئة الخارجية، أما ما نحن بصدد الحـديث عنـه فهـو                 

 .استغالل هذه المواد بصفة تتيح للمؤسسة االستفادة منها إلى أكبر حد ممكن

 كفاءة اليد العاملة -

 ات ما بعد البيعتوفير خدم -
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العمل على تطوير المنجات بصفة دائمة لجعلها تتماشى ومتطلبات المستهلك انطالقـا             -

 .من توفر المؤسسة على سياسة بحث وتطوير ناجعة وفعالة

 القوة المالية للمؤسسة التي تضعها في خدمة الخطة التسويقية -

لتحكم فيهـا، والتـي تعتبـر       أما عن العوامل التي يصعب ا     :  مسعة املؤسسة يف السوق    -جـ

جية نوردها فيما يلي مقـسمة      رالمؤسسة في عديد األحيان طرفا متأثرا بها، فهي عوامل خا         

  .بين جزئية وكلية
  

  البيئة اخلارجية اجلزئية للتسويق: المطلب الثاني

و تتمثل هذه العوامل في العمالء، الموردون، الوسطاء التسويقيون، المنافسون، منظمات           

  .بالمؤسسةخرى ذات صلة وجهات أ

يتوجب على إدارة التسويق أن تقوم بدراسة أسواقها بدقة، وفي مقدمتها العمالء             : العمالء -1

من حيث حاجاتهم ورغباتهم وخصائصهم الديموغرافية لما في ذلك من أثر ملموس في نجاح            

  .خططها وبرامجها التسويقية واإلنتاجية

  :أسواق العمالء التي تروج فيها سلع المنظمات وهيأنواع من ) 5(و في الواقع نجد خمسة 

  . الشخصياالستخدامويمثل األفراد واألسر الذين يشترون السلع بغرض   :االستهالكي السوق -أ

 ويمثل المنظمات التي تشتري السلع والخدمات بهدف اسـتخدامها فـي      : سوق املنتجني  -ب

  .عملياتها اإلنتاجية

ل المنظمات التي تقوم بـشراء الـسلع بغـرض بيعهـا             ويمث :-الوسطاء– سوق الباعة    -ج

  .لآلخرين والحصول على أرباح

 تمثل الحكومات أو المنظمات الحكومية التـي تقـوم          : سوق املؤسسات واهليئات احلكومية    -د

بشراء السلع والخدمات من أجل استخدامها في مجال الخدمة العامة أو لتقديمها للمؤسـسات              

  .وأفراد هم بحاجة إليها

 وتشتمل على المستهلكين والمنتجين والباعة والوسطاء والهيئـات         : السوق الدوليـة  -ـه

  .الحكومية في البلدان األخرى
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ويمثلون المنظمات واألفراد الذين يوردون للمنظمة كل ما يلزمها مـن المـواد    : نو املورد -2

، …الت، قطع الغيـار،     والثانوية واآل ) الخام(الالزمة لعملياتها اإلنتاجية مثل المواد األولية       

فلكي تتمكن المنظمة من إنتاج سلعتها تحتاج إلى األيدي العاملة والمواد الالزمـة المختلفـة               

  .وهذا لضمان استمرارية اإلنتاج فيها

فالتغيرات التي تطرأ على الموردين تؤثر بشكل كبير على األنشطة التـي تمارسـها إدارة               

 أسعار المواد المشتراة يؤدي إلى زيادة مؤكـدة فـي           اإلنتاج والتسويق، فمثال أي ارتفاع في     

أسعار السلع المنتجة والعكس صحيح، كذلك النقص الحاصل في بعض المواد بسبب التأخير             

في وصولها قد يؤدي إلى خلل إنتاجي مما ينعكس على قدرة المنظمة فـي تنفيـذ طلبـات                  

ة المستمرة والمتكاملة الجوانب    عمالئها، ولذلك يتوجب على المنظمة أن تقوم بالدراسة الدقيق        

للموردين وذلك لكي تضمن توافر ما تحتاج إليه مـن مـواد مختلفـة بالكميـة والجـودة                  

  .المطلوبتين، وبالسعر المناسب وبالوقت المالئم ومن مصدر الشراء المناسب

 ويمثلون المنظمـات التي تساعد المؤسسة في نقل وتوزيـع وبيـع            : الوسطاء التسويقيون  -3

  :مجموعات هي) 04(ا للعمالء، وهذه المنظمات نجدها في أربعة سلعه

 يمثلون الشركات واألفراد الذين يساعدون المؤسسة في إيجاد العمالء أو : الوسطاء التجار-أ

  . يقومون بعملية البيع لهم

 وهي الشركات أو المؤسسات التـي تـساعد         : الشركات املتخصصة بتنظيم حركة السلع     -ب

  .ة والمتمثلة في شركات التخزين وشركات النقلالمؤسسة المنتج

 وتتمثـل في مؤسسات البحوث التسويقية ووكاالت       : وكاالت تقدمي اخلدمات التسويقية    -ـج

  .الخ…اإلعالن والدعاية، 

ـات التأمين :  مؤسسـات اإلقراض املالـي والتأمني-د وتتمثـل في مؤسسات اإلقراض ومؤسس

  .على تمويل نشاطهـا وتؤمن عليها من بعض األخطارالخ التي تساعدهـا ... والمصارف
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والتي تشير إلى المنافسة المباشرة بين المنظمات التي تقـوم بإنتـاج نفـس              :  املنـافسون -4

المنتجات أو الخدمات، فالمنافسة تختلف من قطاع إلى آخر، فنجد منافـسة مكثفـة وشـديدة     

  .وأخرى محدودة

  :دد درجة شدة المنافسةفي الواقع هناك ثالثة عومل أساسية تح

  .عدد المنظمات التي تتحكم في المعروض من منتج معين -

  .سهولة أو صعوبة دخول بعض المنظمات إلى السوق -

  .العالقة بين حجم المعروض من المنتج والمطلوب منه -

  :أما فيما يتعلق بهيكل المنافسة فإن هناك أربعة أشكال للمنافسة هي

لحالة عندما تكون منظمة واحدة فقط تقوم بإنتاج سـلعة أو تقـدم     تكون هذه ا   : اإلحتكار -أ

  .خدمة ليس لها بديل

 يحدث عندما يكون عدد محدود من المنظمات تسيطر على اكبر حـصة      : إحتكار القلة  -ب

  .من منتج معين

 يظهر هذا الشكل من المنافسة إذا كان هناك عدد كبير من المنظمـات      : املنافسة الكاملة  -ج

ات ال يمكن تمييزها، ولهذا للمنافسة شروط أخرى لظهورها وهي وجود عدد كبير             تقدم منتج 

من المشترين وسهولة الدخول إلى السوق بواسطة المنظمات الجديدة وعدم قـدرة المنظمـة             

الواحدة على التأثير في سعر المنتـج بصورة منفردة ووجود معرفـة تامـة بالسوق لكـل              

  .من البائع والمشتري

 تحدث هذه المنافسة عندما يكون عدد كبير من المنظمات التي تنتج            :سة اإلحتكارية  املناف -د

نفس المنتج، حيث تسعى كل منظمة منها أن يكون منتجها مميزا ومختلفـا عـن منتجـات                 

  .المنظمات األخرى

  :هناك أنواع مختلفة من المنافسين والتي تتمثل فيما يلي

  . الرغبة التي يريد المستهلك إشباعهانوعية  يكون التنافس هنا على:منافسو الرغبة -

 السلع التي يرغـب المـستهلك       حول نوعية  المنافسة هنا    تدور : منافسو السلع البديلة   -

  . الرغبة نفسبشرائها إلشباع
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  : منافسو السلع المتشابهة-

  . منافسو العالمات المختلفة-

  : وتتمثل في:باملؤسسة  املنظمات واجلهات ذات الصلة-5

 وتتمثل في مؤسسات اإلستثمار المالـي واألسواق المالية والمـساهمين          :وساط املالية  األ -أ

التي تؤثر بشكل واضح وملموس على مدى قدرة المؤسسة في تـأمين احتياجاتهـا الماليـة                

  .لتغطية برامجها اإلنتاجية والفنية والتسويقية

مجـالت وهيئـات    وتتمثل في هيئـات تحرير الـصحف وال      : املؤسسـات اإلعالميـة  -ب

ي تقوم به المؤسسة ونتائج ذ أخبار وأنباء متعلقة بالنشاط ال   اإلذاعة والتلفزيون التي تقوم بنشر    

  .أعمالها

 يتوجب على المؤسسة المنتجة أن تهتم بكـل مـا تتخـذه الهيئـات               : اهليئات احلكومية  -ج

  .الحكومية من إجراءات وتدابير متعلقة بنشاطها ومنتجاتها

 وتشمل مجموعات ومنظمات حماية البيئة، منظمـات حمايـة         :أثري الشعبية  جمموعات الت  -د

 الخ التي تشعر بالقلق لبعض القرارات اإلنتاجية والتسويقية التي تتخذها بعض           …المستهلك،  

آثار سلبية تضر بـصحة أفـراد المجتمـع والبيئـة       من  المؤسسات لما يترتب على تطبيقها      

  .المحيطة بهم

 المستمر مع مجموعات األفراد     باالتصال فالمؤسسة تقوم    :ظيمات احمللية  اموعات والتن  -ـه

والتنظيمات في المنظمة التي تعمل فيها وذلك بتحديد شخص يتولى مسؤولية االتصال الدائم             

  .مع هذه المجموعات ويكون هذا بحضور اجتماعاتها واإلجابة على تساؤالت أعضائها

تتعرف بدقة على الرأي العام ألفراد المجتمـع         فيتوجب على المؤسسة أن      : اجلمهـور -و

  .فيهـا وسلعهـا المنتجـة نظرا لما له من أثر على نشاطاتها اإلنتاجية والتسويقية

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 22

بعد عرض مختلف العوامل المكونة للبيئة الخارجية الجزئية، ننتقل لشرح مكونات البيئة 

، الثقافية، الديمغرافية، الطبيعية، دية، االجتماعيةاقتصالاالخارجية الكلية متمثلة في العوامل 

  . لوجيةوانونية، والعوامل التكنقالسياسية وال
  

  البيئة اخلارجية الكلية للتسويق: المطلب الثالث

إن مؤشرات السوق االقتصادية تتصل بتحديد الخطط التسويقية وتتمثل          : االقتصادية العوامل -1

طريقة توزيعه علـى حجـم الـسكان،    في معدل النمو االقتصادي، معدل الدخل ومصادره و  

  .األنماط االستهالكية

ومن العوامل والمتغيرات االقتصادية ال تتصل بمؤشرات الكمية وغير الكمية لالقتـصاد            

وإنما بالسياسات االقتصادية العامة بالذات السياسة المالية والنقدية للدولة، فوائـد االدخـار،             

  .ضخم في اقتصاديات السوق على وجه الخصوصباإلضافة إلى السياسة الخاصة بمعالجة الت

فإن ظاهرة التضخم ستؤدي إلى انخفاض وتناقص القدرة الشرائية وهذه األخيـرة تمثـل              

  .تحديا كبيرا إلدارة التسويق خاصة في مجاالت النوايا الشرائية للمستهلكين

ية كونها فلهذا وجب على رجال التسويق أن يأخذ بعين االعتبار هذه المتغيرات االقتصاد

  تؤثر في قراراته االستراتيجية

و هي أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في النشاط الذي تمارسه :  الدميغرافية العوامل -2

إدارة التسويق في المنظمة، ألن السوق يتشكل من السكان فبدون سكان ال يمكن أن يوجد 

  .سوق

ما ومؤثرا في نشاط فالتغيرات التي تطرأ على عـدد السكان تلعب دورا هاإذا 

منظمات األعمال، فزيادة عـدد السكـان يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها والعكس 

   .صحيح عند نقص عدد السكان هذا يؤدي إلى نقص الطلب على منتجاتهـا

كما تتمثل العوامل الديموغرافية أيضا بحركة السكان وتنقالتهم من منطقة إلى أخرى 

  .ة المهاجرينضمن البلد الواحد وحرك
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و لهذا فعلى إدارات التسويق في منظمات األعمال أن يقوموا بإعداد التنبؤات عن 

التغيرات السكانية من مختلف جوانبها وأخذ أثرها بعين اإلعتبار وهي سياساتها وخططها 

  .وبرامجها التسويقية

جتماعیة القیم القیم االجتماعیة السائدة، التقالید واألعراف اال : االجتماعيةالعوامل-3

المؤثرة في المدینة والریف المعطیات الناتجة عن تحلیل البیئة االجتماعیة وعناصرھا الثابتة 

  .والمتغیرة
  زيادة إلى العوامل الديمغرافية أي السكانية حيث تشمل الهيكل السكاني من حيث الجنس 

ع إشباع حاجيات واألعمار، فعلى صانعي االستراتيجية التسويقية مراعاة هذه العوامل م

  .المجتمع من سلع وخدمات دون أن تهتم بالعادات والتقاليد االجتماعية واألخالقية

فعندما يظهر تحسين تكنولوجي مفاجئ في منتج معين من دون أن تكون لدى المؤسسات 

الصناعية المعينة بهذا التطور القدرة على مواكبة التحسين التكنولوجي الجديد فمن المؤكد أن 

  .ور منتجات أو خدمات هذه المؤسسةتتده

إن التكنولوجيا الحديثة ال تمنح ميزة تنافسية نوعية للمنتج أو الخدمة حسب وإنما تمنح 

المنتج أو الخدمة ميزة تنافسية ألن أي تحسين أو تطوير في التكنولوجيا يؤدي في المدى 

  .المتوسط والبعيد إلى تخفيض

  .تكاليف عناصر اإلنتاج -

 .اليب ونظم اإلنتاجتحسين أس -

  امتالك القدرة على المنافسة السعرية -

  :تتمثل أھم ھذه العوامل فیما یلي:   العوامل الطبيعية-4

، … والمعادن مثل الحديد، الذهب، … مثل الماء، البنزين، : نقص يف بعض املوارد الطبيعية-أ

ل إما على تغيير هذا النقص يؤدي بمنظمات األعمال إلى زيادة أسعار المنتجات والعم

  .العادات اإلستهالكية لألفراد أو إيجاد بعض البدائل لتلك المنتجات
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إن أهم مصدر للطاقة هو البترول الذي يتواجد بكميات محدودة  : ارتفاع أسعار الطاقة-ب

وبأسعار غير مستقرة والذي يشكل تهديد للمنظمات الصناعية، فزيادة تكاليفه يؤدي إلى زيادة 

  .تاج وبالتالي إرتفاع أسعار سلعهاتكاليف اإلن

إن هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير في المستقبل إذا استمر بالتزايد على  : التلوث البيئي-ـج

كثير من الموارد الطبيعية، فتصاعد الدخان يؤثر على الهواء الذي نستنشقه، ورمي النفايات 

، فاإلهتمام المتزايد بهذه …والفضالت في البحار والمحيطات يؤثر على الثروة السمكية، 

  . المسألة يفتح المجال إلدارات التسويق إليجاد وسائل وأدوات للصراع ضد هذا التلوث البيئي

تتعلق العوامل والمتغيرات السياسية والقانونية بسياسات الدولة  : السياسية والقانونيةالعوامل5

  .العامة وبرامجها التنموية و خططها االستثمارية

ل الحاسم في تأثير العوامل السياسية والقانونية والتشريعية على ميدان األعمال إن العام

هو مدى توفر االستقرار السياسي والقانوني والتشريعي في الدولة والمجتمع ذلك ألن عدم 

االستقرار يزيد بدرجة كبيرة من مخاطر تطبيق االستراتيجيات ويضع كل قرارات اإلدارة 

  . تثمار في ظل مخاطر كبيرة قد تؤدي بها إلى اإلفالس والفشلالخاصة باإلنتاج واالس

إن العوامل السیاسة والقانونیة قد تخلف بصورة متزایدة فرص جدیدة لالستثمارات 

 طابع سلبي یقلل من فرص المبادرة واالستثمار ویرفع من اتالصناعیة و التجاریة وقد تكون ذ

  .درجة المخاطر غیر المتوقعة

إن التقدم التكنولوجي لھ آثاره السلبیة واإلیجابیة على المجتمع :  كنولوجية العوامل الت-6

ویتضح ذلك في الطریقة التي یتم بھا استخدام ما ھو متاح لنا من تطور تكنولوجي، فمن اآلثار 

 وتنوع ل یساعد على رفع مستوى معیشة األفراد واإلنتاج الكبیر مع مجھود أقأنھاإلیجابیة 

 تطویر وسائل النقل الجماعي في آثاره السلبیة فتتمثل اوالسلع في األسواق، أموتعدد المنتجات 

  … القنابل، الصواریخ، اختراعوتدمیر ثروات األرض مثل 

و يبين اإلطالع الميداني أن التطور التكنولوجي عملية مستمرة يتم بموجبها وضع سلع 

  …من اآلالت الكاتبة، جديدة محل السلع السابقة لها مثل حاسبات إلكترونية بدال 
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لهذا يؤكـد على ضرورة قيـام إدارات التسويـق في المنظمـات بالتفهـم التام والمتابعة 

  . المستمرة لنتـائج البحوث العملية لما لها من أثر على نشاطي اإلنتاج والتسويق معا

ث  بالمتخصصين في مجاالت البحاالتصالكما يجب على إدارات التسويق أن تكون دائمة 

العلمي وتحفيزهم على القيام بالدراسات واألبحاث التي تساهم في تحقيق أهداف المنظمات 

  .بصورة أفضل

و هي معقدة تتكون من رموز وحقائق متولدة في مجتمع والتي  :  العوامل الثقافية-7

يد  من مجموعة من العادات والتقالانطالقاتنتقل من جيل إلى آخر، فالثقافة سلوك يتعلمه الفرد 

 وتشريعـات ومبادئواألعراف وهي تترك بصماتها على كل ما يحيط باإلنسان من فنون 

وأحكـام، وتتكون عبر أوقات طويلة، مثال فكرة أن المرأة تتعلم وتعمل، إذن الثقافة تتغير 

ببطء عبر الزمن األمر الذي يفرض على إدارات التسويق في المنظمات أن تتفهم ثقافة 

  . في أن تستغله كسوق لمنتجاتهاالمجتمع الذي ترغب

 Subculturesوفي داخل كل ثقافة رئيسية ألي مجتمع يوجد عدد من الثقافات الفرعية 

 ما هي إال فئة من األفراد يشعرون بكينونة واحدة ومتميزة عن تلك -الفرعية–وهذه الثقافة 

  .المتعلقة بالثقافة األم

  . الخ… بعض المنتجات مثل الطعام، المالبس،يظهر تأثير هذه الثقافات الفرعية في استهالك

رأينا كيف أن البيئة يمكنها التأثير بشكل كبير على الخطة التسويقية للمؤسسة، وكيف أنه 

  .يمكن في بعض الحاالت تعطيلها نهائيا نظرا ألهمية البيئة البالغة
  

  جد ضرورية ومتكاملة تتدخل مباشر في إنجاح الخطةىغير أن هناك عوامل أخر

 يسمى بالمزيج التسويقي الذي ام صر الداخلة فياالتسويقية، وهي المتمثلة في مختلف العن

  سنراه من خالل المبحث الثالث
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  المزيج التسويقي وعناصره: المبحث الثالث

 والسياسات والعمليات التي تمارسها طيعبر المزيج التسويقي عن مجموعة من الخط

  .اجات المستهلكين وتحقيق الربح للمؤسسةاإلدارة التسويقية بهدف تلبية ح

ويعرف المزيج التسويقي على أنه مجموعة من الوسائل والعناصر التي تملكها وتستغلها 

   1المؤسسة لتحقيق أهدافها في السوق المستهدفة أو الجزء السوقي المستهدف

ة المسطرة من يضم المزيج التسويقي أربعة عناصر البد من تكاملها لتحقيق األهداف التسويقي

  طرف المؤسسة
  

  )السلعة(سياسة املنتوج : المطلب األول

 التي تهدف إلى ةيعتبر المنتوج مجموعة الخصائص المادية وغير المادي: تعريف املنتوج - 1

إشباع حاجات المستهلك عن طريق قيامه بالمبادلة في السوق المستهدفة، والتي تتضمن 

فأن المنتج قد يكون في صورة . ة واالجتماعية والنفسيةمجموعة من المنافع الوظيفية والمادي

سلعة أو خدمة أو فكرة أو أي تركيبة تجمع بينهم شرط أن يكون قادرا على إشباع تلك 

  .2الحاجات والرغبات 

يمكن تقييم السلعة من حيث استخداماتها إلى سلع استهالكية وسلع : تصنيف املنتجات -2

د لالستهالك النهائي والسلع الصناعية فهي التي تستخدم في صناعية، فالسلع االستهالكية تع

  .اإلنتاج التجاري لسلع أخرى

وهي المنتجات التي يقوم المستهلك بشرائها إلشباع حاجات  :السلع االستهالكية -أ 

  3.ورغبات أفراد أسرته

ل و تسمى أیضا بالسلع اإلنتاجیة وھي السلع التي یشتریھا المستعم :السلع الصناعية-ب

  .نتاجیةاإلالصناعي الستخدامھا في األغراض الصناعیة و

                                                
  23. األسكندرية، ص: الدار الجامعة) المفاهيم واالستراتيجيات(محمد فريد الصحن التسويق  1
  . 8ن للنشر والتوزيع، األردن ص ادار الزهر" استراتيجيات التسويق"أن العيد طسعد غالب ياسين، وقح: د لعالق وبشير ا 2
  .202ص1997 األردنھران للنشر والتوزیع،ز، دار "التسویق في المفھوم الشامل"زكي خلیل مساعد زكي خليل المساعد :  د3
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تمر أغلب السلع بدورة معينة ال تختلف كثيرا عن حياة اإلنسان، ويهتم  : دورة حياة املنتوج -3

 إلستراتيجيةرجل التسويق بمراقبة السلعة ووضعها خالل دورة حياتها حتى يمكنهم التخطيط 

  1.تسويقية تناسب كل مرحلة

م تؤثر دورة حياة المنتوج على طبيعة وشكل استراتيجيات مختلف عناصر وبشكل عا

  .المزيج التسويقي باإلضافة إلى هامش الربح الذي تحققه السلعة الواقعة ضمن هذه الدورة

  :يجب األخذ بعين االعتبار ما يلي عند دراسة دورة حياة المنتوج

 أو غير ملموسة أي أن تكون يمكن أن تكون المنتجات التي تمر بدورة حياة ملموسة -

  .سلع أو خدمات أو أفكار

ليست الفترات الزمنية التي تقر بها دورة حياة المنتوج متساوية كل مرحلة ربما  -

  .تطول أو تقصر

  .جميع المراحلبيمكن عدم مرور أحد المنتجات  -

 يحدث أن منتوجا ناضجا مضمحال قد يعاود السوق االهتمام به لمدة مؤقتة أو قد -

  2.يفشل المنتوج عند تقديمه

  :ولكن عموما يمكن حصر الراحل التالية

 اأن لهذه المرحلة أهمية بالغة بالنسبة لحياة المنتوج في السوق ففيه:  السلعةتقديم مرحلة -أ

نجد أن االهتمام الرئيسي لبحوث التسويق هو التأكد من أن كل شيء يحدث في السوق 

لى المنتج أن يختار الوقت المناسب ليضع المنتوج في يتماشى مع التوقعات المسبقة، فع

  .السوق الذي يستجيب لطلبات المستهلكين

يمكن القول بأن هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية للمنتج، حيث تبدأ :  مرحلة النمو-ب

، وذلك يفسر إلنتاجهظاهرة انتشار المنتوج وزيادة عدد المستهلكين وظهور بعض المنافسين 

  .سوق وتطورات القدرات اإلنتاجيةباتساع ال

في هذه المرحلة يصبح المنتوج معروفا في السوق كما أن الزيادة في  : مرحلة النضج-ـج

حجم المبيعات تكون بمعدالت اقل في بداية المرحلة ثم تتصف باستقرار رئيسي، ويأخذ 

                                                
  .242 محمد فريد الصحن مرجع سابق ص 1
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ب عليه المنتوج نمطا من حيث الجودة ويصبح معروفا لدى المستهلكين بشكل يجعل الطل

  .  إضافة هذه المرحلة قدر اإلمكان الرتفاع هامش الربحبالتسويقكبيرا، لهذا يحاول المهتم 

شبع السوق، وتبرز هنا منتوجات أوهي التي يكون فيها المنتوج قد : مرحلة اإلشباع-د

التي تكون السبب المباشر في انخفاض حجم المبيعات الستغناء الكثير من وجديدة بديلة 

، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض األرباح، كما يحاول المهتم بالتسويق طلبهين عن المستهلك

 في الطلب على المنتوج في صالتوغل في أسواق جديدة لتسويق المنتوج بهدف ترميم النق

  .األسواق التقليدية

في هذه المرحلة تتجه المبيعات نحو االنخفاض وأحيانا و:  مرحلة االحندار أو التدهور-ـه

هذا نتيجة وصول السوق إلى مرحلة التشبع، أو نتيجة لظهور تقنية فنية ، وكبيرةبسرعة 

   .العادات االجتماعية ألفراد المجتمعوجديدة للتغيير في بعض القيم 

إلى جانب المراحل السابقة يمكن لدورة حياة المنتوج أن تأخذ عدة أشكال وأحجام، فبعض 

 وبعضها يعيش لفترة قصيرة كما هو الحال صيبها الفشل بعد تقديمها للسوقيالمنتجات 

وهناك منتجات أخرى تمتد حياتها لعدة قرون كالقهوة أو إلى ) Les modes(بالنسبة للمودات 

  .عشرات السنين

  :1قرارات املنتجات -4

مصطلح يعني استخدام األسماء والكلمات أو العبارات أو العالمات أو الرموز :  التميز-أ

 التي يقدمها البائع أو مجموعة من الباعة، ويمكن تميز المنتجات أو الخدمة أو الفكرة

  :2باألتي

هو كلمة أو حرف أو مجموعة كلمات أو حروف التي يمكن : االسم التجاري المميز -

وهكذا، ويهدف ... )صابون(أو لوكس ) سيارة(نطقها لتميز السلعة أو الخدمة مثل بيجو 

  .مثيالتهاإلى تمييز كل سلعة عن االسم التجاري 

وهي رمز أو تصميم أو شكل أو لون مميز أو حروف أو صور : العالمة المميزة -

  .، فمثال تستخدم الخطوط الجوية عالمة الطير أو السهمالنطقميز المنتوج بالنظر أو نللتدليل، و

                                                
  .246مرجع سابق ص، زكي خليل المساعد:  د1
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وتهدف العالمة المميزة إلى تميز جميع منتجات المنظمة بالنسبة إلى المنظمات األخرى 

  .في السوق

يعني له ) فتاح باشا(ميزة لشخصية تجارية مثل موهي العالمة ال: الشخصية التجارية -

  .شركة المنتجات الصوفية

وهي أما أن تكون لها اسما أو عالمة لها : العالمة التجارية أو الماركة التجارية -

ة، حماية قانونية، تمنح لصاحب العالقة عندما تستعمل فأنها تصبح عالمة تجارية مسجل

فهذا اصطالح قانوني يسمح للبائع أن . ويقتصر استعمالها على منتوج معين أو موزع معين

  .يحصل على حقوق خاصة ويحضر على منافسين استخدام نفس العالمة التجارية

وهو عملية حفظ محتويات المنتوج، ويشتمل على الغالف الخارجي والعبوة، : فليغ الت-ب

يرات في المواد المستخدمة في تصميم العبوة مثل البالستيك،  التطور إلى إحداث تغيأدىوقد 

  .الخ... ن فايالسولووالورق 

ويتضمن الغالف االسم والعالمة التجارية وكذلك التعليمات الخاصة بالمنظمة والتي تتمثل 

  :في

  .المقترحات ومعلومات األمان بالنسبة للمنتجات المعقدة والخطيرة كاألدوية ·

  .االستعمالطرق ات التي تتحدث عن الهدايا والكتيب - ·

  :وللتغليف أهمية كبيرة في

المحافظة على المحتويات وتوفير الحماية لها، وذلك أثناء عملية التعبئة والنقل  -

  .التداولو

سهولة استخدام العبوة مرة ثانية، حيث يعمل المصممون على تصميم عبوات  -

 .ألوان جذابة بهدف زيادة المبيعاتلالستخدام مرة ثانية، وتتمتع بتصاميم وأشكال و

يعد التغليف وسيلة اتصال بالجمهور بغرض تعريفه بمفهوم المنظمة وتعليماتها  -

 .الخاصة باستخدام المنتوج

يعد التغليف أداة للشهرة والتميز وخصوصا بالنسبة للمنظمات التي تركز على دوافع  -

  .الشراء لدى المستهلكين
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معظم المستهلكين وكذلك احتياجات تجار التجزئة، وضمان أن يرضي الغالف الجدية  -

 .قنوات توزيع مناسبة

 .يساهم التغليف في تمكين المنظمة من السيطرة على قطاعات سوقية جديدة -

  .يساهم التغليف في تمكين المنظمة من تعبئة عد من الوحدات من نفس المنتوج بعبوة واحدة -

ھا المستھلك أو المستعمل الصناعي والمثبتة على غالف المعلومات التي یزود ب:  التبيان-ج

    :المنتوج موضحا لھ نوعیة المنتوج وشكلھ وجودتھ وكیفیة استعمالھ وفترة االستعمال، أي
  .مواصفات المواد الداخلة في تركيب المنتوج -

  .األغراض والفوائد التي يمطن أن يؤديها المنتوج -

  .التي تحتويها العبوةحجم العبوة والوزن وعد الوحدات  -

طريقة االستعمال، أي كيفية استخدام المستهلك أو المستعمل للمنتوج كالمواد الغذائية  -

  .المعلبة واألدوية مثال

طريقة المحافظة على المنتوج، إذ تبني حفظه في األماكن المناسبة وفي درجة حرارة  -

  .مناسبة

 یحصل علیھا المشتري من المنتج أو الوعود الصریحة أو الضمنیة التيوھو   الضمان-د

  .الموزع والتي تتعلق بأداء المنتوج

فالضمان الصريح هو االلتزام الذي يقدمه المنتج أو الموزع كتابة إلى المستهلك أو 

  .المستعمل الصناعي، بحيث يؤدي إلى إقناع المستهلك لشراء المنتوج

و المنتج إلى المستهلك أو  التي يقدمها الموزع أةأما الضمان الضمني فهو النصيح

  .المستعمل الصناعي كون المنتوج سيفي بالغرض المطلوب

  : إلىالضمانو یھدف 

ونعني بها حماية المستهلك من أي مخالفة مما يقدم له من منتجات حيث : الحماية-

 . تعطى له ضمانات صريحة وضمنية بسب مكوناتها أو عدم تماشيها أو انطباقها مع المعاير

يؤدي الضمان إلى تشجيع المستهلكين على شراء المنتجات حيث أنه يطمئن : يجالترو -

  .المستهلك ويزيد من ثقته بالمنتوج
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  سياسة التسعري: المطلب الثاني

إن التسعير في حد ذاته ال يعتبر معيار أو مؤشرا يعبر عن قدرة الشركة في تحقيق 

 ستهدفة فحسب بل إن التسعير جزء الأهدافها من تعظيم األرباح وبقائها في األسواق الم

 وعنصرا فعاالً لسياسات ، إذ كل عالقة متداخلة مع األخر،يتجزأ من المزيج التسويقي

  .الشركات المتخذة لتسهيل الوصول إلى أسواقها المستهدف ومواصة سيرها

العنصر التسعير هو التغير النقدي لقيمة السلعة في وقت ومكان معين وهو :  مفهوم التسعري: 1

  . 1الوحيد من المزيج التسويقي الذي يمثل إيراد المنشأة

  . 2يعرف كذلك أنه القيمة المحددة للمنافع التي يحصل عليها الفرد من السلع أو الخدمات

يعتبر التسعير من أهم السياسات التي تؤثر على مجرى الشركات في مسارها : أمهية التسعري-2

مد أهمية التسعير في القـرارات التي تتخذها من أجل االقتصادي ودرجة نجاحها حيث تست

  .زيادة الربحية والذي بدوره يعمل على جذب المستهلكين

وتزداد أهمية السعر كعنصر أساسي في المزيج التسويقي ألي مؤسسة وذلك لألسباب 

  : التالية

 تتولى أن كل سلعة أو خدمة لها سعر معني حتى ولو كانت تقدم بالكلفة إذا كانت الدولة

  . ولهذا فالسعر عنصر أساسي من عناصر المزيج التسويقي ألي نوع من التنظيمات،تسعيرها 

 ،أن قرارات التسعير لها تأثير هام على عناصر المزيج التسويقي األخرى مثل األعالن 

  .إلخ.... وتنشيط المبيعات،التوزيع 

مات التي تمنح للموزعين  والخصو،فالسعر العالي يجب أن يدعمه حمالت إعالمية معينة 

  وهكذا ...لها أثر مباشر على إستعداد ورغبة الموزعين في توزيع منتجات مؤسسة

كما تظهر أهمية قرار التسعير في المؤسسة عندما نعرف أن تحديد السعر ليس في حد 

ذاته القرار األخير الوحيد بشأن عملية التسعير بل هناك عدة قرارات أخرى مكملة منها 

  .سعر لكل شكل من األشكال واألحجام المختلفة وتحديد سعر لكل منطقة أحيانًاتحديد 
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إذا كان هناك داع لالختالفات أو اتخاذ قرار بعدم اختالف بين بعض المناطق وتحديد 

أسعار الخدمات التي ستقدم السلعة وتحديد أسعار البيع لكل فئة من العمالء والموزعين 

منحها المؤسسة وحجم كل منها وشروطه واتخاذ قرار بشأن وتحديد أنواع الخصومات التي ت

  .سعر البيع بالتجزئة المستهلك النهائي في حالة توزيع السلعة عن طريق الموزعين

  : للتسعير أهداف يمكن أن نحصرها فيما يلي : أهداف التسعري-3

 . المزيج األمثل والذي يحقق للشركة أكبر قدرة ممكن من العائد

بر حصة من السوق ألن تعظيم األرباح في األجل الطويل يتحقق الحصول على أك ·

 .بالحصول على نصيب كبير من السوق

 وتهدف اإلدارة هنا إلى تحقيق معدل عائد ،تحقيق معدل عائد معني على االستثمار ·

 .محدد مقدما وتسعى إلى األسعار التي تسهم في الحصول على عائد أكبر

 ،مجاراة اآلخرين لك يجعلها في موقع القيادة أودعم المركز التنافسي للمؤسسة وذ ·

 .وتزداد المنافسة السعرية في قطاعات السوق المنخفضة الدخل

استخدام التسعيرة في دعم الجهود الترويجية وذلك بتقديم السلعة بأسعار مرتفعة لتؤكد  ·

 بها أو أن نوعية السلعة مرتفعة عن مثيلتها من السوق، أو تقديم السلعة األخرى المرتبطة

ترويج سلعة أخرى للمؤسسة بما يسهم في الوصول إلى أعلى ربح جماعي لمنتجات 

 .المؤسسة كلها

استقرار األسعار حيث تسعى بعض المؤسسات إلى المحافظة على إستقرار األسعار  ·

كهدف سعري في فترة زمنية معينة وخاصة تلك المؤسسات التي تتعامل مع طلب يميزه 

المنافسة (حرب األسعار وجب عليها تتفادى ،نتجاتها من الوقت ألخر التذبذب على مستوى م

 .من المؤسسات الفائدة سواء في حالة زيادة الطلب أو نقصانه) السعرية

  :أنواع التسعرة-4

 تعتمد هذه السياسة على تقديم أسعار مرتفعة ألحتمال ):جين الثمار (سياسة كشط السوق  -أ

تميز بالقدرة المالية العالية ولدى المشتري تارغبة في الشراء اإلقبال على المنتوج من قطاع ي
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 وخاصة في المرحلة ، والطلب عليها قليل المرونة ،باعتبار أن السلعة لها خصائص فريدة 

  .األولى من حياة المنتوج وعدد المنافسين محدود

كن من تعتمد هذه السياسة على عنصر السعر المنخفض للتم: سياسة التمكن من السوق -ب

سوق واسعة فعند تخفيض السعر تصل السلعة إلى العمالء الجدد ويمكن للمؤسسة أن تحقق 

 وتتميز هذه السياسة بتفادي دخول منافسين جدد وتردد المنافسين ،اقتصاديات اإلنتاج الكبير 

  .1عند استخدام السعر خوفًا من تعرضهم للخسائر 

المكونات التي يمكن استخدامها بكفاءة في تحديد يعتبر التسعير أحد : سياسة أسعار املكانة-ج

 فالمستهلكون الذين يربطون بين السعر وجودتها على أساس ،الصورة الذهبية لمنتوج معين 

 في مثل هذه الحاالت تقوم المؤسسة بتسعير ،أن السعر العالي يعكس دائما الجودة العالية 

 .يها السلعة للمستهلكمنتجاتها بأسعار عالية تعكس المكانة التي سوف تعط

يوجد في بعض الصناعات ممن يقومون بوضع األسعار التي : سياسة أسعار القيادة -د

تسترشد بها باقي المؤسسات في الصناعة وهذه المؤسسات تتميز بقدرتها النسبية وحصتها 

  .الكبيرة في السوق

  لمواليبعد عرض عنصر المنتوج والتسعير ننتقل إلي عنصر الترويج في المطلب ا
  

  عنصر الترويج: المطلب الثالث

الترويج بمفهومه الصحيح هو عبارة عن مجموعة التقنيات التي تهدف إلى الزيادة 

السريعة، لكنها مؤقتة في المبيعات عن طريق إسناد مزايا مميزة للموزع أو المستهلك 

اإلشهار، (صال النهائي للسلعة أو الخدمة، وتتميز هذه السياسة عن باقي عناصر سياسة االت

  .بأهدافها ومدتها وإجراءاتها) قوة البيع، العالقات العمومية

تكمن أهمية الترويج في تحقيق األفق الفعلي للسلعة في القطاعات السوقية  : أمهية الترويج-1

المستهدفة، وبناءا على ذلك، فإنها تتضمن جميع أنشطة رجل التسويق في مجال االتصال 

  .نهائيين للسلعة والوسطاء لزيادة فرصة تحقيق المبيعاتبكل من المستهلكين ال
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  1: ويمكن إبراز أهمية النشاط الترويجي فيما يلي

بعد المسافة بين البائع والمشتري، مما يجعل النشاط الترويجي كوسيلة تساهم في  -

  .تحقيق االتصال والتفاهم بين الطرفين

 للمستهلكين، إحالل سلع جديدة بسلع  يؤثر النشاط الترويجي على قرار الشراء بالنسبة-

 .كان يستهلكها من قبل

 إن النشاط الترويجي يهدف للوصول على مستوى عال من المبيعات، وهذا يؤثر على -

تخفيض كلفة الوحدة المنتجة، وهذا يؤدي بدوره إلى تخفيض األسعار من خالل توزيع 

 .التكاليف الثابتة على أكبر عدد من المنتجات

زانية المخصصة للنشاط الترويجي كبيرة، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد إن المي -

تكاليف اإلنتاج، وهذا ما يبين االهتمام الكبير بهذا النشاط الحيوي الفعال في مجال النشاط 

 .التسويقي

الترويج يزيد دوران المنتوج، إذ أنه يقوي ويزيد في ثقة المستهلك للعالمة بخلق  -

وسمها، مما يؤدي إلى تحسين صورة المؤسسة والزيادة في رقم مبيعاتها مشتريات خارج م

 .وتأخذ حجم كبير من السوق

ويعمل الترويج على تطوير مختلف تقنيات التوسع التجاري، ويسهل جميع العمليات  -

البيعية، ويبطل العراقيل ومختلف الغموض بين المؤسسات، وطنية كانت أو عالمية، مما 

  .ية والزيادة في التعامالت االقتصادية، مما يؤثر إيجابا على االقتصاد الوطنييؤدي إلى التنم

ما يهم رجال التسويق هو إيصال المعلومات التي تشجع المستهلكين على  : أهداف الترويج-2

  2: اختيار سلعهم وشرائها، وبشكل عام، يمكن القول بأن الترويج يهدف إلى تحقيق ما يلي

تهلكين المستفيدين والمحتملين بالمنافع أو الفوائد التي تؤديها السلعة محاولة إقناع المس -

  .أو الخدمة، والتي ستؤدي إلى إشباع حاجاتهم ورغباتهم بشكل مرض

الوصول إلى تعميق درجة الوالء النسبي للمستهلكين نحو الماركة من السلعة أو  -

  .لماركات المنافسينالخدمة، باإلضافة إلى أنه قد يمنع المستهلكين من التحول 

                                                
  .205ص" التسويق الداخلي للسلع وإدارة المؤسسات التجارية الخارجية :"د أحمد ناصر- 1
  .244 ص، مرجع سبق ذكره محمد عبيدات- 2
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العمل على تغير االتجاهات واآلراء واألنماط السلوكية السلبية للمستهلكين الحاليين  -

والمعتمدين في األسواق المستهدفة إلى اتجاهات وآراء وأنماط سلوكية إيجابية نحو السلعة أو 

 .الخدمة المطروحة للتداول

مستهلكين حول السلعة أو الخدمة، وذلك  للةتدعيم المواقف واآلراء الحالية واإليجابي -

