


التســـــــــــــــــويق 

الصــحي



 



لتســـويق الصـــحيا

محمد الصرىف.  د.أ

عدار الفجر للنرش والتوزي

2016

 





5

 املحتويات

 

 املوضــــــــــــــــــــــــوع
 رقم

 الصفحة

 9 ......................................................................................................تقديم

 11 مفهوم التسويق الصحية وأهميته: الفصل األول

 13 ...............................................................................مفهوم التسويق الصحي

 17 ...............................................................................تصنيف الخدمة الصحية

 19 ..............................................................................خصائص الخدمة الصحية

 21 ..........................................................أسباب االهتام بتسويق الخدمة الصحية

 25 .................................................................................جودة الخدمة الصحية

 30 ...........................................................التطور الفكري لتسويق الخدمة الصحية

 35 البيئة التسويقية الصحية: الفصل الثاي

 37 ...................................................................................مفهوم البيئة الصحية

 42 .........................................................................مربرات دراسة البيئة الصحية

 43 ..........................................................................مداخل دراسة البيئة الصحية

 53 ..............................................................................الخصائص البيئية الصحية

 57 .....................................................................مفهوم البيئة التسويقية الصحية

 58 .....................................................................عنارص البيئة التسويقية الصحية

 89 سوق الخدمات الصحية: الفصل الثالث

 91 ..............................................................................................مفهوم السوق

 94 ...............................................................................مفهوم سوق املستشفيات

 94 ...................................................................................مفهوم السوق الصحي



6

 املوضــــــــــــــــــــــــوع
 رقم

 الصفحة

 96 ....................................................................................أنواع األسواق الصحية

 99 ....................................................................................تجزئة سوق الخدمات

 117 .....................................األساليب الكمية املستخدمة يف اختيار حصة تجزئة األسواق

 126 ...................................................................................تحليل الحصة السوقية

 132 .........................................................اختبار جدوى الرشيحة السوقية املستهدفة

 134 ...............................................................................السوق الصحي املستهدف

 139 سلوك املستهلك الصحي: الفصل الرابع

 142 ..................................................................................مفهوم سلوك املستهلك

 143 ......................................................................خصائص سلوك املستهلك الصحي

 144 ..........................................................العوامل املؤثرة يف السلوك الرشاي للمريض

 149 ............................................................................مراحل رشاء الخدمة الصحية

 165 ...........................................................املعالجة الكمية لسلوك املستهلك الصحي

 187 املزيج التسويقي الصحي: الفصل الخامس

 190 ..................................................................................... املنتج الصحيسياسة

 193 .....................................................................................مفهوم املنتج الصحي

 199 ............................................................األهمية التسويقية ملنتج املنظمة الصحية

 200 ........................................................................تطوير مزيج املنتجات الصحية

 202 ..............................................................................خصائص املنتجات الصحية

 215 ..........................................................................................دورة حياة املنتج

 223 سياسة التسعر الصحي: الفصل السادس

 225 ...............................................................................املقصود بالتسعر الصحي



7

 املوضــــــــــــــــــــــــوع
 رقم

 الصفحة

 225 ...................................................................................أهمية التسعر الصحي

 228 ..................................................................................أهدف التسعر الصحي

 232 .................................................................. الصحيالعوامل املؤثرة عىل التسعر

 237 ................................................................................خصائص التسعر الصحي

 240 ..........................................................القرارات املتصلة بتسعر الخدمات الصحية

 242 .................................................العوامل املؤثرة عىل اسرتاتيجيات التسعر الصحي

 244 .....................................................................تسعر الخدمات الصحية الجديدة

 247 دمات الصحيةتوزيع الخ: الفصل السابع

 249 ...................................................................................مفهوم التوزيع الصحي

 250 .............................................................................مفهوم قناة التوزيع الصحي

 251 .............................................................................أهمية قناة التوزيع الصحي

 252 ........................................................................أهمية توزيع املنتجات الصحية

 253 ........................................................................وظائف قنوات التوزيع الصحي

 256 .................................................العوامل املؤثرة يف اختيار القناة التوزيعية الصحية

 260 ........................................................................منافذ توزيع املنتجات الصحية

 268 ........................................................................  الخدمة الصحيةقرارات توزيع

 272 .........................................................العوامل املؤثرة عىل توزيع الخدمة الصحية

 274 .....................................................................التوزيع اإللكرتوي للخدمة الصحية

 277 ترويج املنتجات الصحية: الفصل الثامن

 279 ...................................................................................مفهوم الرتويج الصحي

 283 .......................................................................أسباب استخدام الرتويج الصحي



8

 املوضــــــــــــــــــــــــوع
 رقم

 الصفحة

 285 ...................................................................................مراحل الرتويج الصحي

 287 ..................................................................................أهداف الرتويج الصحي

 292 .....................................................................املزيج الرتويجي للخدمات الطبية

 292 .......................................................................................................اإلعالن

 294 ............................................................................................البيع الشخيص

 296 ............................................................................................العالقات العامة

 296 .........................................................................................................النرش

 296 ...........................................................................................تنشيط املبيعات

 299 عنارص املزيج التسويقي املضافة: الفصل التاسع

 301 ........................................................................................................األفراد

 304 ...............................................................................................الدليل املادي

 306 ....................................................................................................العمليات

 309 املراجع

 311 ......................................................................................املراجع العربية: أوالً

 313 .....................................................................................املراجع األجنبية: ًثانيا

  

  

  

 



9

 تقديم

نخفاض مستوى الخدمات الصحية ىف مختلف الدول هو إيعترب الكثر من املختصن أن أحد أسباب 

ستخدام مصطلح التسويق الصحى الذى يعمل عىل تحقيق الصحة العامة من خالل تهيئة املناخ لها إنقص 

ىل املحافظـة عـىل البيئـة الـصحية بتوعيـة األفـراد وحـثهم عـىل  إضافةإلومنع أو تقليل املشاكل الصحية با

 .ستهالك التى تتعارض والبيئة الصحيةإلبتعاد عن أماط اإلا

قد تعرض معنى التسويق الصحى لسوء فهم كبر من قبل مديرى املنظات الـصحية وكـان ينظـر 

ىف بعـض املـنظات الـصحية ىف ليه كصورة موسعة للعالقات العامة ولهذا السبب فـان العالقـات العامـة إ

أمريكا قبل منتصف الثانينات قد حملت وبصورة غر صحيحة مسؤولية التسويق  وهذا ما كـان معمـوال 

 .عالن والرتويج للخدمات الصحيةإلبه عندما كان يعرف التسويق الصحى عىل انه البيع وا

الشئ األفـضل للمستـشفيات إن أدبيات الرعاية الصحية أشارت إىل أن تبنى التوجه التسويقى هو 

نتاج أو املنـتج أو إلفبعض املنظات الصحية اكتشف أن الطريقة الحقيقية للنجاح ال مكن ىف الرتكيز عىل ا

املبيعات ولكن ىف مالقاة حاجات ورغبات الزبائن املتغرة  وتعرفت تلك املنظات الصحية عىل حقيقـة أن 

 .وسائل لتقديم الرضا إىل أالسواق املستهدفةنتاج واملنتج واملبيعات ما هى إال إلكل من ا

ًإن التسويق الصحى من املواضيع الصعبة والحيوية ألن مس منتج مختلفا سوى بطبيعـة باعتبـاره 

مس حياة الناس بدون استثناء أو خصوصية الصناعة الدوائية التى تتـسم بالـصعوبة والتعقيـد واالسـتثار 

ًا ما يجعل هناك صعوبة جدا أمام الرشكات تحـول دون دخولهـا لهـذه العاىل والخربة التقنية والتكنولوجي

الصناعة والذى انعكس بشكل واضح عىل عدد الـرشكات الـصناعية للـدواء التـى تتـسم بقلتهـا وتخصـصها 

 . العاىل ىف هذا املجال
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ية إن هذا الكتاب يعالج الجوانب املهمة والحيوية من التسويق الصحى باعتبار هذا العلم ذو أهم

خاصة للمجتمعات املعارصة إضافة للتعرض الكبر ىف األدبيات الخاصة بهـذا املوضـع وخاصـة ىف املكتبـات 

العربية الذى هو ناتج عن عدم االهتام واملعرفـة الدقيقـة بهـذا املوضـوع مـن قبـل املتخـصن ىف مجـال 

 .الصحة والرعاية الصحية او من املختصن ىف علم التسويق

ا الجهد املتواضع بن أيدى املختصن والطلبة إن نكون قد وفقنـا ىف ذلـك وىف نتمنى عند وضع هذ

 . نفس الوقت فإننا نرحب بأى مالحظات أو مقرتحات تهدف إىل تعزيز محتوى هذا الكتاب

 أخرا الحمد ه رب العاملن وله الشكر والحمد

 

 محمد الصرىف . د. أ

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 

 تهوأهمي يالصح التسويق مفهوم
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 الفصل األول

 مفهوم التسويق الصحى وأهميتة

 : أوالً مفهوم التسويق الصحى 

 املجـاالت مـن العديـد يشمل والذى واملقعدة الواسعة املفاهيم من الصحى التسويق مفهوم أن

 التـسويق مفهـوم عـىل الـصحى سويقالتـ مفهـوم تحديـد ويـستند هـذا االجتاعى التسويق مثل األخرى

  )1 ( :انه عىل يعرف أن مكن التجارى التسويق أن حيث املتحققة باألهداف هو االختالف ولكن التجارى

نتاج وخاللهـا وفـيا بعـدها بهـدف إلمجموعة من األنشطة والفعاليات التى تبدأ قبل عملية ا( 

 ) .ددة للمنظمة ما فيها األرباح شباع للمستهلكن وتحقيق األهداف املحإلتحقيق الرىض وا

مجموعـة مـن األنـشطة والفعاليـات التـى تهـدف إىل تحقيـق (اما التسويق الصحى فهو مثـل 

االتصال بالجمهور املستهدف وجمع املعلومات عنهم وتحديد حاجاته بهدف تكوين سـلوك صـحى لـدى 

 : ى وإن هذا السلوك يتطلب من العاملن ىف مجال التسويق الصح)األفراد

جمع املعلومات والبيانات عن السوق املستهدف وتحديد الحاجات الفعليـة مـن الخـدمات الـصحية 

 . والدوائية

 . تحديد نوع الخدمات الصحية والدوائية التى يحتاجها كل سوق مستهدف

تكوين سلوك صحى طوعى لدى األفراد عىل اختالف أجناسهم وانتشار وعى صحى يساهم ىف توجيـه 