  .بهدف دفعهم لشرائها باستمرار

 عناصر أساسية، وهي على التوالي 04يتكون المزيج الترويجي من :  وسائل املزيج التروجيي-3

  1: كاآلتي

إن اإلعالن هو وسيلة غير شخصية التي تتولى عملية عرض وترويج السلع  : اإلعالن-أ 

ن طريق عملية االتصال التي تتم بين المعلن والجمهور بطريقة غير والخدمات، واألفكار ع

 ويتم 2مباشرة عن طريق وسائل اإلعالن المختلفة، كما تتطلب هذه العملية أمواال محددة، 

  .من خالل هذه العملية اإلفصاح عن شخصية المعلن، أي مصدر اإلعالن

ل واالتجاهات وسلوك  الهدف الرئيسي لإلعالن هو تغيير الميو:هدف اإلعالن -

المستهلكين المحتملين، أي أن اإلعالن يعمل على تغيير سلوك المستهلكين لشراء سلع لم 

  يكونوا مقتنعين لشرائها لو لم يكن هناك إعالن

  :اإلعالن وسائل -

وتتمثل في الصحف والمجالت، االعالن بالبريد المباشر، إعالنات  : المقروءةالوسائل ·

  .الطرق ووسائل النقل

 تنقسم هذه الوسائل إلى ثالثة أنواع هي اإلذاعة، :الوسائل المسموعة المرئية ·

  . اإلعالنات السينمائية التلفزيون،

البيع الشخصي، هو ذلك النشاط الشخصي من األنشطة الترويجية  : البيع الشخصي-ب

اعي الذي يتضمن إجراء مقابلة بين رجل البيع وبين المستهلك النهائي، أو المشتري الصن

  . وجها لوجه بغرض تعريفه بالسلعة، أو الخدمة، ومحاولة إقناعه بشرائها

                                                
  .352 ص ، مرجع سابق الذكر دكتور إسماعيل السيد- 1
  .35ة للطباعة والنشر، بيروت ص  دار النهضة العربي–كلية التجارة " اإلعالن :"أحمد عادل راشد. د- 2
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إن وضع ونجاح إستراتيجية البيع الشخصي متوقف أساسا على قوة رجال البيع، 

ولضمان تحقيق أهداف البيع الشخصي، البد من وجود قوة بيع متفهمة لحاجات ورغبات 

   .وإمكانيات المستهلكين المستهدفين

يمكن تعريف الدعاية بأنها الوسيلة غير الشخصية والمجانية للترويج عن  :اية الدع-ج

السلع والخدمات واألفكار للجمهور بواسطة جهة معلومة أحيانا، وفي العصر الحديث، أخذت 

الدعاية أبعادا جديدة وواسعة، حيث دخلت في كافة مجاالت الحياة، وأصبحت مرافقة لعدد 

اد والسياسة والتجارة، والثقافة واإلعالم، فأصبحت وسيلة للغزو االقتص: من المفاهيم، مثل

  .1الفكري أو التجاري أو العسكري على المستوي الدولي

وللدعاية أشكال عديدة، فقد تكون على شكل خبر قصيرة مثل سلعة جديدة، سلعة أضيف 

 صور ، أو تكون على شكل مقالة مطولة أو على شكل...إليها تحسينات، أو مشروع جديد

  .فوتوغرافية يتبعها شرح قصير

ويكمن الفرق األساسي بين اإلعالن والدعاية، في أن اإلعالن يهدف إلى تحقيق وظيفي 

، أما الدعية فتقتصر وظيفتها على تعريف الجمهور بحدث معين دون "اإلقناع" و" التعريف"

  ).عكس اإلعالن(محاولة اإلقناع وليس لها فئة معينة من الجمهور 

العالقات العامة هي ذلك النشاط الذي يهدف إلى خلق عالقات طيبة " :عالقات العامة ال-د

  ". بين المشروع وقطاعات الجمهور المختلفة التي يتعامل معها داخل وخارج المشروعةوإيجابي

  :يمكن تلخيص وظائف العالقات العامة في أي مشروع كاآلتي: وظائف العالقات العامة

شروع وشرح السلعة، الخدمة، أو الفكرة التي ينتجها بلغة سهلة  تعريف الجمهور بالم-

  .بسيطة، بغية اهتمام الجمهور بها

 شرح سياسة المشروع إلى الجمهور، أي تعديل أو تغيير فيها بهدف قبوله إياها والتعاون -

  .معها

 مساعدة الجمهور على تكوين رأيه عن طريق تزويده بكافة المعلومات لكي يبلور رأيا -

على أساس من الحقائق والواقعية، وأخبار إدارة المشروع بردود فعل سياساتها بين فئات 

  .الجمهور المختلفة

                                                
  .267ص " التسويق أساسيات ومبادئ :"قحطان العبدلي والدكتور بشير العالق- 1
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وهي تساهم في تنمية القوى العاملة داخل المشروع، وتطوير شعورهم باالنتماء إليه، 

  .وكذلك العمل على تفهم مشاكلهم والمساهمة في حلها

  ة في المزيج التسويقي والتي هي مرحلة التوزيعر مرحلخألخير التعرف على آابقي في 
  

  سياسة التوزيع: المطلب الرابع

يعد التوزيع من الوظائف األساسية للتسويق، ويعتبر بعض المتخصصين بأن التوزيع 

يمثل التسويق، والتوزيع أحد عناصر المزيج التسويقي إلى جانب السلعة والسعر والترويج، 

ن خالل قنوات أو منافذ التوزيع، والتي يتم من خاللها انتقال ويتم تنفيذ أنشطة التوزيع م

  .السلع والخدمات من مصادر إنتاجها إلى أماكن الطلب عليها

وتعتبر القرارات المتعلقة باختيار قنوات التوزيع المناسبة من القرارات المهمة 

وزيعية قد يكون له وإن أي خطأ في اختيار نوعية القنوات الت. واإلستراتيجية بالنسبة للشركة

  .أثر كبير في فشل السلعة أو الخدمة

التوزيع هو مجموعة النشاطات المحققة من طرف المنتجين أو المسوقين  : تعريف التوزيع-1

بداية من انتهاء عملية اإلنتاج إلى أن تبقى صالحة لالستهالك في الوقت المناسب والمكان 

  .1حاجات المستهلكينالمناسب وتحت األشكال والكميات الموافقة ل

  :  أنواع التوزيع-2

ويقصد به توفير السلعة أو الخدمة في أكبر عدد ممكن من " الشامل" : التوزيع املكثف-أ

منافذ التوزيع ويصلح هذا النوع لتوزيع السلعة الميسرة الواسعة االنتشار، والتي يرغب 

م آالت البيع ومتاجر المستهلك في الحصول عليها بأقل جهد ووقت ممكن، ويمكن استخدا

  2. التجزئة الصغيرة لخدمة الغرض

 وفقا لهذا النظام فإنه يتم اختيار بعض منافذ التوزيع : التوزيع االختياري أو االنتقائي-ب

المتاحة لتوزيع السلعة، ويستخدم هذا النظام توزيع السلع التي تتطلب جمع المعلومات عن 

  3. ع هذه سلعا معمرة كالسياراتمختلف الماركات منها، وتكون أسعار السل

                                                
  .1999جامعة الزيتونة األردنية " إدارة التسويق :" لدكتور بشير عباس المالق، دكتور قحطان بدر المبدلي3 + 2+  1
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 يعتمد هذا النظام في التوزيع على منفذ توزيعي واحد في ):املخصص( التوزيع الوحيد -جـ

منطقة جغرافية واسعة ويستخدم هذا النظام لتوزيع سلع ال يتمكن شراؤها والتي تستهلك على 

ة سيخدم هذا فترة زمنية معينة طويلة ويتطلب استخدامها خدمات أو معلومات متخصص

النظام لتحفيز الوسطاء على قبول توزيع سلعة معينة خاصة إذا كانت السوق المتاحة أمام 

  :مميزات هذا النوع ومن سلع محدودة

  .ارتفاع سعر الوحدة الواحدة -

 .تتطلب خدمات ما بعد البيع -

اللها بتوفير يمكن التمييز بين سياستين للتوزيع، تقوم المؤسسات من خ: طرق سياسة التوزيع:3

  :السلعة في المكان والوقت المناسب وهما

بدأ هذه السياسة هو قيام المنتج بتوزيع منتوجاته دون االعتماد م : سياسة التوزيع املباشر-أ

على منشآت التوزيع المتاحة في السوق، أي أن عملية االتصال بين المنتج والمستهلك تتم 

  :ام المنتج لسياسة التوزيع المباشر أهمهابطريقة مباشرة،و هناك عدة أسباب الستخد

عدم مشارك الوسطاء في عملية التوزيع ؛ يؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج،و بالتالي  -

  .توفير هوامش الربح التي كان سيحصل عليها الوسطاء ومنه تحقيق ربح أفضل

وق وعلى إن عملية االتصال المباشر مع المستهلك تضمن للمنتج الرقابة التامة للس -

 .جهوده البيعية لضمان فعاليتها

 .محاولة التخلص من المخزون والبحث عن أسواق جديدة -

الحصول على المعلومات المتعلقة بالسوق والتغيرات التي تحدث فيهم ومعرفة أنماط  -

 .سلوك المستهلكين وردود أفعالهم من السلعة بصورة سريعة

 :ي حالة التوزيع المباشر نذكر منهاهناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها ف -

  ).عن طريق قصد رجال البيع لبيوت المستهلكين(طواف رجال البيع * 

  .متاجر التجزئة المملوكة للمنتجين* 

 ...).ات ومجالت للمستهلكجعن طريق إرسال كاتالو(البيع بالبريد  -

 ...).كآلة المشروبات الغازية، القهوة، الشاي(البيع اآللي  -
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الخدمات الصحية، : رتبط مفهوم التوزيع المباشر لفترة طويلة بقطاع الخدمات مثلولقد ا

الخ، وبالرغم من ذلك فقد قامت العديد من المؤسسات ...البنوك، الحالقة، خدمة السيارات

  .الخدمية باستخدام الوسطاء لضمان توسيع رقعة السوق الذي تخدمه

 بسياسة التوزيع، إال أنه من الشائع استخدامها مع يمكن القول أنه بالرغم من المزايا المرتبطة

  .طريقة التوزيع غير المباشر حتى يمكن االستفادة من مزايا كل من الطريقتين

هو عملية اتصال المنتج بالمستهلك عن طريق وسيط، أي بصفة  : التوزيع الغري املباشر-ب 

لمستهلك بسبب العديد من غير مباشرة، ويتم استخدام الوسطاء كحلقة وصل بين المنتج وا

الصعوبات التي تواجهها معظم المؤسسات، والتي يمكن حلها عن طريق هؤالء الوسطاء 

  :والموزعين، ومن ضمن هذه المشاكل نذكر

 تزايد المسافة بين المنتج والمستهلك، نتيجة لكبر حجم المؤسسة : البعد الجغرافي-

  . واألوليةوضخامة إنتاجها، ونظرا لطهور األسواق المحلية 

 كل سلعة تحقق اإلنتاج المطلوب، هي حتما تلك السلعة التي تقدم في الوقت :السلعة -

  .والمكان المناسبين للمستهلك وهذا ما يضمنه الوسطاء

 نتيجة تمركز الوسطاء جغرافيا بالقرب من المستهلكين أن : القرب من األسواق-جـ

مد المنتج بالمعلومات حول أذواق الوسطاء يعتبرون مركز هام للمعلومات عن طريق 

  .و غيرها...المستهلكين وردود فعلهم عن السلع المعروضة، اتجاهات الطلب

بمعنى أنه باعتبار الوسطاء حلقة اتصال بين المنتج والمستهلك يمكن  :املخزون تقليل -د

للمؤسسة من نقل بعض عبء التخزين إلى الوسطاء، حتى تكون السلعة متاحة حين يطلبها 

  .المستهلك
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  خالصة الفصل

بعد التطرق إلى كل ما سبق يمكننا القول أن كل من مكونات أهداف، وظائف، وعناصر 

المزيج التسويقي تبقى في تطور مستمر يتماشى واإلمكانات التي يمكن أن يضعها التطور 

التسويق "التكنولوجي في خدمة المؤسسة وأحسن مثال على ذلك هو ظهور مصطلح 

  الخ... الذي يستعمل االنترنت كوسيلة لتسويق المنتجات، الخدمات، األفكار" ونيااللكتر
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 بين التسويق والخدمة التسويقية
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  :مقدمة
  
  

إن التسویق یعنى بالدرجة األولى بحاجات ورغبات المستھلك وال یركز على السلعة أو 

ث عن الطریقة أو التصرف الذي بواسطتھ تصل السلع الخدمة التي تنتج، فھو یسعى إلى البح

  .إلى المستھلك
  

ویھدف التسویق أساسا إلى بیع السلعة أو الخدمة، كما أن المؤسسات تھدف إلى بیع منتجاتھا 

سواء كانت سلعا أو خدمات ومن ھنا نالحظ أن التسویق والمؤسسة لھما نفس الھدف، لذلك یلزم 

یة یعمل التسویق الخدماتي اتھدف المشترك، ففي المؤسسة الخدموجود ترافق بینھما لتحقیق ال

  . على تنشیط المنتوج الخدماتي
  

وفي ھذا الفصل سوف نحاول توضیح ماھیة التسویق والخدمة، والتسویق في المؤسسة 

  .الخدماتیة، واإلستراتیجیة التسویقیة المتبعة من طرف المؤسسة الخدماتیة
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  اهيم حول الخدمةمبادئ ومف :األول المبحث

  
  

مع التطور الذي عرفھ ویعرفھ العالم أخذت الخدمات في احتالل مكانة ھامة في حیاة 

المجتمع وتساھم في رفاھیتھم واستقرارھم ومن ھنا زاد االھتمام بالخدمات في العصر الحدیث 

بعد أن كان االھتمام منصبا على السلع خاصة مع وجود شركات كبرى متخصصة في مجال 

یم الخدمات، فاھتمت الحكومات باإلشراف والرقابة علیھا، حیث قسمت الخدمات بالشكل تقد

 والطرق التسویقیة، وأصبح قطاع الخدمات تالذي یساعد مقدم الخدمة على تطویر االستراتیجیا

  .یلعب دورا ھاما في مختلف اقتصادیات دول العالم

ن خالل تعریفھا والتطرق إلى أسباب ولھذا ففي ھذا المبحث نحاول أن نبین مفھوم الخدمة م

  .تطورھا وممیزاتھا وأخیرًا تصنیف الخدمات
  

  تعريف وطبيعة اخلدمة :المطلب األول

    
تعددت التعاریف والمفاھیم حول الخدمة حیث یصعب تحدید تعریف واحد للخدمة،   

  :ونبرز أھمھا فیما یلي
  

آلة تقدم (بآلة أو تجھیز  الخدمة ھي نشاط یتصل بشخص بالمؤسسة، أو عالقة شخص - 1

  .، والتي تھدف أساسا من وراء ذلك إشباع حاجات المستھلك)خدمة للشخص

   . الخدمة تظھر على شكل نشاط، أو انتفاع أو إرضاء مقدم في لحظة البیع- 2

  . الخدمة ھي مجموعة اآلداءات التي ینتظرھا الزبون من خالل المنتوج أو الخدمة- 3

  ....".مؤقتةالخدمة ھي تجربة " - 4

  .1"الخدمة ھي كل شيء نفعلھ ویكون ضروري لشخص آخر "- 5

الخدمة ھو ذلك النشاط أین الوفرة موضوع المبادلة وھي : "Koter et Duboisحسب  - 6

شيء غیر ملموس وال یمكن تحویل ملكیتھا فالخدمة یمكن أن تكون تابعة لمنتوج معین أو 

  .2"مستقل

                                                
1 Encyclopédie Microsoft ® Encarta ® 2000 – 2003 Microsft coporation.  
2 Kotler, Dubois " Marketing et Management" , 8éme édition , Union Edition , Paris (France) , 1994 , p 457 . 
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الخدمات منتجات غیر ملموسة یتم التعامل بھا في أسواق ": زكي خلیل المساعد/  حسب د- 

معینة تھدف إلى إشباع حاجات ورغبات المستھلك والمستعمل الصناعي وتحقق لھ منفعة بحیث 

  .1"ال تقترن ھذه الخدمات ببیع منتجات أخرى
 

عملیة الخدمة نشاط منفعة أو إرضاء مقدم في وقت القیام ب: " أما الجمعیة األمریكیة للتسویق- 

  .2" البیع أو لھ عالقة مع بیع شيء ما
 

أن الخدمة ھي النشاط أو عدة أنشطة تتولد عند : "E. langrard et Eiglier عرفھا - 

تعامل شخص أو آلة من المؤسسة مع المستھلك حیث أن ھذه األنشطة تھدف إلى إرضاء ھذا 

  3" األخیر أي المستھلك 
  

لتداخل في العالقات بین العناصر الثالثة ان الخدمة محصلة ا: Horovitz تعریف - 

الزبون، األعوان، الدعم المادي، ھذه الحصیلة ھي : األساسیة لنظام إنتاج الخدمة والمتمثلة في

   . 4التي ُتكوِّنْْْْ الربح الذي یمكن إرضاء الزبون
  

" خدمة "نالحظ من تعدد التعاریف والمفاھیم أنھ من الصعب إعطاء مفھوم واحد لكلمة 

تیجة الختالف كل خدمة عن األخرى، یمكن تلخیص التعاریف السابقة في تعریف شامل وھو ن

الخدمة ھي تجربة مؤقتة یعیشھا الزبون عن طریق التأثیر المتبادل بین ھذا األخیر ومستخدمي "

  " .المؤسسة الخدماتیة
  

  خصائص اخلدمة :المطلب الثاني
  

 في المفاھیم والممارسات الخاصة الختالفإن االختالف بین السلعة والخدمة یؤدي إلى ا

ي عن التسویق في القطاع السلعي لذلك نجد بعض الخصائص اتالتسویق في القطاع الخدم

  :التسویقیة التي تتصف بھا الخدمات والتي یمكن إیجازھا فیما یلي 

  

  
                                                

   . 9، ص مرجع سابق الذكر زكي خلیل مساعد 1
   .9نفس المرجع، ص  2

3 Pierre Eigllier , Eric Langeard «Servuction: Le Marketing des Services» MC Gnaw Hill , 1991, p 16 . 
  . 10 المدرسة العلیا للتجارة، فرع تسویق ص-جامعة الجزائر-، رسالة لنیل شھادة الماجستیر "ترقیة السیاحة في الجزائر:"كریم بلقاسم  4
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  : وھية ھناك أربعة خصائص رئیسی: الخصائص الرئیسیة– 1

  : اخلدمة غري امللموسة-أ

ھذه الصفة تعنى أن المستھلك ال یستطیع إدراك الخدمة من خالل الحواس الخمسة فال إن 

یمكن لمشتري الخدمة تذوق أو لمس أو رؤیة أو شم أو سماع الخدمة بذاتھا قبل الشراء، كما ال 

  .1التعبئة، التغلیف، النقل والتخزین:  القیام ببعض الوظائف التسویقیة بالنسبة للخدمات مثلیمكن

ضع حد لشكھ في خدمة ما فالمشتري یبحث عن مؤشرات توضح نوعیة الخدمة ولو

، )تجھیز(المرغوب فیھا لذا نجده یعطي اھمیة لكل ما یراه حولھ من مقرات، مستخدمین، عتاد 

رموز وأسعار ومن خالل ذلك فإن مھمة البائع ھي كسب ثقة المشتري عن طریق ابراز كل ما 

  .یحیط بالخدمة

  :اسكة ال تتجزأ  اخلدمة متم-ب 

، وتشیر خاصیة 2تقدم الخدمات وتستھلك في نفس الوقت أي ال یمكن تجزئتھا خالفا للسلع

التماسك إلى وجود عالقة مباشرة مابین مقدم الخدمة والزبون، حیث یتطلب األمر في غالب 

 األحیان حضور المستفید عند تقدیمھا، األمر الذي یجعل لتسویق الخدمات میزة خاصة، وھي

أن كال من اإلنتاج والتسویق، یتمان في وقت واحد، كما أن تواجد المستھلك أثناء تقدیمھا لھ 

تأثیر كبیر على النتائج المتوقعة من الخدمة، الشيء الذي یجعل المؤسسة الخدماتیة توجھ 

إمكانیاتھا نحو تدریب مقدمي الخدمة، نظرا النعكاس مستوى خبرتھم على سلوك المستھلك، 

ساھم في تعزیز صورة المؤسسة، في ذھن الزبون، باإلضافة إلى تحقیق میزة ترویجیة والذي ی

  .لخدمتھا

  : اخلدمة ختتلف يف طريقة تقدميها-جـ

تتمیز الخدمات بخاصیة التباین، طالما أنھا تعتمد على مھارة، وأسلوب وكفاءة مقدمھا، 

خدماتھ بطرق مختلفة، اعتمادا باإلضافة إلى زمان ومكان تقدیمھا، كما أن مقدم الخدمة یقدم 

على ظروف معینة، وبذلك یكون ھناك تباین في الخدمة المقدمة وأحیانا من قبل نفس الشخص، 

وھذا التباین وعدم التجانس في تقدیم الخدمة یجعل من غیر الممكن لمقدمھا، توحید قیاس إنتاجھ 

  .من نفس الخدمة للخدمات، وھذا ألن كل وحدة من الخدمة تختلف عن باقي الوحدات 
                                                

  120 ص 1994 -والتوزیع  دار زھران للنشر -مبادىء التسویق، مدخل متكامل، االردن: عمر وصفي عقیلي، قحطان بدر العبدلي 1
   221، ص2000، 1كلیة اإلدارة واالقتصاد، ط: ، مداخل التسویق المتقدم، جامعة المستنصریة)محمود حاسم( الصعیدي 2
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  : اخلدمة قابلة للزوال-د 

تتمیز الخدمات بخاصیة تعرضھا للزوال، والھالك عند استخدامھا، إلى جانب عدم إمكانیة 

تخزینھا، لذا فإن المؤسسة المتخصصة في مجال الخدمات تتعرض لخسارة كبیرة في حالة عدم 

ھذه الشركات تواجھ صعوبات مثل استخدام الزبون لھا، ألن التقلبات في الطلب علیھا، یجعل 

  :شركات النقل، ومع ذلك یمكن التخفیف منھا عن طریق

  استخدام أنظمة الحجر المسبق إلدارة ومواجھة التصاعد في الطلب 

 تشكیل قوة عمل عند مواجھة التصاعد في الطلب

 تطویر أسالیب الخدمات المشتركة 

 إضافة منشآت ألغراض التوسع المستقبلي 

لمختلف الذي یجلبھ الطلب في فترات تزاید إلى فترات أخرى مثل الحجز المسبق التسعیر ا

  .بسعر أقل

  : الخصائص الثانویة – 2

  : اخلدمة ناقصة امللكية -أ

إن عدم انتقال الملكیة یشكل خاصة ممیزة للخدمات مقارنة بالسلع، فعلى العكس من السلع 

 أو جزئي كما بإمكانھ خزنھ أو بیعھ الحقا، التي یمكن للمشتري أن یستخدم المنتوج بشكل كامل

أما بالنسبة للخدمة فالمستفید قادر فقط على الحصول على الخدمة، واستخدامھا شخصیا لوقت 

  .محدد في كثیر من األحیان

  : اخلدمة صعبة التنميط -ب

إن طبیعة الخدمة، التي ھي مختلفة عن السلعة، یجعلھا صعبة التنمیط ویعد من المستحیل 

میط ما یقدم من خدمة، من بین البائعین، أو المقدمین لنفس الخدمة أو حتى تنمیط خدمة مقدمھا تن

  إلخ...خدمات النقل خدمات التعلیم: نفسھ، وكمثال على ذلك

  :  تقلب اجلودة-جـ

إن صعوبة تنمیط الخدمة المقدمة إلى الزبون یجعلھا كذلك صعبة فیما یخص الجودة وھي 

  . الخدماتخاصیة أخرى من خصائص
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 ): املشتري( اشتراك املستفيد-د

یقوم المستفید بدور رئیسي في تسویق وإنتاج الخدمات، وكمثال على ذلك التعامل مع 

المصاریف، والبنوك كمقدار الفائدة، لذلك فإن كل زبون یرغب في الحصول على خدمة یمكنھ 

 الخاصیة تعتبر أساسیة لتقدیم ھذه"المشاركة مع المؤسسة المقدمة في إنتاج الخدمة، لذلك فإن 

لكي یصل البرید بسھولة، كما یرید الزبون البد منھ من تدوین العنوان بخط : الخدمة، مثال

 واضح، وأن یدون كذلك الرمز البریدي صحیحا على الظرف، فال یمكن استحداث وتجدید

  .1الخدمة إال بموافقة الزبون

  : اخلدمة متنوعة -هـ

 شدیدة التنوع الخدمة فإن الخدمة تكونري ھو األساسي في تقدیم ل البشم العالكون نظرا

 سلوك األشخاص، فنوع الختالتیعود ھذا ال و یتم إنجازھا فیھا،يحسب الواقع والظروف الت

  2رفع مستوى للخدمةو ولھذا تعمل المؤسسات على تحقیق الجودة ،وأذواقھم وثقافتھم
  

  تصنيف أو تقسيم اخلدمة :المطلب الثالث
  

المنتوج، السوق، النظام االقتصادي الجدید : اك عدة معاییر تؤثر في تصنیف الخدمة منھاھن

  : والعولمة ومن ھنا یمكن تصنیف الخدمات كما یلي

   من حیث الباعة-  أوال - 

  من حیث صفات الخدمة -  ثانیا - 

   من حیث درجة االنتظام-  ثالثا - 

  . الخدمات إلى عدة تصنیفات OMCكما قسمت أو صنفت المنظمة العالمیة للتجارة 

في ھذه الحالة ھناك ثالث جھات تقوم بتقدیم الخدمات وإدارتھا :  من حیث باعة الخدمة:أوال

  : وھي

  أفراد أو أشخاص یقومون بتقدیم الخدمات وإدارتھا ویتقاسمون األرباح ویتحملون الخسائر- 

  .إلخ ..... رات خدمات الحالقة، مكاتب تأجیر السیا: الناجمة عن أعمالھم مثل

                                                
1 PETTIGREUX ET TURGEON ,Marketing, Paris :2eme édition , 1998,p 382. 

  
  224، ص  سبق ذكره، مرجع)محمود حاسم(الصعیدي  2
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 منظمات تقوم بتقدیم الخدمات وال تھدف من وراء ذلك لتحقیق الربح وتدار من قبل األفراد - 

مثال ذلك المعاھد التعلیمیة الفردیة، بعض شركات التأمین، وأیضا الخدمات المقدمة من طرف 

  .اإلستشارات اإلداریة والمحاسبیة 

وتقدیمھا بصورة عامة وتدیرھا الحكومات  كما تقوم بعض المنظمات بتسویق الخدمات - 

وتشمل المصالح العامة، وأنظمة االتصاالت والنقل والحدائق وبعض أنـواع التأمین والخدمات 

  ..القضائیة والخدمات األمنیة

ومن كل ما ذكرناه، یمكن أن نستنتج أنواع المنظمات التي یكون ھدفھا الربح ومنظمات 

   .1 ة إلى المنظمات اإلجتماعیة والحكومیةأعمال ال تستھدف الربح باإلضاف
  

  :في جل المنتجات نجد ھناك نوعین من الصفات : من حیث صفات الخدمة: ثانیا

  . إما أن تكون متماثلة تماما كما ھو الحال في الخدمات العامة- 

إلخ ....  انتاج كل خدمة بما یتناسب وحاجة كل مشتري، مثل خدمات الطبیب، الحالقة- 

ة بسلع القطاع الخاص ھناك عدة خدمات قلیلة تتمیز بخطوط إنتاجیة یمكن االختیار وبالمقارن

   .2منھا ومن األمثلة على ذلك التامین على الحیاة 
  

   من حیث درجة االنتظام: ثالثا

 بعض خصائص الخدمات التي سبقت نجد اعتماد المشتري بدرجة كبیرة على البائع في في

  :  حاالت نجد فیھاتقدیم الخدمات ولكن ھناك عدة

  . حسب ضرورة المستفید من الخدمة أي المشتري مثل العالج الصحي وخدمات الحالقة- 

 وأیضا لیس من الضروري حضور المستفید من الخدمة مثل خدمات غسل وتنظیف - 

  .المالبس وخدمات تصلیح السیارات
  

   OMC تصنیف الخدمات حسب المنظمة العالمیة للتجارة :رابعا

اع الخدمات بعدة تصنیفات فالمنظمة العالمیة للتجارة قامت بتقسیم نشاط الخدمات  یتسم قط

   :3 قطاع12إلى

  

                                                
   .218ص  ،مرجع سبق ذكره: عدزكي خلیل سا 1
   .219نفس المرجع، ص  2

3.Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ; MLP éditions , 1997, p 30 . 
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  . خدمات متعلقة بالمؤسسة كالخدمات المھنیة والخدمات التقنیة -  

 . خدمات االتصال-  

 . خدمات التسییر والخدمات الھندسیة-  

  .  خدمات التوزیع -   

 . خدمات التعلیم -   

 .متعلقة بالبیئة  خدمات -   

  . خدمات مالیة -   

 . خدمات الصحة -   

 . خدمات المتعلقة بالسیاحة والسفر -   

  . خدمات الترفیھ والثقافة والریاضة -   

 . خدمات النقل -   

  . خدمات أخرى -   
  

 قطاعا فرعیا، ویمكن ذكر 155 إلى جانب ھذا التقسیم فإن ھذه القطاعات تنقسم بدورھا إلى 

  : االبعض منھ

أعمال مھنیة، خدمات الكمبیوتر، خدمات البحث والتطویر، :  خدمات متعلقة باألعمال-  

  .إلخ ...... خدمات العقارات، خدمات التأجیر 

 .الخدمات البریدیة، المراسالت، االتصاالت السلكیة والالسلكیة :  االتصاالت-  

ت التركیب والتجمیع، خدمات المباني، خدمات الھندسة المدنیة، خدما:  الخدمات الھندسیة-  

 .إلخ ... التكمیل والتشطیب

 .إلخ .... توزیع الجملة، تجارة التجزئة، منح االمتیازات على السلع:  التوزیع-  

  . التعلیم االبتدائي، التعلیم الثانوي، التعلیم العالي :  خدمات التعلیم-  

 .إلخ ..... یئيالمجاري، التخلص من القمامة، اإلصالح الب:  خدمات البیئة-  

 .التأمینات، المصارف، أسواق الصرف، خدمات مالیة أخرى:  االلتزامات المالیة-  

 .المستشفیات، الصحة البشریة، الخدمات االجتماعیة:  خدمات الصحة-  

الفنادق والمطاعم، وكاالت السفر ومنظمي الرحالت السیاحیة، :  خدمات السیاحة والسفر-  

  .إلخ .... المرشدون السیاحیون
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خدمات الترویج عن النفس، وكاالت األنباء، المكتبات، :  خدمات الترفیھ، الثقافة والریاضة-  

  .إلخ ...... األرشیف والمتاحف والریاضة وأخرى 

النقل البحري، الطرق المائیة الداخلیة، النقل الجوي الفضائي، السكك :  خدمات النقل-  

  .  خدمات مساعدة، خدمات النقل األخرى الحدیدیة، الطرق البریة، خطوط األنابیب،
  

  القطاعات اخلدماتية وأسباب تطور اخلدمة فيها :المطلب الرابع
  
  

  القطاعات اخلدماتية: أوال
  

 ، ألنھ قطاع واسع جدا،في ھذا المطلب ال نستطیع التكلم على القطاعات الخدماتیة بالضبط

  :أما األنواع فھي ثالثة ،ماتیم الخدستق ووبالرغم من التسمیة سوف نتكلم على أنواع

  .ھي تستعمل على شكل مواد مجھزة تكنولوجیا مثال اإلعالم اآللي و:اخلدمات التكنولوجية

تعتمد على الخبرات، والمھارات المھنیة، وھي على اتصال دائم مع الزبون : اخلدمات املهنية

 . التأمین،مثال الشركات البنكیة

 حیث یتم من خاللھا إشباع ،تراتیجي لكل الخدماتھي العنصر االس و:خدمات االستقبال

  .معرفة المعلومات ورغبات المستھلكین

   :خدمات إضافیة وخدمات قاعدیة:  فيفتتمثلم ساقأما األ

ھي تتمثل ، والخطوط الجویة الجزائریة: تتمثل في الخدمات األساسیة مثال و:خدمات قاعدية

لو كان الوقت قصیر نحو البلد  ولطیران حتى فھي شركة ا،في الواجھة التي تقدمھا للمسافر

  .المقصود

خدمات إضافیة أساسیة مثال إحساس المستھلك : تنقسم الخدمات اإلضافیة إلى :خدمات إضافية

  .باألمان، والراحة عند استھالكھ للخدمة

إعطاء وجھ حسن للمؤسسة، وھي خدمات مرتبطة مباشرة، : و خدمات إضافیة تكمیلیة مثال

  .لقاعدیةبالخدمات ا
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   أسباب تطور اخلدمة: ثانيا 
  

  كالقطاعات،نستطیع القول أن القطاع الخدماتي، في عصرنا الحالي أصبح لھ نفس األھمیة

 یستدعى النظر في األھمیةالدرجة من وصول الخدمة لھذه ، وب)الصناعي، التجاري(األخرى 

  :أسباب ھذا التطور والتي نوردھا تباعا

  لمعیشة ارتفاع مستوى ا- 

  صعوبة الحیاة العصریة- 

  البحث عن الفعالیة- 

   تغیرات ردود الفعل - 

 مما شجع الطلب لیالمداخ ارتفاع مستوى المعیشة راجع إلى ارتفاع  :ارتفاع مستوى املعيشة

یقدم على شراء الخدمات بتحسن مستواه المعیشي فإنھ ، كما أن المستھلك على مختلف الخدمات

  . الخیاطة، والتنظیف،بنفسھ سابقا كالطبخالتي كان ینفذھا ھو 

أثار التشعب الزائد في الحیاة العصریة، اھتمام الخبراء بشدة، فنجد  :صعوبة احلياة العصرية 

على سبیل المثال أن الكثیر من األفراد، یقومون بتصلیح سیاراتھم بمفردھم أو التصریح 

لحدیثة مشكل حقیقي بالنسبة لألفراد،  لكن الیوم أصبحت السیارات ا،بالضرائب التي ھي علیھم

ونفس الشيء مع األنظمة الجبائیة فھي جد معقدة مما أدى بھؤالء األفراد اللجوء إلى طلب 

  .مساعدة الخبراء لحل المشكل 

ھدف االستفادة من بكذا المؤسسات بشراء الخدمات  ویقوم المستھلكون :البحث عن الفعالية

 حیث یستعین بخدمات ،و الحال بالنسبة لمسافر ماكفاءات مختص معین كما ھ ومھارات

وكاالت السفر والحجز في الفندق، أما بالنسبة لمؤسسة الخدمات فالھدف من وراء ذلك ھو قائم 

  على المؤسسة ذاتھا، بواسطة تخفیض التكالیف الثابتة

، من الفوائد لعدد ھائل من  %50في ھذا الصدد نالحظ أن  :تقدمي منتوجات جديدة 

ؤسسات، ھي امتداد لمنتوجات ال وجود لھا، فعدة منتوجات تتسبب في إنشاء نشاطات جدیدة الم

دمیة، ورشات متخصصة في ختطور السیارات یتطلب منا إقامة محطات : للخدمات مثال
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یو، مثل أجھزة الراد ھذا قد یؤدي إلى تحلیل مشابھ بالنسبة للمنتوجات األخرى،، والتصلیح

   . 1كترونيالتلفزة والحاسب اإلل
  

 ،أدت وفرة المنتوجات بكل أنواعھا، أساسا إلى انخفاض قیمة السلع : تغريات ردود الفعل – 5

وبالتالي فقدان عنصر مادي من أھمیتھ، مما جعل المستھلكون یھتمون بشراء الخبرات مثل 

  .توفرة أي أن االستھالك یتعلق بعامل الزمن الحر أكثر من عامل النقود الم،التربیة والسفر،

 ،فاالتجاه الحالي یؤشر على أنھ في المستقبل منفعة االشباع، تكون في الخبرات المتصلة

  . تملك السلع المادیة مابواسطة الخدمات أكثر من

باإلضافة إلى سیاستھا اإلنتاجیة التجاریة، التي تسمح لھا بمعرفة اختیارات الشركة 

   .استراتیجیة الترویج لدیھا ویعھا، قنوات توز،المنافسة، في تحدید أسعار منتجاتھا
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  التسويق والمؤسسة الخدماتية :المبحث الثاني
  

 االقتصاد الخدمي تقدما سریعا، حیث أصبحت قضایا ومشكالت تسویق الخدمات عرف

تحظى بدرجة عالیة من االھتمام خاصة أن قطاع الخدمات تزاید دوره بشكل ملحوظ خاصة 

یمثل جزءا كبیرا من االقتصاد الكلي في أي مجتمع، وأصبح التغیر والنمو یمثالن وأنھ أصبح 

  .سمات أساسیة لھذا القطاع خاصة في ظل ثورة المعلومات التي نعیشھا اآلن
  

  مفهوم املؤسسة اخلدماتية: المطلب األول
  

ن بیمات نتاج أو تبادل سلع وخدتھدف إلاندماج لعدة عوامل عبارة عن المؤسسة االقتصادیة 

ضمن شروط اقتصادیة وأعوان اقتصادیین وھذا في إطار قانوني ومالي واجتماعي معین، 

  .1تختلف نسبیا أو مكانیا تبعا لمكان وجود المؤسسة وحجم ونوع النشاط الذي تقوم بھ
  

ھیكل منظم لقدرات خاصة لتقدیم خدمات ھي المؤسسة الخدماتیة  :تعريف املؤسسة اخلدماتية 

المؤسسات العامة في مجال الخدمات تقدم فعلیا ھیئات  وفالشركات، 2كال واألنواعمختلفة األش

مؤسسات، فھي تستخدم ختلفة من الخدمات إلى المستھلكین سواء كانوا أفرادا أو األنواع الم

متھا ا فھناك مؤسسات تؤدي خد،تقوم بتأجیر مھارتھم لتبیع الخدمة للزبون، وأشخاص محترفین

  إلخ....لزبون وأخرى تؤدیھا مباشرة مثل التأمینات، المستشفیات، البنوك على سلع یملكھا ا

كما تعرف المؤسسة الخدماتیة كذلك على أنھا منظمة تقوم على أساس أشخاص قادرین 

ومتمكنین من العملیة االقتصادیة بوسائل خاصة تھدف إلى تحقیق أرباح، وذلك عن طریق 

 ھذه المؤسسة على تقدیم خدمات ذات مستوى رغبات الزبون، كما تسھر واتساع حاجیات

مرغوب من الجودة، ولتحقیق اسمھا التجاري وسمعتھا على المؤسسة السھر على اتباع 

  :الخطوات التالیة

  . تعیین وتحدید طبیعة الزبائن المعنیین بالخدمة- 

 . معرفة رغبات وحاجیات الزبائن- 

مواصفات الجودة والمیزة الخاصة و  محاولة تكییف الخدمة المقدمة مع رغبات الزبائن- 

 أولیا اكما أن معظمھا، تتطلب استثمار للشركات العاملة في مجال الخدمات، ھي صغر حجمھا
                                                

  76، مرجع سابق، ص )عبد السالم(أبو قحف  1
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صغیرا، یعتمد بصورة كبیرة على اإلشراف الشخصي الدقیق، فمثال الحالق ال یستطیع القیام 

  .بأداء خدمات بالجملة 

ھذا باعتبار ردودیة الخدمات و مؤثرة في مھناك خمسة عناصر: نظام املؤسسة اخلدماتية

   :1ھي و ھیئة ذات جھاز تنظیمي،المؤسسة الخدماتیة

و ھو جھاز یوافق اتجاه المؤسسة الخدماتیة، باعتباره یحتوي على : التنظيم الداخلي - أ

 ولكونھ یؤثر مباشرة ،الخدمات الشخصیة للمؤسسة و التمویل الشخصي،،استراتیجیات التسویق

الخدمة في ھذا الجھاز تكون بتجانس العناصر ، وة الخدمات، یعجز الزبون عن رؤیتھعلى نوعی

  . البشریة الالزمة في تقدیم ھذه الخدمة من أجل تنشیط توقعات، وانتظارات الزبائن والمادیة،

 الذین تربطھم عالقة ، الخدماتیةفي المؤسسةعمال المستخدمین أو  ال: أعوان االتصال-ب

   .ائنمباشرة مع الزب

 ،في تقدیم الخدمة و،الخدماتیةلمؤسسة اصورة ھؤالء العمال دورا ھاما في تدعیم ویلعب 

  .ھذا ألنھم یمثلون ھذه األخیرة، أمام الزبون

األساس ، والعتاد الالزم إلنتاج الخدمة ووتتمثل في مظھر المؤسسة،:  الوسائل المادیة-جـ

االتصال، خیرة في نفس الوقت على رجال تؤثر ھذه األ، والذي یركز علیھ في أداء الخدمة

 ،أعصابھ وفي بعض األحیان یثیر قلقھ، وغیر كافي یجعل الزبون ینتظروالزبائن مثال العدد 

  .خسارة الزبون وبذلك یؤدي إلى فقدان، ومما یجعلھ غیر راضي عن المؤسسة المقدمة للخدمة

 تجد ھذه األخیرة نفسھا ،خدماتیةالمؤسسة ال ونظرا للعالقة القائمة بین الزبائن : الزبون-د

 ،، حیث نجد طرف ال یمكن االستغناء عنھ عند أداء الخدمةي موضع إعطاء أھمیة بالغة للعمیلف

  .حذر ومن أجل إرضاء الزبون القیام باختیار أسواقھا، المستھدفة بدقة ولذلك على المؤسسة

 معرفة رغباتھ وحذر ودفة بدقة تقوم باختیار أسواقھا المستھ،من أجل إرضاء الزبون والمؤسسة

 وھذا ،طلباتھ لتتمكن من تقدیم الخدمات التي تناسب توقعاتھ مع مستوى الجودة المنتظرةو

  .لالبتعاد عن خطر فقدان الزبون

 یكون عرض الخدمة للزبون أو المستھلك ناتجة عن عالقة الزبون : عرض الخدمة-  ھـ

ھي  واألولى: ھما و لنا نوعین من الخدماتمن ذلك یتبین، و)عون االتصال( ممثل االتصالو

اتباع وتحقیق االحتیاجات األولیة  وتكون عند رضا وSERVICE DE BASEالخدمة القاعدیة 
                                                

1 ,TOQUER(G) et LANGLON(M), Marketing Des Services, Paris: Edition Danod, 1992, p41  
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التي تحقق بدورھا  وSERVICE PERIPHERIQUEھي الخدمة المحیطة  و الثانیة،للزبون

  .قیمة إضافیة للخدمة األولى
  

  يةخصائص املؤسسة اخلدمات :المطلب الثاني
  

 ومن أھم ،إن المؤسسة الخدماتیة تتمیز بخصائص مختلفة عن المؤسسات األخرى

  :الخصائص نذكر ما یلي 
  

حیث أن المؤسسة الخدماتیة تقوم بإعطاء فرص، لزبائنھا الستعمال  : استعمال اخلدمات– 1

وفرة في  بذلك تجعل مختلف األدوات المستعملة أو المت،االستفادة منھا والتي تقدمھا، الخدمات

 التلكس ، الفاكس،في متناول زبائنھا حتى یتسنى لھم االستفادة منھا كاستعمال الھاتف المؤسسة،

  .إلخ ...لإلتصال

غیر متوفرة  واإلیجار خاصة بالمؤسسة الخدماتیة، وتعتبر خاصیة الكراء : كراء اخلدمات– 2

تیة لزبائنھا إمكانیة  فزیادة على منح المؤسسة الخدما،الصناعیة وفي المؤسسة التجاریة،

 ،ھذا لمدة قصیرة و فھي تمنح لھ أیضا إمكانیة استئجار خدمة معینة،استعمال أداة من أدواتھا

 . السیارات، المحالت، ھذا تبعا لرغبة عمالئھا ككراء المنازل،متوسطة أو طویلة األجل

 ف في تأجیرإن مھمة المؤسسة الخدماتیة في مجال الخدمات، ال تتوق : صيانة اخلدمات– 3

 فھي تصون على الخدمة المقدمة ، بل تقوم على ذلك بصیانتھا،ال على تقدیمھا، وكراء الخدمةو

إعادة تركیب  و إصالح السیارات،تصلیح األجھزة التي في حالة عطل:  مثال،من طرفھا

  إلخ....األجھزة

 بتقدیم نصائح حیث یقوم عمال المؤسسة الخدماتیة أو بعض من أعضائھا : تقدمي النصائح– 4 

 ففي المؤسسة الخدماتیة القانونیة تمثل النصیحة التي یقدمھا ،متنوعة لصالح الزبون ومتباینة،

 ، فھو بذلك یقوم بإحاطة الزبون بالمعلومات التي تخص حقوقھ،المحامي المعتمد عندھا

قدمھا كذلك یمكن أن تتمثل الخدمة في مختلف االقتراحات، أو االستشارات التي ی،وواجباتھ

  .الطبیب، لبعض مستخدمي الشركة أو المؤسسة

یمكننا مما سبق استخالص أن للمؤسسة الخدماتیة بعض الممیزات، التي ال تتوفر علیھا 

  .خاصة من ناحیة عالقتھا بزبائنھا، والمؤسسة التجاریة أو الصناعیة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 56

   أهداف املؤسسة اخلدماتية: الثالثالمطلب ا
  

أھداف ترمي  و لھا غایة،نیات التي تقوم بھا مؤسسة الخدماتالتق وإن جمیع االستراتیجیات

  :نجد من بین األھداف ما یلي ، وسمعة المؤسسة وإلى اتساع رقعة التجارة

التقنیات التي تقوم بھا مؤسسة  وإن جمیع االستراتیجیات : المصداقیة في سوق الخدمات– 1

نجد من بین ، وسمعة المؤسسةو أھداف ترمي إلى اتساع رقعة التجارة والخدمات لھا غایة

  :األھداف ما یلي

   توفیر الضمان الشخصي من خالل النتائج - 

 إعطاء صورة للمؤسسة من خالل القدرات و الحضور قصد إظھار الثقة- 

  :ضمانات شخصية -  أ

   توصیة صادرة من مصدر موثق فیھ - 

  شھادة الزبائن- 

  االنتماء إلى الجمعیات المھنیة- 

  : الصورة – ب

  صورة المؤسسة  - 

  العتاد التربوي- 

 Les atouts  تقدیم األوراق المربحة- 

  مراعاة العوامل الثقافیة - 

  :التدویل و صورة التوسیع– 2

  :فوائد سوق عاملي متفتح - أ

   منح امتیاز في المعامالت الوطنیة في تجارة الخدمات - 

  منافسین في كل مكان في العالم- 

 یة للسلع عامل أساسي للكفاءة التجار- 

  تساعد المؤسسة على تورید خدماتھا، في سوق عالمي واسع- 

  یحسن نھائیا مستویات المعیشة، والتطویر و ترقیة النمو االقتصادي- 
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 لھا عوائد محفزة من رؤوس األموال ،وھي عبارة عن تكنولوجیا اإلعالم : املنافذ–  ب

  .والموارد البشریة 

 فتبادل ، كخدمات المسافات البعیدة،ألنماط الجدیدةو تتجلى أشكال المنافذ الجدیدة في ا

خدمات البرمجة اإلعالمیة تعد إحدى نشاطات المقاولة الباطنیة على المستوى  والمعلومات

من  3/2بنسبة  94 ملیون دوالر كإیراد لسنة 500الھند تحصلت على :  مثال،الدولي

   .1الصادرات

  :تؤدي المنافذ إلى 

   للشغل ة الالمركزی- 

 رفع الصادرات على المستوى الدولي - 

  .نظام االتصال الحدیث و عروض ھامة تؤثر على الید العاملة- 

تدویل قطاع الخدمات الذي یلعب دور حیوي في تسھیل كل جوانب النشاط  :مسامهة اخلدمات -جـ 

  .االقتصادي 

  . تمثل حصة من اقتصادیات دول العالم كلھ- 

  الخام من الناتج المحلي  %45 تعبر عن - 

المشاركة في التظاھرات التجاریة أو  بدعم السلطات الحكومیة:  تطویر القدرات– 3

  .العروض القانونیة  وكةاتأسیس عقود الشر والمحاضرات الدولیة

 العنوان في ، الموقع،ھي إحدى الطاقات التي لھا انطباع لدى الزبائن WEB موقع - 

 .اإلنترنت

 المحترفین  وؤھلین منھمالشھادات المھنیة الم و الكفاءات- 

 الكفاءات  و المسابقات الدولیة- 

  الفھارس المھنیة - 

  التغطیة اإلعالمیة - 

   . التحالفات االستراتیجیة مع الشركات المماثلة - 
  

                                                
معھد العلوم االقتصادیة وعلوم : جامعة الجزائر ،)مذكرة نھایة الدراسة(براش العربي، بن صافیة جالل، توكال مراد، تجارة الخدمات  1

  49، ص2001التسییر، 
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  زبائن املؤسسة اخلدماتية: المطلب الرابع

 نجد من لذا إنھ من ممیزات الخدمات اإلنتاجیة، اشتراك الزبون في إنتاج الخدمة المقدمة

 ،دائمة كذلك و"من فم إلى أذن" حیث أنھا مباشرة ،زبائنھا والخصوصیة بین المؤسسة الخدماتیة

 لذا یتبین الزبون بطریقة فعالة في عملیة إنتاج ، المفاوضة ثم التنفیذ،حیث تبدأ من عملیة البیع

   .1لبا ما یكون حاضرا أثناء تنفیذھاغا والخدمة

 2" الزبونأن ھدف المؤسسة األساسي ھو خلق "1959سنة ، DRUTER PETERوقد ذكر 

 متطلباتھ  یجب على المؤسسة الخدماتیة أن تعرف احتیاجاتھ،و من أجل غزوه بصفة دائمة

  .طریقة عیشھو

 كذلك على المؤسسة القیام بتصنیف ،لذا علیھا دراسة الطرق الممكن استغاللھا إلرضائھ

 ألنھ ،یة الزبائن یصرون على خدماتھم الشخصیة ھذا أن أغلب،زبائنھا على حساب احتیاجاتھم

 لذا إن ،مدى أدائھا الخدمة حسب متطلباتھ الشخصیة ویحكم على المؤسسة من ناحیة الخبرة،

  .من بین أولویات المؤسسة إرضاء الزبون

  ؟من ھو الزبون

أكید إذن  وفي معظم الحاالت حظوره ضروري، وھو مستھلك یشارك في إنتاج الخدمة

 . خدمة بدونھ ال تعني شیئا بدونھ ال

یكون الرضا كامال ، والخدماتیة یعتبر إرضاء الزبون قاعدة عمل المؤسسة :إرضاء الزبون 

  .للزبون عند وصولھ إلى مستوى انتظاره من وعود الخدمة المؤداة لھ

لذا یجب على المؤسسات، القیام بدعوة زبائنھا إلى طرح اقتراحاتھم فیما یخص الخدمة 

 فھناك من المطاعم والفنادق، التي تضع تحت تصرف ، ذلك بانتھاج عدة طرق متنوعةالمقدمة،

ھناك من المؤسسات ، والتعلیقات بعد إنھاء األكل، أو اإلقامة وزبائنھا سجال لتحدید المالحظات،

 Questionnairesكذلك من تضع رقم ھاتفي أخضر لتسھیل عملیة االتصال، أو إعداد استمارات 

  .لوكالة، أو إرسالھا للزبائن المستھدفین سواء داخل ا

 

 
                                                

، 2001معھد العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، : امعة الجزائر، ج)الدراسةمذكرة نھایة ( تسویق في المؤسسة الخدماتیة ،زبیدة عریف 1
  27ص 

2 KOTLER(P) et DUBOIS(B), op.cit, p35 
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  1علیھا القیام بما یلي،وكي تصل المؤسسة إلى معرفة عوامل رضا الزبون

  كامل یعطي صورة دقیقة النتظارات الزبون  ووضع جرد ھادف*

   .البحث عن حقیقة ھذه االنتظارات، والعمل على تعریب األفكار داخل المؤسسة* 

  .حوار مشترك حول عوامل رضا الزبون ،تحقیق داخل المؤسسة* 

ھذا ألن ، وإن العالقة الموجودة بین الزبون ھي جد مھمة :عالقة الزبون واملؤسسة اخلدماتية

 تساھم في تحسین ،اشتراك الزبون في أداء الخدمة مباشرة مع مقدمھا أو زبائن آخرین

 لذلك على ،لزبائن اآلخرینالرفع من درجة إرضاء ا، و تحسین نوعیة الخدمة المقدمة،اإلنتاجیة

  .تحلیل ھذه العالقة والمؤسسة القیام بدراسة

یمكن للمؤسسة عند تحلیلھا :  المؤسسة الخدماتیة وتحلیل عالقة الزبون و نماذج الدراسة–أ 

  :لعالقتھا وزبائنھا انتھاج أحد النماذج التالیة 

ات الموجودة بین حیث یبین ھذا النموذج أنواع العالق: نموذج النظام الخدماتي* 

 .مقترح ھذا النموذج وكذلك مدى مشاركة ھذا األخیر في تنفیذ الخدمة، والزبون والمؤسسة

LAUGEARD ET D. EIGHIERالذي أشار أنھ یعني بصفة عامة مالئمة كلمة إنتاجیة، و 

 : ویھدف ھذا النموذج إلى ،تطبیقھا في المؤسسة الخدماتیةو

 وتقدیرات ،ون على نوعیة الخدمة المقدمة للزبائن اآلخرینأثر نشاط الزب و إبراز أسباب-  1

   .ةالخدمات المنتج

  والنظام مبسط واضح،المستخدمین، و إظھار أن المواجھة یجعل التفاعل بین الزبائن-  2

 .شفافو

ھذا یؤثر على عالقتھا ، ولقد اكتشف أن بعض المؤسسات تقوم بتأدیة خدماتھا عبر الھاتف

فعدم المقابلة یمكن أن یؤدي ، ھا كذلك تھمل من جھة وجود الخدمة المقدمة فقد یجعل،بزبائنھا

  . أو عدم تقدیم الخدمة بشكل الئق،إلى عدم إرضاء الزبون

 وخصائص ،الزبون وھذا النموذج یبرز العالقة بین ملبي الخدمة :نموذج التفاعل* 

البائع والمشتري ممثلین  حیث یظھر أن كال من ،محیطھا العام و محتواھا،أجواء ھذه العالقة

یرفض نماذج التسویق التقلیدي التي تشیر إلى الزبون ، وإیجابیین في إنشاء العالقة التجاریة

  .على أنھ ممثل سلبي

                                                
1 EIGHIER(D)et LAUGEARD(E), Le Marketing des services , Grawhill :MCO, 1987,p23 
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 ،إن كل مؤسسة عند تخطیطھا ألھدافھا تكون على یقین تام :نموذج استراتیجیة الزبون* 

إلى التجزئة التي تمكنھا من معرفة أجزاء  لذلك فھي تلجأ ،أن الزبائن یمثلون كلھم نفس القیمة

  .الزبائن ذوي القدرة الشرائیة العالیة  والسوق

إن المؤسسة الخدماتیة تقوم بإعداد استراتیجیتھا التسویقیة، انطالقا من التجزئة المستھدفة 

  : فھي تقوم بتحلیل األسواق من عدة جوانب من بینھا ،كذلك للزبائن المستھدفین ولألسواق،

 ) الھامش ،رقم األعمال(قل جزء السوق ن - 

 . نسبة النمو- 

 . القدرة على المنافسة - 

 . مستوى الخبرة في أداء الخدمة- 

 :دراسة زبائنھا من النواحي التالیة  و كما تقوم بتصنیف- 

 ) نسبة االدخار، نسبة االستھالك،دخلھ( قدرة الزبون في االستھالك- 

 .شروطھ الشخصیة  و متطلباتھ- 

 وة إلى التجدید  الدع- 

 ، تقوم المؤسسة بإعداد إستراتیجیتھا على نحو یقلص نسبة خسارة المال والزبون،بعد ذلك

  . وھذا لمواجھة أخطار المنافسة ،ویجعل من عالقتھا مع زبائنھا متینة متواصلة

إن العناصر المؤثرة على  :المؤسسة الخدماتیة و العوامل المؤثرة على عالقة الزبون-  ب

  أخرى سلبیة  و لذا قسمت إلى عناصر إیجابیة،الزبون بالمؤسسة الخدماتیة تؤثر بصفتینعالقة 

  :وتتمثل فیما یلي: العناصر السلبیة* 

  . االقتناع على طلب زبون فقط- 

  االعتذار في كل وقت - 

  استعمال لغة الخبیر - 

  الكتابة فقط دون الحوار- 

  تحویل المسؤولیة إلى الزبون- 

 عدم فھم الزبون لذلك ترك الثغرات - 

  انتظار حضور المشاكل- 
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   :1تتمثل فیما یليو: العناصر اإلیجابیة *

   المبادرة باالتصال - 

 النصائح  و تقدیم االقتراحات- 

 مفھومة لدى األغلبیة  و سھلة، استعمال لغة بسیطة- 

 عدم إحراج الزبون و اإلكثار من التشكرات- 

   مواجھة المشاكل - 

 ي مكان الزبون  وضع العون نفسھ ف- 

 .التناسي أو النسیان و االعتراف بالخطأ في حالة الخطأ- 

 ھذا ، أن عالقة الزبون بالمؤسسة الخدماتیة بالغة األھمیة،یتضح لنا من خالل ھذه الدراسة

  .مباشرة على قرارات المؤسسة وأنھا تؤثر بصفة كبیرة
  

  التسويق يف املؤسسة اخلدماتية :المطلب الخامس
  

دمة في حد ذاتھا المنتوج، الذي تقدمھ المؤسسة الخدماتیة للمستھلك فعملیة إنتاج تعتبر الخ

الخدمات لیست باألمر السھل، حیث ال یحتوي ھذا األخیر على تسییر خاص بھ، ھذا ألن 

  . انتظارات الزبون مختلفة ومتغیرة، لذا فعملیة تقدیم الخدمة تتأثر بعدة عوامل 

انطالقا من مبدأ إرضاء الزبون، ونتیجة   :2اجھ تقدیم الخدمات المھام األساسیة التي تو– 1

لتزاید المنافسة بین شركات الخدمات، تواجھ ھذه األخیرة ثالثة مھام أساسیة في كیفیة إدارة 

  .الجودة، كیفیة إدارة التمییز، كیفیة إدارة اإلنتاجیة

ص والممیزات، التي تحدد تعرف إدارة الجودة على أنھا مجموعة الخصائ : إدارة الجودة –أ  

طبیعة شيء ما، وقد عرفتھا التجارة الدولیة على أنھا، على أن جودة منتوج ھي قابلیة 

لالستعمال، فالمنتوج سواء كان سلعة أو خدمة، لھ قیمة في حد ذاتھ وھي قابلة لالستعمال 

  . والتحقیق للوظیفة التي أنتج ألجلھا 

لخدمة المقدمة المتوقعة والمدركة، وھي المحور أما جودة الخدمات، فیقصد بھا نوعیة ا

الرئیسي لرضى أو عدم رضى المستھلك، لذلك تجعلھا أغلبیة المؤسسات مسألة من أولویات 

  :عملھا، وھناك عدة متغیرات ذات عالقة بجودة الخدمة وھي 

                                                
  82مرجع سابق، ص  محمود حاسم، الصعیدي 1
  42بیدة، مرجع سابق، ص  زعریف 2
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ھو الدلیل المادي للخدمة كالمرافق، والتسھیالت المنظمة المادیة  : المتغیر المادي*

  ..كاآلالت، مالبس المستخدمین في البنوك، الطیران، المطاعم 

وھي قدرة المؤسسة على إنجاز الخدمة، التي وعدت بتقدیمھا إلى المستھلكین :  متغیر الثقة*

 .بشكل دقیق، صحیح وثابت

 وھي رغبة االستعداد وكقدرة موظفي المؤسسة،على التقدیم المناسب :  متغیر االستجابة*

تعد المعرفة وحسن االستقبال للمستخدمین وقدرتھم على زرع الثقة : ة المتبادلة متغیر الثق*

 .بینھم وبین مستھلكي الخدمة

 على أساس فردي، من خالل حاجات ةوتعود إلى الرعایة وتركیز الخدم:  متغیر العنایة*

من المستھلكین، علیھ فالمستفید یستنتج نوعیة وجودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، 

 .خالل األفراد، المكان، المعدات وأدوات االتصال

إن إحدى الطرق الرئیسیة لتمییز شركة الخدمة خدماتھا، ھي مواصلة تقدیم خدمات ذات 

نوعیة أفضل من التي تقدمھا الشركات المنافسة، وذلك عن طریق تحقیق أو تجاوز الھدف الذي 

  .یتوقعھ الزبون حول الخدمة المطلوبة 

لدراسات المختلفة أن الشركات الخدماتیة ذات اإلدارة الممتازة تشترك بعدد وقد أظھرت ا

  :من الممارسات المتعلقة بالنوعیة، وھي كالتالي 

حیث تكون لدى الشركة الخدمة الراقیة، تطورات دقیقة :  التطور االستراتیجي– 

  .دائموواضحة حول طبیعة زبائنھا واحتیاجاتھم، مما یجعلھا تربح والء الزبون ال

بإلزامھا الكلي بالنوعیة، حیث تبحث إدارتھا على كیفیة  : التزام اإلدارة العلیا بالنوعیة– 

  .أداء الخدمة بشكل أفضل وبواقع معدل كل شھر 

تقوم أفضل الشركات بوضع قیاسات لمستوى النوعیة للخدمة،  : وضع قیاسات علیا– 

حول طبیعة  % 96رأي زبائنھا بنسبة فمثال شركة النقل الجوي السویسریة تحاول أن یكون 

  .ونوعیة خدماتھا

حیث تقوم شركات الخدمة المتمیزة تتبعا واستمرار  : وضع أنظمة لمراقبة أداء الخدمة– 

  .أداء خدمتھا وخدمات منافسیھا، وذلك باالعتماد على آراء الزبائن واقتراحاتھم

شركة الخدماتیة بسرعة حیث تتمیز ھذه ال : أنظمة إرضاء المشتركین من الزبائن– 

  .االستجابة لشكاوى الزبائن
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إن ھذه الشركات تقدم أداء تسویقیا داخلیا لمساعدة  : إرضاء العاملین في آن واحد–    

العاملین ومكافئة آدائھم الجید، وھذا ألنھم على درایة أن عالقة الشركة بالعاملین تنعكس سلبیا 

  .أو إیجابیا على عالقتھم مع الزبائن

یشكو مسیرو الخدمات غالبا من صعوبة تمییز خدماتھم، عن خدمات  :إدارة التمییز  – ب

منافسیھم، ألن عدم انتظام الصناعات الخدماتیة أوجدت منافسة سریعة، والحل في مواجھة ھذه 

المنافسة السریعة، یكمن في تطور عرض متمیز، وبشكل خاص في مجال التسلیم، والترمیز 

ائیة مثال، تقوم العدید من شركات النقل الجوي بتقدیم خدمات ثانویة، مثل استخدام عالمة استثن(

  ).عرض أفالم سینمائیة، مقاعد حدیثة، سلع للبیع، ھواتف جویة 

إن المشكلة الرئیسیة ھي أن معظم االبتكارات یمكن تقلیدھا بسھولة ومع ذلك فإن المؤسسات 

تتحصل على سلسلة من الفوائد، في مواجھة الخدماتیة التي تقدم ابتكارات خدماتیة، بانتظام 

  .منافسیھا

ویمكن لھذه المؤسسات أن تمیز خدماتھا بثالثة طرق، عن طریق االعتماد على أشخاص 

لھم القدرة على االتصال بالزبائن، بشكل یمیزھم عن منافسیھم، كما یمكن للشركة أن تطور بیئة 

جانب إمكانیة تصمیمھا لعملیة تسلیم خدمات مادیة أكثر جاذبیة، یتم تقدیم الخدمات فیھا إلى 

  .ممتازة

تقع شركات الخدمة تحت ضغط كبیر لزیادة إنتاجیاتھا في العمل، حیث :  إدارة اإلنتاجیة- جـ 

أن العمل في المؤسسات الكبرى یتم بالتعقید،فإن التكالیف تتصاعد بسرعة بسبب الخصائص 

لھا تحسین إنتاجیة الخدمات، وھذه المنھجیة الممیزة للخدمة، وھناك ستة أسالیب یمكن من خال

أو عند انتھاج ھذه الشركات لھذه األسالیب یمكنھا مواجھة المھمة التي تتمثل في تقدیم الخدمة 

  :وھي كالتالي 

  . جعل منفذي الخدمة یعملون بجد ومثابرة أكثر– 

  . زیادة كمیة الخدمة من خالل التنازل عن بعض النوعیة – 

ات، وھذا من خالل تقسیمھا واستعمال تكنولوجیة عصریة متطورة  تصنیع الخدم– 

  .جھاومعدات متطورة كذلك في إنتا

  . التقلیل من الحاجة للخدمات عن طریق إیجاد البدائل – 
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 تصمیم خدمة ذات تأثیر أكبر مثال تقدیم نصائح، وھذا في إطار جمعیات خیریة تنھى – 

  .عن استعمال أشیاء لتفادي خدمات طبیة 

مثال في األسواق الكبیرة الحجم ( إعطاء محفزات للزبائن للمشاركة في إنتاج الخدمة – 

  ).حیث المستھلك یأخذ السلعة بنفسھ بدون أن یقدمھا لھ العامل 

لقد اعتبر التسویق الخدمات شیئا عصریا مقارنة بتسویق المنتجات،  : عناصر أداء الخدمة – 2

یة من زاویة التسویق الكالسیكي ذات اعتبار قلیل وھذا وقد اعتبرت كذلك المؤسسات الخدمات

  :لكون 

  . أغلبیة شركات الخدمات صغیرة وأغلبیتھا كذلك فردیة وقلیلة الخبرة في میدان التسییر– 

  ...)المحامي، الحالق ( ھناك مؤسسات أخرى تمنع من القیام باإلشھار – 

  ...)، المدارسالمستشفیات( ھناك مؤسسات ال تھتم كثیرا بالزبائن – 

 للعدید من المؤسسات الحظوا أن النشاط الخدماتي لوبعد دراسة للباحثین جورج وبركسا

أكثر سھولة في التسییر وتتعلق عملیة أداء الخدمة بشكل واسع من عناصر تھتم بھذا المجال، 

  :حیث تظھر ھذه األخیرة في الشكل التالي 
 عناصر أداء الخدمة- 1-الشكل 

   
  الخدماتیة           المؤسسة                                    × الزبون                    A الزبون      

  
   الھیكل             المحیط الطبیعي                            خدمات أخرى            زبائن آخرین     

  
  لتنظیميا     المستخدم 

  
   المخفي       الظاھر

   إشھار -
 التحصیل/  الفاتورة -
 حركة داخلیة غیر مباشرة             اتصاالت تجاریة -
   فم ألذن-
 حركة داخلیة مباشرة            اتصاالت طارئة مع المستخدمین -

  
  
  
  

KOTLER(PHILIP)et DUBOIS(B), op.cit , p 459  
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یتجھ  A التي تساھم في أداء الخدمة للزبون، نأخذ مثال زبون یبین الشكل السابق العناصر،

، في نفس الوقت یجد زبائن آخرین اتجھوا 1إلى وكالة التامین لیطلب تأمین سیارتھ، الخدمة ھي

إلى ھذه الوكالة لطلب نفس الخدمة أو خدمات أخرى، كما أنھ سیالحظ محیطا متكونا من مبنى 

 وفي الكوالیس ھیكل تنظیمي وآخر إنتاجي للخدمة، وبعدھا ،..دیكور داخلي ومن أشیاء أخرى 

یبدأ التعامل مع المستخدمین في شركة التأمین ویتحصل على الخدمة التي اتجھا من أجلھا 

  .للوكالة

  .تسویق الخدمات، ومؤسسة تسویق الخدمات: ھما وفرعین ھامینویمكن أن نمیز بین 
  

المنافسة،  وویق الخدمات مع تطور ھذا القطاعبدأت تظھر أھمیة تس :تسویق الخدمات :أوال

 فیمكن تسویق ، ففي عصرنا الحالي مثلما یمكن تسویق أي سلعة كانت،التي عرفھا ھذا األخیر

وخدمات الطیران مثل تسویق علبة ، خدمات الھاتف و فتسویق خدمات المیاه،أي خدمة كانت

  ...معجون أسنان ، وحلویات

 فأصبحت المؤسسة الخدماتیة تحتاج ،یة بالغة لھذا القطاعفلھذا أعطى رجال التسویق أھم

  . مع إرضاء الزبون طبعا،ةإلى تسویق فعال یحقق تدفق الخدمات بالربحیة المناسب

  :التي تتمثل في ، وفنالحظ أن الخدمات تتمیز في مجال تسویقھا بمؤشرات خاصة بھا

  .استھالكھا و ال یوجد وقت بین لحظة تقدیم الخدمة- 

 .مات في مضمونھا غیر ملموسة  الخد- 

 . الخدمات غیر نمطیة الختالف حاجات المستھلك- 

ھذا راجع الختالف منافع ، وخدمة أخرى مرتفع و یعتبر الفرق في السعر بین خدمة- 

 .الخدمة 

  یوجد عدد قلیل جدا من قنوات توزیع الخدمات لوجود عالقة مباشرة بین منتج الخدمة- 

 .المستفید منھاو

سریعة الحركة بسبب  وتسویق الخدمات لعوامل مؤثرة خارجیة عدیدة یخضع - 

 مما یتطلب تطویر جذري في تسویق ،االتصاالت واالختراعات في مجتمع المعلومات

 .الخدمات

 . تنتھي منفعة الخدمة بمجرد الحصول علیھا عكس منفعة السلعة - 

                                                
1 KOTLER(PHILIP)et DUBOIS(B), op.cit , p 459 
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  .ھمیة في التسویق السلعيإذن من الضروري أن تھتم المؤسسات الخدماتیة بالتسویق بنفس أ

  ).الذي ھو موضوع دراستنا التحلیلیة (و لتوضیح أھمیة التسویق في قطاع الخدمات نأخذ مثال 

 تستند على المبدأ ،یتركب التسویق الخدماتي من ثالث عناصر متكاملة :أبعاد تسويق اخلدمات * 

  :التالي

لخدمة أو عدة خدمات لھا وظیفة المادیة تساھم في إنتاج ا وةل عنصر من العناصر البشریك

  :تسویقیة تتمثل في األبعاد الثالثة 

   التسویق الخارجي - 

   التسویق االنتقالي- 

   التسویق الداخلي - 

 Marketing Externe :ـ التسویق الخارجي 1

، ھو التسویق المرتبط بالنشاطات التقلیدیة للتسویق فیما یخص اتصال المؤسسة بالسوق

  .بعض منھا بالموزعین المستقبلین في ال، والمستھلكو

خلق شخصیة معنویة قویة للمؤسسة من  ووھذه النشاطات تستعمل لضمان ترقیة الخدمات

  .أجل أن تفترق ھذه األخیرة عن المنافسین

  Marketing Transactionnel:  التسویق االنتقالي– 2

 الخدمات التي تقوم المؤسسة عن طریق تنشیط العالقة مع الزبون من أجل تحسین قیمة

  : یقولCarlson حیث نجد كالسون،تریدھا المؤسسة

أي اللحظات التي  "La gestion des moments de véritésتسییر اللحظات الحقیقیة "

ھذا كلھ ، و أو سلبیة فیما یخص المؤسسة وخدماتھا،یكتسب فیھا الزبون صورة أولیة إیجابیة

 . رجال االتصاللا خیبالتالي مد، ویھدف إلى تكثیف تجربة الزبون

  Marketing Interne: التسویق الداخلي –3

المتركبة من مجموعة أجزاء ، وھو مرتبط بمجموعة من النشاطات في قلب المؤسسة

 في عملیة التنبؤ برضا الزبون باعتباره یؤثر مباشرة على العناصر األخرى ،ةالمستخدم

 فیما یخص ،القات مع الزبون أو الموردمفھوم التسویق الداخلي یستند على وجود ع، وللتسویق

یعمل ھذا  و،)أین یكون الموظف ھو الزبون للموظف اآلخر(الخدمات المختلفة للمؤسسة 

  .استقبال وإخالص المستخدمین وتشجیع والجانب من التسویق على االھتمام بالموظفین
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فدور التسویق  ا فیما بینھ، نرى أن أبعاد التسویق الخدماتي متكاملة،من خالل ھذا الشكل

من أجل بیان حقیقة ) الخاص بالصفقات(الخارجي یتمثل في تنشیط التسویق االنتقالي  والداخلي

  .تسھیل الصفقة بوجھة نظر مختلفة ، والخدمة للعمالء

إذا كانت االستثمارات ضروریة ،التسویق االنتقالي یساعد النشاطات التسویقیة الخارجیة

 مع العلم أن الزبائن الراضین یمثلون ،ثمارات التسویق الداخليإلیجاد زبائن جدد أقل من است

بالتقاء ھذه األبعاد الثالثة مع عملیة عرض الخدمات تصبح ، وعامل لتنشیط مستخدمي المؤسسة

  .أكثر فعالیة على مستوى استراتیجیة تسویق الخدمات

فعلیا أنواع كثیرة تقدم المؤسسات العاملة في مجال الخدمات  :مؤسسة تسویق الخدماتثانیا 

ھي تستخدم ، وإلى الشركات األخرى، وعلى الھیئات الحكومیة، ومن الخدمات إلى المستھلكین

  .تقوم بتأجیر مھاراتھم ، واألشخاص المحترفین في ذلك

 – تؤدي مھامھا على سلع یملكھا الزبون ،ومعظم األنواع الشائعة من المؤسسات الخدماتیة

كثیرا من المؤسسات ، و- مثال الحالقة– أو على الزبون نفسھ - مثال عملیة تصلیح السیارات

بعض المؤسسات  و،.... البنك، المحامي،الموثق: األخرى تؤدي خدمات من نوع آخر مثال

 شركات ،شركات النقل الجوي:  المرافق العامة مثال على ذلك،االستثنائیة في قطاع النقل

  ......الغاز وكھرباءال وشركة الطاقة، واالتصال السلكي والالسلكي

، والدور الذي تلعبھ صناعة الخدمات في االقتصاد یتزاید بتزاید حجم المؤسسات الخدماتیة

العامل المھم الذي یساھم في ھذا النمو، ھو أن شراء الخدمات یأخذ نسبة متزایدة من مصاریف و

ھذا جعل المؤسسات المتوفرة للفرد في یومنا  و كما أن القوة الشرائیة المتزایدة،،المستھلك

إذ أنھ كلما توفر للناس مال :  ولكن بإمكان ربط ھذه األمور ببعضھا البعض،الخدماتیة في تزاید

  .  األمر الذي یدعو إلى ازدیاد الخدمات التي یحتاجون إلیھا،تشعبت اھتماماتھم وأكثر كلما كثرت

 س أشخاص قادرین على أنھا منظمة تقوم على أسا،كما یمكن تعریف المؤسسة الخدماتیة

ذلك عن طریق ، وبوسائل خاصة تھدف إلى تحقیق أرباح،متمكنین من العملیة االقتصادیةو

كما تسھر ھذه المؤسسة على تقدیم خدمات ذات مستوى ،رغبات الزبون واتساع حاجیات

  .مرغوب من الجودة 
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   :1اسمھا التجاري على المؤسسة اتباع الخطوات التالیة وولتحقیق سمعتھا

  .تحدید طبیعة الزبائن المعنیین بالخدمة وعیین ت- 

  .حاجیات الزبائن و معرفة رغبات- 

  .مواصفات الجودة و محاولة تكییف الخدمة المقدمة مع رغبات الزبائن- 
  

                                                
   210السنة غیر موجودة، ص : ، أسس إدارة األعمال، جامعة أیوامبارك.  مكلیفورد 1
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  االستراتيجية التسويقية للمؤسسة الخدماتية :المبحث الثالث
  

لخاصیة تفرض على نتیجة لكون الخدمات تعتبر من النواتج غیر الملموسة فإن ھذه ا

المؤسسة عند دخولھا السوق إتباع إستراتیجیة تسویقیة مختلفة، وھذا من أجل تحقیق أھدافھا 

  .. ضمن بیئة تسویقیة للقطاع الخدماتي
  

  البيئة التسويقية للقطاع اخلدمايت: المطلب األول

لى قدرات البیئة التسویقیة لمؤسسة خدماتیة ھو مجمل ما یحیط بھا حیث یستطیع أن یؤثر ع

  :وھي كما یلي تسویق الخدمة

تتمثل في الدخل الشخصي، الدخل المتوفر، التقدم الصناعي، التقید : البیئة االقتصادیة* 

   .النقدي، میزانیة الدفع ومستوى الضرائب والتصدیر

الضغوطات المالیة، الدیون الخارجیة، التضخم، السیاسة الداخلیة، : البیئة السیاسیة* 

، االتفاقیات التجاریة مع )Facteur militaire et écologique(كري والطبیعي الجانب العس

 .االستثمارات الخارجیة وسیاسة السیاحة

 والتقالید والثقافة والدین على الخدمة، مثال في خدمة النقل تتأثر العادا: البیئة الثقافیة* 

 .الجوي فترة الحج، العطل المدرسیة

، وكل ما یتعلق 2ل في عدد السكان، متوسط السكان في كموتتمث: البیئة االجتماعیة* 

 .بعدد السكان لكون ھذا یؤثر على الجانب الكمي للخدمة

ویتعلق ھذا الجانب بقانون المنافسة، والتشریعات التي تحفظ المستھلك، : البیئة الثقافیة* 

 .اوالقوانین التي تخص المؤسسة الخدماتیة سواء التي تلتزم بھا أو تلتزم عنھ

ویتمثل في التقدم التكنولوجي الذي یقیس الخدمة بطریقة مباشرة : البیئة التكنولوجیة* 

في شركات النقل الجوي البیئة التكنولوجیة تتعلق بحداثة وتكنولوجیة الطائرات : مثال(

Appareils( أو بطریقة غیر مباشرة ،)نفس المثال السابق یتعلق بشركات النقل الجوي، : مثال

 .Développement des aéroportsه البیئة بتطور المطار تتعلق ھذ

وتتمثل في المؤسسات التي تقدم نفس الخدمة، كالمؤسسة المعنیة، : البیئة التنافسیة * 

 .وھذا في مستوى خدماتھا

  وتتمثل في قنوات التوزیع، ومكانھ وسطاء التوزیع : بیئة قدرات التوزیع* 
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 .في نطاق الحجر والتوزیعفي شركات النقل الجوي یتمثل : مثال

وتتمثل في الموافقة للدخول إلى السوق، االتفاقیات : البیئة في نطاق التشریعات* 

  .الثنائیة، العالقات الدولیة 
  

  االستراتيجية التسويقية للخدمة: المطلب الثاني 

  

 اإلستراتیجیة على أنھا تنطوي على تحدید أھداف طویلة األجل CHENDLERیعرف 

ین، وتحدید اإلجراءات واألنشطة الخاصة بتخصیص الموارد أو الوحدات لمشروع مع

  .1اإلنتاجیة، وتنویع إنشاء خطوط جدیدة لإلنتاج، ولتحقیق مجموعة من األھداف

الطریقة التي یتم بھا تخصیص "یعرف الدكتور عبد السالم أبو قحف اإلستراتیجیة على أنھا 

ن أساسیین وھما إشباع حاجات ورغبات الموارد وتوزیعھا واستخدامھا لتحقیق ھدفی

  .2المستھلكین، وخلق میزة تنافسیة للشركة

وھذا استنادا من اإلستراتیجیة  تعریف اإلستراتیجیة التسویقیة على أساس عنصرین ونستطیع

  :العامة للمؤسسة

  . عملیة التنبؤ بتطور األسواق، والتكنولوجیا، والوضعیات التنافسیة- 

ات التي تمنح أحسن مردودیة واقل خطر وأدنى استثمار، وعلیھ فإن  اختیار االستراتیجی- 

اإلستراتیجیة التسویقیة ھي كل اإلجراءات الھادفة إلى تقییم مختلف عوامل البیئة، ذات المساس 

المباشر بالتسویق مثل المنافسة، وكافة العوامل األخرى المؤثرة على اإلستراتیجیة بشكل عام 

 .ى حدىوعلى وحدات العمل كل عل

ونستطیع القول من خالل ما سبق أن اإلستراتیجیة التسویقیة ھي عملیة تحدید األسواق 

  .المستھدفة وإعداد المزیج التسویقي المناسب لھا
  

  مراحل إعداد اإلستراتيجية التسويقية: المطلب الثالث 

العدید من عند اتخاذ قرار إعداد اإلستراتیجیة التسویقیة في المؤسسة الخدماتیة تواجھھا 

  :الصعوبات والقیود، ولھذا یجب المرور بعدة مراحل والتي تتمثل في ما یلي 
                                                

معھد العلوم االقتصادیة : ، جامعة الجزائر)الدراسةمذكرة نھایة (نادیة، استراتیجیة التسویق الناجحة في المؤسسة  حوریة، كبور حلي 1
  27، ص 2001وعلوم التسییر، 

  61، مرجع سابق، ص )عبد السالم(أبو قحف  2
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تحلیل الفرص الموجودة في السوق على األجل البعید یمكن المؤسسة :  تحلیل الفرص– 1

من تحدید الفرص حیث ال یتم ذلك بشكل عشوائي، وإنما وفقا للطرق واألسالیب الخاصة 

 للمؤسسة القدرة على تحدید فرصھا الحالیة والمستقبلیة في السوق، وال بالتحلیل، فقد ال یتسنى

  :القدرة على استغالل الفرص المتاحة، ولھذا یمكن تحدید الفرص من خالل الخطوات اآلتیة

حیث یمكن القول أن سوق السلعة یجب أن یحتوي على كل : تعریف وتحدید سوق السلعة* 

ن الحاجات العامة والمترابطة، إذن على المؤسسة تقدیر السلع والخدمات التي تشبع مجموعة م

الطلب، تحدید خصائص المستھلكین النھائیین، والتعرف على اتجاھات الصناعة وممیزاتھا، ثم 