  .هذا السلوك

 . تحديد مدى فعالية ونجاح أنشطة التسويق الصحى

 وما 80ص 2008 االردن – عان – والتوزيع للنرش املناهج دار – واألجتاعى الصحى التسويق – يوسف عثان رينة.د )1(

 بعدها
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تحديد مدى فعالية الخدمات الصحية والدوائية ىف تقليل األمراض وجعل األفـراد أكـر قـدرة للوقايـة 

 . منها

إن قوة برامج التسويق الصحى ال تنحرص يف قدرة املنظمة الصحية عىل إقامـة عالقـات عامـة موجهـة 

 الصحية قادرة عىل مييز األسـواق لـى تـتمكن مـن إعـداد الرسـائل املناسـبة وإما يجب أن تكون املنظمة

وتوصيلها إىل األفراد لى تولد لديهم القدرة عىل مييز خدماتها عن خدمات املنظات الـصحية العاملـة ىف 

 .   نفس السوق وبذلك سوف تتمكن من التأثر عىل األفراد وكسبهم وجعلهم زبائن لهذه املنظمة

 مـن بـدال األخـرى التأسيسية املجاالت به تستثنى الذى التعبر ذلك الصحى بالتسويق قصدي وال

 ىلإ األخـرى املجـاالت ىف الرئيـسية العنـارص, االسـرتاتيجياتو النظريـات يـدمج الـصحى التسويق نإف ذلك

 ٬تجـارىال التـسويق ٬الـصحة اتـصاالت (مثـل األخـرى املجـاالت لهـذه العنـارص ضافةإ ىلإ ضافةإلبا طارهاإ

  ). لخإ ......٬الصحى الرتويج ٬االجتاعى التسويق

 األنـشطة جميـع يركـز كونـه ىف التـسويق مفهـوم عـن يختلف الصحى التسويق مفهوم نإ

 الــصحية املــشاكل تقليــل أو ومنــع العامــة الــصحة لتحقيــق املناســب املنــاخ تهيئــة عــىل التــسويقية

 االسـتهالك أمـاط عـن االبتعـاد عـىل وحـثهم فـراداأل توعيـة خـالل من الصحية البيئة عىل واملحافظة

أن هنالـك تعارضـا ىف أهـداف التـسويق ب ونجد والصحة البيئة عىل سلبيا يؤثر الذى الفردى والسلوك

التجارى الذى يحث األفراد عىل زيادة االستهالك وترغيبهم وحثهم عىل قرار الرشاء للكثر مـن الـسلع 

 ٬باب انخفاض املستوى الـصحى مثـل اسـتهالك زيـوت الطعـامالتى يعتربها التسويق الصحى احد أس

 . الخ ......٬استهالك
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ومثل التسويق الصحى أحد أوجه التـسويق التقليـدى ألن التـسويق التقليـدى مثـل العمليـات 

نـسانية أو الحاجـات االجتاعيـة مـن خـالل التفاعـل بـن إلالتى تستعمل فيها املنتجات لتلبية الحاجـات ا

ستهلكن وان للتــسويق الــدور األســاىس ىف تبــادل الــسلع والخــدمات وان الــسات األساســية البــائعن واملــ

 . للتسويق هى نفسها سواء كان الهدف تلبية الحاجة ملنتج تجارى أو خدمة صحية

ًإن التسويق والتسويق الصحى يـسوقان منتجـا أو خدمـة إىل املـستهلك أو إىل املـستهلك أو إىل 

ًأو املستفيدين والتى تسمى سوقا وإن خصائص هذا السوق متغرة وفقا للمرحلة مجموعة من املستهلكن 

 التسويق االجتاعى والتـسويق ٬ املفهوم التسويقى الحديث٬ البيع٬نتاجإلا(التى مر بها العملية التسويقية 

 ) .األخرض

تجارى وىف مثلون محور األنشطة التسويقية ىف التسويق ال) املستفيدين(إن الجمهور املستهدف 

مفهوم التسويق الصحى ويسعى املختصون إىل تحفيزهم وتعليمهم كيفية الحصول عىل الخدمات الصحية 

والدوائية وكيفية االستفادة منها من خالل خلق الوعى الـصحى لهـم وطلـب هـذه الخـدمات مـن املراكـز 

 . ودور الرعاية وغرها٬ املستشفيات٬ عيادات األطباء٬الصحية

 :تسويق الصحى عىلهذا ويرتكز ال

 .تحقيق االتصال باملستفيدين من الخدمات الصحية والذين سوف يستفيدون منها ىف املستقبل

جـراء إتشكيل املعلومات الركن األساىس ىف تحديد وتوجيه أنشطة التسويق الصحى وذلك مـن خـالل 

لعـاملون ىف مجـال البحوث والدراسات واملسوحات الالزمة لتحديد األنشطة التى من خاللها يـتمكن ا

 التــسويق الــصحى مــن تحديــد الحاجــات واألنــشطة التــى مكــن مــن خاللهــا يتمكنــون مــن توجيــه

ىل خلق الوعى الصحى لدى األفراد عـىل مختلـف أجناسـهم إ الحمالت الصحية الناجحة والتى تهدف 
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ورية صال املعلومـات الـرضإيوتكوين سلوك صحى طوعى ىف جمهور املستهلك باألنشطة التسويقية و

 . لهذا الجمهور

 .مثل الزبون أو املستفيد من الخدمات الصحية محور األنشطة ىف التسويق الصحى

 تركز عىل خلق سلوك طوعى لألفراد الـذين يـشكلون الـسوق ٬تخطيط اسرتاتيجيات التسويق الصحى

 . املستهدفة بهذه االسرتاتيجيات واألنشطة التسويقية

 :ى أن التسويق الصحى هوومن استعراض كل ما سبق فاننا نر

التحليل والتخطـيط والتنفيـذ والرقابـة عـىل الـربامج املعـدة بدقـة نحـو تحقيـق قيمـة تبادليـة 

اختيارية مع األسواق املستهدفة بهدف بلوغ ما تسعى إليه املـنظات الـصحية مـن أهـداف ومعتمـدة ىف 

االســتخدام الفاعــل للتــسعر  ومــن خــالل ٬ذلـك عــىل مالقــاة حاجــات تلــك األســواق املــستهدفة ورغباتهــا

 . واالتصاالت والتوزيع من أجل إعالم السوق وإيجاد الدافع لدى أفراد وخدمتهم

 : من خالل هذا التعريف مكن مالحظة ما يىل

 .  التيسويق عرف كوظيفة إدارية تتضمن التحليل والتخطيط والتنفيذ والرقابة:أوالً

ج املعـدة بدقـة لتحقيـق االسـتجابات املرغوبـة لألسـواق دون  يحدد التسويق الصحى بإنـشاء الـربامً:ثانيا

االقتصار عىل تلـك األنـشطة التلقائيـة أو اآلنيـة فحـسب فالتـسويق ومـن خـالل بـرامج وخطـط مـصاغة 

موضوعية ودقة يساعد املـنظات الـصحية بـصورة كبـرة ىف مجـال فاعليتهـا وهـذه الفاعليـة تـنعكس ىف 

 معلومـات ٬ التكامـل التـسويقى للمنظمـة ٬فلسفة الزبون: اهات األتية الدرجة التى تتعامل بها مع املس

 .  الكفاءة التشغيلية٬ توجه اسرتاتيجى ٬تسويقية دقيقة 

 فرجـال التـسويق يبحثـون عـن اسـتجابة ٬ يبحث التسويق ىف جلب تبادل اختيارىً:ثالثـا

ــر ــرف اآلخ ــة٬الط ــوين حزم ــون ىف تك ــشفى يبحث ــسويق ىف املست ــال الت ــن إذ أن رج    م
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املنافع للسوق املستهدف من خالل الجذب الكفوء والتبادل الطوعى بـن املنفعـة والكافـة التـى يتحملهـا 

 ) .  املستشفى والسوق(الطرفان املتبادالن 

 ليـتمكن اكـر مـن ٬ يعنى التسويق الصحى باختيار السوق املستهدف اكر ما يعمل ىف سوق شاملً:رابعا

 . خدمة ذلك السوق املستهدف

 ٬ الغرض من التـسويق هـو مـساعدة املـنظات الـصحية ىف تحقيـق أهـداف ىف البقـاء واالسـتمرارً:خامسا

ففـى . وتزويدها باملرونة الالزمة للعمـل ىف بيئـة متغـرة مـن خـالل خدمـة أسـواقها بـصورة اكـر فاعليـة

 أهداف أخـرى غـر منظات األعال يكون الهدف الرئيىس هو الربح بينا ىف املنظات الصحية رما تسود

 ففـى بـرامج التحـصن يـتم إعطـاء ٬ مثل تحسن مستوى نوعية وتوزيع الخدمات الـصحية٬مرتبطة بالربح

فاملنظات الـصحية هـى مـنظات أعـال والـربح جـزء مـن ... ًاللقاحات لألطفال املستفيدين منها مجانا 

ًأهدافها إال انه ليس هدفا رئيسا ً. 

ميم خدمات املنظمة الصحية عىل حاجات ورغبات األسواق املستهدفة اكـر  يعتمد التسويق ىف تصً:سادسا

املــريض ( فالتــسويق الفاعــل موجــه نحــو املــستهلك ٬مــن تلــك الــصيغ املرتبطــة بــأذواق البيــع الشخــىص

 ).املستشفى(وليس نحو البائع ) واملستفيدون

تـصميم : (لتـسويقى وهـى يستخدم التسويق ويعتمد عىل مجموعـة مـن األدوات تـسمى املـزيج اً:سابعا

 )) .املكان( والتوزيع٬)الرتويج( االتصاالت٬ التسعر٬الخدمة/املنتج

 : تصنيف الخدمة الصحية: ًثانيا

  :من أهمهاؤرشات امل  الخدمات استنادا إىل مجموعة من(Groffrey)يصنف 

ىل اعتادهـا عـىل إن الخـدمات الـصحية تتنـوع اسـتناد إ :من حيث االعتاديـة 

  وخـدمات) لـخإ..... الجراحـة ٬ األشـعة٬التحاليـل املخربيـة(لموسة مثـل السلع امل



18

 ... تحديـد نـوع العـالج ٬ تـشخيص املـرض ٬يعتمد تقدمها عىل العنرص البرشى مثـل العـالج النفـىس

 .لخإ

 كل من املستفيد من الخدمات الصحية ومقدمها مثل العمليات الجراحية والفحـص من حيث حضور

  .إلخ.... سحب الدم ٬الرسيرى 

 فقد تكون الخدمات تشبع حاجـة فرديـة مثـل الفحـص الشخـىص ىف عيـادة :من حيث نوع الحاجة 

 ٬طعـامإلالطبيب أو الحاجة إىل حزمة من املنافع مثـل الرقـود ىف املستـشفى حيـث تقـدم خـدمات ا

  .إلخ لجميع الوافدين ىف املنظمة الصحية.... الفحص الصباحى ٬العناية

 حيث يختلف مقدموا الخـدمات الـصحية ىف أهـدافهم :الخدمات الصحيةمن حيث أهداف مقدمى 

أو مـن حيـث الـربامج ) خاصـة وعامـة(من حيث ملكية املؤسسات الـصحية ) الربحية وغر الربحية(

التسويقية الخاصة منظمة صحية خاصة والتى تختلف عن تلك الربامج التى تطبقهـا منظمـة صـحية 

  .عامة

 :ىل الخدمات الصحية وذلك عىل النحو التاىل وأن هذا التصنيف ينطبق ع

 :الخدمة الصحية العالجية -أ

 والتـى تـشمل خـدمات ٬تشتمل عىل الخدمات الصحية املرتبطـة بـصحة الفـرد بـصورة مبـارشة

 سواء تم ذلك بالعالج الدواى املبارش داخل املنـزل أو تـم مـن خـالل خـدمات ٬التشخيص وخدمات العالج

 أو تـم ذلـك بالتـدخل الجراحـى التقليـدى أو ٬اية رسيرية داخل املراكـز الـصحيةصحية مساندة تحتاج رع

املعارص ويهدف هذا النوع من الخدمات إىل تخليص الفرد من مرض أصابه أو تخفيف معانات الفـرد مـن 

 . آالم املرض

 :الخدمة الصحية الوقائية  -ب
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لـق عليـه بالخـدمات الـصحية وهى الخدمات الصحية املرتبطة بصحة املجتمع أو مامكن أن نط

 حيث ترتبط تلك الخدمات بالحاية من األمراض املعدية واألوبئة والحاية مـن التـدهور الـصحى ٬البيئية

 ويـرتبط هـذا النـوع مـن الخـدمات ٬الناتج عن سلوك األفراد واملرشوعات التى مارس أنشطة ملوثة للبيئة

 . الصحية بصحة الفرد بصورة غر مبارشة

 تهدف إىل وقايـة الفـرد مـن التعـرض للمـرض وهـى ٬مات هى خدمات صحية مانعةهذه الخد

 وخـدمات الرقابـة ٬ وخدمات رعاية األمومـة والطفولـة٬تشتمل عىل خدمات التطعيم من األمراض الوبائية

 إضـافة إىل خـدمات اإلعـالم ونـرش ٬الصحية عىل متاجر تقديم الغداء ووحدات اإلنتاج الصناعى والزراعـى

 . لصحىالوعى ا

 وعلية مكن مييز الخصائص التالية ٬وتتميز الخدمات الصحية مجموعة من املزايا تعود إىل خصوصيتها

 . للخدمة الصحية زيادة عىل خصائص الخدمات بشكل عام

 :خصائص الخدمة الصحية : ًثالثا

ص املميزة للخدمة الصحية املقدمـة مـن املـنظات الـصحية ىف خـصوصية تلـك ئتتجسد الخصا

 ومكن ٬ وبالتاىل انعكاس ذلك عىل األسلوب والعمل اإلدارى الذى مكن أن تقدم به إىل الجمهور٬الخدمات

 :تحديد هذه الخصائص باآلى

 عـدم ٬ الهالك٬ التباين٬ التالزم٬باإلضافة إىل الخصائص السابقة املميزة للخدمة عامة وهى الالملموسية

 :)1(صحية عن غرها من الخدمات نذكر منها توجد خصائص أخرى ميز الخدمة ال. التملك

 وتسعى من خالل تقدمها إىل تحقيـق منفعـة ٬نتميز خدمات املستشفيات بكونها عامة للجمهور)1

 . عامة وملختلف الجهات واألطراف املستفيدة منها

 .59ص نرش سنة بدون االردن عان – اليازوى دار – املستشفيات ادارة – بكرى تامر )1(
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 وليس بأى شئ مادى آخر ٬تتميز بكونها عىل درجة عالية من ألنها مرتبطة بحياة اإلنسان وشفائه)2

لذلك فإن معيارية اآلداء للخدمة الصحية تكون عالية وتخـضع إىل . كن تعويضه أو إعادة رشائهم

 . رقابة إدارية وطبية

تتأثر املنظات الصحية عامة واملستـشفيات خاصـة بـالقوانن واألنظمـة الحكوميـة سـواء كانـت )3

 . تابعة للدولة أو للقطاع الخاص

 ٬يد شخص واحد أومجموعة أشـخاص مثلـون قمـة االدارة تكون قوة القرار ب٬ىف منظات األعال)4

 . ىف حن تتوزع قوة القرار ىف املنظات الصحية بن مجموعة اإلدارة ومجموعة األطباء

 إذ أن الخدمة الصحية ال مكن ٬وجوب التصال املبارش بن املنظمة الصحية واملستفيد من الخدمة)5

 . إلخ...خيص والعالج أو إجراء التحاليل تقدمها إال بحضور املريض نفسة للفحص والتش

 باعتبارهـا ٬صعوبة تطبيق املفاهيم االقتصادية املطبـة ىف خـدمات أخـرى عـىل الخدمـة الـصحية)6

 . مرتبطة باإلنسان وهو أغىل شئ

 وبهـدف ٬ لتذبذب الطلـب عـىل الخدمـة الـصحية ىف سـاعات اليـوم أو األسـبوع أو املوسـمًنظرا)7

 فهـذا يـستوجب االسـتعداد املبكـر لحـشد كـل ٬الخـدمات املطلوبـةاالستجابة إىل أقىص حد من 

 إذ ال مكـن التـأخر أو االعتـذار عـن ٬الطاقات االدارية والطبية إلنتاج الخدمـة الـصحية لطالبيهـا

 . االستجابة للطلب ألن ىف ذلك اخفاق ىف مهمة املنظمة الصحية اإلنسانية

 :مزيج الخدمات الطبية 

مـزيج مـن ( فهـى تقـدم مجموعـة مـن الخـدمات ٬ديم خدمة وحيدةتقترص املشفى عىل تق ال

 : ومن أبرز القرارات املتعلقة بهذا املزيج٬)الخدمة الطبية
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 خـدمات ٬جراحيـة خـدمات (مثـل املـشاىف تقـدمها التـى الخـدمات خطوط عدد أى ؛width االتساع–

  .)إلخ ....مريضية

دمات مثالً مشفى تقدم خدمات جراحية قـد تقـدم ؛ أى عدد الخدمات داخل خط الخdepthالعمق –

 .إلخ.... جراحة بولية ٬جراحة القلب

  .؛ أى درجة االرتباط القائم بن الخدماتconsistencyاالرتباط –

 . ويرتبط بقرار إدخال خدمة صحية جديدة مجموعة من القرارات : إدخال خدمة جديدة–

 للـربح تهـدف ال التـى املـشاىف ىف الخـدمات زيجمـ املتعلقـة القـرارات بعـض مكننـا ٬سبق ملا إضافة

 صـحية توعيـة بحمـالت والقيـام معهـا مـةمتال خـدمات وتقديم للمجتمع الصحية الحاجاتذكر  كدراسة

  .السيئة العادات بعض عن األفراد إلبعاد

  :الصحية الخدمات بتسويق االهتام أسباب: ًرابعا

 الخـدمات الـصحية منـذ مطلـع الثانينيـات من أهم األسباب التى دفعت لالهتام بتـسويق 

  : )1(نذكر ما يىل

 أدى ذلك إىل اتجاه الدراسات نحـو العمـل مـن أجـل البحـث ىف :ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية1

ومن ثم قـد . الطرق واألساليب التى يؤدى تنفيذها إىل بطء معدل زيادة تكاليف الرعاية الصحية

الصحية االستفادة مـن التـسويق للتـأثر بهـدف الـتمكن مـن يكون من املفيد إلداريي املنظات 

 . احتواء التكاليف

 أدت التـرشيعات الخاصـة بايجـاد آليـات :زيادة املسؤولية أمام املراكز املختـصة2

  لتقيــــيم آداء مقــــدمى الخــــدمات الــــصحية إىل رضورة أن يتقــــدم مقــــدمو

 

 285ص 2004 السعودية العربية اململكة – العامة االدارة معهد – الصحية الرعاية ادارة – االحمدى عبد طالل  )1(
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 وكـذا بالنـسبة لتخـصيص ٬يةالخدمة باملعلومات التى تدعم متطلباتهم بـصدد الخـدمات االضـاف

 . وتعد مفاهيم التسويق وأساليبه مفيدة ىف تطوير مثل هذه املعلومات. املوارد 

 وقد أحدث هـذا التزايـد نوعـا مـن التنـافس :تزايد أعداد املرافق الطبية ذات املليكات املختلفة3

 . م وبالتاىل ينبغى زيادة االهتام بأسواق الخدمة التابعة لكل منه٬فيا بينها

النظر إىل انخفاض معدالت استخدام الخدمات الصحية أو تدنيها عىل أنه نوع من هـدر املـوارد 4

 ٬ يزود التسويق اإلدارة باملفاهيم واألساليب الخاصة يفهم أماط الطلب عىل الخدمـة:املستخدمة

 ٬ والعمـل عـىل الوصـول إليهـا٬ وتحديد أسـواق الخدمـة املـستهدفة٬ومراجعة احتياجات العميل

 . وقياس رضا العميل الخدمة املقدمة

يوفر التسويق املعلومات التى تساعد متخذى القرار عىل تحقيق استخدام فعـال للمـوارد املاليـة 5

 . والبرشية واملوارد املالية األخرى مثل األجهزة واألدوات

 تعد أساليب التسويق مفيدة ىف التعرف عىل خيـارات املـريض ىف تحديـد نـوع الخدمـة الـصحية6

 .  ووجهات نظره تجاه حسن معاملة املريض٬املطلوبة ومكانها

 .  يدفع إىل إيجاد جهود تسويقية للحد من تكاليف الرعاية الصحية:تزايد االهتام بالوقاية7

النظر إىل قطاع الرعاية الـصحية عـىل أنـه قطـاع أعـال مـربح تقـدم فيـة املنتجـات والخـدمات 8

 . ى وبالتاىل توظيف عنارص املزيج التسويقى ىف ذلكللعمالء كا تقدم ىف القطاعات األخر
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الرؤية واضحة عن الدور الذى مكن أن تلعبه عنارص املزيج الرتويجى من إيصال املعلومـات عـن 9

الخدمات الصحية والدوائية ورفع مستوى الوعى لدى األفراد وحثهم وإقناعهم عىل االستفادة من 