  .تحدید المنافسین الرئیسیین الذین یمكن أن تتم مواجھتھم في السوق

حدید من ھو المشتري؟ ویتضمن ھذا التحلیل الدراسة الموضوعیة لت: تحلیل المستھلكین* 

ولماذا یشتري؟ ثم وصف وتحدید خصائص المشترین وحاجاتھم ورغباتھم، وما ھي المعاییر 

 .المھمة التي تحكم اتخاذھم للقرارات الشرائیة 

ویشمل ذلك تقییم االستراتیجیات المتبعة من طرف : تحلیل وتحدید المنافسین الرئیسیین* 

دھم، باإلضافة إلى تقدیر حجم وطبیعة وخصائص ھؤالء المنافسین، ونقاط القوة والضعف عن

 .المنافسین

تحلیل البیئة وھذا یتعلق بالتنبؤ بالتغیرات المحتملة في البیئة المحیطة، والتي قد تؤثر على * 

الفرص المتاحة وعلى وضع المنافسة، ثم على اإلستراتیجیة التسویقیة للمؤسسة، وتشمل ھذه 

لوجیة، االتجاھات الدیمغرافیة واالجتماعیة، القیود الحكومیة التغیرات، التغیرات التكنو

  .1والسیاسیة، الظروف االقتصادیة، باإلضافة إلى البیئة المادیة نفسھا

یعتبر قرار اختیار السوق المستھدف، من النقاط الرئیسیة  : اختیار األسواق المستھدفة– 2

ألھداف، وتطویر إستراتیجیة اإلحالل في اإلستراتیجیة التسویقیة، حیث تشكل األساس لوضع ا

  :التسویقیة، ولبناء خطة التسویق اإلستراتیجیة ال بد من توفر العناصر التالیة 

  . معرفة حجم ومعدل نمو السوق المستھدفة للماركة من فئة السلعة أو الخدمة- 

 خصائصھ ومواقعھ وأذواقھ وإمكاناتھ الحالیة –المستھلك– وصف المستخدم النھائي - 

 .المحتملة و
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   .1 معرفة نوع المنفعة التي یسعى المستھلك إلشباعھا- 

یرتكز إعداد استراتیجیة التسویق على ثالثة  : إعداد االستراتیجیات ومخططات العمل – 3

   :2المیزانیة، المزیج التسویقي وإجراء التقسیم كما یلي: عناصر

المؤسسة بإعداد میزانیة تسویق من أجل تحدید الجھد التسویقي، تقوم  : میزانیة التسویق- 

إجمالیة تمثل نسبة معینة من رقم األعمال، آخذا في الحسبان طبیعة األعمال المطلوبة، وغالبا ما 

  . السریع على قسم ھام في السوقءتزداد النفقات من أجل االستیال

 یعتبر عنصرا مركزیا في اإلستراتیجیة التسویقیة، ویسمح بتحدید:  المزیج التسویقي- 

  .الشكل الذي ستقدم بواسطتھ المؤسسة عرضھا في السوق 

تقوم المؤسسة بتحدید الطریقة التي سوف تخصص لھا المیزانیة، وتقسم على :  التقسیم- 

مختلف المنتجات وحلقات التوزیع وقطاعات الزبائن، وأقالیم البیع، وغالبا ما تستفید الوحدات 

  .األكثر مردودیة بأكثر قسم من المیزانیة 

تتضمن المرحلة األخیرة تنظیم عمل مدیریة التسویق ومراقبة التنفیذ، :  القیام بالمراقبة– 4

ففعالیة أعضائھا وطریقة تكوینھم وتسییرھم وتقییمھم، فعلى سبیل المثال مفتش یقوم باالتصال 

بالممثلین الذین لھم أداء غیر كاف ویحاول كشف أصل المشكلة وعالجھا، كما یقوم المدیر 

  .ھوي ومدیر المبیعات بنفس الشيء، وھكذا حتى تصل إلى المدیر العامالج

أخیرا ال بد أن یتم الربط بین ما یقدم إلعطاء الصورة الكاملة لعملیة إدارة التسویق، وبالتالي 

إنجاح اإلستراتیجیة التسویقیة، وھذا من خالل إشباع حاجات ورغبات المستھلكین وتحقیق 

تبرون الركیزة األساسیة للعملیة التسویقیة، والوصول إلى األھداف رضا المستھدفین الذین یع

  3المرسومة في ظل إمكانیات الشركة ومواردھا المتاحة
  

  تنفيذ اإلستراتيجية التسويقية والرقابة عليها :المطلب الرابع
  

ھذا عن ، ووضع التنفیذھا ماختیار االستراتیجیة التسویقیة للمؤسسة یجب وضع وبعد إعداد

ھذا للوصول إلى  و ثم الرقابة على تنفیذ ھذه االستراتیجیة،التنظیم و البحث،ق التخطیططری

  .النتائج المسطرة  واألھداف

                                                
  )188،189(ص  مرجع سابق محمد ابراھیم،  عبیدات 1
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 ، لتحقیق األھداف،بعد بناء استراتیجیة تسویق مناسبة :1 تنفیذ االستراتیجیة التسویقیة– 1

ھذا ھو ، والتنفیذتنتقل المؤسسة إلى مرحلة أین تعمل على وضع ھذه االستراتیجیة موضع 

  . أي الخطوات التي یجب أن تقوم بھا لكي تنفذ االستراتیجیة ،التكتیك في التسویق

   :حمددات استراتيجية التسويق الناجحة –أ 

  .الخارجیة المحیطة بھا وكافة المتغیرات الداخلیة و التحدید الواضح لمھمة المؤسسة- 

 التي تم تدوینھا في الوثیقة القانونیة إلنشاء  أن یتم اشتقاق األھداف وفقا للمھمة األساسیة- 

 .أن تكون ھذه األھداف مكملة لبعضھا البعض والمؤسسة،

  تحدید نقاط القوة والضعف في المؤسسة من اجل تحدید المیزة التنافسیة - 

 توقعات المستھلكین  و إمكانیات،رغبات و المتابعة المستمرة لحاجات- 

  برامج تمكنھا من التفوق على المنافسین الرئیسیین تحلیل أوضاع المنافسین لتبني- 

 . تحلیل األسواق المستھدفة - 

 . أو للخط السلعي في األسواق المستھدفة، من السلعةللعالمة اإلحالل المناسب - 

أنشطة مع مقارنة ذلك باألھداف  والدقیقة لما یتم تنفیذه من أعمال، و المتابعة المستمرة- 

 .للمؤسسة بشكل عام  وعلى حدىالموضوعة لكل وجھة عمل 

، یعتبر الوقت من المتغیرات المھمة في العملیة التسویقیة :استراتيجية التسويق والوقت – ب

 فقد یتطلب ، أو التوزیع، تعتمد على الوقت،الكثیر من عناصر المزیج التسویقي، كالترویجو

 وقد یتطلب إقامة ، أشھر6أقلمتھم على الظروف التي یعملون فیھا حوالي  وتدریب عمال البیع

 لذلك یجب على مدیري التسویق أن یأخذوا عنصر الوقت في ،نظام توزیع مادي سلیم لسنوات

تظھر ، وعند رسم الخطة التكتیكیة لتنفیذھا، واھتمامھم عندما یضعون استراتیجیة تسویقیة

الن التلفزیون یمكن النظر إلى إع، و عندما نضع خطة إعالنیة أو ترویجیة،أھمیة عنصر الوقت

  .على أنھ وسیلة مناسبة

 لكي تحدث التجاوب السریع أكثر من وسیلة أخرى مثل الصحف ،لإلعالن عن سلعة معینة

،  أضعاف ما یكلفھ إعالن الصحیفةنلكن في نفس الوقت یكلف إعالن التلفزیو، وأو المجالت

 فإن لم یكن ثمة ضرورة ؟على الشركة أن تقرر ما إذا كان ھناك ما یؤكد على إعالن التلفزیونو

                                                
: ، جامعة الجزائر)الدراسة مذكرة نھایة( ، استراتیجیة تسویق الخدمات في مؤسسة اقتصادیة عمومیة توفیقعلي، عالل شریف درة 1

  46(، ص ص 2002معھد العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 
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لكن إذا كان ھناك ، و تستطیع الشركة أن تختار وسیلة إعالنیة أرخص،للسرعة في بیع السلعة

 . یكون ھناك سبب قوي الختیار وسیلة إعالنیة سریعة،احتمال التلف السریع للسلعة

موضع ھا التسویقیة فور تحدیدالخطة  أن توضع وال بد :اإلعداد لتنفيذ اإلستراتيجية  -جـ 

یعتمد التنفیذ ، والتنفیذ والعمل على إنجاحھا بواسطة جمیع المستویات التنظیمیة في المنشأة

المتطلب األول للنجاح ھو أن تكون ، والناجح للخطة على قوة األساسات التي قامت علیھا الخطة

  .مقبولة بواسطة كبار العاملین في إدارة التسویق  والخطة مفھومة

غیر  ونخشى أن تكون المسؤولیة موزعة، وھو المسؤول عن التنفیذیجب أن نحدد من 

 فلن نجد شخصا مسؤوال عن أي ،إذا كانت المسؤولیة موزعة على جمیع األفراد، ومحددة

 لذلك وجدت المنشآت أنھ من واجبھا أن تكون أكثر دقة في الحساب بصدد تنفیذ ،شيء

  .استراتیجیة التسویق

 إذا كانت المنشأة تأمل في تحقیق أھدافھا بنجاح، ،رسمیةیجب أن تكون الخطة مكتوبة و

  :یجب توضیح العناصر اآلتیة للخطة

  . رأس المال ، السلعة، أسعارھا، یجب أن تضع المنشأة بعض الفروض عن دخلھا- 

الضعف لبقیة المنافسین، ومركز  و تحدید المركز التنافسي بناءا على تحلیل أسباب القوة- 

 .الشركة

 .الكیف وھداف التسویقیة من حیث الكم قائمة لأل- 

  :ھناك بعض العناصر الكمیة التي تتضمنھا الخطة و

  .احتماالت المردودات و المبیعات- 

  تلخیص اإلیرادات - 

  كشوف إحصائیة- 

 .الكفاءات و األفراد- 

 لكن یتطلب األمر ،لو وضعت الخطة بطریقة مكتوبة فلیس ھذا ضمانا لنجاحھا وحتى

 ،یجب أن یكون مدیر التسویق على علم تام، ومرة إذا أردنا أن نحقق األھدافالمراجعة المست

إذا لم تراجع الخطة في مراحل ، وبمدى ما تحقق من نجاح في تنفیذ الخطة بمراحلھا المختلفة

قد ال نكتشفھا إال بعد ما یصاب المشروع ، وتنفیذھا فسوف ینتج عن ذلك الكثیر من االنحرافات

  .بأضرار بالغة 
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 ،من العقبات التي تعرقل تنفیذ اإلستراتیجیة عدم القدرة التنظیمیة :تسهيل تنفيذ االستراتيجية -د

فھل یستطیع أن یتقبل التغیرات المقترحة في الخطة؟ ھل یستطیع األفراد أن یتأقلموا مع 

   ؟المقترحات الواردة في الخطة

یل ھذا المبلغ لإلنفاق منھ تحوو % 5فإذا طالب الخطة یخفض اإلنفاق على التوزیع بنسبة 

 من الصعب أن ننتظر من األفراد أن یتحولوا بسھولة، وزیادة الجودة وعلى بحوث السلعة

 فال ،جھود البیع الشخصیة وإذا كانت العالقة الشخصیة متوفرة بین إدارة اإلعالن، ویسرو

  . أن تنجح في مثل تلك الظروف–مھما كانت –یمكن ألي خطة 

 خاصة عند تنفیذ إستراتیجیة ،ھناك ثالثة وظائف لھا أھمیة :ذ االستراتيجيةتنظيم تنفي - ھـ  

  ھي  والتسویق

مدیر إدارة السلعة مسؤول عن تحقیق التوازن، بین أھداف التسویق وأھداف  : إدارة السلعة- 

 ولكي ینجح في ، كما یحاول أن یبقى نفقات اإلنتاج منخفضة، لكي یصمد أمام المنافسة،اإلنتاج

  .ق إشباع رغبات المستھلكین تحقی

 حتى أن ،و تعتبر جدولة الموارد عنصرا مھما، في تنفیذ اإلستراتیجیة :  جدولة الموارد- 

مھمتھا ، وبعض المنشآت تخصص إدارة مستقلة تكون عن جدولة استخدام الموارد المتاحة

  .كذلك إشباع طلبات األسواق المختلفة التي تخدمھا الشركة

 إعداد اإلستراتیجیة التسویقیة وبعد اختیار: اإلستراتیجیة التسویقیة الرقابة على – 2

لضمان بقاء ھذه اإلستراتیجیة یجب على المؤسسة ، والمرور بمختلف المراحل السابقة الذكرو

  .النتائج المراد الوصول إلیھا  وھذا لضمان األھداف، والرقابة على تنفیذ اإلستراتیجیة

   :1الرقابة یمكن أخذ شكلین وام للمتابعةأما المعلومات الموجودة كنظ

 حیث یجب أن تكون متصلة بالموضوع المستھلكین، وعن السوق و إحصاءات عن الشركة- 

 اقتراح ع وتمكن مدیر التسویق من تحدید المشكلة، لكي یستطی،تصل إلینا في الوقت المناسبو

  .اختیار الحل وبعض الحلول البدیلة

 تحدید ،من التعرف على مركز السلعة الحالي في السوقتمكن المعلومات الموجودة  - 

  التغیرات التي حدثت في حاجات، اختیار كفاءة اإلعالن، حصر األسواق،المستھلكین المرتقبین

  .رغبات المستھلكین و
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حیث یمكن القول أن عملیة الرقابة تنطوي على التحقق ما إذا كان كل شيء یحدث طبقا 

أن عرض الرقابة ھو اإلشارة إلى ، والمبادئ المحددة وت الصادرةالتعلیما، وللخطة الموضوعة

–ھو تطبق على كل شيء ، ومنع تكرار حدوثھا، واألخطاء بقصد معالجتھا ونقاط الضعف

، الرقابة وظیفة تعمل بشكل متكامل مع وظائف اإلدارة األخرى و-  األفعال، الناس،األشیاء

  عملیة ینبغي أن تكون ذات طبیعة مستمرةالرقابة أیضا، ولیس بمعزل عن ھذا الوظائفو

  1تتم عملیة الرقابة غالبا في االتجاھات التالیة، ودائمة ولیس مؤقتة تنتھي بانتھاء المھمةو

  .مثال عن طریق مقارنة حجم المبیعات بما كان ینبغي بیعھ:  الكم- 

لألصناف  ةیمكن استخدامھ كعامل رقابة مثال عن طریق إیجاد المقادیر النسبی:  الكیف- 

ھذه النتائج یمكن استخدامھا بعد ، والمكانة المباعة أو بتحدید نوع العمل على أساس الحجم أو

 -المؤسسة لھا عدة فروع للبیع–ذلك للحكم على مدى مالئمة مبیعات كل فرع 

 ،ضع جدول زمني لتحقیق أھداف معینةیمكن تطبیق عامل الزمن عن طریق و:  الزمن- 

 . ینبغي القیام بالعمل التصحیحي،من الفعلي عن الزمن المجدولفي حالة انحراف الزو

 استخدامھا كمرش للجھود البیعیة الفعلیة، وتكلفة المبیعات یمكن تحدیدھا مسبقا،:  التكلفة- 

ھذه العوامل األربعة لیس بالضرورة استخدامھا  و،علھا ال تخرج عن الحدود المرغوبةجو

  .ین للمراقبةیمكن استخدام عامل أو عامل، وجمیعا
  

  إستراتيجية املزيج التسويقي للخدمة :المطلب الخامس

  

حیث یمكن تقسیم المزیج  التسویق الخدماتي، تتماشى معالعدید من أسس التسویق السلعي 

  .في التسویق السلعي السلعي حسب األجزاء األربعة الشائعة 

تكون دورة  و،2محددخدمات تتمیز بأنھا غیر مادیة، موجھة إلى زبون ال:  الخدمة– 1

 إن التغیرات الممكن أن تقع على الخدمة تكون متعلقة خاصة ،حیاة ھذه الخدمة قصیرة ومحدودة

ن  من ھنا یمكن حصر العوامل الواجب أخذھا بعی،بالفائدة، الممكن أن تقدمھا الخدمة نفسھا

 :EARL SASSER3التي اقترحھا االعتبار، و

  

                                                
  116نادیة، مرجع سابق، ص  حوریة، كبور حلي 1

2 BAUX(PHILIP), Marketing :une approche mega marketing , Paris :édition eyrolles,1987,p492.  
3 BAUX(PHILIP), Marketing :une approche mega marketing , Paris :édition eyrolles,1987,p492.  
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  : عند الطلب –أ 

   أسعار متمیزة - 

    خلق الطلب في أوقات الفراغ- 

  . خدمات إضافیة في لحظة االستھالك القصوى- 

  . توفیر نظام الحجز كما ھو معروف في الفندقة- 

  : عند العرض - ب

  . توظیف العمال بوقت جزئي عند االستھالك األقصى- 

   عرض سوى الجزء الھام من الخدمة- 

  )خدمة ذاتیة ( Self-service تكثیف مساھمة الزبون - 

 نظرا لطبیعة الخدمات غیر ،في سوق الخدمات یعد السعر عنصر متذبذبا : السعر-  2

إن كان من اإلمكان تحدید  و فعند فرض سعر في ھذه الحالة یعتبر مخاطرة حتى،متجانسة

  .ألن الزبون ال یستوعب التفاوت الھام الخاص بالتسعیرة ، تكالیف العملیة

 لكن یوجد بعض األشیاء ،، ھو تطبیق سلم انتقائيو الحل المستعمل لتفادي ھذا المشكل

  .تقییمھا حیث نقوم بتحدید كل أجزائھا وممكن عزلھا،

تسعى مؤسسة الخدمات إلى تقدیم خدماتھا على نطاق واسع في أغلب أنحاء  : التوزیع-  3

من أجل ھذا تقوم المؤسسة بوضع شبكات توزیع فعالة لتضمن ، وإذا تطلب األمر ذلك،العالم

  .تصال بزبائنھا الموزعین جغرافیا في مختلف المناطقاال

في بعض الحاالت من الممكن التركیز على قسم من اإلنتاج للخدمات وضمان توزیعھا عن 

 غیرھا من تقنیات اإلعالم الحدیثة منھا اإلعالم اآللي و أو اإلعالم اآللي،طریق شبكة النقل

  .یعطي معلومات عبر كل أنحاء العالم  تسمح لعامل في بنك فرنسي مثال أن ،المواصالتو

  :یوجد نوعان من االتصال یخصان باألفضلیة في تسویق الخدمات  : االتصال– 4

 فھي دائما اإلمكانیة الوحیدة ،خصائصھا ویھدف إلى التعریف بالخدمة :إشهار إعالمي - أ

 ،الطلب والتوثیق و كحالة المھن الحرة التي یمنع فیھا اإلشھار، كمكاتب المحاماة،ألسباب أدبیة

تعتبر وسیلة جیدة في غالب ، و ھو أحد آلیاتھde bouche a l יOreilleإال أن الھمس باألذن 

  .األحیان
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، نجد أن البنك یرفع من نسبة الفائدة قلیال للتمایز عند المنافسین: إشهار مؤسسايت – ب

ة الریاضیة أو األدبیة  فبصدد تظاھرة ما من خالل الرعای،منھ فبعث حملة االتصال اإلشھاريو

  .یعد أحسن إشھار مؤسساتي
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  خالصة الفصل 

  

، مثلما  في المؤسسات الخدماتیة المعاصرة التي یلعبھا التسویقاألھمیةتتضح جلیا مدى 

ال  ویلعب دوره في مجال المنتجات، فاالختالف یكمن في كون طبیعة الخدمة غیر ملموسة

 ، إذن إنتاج الخدمة وتسویقھا یكونان قسما واحدا،یان معاشااالستھالك یتم و فاإلنتاج،تخزن

مكننا من التحكم في تالتي  وكذلك یجب االستعمال الفعال لعناصر المزیج التسویقي المالئمة

  .حصتھا السوقیة و ثم في مردودیتھا،منتوج المؤسسة األولى
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  الخطوط الجوية الجزائرية
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  :مقدمة
  

من أھم المعاییر  ویعتبر النقل الجوي من أحد الدعائم التي یرتكز علیھا النشاط االقتصادي

مقیاسا لحضارة األمم، ففي الجزائر آنذاك الھیئة الوحیدة التي خّولت  والتي تقّیم مدى تقدم الدول

تاریخ تأسیسھا الذي یرجع " مؤسسة الخطوط الجویة الجزائریة"لھا مھمة تقدیم الخدمات ھي 

  .لكن ھذه الفترة كانت شبكتھا تخدم فقط المصالح الفرنسیة وم،1947إلى عام 

تعتبر شركة الخطوط الجویة الجزائریة من بین أھم الشركات الوطنیة ذات البعد اإلستراتیجي 

  .كغیرھا من الشركات الھامة في الجزائر

 نقولین عبر خطوطھا الداخلیةوقد نالت الشركة ھذه المكانة نظرا لعدد المسافرین الم

كما تمكنت بفضل جھود إطاراتھا من ربط مناطق  وإلى حجم رقم أعمالھا والخارجیة من جھةو

  .كذالك ربط الجزائر بالدول الخارجیة والوطن ببعضھا البعض خاصة المعزولة منھا

ظھور  وتطرقنا إلى المراحل التي مر بھا النقل الجوي في الجزائر وفي ھذا الفصل

قمنا بإعطاء لمحة وجیزة عن ظروف نشأة  والشركات الخاصة نتیجة تحریر النقل الجوي،

بعد ذالك أسطول  والشركة ھیاكلھا، تعریفھا باعتبارھا شركة وطنیة عمومیة ذات أھداف تجاریة

 أخیرا النشاط التجاري للشركة وشبكاتھا والشركة
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  .قل الجوي في الجزائر وظهور الشركات الخاصةالمراحل التي مر بها الن: المبحث األول

 

تعد شركة الخطوط الجوية الجزائرية المؤسسة العمومية التي أسست لقطاع النقل الجوي 

في الجزائر بعد استقالل الجزائر، وبعد احتكار للسوق دام لسنوات طويلة بدأت تدخل بعض 

خول شركات عالمية مما الشركات في مجال المنافسة وخاصة في السنوات األخيرة مع د

يستوجب على الشركة الوطنية المحافظة على زبائنها بتقديم خدمات نوعية وذات جودة 

  .عالية
  

   مرحلة اإلحتكار: المطلب األول
 

 م1947ذالك في سنة  وكانت أول نشأة لشركة الطیران في الجزائر إبان مرحلة اإلستعمار

 لشركة الطیران الفرنسیة %10و لفرنسیةللحكومة ا %90 بمساھمة وبرؤوس أموال أجنبیة

""Air France. 

الرئیسي في ساحة   ھي مؤسسة خدماتیة یقع مقرھا،فشركة الخطوط الجویة الجزائریة

 ماي 23في  و إال أنھ وبالتحدید،م1947إلى عام  موریس أودان، تعود نشأتھا كما سبق ذكره

 ،)CGTA) Compagnie générale de transport  أسست الشركة العامة للنقل الجوي،م1950

  .نحو فرنسا فقط والتي حدد نشاطھا في القطر الجزائري، والتي كان مقرھا في باریسو

 12 ففي ، لم یكن للجزائر السیادة الكاملة على مختلف نشاطاتھا االقتصادیة،غداة االستقالل

من  %51جزائر  الحیث تمتلك أصبحت الشركة الوطنیة تحت وصایة وزارة النقل 1963فیفري 

  . France "Air  29%" لشركة الطیران الفرنسیةو %20نصیب الحكومة الفرنسیة  ورأس مالھا

، استرجعت الدولة الجزائریة جزءا من األسھم التي كانت بحیازة الشركات 1970وفي سنة 

، 1972 دیسمبر 15في عام  و83%بھذا اتسعت رقابتھا على ھذه المؤسسة إلى حد  واألجنبیة،

 ـالمقدر ب و بعد استرجاع بقیة األسھم100%بحت الخطوط الجویة الجزائریة مؤسسة وطنیة أص
% 17 .  

، أصبحت الخطوط الجویة 1975 فیفري 17 المؤرخ في 75- 39ووفقا للمرسوم رقم 

مكلفة في إطار المخطط الوطني للتنمیة " األشغال الجویة ومؤسسة وطنیة للنقل"الجزائریة 
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 خارجیة في میدان النقل وغیر منتظمة، داخلیة واعیة بتقدیم خدمات منتظمةاالجتم واالقتصادیة

  .المحرومة وفك العزلة على المناطق النائیة واألشغال الجویة،و

ج إذ .خ.ج.وبھذا تظھر لنا اإلرادة السیاسیة للدولة الجزائریة لبسط سلطتھا الكاملة على ش

ه أولى مراحل احتكار الدولة للنقل الجوي ھذ وقامت باتخاذ عدة قرارات مھمة لتحقیق رغبتھا

السمعة التي یضیفھا امتالك الشركة الجزائریة  وھذا كتعبیر عن السیادة الوطنیة وفي الجزائر

 لحد الیوم من المعالم األساسیة المحققة للسیادة الوطنیة، والتي تعتبر وتحت الرایة الوطنیة

  یشجع اإلیدیولوجیة االشتراكیة1975ن دستور الدولة لم تكتف بھذا القدر من االحتكار بل كاو

 يءنفس الش وقدرتھا االقتصادیة عن طریق االحتكار أیضا، ویھدف إلى تقویة سلطة الدولةو

  . الذي ینص على تخصیص النقل الجوي لألول مرة كملك عام1976بالنسبة لدستور 

لى تھیئة عمیقة على  تم اتخاذ قرار إعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة مما أدى إ1983وفي 

 تمت ،)1984– 1980(جاء بھ المخطط الخماسي  حسب ما والنشاطات الجویة، ومستوى الھیاكل

   : إلى ظھور مؤسستین1984 في – التھیئة –قد أسفرت ھذه األخیرة  وإعادة ھیكلة المؤسسة،

.  الشركة الوطنیة للنقل الجوي"SNTA" شركة ذات طابع دولي ممثلة من طرف - 1

  ھي ذات طابع دولي، وسة الوطنیة الستغالل الخدمات الجویة الدولیة للنقل العموميالمؤس

المؤسسة الوطنیة الستغالل الخدمات . ""Inter-Air-Service شركة الطیران الداخلي - 2

  العمل الجوي، وھي مھمتھ الطیران الداخلي والجویة للنقل الداخلي

تم دمجھا في شركة ، و1988ث تم إلغاؤه سنة  حی، سنوات4إال أن ھذا التقسیم لم یدم إال 

ھي على ھذه  و تحت اسم شركة الخطوط الجویة الجزائریة،،التي تأخذ الطابع الحالي، وواحدة

  .الحالة إلى یومنا ھذا

وتجدر بنا اإلشارة ھنا إلى أن الطلب على النقل الجوي عند شركة الخطوط الجویة 

  :الجزائریة في ھذه المرحلة كان یتحدد بـ

نقل بري، (أسعار تذاكرھا، عدد رحالتھا، الدخل الفردي، ألسعار وسائل نقل بدیلة للشركة 

  ..)..نقل بحري

 حیث كانت مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات ،والتي إحتلت مكانة ھامة في االقتصاد الوطني

 دج للسھم 100.000 سھم بقیمة 2500دج مقسمة إلى  250.000.000 رأس مال اجتماعي یقدر بـ
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الواحد مملوكة من طرف الشركة القابضة العمومیة للخدمات التي یتواجد مقرھا بالجزائر 

   .ةالعاصم

 تمثل بالنسبة لشركة الخطوط الجّویة الجزائریة 1996 إلى غایة 1988الفترة الممتدة من 

القوانین األساسیة  واالرتباط بین الجھاز التشریعي الجدید الذي یدیر المؤسسات العمومیة

  .لمرتبطة بالنظام السابقا

، (EPE) أصبحت الخطوط الجّویة الجزائریة مؤسسة عمومیة اقتصادیة 1997 فیفري 17في 

 1995لفیفري  25-95، بتطبیق التشریع السائد خاصة القرار رقم (SPA)لھا حكم شركة باألسھم 

  . ملیار دینار14: بالخاص بتسییر رؤوس أموال الدولة، ذات رأس مال یقّدر 
  

   مرحلة التحرير: لمطلب الثانيا
  

 تحاول من خاللھ انتھاج إستراتیجیة بدأت الجزائر المسير نحو نظام اقتصادي جديد والذي

 وضع قانون داخلي ل 1997فیفريفي السیاق تم في  وجدیدة تماشیا مع األوضاع المفروضة،

دمات الجویة الذي بموجبھ تحولت ھذه األخیرة من مؤسسة وطنیة الستغالل الخ وج.ج.خ.ش

  .إلى شركة ذات أسھم

  . سنة99مدتھا 

 . الجزائر– ساحة موریس أودان 1 :مقرھا

 ).ج. ملیار د14 (14.000.000.000رأسمالھا االجتماعي حدد ب 

أسھم، قیمة  المدیریة العامة للخزینة تم تقسیم رأسمال الشركة إلى و من وزیر المالیةبقرارو

اسم الدولة مملوكة من طرف مجمع الخدمات العمومیة ج، كلھا ب. د100.000السھم الواحد 

(SPA)المساھم الوحید لصالح الدولة ،.  

ج أصبحت شركة عمومیة اقتصادیة أھدافھا تجاریة تخضع .ج.خ. شبأنھنا یمكننا القول 

  .قوانین التشریع الوطني بصفة عامة وقانون األعمال وكباقي الشركات إلى قانون تجاري

من خاللھ تم تحریر النشاطات  ورف بقانون تحریر المالحة الجویة، جاء ما یع1998وفي 

لحد ھذه الفترة محتكرا من طرف الدولة  والتجاریة لقطاع النقل الجوي الذي كان واالقتصادیة

  .ج.ج.خ.ممثلة ب ش
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- 06- 26 :لمؤرخ في و القانون المحدد للقواعد المتعلقة بالطیران المدني98/06إذ یعد قانون 

  .فصل تلم بجمیع نشاطات النقل الجوي 11 مادة موزعة على 288حتوي على  فھو ی1998

  :1مبادئ هذا القانون - 1

  .فتح نشاط الخدمات ذات الطابع التجاري للمنافسة

المنظم الوحید لمراقبة نشاطات  واحتفاظ الدولة للملكیة وسائل العمل كونھا مانح االمتیاز

 .المالحة الجویة
  :2أهداف هذا القانون -2

  .خدمات المطار وتطویر خدمات المالحة الجویة وضمان استغالل

التي تحكم  وتحدید قواعد استخدام المجال الوطني في إطار االتفاقیات الدولیة المصادق علیھا

 .الطیران المدني الدولي

 تعرقل عملھا، وخارجیة تؤثر على نشاطاتھا وج أنھا واجھت منافسة داخلیة.ج.خ.نجد ش

  .النقل البري - : ـمنافسة بتتعلق ھذه الو

 .النقل البحري -    

 .النقل بالسكك الحدیدیة -    

 شركة مصر للطیران، الخطوط الجویة :الشركات األجنبیة للطیران المقیمة بالجزائر مثل

 ....السویسریة، خطوط المملكة المغربیة، الخطوط التونسیة

ال أمام المنافسون الجدد كالشركات فتح المج ووكذا نتیجة دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق

 التي ظھرت بعد صدور قانون تحریر المالحة الجویة والخاصة العاملة في میدان الطیران

  .الشركات األجنبیة التي اقتحمت السوق الجزائري من جدیدو
    

  .شركات الطريان يف اجلزائر :الثالث المطلب
  

  :TSSILIAIR-Lines""3  الطاسيلي للطيران:الفرع األول

الخطوط  و سوناطراك: عند إمضاء شركتي1998 مارس 31كانت نشأة ھذه الشركة في 

قد خصص لھذا  و مؤسسة للنقل الجوي قاعدتھا حاسي مسعودءالجویة الجزائریة عقد إنشا

                                                
1 Air Algerie News / Novembre 1996. P 04 

  .6، ص 48العدد / الجریدة الرسمیة ): 3( المادة :2
 
  .2000/2001ة الجزائر دفعة جامع.  مذكرة نھایة الدراسة- Air Algerie حالة –المنافسة  الخطوط الجویة و: بن سلیمان نسیمة 3
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ج .ج.خ.ش و%51 ملیون دینار، بحیث ساھمت سوناطراك بنسبة 700الفرع رأس مال قدره 

  .%49 :ب

رم بین الشركتین الوطنیتین استجابة لالحتیاطات المتزایدة للنقل في وجاء ھذا االتفاق المب

  .بالشحن والمتعلقة بالموظفین وقطاع المحروقات

 04كانت أول رحلة لھا یوم  والنقل الصحي، و الطاكسي الجوي:أسندت لھذه الشركة مھمتي

  . انطالقا من مطار الصومام ببجایة متجھة نحو عین أمناس1998أفریل 

  :AHARA Air-Lines "1 " الصحراء للطيران :الثانيالفرع 

ظھر الصحراء للطیران بمجرد صدور قانون تحریر النقل الجوي، یتواجد مقرھا الرئیسي 

  .الراحة وو من بین مبادئھا توفیر الخدمات ذات الجودة العالیة للزبون، األن في توقرت

  :تتوفر ھذه الشركة على شبكتین

  .ة خطوط في أنحاء البالد عدتغطي :شبكة داخلية - أ

تمتلك  و،)فرنسا، إسبانيا( تغطي واليات شمال البحر األبيض المتوسط :دولیةشبكة  - ب

  بكنداMONTREALالشركة عدة مكاتب موزعة على بعض دول العالم، نجد واحد في 

 .مكاتب أخرى بفرنساو

  :" ANTINEA Air-Lines " الخطوط الجوية أنتينيا :الفرع الثالث

 مساهمة جزائرية SPA ،100%الخطوط الجوية أنتينيا عبارة عن شركة مساهمة شركة 

 مليون 400 مليون دوالر أي ما يعادل 12بلغت قيمة االستثمار حوالي  ولستة مهاجرين

  .هذا لفك العزلة على الجنوب و. حاسي مسعود:دينار، مقرها ب

  ..).س، دبي، دمشق، فرنساالمغرب، تون(وركزت هذه الشركة نشاطها على الشبكة الدولية 

هذا لعدم تمكنها من الصمود  و2000شير هنا إلى أن هذه الشركة أوقفت نشاطها في سنة ن

  .أمام منافسا

  :" Eco-Air International " إيكو آر الدولية :الفرع الرابع

 مليون دينار، كانت أول رحلة لها 300: هي شركة ذات ملكية خاصة يقدر رأس مالها ب

  :، تتوفر هذه الشركة على شبكتين1999.10.14 :في

  . من نشاطها%50تمثل  و شريط بين عدة مدن زائرية:شبكة داخلية - أ
                                                

  مرجع أعاله1
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 : تنقسم إلى قسمين:شبكة خارجية - ب

 من %30تمثل .  إسبانيا، أيطاليا، فرنسا، اليونان، تونس، المغرب:خطوط أوروبية -

  .نشاط الشركة

 .ط الشركة من نشا%02 تمثل :لقاراتاخطوط بين  -

المراقبة التقنية ألسطولها  وآر الدولية عدة اتفاقيات تتعلق بالصيانة وقد وقعت شركة إيكو

كذا خطوط المملكة  والخطوط الجوية الفرنسية ومع كل من الخطوط الجوية الجزائرية

  .المغربية

  .1 2001نالحظ أيضا أن هذه الشركة أوقفت نشاطها منذ أوت 

  :" KHALIFA Air wais "لجوية الخليفة  الخطوط ا:الفرع الخامس

يعود غسمها إلى مالكها  وأهم الشركات الجزائرية الخاصة، وتعتبر هذه الشركة من أكبر

مقرها الرئيسي بالجزائر العاصمة و مليار دينار 15 :يقدر رأس مالها ب" عبد المؤمن خليفة"

  ".الدار البيضاء"

بعد مرور سنة على نشأتها استطاعت  و1999 أوت 09كانت أول رحلة لها يوم االثنين 

دولية مما  و مدينة جزائرية25 رحلة يوميا باتجاه 116الشركة ضمان رحالت جوية بمعدل 

بفضل برنامجها المنتظم استطاعت أن تفتك ثقة  و طائرة26دفع بها إلى توسيع أسطولها ليبلغ 

  . ألف مسافر دائم على خطوطها15

 120 وكالة باإلضافة إلى 50فة شبكة نقاط البيع تتشكل من تملك الخطوط الجوية الخلي

  .وكالة أخرى معتمدة خاصة باألسفار

، 06/01/2002 :ج يوم.ج.خ.إضافة إلى كل هذا، فقد وقعت الشركة اتفاقية تجارية مع ش

  .العكس وج.ج.خ.ج الركوب في طائرات الخليفة بتذاكر ش.ج.بموجبها يمكن لزبائن خو

كذا  والتقنية، وة التعاون بين الشركتين فيما يخص الوسائل اللوجيستيكيةكما تضمن االتفاقي

  .هذا كله لألجل مواجهة المنافسة من الشركات األجنبية ومجال الخدمات

 وتعد هذه االتفاقية بمثابة القفزة لشركة الخليفة للطيران رغم تواجدها القصير في السوق،

  .2بهذا تكون قد خطت خطوة معتبرةو

                                                
1 Le soir d'algerie: vers la faillite d'Air algerie? Le 22.23.2002/ 
2: Melissa Nour: Magazine n°4. Fevrier 2002. 
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 الموالي لتحليل أساطيل المنافسة بالنسبة ألسطول نقل المسافرين الخاص ب والجدول

  ).2000سنة (ج .ج.خ.ش
  

  .2000معطيات حول األسطول الجوي للشركات المنافسة الوطنية عام  -1-جدول 
  

 العدد نوع الطائرة الشركة
KHALIFA AIR WAYS * Air Bus 

* Boeing 
* ATR 

13 
5 
8 

2المجموع    26 
TASSILI AIRLINES * Pilatus 

* DASH 6 
* DASH 7 

8 
7 
1 

3المجموع    16 
Eco AIR INTERNATIONALE * Boeing 737-200 1 

4المجموع    1 
ANTINEA AIRLINES * Boeing 737-210 1 

5المجموع    1 
SAHARA AIRLINES *Air Bus 

* ATR 
2 
2 

6المجموع    4 
 96  المجموع الكلي

  

  . من وزارة النقلوثيقة: المصدر

  

  الخطوط الجوية الجزائرية :الفرع السادس

  هذا ما سوف نتطرق إليه في المبحث الموالي بالتفصيل
  

بمختلف 
 األنواع

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 89

  لمحة عامة حول الخطوط الجوية الجزائرية :المبحث الثاني

نالحظ هذا في بالدنا منذ ، وألهمية التسويق في المؤسسة الخدماتية،لقد تطرقنا في ما سبق

الذي أثر بطريقة ، وتطورات في هذا القطاع واد الوطني عدة تغيرات،أن عرف االقتص

 ، وهذا ما أدى بها إلى تغيير استراتيجيتها،مباشرة، أو غير مباشرة على المؤسسات العمومية

 ألن النظام االقتصادي الجديد، يفرض ذلك،أو وضع استراتيجية تسويقية، إن لم توجد

  .خاصة في مجال التسويقو

التي تتمثل في ، وع أن نتطرق لهذا الفصل لدراسة حالة في إحدى المؤسساتولكي نستطي

 سنتعرض لهذه الشركة بصورة شاملة من ،دراسة حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية

  . هيكلها التنظيمي وإمكانياتها،أهداف شركة الخطوط الجوية الجزائرية وحيث مهام

  :ولهذا الصدد ينقسم هذا الفصل إلى
  

  :مهام وأهداف شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية :ب األولالمطل
  

  نشاط ومهام المؤسسة  -  1

 621-83المكمل للمرسوم رقم  30/07/1983 المؤرخ في 464-83حسب المرسوم رقم 

 يكمن في نشاط الشركة الجزائرية للخطوط الجوية في عدة 05/11/1983والمؤرخ في 

  .)2(مجاالت

   مجال النقل الجوي - أ

  .تغالل كل الخطوط الجوية الدولية في إطار االتفاق الدولياس -  

  .هذا في إطار ضمان النقل العمومي واستغالل الخطوط الجوية الداخلية -  

   مجال العمل الجوي - ب

إن شركة الخطوط الجوية تساهم في تلبية حاجيات كل من الحماية المدنية، الزراعة، 

البضائع بغرض خدمتها على هذه األخيرة  و الركابنقل والنظافة العمومية، الحركة الصحية،

  .عملية وتربوية والتي لها أهداف تجارية

  

                                                
(2) Annexe: Direction des Affaires juridique d’Air Algérie. 
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  مجال التسيير واالستغالل  جـ

لحساب شركات  وإصدار سندات النقل لحساب الشركة للخطوط الجوية الجزائرية وبيع -

  .األخرى النقل

  .شراء الطائرات أو استئجارها -

  األماكن و االتجاهاتنقل المسافرين إلى مختلف -

   مجال االستغالل التقني -د

 .كل أنواع الطائرات واألجهزة ومراجعة كل عمليات صيانة الوسائل والتصليح والصيانة

ومن ثم نستخلص أن إنشاء شركة الخطوط الجوية الجزائرية كان من أجل استغالل الخدمات 

ضمان ما  و إذن فهي مكلفة بتحقيقالبريد والبضائع والدولية لنقل األشخاص والجوية المحلية

  1:يلي

  ضمان وسائل النقل من أجل االستغالل األمثل للخطوط المحلية:وسائل النقل اجلوي

  .البريد والبضائع, األمتعة , الدولية فيما يخص نقل األشخاص و

توفير الـحد  و أي توفير الوسائل الالزمة من أجل تقديم الخدمات التجارية:وسائل العمل

كذلك . األطباء وذلك في مجال نقل األدوية وتقديم خدمات للقطاع الصحي وصـى لألمناألق

 .البضائع وضمان اإلحتياجات الخاصة بالقطاع الفالحي باإلضافة إلى نقل األشخاص

  :وسائل التسيري

 .ضمان الوسائل المستخدمة في مجال النشاطات التجارية -

  . محتويات النقلبيع -

  .تحسين خدماتها وفية تطوير المؤسسةمراجعة كي و صياغة-

 تمثيل أو تقديم كل االختراعات التي لها عالقة مع الهدف من استغالل المطارات -

  .المينائية

النقل  و توفير الوسائل التقنية الالزمة لراحة المسافرين في الطائرة:وسائل االستغالل التقين

تحقيق  ونوعية الخدمات المقدمةو ذلك في ظل احترام مواصفات األمن والجيـد للبضائـع

 .رحالت على الشبكات الدولية
                                                

1 IDEM.  
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إذن فإن المهام الرئيسية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تتجلى في نقل المسافرين، 

  .انتظام وأمن وكذا البريد في ظروف أحسن راحة واألمتعة، الحمولة

  :و من هذه المهام الرئيسية تنجم لنا المهام التالية

الخارجية من أجل ضمان  واستغالل خطوط النقل الجوي الداخلية :ريننقل المساف ·

  .، البريد)الحمولة(غير المنتظم للمسافرين، األمتعة، شحن البضائع والنقل المنتظم

 فشركة الخطوط الجوية الجزائرية تسمح بتحقيق رحالت لزبائنها تحت شعار األمن

 .بهدف ضمان النقل العمومي الجويالخارجية  وهي تستغل الخطوط الداخلية و.الراحةو

وهو نقل خاص، إذ تؤمن الخطوط الجوية الجزائرية ننقل كل  :الشحن الجوي المتميز ·

 .الشحنات المستعملة التي ال تنقل في ظروف عادية

ستعجالي الجوية الجزائرية إلى النداء االتجيب شركة الخطوط : نقل جوي إسعافي ·

 .عجلينالمصابين المست ولنقل المرضى

 .إصدار عقود النقل لحسابها أو لحساب شركات نقل اخرى وبيع ·

 إستغالل خطوط النقل الجوي الخارجية). طائرات(استئجار مركبات جوية  وشراء ·

  .في إطار اإلتفاقيات الدولية) الدولية(

  .لعمليات الشحن والمنشآت الموجهة للجمهور وتطوير التجهيزات وتسيير ·

. الهياكل بهدف ترويج األداءات التجارية في المطارات ويزاتتسيير التجه واستغالل ·

  .الخدمات التجارية على مستوى محطات الطائرات) رفع(من أجل ترقية

  .الطيران وكل رخص التحليق والسعي للحصول على كل التراخيص ·

، اإلعانة التجارية باإلضافة إلى عرض )من مال أو سلع( العبور، الخدمات، الودائع ·

  .ا عالقة بنشاط المؤسسةخدمات له

كذا جميع عمليات صيانة المراكب  والمراجعة وتموين الطائرات، الصيانة، التصليح ·

  .لحساب الغير في ظروف محددة من طرف وزارة النقل وتجهيزات لحسابها والجوية

التسويقية نستطيع القول  وكما يمكن إضافة مهامات أخرى تندرج ضمن الوظيفة التجارية

  1: تقوم بها على النحو التاليأن المؤسسة

                                                
1:: TAIBAOUI Tayeb Khalil Rapport e stage: Ladivision commerciale de la compagnie Air Algerie par / P02. 
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  االتفاقات الدولية و استغالل الشبكة الدولية في إطار التدعيمات-

 .تحديد معالم التطور و دراسة السوق-

 . أو محدودية إمكانيات النقل، الحصول على معطيات حول توسع-

 .التي تتميز بالتغير المستمر و تحديد الحاجيات-

 .ات الزبائن تطوير مالئمة المنتوج لرغب-

 . مواجهة حتميات اقتصاد السوق-

  تحسين نوعية الخدمات للمحافظة على مكانة الشركة -

 .فعال و وضع نظام معلومات ناجح-

 . تمتين برامج التكوين-

   تكثيف شبكات البيع للشركة -

 شركة الخطوط الجوية الجزائرية لها أهداف مسطرة ، مثل أي شركة:أهداف الشركة - 2

  :تتمثل هذه األهداف في وأجل الوصول إليهاتعمل من 

  . تعظيم الربح-

ذلك بوضع أسطول في  و العمل على إنجاح النقل على مستوى اإلقليم الوطني-

 .متناول الطلب

 . تسهيل العالقات بين مختلف البلدان-

  . الحفاظ على مكانتها بين أكبر شركات النقل الجوي-

 .رضائه قدر المستطاعمحاولة إ و تلبية حاجيات المستهلك-

 . في ظل اقتصاد السوق، مواجهة المنافسة-

 )لكون الشركة شركة عمومية ( المساهمة في االقتصاد الوطني -

 الشبكة  و الزيادة في األسطول-

  تحسين نوعية الخدمة-

   مواجهة المنافسة في المستقبل-
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   اهليكل التنظيمي للشركة :المطلب الثاني

  

نظرا  وية الجزائرية مؤسسة خدماتية في ميدان النقل الجوي،تعتبر الخطوط الجو

 التجاري، تسهر هذه األخيرة على التسيير العقالني وألهميتها على الصعيد االقتصادي

متابعة وضع  والتنظيم المحكم للشبكة الجوية للوصول إلى أهدافها المتعددة بتكوين أشخاصو

 لتقديم ديناميكية مكيفة مع اهتماماتها وا بأحسن صورةللقيام بنشاطاته .الوسائل التقنية الالزمة

  :1نشاطاتها المتعلقة بالنقل الجوي بنيت شركة الخطوط الجوية الجزائرية كالتاليو

  تنظيم الشركة  :أوال

   :هي وإن مديريات شركة الخطوط الجوية الجزائرية تندرج تحت ثالث مستويات

  Direction générale  المديرية العامة-

  Direction centrale المديرية الفرعية -

   Direction régionale المديرية الجهوية -

  :تتكون من و:املديرية العامة – 1

  يقوم بالتنسيق بين مختلف المديريات،مصدر القرارات والمسؤول األول :املدير العام -أ

هو الذي  واإلدارةيرأس المديرية العامة مدير عام ينتخب من بين األعضاء الخمسة لمجلس و

 مهمته التخطيط، قيادة الرجال، التنسيق. لمصلحة الشركة ويتخذ القرارات المناسبة بإسم

  :يساعد من طرف والمراقبة الكاملة للمؤسسةو

بالتنقل ( العام يتولى مراقبة كل وحدات الشركة بصورة مباشرة  المفتش:املفتشية العامة -ب

تحرير  و، إضافة إلى أنّه يقوم بإعداد)سال مساعديهبإر( أو بصورة غير مباشرة ) الشخصي

  .التقارير الخاصة بنشاطه في اجتماعات مجلس اإلدارة

  يساعدون المدير على اإلنجاز:  املستشارون-جـ

  كل مديرية لها وظائفها الخاصة بها، مديريةة عشريثنإ تحتوي على :املديرية الفرعية – 2

  :هي كالتالي، وعليها تطبيقهاو

                                                
 .1997، فیفري 17العدد : مجلة الشركة 1
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يترأسها نائب المدير العام المكلف بالنشاطات التجارية والمالية ولها  :املديرية املالية -أ

  . مقاطعة متصلة بها مباشرة هي مقاطعة الدراسة وتحليل المالية ومقاطعة وحدة المقر

 مهمتها إعداد نظام محاسبي عام يشمل وحدات مديرياتها وميزانياتها،و التنسيق مع مديرية 

تتكفل بمراقبة سياسة  و كما تقوم بمباشرة األعمال في طار التنظيم،،شريةالموارد الب

  : فيمهام المديرية المالية والمحاسبي، وتتمثل المالي والمؤسسة في المجال التجاري

  .المحاسبية والسهر على احترام اإلجراءات المالية -

 تمويل جميع مشاريع الخطوط الجوية الجزائرية -

 .المحاسبة وللمؤسسة في مجال المالية سياسة عامة وضع -

 . تطبيقهامراقبة -

  .منح للوحدات المركزية األدوات الالّزمة لتسيير مواردها -

   على التوازن المالي للخطوط الجوية الجزائرية المحافظة -

  .متابعة الذمة المالية للمؤسسة لمعرفة وضعية المؤسسة االقتصادية -

 .يات المحققة من طرف الخطوط الجوية الجزائريةالتقييد المحاسبي لكل العمل -

إليرادات با من أهمها تلك المتعلقة و فرعيةاتمديريكما تحتوي المديرية المالية على 

   :هي تهتم بـ و تعمل هذه المديرية على تحديد رقم األعمال الفعلي للمؤسسة،التجارية

  مراقبة كل الوثائق التجارية  ومعالجة ومركزة -

  .راقبة الفواتير اآلتية من الشركات األجنبيةم وتلقي -

النقابات الدولية المتعاملة مع  و(*)" POOL"ضمان التسيير المالي التفاقيات  -

  .الخطوط الجوية الجزائرية

  .وضع ملحقات ميزانية النقل والتطرق لتحليل النتائج -

  .ضمان التكوين المحدد للموظفين -

تحضير  و تصليح العتاد، المراجعة،ها في عملية الصيانة تتحدد وظيفت:املديرية التقنية* 

 .الطائرات

                                                
ھو تحالف مؤسستین للنقل وأكثر ق�صد اس�تغالل نف�س الخ�ط، أو مجموع�ة م�ن الخط�وط الجوی�ة بھ�دف تق�سیم اإلی�رادات               : Pool اتفاقیة   (*)

ھو تجنب المناف�سة الغی�ر م�شروعة ب�ین الخط�وط الجوی�ة الجزائری�ة إل�ى جان�ب ض�مان التق�سیم الع�ادل             الناتجة عن ھذا االستغالل والھدف  
  . لإلیرادات
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 المنتظم" ركاب"بإعداد المنتوج  و تهتم بوضع السياسة التجارية للمؤسسة:املديرية التجارية *

  .مردودية وبضمن تسويقه في أحسن ظروف وCHARTER) ( شرتارو

، قيق األهداف التجاريةالسهر على تح ووتتمثل وظيفتها في تحديد السياسة التجارية

سوف يأتي الحقا الشرح المفصل لهذه المديرية ألهميتها في البحث محل  و.مراقبة فروعهاو

 .الدراسة

 مهمتها تنظيم األعمال المتعلقة باألمالك العقارية والتجهيزات والمشاريع :مديرية اإلمداد *

ات مختلف المشاريع  وهي مكلّفة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدراسة إنجاز،الكبرى

 وهي تتكون من خمسة نيابات ،بالهياكل وبالعقّار، واألشغال المتعلقة بالبنية والخاصة بالتهيئة

  ). en staff(خمسة مصالح  والمديريات

تتمثل  وتهتم هذه المديرية بتقديم للركاب خدمات المساعدة في المهابط، :مديرية النقل *

  :فيالنشاطات الخاصة بجودة الخدمات 

 .تكوين العمال في مجال تقنيات التعامل مع الزبائن -

 .معالجة النزاعات -

 .معالجة األمتعة -

  .)الخ.....جمارك، شرطة( تطوير العالقات التي تربط المؤسسة بالهيئات الخارجية -

  : هذه المديرية إلىتنقسم: )( CATERING:مديرية التموين *

الذي يحتوي على  و بوضع خطة لبرنامج موسميالتي تهتم و:نيابة مديرية التصميم -  

من )  vols en prestation hôtelière(الخدمة الفندقية المقدمة  وجميع أوقات الطيران

متابعة كل المحطات عن طريق  و.اإلرسال وفهي تهتم بالشراء، التخزين. االثنين إلى الجمعة

  .البرنامج الفندقي

مشروع فتح : بكل ما هو موضع للدراسة، مثالالتي تهتم : نيابة مديرية الدراسات -  

  .خط جديد بالتنسيق مع المديرية التجارية
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توفر خدمات ذات طابع علمي وتجاري، تهتم بإنشاء برامج : مديرية العمليات الجوية* 

تعيين ركب الطائرة لكل طيران، : بالطيران في أحسن الظروف من أمن وانتظام، فهي تقوم 

 .لركبو تكوين وتحسين هذا ا

االستراتيجية الترويجية التي تقوم بها  و تحديد سياسة االتصال: مديرية اإلعالم واالتصال*

تطبيق السياسة المنتهجة من طرف شركة  و كما تقوم بإنشاء.بالبحوث العلمية، والشركة

  .اإلعالم اآللي والخطوط الجوية الجزائرية في مجالي اإلتصال

  المالي،توجيه العمل اإلداري و مراقبة،م العمال داخل الشركة تنظي: مديرية املوارد البشرية*

انسجام المعطيات المتعلقة بتأسيس المخططات الخاصة  و كما تعمل على جمع،الشخصيو

  .اإلحصائية قصد تطوير المؤسسة وبتنسيق الدراسات اإلقتصادية وبالمؤسسة

  :تهدف إلىكما 

 .للسياسة االجتماعية للمؤسسةو  تحديد اإلطار القانوني لسياسة المستخدمين-

 .إدارة المؤسسة و تسيير-

 . تطوير ذمتها-

 تقوم هذه المديرية . دراسة كل ما يرتبط بالنظام االجتماعي للشركة: مديرية الشؤون االجتماعية*

 : بتهتم  وبالسهر على تسيير الشؤون االجتماعية لعمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية

 . األكل-                 .ملطب الع و الصحة-

 . النشاطات الرياضية-.                                 النقل- 

 يعد الشحن عملية إستراتيجية في ميدان النقل الجوي لهذا خصصت له :مديرية الشحن* 

أهم شيء في هذه العملية هو نقل البضائع جوا سواء عن طريق الخطوط  ومديرية خاصة،

  .الجزائرية الداخلية أو الخارجيةالجوية 

 بدراسة وكما تقوم هذه المديرية بوضع سياسة محكمة فيما يخص نقل البضائع والبريد،

تقويم التنبؤات المتعلقة بالنقل على  والدعاية للعروض الهامة، وتحليل العروض األوليةو

  .القصير والمدى الطويل
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التوحيد حسب القوانين  ونسيق، المراقبة، التقنينتهتم هذه المديرية بالت :املديرية القانونية*

   :بالدولية، فهي تهتم 

  .حقوق المرور -

 .تأهيل ركب الطائرة -

 .تقديم الرخص لطاقم الطائرة ومراقبة -

 .تقنين األسعار -

 .مراقبة قابلية المالحة الجوية في الجزائر -

 .تحرير شهادات المالحة الجوية -

 .يةتسجيل الطائرات المدن -

  .الطيران الخفيف واإلشراف على تقنين نشاطات العمل الجوي -

 
  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 98

  المديرية الفرعية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يمثل-2-الشكل 

  

 
 لشركة الخطوط الجوية الجزائرية"المديرية العامة : المصدر

   

  

 المدیر العام

 المدیریة القانونیة

 ةالمفتشیة العام

 األمانة العامة

 المدیریة التقنیة

 المدیر المالیة

مدیریة العملیات 
 الجّویة 

مدیریة الشؤون 
 االجتماعیة 

مدیریة الموارد 
 البشریة

 مدیریة اإلمداد

مدیریة اإلعالم 
 واإلتصال

 المدیریة التجاریة

 مدیریة الشحن 

 مدیریة النقل مدیریة التموین
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 : املديرية اجلهوية واملمثليات اخلارجية– 3

  . ورقلة، الجزائر:فيما يخص المديرية الجهوية فهي تتفرع إلى

 ،1 أوروبا ، فرنسا، إفريقيا: فتتمثل في خمسة اتجاهات هي،أما الممثليات الخارجية

  .المشرق العربي و المغرب،2أوروبا 

  عليها أن تقدم خدمة،إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لها واجبات كباقي المؤسسات

 ،البريد و األمتعة،النقل يكون سواء لألشخاص، وخارج الوطن ول في النقل داخلالتي تتمثو

  :الممثليات الخارجية لها دور االهتمام بالنشاطات التالية وفالمديريات الجهوية

 ،الدولية بهدف نقل االشخاص و استغالل الخطوط المحلية:النشاطات املتعلقة بالنقل اجلوي -أ

 .البضائع و البريد،األمتعة

تجاري  و من خالل تقديم خدمات ذات طابع علمي: النشاطات املتعلقة بالنقل اإلصالحي-ب

 .إلخ... الصناعة،لالحتياجات الصحة

الحصول على الرخص، التصريحات وشهادات الطيران،  : النشاطات املتعلقة باالستغالل التقين-جـ 

 .محافظة على سالمة الطيرانواإلذن فيما يخص الدول األجنبية والتحكم في التجهيزات وال

إيجار  وشراء  كبيع سندات النقل، في مجال النشاطات التجارية: النشاطات املتعلقة بالتسيري-د

 .الطائرات

الهيكل التنظيمي (وفي الشكل التالي نستطيع التطرق إلى ترتيب مختلف مديريات الشركة 

 )العام للشركة
  

  وية اجلزائريةإمكانيات شركة اخلطوط اجل :المطلب الثالث

  

  :اإلمكانيات املادية -أ

إحصائية ( طائرة 36تملك شركة الخطوط الجوية الجزائرية أسطول متكون من   

2002:(  
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  2002ية الجزائرية  شركة الخطوط الجو أسطول-3-الجدول رقم 
 

  السنوات  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996

  

  

  اآلالت

دد
لع
ا

طو  
ألس

ا
  ل

دد
لع
ا

طو  
ألس

ا
  ل

ا
عد

ل
  د

سط
األ

  ول

دد
لع
ا

طو  
ألس

ا
  ل

دد
لع
ا

ول  
سط

األ
  

دد
لع
ا

  

طو
ألس

ا
  ل

دد
لع
ا

طو  
ألس

ا
  ل

                       نقل المسافرين

Boeing 767-300 3 5.88%  3 5.36% 3  4.62% 3  4.62% 3  4.29% 3  4.2%  3  4.2%  

Boing 737-800 0  0  0  0%  0  0%  0  %0  0  0%  6  8.10%  7  10%  

Boeing 727-200 10  19.60%  10  17.86%  10  15.38%  10  15.38%  10  14.29%  8  1.10%  8  11.11%  

Boeing 737-200 15  29.41%  15  26.8%  15  23.8%  15  23.8%  15  21.42%  15  20.27%  9  12.5%  

Air Bus 310-200 2  3.92%  2  3.58%  2  3.08%  2  3.08%  2  2.85%  2  3%  2  3%  

Focker -  0%  7  12.5%  7  10.77%  7  10.77%  7  10%  7  9.46%  7  10%  

  %50  36  %54  41  %52.86  37  %56.92  37  %56.92  37  %66.07  37  %58.82  30  1المجموع 

                              نقل البضائع

Hercule L-C 
100-30 

2  3.93%  2  3.58%  2  3.08%  2  3.08%  2  2.85%  2  3%  2  8.70%  

Boeing 737-600 -  0%  -  0%  -  0%  -  0%  -  0%  -  0%  5  6.94%  

  %9.72  7  %3.0  2  %2.85  2  %3.08  2  %3.08  2  %3.93  2  %3.93  2  2المجموع 

                              النشاط الجوي

Beecheraft 
(Kingain) 

2  3.93%  2  3.55%  2  3.08%  2  3.08%  2  2.85%  2  3%  2  2.70%  

Beecheraft 
D1990 

-  0%  -  0%  -  0%  -  0%  4  5.71%  4  5.41%  4  5.55%  

Grumanann 9  17.65%  -  0%  9  13.84%  9  13.84%  9  12.86%  9  12.2%  9  12.5%  

Cessena 208 B 3  5.88%  7  12.5%  7  10.78%  7  10.78%  7  10%  7  9.46%  7  10%  

Avion 
DHC(affrétes) 

-  0%  -  0%  -  0%  -  0%  1  1.43%  1  1.35%  1  1.38%  

Helicopteres Bell 
206 

5  9.80%  8  14.3%  8  12.3%  8  12.3%  8  11.43%  8  11%  8  11.11%  

 %43.05 31 %42.42 31 %44.28 31 %40 26 %40 26 %30.35 17 %37.25 19  3المجموع 

  51 100% 56 100% 65 100% 65 100% 70 100% 74 100% 72 100% 

  

   شركة الخطوط الجوية الجزائرية:المصدر 

  شركة الخط أسطول-3-الجدول رقم 
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  2002ية الجزائرية  شركة الخطوط الجو أسطول-3-الجدول 

  

  كة الخطوط الجوية الجزائريةالمديرية التجارية لشر: المصدر

  

إن تحليل األسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يختلف باختالف نشاطاتها 

، فاألسطول الخاص بنقل )نشاط نقل المسافرين، نشاط نقل البضائع، النشاط الجوي(

 قل البضائعالذي يمثل نسبة مرتفعة مقارنة مع أسطول ن والمسافرين هو األهم بالنسبة للشركة

 النشاط الجوي خاصة في السنوات األخيرة للظروف المنية التي عاشها الوطن من جهةو

 طائرات في 30ظهور الشركات الخاصة من جهة أخرى، حيث نجد أن أسطولها ارتفع من و

 طائرات تظهر لنا 7هذه الزيادة بـ  و.2000 طائرات في آخر سنة 37 إلى 1996سنة 

 قدرة الشحن تاريخ االستالم عدد المقاعد عدد الطائرات أنواع الطائرات

     أسطول المسافرين
Boeing767-300 3 253 1990  
Air bus A310-200 2 216 1984  8 طن 
Boeing737-200 9 101 De 1972 à 

1983 
 طن 13

Boeing727-200 8 147 De 1971 à 
1982 

 طن 6- 3

Fokker F27 7 44  7 طن 
Boeing B737-800 7 180 De 2000 à 

2001 
 

     أسطول الشحن
Lockheed« hercules » 
100-30 

 طن 20  - 2

BoeingB737-600 5 - De 200 à 
2001 

 

      العمل الجوي
Hélicoptère Bell 206LR 8 5- 6   

Cessna 208B 7 10   

Becheraft King Air 100 4 10   

Grumman 9 6  1 طن 
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 لتنخفض سنة 9,75% طائرات بنسبة 4بعد مرور عام ارتفعت إلى و ،18,91%ارتفاع قدره 

عوض هذه االنخفاض بزيادة األسطول الخاص بنقل و 13,88% طائرة بـ 36 إلى 2002

الخليفة –هذا راجع للمنافسة الشديدة للشركة الخاصة  والبضائع في السنوات األخيرة

  .-للطيران

 بنسبة 2001و 1996وع من االستقرار بين ونجد أن األسطول الخاص لهذا النشاط شهد ن

  .2002سنة  71,42% بمعدل 7,92% لترتفع هذه النسبة إلى 3,93% و2,85%تتراوح ما بين 

 Beechcraft (KinGain)أما إذا انتقلنا إلى أسطول النشاط الجوي فنجد استقرار في طائرات 

 طائرات 4الشركة  أصبح لدى 2000بعد سنة  و بطائرتين،2002 حتى سنة 1996من سنة 

يعود هذا السعي الشركة  ويبقى االستقرار في باقي الطائرات وBeechdraft 1990 Dمن نوع 

الجزائرية للخطوط الجوية إلى تحسين نشاط نقل المسافرين بصفة خاصة، خاصة بعد ظهور 

  .الشركات المنافسة في هذا الميدان

الخليفة للطيران،  : الخاصة مثلبروز الشركات و1998إن ظهور المنافسة بداية من سنة 

أدى إلى تغيير كلي في نظام ...الطاسيلي للطيران، الصحراء للطيران، الخطوط الجوية أنتينيا

متطلبات  والنقل الجوي مما دفع بشركة الخطوط الجوية إلى شراء آالت جديدة تتماشى

الجدول  ومتولدةالطلب بمقاييس جودة عالية، كذلك لمواجهة أو الصمود أمام المنافسة ال

نقل المسافرين فنجد شركة «السابق يبين لنا حصة كل شركة بالنسبة لألسطول الجوي 

 27,08%تتبعها الخليفة للطيران بـ  و%50الخطوط الجوية الجزائرية لها نصف الحصة 

يعود هذا االرتفاع الطلب على نقل  و1998هي نسبة مرتفعة مقارنة مع بروزها سنة و

 الخدمات المقدمة، الشيء الذي أدى إلى حصولها على طائرات جديدة حتى المسافرين نتيجة

  .ولو باستئجارها

إكوار  والخطوط الجوية أنتينيا و تقسم بين الطاسيلي للطيران22,9%والحصة المتبقية 

  . على الترتيب4,16% ,1,04% ,1,04% ,16,66% :الصحراء للطيران بـ وللطيران

 طويال لتبقى المنافسة بين شركة الخطوط الجوية الجزائريةإال أن هذه الشركات لم تصمد 

  .الخليفة للطيران بعد أن اشترى الخطوط الجوية أنتينياو

وقد عادت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى مرحلة االحتكار نظرا للظروف التي مرت بها 

  .هائيا بعد ذلكالخليفة للطيران ومجمع الخليفة بصفة عامة، واللذان اندثرا من الوجود ن
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  :اإلمكانيات البشرية -ب

 حيث تملك حاليا يد عاملة جد ،نقصد باإلمكانيات البشرية عدد الموظفين في الشركة

 حيث ، موظف8630 وصل عدد الموظفين إلى 2002 فحسب إحصائيات ديسمبر ،مؤهلة

  :هم مقسمين داخل الوطن كما يلي، و خارج الوطن362و  داخل الوطن8268

  

   تقسيم موظفي الخطوط الجوية الجزائرية-4-جدول 

  %  عددهم  الصنف  
 موظفين تقنيين+ قائد الرحلة ومساعده 

Pilotes et copilotes + Personnels navigants 
techniques  

423 5.13% 

 Hôtesses et stewards  690 8.37%موظيفون وموظيفات
 Cadres supérieurs  409 4.96%إطارات عالية 

 Cadres moyens  2523 30.62%ات متوسطة إطار
Maîtrises  2759 33.48% 

Exécutons  1435 17.41% 
  %100 8268 المجموع

  

 "لشركة الخطوط الجوية الجزائرية " المديرية التجارية : المصدر
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  2002شهر ديسمبر  اإلمكانيات البشرية -5-الجدول 

 Cad البنية
Sup 

Pcl +C Metr+ 
H 

Exec 1+2    المجموع 

DG 15 21 28 122    186 
DRH 3 30 66 10    109 

DC 4 55 76 17    152 
DF 1 36 150 26    213 

DOA 7 57 149 172 286 772  1443 
DT 3 266 908 720    1897 

DPCG 2 12 7 2    23 
DBM 2 19 3 19    43 

DRCA 3 18 192 208   9 430 
DIT 1 46 64 36    147 
DL 2 26 80 253    361 

DRO 2 14 137 266   8 427 
DTR  27 211 609    847 

DPOS 1 20 42 138    201 
DRAAE 2 12 87 117   6 224 

DCZL  18 127 196   10 351 
D.FRET 2 23 82 102    209 

OGX 1 12 100 209   11 333 
DCT 1 16 54 385    456 
TAM  2 28 55    85 

ADRA  1 12 29    42 
BCH  2 10 54    66 
DAJ 1 6 15 1    23 

 8268 44 772 286 3746 2628 739 53 المجموع
         

   

  إدارة الموارد البشرية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية :المصدر

  

  

 

 موظف 362: الموظفون في الخارج
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 :شبكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية :الرابعالمطلب 

 :شبكة الداخلية إلى ثالثة شبكاتتنقسم ال :الشبكة الداخلية -أ

   -شمال/ شمال  -

   -جنوب/  شمال -

   جنوب/  جنوب -

 : الشبكة الداخلية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية-6-الجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 نيابة مديرية البرامج للخطوط الجوية الجزائرية: المصدر

  

  
  
 

 جنوب شمال
 أدرار  الجزائر

 باتنة عنابة
 برج باجي مختار بجاية

 بسكرة قسنطينة
 بشار جيجل

 جنات معسكر
 القلعة وهران

 لواديا تبسة
 غرداية تلمسان

 حاسي مسعود 
 عين قزام 
 عين صالح 
 ورقلة 
 تقرت 
 تيارت 
 تندوف 
 تلمسان 
 تمنراست 
 تممون 
 إليزي 
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مسافرين على مستوى الشبكة تفكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية فيما يخص نشاط ال

الداخلية في المستقبل القريب على وضع الطائرة في متناول الجميع، أي تغطية أكبر عدد 

ممكن من الطلبات المتزايدة في هذا الميدان، إذ يبلغ طول شكة النقل الجوي أكثر من 

  . مدينة26 بكلم مربوطة 13000

  :تنقسم الشبكة الدولية إلى : الشبكة اخلارجية-ب

  

   الشبكة الخارجية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية-7-الجدول 

 
  نيابة مديرية البرامج للخطوط الجوية الجزائرية: المصدر

  

 والشرق األوسط المغرب  إفريقيا أوربا فرنسا

LILLE ALICANTE ABIJAN عمان 

LYON BARCELONE AGADES بيروت 

MARSEILLE BERLIN BAMAKO القاهرة 

METZ BRUXELLES DAKAR  الدار البيضاء 

MULHOUSE FRANKFURT NIAMEY دمشق 

NICE GENEVE OUAGADOUGOU جدة 

PARIS ISTANBUL NOUAKCHOT  دبي 

STRASBOURG LONDRE  طرابلس 

BORDEAUX MADRID   تونس 

 MOSCOW   

 PRAGUE   

 ROME   

 MILAN   

 VARSOVIE   

 PALMA   
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  يرية التجاريةالمد: المبحث الثالث

  مكانة القسم التجاري يف تنظيم الشركة :المطلب األول

 في تنظيم الشركة، ،تحتل المديرية التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مكانة هامة

التسويقية  وذلك بقيامها بإعداد السياسة التجارية وهذا ألنّها تعمل على تحريك نشاط الشركة

  .للشركة

 ذلك في قيامها بإعداد السياسة التجارية،، ولك تعكس مدى نمو المؤسسةكذا ذلك لكونها و

حسب اإلمكانيات المتوفرة ، والتسويقية وفقا لألهداف المسطرة،من طرف المديرية العامةو

كان  و.في خارج الوطن أيضا وهي مكلفة أساسا بالوظيفة التجارية، في داخل الوطن، ولديها

 هم مديرية العبور و إدماج وحدتين مختلفتين بوظيفة التسويقظهور المديرية التجارية نتيجة

  .هذا إلعطاء فعالية أكبر للنشاطات التصويرية والعملية و.مديرية المبيعاتو

  تعمل المديرية التجارية على طرق تسيير المزيج التسويقي،،وبهدف تنمية الشركة

 وذلك لتحسين النتائج التجارية ،) الترويج، التوزيع، السعر،المنتوج(العناصر المكونة له و

 للتعرف أكثر على هذه المديرية سوف نتطرق لمهمتها،، وترقية عالمتها وللشركة،

  .تنظيمهاو

  : أمهية املديرية التجارية للخطوط اجلوية اجلزائرية-1

تطبيق السياسة التجارية المتعلقة  ووتتمثل المهمة األولى للمديرية التجارية في إعداد

من مهام المديرية و.  بالتنسيق مع األهداف العامة من طرف المديرية العامةبالمسافرين

 ، المنتظم" passager -ركاب"تطوير السياسة التجارية لمنتوج  والتجارية أيضا إنجاز

شرتار، كما تتحمل تسويقه في أحسن ظروف من المردودية مطابقة مع األهداف المحددة و

  .كانيات المتوفرة لديهااإلم ومن طرف المديرية التجارية

وتعمل المديرية التجارية، لحساب الشركة لذا فلقد أسندت إليها مهام عديدة تمثل 

  :هي كاآلتي واستراتيجيتها التجارية،

  .محددات النقل و معرفة جميع المعطيات المتعلقة إمكانيات-

 .أبعاد تطورها و دراسة األسواق-
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 .متطورة وت طبيعة متغيرةالمتطلبات التي هي ذا و تحديد الحاجات-

 حاجات الزبائن و تقدير طاقة تكييف المنتوج حسب متطلبات-

 شروط اقتصاد السوق  و إمكانية تلبية متطلبات-

، نوعية الخدمة المقدمة التي تعمل على ترقية العالمة التجارية للشركة و تحسين جودة-

 .تقديم صورة للمؤسسة لدى الزبائنو

 تأهيل عمال الشركة  و تدعيم برامج تكوين-

  زيادة نقاط بيع الشركة-

 اتصال للزبائن و وضع أنظمة إعالم-

  تحضير برامج استثمار المؤسسة-

  :  أهداف املديرية التجارية-2

بعد  وإمكانيات المديرية التجارية متكيفة مع أهدافها في الميدان التجاري، حيث وإن هياكل

ركات الخاصة بعد تحرير النقل الجوي في ظهور الش وعودة بعض الشركات األجنبية

الجزائر أدى إلى وضع حد لسيطرة شركة الخطوط الجوية الجزائرية على سوق النقل 

  .مكانة القسم التجاري ضمن التنظيم العام للشركة والجوي مما أدى إلى زيادة أهمية

 التركيز التي يجب وحاجياتهم و هذا القسم في اهتمامه بمتطلبات الزبائنأهميةوتكمن 

عليها خاصة في ظل المنافسة للرفع من نصيب الشركة في السوق لهذا قامت شركة الخطوط 

التي ترجو من وراءها تحقيق األهداف  والجوية الجزائرية ببعض التعديالت على هيكلها

  :التالية

  توقع احتياجات الزبائن ومعرفة -

 التوقعات وتكييف المنتجات مع هذه االحتياجات -

 ر شبكة البيعتأطي -

 السمعة وتحسين الفعالية التجارية على مستوى المردودية -

  .تحسين نوعية الخدمات التي تحافظ على ماركة الشركة -
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  وظائف القسم التجاري -3

 إن القسم التجاري يقوم بوضع السياسات التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

دودية إضافة إلى هدف الوظيفة الرئيسية يضمن تسويق منتجاتها في ظروف جيدة المرو

  :هناك وظائف أخرى تتمثل في

  استخدام السياسة التجارية للشركة وتهيئة -

 استخدام سياسة المسافرين للشركة وتحديد -

 تهيئة برامج االستغالل للشركة -

 مداخيل الشركة وتهيئة تقديرات المسافرين -

 اآلفاق المرغوب تحقيقها ودراسة األسواق -

 تحليل متاحات الشركة لمواجهة متطلبات السوق -

االتصال الموفر من طرف بنك المعطيات أو المعلومات  ووضع نظام المعلومات -

 .اإلعالن ولوسائل النشر

 .تحسين العمال الذين يعملون في الشركة وتهيئة برامج التكوين -

  :  السياسة التجارية للمديرية التجارية-5

  :رية بتحديد دوريا سياستها التجارية المبنية عامة علىتقوم المديرية التجا

  .دراسة األسواق والرسم المنظوري لتطورهم -

  .حدود قدرات النقل ومعرفة المعطيات الخاصة بإمكانيات -

  .تلبية الحاجات التي هي في تغير مستمر -

  .رغبات الزبائن وتقييم قدرة تكيف المنتوج مع حاجات -

  .بالتالي سمعة المؤسسة وماتتحسين جودة الخد -

  .الخ...اتصال للمعلومات الخاص بطرق النشر ووضع نظام معلومات -

  .تحسين طرق بيع المنتوجات -

  .إتقانهم لعملهم وتحسين العمال وتدعيم مهمة تكوين -

  .تكثيف شبكة البيع -

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 110

  اهليكل التنظيمي للمديرية التجارية :المطلب الثاني
  

وعة تحت سلطة الرئيس المدير العام للشركة فهو مسؤول عن المديرية التجارية موض

  :بذالك  والسير الحسن للمديرية التجارية

 للممثلين وعرض الميزانيات السنوية للهيكل المركزي للمديريات المحلية بالجزائر -

  .تراقب تطبيقها والوكالء بالخارجو

  .النشاطات التجاريةالدولية فيما يخص  وتمثيل الشركة ضمن المنظمات الوطنية -

  .باقي المديريات الوظيفية والقيام بالربط بين المديرية التجارية -

  .االستغالل الجيد لعمال المديرية وتحسين والتحقّق من تكوين -

  .التحقّق من تطبيق قرارات المديرية العامة فيما يخص النشاط التجاري -

 :اهلياكل املرتبطة مباشرة بالقيادة – 1

 الجزائر، فرنسا: مهمات المساعدون مشتركة بين أسواق :اعدون املكلفني باألسواق املس-أ

  .األسواق الدوليةو

المديرية التجارية في اتصال مستمر مع المساعدون الموضوعين تحت سلطتها، فهم على 

تسهيل االتصال  وتبسيط وعلم تام بكل نشاطات المديرية ألنّهم مكلفون بالقيام بدور التنسيق

  :من نشاطاتهم والخارجية للمؤسسة والهياكل الداخلية و المديريةبين

 .المشاركة في تحديد السياسة التجارية -

 .ضبط األهداف التجارية والمشاركة في تحديد -

 . متابعة تسيير األسواق في كل شبكة بيع سواء في الجزائر أو في الخارج -

 .ي الزبائنمساعدة الوحدات الالمركزية في عالقاتهم مع باق -

 .تنسيق إعداد الميزانيات للوحدات الالمركزية مع األقسام المالية -

رقم األعمال تطوير حركة (مراقبة فعالية الطرق الموضوعة من طرف شبكة البيع -

 .).الخ...السير، حصة السوق

 .الطويل وتنويع النشاطات على المدى المتوسط والمشاركة في دراسات التطوير -
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  :عالم اآليل مكتب اإل-ب

 يهدف إلى تصميم. إطار في التسيير و يتكون هذا المكتب من إطار في اإلعالم اآللي

 :تنقسم مهمته إلى نشاطين. تطوير تطبيقات اإلعالم اآللي الموجودة تحت سلطتهو

 . تصميم خطط إعالمية خاصة بتسيير اإلدارة التجارية:التطوير -

 .تشخيص مشاكل االستغالل ومن النظام وير الحسنالتأكد من الس :النظام واالستغالل -

 :فرع المصلحة إلى ثالثة أقسامتت : مصلحة اإلدارة والتكوين-جـ

 .قسم العمال -

 .قسم الميزانية واإلمكانيات -

  .التجارة وقسم التكوين -

  :النشاطات -د

  .تسيير الملفّات اإلدارية لعمال المديرية التجارية -

  .إمكانيات المديرية التجارية ولمحالّتالسهر على صيانة ا -

 .متابعة ميزانيات المديرية ووضع -

 .تحديد المتطلّبات في ميدان التكوين التجاري وتقدير -

 .مراقبة سيرانها وإعادة تأهيل العمال وإقامة نشاطات التكوين -

  :ى مصلحتينتهتم بإقامة سياسة الترويج لمنتجات المؤسسة وهي تنقسم إل:  خلية االتصال-هـ

 :مصلحة االتصال -

 :مصلحة الوسائل التجارية -

تحديد التقنيات الضرورية قصد  وهذه المصلحة مكلّفة بإعداد كل المقاالت اإلشهارية

 :من مهامها وهو شكل دعم مديرية المبيعات، وتنفيذها،

  .الوسائل التجارية الضرورية للهيئات الالّمركزية وإعداد التقنيات -

  .الوثائق التجارية ومويل بالمعدات اإلشهاريةضمان الت -

  .ترقية المبيعات وإدارة الحمالت اإلشهارية الخاصة بانطالق المنتوج -
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 :من مهامها مايلي :قسم التقنيات الديكورية -و

  .وضع المخططات اإلشهارية من أجل مباشرة العمليات -

  . تشغيلها وزة اإلشهاريةالتنسيق مع الهياكل المعنية من أجل تحديد طبيعة األجه -

الوثائق الخاصة بالمؤسسة على حسب توقعات الهيئات  والقيام بإعداد الوسائل التجارية -

  .الالمركزية

من أهم األعمال التي تقوم بها هذه المصلحة هو ضمان التموين : قسم التسيري والتموين -ي

في  والمعدات اإلشهاريةتوزيع المخزونات الرئيسية من  وبالوسائل اإلشهارية التجارية

األخير يمكن القول أن منتج دائرة الوسائل التجارية بمثابة الصورة العاكسة لعالمة الخطوط 

هذا قصد جعل منتج الشركة في  وباإلضافة إلى عرضها على المسافرين. الجوية الجزائرية

 .صورة إيجابية لدى الرأي العام

 :نيابات املديريات 2

المسؤوليات على مستويات اإلشراف  ونظيمي كمخطط لتوزيع المهاميعتبر الهيكل الت  

تقوم المديرية التجارية بسياستها التجارية في هيكل تنظيمي يتضمن عدة مديريات  التنظيمي،