 . سهم وحاية املجتمعالخدمات الصحية بهدف حاية األفراد أنف

  إدراك أهمية الدور الذى تلعبه املعلومات ىف تحديد اإلسـرتاتيجيات والـربامج التـسويقية وذلـك 10

 : من خالل مساعدتها عىل تحديد

 . طبيعة الخدمات الصحية املطلوبة

 . نوع الرعاية الصحية التى يبحث عنها املستفيد من هذه الخدمات

ؤسسات الصحية مع املستفيدين من الخدمات الـصحية ألنهـا مستوى تعامل العاملن ىف امل

 . أدركت أهمية العنرص البرشى ىف تقديم هذه الخدمات واالستفادة منها

األهداف التسويقية للمنظات الصحية والذى يجـب أن يـستند عـىل قاعـدة واسـعة مـن 

تابعـة التنفيـذ البيانات واملعلومات كذلك مكنت العاملن ىف إدارة الخدمات الصحية من م

وتقييم األداء ووضع املعالجـات املناسـبة عـىل الخطـط والـربامج ىف الوقـت املناسـب لـى 

 .تتمكن املنظات الصحية من تحقيق أهدافها بكفاءة عالية

 : إدراك املسؤولن ىف إدارة الخدمات الصحية ألهمية الدور الذى تلعبه عنارص املزيج الرتويجى ىف11

 .ادالتوعية الصحية لألفر

 . حثهم وإقناعهم عىل طلب الخدمات الصحية

 . إخبارهم وإعالمهم بوجود الخدمات الصحية

  أين؟ وكيف؟٬إرشادهم إىل كيفية الحصول عليها
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توعية العاملن ىف مجال الخدمات الصحية بأهمية النشاط الذى يقومون به بالنسبة للفرد 

 . واملجتمع

ة طوعية وذلـك مـن إدراكهـم ألهميـة هـذه جعل االستفادة من الخدمات الصحية استجاب

الخدمات بالنسبة لهم ولألرسة واملجتمع وباملحصلة املحافظـة عـىل الـصحة العامـة ولـيس 

 .الهدف زيادة املبيعات

 أدراك العاملن ىف إدارة الخدمات الصحية أهمية استخدام نظام تـوزيعى كفـؤ يخـضع لـضوابط 12

وترشيعات تضمن وصول املستلزمات الطبية واألدويـة بـشكل مـنظم والـتخلص مـن االختناقـات 

التوزيعية وإيصال األجهزة واملعدات الطبية والدوائية ىف الزمان واملكان املحددين وبذلك مكنـت 

 :ت الصحية مناملنظا

 . تنظيم مخازن األدوات واملستلزمات الطبية واألدوية

تالىف عدم وصول بعض املستلزمات الطبية واألدوية عند وقوع الطلب عليها بحيـث مكـن 

املنظمة الصحية من جعل األدوات واملستلزمات الصحية واملعـدات واألدويـة وغرهـا مـن 

 .  منهاالسلع امللموسة ىف متناول يد املستفيدين

إن تطور وسائل النقل ساهم وبشكل فعال ىف االسـتجابة وىف تقـديم الرعايـة الـصحية وىف 

تحريك األدوات واملستلزمات الطبية واألدوية من أماكن اإلنتـاج إىل أمـاكن وقـوع الطلـب 

 . عليها

 مكن العاملن ىف إدارة الخدمات الصحية من تهيئة املخازن وتكييفهـا مـا يـتالءم وطبيعـة

 . السلع الدوائية واملستلزمات الطبية بهدف املحافظة عليها لحن وقوع الطلب عليها
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مكن إدارة الخدمات الصحية من االستفادة من نظام التعليم والتبـن والرتميـز ىف تـصنيف 

 .األدوية والسلع واملستلزمات الطبية وترتيبها ىف املخازن

 مـساعدة إدارة الخـدمات الـصحية  مـن تحديـد  ساهمت بحوث التسويق والتقارير الداخلية ىف13

كمية الطلب عىل الخدمات الصحية واألدوات واملستلزمات الطبية اسـتنادا إىل التوزيـع الجغـراىف 

 منـاطق الكـوارث ٬ الظروف البيئية املـؤثرة عـىل وجـود األمـراض٬ الكثافة السكانية٬للمستفيدين

كـن هـذه اإلدارة مـن التخطـيط االسـرتاتيجى  األوبئـة وغرهـا مـن املعلومـات التـى م٬الطبيعية

 . وتحديد كمية اإلنتاج واألهداف والربامج الالزمة لتحقيق هذه األهداف

ًلعب التسويق الصحى دورا فعاال ىف مساعدة إدارة الخدمات الصحية ىف تحديد الفرص الـسوقية 14

 . واختيار املناسب منها والتى تتمكن من االستجابة لها

لصحى ىف مساعدة املؤسسات الصحية عىل االستمرار ىف السوق والـصمود بوجـه ساهم التسويق ا15

املنافسة من خالل تقـديم املنتجـات التـى تحقـق الـرىض واإلشـباع للمـستفيدين مـن الخـدمات 

الصحية ومن خالل تحديـد البـدائل بـشكل دقيـق واختيـار البـديل املناسـب لتحقيـق األهـداف 

 . املحددة

 :صحية الةجودة الخدم: ًخامسا

اعطيت تعاريف عديدة لجودة الخدمات الصحية من بينهـا تعريـف الهيئـة االمريكيـة العـتاد 

درجة االلتزام باملعاير املتعـارف عليهـا لتحديـد مـستوى جيـد مـن : " مؤسسات الخدمات الصحية كالتاىل

 كـا ٬ "معينـةاملارسة ومعرفة النتائج املتوقعة لخدمـة أو أجـراء أو تـشخيص أو معالجـة مـشكلة طبيـة 

تقديم االنشطة التشخيصية والعالجيـة لكـل مـريض بـشكل "بانها ) OMS(عرفتها منظمة الصحة العاملية 
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ً والذى يضمن أفضل النتائج ىف مجال الصحة وفقـا للوضـع الحـاىل لعلـم الطـب وبأفـضل تكلفـة ٬متجانس

 ".وبأقل املخاطر 

 جودة الرعاية الـصحية فقـد حـدد جـودة أما رئيس الجمعية االمريكية لحاية املستهلك وترقية

 :الخدمات الصحية ىف النقاط الثالثة اآلتية 

 .ضان االستعال املتطابق للخدمات الصحية

 .تصحيح الزيادات والنقائص ىف عرض الرعاية الصحية

 . تخفيض اخطاء الرعاية الصحية

 وعرفتها الهيئة األمريكية املشرتكة العتاد املنظات الصحية 

The Joint Commission On Accredition Of Hospitals (JCAH) 

والنتائج املتوقعـة (درجة االلتزام باملعاير املعارصة املعرتف بها عىل وجهه العموم للمارسة الجيدة " بانها 

 ) ".لخدمة محددة أو أجراء تشخيص أو مشكلة طبية

 : أبعاد الجودة ىف قطاع املشاىف 

 . هارات والقدرات ومستوى األداء الفعىل للمدير ومقدم الخدمة وتعنى امل٬ التمكن الفنى)1

 وإمـا ٬سهولة الوصول للخدمة الطبيـة؛ أى أن الخدمـة الطبيـة املقدمـة يجـب أال يحـدها عـائق)2

 . الوصول إليها بسهولة وأن تكون قريبة وتتوافر لها وسائل االتصال

ثر الخـدمات املقدمـة عـىل أسـس الفعالية والتأثر حيث تعتمد الجـودة عـىل مـدى فعاليـة وتـأ)3

 .  وأن تقدم بطريقة مناسبة تكنولوجيا مراعية الظروف واملخاطر املحتملة٬علمية

 وكـذلك بـن ٬العالقات بن األفراد وتعنى التفاعل بـن املقـدمن للخـدمات الطبيـة واملـستفيدين)4

وب والتعـاطف الفريق الصحى واملجتمع برمتة بحيث تكون العالقـات جيـدة مـا ىف ذلـك التجـا

 . وحسن االستاع واالحرتام املتبادل
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الكفاءة وتعنى الكفاءة تقديم الخدمات الرضورية واملناسبة والتخلص مـن األنـشطة التـى تقـدم )5

 .  أو عىل أسس ومعاير غر سليمة٬بطريقة خطأ

 . االستمرارية أى تقديم الخدمات عىل أساس مبدأ االستمرارية دون توقف أو انقطاع)6

 .   والسالمة أى تقليل املخاطر ألبعد الحدود ويشمل ذلك مقدم الخدمة واملستفيد منهااألمان)7

 ر مـن تـوف٬الكاليات وتعنى مواصفات الخدمة التى تساعد عىل إرضاء املرىض وإشـباع رغبـاتهم)8

غرف انتظار مريحة ودورات مياه نظيفة ووجود ستائر بغرف الكشف الطبى تحـافظ عـىل أرسار 

 . ياتهاملريض وخصوص

 :صعوبة تحديد جودة الخدمة الصحية 

 ٬ًأن تنميط الخدمة الصحية عملية تتطلب أعطاء أهتاما للرشكات التى تقدم الخدمـة الـصحية 

وعىل االدارة أن تبذل مـايف وسـعها لـى تـضمن . وباالخص ملرحلة تخطيط خدماتها ىف الربنامج التسويقى 

وبالتـاىل مكـن لهـذه الـرشكات مـن كـسب ثقـة الزبـون . دة فيةنوعا من التناسق ىف االداء مع توافر الجو

 . فتكون بذلك سمعة حسنة تكون حيوية الستمرارها وبقائها وموها

 :صعوبة تقدييم جودة الخدمه الصحية 

 :لقد أعتادت الرشكات الصحية عند تقيم خدماتها أن تقيم ثالثه عنارص أساسية

 .  سواء كانت أمكانات برشية أو مادية كالتجهيزات أى تقيم كفاءة االمكانات :تقيم الكفاءة.1

ً أى بن ماكـان متوقعـا تقدمـه ىف ٬ أى تقيم نتائج ما تم انجازه فعالً من مدخالت:تقيم الفعالية .2

 . مدة محددة وعالقته ما يهدف اليه
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 .  أى ما تم انفاقة عىل الخدمة:تقيم التكلفة .3

 : صعوبة قياس جودة الخدمة الصحية 

 من السهل ىف القطاع الصحى قياس ما استخدم من امكانـات مثـل عـدد املستـشفيات قد يكون

.  اال أنة ليس من السهل قياس جـودة الخدمـة بطريقـة القيـاس املبـارش ٬الخ ...وعدد االرسة وعدد االطباء

ولكن تقاس الجودة بالتغرات االجتاعيـة واالقتـصادية للمجتمـع ومـدى ارتفـاع مـستوى الـصحى ووفـق 

 : صور التاىل الت

 أذ يتم قياس الناتج الفعىل للخدمة : طريقة القياس املبارش .1

 : أذ يتم قياس جودة الخدمة عن طريق املقارنة مع نتائج أخرى مثل : طريقة القياس غر املبارش .2

 أى مع معدالت قياسية موضوعة بواسطة أنظمة وضعتها األجهزة التنفيذية :أماط مقتننة -أ 

 . كات الصحية أثناء وضع الخطةاملرشفة عىل الرش

 .  أى مع رشكات صحية ماثلة:مقارنة محلية -ب 

 .  أى مع االعوام السابقة:مقارنة تاريخية -ج 

 .  أى مع معدالت أداء عىل الصعيد القومى:مقارنة قومية -د 

 .  أى مع معدالت أداء لدول لها نفس ظروف الدولة التى فيها الرشكة:مقانة دولية -ه 

 . من واقع الخربةمقارنة مع معدالت-و 

 :)1(مشاكل تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة راقية املستوى

 بغداد – واالقتصاد االدارة كلية  – الخدمة بجودة وعالقتة التسويقى األبتكار – وأخرون الفراوى كرحى أحمد سحر )1(

2009  
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 وكـذلك التوجـد منهجيـة ٬ًأن الخدمة غالبا ماتطرح من دون أن تخترب أو تصمم بشكل صـحيح 

 ولكن بدأت جهود لتصميم الخدمـة الـصحية وهـى الخـرائط ٬عامة لتصميم الخدمة الصحية بشكل قوى 

والتى تبن تقديم الخدمة ليس من منظور مقدمها ولكن من وجه نظـر الزبـون ) Flow Chart(النسيابية 

ًوهذه تساعد بالطبع ىف قبول الزبون للخدمة ألنها صممت أصأل بناءا عـىل مـا يناسـبه ) مستهلك الخدمة(

ًمن وجة نظره وكذلك فهم منطق مقدم الخدمة وبالتاىل تصميم الخدمة عـىل هـذا االسـاس وعمومـا فـأن 

 : ل أى نظام فعال لتقديم الخدمة سيظهر مشكالت ومنها تشغي

مايتعلق مستوى ونوعية الخدمة التى تقدم للزبون أذ أن القرار الذى يتخذه رجل التسويق هو 

تحديد مستوى جودة الخدمة التى يقدمها للسوق املستهدفة ومكن للمنظمة أن تتصور مستوى أعىل من 

 فأن الحلول التى توجه لتحقيق الحد االعىل من راحـة الزبـون تعـد غـر وهنا: الخدمة التى مكن تقدمها 

 أو عدم أستطاعة الزبون دفع قيمة التكلفـة عـن ٬عملية بسبب عدم أستطاعة الرشكة تحمل تكلفة املهنة 

حاجـة الـرشكات التـى تقـدم الخدمـة الـصحية ذات إىل بيـان التسهيالت االضافية وبالتاىل فان هذا يقودنا 

 : ملة من العوامل جالحالية إىل التسويق االبتكارى تحددها الجودة 

كر بشكل جاد للبحث عـن الطـرق واالسـاليب التقنيـة املناسـبة ف أذ ابتداء الت :زيادة تكلفة الخدمة1

 . للحد من معدل هذه الزيادة

ل  حيـث أن وظيفـة التـسويق االبتكـارى تقـديم املعلومـات الـرضورية عـرب وسـائ :ازدياد املسؤولية2

 . االتصال املناسبة لالعالن عن نوع الخدمة املطلوبة توفرها ملجاالت معينة جديدة

 اذ املتطلبات املتعاظمة للجمهور للخدمة وتعدد وتنوع وتباين هذه  :زيادة الحاجة للخدمة الصحية3

 . الخدمة ورضورتها
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عـل بعـض الـرشكات  أذ املنافـسة كعنـرص أسـاىس ج :الخصوصية املتزايدة ىف تقديم الخدمة الصحية4

 .  ًتفكر ىف تقديم خدمات جديدة ومختلفة نوعيا للجمهور

 أذ تستطيع الـرشكة التـى تقـدم الخدمـة الـصحية قيـاس إجـاىل الطلـب  :األستثار األفضل للموارد5

أن تقدم بفعالية أفضل . املتحقق عىل الخدمات الصحية وكذلك مستوى الجودة ىف الخدمات املقدمة 

 . ت ورغبات الزبائنملواجهة أحتياجا

 الزال أغلب الناس يبحثون عن الخدمات الـصحية عـىل أسـاس أنهـا :زيادة االهتام بالوقاية الصحية6

 ولكن التوجة الحديث هو نحو تقديم الخدمات الوقائية ومتطلباتها سـواء كادويـة ٬خدمات عالجية 

رتتبة عىل العالج الصحى والوقايـة  وبالتاىل هذا يؤدى إىل تقليل الكلف الكلية امل٬أو مستلزمات مادية

 . من االمراض

 والشـك بـأن ٬ لـديها ديإىل زيادة تراكم العائـد املـا  اذ أن نجاح الرشكة يؤدى :الفائض املاىل املتحقق7

التسويق سيكون االدراة املناسبة للبحث عن الفرص التسويقية املناسبة لذلك االستثار والسعى الجاد 

وهنا ينبغى األشارة إىل أنـه يكـون مـن . وضوعة ىف البيئة التنافسية السائدة لتحقيق تلك األهداف امل

 ٬الصعب ىف كثـر مـن األحيـان تطبيـق املعـاير االقتـصادية البحتـة عنـد تقـديم الخـدمات الـصحية 

 . )1(ًباعتبارها تنصب أساسا نحو األنسان وهو أعىل قيمة من كل شئ 

 :صحيةالتطور الفكرى لتسويق الخدمة ال: ًساسا

مر املفهوم التسويقى ىف املنظات الصحية بعـدة مراحـل شـأن بقيـة مـنظات األعـال وهـذه 

 :املفاهيم هى 

 : املفهوم اإلنتاجى -1

يقــود هــذا التوجــه املــنظات الــصحية إىل التعامــل مــع املــرىض مــدخل كمــى 

  بحيث يفرض هذا التوجـه بـأن املهمـة الرئيـسية للمنظمـة هـى٬)تتعامل معهم كعدد(

  بعدها وما 32ص 2009  ماجستر رسالة – الصحية الخدمات تسويق – العامرة نجاة )1(
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ىف حن يفـرتض أن يـتم اإلهـتام بكـل مـريض . تحقيق كفاءة ىف اإلنتاج والتوزيع عن طريق تقليل الكلف

 ما يـضطر األطبـاء إىل ٬ ويربز ذلك خاصة ىف الوقت الذى يقضيه املرىض ىف صاالت اإلنتظار٬بصورة منفردة

فحـص ليـتم بـرسعة أكـرب مـا مضاعفة قدراتهم ىف فحص املريض وبالتاىل تقليل الوقـت الـضائع ىف أثنـاء ال

 . يوافق أستمرار العملية اإلنتاجية حتى لو تجاهل املريض

 فالعديد مـن املـنظات لـديها التـزام ٬كا تتجه الكثر من املنظات الصحية نحو فلسفة املنتج

 فهـى .قوى منتجاتها وقيمها حتى لوكان الزبائن يأتون ىف الدرجة الثانية ىف فلسفة وأفكـار تلـك املـنظات

نحن نعلـم أفـضل : " هذا التوجه بقوله ) Kotler(تركز عىل املنتج أكر من حاجيات الزبائن وجسد كوتلر 

ويرى أن التوجه نحو املنتج يفرتض بأن املهمة الرئيـسية للمنظمـة هـى تقـديم ". منك فياهو األفضل لك 

 .املنتجات التى تعتقد املنظمة أنها جيدة للسوق

  :املفهوم البيعى  -2

قية مـن خـالل زيـادة الجهـود وتؤمن بعض املنظات الصحية بأنها تستطيع زيادة حـصتها الـس

 وان مثـل هـذه املـنظات تزيـد مـن ميزانيـة ٬البيعية أكر من إمانها بتغير املنتجات لجعلها أكر جاذبية

عدد أكرب من املرىض  وهذا التوجه من شأنه أن يوفر ٬اإلعالن والبيع الشخىص واألشكال األخرى من الرتويج

ويفرتض هذا التوجه بأن املهمة . ىف األمد القريب ولكن اليتضمن توفر مثل هذا العدد ىف املستقبل البعيد

الرئيسية للمنظمة هـى تحفيـز أهـتام مـرىض املـنظات الـصحية املحتملـن عـىل الخـدمات واملنتجـات 

 . املوجودة حاليا

مستند إىل البيع والرتويج يهدف إىل توليد معدالت عالية والتوجه نحو املبيعات هو توجه املنتج 

 . من املبيعات كمفتاح لتحقيق نسبة أرباح عالية
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 : املفهوم التسويقى  -3

عرف املفهوم التسويقى عىل أنه ذلك التوجه الذى تكون فيه املهمة الرئيسية للمنظمة الـصحية 

ع تلـك الحاجـات والرغبـات مـن خـالل تـصميم  وإشـبا٬هى تحديد حاجات األسواق املـستهدفة ورغباتهـا

 . وتسليم املنتجات والخدمات املنافسة واملناسبة٬ التسعر٬ اإليصال٬املنتجات

 : والشك ىف أن املفهوم التسويقى املستند إىل هذا التعريف يتطلب ما يىل 

ظمــة  خطــط املنتثبيــتمعرفــة إدارة املنظمــة الــصحية بأولويــات الزبــائن ورغبــاتهم وأثرهــا ىف -أ 

 وأستخدام بحوث التسويق للحصول عىل املعلومات الالزمة لتحديـد حاجـات ٬وعملياتها املختلفة

 . األسواق املستهدفة الحارضة واملستقبلية

 ومزيج خـدمات جديـدة مالمـة لهـذه ٬تطوير األنشطة الرتويجية لالتصال مع السوق املستهدف-ب 

 . األسواق

الـصحية التـى مـن شـأنها أن تكـون منافـسة ومقبولـة تطوير اسرتاتجية تسعر مالمة للخـدمات -ج 

 . ومفضلة لدى املستفيدين منها

 . تطوير وأبتكار أسرتاتيجية توزيع كفوءة للخدمات الصحية-د 

أن التسويق الصحى ىف الجانب العمىل ىف املنظات الصحية يرتجم ويفرس ) Cooper(وقد الحظ 

ًبصورة ضيقة ويصبح مقترصا ومرادفا للرتويج ة حاجـات احـن أن املفهـوم التـسويقى يركـز عـىل مراعـ ىف ٬ً