،  تقوم كل واحدة منها بعمل معين ألجل الوصول إلى األهداف المسطرة من أجلها،فرعية

  :تتمثل هذه المديريات في ما يليو

  :ابة مديرية املبيعات ني-

  : دائرة المبيعات1-1

  . مصلحة تطوير المبيعات1-1-1

 . مصلحة الرحالت بطلبية1-1-2

 . مصلحة التحليل ومتابعة رقم األعمال1-1-3

  : دائرة التعاونية1-2

  . االتفاقيات التجارية مصلحة1-2-1

  off line. مصلحة أوف لين2- 2- 1

  : دائرة الترويج واإلشهار1-3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 113

  .مصلحة العمليات الخاصة 1-3-1

  . مصلحة التحليل اإلشهاري1-3-2

  :النشاطات

المناقشة لمتلف االتفاقيات التجارية المبرمجة بين الخطوط الجوية  والدراسة والتسيير -

  .شركات النقل الجوي األخرى والجزائرية

  .كذا البحث عن إمضاء عقود جديدة وإدارة العقود المتعاملة بها -

  .متابعة العقود التجارية ودراسة وفي المناقشاتالمشاركة  -

  .كذا تقييم هذه النتائج و(off line)متابعة النتائج اإلحصائية لعقود الخطوط  -

  .إعداد الميزانية المالية لعقود الشراكة التجارية -

  .خارجية للبيع وإعداد سياسة داخلية وتحديد -

  .اءات البيعإجر وتحديد المناهج المتعلقة بمبادئ ودراسة -

طرق  وكذا البحث على دعائم جديدة والمعدلة، ودراسة التسعيرات الجديدة وتعيين -

  .أسهل للبيع

 متابعة سيران العمليات الخاصة مثل الحج، العمرة، كما تقوم بالمشاركة وتنظيم -

  .المنافسة فيما يخص البرامج الموسميةو

التعرف  واللها جلب أذواق المستهلكينالتي يمكن من خ واقتراح مشاريع عمل إشهارية -

  .على المنتوج أكثر فأكثر

  : نيابة مديرية احلجز والتوزيع-

  : دائرة المعطيات التجارية4-1

   مصلحة الملفات اإلجراءات1- 1- 4

  . مصلحة إعادة تكييف الحاالت الخاصة والعبور4-1-2

   مصلحة التعليمات التجارية3- 1- 4

  ):دائرة الشبكة الدولية ( دائرة التسيير والمراقبة4-2

   مصلحة فرنسا4-2-1
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   المصلحة الدولية4-2-2

  ):الشبكة الداخلية(المراقبة  و دائرة التسيير4-3

   مصلحة الجزائر شمال4-3-1

  . مصلحة الجزائر جنوب4-3-2

  :النشاطات

المشاركة في إعداد مخططات العقود المتعلقة بالوكاالت التابعة للخطوط الجوية  -

  .الوكاالت الخاصة المعتمدة ويةالجزائر

  .التوزيع والمساهمة في إعداد عمليات تطوير أنظمة الحجز -

  .دراسة تطور األنظمة الخاصة بتوزيع المنتجات -

 مالئمة جانب العرض بالنسبة للطلب وذلك لمعرفة مدى قابلية ومتابعة سيران المبيعات -

  .ئات المركزيةالهي وذلك بالتعاون مع الهيكل العادي للعملياتو

لمساعدة مديري  وتدريبهم للتأكد من قدراتهم عل التعريف بالمنتوج وتكوين رجال البيع -

من خالله  وهي تخفيض نفقات التسويق والوكاالت على إكمال المسؤوليات التي يختصون بها

  .رفع مستوى الطلب للشركة على أرباح معتبرة

  .كذا الرقابة اآللية للرحالت وئرة،تحقيق أكبر قدر ممكن من الحمولة في الطا -

  .المساهمة في حّل النزاعات فيما يخص عملية الحجز -

 .رسكلة المراقبين وكذا المساهمة في تكوين وتحليل ممارسات المناقشة ومتابعة -

  :نيابة مديرية البحث والتطوير

 القوانين وسعارعلى غرار نيابة مديرية المبيعات، نيابة مديرية البرامج، نيابة مديرية األ

التطوير بأكثر تفصيل،  والتوزيع، سوف نتطرق لنيابة مديرية البحث ونيابة مديرية الحجزو

التطوير خاصة  وألن دراستنا تقتصر أو تتركز على هذه النيابة أي نيابة مديرية البحث

  .التقدير ومصلحتي اإلحصاء

ميع الفرص لتطوير نشاط اقتراح استغالل ج ودراسة) إظهار(وهذه النيابة مكلفة بكشف 

تعمل أيضا على  ومن أجل إشباع رغبات هيئات أخرى، والمسافرين من اجل إتمام مهامها
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من جهة أخرى تُعد  ومحيطه ونشر المعلومات المتعلقة بنشاط المسافرين ومعالجة وجميع

  .الطويل اآلجل وبإتقان التقديرات التطور نشاط المسافرين في المدى القصير، المتوسط

  

نشر المعلومات المتعلقة بنشاط  ودراسة ومهمتها جمع :الوثائق ودائرة اإلحصاء

  :تتكون هذه الدائرة من مصلحتين ومحيطه والمسافرين

  :مصلحة اإلحصاء مهامها هي

  .جمع وحفظ المعلومات اإلحصائية الداخلية والخارجية للنشاط التجاري -

 .مسافرين وامتعمتهممعالجة اإلحصائيات المتعلقة بنتائج نشاط ال -

وضع ونشر لجميع هياكل الشركة كشوف إحصائية دورية حول نشاط المسافرين مع  -

 .التعليقات

 .جمع ووضع إحصائيات الشركة األجنبية في صيغ وتقوم بتحليلها -

 .بصورة منتظمة مقارنة المعطيات اإلحصائية من مختلف منابع الشركة وتجري -

  :مصلحة الوثائق مهامها هي

  .تهيئة ملف للوثائق بمساعدة المعلوماتية وصور طبق األصل -

تهيئة بنك المعطيات أو المعلومات لجميع البلدان المستغلة من طرف الشركة وكذا  -

 .الدول التي يمكن أن تكون سوق جديدة للشركة

 تحديد الدوائر اإلعالمية في داخل المديرية التجارية -

 .جوية والتجارية للشركةإنشاء ملف لجميع االتفاقيات ال -

الشركات  و فهرس منابع المعلومات لمعطيات إحصائية في داخل الشركةوضع -

 .األخرى

  :دائرة الدراسات التجارية

مهمتها تحقيق الدراسات المتعلقة باقتصاد الخطوط وتحليل األسواق وكذلك فتح أو غلق 

  :وتتكون هذه الدائرة من مصلحتين. خطوط أخرى

  :لسوق مهامها تتمثل فيمصلحة دراسة ا

  جمع ومعالجة المعلومات والمعطيات الضرورية من أجل تحقيق الدراسات التجارية -
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القيام بدراسة السوق المتعلقة بمشاريع إنشاء الخطوط الجديدة أو إعادة تهيئة الخطوط  -

 .الموجودة أو غلقها

 .بنية أسواق الخطوط المستغلة وتحليل تطور -

  المتعلقة بالدراسات التجاريةاإلجراءاتتهيئة  -

 )المضبوطة(تحقيق كل الدراسات التجارية الدقيقة  -

 المشاركة في تهيئة اتفاقيات النقل الجوي -

   :مصلحة اقتصاد الخطوط مهامها هي

  .بانتظام ترتيب شامل للخطوط على أساس معيار النجاعة ووضع يوميا وإنشاء -

 .تهيئ النسب الضرورية لتشخيص المؤسسة والمداخيل ونتائج تكاليف االستغالل -

 ..)..البرامج، األسعار(تقترح إجراءات من آجل تحسين النتائج  -

  :التخطيط ودائرة التقدير

مهمتها تهيئة وتقدير حركة المسافرين وإعداد البيان المكمل ألمتعة المسافرين وهي مكلفة 

ويل المتوسط والقصير اآلجل، أيضا بتقدير المداخيل في النقل الخاص وهذا في المدى الط

وتنقسم هذه الدائرة إلى . كما تشارك في تهيئة ومتابعة كل األعمال المطلعة من الشركة

  :مصلحتين

  :مصلحة التقدير

  .تحضير المعطيات الضرورية للقيام بعملية التقدير -

 .الطويل اآلجل والمتوسط ونماذج التقدير في المدى القصير وتحدد طرق وتدرس -

هذا في  ومداخيل المسافرين باإلضافة إلى التذاكر المكملة لألمتعة ويئة توقعات نشاطته -

 .الطويل اآلجل والمدى القصير، المتوسط

نيابة  وكذا المديرية المالية، نيابة مديرية الميزانية ونشر التقديرات للهياكل المعينة -

 .مديرية البرنامج

 .عالما حقق ف وتحليل الفرق بين التقديرات -

 .تهيئة اإلجراءات المتعلقة بنشاط التقدير -

  :مصلحة التخطيط مهامها هي
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هذا في  والمعطيات الضرورية للقيام بالتخطيط) توافق(انسجام  وتعمل على تمركز -

  .المتوسط اآلجل والمدى القصير، الطويل

 تتابع تحقيقات التخطيط المقررة -

  البشريةتحضير المؤشرات الالزمة لمديرية الموارد -

 تهيئ اإلجراءات المتعلقة بتخطيط األنشطة التجارية -

  .هيئ تقرير حول النشاط السنوي للمديرية التجارية ت-

  : نيابة مديرية الربامج-

  : دائرة البرنامج السنوي2-1

   مصلحة الشبكة الدولية2-1-1

   مصلحة الشبكة الداخلية2-1-2

  : دائرة البرنامج الموسمي2-2

  .لرحالت المنتظمة مصلحة ا2-2-1

  . مصلحة الرحالت غير المنتظمة2-2-2

  : دائرة التنظيم2-3

   مصلحة التحليل والمتابعة2-3-1

   مصلحة التنظيم2-3-2

  :النشاطات

  .الفصلي لنشاط المسافرين وتكثيف برامج االستغالل السنوي ومتابعة ووتنسيق إعداد -

  .التعديل الفصلي لتوقعات حركة المسافرين -

  .ة االتفاقيات الدولية للنقل الجوي متابع-

غير المبرمجة على الشبكة  وأيام انطالق الرحالت المبرمجة وتنسيق ساعات و إعداد-

  .الدولية والداخلية

هذا قصد تكييفها مع حجم الطلب بسبب وجود خلل  وتعديل البرامج الفصلية و متابعة-

  .تقني معين في الطائرة
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 ذلك باحترام مواعيد االنطالق ولمقدمة إلى الزبائن التأثير على جودة الخدمة ا-

  .تكييف الرحالت واقتراح مواقيت مناسبة للمسافرين والوصول،و

  : مديرية األسعار والقوانني-

  : دائرة القوانين المعتمدة3-1

   مصلحة القوانين1- 1- 3

   مصلحة االعتمادات3-1-2

  : دائرة األسعار3-2

   مصلحة األسعار1- 2- 3

   األنصبة مصلحة3-2-2

  :النشاطات

 القانونية للمؤسسة على المستوى الداخلي وإعداد السياسة التسعيرية ودراسة -

  .الخارجيو

  .نشر تسعيرات العبور ومناقشة وإعداد -

اإلجراءات المرتبطة بإدارة وكاالت السفر المعتمدة المشاركة في  وإعداد القوانين -

ذلك للدفاع عن حقوق شركة الخطوط  ويةكذا الندوات الجهو و،(IATA)أشغال الندوات 

  .الجوية الجزائرية

 .مراجعة التسعيرات ومباشرة األعمال الخاصة بتكوين -
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ٍٍٍِِِِ 

 الھیكل التنظیمي للقسم التجاري -3-الشكل 

 رئاسة القسم التجاري

 مساعدون و مكلفون باألسولق

 دائرة اإلدارة و التكوین

 مكتب المعلوماتیة

 خلیة اإلتصال

 فرنسا

نیابة مدیریة 
 المبیعات

 دائرة الوسائل التجاریة

 مصلحة المستخدمین
مصلحة 
 التموین

 الدولي الجزائر

 مصلحة الموازنة و الوسائل

 مصلحة التكوین التجاري

مصلحة التفنیة 
 و الدیكور

  نیابة مدیریة
  البرامج

نیابة مدیریة 
 األسعار و القوانین

نیابة مدیریة الحجز 
 و التوزیع

نیابة مدیریة البحث 
 و التطویر

دائرة الترویج 
 و اإلشھار

مصلة التحلیل و 
متابعة رقم 

 األعمال

 الرحالت مصلحة
 بطلبیة

مصلحة تطویر 
 المبیعات

 دارة المبیعات

 مصلحة أوف لین

مصلحة 
اإلتفاقیات 

 التجاریة

دائرة البرنامج  دائرة التعاون
 السنوي

مصلحة العملیات 
 الخاصة

دائرة البرنامج 
 الموسمي

مصلحة الشبكة 
 الداخلیة

مصلحة الشبكة 
 الدولیة

دائرة المعطیات 
 التجاریة

  التنظیممصلحة

 مصلحة التحلیل و المتابعة

 دائرة التنظیم

مصلحة غیر 
 الرحالت المنظمة

مصلحة الرحالت 
 المنظمة

 مصلحة األنصبة

 مصلحة األسعار

 دائرة األسعار

 مصلحة اإلعتمادات

 مصلحة القوانین

 دائرة القوانین

 مصلحة فرنسا

 دائرة الشبكة الدولیة

مصلحة التعلیمات 
 التجاریة

مصلحة إعادة 
تكییف الحاالت 

 الخاصة و العبور

مصلحة الملفات 
 و اإلجراءات

دائرة الشبكة 
 الداخلیة

 المصلحة الدولیة

 شمال/مصلحة الجزائر

نیابة مدیریة 
 البحث و التطویر

دائرة دراسة 
 األسواق

مصلحة إقتصاد 
 الخطوط

دائرة التخطیط و 
 التنبؤات

مصلحة التحلیل 
/ لحة الجزائرمص اإلشھاري

 جنوب
  شركة الخطوط الجوية الجزائريةالمصدر

مصلحة دراسة 
 سواقاأل

 مصلحة اإلحصاء

 مصلحة الوثائق

 مصلحة  التنبؤات
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  خالصة الفصل

  

 نظرا للدور الهام الذي ،الوطني ولقد حظي النقل الجوي بمكانة هامة على الصعيد الدولي

إخ، هذا ما دفع بالجزائر إلى ...االقتصادي واالجتماعي وتطوير النشاط التجارييلعبه في 

 . التي اتبعتها لالنتقال إلى اقتصاد السوقةتحرير هذا القطاع وذلك في إطار اإلستراتيجي

 فقد كان النقل الجوي محتكراً من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية وهذا منذ نشأتها

الذي أدى إلى ظهور شركات خاصة  و تحرير المالحة الجويةإلى غاية صدور قانونو

 .منافسة للشركة الوطنية

آخر شركة تعرضت ، ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى أن معظم هذه الشركات أوقفت نشاطاتها

أصبحت طائراتها قابعة في المطار هي شركة الخطوط الجوية الخليفة الجزائرية  ولمشاكل

لها القيام بمهامها على أحسن صورة وحسب رغبات الزبون وكذا بتنظيم هياكلها حتى يتسنى 

 .متطلبات السوق خاصة بعد ظهور المنافسين المحليين

 زادت أهمية القسم التجاري بحكم أن مهمته ،وفي ظل األوضاع الجديدة التي تعيشها الشركة

اصة بعد خ" تنفيذ السياسة التجارية للشركة لضمان أقصى ربح ممكن  واألساسية هي وضع

 "أن أصبحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية شركة باألسهم

تحليل حركة نقل المسافرين لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية في العشرية  ووبدراسة

بوضوح تأثير الوضعية األمنية وكذا أثر ظهور الشركات الخاصة بحيث  واألخيرة نالحظ

 الخطوط الجوية الجزائرية بنسبة حوالي أدى ذلك إلى انخفاض عدد المسافرين لدى شركة

 .وهذا خالل العشرية األخيرة% 28
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 جودة الخدمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية
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  :مقدمة
 

رأينا أن إشباع حاجات الزبون على أكمل وجه، هي الوسيلة التي تمكن المؤسسة من 

ن سواها، ولعل من أصعب المنتجات التي يصعب كسب ثقته وجعله يقبل على منتجاتها دو

  .تسويقها هي خدمة النقل الجوي على وجه الخصوص

خصوصية هذه الخدمة تكمن في أن أغلب طالبيها يتميزون بدراية كبيرة بخصوصيات 

وأخر تطورات هذا النوع من الخدمة، كما عامل الوقت والرفاهية والتسهيالت تمثل لهم 

  ...  من رجال األعمال، األطباء، العلماء، الفنانينالكثير، ذلك أن معظمهم

  .كل هذا يجعل الشركة مجبرة على مسايرة آخر التطورات، وملزمة بتقديم أحسن خدمات

االهتمام بخدمة الزبون في هذه الحالة انطالقا من تقدمه لالستعالم عن الخطوط  يبدأ

 الرحلة، وقت االنطالق، المفتوحة لدى الشركة، نوعية الطائرة، الوقت المستغرق في

  ...إجراءات التسجيل 

تلف اإلمكانات، واإلجراءات التي تسخرها الشركة خمن خالل هذا الفصل سنتطرق إلى م

لخدمة زبائنها، محاولين استخراج االيجابيات والسلبيات التي تميز خدمة النقل المقدمة من 

  .طرف الشركة الجزائرية للخطوط الجوية

  .لفصل كل منحيث ندرس في هذا ا

   طبيعة زبائن ونوعية منتوج الشركة،-

   المزيج التسويقي للشركة-

   خطة وضع التحقيق وتحليل االستجواب-

 مشاكل وأفاق الشركة   -
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 زبائن ومنتوج الشركة الجزائرية للخطوط الجوية   :المبحث األول

ى زبائنها أي ف عليجب أن تتعر ،ويقيةللقيام أي شركة مهما كان نشاطها بدراسة تس

في دراستنا هذه نوع السلعة يتمثل في الخدمة مستهلكي سلعتها، والتحكم في هذه السلعة، و

لهذا الغرض سوف  الجزائرية للمسافرين وهي الرحلة، والتي تقدمها شركة الخطوط الجوية

 .نتطرق إلى هذين الجانبين الرئيسيين في هذا المطلب 
  

  جلودة اخلدمةالعناصر األساسية : المطلب األول

  

  :االتصال الداخلي– 1
االتصال الداخلي هام في أي منظمة وال تقل أهميته في شركة الطيران، ألنه يمثل عامل 

  .نجاح هذه الشركة ومحدد لتطور

 ،"interdépartements"، مابين النيابات"inter-services"بالطبع العالقات ما بين األقسام 

، تسمح بإدماج جميع أعضاء المنظمة وأيضا توجيه inter-directions""بين المديريات  ماو

  ."جودة الخدمة":  نشر وتحديد معيار واحد وهوبهدفالمجهودات 

تنشيط، تحفيز، :  لالتصال الداخلي ينجم عنهما ووعندما يكون انتشار جيد للمعلومة

  .انخراط للموظفين

ذلك  وأال وهو االتصال الداخلي،الخطوط الجوية الجزائرية تمنح انتباه لهذا المجال الهام 

  الداخلية للمؤسسة "revues"من خالل نشر بعض المراجع

(Trait d'union, La lettre de l'entreprise, Flash communication, L'Aile syndicale.).   

  :ب ولتنمية الجو الداخلي للخطوط الجوية الجزائرية يمكن القيام 

 فذلك بتنظيم اجتماعات التي تجمع الموظَ ولمعلومة بعين االعتبار صعود ااألخذ - 

 .فالموِظو

 .وضع علبة لألفكار التي تسمح للموظفين بوضع اقتراحاتهم -

ذلك من خالل تحقيقات  وتقييم منتظم لرأي موظف الشركة حتى يمكن معرفة رغباته -

 .المتوزيع استجوابات، استجواب عن طريق الهاتف، تحقيقات على شبكة اإلع(داخلية 

  ).ذهن المؤسسة(أخد بعين االعتبار المعلومة الموجهة نحو التوظيف -

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

 124

  :الزبائن -أ

 المؤسسة ال يمكنها الوجود، لهذا فإنه من الضروري فحص بدقة رغبات زبونبدون 

  .انتظارات الزبون، حتى يمكن تكييفها مع الخدمة المقدمة له ووحاجات

التي تقوم بها المؤسسة اتجاه الزبون، " fidélisation" في عمليات الوفاء نقصنالحظ 

هو نقص لطافة  ومن خالل محادثات مع الزبائن الحظنا عيب كبير يشكو منه هذا األخير

  "..un personnel désagréable ،)الموظف بشع( "la courtoisie" نالموظفي

  : املوظفون-ب 

ر مجموع الموظفين على شركة الخطوط الجوية الجزائرية بناء صورتها هذه المهمة تج

  .للشركة وخاصة الموظفون على االتصال

  .حتى يمكنهم تطبيق إستراتيجية موجهة لجودة الخدمة موظفون يجب أن يكون مستقر المجموع

يجب على شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تكون أكثر انتقاء عند التوظيف، خاصة 

  .ريبالنسبة لمتطلبات المعرفة في ميدان االتصال البش

  .يجب عليها كذلك جعل موظفيها التجاريين حساسين فيما يتعلق بجودة الخدمة

ات لمدة قصيرة إلحياء الجزائرية أن تنظم بشكل دائم تربصعلى شركة الخطوط الجوية 

  .ديناميكية الموظفين

  :االتصال الخارجي 2
  :االتصال الخارجي يلعب دورا هاما في

  .صورتها -

  .لكمكانتها في ذهن المسته -

  .اختالفاتها مقارنة بالمنافسة -

األساليب المستعملة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمتعلقة بالجودة 

  :متنوعة

، حتى يمكن إعالم الزبائن )(lors des volsيوزع عند السفر" "le time tableنجد  -

 .بالترويج، باألوقات الجديدة، باألماكن الجديدة
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 يمثالن أيضا أساليب جيدة لالتصال، ،le sponsoring et la presse"" ةل والكفاالصحافة -

  .والحامل المختار لالتصال واإلشهار مرتبط بالسوق المستهدف

 رجال األعمال هم الجرائد اليومية وكذا عأهم الحوامل المستعملة لالتصال في قطا: مثال

فاز يمكن أن يكون حامل مناسب في قطاع المسافرين بالمالئمة، التل. المجالّت المصورة

 وضعته شركة الخطوط الجوية "site Internet"نشير كذلك إلى وجود . الستماع كبير

  .الجزائرية بهدف اإلعالم واالتصال

 الخارجي اإلشهار وهو أسلوب يسمح للمؤسسة لمع العلم أن من أهم أساليب االتصا

  .يل عملية الوصول إليهحث الزبائن أنّها تبيع منتوج وتسه وإقناع وبإعالم

ة الجزائرية بذل كّل مجهوداتها ونظرا لألهمية اإلشهار يجب على شركة الخطوط الجوي

  :ذلك باستعمالو

 .مختلف وسائل اإلعالم مثل الراديو، التلفاز، الملصقات، السنيما، الجرائد -

، "calendrier"، موسمية "des dépliants"توزيع إعالن مطوي(اإلشهار في مكان البيع  -

 .الخ..."des stylos"أقالم 

 .).الخ...األسعار، أوقات السفر( إعالم الزبائن بمختلف التغيرات التي يمكن أن تحدث -

 .على المؤسسة كذلك أن تؤكد في مجال االستقبال -

في حالة االنتظار، وضع تحت تصرف الزبائن الجرائد، : على مستوى الوكاالت+ 

  .خال... المصورةتالمجالّ

  .يجب عليها منح أكبر أهمية للزبون والمضيفة تكون جذابة: على متن الطائرة+ 
  

  تسيري جودة اخلدمة يف شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية: المطلب الثاني

 

  : تسيير جودة الخدمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية على النحو التاليتفسيريمكن 

  مة في شركة الخطوط الجویة الجزائریةمحاوالت تطویر وتحسین جودة الخد - 1

ماتية نجمت عن تجارب غقامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعدة خطوات بر  

عدة سنوات؛ مقاربة واقعية وعصرية في معالجة واختبار مستوى جودة منتج شركة الخطوط 

  .الجوية الجزائرية آخذة بعين االعتبار االقتراحات والنقد وشكاوى الزبائن
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تحسين جودة الخدمة وذلك  شركة الخطوط الجوية الجزائرية  حاولت المجالذاهفي 

  :بوضع خطتين للعمل

 :1989 خطة العمل األوىل -أ 

بهدف تحسين جودة الخدمة، اهتمت اإلدارة التجارية بوضع إجراءات لتسيير جودة 

   ....للمتابعة والخدمة من خالل اختيار دالئل للمعايير ونظام للمراقبة

 تحمل مسؤولية جودة الخدمة بصورة دائمة :حقيق هده المهمة، والتي من بين أهدافهاولت

  . التجارية وضعت مجموعة عملةعلى مستوى المؤسسة، اإلدار

 المقدمة إلى الزبائن،  Air Algérieهذه المجموعة شرعت في إحصاء كافة مكونات خدمة

 مع الشركة إلى غاية نهاية وذلك بإتباع مسار شخص مسافر من أول مقابلة أو مالمسة

  . السفر

  .التي هي أيضا دالئل جودة الخدمة هي هدف الختبار معمق وإن مكونات الخدمة

   :ا فان لكل مكون للخدمة تم تحقيق ما يليذو ل

 .المالحظات وتقييم وإثبات الحاالت األساسية -

 .البحث عن األسباب األساسية للمسافات المسجلة بالنسبة للمعايير -

 .تحديد النصائح الهامة للسماح بالتقرب من المعايير -

 .تحديد معيار الخدمة ووحدة قياسها -

 .تحديد أسلوب القياس وتجميع المعلومة -

أخيرا، تحديد التصميمات المتعلقة بتجميع المعلومة ومعالجتها على مستوى جودة  -

  .ة المالحظةالخدم

 حصص للعمل وكان البعض منها بحضور إن وظيفة تحديد الجودة أدت إلى استخدام عدة

وبعد إعداد الملف المركزي يحول إلى المشورة، . مشرفين على األقسام المركزية المعنية

  .المالحظات والتدابير واآلراء واالقتراحات في كل أقسام المؤسسة

لوضع معايير جودة الخدمة، انتقلت المجموعة بين األقسام في عدة  وإلنهاء هذا العمل

  .ق من البالد، ولتقدير في عين المكان مختلف القيود التي تتحملها جودة الخدمةمناط
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على البنية القاعدية، وفي  و تضح أن رفعها يحتم القيام بعملية جوهرية على األساليبذوإ

  .األخير قامت المجموعة بوضع تقريرها

  :يحتوي التقرير أيضا على

 .وط الجوية الجزائرية خدمة شركة الخطةمعايير جود ودالئلتحديد  -

هذه . تطور تسيير الجودة عن طريق إجراءات الحجز، نقل الحركة، ونشر المعلومة -

 .  تحصل أساسا عن طريق انحرافات سبر اآلراء والتقاريرةاألخير

 .اقتراحات في مجال جودة الخدمة -  

 .ويةأخيرا، الدعاوى الشفهية لمهمات العمل على مستوى اإلدارات والبعث الجه -

  :المكونات األساسية للخدمة تترجم في شكل دالئل كاألتي

 . الوكالة-الحجز عن طريق الهاتف: الوصول إلى المنتج ·

 . مدينة- مطار، مطار-نقل مدينة ·

 .محطة الطيران ·

 .التسجيل ·

 ). (pré- embarquementقبل الصعود إلى الطائرة  ·

 .الصعود إلى الطائرة والخدمة على متنها ·

 .ومن بينها تسليم األمتعة) نقطة الوصول–نقطة الوصول (لبرالمعاملة في ا ·

 .االنتظام ·

 .الشكاوى ومعالجة الرسائل ·

كل دليل يتابع من طرف عدة هياكل التي تقوم بتجميع المعلومة، تحليلها وتحويلها لقسم 

المكلفة بالقيام بتركيب مؤقت والقيام بالعمليات الخدمة التابع لإلدارة التجارية، جودة 

  .صحيحية المحتملةالت

  :وفي خطة نظام المراقبة، النصائح والوصيات األساسية هي كالتالي

 تأسيس عناصر أساسية متخصصة في مراقبة جودة الخدمة وذلك في مهمة مؤقتة ·

 يسافرون داخليا والمراقبين يراقبون مكونات خدمة الخطوط الجوية الجزائرية. محددةو

 .خفية وخارجيا، سراو
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ذلك في أبعاد الجودة المعنية وهم خصوصا من اإلدارات  وخرى للمراقبةإدماج عناصر أ ·

  .الجهوية التابعة لإلدارات المركزية والمفتشية العامة

 .  وضع مراسل لجودة الخدمة على مستوى اإلدارات المركزية ·

  :خاصة والمراسلون يهتمون بالقيام بعدة مهام

  .لتجارية ضمان العالقة مع هيكل جودة الخدمة لإلدارة ا-

  .نظام تسيير الجودة على المستوى الوظيفي أو الجهوي و مراقبة العمليات-

  . أخيرا، إتمام مراقبة جودة الخدمة-

 :1997خطة العمل الثانية -ب 

في الرسم المنظوري لفتح السماء الجزائرية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وجب 

  .المنافسة الدولية والمحليةعليها تهيئة نفسها بنشاط لخوض معركة صعبة مع 

في هذه النظرة وإلعطاء للنشاط التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ديناميكية 

  .مها لزبائنهاتي تقدّّّ، برنامج لتحسين جودة الخدمة ال1997ّأطلقت الشركة خالل سنة 

ة واحدة من أول األنشطة هي وضع تحت تصرف زبائنها بطاقة آراء واقتراحات متعلق

هذه العملية قام بها القسم التجاري بالتنسيق مع . بكل المراحل التي يمر بها مسافر الشركة

  .الهياكل المهتمة من قسم االستغالل

) catering et PNC- personnel navigant et commercial.(  

  :بالمرحلة األولى تكون متبوعة 

  :وضع حلقتين للجودة -

ودها اإلدارة التجارية والتي تق" en escales)( المرسى اإلعالم والمساعدة في: " األولى ·

  .، العمليات الطيرانية أيضا اإلدارة التقنيةcateringتضم إدارة النقل، و

، أيضا اإلدارات التقنية، العملية  "ponctualitéاالنتظام "  تتكلف بعنصر:الثانية ·

  .catering)( الطيرانية، النقل، التموين

 ). (inspection الخدمة ةجودوضع إجراء لمراقبة  -

 وضع إدارة جديدة في إدارة ا لتموين بهدف تحسين جودة الخدمة على متن الطائرة -

  .إخالص الزبائن لعالمة الخطوط الجوية الجزائريةو
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 القصير في مجال تحسين شروط جودة الخدمة على متن الطائرة تم ىإن الخطة على المد

إذ وجبة المسافرين من جميع الطبقات سجلوا تطورا كميا : يةتوقيفه والقيام باإلجراءات األول

  .menus)(وإغتناء في تشكيلة الالئحة

  .cabine )(هذا تلبية لرغبات المقصورة  و تقديم الهبة على متن الطائرة ارتفع

  :نحدود الخطتي

  . لم تطبق وإنّما توجد في شكل نظري1989خطّة العمل األولى منذ وضعها في 

ة الثانية فهي تمس جزء كبير من الوظيفة التجارية فقط للمؤسسة فحين أن أما الخطّ

  .تحسين الجودة فه متعلقة بجميع هياكل المؤسسة

 بطاقات اآلراء، النتائج األولى ليست مرضية، ألن ا فيما يخصزعة 10000 لأمبطاقة مو

   ).%85( استغالل و فقط،850على متن الطائرة، ثم استقبال 

ع خطتي العمل بهدف تحسين جودة الخدمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إن وض

 تولكن نتائج بطاقات اآلراء المستغلة حثت على بعض العمليا. لم يخرج بالنتائج المرغوبة

التي تتدخل في إطار تحسين جودة الخدمة والتي سوف نقوم بدراستها في دورة السفر مرحلة 

  .رق إلى بعض المشاكل التي أدلى بها بعض الزبائنبمرحلة  بعد ذلك سوف نتط

  ":الخدمة "منتوج الشركة  – 2
ن على مستوى نقاط البيع  المنتوج الجوي في تقديم الخدمات المختلفة للزبائيتمثل

يد األسعار وإعداد برامج ، إضافة إلى تحدمان تنقله إلى المكان الذي يريده، لضوالمطار

مجموعة "يمكن تعريف الخدمة على أنها  و،هو منتوج خدمي إن المنتوج الجوي ،الرحالت

منتوج ما وهي محددة بكل من السعر، العالمة االمتيازات التي يحصل عليها الزبون من 

  :تميز منتوج النقل الجوي فيما يلييمكن تحديد الخصائص العامة التي ، و"التجارية والشهرة 

  استالم الرخصة الحجز و-

  نوع األجهزة-

 يد األسعار  تحد-

  االنضباط-

   خدمة الزبائن في المطار-
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  .الشكل التالي يبين لنا بوضوح مراحل منتوج شركة الخطوط الجوية الجزائريةو
  

   *مراحل منتوج شركة الخطوط الجوية الجزائرية -4-الشكل 

   اتصال هاتفي                 الحجز                          الحصول على المعلومات           

  

  

  

     وصول الزبون إلى المطار  التنقل                               

  

                             رفي قائمة االنتظا التسجيل                                              

  القيام بالتسجيل       

  

      تقديم التذكرة                        التحقق من الحجز                         

  

    الحصول على القسيمة                                          األمتعة                     

  

  االنتظار

   تسجيل األمتعة                                                                               

   تقديم القسيمة                                      

  

  إعطاء بطاقة الركوب                                                        

  قائمة االنتظار     

  

  النزول)                      االتصال(        الرحلة على متن الطائرة                     

  

  

 ذهاب الزبون                                                                                    
 

  المديرية التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية: المصدر*
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   شركة اخلطوط اجلوية اجلزائريةأساليب تقييم جودة اخلدمة يف: المطلب الثالث

  

أية مؤسسة تريد إنشاء نظام جودة جيد البد عليها بالتطابق أن تعد نظام تقييم الذي يسمح 

معرفة  ولها أن تكون في استماع مستمر لزبائنها، وذلك حتى يمكنها متابعة وتقييم حاجاتهم

  .آرائهم بالنسبة للخدمة المقدمة

المقاييس المتبعة من طرف شركة  وسير نظام التقييم،فيما يلي سوف نتطرق إلى 

  .الخطوط الجوية الجزائرية

  : رسائل الزبائن -أ 

  . الرسائل التي بعتها الزبائن للشركةةهذه العملية تتمثل في أخد بعين االعتبار معالج

" article de presse"نحدد رسالة زبون؛ الرسائل التي جاءت من طرف الزبائن في شكل 

  .سائل بريدية مرسلة إلى المدير العام للشركةأو ر

التسيير خاصة برسائل الزبائن، رسالة اإلجابة يجب أن تصل إلى  وتوجد قوانين للتنظيم

  . يوم إبتداءا من تاريخ بعث الرسالة60الزبون في مدة قصوى 

ب لهذا يجوكذلك نشير إلى غياب األساليب التي تسهل التعبير عند إعداد رسالة الشكوى 

على شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تضع في متناول زبائنها األساليب المختصة التي 

  .إدالء بآرائهم المتعلقة بالمنتوج المقدم وتسمح لهم بالتعبير

المدة المسموحة لمعالجة رسائل الزبائن، طويلة جدا وبالتالي يجب مراجعة هذه المدة من 

  .طرف المسؤولون

   Rapport Spécial de Vol ):ص بالطريانالتقرير اخلا -ب 

 في جمع النقائص التي تقابلها في كل رحلة (DAO) فكرت مديرية العمليات الجوية

(vol)تقرير خاص بالطيران: ، في تقرير يسمى"RSV" ورئيس المقصورة ،(chef de 

cabine)يقوم بإمالء إلشارة إلى كل النقائص التي يقابلها الطيران عند .  

  :انب التنظيمي القوانين هي كالتاليمن الج

  . في اإلطار المعني"RSV"رئيس المقصورة يمأل ملف  -
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 حاال عند "support vol" لنيابة مديرية حامل الطيران"RSV"رئيس المقصورة يقدم -

 .نهاية السفر

 .كل رئيس مقصورة له علبة للرسائل على مستوى مديرية العمليات الجوية -

 30ترجع لرئيس المقصورة في علبة للرسائل في مدة ال تتجاوز  "RSV"األجوبة على -

 ."RSV"يوم من تاريخ وضع 

 .تحديد األداءات التصحيحية يجب وضعها وتسمح قياس جودة الخدمة "RSV"استغالل -

 :دفتر الشكاوى -جـ 

ولكن مع األسف . بسيط لقياس درجة رضا الزبائن ودفتر الشكاوى هو أسلوب تقييم جيد

ومنه طرحنا . حظنا بدهشة عدم وجود هذا الدفتر في أغلب الوكاالت التي قمنا بزيارتهاال

  :السؤال التالي

  أين يتوجه الزبون عندما يلتقي بمشكلة؟ -

  :محادثات مختصرة مع بعض وكالء الحجز قمنا بها واإلجابة كانت  

  .في حالة وجود مشكلة الزبون يتوجه إلى رئيس الوكالة -

الة يمكننا القول أن هذه الطريقة غير فعالة، بحيث تضع الزبون في وضعية في هذه الح

  .ال يستطيع التعبير بكل هدوء وحرجة

 :أساليب أخرى للتقييم -د 

يوجد أساليب أخرى للتقييم وضعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية بهدف جمع شكاوى 

  :واقتراحات الزبائن وهم

 حتى (www.airalgerie.dz)جزائرية خط انترنت وضعت شركة الخطوط الجوية ال  

  .يمكنها إيصال المعلومات وجمع الشكاوى

 تحت تصرف الزبائن رقم هاتفي الني يسمح باالستماع للزبائن؛ المكالمة عأيضا وض

  .(l'anonymat assuré)مجانة والخفاء مضمون
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  التسلسل الزمين ملراحل دورة السفر :المطلب الرابع

  

يرغب في التنقل من المكان أ إلى المكان ب عن طريق شركة الخطوط الجوية المسافر 

الجزائرية، فلذا يجب عليه المرور بالمراحل التالية والتي تشكل التسلسل الزمني لدورة 

  .السفر

   دورة السفر-5-كل شال

  
 من إعداد الطالب دحماني محمد: المصدر

  

  

 على انترنت والعالقات في الھاتف وز الحج1

  شراء التذكرة من الوكالة2

   التنقل إلى المطار3

  الوصول إلى المطار4

  التسجیل 5

 pré - embarquement  ما قبل الصعود إلى الطائرة6

  الصعود إلى الطائرة7

  المعاملة على متن الطائرة 8

  معالجة األمتعة9
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  : احلجز والعالقات يف اهلاتف وعلى االنترنت:ولىالمرحلة األ

نيابة مديرية الحجز(ية الجزائرية تعتمد على مركز للحجز الهاتفي شركة الخطوط الجو 

المتاجرة بأماكن السفر إعالم الزبائن و:  أهم اختصاصاته في القبة،عهو متمو ق و)التوزيعو

  .عن طريق الهاتف

  :لكن  و،)ت.ح.م/ ن(الزبون يجري محادثة هاتفية مع 

  .ال أحد يرد والهاتف يرن -

  .جميع الخطوط مشغولة -

  . الزبون ينتظر بدون أي شرح أو توضيح-

  . الطائرة مملوءة وال يقترح على الزبون أية إمكانية أخرى-

  :العوامل التي تتدخل في هذه الصعوبات التي تقابل الشركة هي كالتالي

  ".CASBAH"ديم  التوقّف المستمر لنظام الحجز الق-

  . ال يوجد مجيب أوتوماتيكي-

  . نقص العماّل-

  . التجاري لدى الوكالءم نقص المفهو-

  .MERCATOR:  للحجزا جديداشركة الخطوط الجوية الجزائرية اختارت نظام  

 هذا راجع لمجموعة من الميزات التي يقدمها وهذا النظام يجيب أحسن ألهداف الشركة

  ).، سرعة نظام الحجزتكلفة المكالمة منخفضة(

 AMADEUSمنذ سنة اعتمدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية على نظام آخر جديد 

  .الذي يقدم خدمات متعلقة بالحجز السياحي لفائدة الشركة والوكاالت

وضعت أيضا الشركة أرقام خضراء وخط انترنت حتى يمكن الزبائن الحصول على أكبر 

  .تماع على الشكاوىعدد ممكن من للمعلومات، واالس

  . TIME- TABLES)(تضع أيضا في متناول الزبائن جداول لألوقات 

  :شراء التذكرة من الوكالة: المرحلة الثانية

الوكالة هي هيئة تخضع للمديرية الجهوية، أهم اختصاصاتها هي بيع تذاكر السفر 

  : عند نقاط البيع هيأهم المشاكل التي تواجه الزبائن، ومن تزويدهم بالمعلومات وللمسافرين
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 سلسلة االنتظار نظرا للتعطل المألوف لنظام الحجز خاصة في فترة الحدة -

(Période de pointe).  