 . الزبون املتغرة وإضافة خصائص للخدمة كاستجابة لذلك

ًوعليه فإن املفهوم التسويقى واقعه وأهدافه موجهة أساسا نحو املـستهلك باعتبـار أن املـستهلك 

 .هو محور العملية التسويقية ومحركها الرئيىس

 :جتاعى املفهوم اال -4

) املفهـوم األجتاعـى للتـسويق(ه املرحلة من مراحل الفكر التسويقى ىف هذ

  وىف مجـال القطـاع٬ وأسـست جمعيـات حايـة املـستهلك٬ظهرت حقـوق املـستهلك
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 التى يعتقد بأنها مثل التحول األساىس باتجـاه ٬)Patient Charter(الصحى برز ما يسمى بحصانة املريض 

 : الحصانة يتمتع بالحقوق اآلتيةً فكل مريض وفقا لهذه ٬سيادة املريض

 وبغـض النظـر عـن اإلمكانـات املاديـة ٬تلقى الخدمة الصحية عىل أسـاس الحاجـة الطبيـة الـرسيرية-أ 

 . للمستهلك الصحى

 والتمتـع بخدمــة سـيارات اإلســعاف وأقــسام ٬الحـصول عــىل الخـدمات الطبيــة الطارئـة ىف أى وقــت-ب 

 .الطوارئ ىف املنظمة الصحية

 .عندما يرى الطبيب املارس أن اإلحالة رضورية٬ أستشارى مقبول من قبل املريضاإلحالة إىل طبيب-ج 

 فـضالً عـن توضـيح املخـاطر املحتملـة ٬إعطاء املريض التفسر الواضـح لكـل معالجـة طبيـة مقرتحـة-د 

 .  ومن ثم يقرر املريض قبول أو رفض العالج٬والبدائل العالجية املمكنة

 وله حـق األكيـد مـن أن العـاملن ىف املنظمـة الـصحية ٬ة الطبيةللمريض الحق ىف اإلطالع عىل سجالت-ه 

 . يحافظون عىل رسية معلومات تلك السجالت

 .  أو تدريب طلبة كلية الطب٬له الحق ىف قبول أو عدم قبول املشاركة ىف البحوث الطبية-و 

ضمن معاير  تت٬)املقدمة ىف املنظمة الصحية(إعطاء معلومات تفصيلية عن الخدمات الصحية املحلية -ن 

 . النوعية والحد األقىص لطول فرتة االنتظار

ً أيا كان مقدم هذه الخدمة فيجب أن تـدقق ويـستلم ٬لة ورود شكوى الخدمة الصحية املقدمةىف حا-ي 

مقدم الشكوى إجابة رسيعة تحريرية من مدير املنظمـة الـصحية أو املـدير العـام للـسلطة الـصحية 

 . اإلقليمية
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ــات ويفــرتض املفهــوم األجت ــأن مهمــة املنظمــة هــى تحديــد حاجــات ورغب اعــى للتــسويق ب

 وبالطريقة ٬ وتقديم الرضا املرغوب بصور أكر كفاءة وفاعلية من املنافسن٬وأهتامات األسواق املستهدفة

 . التى من شأنها أن تدعم املستهلك واملجتمع وتحقق الرفاهية لها

دة مداخل متنوعة ىف التعامل مع مسؤولياتها وىف هذا الصدد نجد بأن املنظات الصحية تتبع ع

 فـضالً عـن طبيعـة عملهـا ٬ وأهـدافها٬تجاه املجتمع تبعا ألسباب كثرة منها رسالة املنظمـة وأسـرتاتيجيتها

  : هيومكن تأشر ثالثة مداخل رئيسية ىف املسئولية اإلجتاعية للمنظات ٬إلخ....وتخصصها

لصحية ىف هـذا املـدخل تكـون ملتزمـة بـالتعليات الوزاريـة  املنظات ا:مدخل الواجب اإلجتاعى 

 وهـذا ٬ إال أنها الترغب ىف عمل شئ ذى توجه أجتاعى أبعد من ذلـك٬والقوانن واألنظمة الحكومية

 فـالجراح الـذى يجـرى عمليـة جراحيـة ألحـد املـرىض ٬قد ال يتطابق مع بيئة عمل املنظات الصحية

 مـام ٬مغادرة صالة العمليات عند أنتهاء أوقات الـدوام الرسـميةوحدثت فيها مضاعفات اليفرتض به 

 .يتأكد من صحة املريض وأستقرار حالته

 ٬ ىف هذا املدخل تكون املـنظات الـصحية ملتزمـة بالواجـب اإلجتاعـى:مدخل التفاعل اإلجتاعى 

 .طوعيةوترغب ىف الوقت نفسه التفاعل عىل املجتمع ملالقاة أهتاماته ومتطلباته بطريقة 

 تبحث املنظات ىف هذا املدخل عن طرق وأساليب جديدة ومبتكرة ى تحقق :اإلستجابة األجتاعية 

 فضالً عن مالقاة اإلجتاعى والتفاعل الطوعى مع املجتمع وتأسيسا عىل هـذا بـرزت ٬فائدة للمجتمع

 .أهمية التسويق ىف املنظات الصحية



 

 

 

 

 

 الفصل الثاى

 

 البيئة التسويقية الصحية
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 الفصل الثاى

 البيئة التسويقية الصحية

 وذلـك ٬ح ال يستطيع أن يعزل نفسه عـن البيئـة املحيطـةوتعترب أى منظمة عبارة عن نظام مفت

ت ًضانا لنموه وبقائه ويالحظ أن املنظات تختلف ىف نظرتها وتعاملها مع البيئة حيث أن بعـض املـنظا

 وتعـرف املـنظات بأنهـا ٬تتعامل معها ومن خاللها لتحقيق أهدافها دون محاولة منها لتغير هـذه البيئـة

منظات متفاعلة ىف حن نجد الـبعض األخـر يحـاول منـع التغـرات املعاديـة ىف البيئـة أو البيانـات ذاتهـا 

 ويطلـق عـىل تفاعـل يئـةىف تعاملهـا مـع الب" مـنظات فعالـة " ويطلق عىل هذا النوع من املـنظات 

ً وىف الواقع نجد أن املنظات الفعالة أكر نجاحـا وفعالية املنظات مع بيئاتها لفظ التكيف االسرتاتيجى

 وذلـك ملـا للبيئـة مـن آثـار ًمن املنظات املتفاعلة حيث العالقة بن البيئة واملنظمة تأخذ شكالً تبادليا

 وما للمـنظات ٬لتنظيمية أو مواردها املادية والبرشية أو مستوى أدائهاعىل املنظات سواء عىل هياكلها ا

 . من سياسات وإسرتاتيجيات مؤثره عىل البيئة املحيطة

 :الصحيةمفهوم البيئة 

ال مكـن فهـم أى شـئ إذا وجـه " ًوفقا ملفهوم منهج النظم والذى يرى بأنـه 

   واملفكـرون اإلداريـون إىلبـدأ العلـاء"... الفرد جل أهتامه إىل الشئ نفـسه فقـط 

 Arnold J.H & Feldman .M.C.Organization Behavior . (New Youk McGrom Hill Book Co . 1970) 

p.290. 

 Kinberly ،R.J .& Zajac ،J .E Strategic Adaptation In Health Care Oraganiztion : Implication for 

theory and Reasearch ، Medical Care Review .Vol . 42 (No، 2 ، Fall 1985 )، pp 80-82. 

 Griffin ، W ،R Management ، (New York : Houghton Miffin Co، 1984) PP 80-82. 
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ًالنظر إىل منظات األعال عىل أعتبار أنها نظاما مفتوحا أى يؤثر ويتأثر ببيئتة الخارجية حيث أوضـح كـل  ً

وجود عالقة سـببية مـا بـن البيئـة الخارجيـة مـا لهـا مـن  )1(1965 عامEmery&Tristمن أمري وترست  

عـىل أن Lowrance & Lorsch(2)  لمن لورانس ولورتس خصائص متميزة ومستوى أداء املنظمة كا عرب ك

املنظات الناجحة هى تلك املنظات التى تستطيع اإلدارة فيها أن تحـدد اإلطـار الخـارجى لهـا بدقـة ثـم 

 Johnتعمل عىل تحقيق التكامل مـع املنظمـة والبيئـة الخارجيـة املحيطـة بهـا كـا أشـار جـون جابـارو 

Gabbaroمة مع التغرات التى تحـدث بـصفة مـستمرة ىف البيئـة الخارجيـة حتـى  إىل أهمية تكيف املنظ

 ومن ثم فقد تبـارى )3 ( .تحتفظ لنفسها بحالة من التوازن وحتى تعمل بكفاءة ىف إطار املتغرات الجديدة

العلاء ىف وضع تعريف محدد للبيئة كل حسب تخصصه ومجال أهتامه ومن ثم تولد لدينا العديـد مـن 

    )4(.منطلق تنظيمى والتى نذكر منهاالتعاريف من 

مجموعـة املتغـرات أو " حيـث عـرف البيئـة عـىل أنهـا Tompson.Jالتعريف الذى قدمه تومبسون 1

 ". القيود أو الظروف التى تقع منأى عن رقابة املنظمة 

ذلك الواقع الذى تعـيش فيـه املنظمـة بكـل مـا يحتويـه مـن "  عىل أنها Scott.Wكا عرفها سكوت 2

 ". ظمة وقيم أجتاعية وثقافية وسياسيةأن

 مجموعــة مــن القيــود التــى يــتم فرضــها عــىل جميــع"  إىل البيئــة عــىل أنهــا Kolce.Eوينظــر كولــد 3

 املنظات ويلزم عىل كل منها أن تعمـل ىف إطـار هـذه القيـود دون الخـروج عنهـا خاصـة ىف لحظـة 

 ". معينة من الزمن 

 .11،ص1992أحمد محمد املرصى، اإلعالن، وسن شبلب الجامعة، اإلسكندرية، ص1)(
 .48ات ىف أساسيات التسويق، مرجع سبق ذكره، صمحسن عىل الكنبى وآخرون، محارض)2(
 .23سمر محمد حسن، فن اإلعالن، عام الكتب، القاهرة، بدون سنة نرش، ص  3)(

 .50محسن عىل الكنبى، محارضات ىف أساسيات التسويق، مرجع سبق ذكره، ص) (4



39

عنارص املتـشابكة املعقـدة التكـوين منهـا الكمـى الـذى  مجموعة من ال)1( البيئة باعتبارهاMilsورأى 4

 ومنها الكيفى الذى يصعب قياسه وبعض هذه العنارص مثل املدخالت الالزمـة لنـشاط ٬مكن قياسه 