  .نقص الموظفون -

  .نقص المعلومة -

  .سرعة غضب الموظفون في فترة الحدة -

  :التنقل إىل املطار: المرحلة الثالثة

قل المسافرين إلى المطار، هذا األخير يعتمد شركة الخطوط الجوية الجزائرية ال تتكفّل بن

  .على إمكانياته الخاصة في التنقل إلى المطار

   (parking) اولهذا وضعت الشركة في متناول زبائنها موقف

وعلى مؤسسات النقل سواء العمومية أو الخاصة أن تزيد من نقاط التوقف حتى تسهل من 

  .هذه المرحلة

  : املطارالوصول إىل: المرحلة الرابعة

  : من الخدمات سوف تقدم له من بينهاةعند وصول المسافر إلى المطار، مجموع

  .تسجيل األمتعة -

  .الحجز -

  .طلب المعلومة -

نشير إلى أن عدد المسافرين هام، ولهذا على المسافر أن يقبل على مكتب التسجيل 

ظافة والتنظيم ألن لهم  الرفاهية والننساعات من قبل السفر وهذا يتطلب مستوى م) 3(ثالثة

صيانة المطار ال تهتم بها شركة الخطوط الجوية  وعاتقة مباشرة مع الزبائن، رغم أن تهيأت

  .(L'EGSA) للجزائرةإنّما منشأة تسيير الخدمات المطاري والجزائرية

شركة الخطوط الجوية الجزائرية تنتظر فتح المطار الجديد حتى يمكنها تقديم خدمات 

  .كاملة

  التسجيل: اخلامسةرحلة الم

، فبالتالي التسجيل يصبح بدوره افي فترة خفض النقل الجوي البرنامج يصبح خفيف

  :هذا راجع لبعض الصعوبات و تصعبلعملية التسجي. مرضي دون ادعاء جودة كاملة
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  .اكتظاظ مكاتب التسجيل -

ن الموظف  يعيقو(OK fictifs)المسافرون غبر المسجلون أو الذين لهم نعم خيالي -

  .يعرقلون المسافرين اآلخرين وبالقيام بعمله

 المسافرين على ة على قائمر، نعم غير ظاه(surbooking)مخالفات االستغالل عديدة  -

  .مستوى التسجيل

  .منطقة التسجيل ضيقة -

  .المعلومة شبه غير موجودة -

  pré - embarquement: الصعود إىل الطائرةلما قب: المرحلة السادسة

لكن لبعض من المسافرين فقط يستفيدون منها، مثل  و هذه المرحلة تقدم خدماتفي

  . تمر بقاعة االستقبال الشرفيةيالشخصيات المهمة الت

  .... الدرجة األولى يمرون بقاعة وتقدم لهم مشروباتنأما مسافري

  .أما المسافرون اآلخرون ينتظرون في رواق فقط

نظرا لضيق المطار؛  وتحسين : كانت اإلجابة. عندما سألنا المسئولين عن السبب

  .الوضعية تكون عند فتح المطار الجديد

  شركة الخطوط الجوية الجزائرية ال تطبق هذه المرحلة -

  (embarquement) :الصعود إىل الطائرة: المرحلة السابعة

موظفو االستقبال يرشدون . وهي المسافة التي يجتازها المسافر ليصل إلى الطائرة

  .لمسافرين إلى حافلة النقل التي تؤمن لهم النقل إلى غاية الطائرةا

  .مع األسف النقل إلى الطائرة عامة غير منظم
  

   :المعاملة على متن الطائرة: المرحلة الثامنة

هي المرحلة األكثر أهمية في دورة السفر، وهذا راجع لمختلف الخدمات المقدمة والمدة 

  :متن الطائرة والتي تترك بصمة في ذهن الزبون ونذكرالتي يقضيها المسافر على 

  .االستقبال الحار والرعاية التامة -

  .الخ...نظافة المكان والمقاعد -
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  .الخ...توزيع الجرائد والمجالت ووسائل للترفيه مثل المذياع، األلعاب لألطفال -

 الجزائرية شركة الخطوط الجوية. نوعية وجودة الوجبات المقدمة وكيفية تقديمها -

اهتمت بالمظهر الداخلي والخارجي للوجبة إذ قامت بدراسة دقيقة لكيفية وضع وتزيين 

 ).(pochette rafraîchissanteالصينية وإضافة 

  .، والهدايا(les gratuités)كذلك تقديم المجانيات

 على متن الطائرة مثل العطور، الخمور السجائر ةأيضا يتم بيع بعض السلع الفخم

  .الخ...الطةالشكو

  :معالجة األمتعة: المرحلة التاسعة

 إتالف أو حتى التسليم و إضاعة أا تمإذ. هذه المرحلة ال تقل أهمية عن المرحلة السابقة

  .المتأخر يترك بصمة سلبية عند الزبون

  :؛ على شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنلذا

  .تحترم وقت تسليم األمتعة -

  .تالفاإل نسبة الضياع وتخفيض -

  .تسهيل للزبون عملية استرجاع األمتعة -
  

   من منظور الزبونشركة اخلطوط اجلوية اجلزائريةالوجه احلقيقي للخدمة يف : المطلب الخامس

  

 كما سبق ذكره فمن بين األهداف التي تعتمد عليها أي مؤسسة أو :زبائن الشركة -

، لذلك المحافظة عليهمائن وشركة، منهم شركة الخطوط الجوية الجزائرية هي جذب الزب

خدماتها وفقا لمبادئ جودة الخدمة، ومن أجل معرفة نقاط الضعف عليها تحسين نوعية 

، قام فريق متكون من تقنيين بطرح أسئلة مباشرة على الزبائن مع والنقص لدى الشركة

كانت نقاط عدم رضى الزبون في معظم  ء حرية اإلجابة حول خدمات الشركة، وإعطا

  :ت وقد أدلى هذا األخير بما يلي الحاال

ستقبال من خالل إظهار  يقترح الزبون أنه على المؤسسة تحسين مستوى اال:االستقبال -

قديم أكبر ، باإلضافة إلى تي تجذب الزبون للتعامل مع الشركةالبسمة الصادقة التاالهتمام و

  . األمي، مع مراعاة المستوى الثقافي للزبون خاصةعدد ممكن من المعلومات
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لبطيئة وصعبة اشتكى الزبون كذلك من عملية الحجز التي يصفها با: حجز التذاكر -

مشاكل المترتبة عن عملية التسجيل، الالحيازة عبر الهاتف، إلى جانب اإللغاءات المتكررة و

على هذه النصيحة د نصح الزبون بتغير نظام الحجز وتحسينه، وقصوتوزيع البطاقات، و

التسيير في الذي يعتبر نظام آلي يسمح بالحجز، التوزيع و GDSتيار نظامقررت الشركة اخ

ر اآللي لبطاقات وقسيمات األمتعة، ، اإلصدا وبالتالي إرضاء الزبون عن طريقآن واحد

 )بطاقة ركوب في آن واحد وتذكرة(استعمال مفهوم و

لرحلة مع  وهذا على غاية خمس اتجاهات مختلفة لنفس ا:"de bont en dont "تسجيل -

 .إمكانية التسجيل على رحالت الشركات األخرى

مل ، ونصح بالعحظ الزبون كذلك غياب المعلومات وعدم توفرها ال:إعالم الزبائن -

صة تهدف إلى تسهيل عملية الحجز ، وذلك بوضع لوائح خاعلى توفيرها على كل المستويات

 .توجيه الزبونو

  األمر الذي دون أوقات االنتظار طويلة ومملة أغلبية زبائن الشركة يج:مواعيد السفر -

تقليص مدة  لذا ينصح باحترام أوقات السفر و،يؤدي بهم إلى القلق، التأخير وإلغاء الرحالت

 .االنتظار

 تلف أمتعتهم في بعض األحيان  و اشتكى الزبون من فقدان:صيانة الحمولة -

على وء التكفل به في المطار والحظ الزبون س: العناية بالزبون في المطار والطائرة -

متن الطائرة، وكثرة المشاكل على مستوى المطار وعلى متن الطائرة، كذلك إلى جانب 

 .غيرها من المشاكلوالمأكوالت المقدمة في الطائرة والراحة  غياب التنظيم والنظافة و

اءات لتغير نظرة لهذا الغرض إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية اتخذت إجرو

  :هذا بـ بون للشركة والز

  سلوك عمال الشركة  العمل على تحسين تصرفات و-

  فتح وكالة متخصصة لتسهيل االتصال بالشركة-

  تقليص مدة االنتظار احترام مواعيد الرحالت -

  توسيع شبكة الشركة-

 صيانة أمتعتهم  حسن التكفل بالزبائن و-

  توفير وسائل اإلعالم اآللي على كل المستويات-
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 العمل على نظام الحجز المستعمل بجد -

 إعطاء النصائح للزبون توفير معلومات و-

  تطبيق تسعيرات موافقة للخدمة المقدمة-
  

نظرا للظروف التي  خدمات الحجز على مستوى الوكاالت، وتمس :خدمات تقدم قبل الرحلة

، فإن الطلب خرى توفر األمن في طرق النقل األ، في عدملسابقةعاشتها بالدنا في المرحلة ا

، أما بالنسبة للشبكة الدولية فقد كل واضح بالنسبة للشبكة الداخليةعلى النقل الجوي زاد بش

 لكن ألجنبية رحاالتها باتجاه الجزائر،تعرض لضغط كبير، خاصة عندما أوقفت الشركات ا

غبة ري ما يخص األوضاع األمنية للبالد، ونحن اآلن نالحظ تحسن ملحوظ في هذه الفترة ف

  .الشركات الجوية األجنبية، اتخاذ رحالت من الجزائر

، فبمجرد صعود المسافر الخدمات المقدمة على متن الطائرةهي  :خدمات تقدم أثناء الرحلة

تهت، أو بصدد  قد انبسلم الطائرة فإنه يشعر براحة نفسية ألن حسب األغلبية تبد والمتاع

ذلك بالتزام الشركة بالقوانين دم لهم من خدمات، والمسافرين لما يقهنا يعود رضا االنتهاء، و

ءات التي ينصح بها ، باإلضافة إلى احترام اإلجراللمنطقة، ألمن وسالمة الركابالدولية 

قواعد تطبيق الوية و، فيسهر الطاقم الفني على االلتزام بمقررات المالحة الجمصممو الطائرة

يعمل  من جهتهم يؤدي حتما إلى عواقب، وون، حيث انه أي تهاالعالمية إلرضاء المسافرين

  .العمل على إرضاء المسافرينني على متن الطائرة على مراقبة والطاقم الف

لى  إذ أن الحافالت التي تتومت هذه األخيرة بمستواها المتوسطاتس :خدمات تقدم بعد الرحلة

د الركاب عد، كما أن نقل الركاب، من الطائرة إلى الوصول، عادة ما تتأخر عن الموعد

التهوية المكيفة بالصيف منعدمة أما بالنسبة الستقبال الركاب داخل كل حافلة غير محدد، و

من طرف المضيفات األرضيات فهو ذو مستوى متوسط  فكثيرا ما يشكو الركاب من 

، وهذا راجع النعدام الرقابة، على جميع فات، وعدم فعاليتهم في العملالالمباالة للمضي

  .ي المطارالمستويات ف

، حيث يقضي بعض من الذي يستلزم السترجاع أمتعتهمأكثر الخدمات سلبية هو الزو

الركاب الستالم حقائبهم وقتا أطول، من الذي استغرقته الرحلة نفسها والسبب الذي يكمن 
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، كما يشكو  المتدخلين في اإلجراءات األمنية، عدم كفالةتعطيل هو قلة االنتظاموراء هذا ال

  .يضا من عدم توفر عربات حمل األمتعةالركاب أ
  

   البيئة التسويقية لشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية :المطلب السادس

  

ديرية برغم من أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ال تملك لمديرية تسويقية وال لم

 ، فهي تهتم بهذا الجانب في كلن التسويق جزء من النشاط التجاريكون أفرعية تسويقية، و

، فمهمة كل فرعية التابعة للمديرية التجارية، وهذا بتخصيص جانب لهذا المجالالمديريات ال

على  الجانب التسويقي للمؤسسة مباشرة، ومديرية فرعية تمارسها ضمن محيط يؤثر على

، فهذه المديريات تقوم ة دراسة شتى الجوانب لهذا المحيط، لذا على المؤسستائجها وعوائدهان

  :يليبدراسة ما 

أي قبل إنشاء أو فتح خط سواء كان  ،فالشركة قبل دخولها أي سوق  :البيئة االقتصادية - 1

حيث كثافة ، لذلك السوق من ي تقوم بدراسة البيئة االقتصادية، فهاداخليا أو خارجي

قدرة ، كما أنها تقوم بدراسة الإذا كان سيحقق لها األرباح أم ال، المسافرين وحجم الطلب فيه

، حيث أن انخفاض العملة إن كانوا مقبلين على النقل الجوي، وائية لسكان هذه المنطقةالشر

  .بية عدد المسافرين، كما أدى إلى انسحاب العديد من الشركات األجنىأثر سلبا عل

، باإلضافة إلى اع السياسية في بلد الشركة نفسهاونقصد بها األوض : البيئة السياسية- 2

، ويجب اإلشارة إلى أن تدهور الوضعية األمنية بلدان المتجهة إليهالسائدة في الاألوضاع ا

ئر للبالد في السنوات الماضية، أثر سلبا على حجم المسافرين األجانب المتجهين إلى الجزا

، حيث أصبح المواطنون بسبب جابا على حجم المسافرين المحليين، كما أثر إيخاصة السواح

حسن في هذا المجال في هذه لكن بدأنا نالحظ ترة، و يستعملون النقل الجوي بكثالخوف

  .إيجابا على الخطوط الخارجية ا يؤثر سلبا على الخطوط الداخلية، و، فهذالفترة

كما يمكن أن تتمثل البيئة السياسية في مختلف اإلجراءات المعقدة التي تشترطها بعض   

، أو صابين بأمراض جد معديةألشخاص الما: ن األجنبية في األشخاص المسافرين، مثالالبلدا

  .خص اإلجراءات المتعلقة بالتأشيرةفيما ي
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نولوجيا الذي أصبح يث تحاول المؤسسة دائما اإللحاق بمستوى التكح : البيئة التكنولوجية- 3

وذلك في  ، وهذا لما يخلفه من سلبيات على الشركة، وتؤدي بها فقدان زبائنها،متطورا جدا

هذا ، ووجية، حيث يمكن أن تسبب في عدم راحة ورضى الزبونحالة نقص التقدمات التكنول

، وجيا العالميما يحدث مع الشركة حيث يعد أسطولها ضعيفا نوعا ما مقارنة بمستوى التكنول

سة الشركات األجنبية التي لحقت وخاصة أن في هذه الفترة األخيرة فهي خاضعة لمناف

  .ة تكنولوجيا عاليالتي تحتوي على طائرات ذات وسوف تلحق ببالدناو

فتح القتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وإنه بعد انتقال الجزائر من ا : البيئة التنافسية- 4

لمتعلق بفتح مجال  ا1998بالتحديد بعد ظهور القانون الجديد سنة  الخوصصة والمجال أمام

ط الجوية ، وكمثال الخطوات الخاصة تظهر في ميدان الطيران، بدأت الشركالمالحة الجوية

 مليون 1.1 إلى 1999 مليون لسنة 1.70الخليفة التي استطاعت تخفيض حجم المسافرين من 

، ولكن نحن نالحظ أن هذه الشركة، لخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة لشركة ا2000سنة 

تعيش أزمة، فلم تعد منافس لشركة الخطوط الجوية ) شركة الخطوط الجوية الخليفة

  .مكن ظهور شركات خاصة أخرىالجزائرية، ولكن ي

باإلضافة إلى منافسة الخطوط الخارجية، التي نالحظها في الفترة األخيرة في زيادة   

  ...)الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية للمملكة المغربية: مثال(

 أذواقهم وما يحكمها من وتتمثل في مختلف سلوكات الزبائن ورغباتهم، : البيئة الثقافية- 5

 مإلخ، سواء فيما يخص دولة الشركة أو الدولة األجنبية، والتي لها تأثير ها....تقاليد ات وعاد

  .يرتفع عدد المسافرين في فترة العطل واألعياد: على خدمات الشركة، فمثال

رفة القوانين التي تحكم المنافسة، تتمثل البيئة القانونية للشركة في مع:  البيئة القانونية- 6

كان على الصعيد الوطني أو الدولي، باإلضافة إلى القواعد ، سواء إلخ....طيرانالتسعيرة، ال

الجمعية الدولية للنقل ( IATAاإلجراءات الدولية الصادرة من بعض الهيئات الدولية مثال و

  ). الجوي
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   المزيج التسويقي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية :المبحث الثاني
  

ولكن تهتم بوظيفة التسويق في ،  بحوزتها مديرية تسويقيةكما ذكرناه سابقا الشركة ليس

سوف ، وهذا لبلوغ األغراض التجارية، التابعة للمديرية التجارية، مختلف المديريات الفرعية

 تحليلها ونتطرق في هذا المطلب إلى طريقة ومنهجية شركة الخطوط الجوية الجزائرية

لمكونة للمزيج التسويقي صر األربعة اتطبيقها إلستراتيجية التسويق من خالل العناو

  )الترويج ، التوزيع، ، السعرالمنتوج(
  

   يف الشركة" اخلدمة"سياسة املنتوج : المطلب األول

  

فهو يتركب من خدمة أساسية أو . في ميدان النقل الجوي يأخذ مفهوم المنتوج عدة أوجه

 ة هو منح منتجاتفهدف شركة الخطوط الجوية الجزائري. خدمات محيطة لها وقاعدية

  .ذو جودة عالية لنيل وفائهم ورغبات الزبائن وتتالءم مع حاجات) خدمات(

. الخدمة األساسية هي التي تشبع الحاجة األساسية للزبون أي التنقل من مكان إلى آخر

  .ضرورية لقيام الخدمة األساسية وبعض الخدامات المحيطية تعتبر مهمة

  .تسجيل و قسنطينة إلى مارسيليا دون حجزال يستطيع راكب التنقل من: مثال

 مختلف الخدمات المتعلقة بنشاطها يتتمثل الخدمات التي تقدمها شركة الخطوط الجوية ف

، المروحيات الطبية، باإلضافة إلى الرش الفالحي، البضائع ،البريد، نقل األشخاص: من

من في النقل الجوي لكن المهمة األساسية تك، والعبور، المطاعم والتعامل مع الفنادق

  )مراحل منتوج الشركة أعاله وتطرقنا للمميزات(للمسافرين 

، والنيابة المكلفة باستراتيجية الخدمة هي نيابة مديرية البرامج التابعة للمديرية التجارية

بإعداد الطائرات ، التطوير وحيث تقوم بعد تلقيتها المعلومات الالزمة من نيابة مديرية البحث

  .بحيث تضع طائرة تتسع لعدد المسافرين المطلوبين، خاصة بكل خطالالزمة ال

ويجب اإلشارة كذلك إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تشترط بالنسبة لمسافريها 

يمكن أقل في حالة  ولذا تدوم صالحية التذكرة عاما كامال،، أن تكون عودتهم مع الشركة

  .التسعيرة الخاصة ابتداءا من تاريخ الحجز
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 كما يجب اإلشارة كذلك إلى أن الشركة تحدد مواعيد رحالتها، حسب توقيت الجزائر،

  . ،بالنسبة للشبكة الدوليةشحسب توقيت غر ينتو

حسب اإلحصائيات، فقد عرف الطلب على منتوج الشركة نوعا من االنخفاض بين و

التي أدت إلى و، األمنية التي عاشتها البالد وهذا نظرا للظروف السياسية، و1998و 1990

، سواءا السواح الجزائريين المتجهين إلى الخارج، نقص عدد المسافرين خاصة منهم السواح

  .أو السواح األجانب المتجهين إلى الجزائر، باإلضافة إلى انسحاب بعض الشركات األجنبية

 عرفت الشركة تحسن في إقبال المسافرين وهذا نظرا لتحسن 1999و لكن ابتداءا من سنة 

 مسافر، منهم 2881659 :1999حيث كان مجموع المسافرين سنة ، فيف لألوضاعط

إستمر  و مسافر على المستوى المحلي1025137، و مسافر على المستوى الدولي1589826

  . وبعدها شهدت الشركة ركود طفيف2005هذا التحسن تدريجيا إلى غاية 

نقاط  وتحليل سلوك الزبائن وعملت الشركة بعد دراسة، في صدد إدارة جودة الخدماتو

التكفل بالزبائن  واالستقبال، المعالجة، سهولة االتصال والمتمثلة في اللطف والتفضيل لديهم

  :عملت الشركة على تحسين جودة خدماتها من خالل، في المطارات

   تحسين استقبال الزبائن في الوكاالت-

  اإلسراع في عملية التسجيل-

 الرحلة تقديم خدمات أحسن أثناء -

  معالجة األمتعة-

  توفير المعلومات -

   احترام مواعيد السفر-
  

   سياسة تسعري الشركة: المطلب الثاني

  

فالدولة تعتبر المتحكم الرئيسي ، بما أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية شركة عمومية

روضة من القوانين المف والزبائن ، باإلضافة إلى المنافسين، في إعداد السياسة التسعيرية

مراجعة  وتحديد وتتمثل الهياكل المتداخلة في إجراء، ومختلف دوائر الشركة وIATAطرف 

  :التسعير في 
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الممثليات الخارجية عن ، وحيث يقوم ممثلوا الروابط:  نيابة مديرية التقنيين والتسعير-

  .زبائن الشركة في الخارج 

،  حول تكاليف استغالل كل الخطوطحيث تقوم بإعداد التقارير : نيابة مديرية المحاسبة-

باإلضافة إلى معرفة التغيرات المتعلقة بالتكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات الداخلة 

بالتنسيق مع ، ليتم دراستها، بعد ذلك يتم تقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة، وفي إنتاج الخدمة

  .ا إلى الوزارة المختصةثم إرساله، مديرية التخطيط ولجنة المديرية المالية

مع أخذ بعين ، فالتسعيرة المتعلقة بالشبكة الدولية، تحدد من طرف المديرية التجارية

  .االعتبار الرسوم المفروضة من قبل الدولة

، النقل وفيتم تحديدها من طرف وزارتي التجارة أما التسعيرة المتعلقة بالشبكة الداخلية،

  . المنافسةعن طريق التكاليف المتعلقة بعامل

  :وتطبق الشركة نوعين من التسعيرة المتمثلة في

فتستعمل بالنسبة .  من الخدمات تقدمها الشركةclassesهناك ثالثة طبقات  :التسعرية العادية 

أما الدرجة االقتصادية فتمثل أدنى األسعار، . لدرجة األعمال والدرجة األولى تسعيرة متماثلة

، F درجة الركوب في الطائرة، ونقصد بها الدرجة األولى وي تلك التي تخص المسافرين في

   .C، والدرجة االقتصادية Yدرجة األعمال 

 كلغ للدرجة 40: هذا حسب درجة ركوب المسافر، وكما أنه حدد وزنا معينا لألمتعة

إذا ارتفع الوزن فإن المسافر ، و كلغ للدرجة االقتصادية20،  كلغ لدرجة األعمال30، األولى

  .الوزن الزائد وهذا أيضا حسب الدرجات، ومن معينيدفع ث

تمنح شركة الخطوط الجویة الجزائریة في شروط معینة بعض  :التخفيضات واألسعار اخلاصة

األزواج،  األطفال،: تخص التخفيضات الممنوحة لبعض المسافرين منهم والتخفیضات

  :المسنين، الطلبة   مثال

   %50 يمنح تخفيض لألزواج بـ -

والجدول الموالي يوضح   سنة12 إلى 2ح تخفيض لألطفال للذين أعمارهم بين  يمن-

  . الفئات المعنية بالتخفيضات
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  : التخفيضات واألسعار الخاصة-8-الجدول رقم 
  

  

  المديرية التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية: لمصدرا

 

 شروط التطبيق السريان النسبة الفئة
 دون إعفاء األمتعة ودون المقعد طوال السنة %90  شهر24من يوم إلى  :رضيع
 حق في اإلعفاء والمقعد طوال السنة %50  سنة12نتين إلى من س :أطفال
 نحو إفريقيا الغربية طوال السنة %40  سنة26اقل من  :شباب
 سنة 26اقل من  :طالب

 وبشهادة مدرسية
25%  
%40  
  

50% 

  طوال السنة
  طوال السنة

  
 طوال السنة

  نحو أوربا
  نحو إفريقيا الغربية

, جدة ,القاهرة, نحو بيروت 
 يعمان ودب

يدفع رب العائلة (نحو أوربا  شهرعلى األكثر 50% (conjoint) الزوج أو الزوجة
 )50%كامل الثمن الزوجة 

 أيام 6أكثر من  %40 عائلة
 واقل من شهر

امرأة ورجل مع طفل أو أكثر     
 سنة على كامل 19اقل من (

 )الشبكة الدولية 

را سويس, بلجيكا, من فرنسا طوال السنة %40 عامل مغترب
 وألمانيا نحو الجزائر

   سنة فأكثر60:الشيوخ
  
  

   سنة فأكثر55نساء 
  سنة فأكثر60رجال 

40%  
  
  

40% 

   أيام07أكثر من 
  
  

 أيام 7أكثر من 
 طوال السنة

 جو 1نحو فرنسا ما عدا من 
   سبتمبر15يليا إلى 

  
 نحو إفريقيا الغربية

  %20 الرحالت
  

30%  
  

42%  
  

46%  
  

25% 

 أيام 6أكثر من 
  ن شهرواقل م

 أيام 5أكثر من 
   اشهر3واقل من 
 أيام 10أكثر من 
   يوم 25واقل من 

  
  

 أيام 10أكثر من 
 واقل من شهر

  نحو أوربا الشرقية
  

  نحو إفريقيا الغربية
  

حسب ( نحو إفريقيا الغربية
 جويلية إلى 1ما عدا من ) الفترة

   أوت31
  

عمان , القاهرة, نحو بيروت
  ودبي

 سنة 12األطفال األقل من 
 من السعر% 67يدفعون 
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ولتغطية التكاليف التي كل عام تزيد بنسبة معينة ،اضطرت الشركة الرفع في أسعارها 

حتى سنة ، 1990فاستقرت سنة ، 1998 إلى 1990الخارجية من  وعلى كل شبكاتها الداخلية

فرنسا ، و%10 ارتفعت أسعار أوروبا بـ 2000حيث في شهر فيفري فارتفعت أيضا ،، 2000

الدول العربية ، و%5.4 ارتفعت أسعار أوروبا أيضا بـ 2000 ،أما في شهر أفريل %15بـ 

  .%3بـ 

على مردودية  وعلى الحصة السوقية, لسياسة السعر اثر كبير على السلوك الشرائي

حالتها , جودة خدمتها, تموضعها, دد سوقهاعلى الشركة أن تح, لتحديد أسعارها .الشركة

  .الخ...المالية

  :مختلف طرق الدفع -

شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحت تصرف  وضعت, شراء التذاكر ولتسهيل دفع

  :هي وزبائنها عدة طرق للدفع

   cheque.الدفع بالصك -

  carte de credit .الدفع ببطاقات الدفع -

 .الدفع نقدا -

 .PTA (Prepaid Ticket Admit) بالدفع  -

  .Bon de commandeقسيمة الدفع  -
 

   سياسة توزيع الشركة خلدماا: المطلب الثالث

بإعداد ، المديريات الجهوية وبعد قيام نيابة مديرية البرامج بالتنسيق مع مديرية العمليات

أيام ، لطائرةاختيار نوع ا، أوقات السفر، الخارجية وبرامج الرحالت للشبكتين الداخلية

  .إلخ....الرحالت 
  

بعد التحقيق  ويتم تسجيلها من نيابة مديرية البرامج ، وبعد التأكد من أنها غير قابلة للتغير

، النيابات، هذه المعلومات لفائدة المسافرين، عدم وجود أخطاء فيها وكذلك من صحتها

  :المديريات المكلفة بهذه المهمة هما

  توزيعال و نيابة مديرية الحجز-
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   نيابة مديرية المبيعات-

دائرة ، دائرة المعطيات التجارية: التوزيع ثالثة دوائر ووتتضمن نيابة مديرية الحجز

  ).سوف نتطرق إليها بالتفصيل في المبحث القادم(دائرة الشبكة الخارجية ، الشبكة الداخلية

ة المتعلقة بشركة منافسة جميع االتفاقيات التجاري وغدارة ووتقوم هذه األخيرة بتسيير

  .شركات النقل الجوي األخرى والخطوط الجوية الجزائرية

  :هي كالتالي  ووشركة الخطوط الجوية الجزائرية تقوم بتوزيع خدماتها

وكاالت سفر ، هناك مكتبين للبيع تابعين للخطوط الجوية الجزائرية،  في الجزائر-

  .ووكاالت الشركة

 .Tours opération ، وكاالت سفر بع للشركةهناك مكتبين للبيع تا،  في الخارج-

سوف  (GDSكما ذكر سابقا فقد اختارت الشركة نظام الحجز اآللي :  عبر اإلنترنت-

  ).نتطرق إليه بالتفصيل في المبحث القادم 

كما تعمل الشركة كوكيل عام في الجزائر لعدة شركات طيران أخرى أجنبية كما تعمل 

حيث تقوم بعدد من الوظائف ، نبية كوكيل عام للشركةأيضا بعض شركات الطيران األج

  .اإلضافية التي تقوم بها وكاالت السفر

 لتوفير منتوجها في السوق تملك شركة الخطوط الجوية الجزائرية شبكة بيع في الجزائر

  .في الخارجو

  :الشبكة الداخلية - أ

 بعة لمديريات وكالة تا127تملك شركة الخطوط الجوية الجزائرية شبكة داخلية ذو 

 :الموزعة كما يلي ووكاالت جهويةو

   وكالة42: المديرية الجهوية للجزائر العاصمة -

  وكالة26: المديرية الجهوية لقسنطينة -

  وكالة21: المديرية الجهوية لوهران -

  وكالة15: المديرية الجهوية لعنابة -

  وكالة13: المديرية الجهوية لورقلة -

  وكاالت5: بشارالمديرية الجهوية ل -
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  وكاالت5: المديرية الجهوية لتمنراست -

  الشبكة الدولية-ب

  : نقطة بيع في الخارج موزعة كالتالي35تملك شركة الخطوط الجوية الجزائرية 

   وكاالت في فرنسا10 -

  وكالة في أوربا12 -

 )عمان, بيروت, دبي, اسطنبول, دمشق, القاهرة( وكاالت في الشرق األوسط 6 -

 )دار البيضاء, طنوا كش, طرابلس, تونس(   وكاالت في المغرب4 -

 )ابد جان, واقادوقو, داكار, نيامي, باماكو(   وكاالت في إفريقيا4 -

  .كما لها حسب البلدان شبكات توزيع لوسطاء معتمدين
  

  سياسة الترويج املتبعة من طرف الشركة : المطلب الرابع

  

تعزيز عالقتها ، وتطوير، الشركة بالعمل على تحسينتقوم ، في إطار استراتيجية الترويج

  .مستخدميها وباإلضافة إلى عالقتها بعمالها، مع زبائنها

 تقوم الشركة بإعداد عدة نشاطات ترويجية، ترقيتها وكما أنها في إطار التعريف بمنتجاتها

  .إشهارية بمختلف وسائل اإلعالمو

 ادية في حالة إطالق منتوج جديدإشهارية غير ع وكما أنها تخصص حمالت ترويجية

  .ذلك إلعالم المسافرين بفتحها ، والمتمثل في فتح خطوط جديدةو

التي تقوم بإعداد كل ، ونيابة المديرية المكلفة بالسياسة الترويجية هي نيابة المبيعات

  .تعمل هذه األخيرة تحت مصلحة اإلشهار، مصلحة العمليات الخاصة والمقاالت اإلشهارية

التي تعمل تحت مصلحتين هما ،مصلحة ، والتنسيق مع إدارة اإلمكانيات التجاريةكذلك ب

  .التسيير ،و مصلحة الديكور والتمويل

حيث تقوم بتسيير كل النشاطات اإلشهارية الترويجية باإلضافة إلى تمويل المشاريع 

مراقبة  وتقوم المصلحة األخرى بوضع األجهزة اإلشهارية والمخططات، والترويجية

المطار أو باإلضافة إلى كل ما يتعلق بالديكور سواء على مستوى ، الحمالت اإلشهارية

  .الطائرة أو نقاط البيع
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كذلك ، تقوم الشركة بتوزيع هدايا إقامة محاضرات ومعارض، ولغرض تنشيط مبيعاتها 

  .إلخ...األفالم ، الحفالت، المهرجانات، تقوم بتغطية التظاهرات الرياضية

كما يلعب . هو تدعيم صورة المؤسسة لدى زبائنها، ة منتهجة لغرض واحدوهذه السياس

  .وفائهم وفهو وسيلة ضرورية لتوسيع الزبائن. االتصال دورا مهما في نجاح سياسة خدمات

  .االتصال هو وسيلة لوضع رموز ملموسة كي تكون الخدمة مفهومة -

 .االتصال هو الوعد بما هو ممكن -

 .موظفيناالتصال هو تنشيط ال -

تستعمل شركة الخطوط الجوية الجزائرية عدة وسائل لالتصال مثل التوكيل 

(sponsoring)،الخ... الجرائد. 

  :ل مثنشر بعض المجالت الداخلية

Flash/communication).(Lettre de l’entreprise, trait d’union, l’aile syndicale 

  .تقوية نظام اتصالها الداخليهي أهم النشاطات المعتمدة من طرف الشركة بهدف 
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  خطة وضع التحقيق وتحليل اإلستجواب:   المبحث الثالث
  

  خطة وضع التحقيق: المطلب األول

 

  :تشمل و، منهجية تتّبع من طرف المحقق...)استجواب، تحقيق(لكل دراسة كيفية   

  . تحديد المشكل-

  . مخطط الدراسة-

  . جمع المعلومات-

  . تقديم النتائج-

 ،"الخطوط الجوية الجزائرية 'شركة طيران في الخدمة جودة على دراستنا تقوم : املشكليدحتد1- 

  .رغبات زبائنها واستعداد الشركة على إرضاء حاجات والتي تعني كفاءةو

لهذا يجب علينا قياس درجة رضا الزبائن من خالل استجواب لآلراء الذي يحدد مستوى 

  .جودة الخدمة المقدمة

 تحقيقنا هو إعطاء نظرة شاملة حول آراء الزبائن المتعلقة بجودة الخدمة إذن الهدف من

  .لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

  :يحتوي مخطط الدراسة على مايلي :خمطط الدراسة2- 

  .بوضع االستجوا -

 .اختبار االستجواب -

 طريقة العينات -

   :وضع االستجواب - أ

 ...»ة على غرض تعميم املعلومة للوصول إىل أهداف الدراسةاالستجواب هو جمموعة أسئلة مبني«      

استجوابنا موجه إلى زبائن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تكون من فقرة صغيرة 

  ).أنظر امللحق(،تشرح بطريقة معللة هدف التحقيق، حتى يمكن صيانة فائدة الشخص المستجوب
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  :أجزاء) 5( قسمنا االستجواب إلى خمسة

 ).الخ...الجنس، السن، الفئة المهنية(  لخاصيات الشخصيةا -

 .المنافسة والمقارنة بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية -

 .الخدمات المقدمة على مستوى الوكالة -

 .الخدمات المقدمة على مستوى المطار -

 .الخدمات المقدمة على متن الطائرة -

 .جودة الخدمات المقدمة مقارنة بالسعر -

 .التحسينات التي يمكن اقتراحها وستوى جودة الخدمات المقدمة الملحوظةم

  :التي تتمثل في ونظرا لطبيعة المعلومة قمنا باستعمال عدة أصناف من األسئلة

 : أسئلة مغلقة ·

  :تمكن أن تكون و من األجوبةا محدوداهي أسئلة تعطي خيار

o محدود من ديار عدأسئلة مغلقة ذات أجوبة واحدة وهي تسمح للمستجوب باخت 

  .سهلة للفرز واألجوبة وهي بسيطة

  ذكر                 أنثى:   الجنس: مثال
 

o وهي تعرض على المستجوب سلسلة أجوبة: أسئلة مغلقة متعددة االختيار 

  .تعطي له الفرصة للقيام بعدة اختياراتو

  لماذا اخترتم شركة الخطوط الجوية الجزائرية؟: مثال

 التعود ·

 تزاماالل ·

 أسعارها ·
  

 :  أسئلة تكون أيضا نصف مغلقة بإضافةناكوه

 .......................................................آخر       حدد ·
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o أسئلة على شكل سلم للمستويات:  
  

  عموما، هل أنتم على راضون عن خدمات شركة الخطوط الجوية الجزائرية؟: مثال

 راض تماما ·

 راض ·

 غير راض ·

 غير راض تماما ·
  

o أسئلة مصفاة: 

  .هذا النوع يستعمل لتغيير اتجاه مجموع أسئلة، لفحص شرط ما
  

 هل قدمتم احتجاجات من قبل؟: مثال

  نعم                    ال 

  24 إذا كان الجواب ال اذهب إلى السؤال رقم :مالحظة

 أي نوع من االحتجاجات قدمتم؟

 سوء االستقبال ·

 خدمة غير جيدة ·

 خر الطائرةتأ ·

 فترة انتظار طويلة ·

 ضياع أو إتالف األمتعة ·

 ...........................................................آخر        حدد ·

 هل تبعت هذه االحتجاجات بنتيجة؟

  نعم               ال                     في بعض األحيان

o أسئلة على شكل جداول:  

  .ئلة يسمح بمعالجة المعلومات الكيفيةهذا النوع من األس
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 ما رأيكم في جودة الخدمات المقدمة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية عند الحجز؟: مثال

  J  K  L  الخدمات

        االستقبال

        نظافة المكان

        الرفاهية

        اإلعالم

        تقديم العمال

        لطف العمال

        استيداع العمال

        سرعة نظام الحجز

   

ß  مفتوحةالاألسئلة:  

  .تترك للمستجوب حرية إلنشاء أجوبته

هل يمكنك تقديم مالحظات أو اقتراحات فيما يخص جودة خدمات شركة الخطوط : مثال

  الجوية الجزائرية؟
.......................................................................................................................................................................................  

  

.......................................................................................................................................................................................  