 . املنشأة والبعض االخر هو الذى يستوعب املخرجات الناتجة عن نشاط املنشأة

مجموعـة  " )2(ه من معوقات والتى عرفها أنها ىف نظرته إىل البيئة ما تشتمل عليKhandwallaوأهتم 5

 وتستفيد منها بقدر االمكان مـع ٬من القيود واملشكالت والفرص املتاحة التى يجب أن تدركها االدارة 

 ". التوقع بأحداث املستقبل 

  املتغـرات )3( عند تعريفه للبيئة بقدرة االدارة عىل التحكم فيها حن أشار إىلThompsonلقد أهتم 6

 القيود أو املواقف أو الظروف التى هى منأى عن رقابة املنشأة وبالتاىل يجب عىل االدارة أن توجه أو

 . جهودها الدارة البيئة واملنشأة معا

 عند تعريف البيئة بالعالقات السببية بن عنارصهـا وبـن املنـشأة حيـث Emery & Tristوقد أهتم 7

 ". معها املنشأة وتشكل عالقات سببية مرتاكمة معهامجموعة العنارص التى تتعامل " )4(أشار إىل

 عند نظرته إىل بيئة العمل الخاصة باملنظمـة باجزائهـا ومـدى تجانـسها حيـث أشـارة إىل Dillوأهتم 8

 ذلك الجزء من البيئة االدارية التـى تالئـم عمليـة وضـع وتحقيـق االهـداف الخاصـة باملنظمـة )5(أنها

 العمالء واملوردين والعاملن واملـنظات : ت من االطراف هى وتتكون هذه البيئة من خمس مجموعا

  .)1986 ،شمس عن مكتبة القاهرة (بيئى مدخل : العاملن االفراد ادارة ،مرتجى حسن نجله )1(

 .25ص ، السابق املرجع )2(

 املكتـب : االسكندرية (االعال منشأت ىف االسرتاتيجيات وتطبيق واختيار وبناء تحليل االدارية السياسات ،الرشقاوى عىل )3(

 . 123ص ) النرش سنة مبن غر ، الحديث العرى

 .  20 -19ص ، السابق املرجع )4(

  .19ص ، ذكره سبق مالجع ، قحف ابو السالم عبد ، الصحن فريد )5(



40

 

 . املنافسة باالضافة إىل جاعات الضغط أو التأثر كالحكومة وأتحادات العال وغرها

البيئـة التـى  )1(  مستويات البيئة واملتغرات املختلفة ىف كل مستوى حيـث يـرى أنFilhoوقد أهتم 9

 املجموعـة االوىل تنطـوى ٬نطوى عىل ثالث مجموعات رئيسية من املتغـرات تعمل فيها أى منظمة ت

 أمـا املجموعـة الثانيـة فهـى ٬عىل متغرات عىل املستوى القـومى كالعوامـل االقتـصادية والـسياسية 

متغرات تشغيلية خاصة بكل منظمة ترتبط مجموعة من أطـراف يـتم التعامـل معهـا ومـن أمثلتهـا 

 وتجار الجملة والتجزئة وتنطوى املجموعـة الثالثـة عـىل ٬الحكومية واملستهلكن االجهزة والتنظيات 

 . متغرات خاصة ببيئة التعامل الداخىل باملنظمة والتى تتكون من العال واملديرين وغرهم

كـل العنـارص "   )2(  بحدود البيئة بالنظر إىل املنظمة وعرفاها بأنهاBaron & Greenbergوقد أهتم 10

 ".ة لحدود التنظيم والتى من املتحمل أن تؤثر عىل التنظيم بطريقة ما الخارجي

ــز 11 ــد رك ــرا فق ــاArnoldوأخ ــا بانه ــث عرفه ــا حي ــة عليه ــأثر البيئ ــة وت ــاح املنظم ــىل نج  "  )3(  ع

العوامل الخارجية للتنظيم والتى تؤثر عىل فعالية املنشأة ىف أداء عملياتها اليوميـة وموهـا ىف االجـل 

 ". الطويل 

ستعراض مجموعة التعاريف الـسابقة تبـن أن البـاحثن عرفـوا البيئـة مـن با

  ًوأيـضا مـن وجهـة نظـر )4( خالل أمكانيـة قيـاس عنارصهـا أو عـدم امكانيـة القيـاس

 

  .20 – 19 املرجع السابق ، ص )1(
 19مرجع السابق ، صمحمد فريد الصحن وأخرون ،  )2 (
  .20 – 19املرجع السابق ، ص) 3(

(4) Baron R . & Greenderg  ، J ، Behavior  in  organization Understand – ing and managing  Side of  

work ، (Boston ; Allyn and  Bacon Inc .، 1986 ) P 456. 
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ًالبيئة عىل فاعلية االداء والنمو التنظيمى وأيضا من وجهة أثر ًالفرص والقيود املتاحة وأيضا من وجهة نظر 

تلفة املحيطة واملؤثرة عـىل املنظمـة ولقـد إتفـق الكتـاب والبـاحثون عـىل أن العوامـل نظر املتغرات املخ

ًونظـرا إىل رضورة وجـود تعريـف . ذات تأثر عىل املنظمة بصورة أو بأخرى  )1(.الخارجية العاملة ىف البيئة

للتحليـل ىف جمع بن هذه التعاريف املختلفة فقد أتخذ الكاتب التعريـف التـاىل للبيئـة كأسـاس يمتكامل 

  . هذا الكتاب

مكـن قياسـها ـ أوالً املتغـرات سواء تلك " مجموعة العوامل أو املتغرات الداخلية والخارجية " 

 أو التى يحتمل أن تـؤثر عـىل فعاليـة وكفـاءة –مكن والتى تقع داخل حدود التنظيم أو خارجه واملؤرشة 

ً أو م يتم أدراكها عىل أنها مثل فرصا أو قيودا االدارة التنظيمى والتى تم أدراكها بواسطة االدارة ً" )2 ( 

  -:ومن التعريف السابق يتضح أن 

 . إن كل ما يقع خارج حدود التنظيم أو دخله يدخل ىف مفهوم وإطار البيئة1

 . ال مكن قياسها أن البيئة ذات عوامل ومتغرات متعددة منها ما مكن قياسه ومنها م2

ا ومتغراتهـا تـؤثر عـىل مـدى تحقيـق املـنظات الهـدافها ومـستوى اداء إن تلك البيئة بعواملهـ3

 . االنشطة املختلفة بها وتكاليفها

أن االدارة قد تدرك هذه املتغرات البيئية أو ال تدركها ولذا فدور وفعالية كـل ادارة تختلـف مـن 4

 . تنظيم ألخر

 . فرص وتسهيالتمن حه انه مكن النظر للبيئة من وجهة نظر ما مثلة من قيود وما من5

(1)Arnold ،J . H، & Feldman ، M. C.op . Cit ، P . 284. 
 .54 ص 1998 القاهرة – ايرتاك للنرش والتوزيع – تسويق الخدمات الصحية –فوزى مدكور . د)2(



42

 : الصحيةمربرات دراسة البيئة 

 هى القيود املفروضة عىل املنظمة وأهم ما تتميز به تلـك القيـود مـا – كا سبق وأن أوضحنا –البيئة 

 : يىل

ًالحركية الدامة وعدم الثبات ومن ثم فإنها تحدث فرصا جديدة وتلغى أخرى وعليـه فـإن البيئـة قـد 1

ات جديدة وقد تؤدى إىل إغالق أخرى وإفالسـها أى أن حركيـة البيئـة تـؤدى إىل تؤدى إىل بروز صناع

ً أى أن العوامل البيئية من شأنها أن تضع قيودا  والتهديدات أو املخاطرخلق ما يعرف بالفرص

عىل النشاط وأن تعطى دفعات قوية للنشاط ومن هنا تربز أهميـة دراسـة البيئـة وذلـك مـن خـالل 

املـسح "مات عنها وتحليلها حيث يطلـق عـىل عمليـة جمـع املعلومـات البيئيـة املختلفـة جمع املعلو

 . أما عملية تحليل تلك البيانات واملعلومات فهو ما يطلق عليه أسم التحليل البيئي" البيئي

وكذا فإن من خصائص تلك املتغرات البيئية هى أن نتائجها غر مؤكدة وال مأمونة الجانـب وهـو مـا 2

ًن غض الطرف منها وعدم دراستها وفهم أبعادها أمرا له مخاطر جـسيمة ىف إدارة املـنظات يجعل م

 : وما تجدر اإلشارة إليه هنا أن هناك مدخالن للتعامل مع املتغرات البيئية ها

التعامل مع املتغرات البيئية كا هى وذلك من خالل االعرتاف بأن املنظمة ليس لهـا أى سـيطرة - أ

تغرات بل أن كل ما يجب عليها أن تنتظر حدوث أى تغرات بيئية ثم تقـوم بتعـديل عىل تلك امل

ًخططها وبرامجها تبعا لذلك أى أن املنظمة هنا تسعى إىل محاولـة التكيـف مـع تلـك املتغـرات 

 : وذلك من خالل أتجاهن 

 

 .الفرص هى املجال الذى مكن أن تتمتع فيه املنظمة ميزة تنافسية 

 .املخاطر هى العقبات التى قد تقف حائال دون تحقيق األهداف 
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 . اإلفادة منها إذا كانت تأثراتها عىل املنظمة إيجابية -

 . ها إذا ما كانت أثارها عىل املنظمة السلبيةالتقليل من مضار -

 .محاولة التنبؤ بأى تغرات محتملة ىف البيئة واالستعداد لذلك- ب

هـذا ويالحــظ أن اختيــار أحــد املـدخلن إمــا يتوقــف عــىل أهـداف املنظمــة وقيمتهــا األخالقيــة 

   )1( .واملعوقات القانونية

 :الصحيةمداخل دراسة البيئة 

قسيات التى أوردها الكتاب والباحثون للبيئة والتى يعرضها الكاتب بغرض يوجد العديد من الت

 .ابرازها وتحليلها والوصول منها إىل تقسيم للبيئة تخدم اغراض البحث

 : )2( ومن ابرز التقسيات املختلفة للبيئة ما يىل

 Totalيــة اىل البيئــة بــن البيئــة الكل )3(   حيــث ميــز عنــد نظرتــهDegreenالتقــسيم الــذى قدمــه  )1