  

  :  اختبار االستجواب-ب

عشرون شخص، ) 20(لقد قمنا باختبار استجوابنا على عينة من األشخاص تتكون من 

 حتى يمكننا إقصاء األخطاء قبل إطالق االستجواب النهائي، حتى تكون األسئلة بسيطة

  .تخدم حاجتنا للمعلومة لفائدة بحثنا ومفيدة ومباشرةو

  : جـ طريقة العينات
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لضيق الوقت قمنا باختيار تحقيق عن  وولألسف.  العينة المستجوبة كان عشوائيااختيار

وكاالت ) 5(منه قمنا بهذه العملية في خمسة  وبالتحديد في والية الجزائر وطريق استجواب

  .باإلضافة على زبائن شركة الخطوط الجوية الجزائرية في أماكن أخرى وللحجز

  .وكالة ساحة محمد بلوزداد -

 .الة  ساحة اودانوك -

 .وكالة األبيار -

 .وكالة المطار الدولي هواري بومدين -

  .عالقات خاصة

  . كلها قابلة لالستعمالاشخص) 250 (نوخمسي تحتوي عينتنا على مائتين  

  :جمع المعلومات3- 

  .فرزها بدقة وجمع المعلومات كان عن طريق استرجاع االستجوابات

  :تقديم النتائج4- 

  . التي تقدم أهم النتائجتألخيرة من الدراسة خاصة بتحرير اإلثباتاهي المرحلة ا  

  :و المراحل هي كالتالي

  .معالجة األجوبة واحدة بواحدة -

  .وضع إثبات لكل سؤال -

   حتليل االستجواب: المطلب الثاني

  اجلنس؟: 1السؤال رقم 
  

  
  : اإلثبات

 من النساء مما يؤدي بنا  %44 و،%56 بالنتائج تبين أن معظم مستجوبينا من الرجال 

  .إلى القول أن الرجال يسافرون أكثر من النساء

 %المجموع   عدد األجوبة  المعايير
  44  110  أنثى 
  56  140  ذكر

  100  250  عالمجمو
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  السن؟:2السؤال رقم 
 %المجموع   عدد األجوبة   المعايير

  8  20   سنة20أقل من 

  40  100   سنة30 إلى 20من 

  16  40  ة سن40 إلى 30من 

  16  40   سنة 50 إلى 40من 

  20  50   فأكثر50من 
  100  250  المجموع

  

  :اإلثبات
  سنة فأكثر،50 من % 20 سنة ،30 و20 من المستجوبين لديهم مابين %40نالحظ أن 

  . سنة20 فقط أقل من %8 و سنة،50 إلى 40 سنة ومن 40 إلى 30 من %16و

  الفئة املهنية؟: 3السؤال رقم 
 %المجموع   دد األجوبةع  المعايير
  28  70  )ة(طالب 

  14  35  )ة(موظف 
  22  55  إطار متوسط
  20  50 إطار سامي
  10  25  )ة(تاجر / أعمال حرة

  0  0  )ة(متقاعد 
  6  15  بدون عمل
  0  0  أخر، حدد 

  100  250  المجموع
  

  :اإلثبات
 %22 بعة طلبة، وهي النسبة العالية، متبو% 28فيما يخص مهنة مستجوبينا، تبين أن 

 فقط %6 و أعمال حرة%10 و من الموظفين%14 و إطار سامي،%20 وإطار متوسط،

  .بدون عمل
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  الدخل الشهري؟: 4السؤال رقم 
 %المجموع   عدد األجوبة   المعايير

  30  75   دج10000اقل من 

  20  50   دج20000 إلى 10000من 

  18  45   دج30000 إلى 20000من 

  14  35   دج40000 إلى 30000من 

  18  45   دج40000أكثر من 
  100  250  المجموع

  
 يف أي فصل تسافرون؟ :  5السؤال رقم

  عدد األجوبة   المعايير
  120  الشتاء 
  95  الربيع 
  185  الصيف
  55  الخريف

  

  :اإلثبات
ب يمكنه اإلجابة على عدة في هذه الحالة ال يمكن حساب النسبة المئوية ألن المستجو

  .أن نسبة السفر تزيد في فصل الصيفو قد تبين خيارات، 
  

   سبب السفر؟ 6السؤال رقم
  عدد األجوبة   المعايير 

  10  سبب دراسي
  80  سبب مهني

  60  سبب خاص 
  140  سبب سياحي

  5  أخر، حدد
  

  :اإلثبات
في هذه الحالة ال يمكن حساب النسبة ألن سبب السفر يمكن أن يتغير حسب ظروف 

  .المستجوب

  ).الخ...زيارة األقارب(؛ 5 األسباب األخرى هو زيادة إلى أن عدد
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   تسافرون؟(classe)  يف أي درجة7السؤال رقم 
  عدد األجوبة   المعايير 

  First 55أولى 

  business 15تجارية 

  économique  180اقتصادية 
  

  :اإلثبات
بالتالي الخاصية  و من المستجوبين يسافرون في الدرجة االقتصادية% 72الحظنا أن

  .المالية هي الوسيلة األساسية في هذا الخيار
  

  كم من مرة تسافرون يف السنة؟: 8السؤال رقم 
  

  : اإلثبات
قسمناها على المجموع الكلى  وبما أنه سؤال مفتوح قمنا بجمع األجوبة لكل المستجوبين

  .مرات في السنة3: ، فتحصلنا على متوسط األجوبة250
  

 تالية حدد اليت سبق لكم وأن سافرمت معها؟من بني الشركات ال: 9السؤال رقم 
  عدد األجوبة   المعايير 

  250  الخطوط الجوية الجزائرية 
  100  الخليفة للطيران
  95  شركات أجنبية 

  90  آخر، حدد
  

  :اإلثبات
منهم فقط 100نالحظ أن كل مستجوبينا يسافرون مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، و

   .و أخرى.منهم مع شركات أجنبية90 وانسافرو مع الخليفة للطير

  :من بين الشركات األجنبية

EGYPT AIR, SUISSAIR, AIGLE AZUR, AIR LIB, ROYAL AIR 

MAROC, TUNIS AIR, SAUDI AIRLINES........      
  :من بين الشركات الوطنية

KHALIFA AIRWAYS, ANTINEA AIRLINES, ECO AIR, SAHARAH AIR 

LINES,. 
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  ملاذا اخترمت شركة أخرى؟: 10مالسؤال رق
  عدد األجوبة   المعايير 

  60  لسهولة الحجز
األسعار منخفضة مقارنة بالخطوط 

  الجوية الجزائرية 
40  

  55  العمال أكثر كفاءة
  55  انتظام واحترام المواقيت
  20  تركيبة الوجبات أحسن

  25  آخر، حدد
  

  :اإلثبات
 منهم يرون أن الحجز أكثر 60كات منافسة  مستجوب الذين يسافرون مع شر90من بين 

أنها  و يرون أن عمال الشركات المنافسة أكثر كفاءة55 وسهولة عند الشركات المنافسة،

منهم يهتمون  20 و منهم تجلبهم أسعار المنافسة المنخفضة40 وتحترم المواقيت بانتظام،

 أخرى نذكر أهم سبب  مستجوبين يسافرون مع شركات منافسة ألسباب20بتركيبة الوجبات و

  .وهو أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ال تغطي كل توجهات المسافرين المستجوبين
  

 ملاذا اخترمت شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية؟: 11السؤال رقم 
  عدد األجوبة   المعايير 

  85  التعود
  135  االلتزام
  15  رضاء

  45  الشركة الوحيدة التي تغطي توجهكم 
  10  هاألسعار

  5  آخر، حدد
  

  :اإلثبات
 من المستجوبين ملتزمين بالسفر مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في 90نالحظ أن 

 منهم تعتبر شركة الخطوط الجوية 45 فقط راضين، بينما 15و  متعودين عليها،85حين 

 ألسباب 5 و المستجوبين يختارونها ألسعارها،من10و الجزائرية الوحيدة التي تغطي اتجاههم،

  .الروح الوطنية: أخرى من بينها
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  ما هي الطريقة اليت تستعملوا للحجز؟: 12السؤال رقم 
  عدد األجوبة   المعايير 
  40  بالهاتف

  170  باالنتقال إلى الوكالة 
  60  )صديق، قريب(بوسيط 

  0  باالنترنت
  

  :اإلثبات
االنترنت  و رغم وجود الهاتفنالحظ أن أغلبية المسافرين يتوجهون إلى الوكالة للحجز،

لذا على شركة الخطوط الجوية  و من المستجوبين ال يعلمون بوجود موقع انترنت0بحيث 

   www.airalgerie.dz)(الجزائرية أن تعلم زبائنها بوجود موقع انترنت 
  

 جز؟ما رأيكم يف جودة اخلدمات املقدمة من طرف اخلطوط اجلوية اجلزائرية عند احل: 13السؤال رقم 
  J  % J K % K  L  %L  الخدمات

1 30 75  االستقبال
1
5 

46 6
0  

24 

نظافة 
  المكان

75 30 1
5
0 

60 2
5 

10 

1  30 90  الرفاهية
0
5 

42 5
5  

22 

8 32 80  اإلعالم
5 

34 8
5  

34 

تقديم 
  العمال

90 36 1
2
5 

50 3
5  

14 

لطف 
  العمال

50 20 1
6
5  

66 3
5  

14 

استيداع 
  العمال

50 20 1
5
0 

60 5
0  

20 

سرعة 
  حجزال

100 40  7
5  

30 7
5  

30 
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 ما رأيكم يف جودة اخلدمات املقدمة من طرف اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف املطار؟:14السؤال رقم 
 J  J  الخدمات

% 
K  %

K  
L  %

L  
  38  95  34  85  28  70  اإلعالم

12  28  70  االستقبال
0  

48  60  24  

10  32  80  التسجيل
5  

42  65  26  

12  16  40  معالجة األمتعة
5  

50  85  34  

17  22  55  تقديم عمال المهابط
5  

70  45  18  

14  22  55  لطف عمال المهابط
5  

58  50  20  

15  24  60  تأهيل عمال المهابط
0  

60  40  16  

15  28  70  10  25  االنتظار قبل الركوب
0  

60  

16  26  65  8  20  احترام المواقيت
5  

66  

18  20  50  6  15  التكفل في حالة تأخر
5  

74  
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 كم يف اخلدمات املقدمة من طرف اخلطوط اجلوية اجلزائرية على منت الطائرة؟ما رأي: 15السؤال رقم 

  

  ر تذكرة اخلطوط اجلوية اجلزائرية معقول مقارنة جبودة خدماا؟هل سع: 16السؤال رقم 
 %المجموع   عدد األجوبة   المعايير 

  26  65  نعم 
  74  185  ال

  100  250  المجموع
  

من المستجوبين يعتبرون سعر التذكرة معقول مقارنة بجودة  % 26نالحظ أن  :اإلثبات
  خدماتها 

  J   %J  K  %K  L  %L  الخدمات
8  االستقبال

5  
34  145  58  20  8  

8  تقديم العمال
0  

32  145  58  30  12  

5  لطف العمال
0  

20  180  72  20  8  

8  استيداع العمال
0  

32  140  56  30  12  

8  تأهيل العمال
0  

32  145  58  50  10  

6  لنظافةا
5  

26  130  52  55  22  

1  التهوية
2
0  

48  85  34  46  18  

1  رفاهية المقاعد
0
0  

40  45  18  55  22  

4 تباعد المقاعد
0  

16  125  54  80  32  

 الوجبات ةتركيب
  المقدمة

5
5  

22  95  38  10
0  

48  

جودة 
  المأكوالت

5
5  

22  125  50  70  28  

4  السلع المباعة
0  

5  135  54  75  30  
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  ودة خدمات شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية؟ماذا الحظتم بالنسبة جل:17السؤال رقم 
 %المجموع   عدد األجوبة   المعايير 

  32  80  تحسن
  36  90  استقرار 

  32  80  تقهقر
  100  250  المجموع

  

 الذين يرون أن هناك % 38 من المستجوبين يرون أن هناك استقرار عكس % 44 :اإلثبات
  .تحسن وتقهقر

 دما تسافرون مع اخلطوط اجلوية اجلزائرية؟هل حتسون باألمان عن: 18السؤال رقم
 %المجموع   عدد األجوبة   المعايير 

  74  185  نعم 

  26  65  ال

  100  250  المجموع

  

 من المستجوبين يحسون باألمان عندما يسافرون مع شركة الخطوط الجوية % 74 :اإلثبات
   .%26الجزائرية على خالف 

  

 ية اجلزائرية تصل متأخرة؟هل طائرات اخلطوط اجلو: 19السؤال رقم 
  

 %12 أن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية تصل متأخرة، في حين ا أجابو%88 :اإلثبات
  .ها ال تصل متأخرةنفقط يرون أ

  

 هل ترى أن هذا التأخري؟: 20السؤال رقم 
 %المجموع   عدد األجوبة   المعايير 
  38  95  مقبول 

  62  155  غير مقبول 
 100  220  المجموع

   يرون أن هذا التأخير غير مقبول %62من بين الذين يرون أنها تصل متأخرة،  :اإلثبات
  . يرون أنه مقبول%38و 

  %المجموع   عدد األجوبة   المعايير 
  88  220  نعم 
  12  30  ال 

  100  250  المجموع
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 هل قدمتم احتجاجات من قبل؟: 21السؤال رقم 
 %المجموع   عدد األجوبة   المعايير 

  40  100  نعم 

  60  150  ال

 100  250  المجموع
  

   فقط قدموا احتجاجات%40من بين الذين يرون أن التأخير غير مقبول،  :اإلثبات

  أي نوع من االحتجاجات قدمتم؟: 22السؤال رقم 

  عدد األجوبة   المعايير
  20  سوء االستقبال

  15  خدمة غير جيدة
  80  تأخر الطائرة

  45  فترة انتظار طويلة
  30  و إتالف األمتعةضياع أ

  0  ....آخر        حدد
  

: ب، متبوع بقترة االنتظار طويلة 80: بنالحظ أن تأخر الطائرة كان له العدد األكبر  :اإلثبات

  .سوء االستقبال وللخدمة غير الجيدة2 و، :ب، ضياع أو إتالف األمتعة 45
  

 هل تبعت هذه االحتجاجات بنتيجة؟: 23السؤال رقم 

 %المجموع   د األجوبة عد  المعايير

  5.2  13  نعم 

  70  175  ال

  24.8  62  في بعض األحيان

  100  70  المجموع

  

في بعض % 24.8 تبعت وفقط5.2%من بين المستجوبين الذين قدموا احتجاجات  :اإلثبات

  .لم تتبع %70و األحيان
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 عموما ،هل أنتم راضون عن خدمات اخلطوط اجلوية اجلزائرية؟: 24السؤال رقم 

 %المجموع   عدد األجوبة   لمعايير ا
  4  10  راض تماما

  60  150  راض
  22  55  غير راض

  14  35  غير راض تماما
  100  250  المجموع

  

 غير راضون تماما، في %35و غير راضون%22و  هم راضون%60 نالحظ أن :اإلثبات

  . فقط هم راضون تماما%4حين 

راحات فيما خيص جودة خدمات شركة اخلطوط اجلوية هل ميكنك تقدمي مالحظات أو اقت: 25السؤال رقم 

 اجلزائرية 

  : بين مختلف االقتراحات المصاغة نذكرنم

ß إطار متوسط.( تحسين هندام العمال.(  

ß إطار متوسط.( الرفاهية للمسافرين واقتناء طائرات جدد لضمان األمن.(  

ß طالب.(االهتمام بنظافة الطائرة.(  

ß إطار سامي.(استيداع العمال وتحسين االستقبال.(  

ß ،االستماع للموسيقى، : في حالة التأخير يقترح على المسافرين مثال واحترام المواقيت

  ).إطار متوسط.(استعمال االنترنت    الخ

ß إطار سامي.(األطفال والمسنيين والتكفل بالمرضى وتقوية المساعدة.( 
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  المستقبلية المشاكل التي تتخبط فيها الشركة وآفاقها : المبحث الرابع
                    

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى المشاكل التي تواجهها شركة الخطوط الجوية 

البعض اآلخر من خالل ، والجزائرية التي استطعنا اللجوء إلى بعضها من خالل مالحظتنا

  للحجزةوالمديرية الفرعي، المقابالت التي أجريت مع إطارات في المديرية التجارية

سنتطرق أيضا في ، ومن خالل هذا استطعنا اقتراح حلول لمواجهة هذه المشاكل، والتوزيعو

االقتراحات التي استطعنا الوصول ، وهذا المبحث إلى اآلفاق المستقبلية التي وضعتها الشركة

  .إليها من خالل دراستنا
  

  ج واحللول املقترحة.ج.خ.املشاكل اليت تواجهها شركة  ش :المطلب األول

  

 من موهذا بالرغ، عاني شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ مدة طويلة من عدة مشاكلت

التي تتمثل في شركات النقل الجوية  وبعد ظهور منافسين لها، وأنها كانت لوحدها في السوق

  :من أهم هذه المشاكل ، وظهرت مشاكل أخرى، الخاصة سواء جزائرية كانت أو أجنبية

  . سنة22يث أن متوسط عمر الطائرات هو ح،  قدم أسطول الشركة-

هذا رغم توفر ، و عجز في تلبية الطلب بسبب ارتفاع كبير في الطلب على السفر-

بل في عدد ، لكن الخلل ليس هنا، الشركة على نظام حجز يمكنها من توفير أكثر من الطلب

  .األجهزة التي تشغلها الشركة بقي ثابتا منذ العديد من السنوات

سلبا لكون مجموع مصاريف ، حصة العملة الصعبة من التكاليف وهور الدينار أثر تد-

  حيث تمثل إيرادات الشركة حوالي،، المؤسسة تسدد بالعملة الصعبة

،تحصل عليها بالدينار فلم تستطع الشركة تغطية تكاليفها التي هي دائما في  53% 

  .االزدياد

لمادي للمؤسسة الذي يؤثر بدرجة كبيرة هذا يعني الجانب ا و ارتفاع تكاليف االستغالل-

معدل  وأسباب هذا االرتفاع يرجع إلى محيط المؤسسة، وعلى تكاليف االستغالل المباشر

  .الصرف
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، هذا بالرغم من أن الشركة تسدد لشركات التأمين بالدينار و ارتفاع مصاريف التامين-

ة الصعبة وبالتالي تكون مصاريف إال أن هذه األخيرة تعيد التأمين للمؤسسات األجنبية بالعمل

  .التأمين باهضة جدا

التصليح ألجهزتها زائد  وتتحمل الشركة مصاريف الصيانة،  ارتفاع مصاريف الصيانة-

  .مما أدى إلى تضاعف قيمتها ، مصاريف قطاع الغيار التي تسدد بالعملة الصعبة

 طائرات نوع  إضافة إلى أن معظم التصليحات تقام في الخارج خاصة في ما يخص-

Boeing.  

هذا لكونها هامة بالنسبة لألسطول الجوي ، و ارتفاع مصاريف اليد العاملة للشركة-

  .للشركة

  تزايد شدة المنافسة التي تضع للزبائن خدمات ووسائل جديدة أكثر كفاءة وراحة-

هذا بالرغم من تحطم ، وأقل سعر مقارنة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وتطورو

لكن رجوع الشركات الجوية األجنبية تشكل خطر ، وافس الذي كان أكثر شدة للشركةالمن

  .بالنسبة للشركة

  .بالرغم من ارتفاع األسعار فهي ال تغطي التكاليف ،  مشكل التسعير-

عدم قدرة األسطول مواجهة هذا ، و ارتفاع عدد المسافرين على الخطوط الجوية الدولية-

  .الطلب

لكنها ، وكة تدفع أثمان معتبرة الستطاعتها العمل بنظام الحجز الحالي بالرغم من أن شر-

، حجز السيارات:مثال(التي تمكنها جلب نوع آخر من الزبائن  وال تستعمل كل إيجابياتها

  ...)حجز الفنادق 

  .هذا راجع لقدمها و التأخر التقني في أسطول الشركة-
  

  :الحلول المقترحة لمواجهة مشاكل الشركة 

ا تطرقنا إلى المشاكل، التي تواجهها شركة الخطوط الجوية الجزائرية استطعنا بعدم

الرفع من  واللجوء إلى بعض الحلول ،التي تستطيع المؤسسة بها الخروج ،من أزمتها

  :المتمثل في ، ومردوديتها
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ألن قدم األسطول ، يجب على الشركة تجديد أسطولها في أقرب وقت : جتديد األسطول– 1

،  طائرة17 على ةحيث هي تعمل للحياز، هذا ما تعمل عليه الشركة، وي مشاكلهاتضاعف ف

  .فهي حاليا تدرس اقتراحات الشركات التي تصنع هذه األخيرة، لكن ليس من السهل

فإذا تمكنت الشركة من تحقيق ، فهذا مهم جدا : إنشاء فروع ومراكز خاصة بالصيانة والتصليح– 2

هو ما تطبقه ، وخاصة التكاليف المسددة بالعملة الصعبة، و معتبرةهذا ،فتكاليفها تنقص بنسبة

  :المؤسسة حاليا على مستوى ثالث فروع

  . فرع أول خاص بمراقبة المحركات - أ-

  .لواحقها و فرع ثاني ،يتمثل في مراكز صيانة الطائرات- ب-

  . فرع ثالث يتمثل في ورشات للمراقبة ووسائل األكسيسوار- جـ -

ألن بالرغم من أن األسعار ، فهذا من أصعب ما تحاول القيام به الشركة :األسعار ختفيض – 3

مرتفعة فهي ال تغطي التكاليف ،فإنه على المؤسسة بذل مجهود خاص نحو تخفيض هذه 

، وأخذ بعين االعتبار أسعار المنافسة، ذلك من أجل الوصول إلى إرضاء زبائنها، واألسعار

  .الصيانة والتصليح وي تكاليف الشركة الخاصة بالعملهذا يجب أن يقابله تخفيض فو

لكن إن تحقق فهو يلعب دورا ، إن هذا العامل ليس للشركة التحكم فيه : استقرار الدينار– 4

  .هاما في حلول لمشاكل الشركة

هذا راجع خاصة لكون ، وبالرغم من أن الشركة لها طلب هام جدا : زيادة عدد املسافرين– 5

ترفع عددهم  ولكن لكي تحافظ الشركة على زبائنها في المستقبل، هم االختيارالزبائن ليس ل

  ).و هذا التزايد الشركات األخرى يجب إرضائهم (

فلجلب ، فهي ال تستعمل كل طاقته، للشركة نظام حجز جد متطور : تنشيط نظام احلجز– 6

  .فيره لهزبائن جدد يجب على الشركة إعالم الزبون بما يستطيع هذا النظام تو
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   اآلفاق املستقبلية للشركة واإلقتراحات املقترحة: المطلب الثاني

  

لقد واجهت الشركة الجزائرية للخطوط الجوية صعوبات، لوضع آفاق واستراتيجية طويلة 

مما يجعل الحصول على المعلومات ، لهذا اكتفت بوضع استراتيجية قصيرة األجل، واألجل

  .ة المستقبلية مهمة صعبة الكافية الخاصة بآفاق المؤسس

ولكن من خالل دراستنا استطعنا الوصول إلى بعض اآلفاق أو نستطيع إدراجها في 

  :المتمثلة في النقاط التالية ، ومعطيات تخص شركة الخطوط الجوية الجزائرية

  .المحافظة عليهم و جلب أكبر عدد من الزبائن-

نقل ، المتمثلة في نقل األفراد ولمؤسسةتحسين نوعية الخدمة األساسية ل وتقوية و تطوير-

  .صيانة، السلع

هذا يتم من خالل ، والتحصل على أكبر حصة ممكنة، و الدخول إلى أسواق جديدة-

  .توسيع الشبكة

  .تسيير أسطولها بما يالئم أهدافها، و إعادة النظر في عملية التقنيين-

 تعمل عليه الشركة في و هذا ما( السهر على توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات -

  .التخلص من الطائرات التي لم تعد تفيد المؤسسة و،) طائرة 17مشروعها الذي يتمثل في 

  . وضع مشروع يتعلق باستغالل التسيير لبعض النشاطات في المؤسسة-

 بدء المؤسسة في تطبيق نظام التوزيع العام الذي يتمثل في توزيع خدمات النقل -

  ...)المطاعم ، كراء السيارات، المطار، الفندق(ملة الخدمات المك، والجوي

نظام الحجز المتوفر ، ووهذه الخدمات هي خدمات مكملة لعملية حجز تذكرة السفر

  .لكن هي غير مستغلة من طرف الشركة، للشركة له إمكانيات هائلة لتوفير هذه الخدمات
  

  االقتراحات المقدمة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية 

التأقلم مع البيئة ، وتطيع شركة الخطوط الجوية الجزائرية مواجهة مشاكلهالكي تس

تقترح الشركة ، تلبية رغبات زبائنها و صورتهانلكي تستطيع أيضا تحسي، والتسويقية الجديدة

  :ما يلي 

  ذلك بتعريف الشركة لدى الزبون  و تحسين صورة الشركة-
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  اإلحساس باالستقرار للزبون ، و توفير اآلمان-

  أحسن األسعار بالنسبة للزبون و توفير أحسن نوعية من الخدمات-

ذلك قصد تسهيل عملية االتصال مع ، و تكوين عمال الشركة في مجال تسويق الخدمات-

  الزبون 

  هذا قصد خلق أحسن نوعية للخدمات  و تجديد األسطول الجوي-

  لتسويقية  وضع إدارة أو فرع متخصص في التسويق من أجل تحسين العملية ا-

هذا قصد جلب نوع ، و إعالم الزبون على الخدمات اإلضافية التي يوفرها نظام الحجز-

هذا النوع من الزبائن تبحث ، والذين شروطهم أكثر من الزبائن اآلخرين، آخر من الزبائن

  .ال يهمها السعر وفقط على النوعية

  .وي تجديد نظام الحجز حسب التطور الذي يعرفه مجال النقل الج-

  : تحسين نوعية الخدمات على المستويات التالية-
  

  :بعض االقتراحات ذات الصلة بالزبون مباشرة 

 :لتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة نقترح ما يلي   

  ) :على مستوى الوكالة (اخلدمات عند احلجز  -1

لوكالة من خالل تحسين إطار ا. زيادة المساحة وإعادة تهيئة وكاالت الشركة ·

  ... )اإلضاءة  إلخ، الديكور، الرفاهية(

 .تجهيزات خاصة باإلصدار اآللي لسندات النقل وتزويد الوكاالت باآلالت ·

 .ذلك بوضع شبابيك مختلفة والشبكة الدولية والتفرقة بين زبائن الشبكة الداخلية ·

طلة  خالل عservice minimumالخدمة الدنيا والعمل المستمر خالل فترات االزدحام ·

 . jour fériésأيام األعياد وweek end نهاية األسبوع

 .زيادة عدد العمال خالل فترات االزدحام ·

 .اإلعالم للزبائن من طرف عمال الوكالة  وتحسين االستقبال ·

 .إدخال االنترنيت وتسهيل الحجز عبر الهاتف ·

  .تقليله للزبون قبل االلتحاق بالشباك وإعادة النظر في وقت االنتظار ·
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  .التي يجب أن يعرفها  و تحت تصرف الزبون كل المعلومات المتعلقة بالشركةوضع ·

  .تثبيت التذكرة والتكفل التام بعملية الحجز ·

  :اخلدمات يف املطار -2

 .الرعاية على نظافتهم وضإعادة تهيئة المراحي ·

 .تعيين عمال مكلفين بتنظيف مستمر لقاعات الركوب ·

 . بريدقوضع صنادي وزيادة عدد الهواتف ·

 .وضع نظام تصويت أكثر فعالية وصيانة مستمرة لنظام اإلعالم ·

 .زيادة عدد المقاعد وإعادة تهيئة قاعات االنتظار ·

 .فعالية في معالجة األمتعة وأكثر سرعة ·

 .احترام المواقيت ·

 .تحسين التكفل بالركاب في حالة تأخر ·

 .زيادة عدد الحافالت لتقصير وقت االنتظار قبل الركوب ·

 . التسجيل خاصة في المطارات األجنبيةتحسين عملية ·

 . تحسين اإلعالن في حالة تأخر ·

 .من طرف الموظفين (disponibilité)استيداع وأكثر فعالية ·

  :اخلدمات يف الطائرة -3

 .استيداع الموظفين وتحسين االستقبال ·

بعد كل سفر أو تغييرها moquettes)(الحرص على نظافة الطائرة بتنظيف الطنافس  ·

 .كذا تنظيف المراحيض وذلكإذا لزم 

 .ذلك بتصليح المقاعد وراحة الركاب والحرص على رفاهية ·

 .zone non-fumeurوضع منطقة خاصة بغير المدخنين  ·

 .تحضير وجبات خاصة للزبائن الذين يطلبون ذلك عند الحجز ·

 . الحرص على برودة المشروبات ·
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 .تقديم وجبات ساخنة في بعض اإلسفار ·

 ت المقدمةتحسين نوعية المأكوال ·

 .تحسين اإلعالم عبر الطائرة ·

 . التكفل باألطفال الذين يسافرون لوحدهم ·

  :اخلدمات بعد السفر -4

 وضع هواتف في قاعات العبور ·

 .المسنين والمرضى,تقديم خدمات المساعدة الطبية للتكفل بالركاب المعوقين ·
 

األهمية التي ، لجزائريةيتبين لنا من خالل هذه الدراسة التحليلية لشركة الخطوط الجوية ا

تعتمد الشركة على مبدأ ، وحيث يستطيع التأثير عليها سلبيا أو إيجابيا، يلعبها التسويق فيها

  .الذي يتمثل في مشاركتها في تنمية االقتصاد الوطني  وهام جدا

فالجانب التسويقي للشركة يلعب دورا هام حيث تستطيع الشركة ، وللوصول إلى هذا

نحن الحظنا أن هذا الجانب مازال متخلف جدا في  ونمية قدراتها التسويقية،بمساهمتها في ت

الخوصصة التي تعرفها  وخاصة في ظل المنافسة، وحيث ليس لها مديرية تسويقية، الشركة

حيث ، نحن نركز على نظام الحجز الذي يمثل جانب مهم في الشركة بصفة عامة، والبالد

الذي يتمثل في بيع أكبر عدد ممكن  وم ربح الشركةإدراج التسويق في هذا المجال تعظي

  .لتذاكر السفر
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   الفصل خالصة

على الرغم من اإلمكانات التي توفرها الشركة، والحرص الدائم على تقديم أحسن 

الخدمات، إال أننا رأينا أنها ال تزال تعاني من عدة مشاكل تمس مختلف عناصر مزيجها 

يجعلها تواجه خطر تراجع نسبة اإلقبال على منتجاتها وبالتالي تراجع التسويقي، الشيء الذي 

  .رقم أعمالها

بالتالي فالشركة ملزمة بضرورة وضع إستراتيجية من شأنها أن ترقى بطبيعة الخدمة 

، الذي )ولم ال رفعها(التي تقدمها سعيا منها إلى الحفاظ على حصتها من سوق النقل الجوي 

  .كس الواقع الجديد للعالم الذي ألصبح فعال قرية صغيرةيعرف إقباال كبيرا  يع
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    اخلامتة العامة

  

لذا على , على علم أن االقتصاد هو في تحول ال مفر منه نحو العولمة أو األمركةكلنا 

  .ضىالمؤسسة أن تحترم القواعد التجارية وقواعد المنافسة أكثر من أي وقت م

 إجراء عقود مع االتحاد األوربي, االقتصاديالتحرر , و الدخول في اقتصاد السوق

كل هذا جعل أهمية كبيرة , انضمام الجزائر في مستقبل قريب إلى المنظمة العالمية للتجارةو

يتطلب طبعا مشاركة كل , ذو جودة وللحصول على منتوج أو خدمة متفوقة و.للجودة

  .فالجودة هي مهمة الجميع, موظفين المؤسسة أو المنظمة

  .جعلهم أوفياء وكيفية إرضائهم و عملنا هذا هو تحديد ما يجلب الزبائنالهدف من

  :فالدراسة الموضوعية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وضعتنا أمام واقع صعب التقبل

 .انعدام هيكل التسويق ·

  .انعدام مصلحة خاصة بجودة الخدمات ·

ها اإلستراتيجية أمر فيما يخص شركة الخطوط الجوية الجزائرية إدخال الجودة في نظرت

 .لذا من الضروري على الشركة اليوم أن تتغير. جعلهم أوفياء وضروري لجلب الزبائن

  .فيما سيلي بعض االقتراحات التي توصلنا إليها من خالل استجواب عينة من زبائن الشركةو

ذو أهمية عظمى، فأصبح في نفس درجة ، إن التسويق الخدماتي أصبح في وقتنا هذا

نستطيع القول أن دور التسويق في ، فمن خالل ما درسناه في بحثنا هذا، المنتجاتتسويق 

هذا مما ، وكل المجتمعات والمؤسسة الخدماتية أصبح يعد مركز اهتمام المؤسسات ولشركات

تدمج ) المؤسسات(لذا أصبحت هذه األخيرة ، تأثيرات إيجابية وله من نتائج معتبرة

بعد تأكدها على أنه أفضل الطرق في تحسين ،  في هياكلها)أي مديريات التسويق(التسويق

  .نتائجها

التي بعد انتقال ، فموضوع التسويق من النقاط المهمة للمؤسسات االقتصادية الوطنية

فأصبحت الشركات الوطنية تواجه ، الجزائر من االقتصاد االشتراكي إلى اقتصاد السوق

  .في المجال الخدمات أيضا ونها،منافسة حادة تجعلها تهتم بالتسويق بالرغم م
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التي ، حيث أخذت الدراسة التطبيقية حالة الشركة الجزائرية للخطوط الجوية الجزائرية

في قطاع النقل الجوي شبه الوحيد  وتعتبر من بين الشركات الخدماتية الهامة في الجزائر

م الذي تسعى ، حيث الحظت أنه رغم التقد)بغض النظر على الشركات األجنبية المنافسة(

 هذا من خالل شرائها للطائرات، وإرضاء زبائنها وعملها المستمر للتقدم وإليه الشركة

إال أنها ، محاولة تجديد األسطول ،توسيع شبكتها والتخفيضات ممنوحة لألسعار الخدماتيةو

طة فهذه النق، هذا لكونها ال تتوفر لديها مديرية للتسويق وبعيدة عن مفهوم التسويق الحقيقي

  .تعتبر من أهم الخطوات التي تستطيع أن تقوم بها الشركة في هذا المجال 

  :نتائج البحث

العناصر التي عالجتها في بحثي يمكنني الوصول  وبناءا على الدراسة التي قمنا بها  

  :إلى النتائج التالية

  .تسويق الخدمات له نفس أهمية تسويق السلع ·

ث العناصر التي تعتمد عليها المؤسسة في عدم اختالف الخدمة على السلعة من حي ·

 .طريقة التسويق

يلعب التسويق دورا مهما في المؤسسة الخدماتية حيث بواسطته تستطيع المؤسسة  ·

 .تعظيم األرباح

 .للقيام باإلستراتيجية التسويقية يجب مراعاة المزيج التسويقي ·

ليها وضع شركة خدماتية يتوجب ع، تعتبر الشركة الجزائرية للخطوط الجوية ·

من أجل المحافظة على ، المعنى الحقيقي للتسويق وخطة تسويقية في المستوى

 .زبائنها في ظل المنافسة

ال تتوفر لديها مديرية تسويقية حيث هي ، حاليا الشركة الجزائرية للخطوط الجوية ·

بالتالي ، ودون دراية أو دراسة، غير مباشرة وتطبق التسويق بصورة عشوائية

 .جاتها بمفهوم بيعي ال بمفهوم تسويقيهي تصرف منت

والزبون بغير ، لكنها ال تستعمل قدراته الكلية، الشركة تملك نظام حجز جد متطور ·

 .دراية بما في هذا النظام من خدمات إضافية
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  :آفاق البحث

وهذا لكون  ، أهميته في المؤسسة الخدماتية وفي هذا البحث حاولنا أن نبين دور التسويق

ترويجية  وفتستوجب مجهودات كبيرة إعالمية، لرئيسية للخدمة أنها غير ملموسةالميزة ا

هذا باإلضافة إلى أن المزيج ، توضيح مقارنة مع السلع وأكثر دقة وللتعريف بها للمستهلكين

تخفيض في  وسوء تسييره يعود بالخسارة على المؤسسة، والتسويقي للخدمة معقد نوعا ما

يق التسويق في المؤسسات الخدماتية ال يختلف كثيرا على التسويق لهذا تطب، ونسبة العوائد

الدليل على ذلك الدراسة في الحالة التطبيقية لشركة الخطوط ، وفي المؤسسات اإلنتاجية

  .الجوية الجزائرية

  :المكملة  للبحث ، ووعليه أقترح بعض البحوث المستقبلية

  . تسويق في شركات النقل الجوي-

 ق في المؤسسة الخدماتية مستقبل التسوي-

   واقع التسويق الخدماتي في الجزائر-

  دور نظام الحجز لشركات النقل الجوي-

  االستراتيجية التسويقية لشركات النقل الجوي-

 .مستقبل التسويق في شركات النقل الجوي و واقع-

  :الصعوبات

في  ودمات قلة المراجع لموضوع تسويق الخ، في بحثنا لقيت عدة صعوبات من أهمها

، فهذا يستوجب الترجمة إلى العربية، أغلبها باللغة الفرنسية وحالة توفرها فهي صعبة المنال

وخاصة في الفصل األخير أي في الحالة ، التي تستوجب بدورها بذل جهد ووقت معتبرينو

 .التطبيقية فكل ما تعطيه الشركة مكتوب باللغة الفرنسية

ع قد أفاد مسيري شركة الخطوط الجوية الجزائرية نرجو أن يكون هذا العمل المتواض

  .    على معرفة متطلبات زبائنهم فيما يخص الخدمات المقدمة
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   االستجواب   ملحق
  
  
  

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
  جامعة الجزائر

   العلوم االقتصادیة و علوم التسییركلیة
  
  
  
  

  استجواب
  
  

  يسید, آنستي, سیدتي

  

نق��دم ھ��ذا االس��تجواب , ف��ي إط��ار إنج��از م��ذكرة الماج��ستیر ف��ي العل��وم االقت��صادیة    

  .« Air Algérie » الخاص بشركة الخطوط الجویة الجزائریة

 اإلجاب�ة عل�ى األس��ئلة التالی�ة بموض�وعیة و ص��راحة م�ن أج��ل      منرج�و م�ن ح��ضاراتك  

 من طرف الشركة الوطنیة التوصل إلى نتائج دقیقة تفیدنا في تقییم جودة الخدمات المقدمة 

 معرفة حاجاتكم و رغباتكم لنقلھا لشركة الخطوط و "AIR ALGERIE"للنقل الجّوي، 

  .نؤكد لكم كل السریة حول المعلومات المقدمة. الجویة الجزائریة لتحسین خدماتھا

  
  

  لكم منا فائق التقدیر و االحترام
  
  
 
  أمام الجواب المالئم     Xضع عالمة    :مالحظة
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 :     الجنس/1
  

 أنثى                                    ذكر 
 

 : السن/2
        

 سنة 20اقل من ·

   سنة30 إلى 20من  ·

   سنة40 إلى 30من  ·

   سنة50 إلى40من  ·

  سنة50أكثر من  ·
 

 :الفئة المھنیة3/
 

 ) ة(طالب ·

 )ة(موظف  ·

 إطار متوسط ·

 ساميإطار  ·

 ) ة(تاجر/ مھنة حرة ·

 )ة(د اعمتق ·

  بدون عمل ·

   آخر       ·

 ........................................................... حدد
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 :الدخل الشھري4/
 

  دج12000اقل من  ·

  دج20000 إلى 12000من  ·

  دج30000 إلى 20000من  ·

  دج40000 إلى 30000من  ·

  دج40000أكثر من  ·
 

 في أي فصل تسافرون؟5/
 

 ألشتاء ·

 ألربیع  ·

 ألصیف  ·

 الخریف ·
 

 :سبب السفر6/
 

 سبب دراسي ·

 سبب مھني ·

 سبب خاص ·

 سبب سیاحي ·

آخر             ·

 ....................................................حدد

    تسافرون؟(classe)  في أي درجة 7/
 

 (first)  أولى ·

 (business)       تجاریة ·

 (économique) اقتصادیة ·

 ………………فرون في السنة؟كم من مرة تسا8/
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 من بین الشركات التالیة حدد التي سبق لكم و أن سافرتم معھا؟9/
 

 الخطوط الجویة الجزائریة ·
 الخلیفة للطیران ·
 شركات أجنبیة  ·
آخر            ·

  ....................................................حدد
  

  .11ئریة أجیبو على السؤال رقم إذا كانت اإلجابة الخطوط الجویة الجزا:مالحظة
  
 

 لماذا اخترتم شركة أخرى؟10/
 

 لسھولة الحجز ·

 ن األسعار منخفضة مقارنة بالخطوط الجویة الجزائریة أل ·

 ن العمال أكثر كفاءةأل ·

 النتظام و احترام المواقیت ·

 الن تركیب الوجبات أحسن ·

 .................................................حدد آخر          ·
  لماذا اخترتم شركة الخطوط الجویة الجزائریة؟11/

 

 التعود ·

 االلتزام ·

 الوحیدة التي تغطي توجھكم ·

 ألسعارھا ·

 .......................................................حدد  آخر      ·

 ما ھي الطریقة التي تستعملونھا للحجز؟12/
 

 بالھاتف ·

 باالنتقال إلى الوكالة ·

 )قریب,  صدیق(بوسیط ·
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 باالنترنیت  ·
  

ما رأیكم في جودة الخدمات المقدمة من طرف الخطوط الجویة الجزائریة عند 13/
  الحجز؟

  
  J  K  L  الخدمات
        االستقبال

        نظافة المكان
        الرفاھیة
        اإلعالم

        تقدیم العمال
        لطف العمال

        استیداع العمال
        سرعة نظام الحجز
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ما رأیكم في جودة الخدمات المقدمة من طرف الخطوط الجویة الجزائریة في  14/

  المطار؟
 

  J  K  L  الخدمات

        اإلعالم

        االستقبال

        التسجیل

        معالجة األمتعة

تقدیم عمال 
  المھابط

      

لطف عمال 
  المھابط

      

تأھیل عمال 
  المھابط

      

االنتظار قبل 
  الركوب

      

        قیتاحترام الموا

التكفل في حالة 
  تأخر
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ما رأیكم في الخدمات المقدمة من طرف الخطوط الجویة الجزائریة على متن 15/
 الطائرة؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  J  K  L  الخدمات

        االستقبال

        تقدیم العمال

        لطف العمال

        استیداع العمال

        تأھیل العمال

        النظافة

        التھویة

        رفاھیة المقاعد

       اعد المقاعدتب

 الوجبات ةتركیب
  المقدمة

      

        جودة المأكوالت

        السلع المباعة
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  ھل سعر تذكرة الخطوط الجویة الجزائریة معقول مقارنة بجودة خدماتھا؟16/
 

  النعم                    ·

  
 ؟ماذا الحظتم بالنسبة لجودة خدمات شركة الخطوط الجویة الجزائریة17/

 
 تحسن ·

 استقرار ·

 تقھقر ·

  
  ھل تحسون باألمان عندما تسافرون مع الخطوط الجویة الجزائریة؟18/

 
   ال نعم                   ·

  
 ھل طائرات الخطوط الجویة الجزائریة تصل متأخرة؟19/

 
  نعم                     ال ·

  
  21.إذا كانت اإلجابة ال أجب على السؤال رقم : مالحظة

 
 ترى أن ھذا التأخیر؟ھل 20/

 
  مقبول                  غیر مقبول ·

  
 ھل قدمتم احتجاجات من قبل؟21/

 
  نعم                    ال  ·

  

 24.إذا كان الجواب ال اذھب إلى السؤال رقم : مالحظة
  
  

 أي نوع من االحتجاجات قدمتم؟22/
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 سوء االستقبال ·

 خدمة غیر جیدة ·

 تأخر الطائرة ·

 ار طویلةفترة انتظ ·

 ضیاع أو إتالف األمتعة ·

آخر         ·

 ..............................................................حدد
 ھل تبعت ھذه االحتجاجات بنتیجة؟23/  

 

  نعم               ال                     في بعض األحیان ·

 ائریة؟عموما ،ھل أنتم راضون عن خدمات الخطوط الجویة الجز24/
 

 راض تماما ·

 راض ·

 غیر راض ·

  غیر راض تماما ·

ھل یمكنك تقدیم مالحظات أو اقتراحات فیما یخص جودة خدمات شركة الخطوط الجویة 25/
 :الجزائریة

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................  
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