Environmen والبيئة املرتبطة Relevant Envronment وذلك عىل النحو التاىل  :-  

 : الصحيةالبيئة الكلية -1

 : تتكون البيئة الكلية من العنارص الفرعية التالية 

 . البيئة الطبيعية-أ 

 . البيئة التكنولوجية-ب 

 . بيئة املوارد البرشية-ج 

 . البيئة السياسية-د 

 . االجتاعية : البيئة االقتصادية-ه 

 .بيئة السوق-و 

 .75 مرجع سبق ذكرة ص– اساسيات التسويق الشامل –محمود حاسم الصميدعى وأخرون . د)1(
 .68 -60 مرجع سبق ذكرة ص– تسويق الخدمات الصحية –فوزى مدكور .  د)2 (

(3)DeGreen ، B . K The Adaptive Organzation : Anticipation and Mangement of Crisis ، (London : John 

wiley & Son Inc ، 1982) P.21. 
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 :الصحيةالبيئة املرتبطة  -2

املستمدة من البيئة الكلية والتى تعد ذات داللـه ) االشياء(مجموعة من العنارص " تعريف بأنها 

ويالحظ أن هناك عالقـات بـن البيئـة الكليـة . ىف داخل حدود التنظيم ) بأشياء(وأهمية ومرتبطة بعنارص 

أى عنـرص ىف البيئـة الكليـة وأن العنـرص عـىل و تحدث بن التنظـيم –أن هناك تفاعالت . والبيئة املرتبطة 

حسب درجة تأثره عىل التنظيم فانه يتحرك من البيئة الكلية اىل البيئة املرتبطة التى تختلف مـن منظمـة 

لـف عـن اىل أخرى عىل حسب طبيعة منتجاتها فنجد عىل سبيل املثال ان البيئة املرتبطـة للمستـشفى تخت

 .)1( البيئة املرتبطة للمصنع

 :العالقة بن التنظيم والبيئة من خالل الشكل التاىلإظهار ومكن 

 

 ) 2(     العالقة بن املنظمة والبيئة

(1 )eGreen ، B . K The Adaptive Organzation : Anticipation and Mangement of Crisis ، (London : John 

wiley & Son Inc ، 1982) P.21. 

(2  ) Bobbitt، R،H، et. All. Oraganizational Behavior Understanding and prediction، (Englewood cliff، 

prentice – Hall. Inc. 1978). 
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 :  ونظراً لدينامكية وتنويع عنارص البيئة املرتبطة فإن تحديدها يتطلب ما يىل

 . تصنيف املجموعات الرئيسية من العنارص املرتبطة-أ 

 .تحديد الخصلئص املميزة لعنارص البيئة املرتبطة-ب 

 )1( ويالحظ أن تحديد البيئة املرتبطة يتم من خالل نحديد املجال التنظيمى والذى يعـرف بأنـه  

 . تلك االعال أو االنشطة التى يحددها لنفسه من العديد من االعال أو االنشطة املمكنة

 :التقسيم التاىل للبيئة )2(د الباحثنأوضح احإىل بيئة عامة خاصة حيث التقسيم  )2

 . البيئة العامة-أ 

 . البيئة التنظيمية أو الخاصة-ب 

 : البيئة العامة -1

تشتمل البيئة العامة أو الخارجية عىل تلك العوامل ذات التأثر عىل كافـة املـنظات ىف مجتمـع 

ا كـاملتغرات الـسياسية معن حيث مثل االنظمة التى تتعامـل معهـا املنظمـة وتتحـرك وتنـشط ىف اطارهـ

 .واالقتصادية واالجتاعية والثقافية وما اليها

 : البيئة الخاصة  -2

ًترتبط بأنشطة االداء داخل املنظات ارتباطا مبارشا كالعمالء واملوردين واملنافسن ومـا اىل ذلـك  ً

ًما أدى اىل تسميتها احيانا باملجال التنظيمى وأحيانا أخرى بالبيئة التشغيلية ً وأحيانـا ثالثـة ببيئـة العمـل ً

ًفهذه البيئة مارس تأثرات متفاوته عىل املنظات املختلفة ومن ثـم فهـى أكـر ارتباطـا بـصياغة وتـشكيل 

 .ًاهداف املنظمة بل وأيضا سبل تحقيقها والوصول اليها

 .100ص) 5791.الكويت ، وكالة املطبوعات (تطور الفكر التنظيمى : عىل السلمى  )1(
 .34 – 33ص) 1985 ابريل 4العدد (التكامل الخارجى ىف عالقة املنظمة مع البيئة ، مجلة االدارة العامة : مدحت عزمى )2(
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 : حيث ميز بن األنواع التالية للبيئة التنظيميةGriffinتقسيم  )3

 البيئة العامة -أ 

 بيئة العمل -ب 

 لية البيئة الداخ-ج 

  -:وبن كل فيا يىل 

 : البيئة العامة  -1

تتكون هذه البيئة من األبعاد املختلفة واملحيطـة بـالتنظيم والتـى مكـن أن تـؤثر عـىل أنـشطة 

وهذه العنارص ليس بالرضورة أن ترتبط بعنـارص أخـرى بـالتنظيم وتـشمل هـذه االبعـاد كـال مـن االبعـاد 

األبعاد الثقافية والسياسية والقانونية والدولية وتم التعبر عن هذه االقتصادية والتكنولوجية واالجتاعية و

  -:عىل النحو التاىل 

 :البعد االقتصادى -أ

ًويشر هذا البعد اىل النظام االقتصادى الذى تعمل يه املنظمة وأيضا االحوال االقتصادية العامـة 

 . وما يتصف به من معدالت تضخم ومعدالت بطالة ومعدالت فائدة

 :نولوجىالبعد التك -ب

 .ة والتجديد التكنولوجىفويعترب البعد عن الطبيعة التكنولوجية ومستوى التقدم واملعر

 :البعد االجتاعى والثقاىف -ج

ًويعترب هذا البعـد عـن العـرف والعـادات والقـيم املميـزة للمجتمـع وأيـضا شـعور وإتجاهـات 

 العاملن تجاه منظاتهم 
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 :The Political Legal dimension:وى البعد السياىس والقان -د

ًويعترب هذا البعد عن القيود املفروضة عىل املنظمة وأيضا القرارات الحكومية املتـصلة واملـؤثرة 

 عليها وكذلك مدى استقرارية النظم السياسية والقانونية

 :البعد الدوىل -هـ

غرها التى تزاول اعـاالً  ورشكة بوينج وIBMوهذا العامل خاص باملنظات دولية النشاط مثل 

 وتعمل ىف ظل ثقافات متباينة ومنافسة من قبل املنظات العاملة ىف ،انتاجية وتسويقية لدى بعض الدول

 .ًهذه الدول وأيضا ظروف وأحوال مميزة لكل دوله

 :)بيئة العمل(البيئة الخاصة  -2

ستهلكن واملــوردين تتكــون مــن قــوى معينــة ذات تــأثر عــىل التنظــيم وتــشمل املنافــسن واملــ

واملنظات التى مارس رقابة عىل املنظمة واالتجاهـات املختلفـة وأيـضا مـا مارسـه املـنظات القابـضة أو 

 .الرشكة االم من تأثر عىل املنظمة

 :Internal environmentالبيئة الداخلية  -3

 ،مـط وأسـلوب ادارتـه إدراك اعـضاء التنظـيم لطبيعـة وتم التعبر عن البيئة الداخلية  بأنهـا

ًويالحظ أن هناك من يعترب مفهوم البيئة الداخلية مرادفا ملفهوم املناخ التنظيمى والذى يعرب عن التفاعـل 

 ومجموعـة الـنظم املتبعـة واملـأخوذ بهـا داخـل –بن األفراد بقيمهم ومشاعرهم ومعتقداتهم ومعـايرهم 

  :قة ىف الشكل التاىل وتتضح العالقة بن الثالث بيئات السابالتنظيم

 Griffin . w، R . Managenent ( New York : Houghton mifflin co. 1984 ) P.68. 

 Bedeian G. A . Organization Theory and Analysis : text and Cases ( New York : CBS College 

Publishing 1984 ) P 194. 
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 الداخلية والبيئة العامة والبيئة املنظمة بن العالقة

 :)1( والذى ميز بن bedeianتقسيم  )4

 البيئة العامة للتنظيم - أ

 بيئة العمل للمنظمة - ب

 : كل فيا يىل ونستعرض 

 :البيئة العامة للمنظمة -أ

كل العوامـل الخارجيـة املـؤثرة والتـى مكـن أن تـؤثر عـىل : ة بأنها تعرف البيئة العامة للمنظم

 : املنظمة سواء عىل هيكلها أو اهدافها أو فعاليتها وهذة البيئة تتكون من العنارص التالية 

 والقطاع العام دراسـة مقدمـة دراسة ميدانية ىف الحكومة" املناخ التنظيمى وأثره ىف تطوير املنظمة "أحمد فهمى جالل  )1(

 الـذى عقـده اتحـاد جمعيـات التنميـة 1981 مـارس 31 : 29ملؤمر ادارة رشكات القطاع العـام املنعقـد ىف الفـرتة مـن 

 .2ص) 1981،املؤمر : القاهرة (االدارية 
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  Physical structureالهيكل املادى  -1

 . تعرب عن الطبيعة مناخها وأحوالها ومواردها املختلفة وهى

 Social structure الهيكل االجتاعى -2

 .االدوار االجتاعية املنظات االجتاعية وتطورتها. تعرب عن الطبقات االجتاعية وتحركها

 Legal structureالهيكل القانوى  -3

وتــضم االعتبــارات والــنظم القانونيــة والدســتورية والوحــدات الحكوميــة املختلفــة ذات ســلطة 

 .ص للمنشأت والرقابة عليهاالترشيع والقوانن الخاصة بالرضائب والرتخي

 Culural structureالهيكل الثقايف  -4

 . وتضم القيم واملعتقدات وقواعد السلوك الخاصة باملجتمع

 Political structureالهيكل السيايس  -5

 . وتضم املناخ السيايس للمجتمع وال مركزية السلطة السياسية ىف املجتمع

 الهيكل الدموغرايف   -6

ى البرشية املتاحة باملجتمع من حيث اعدادها وتوزيعهـا عمرهـا وجنـسها ويعرب عن طبيعة القو

 . وتركيزها ومستوى تحرضها

 الهيكل االقتصادى  -7

وتضم الحالة االقتصادية العامة مـا تـشمله مـن مـنظات قطـاع عـام وقطـاع خـاص وخـصائص 

 . سياسات االستثار ىف املجتمع ودور القطاع العام والخاص ىف التخطيط

 التعليمى الهيكل  -8

ًويتضمن مستوى تعليم السكان ودرجة التخصص والتقـدم ىف النظـام التعليمـى وأيـضا معـدالت 

 . املهن ومستوى التدريب للسكان
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 الهيكل التكنولوجى  -9

 . ودرجة تطوير املعرفة وتطبيقها،ويعرب عن مستوى املعرفة التكنولوجية والعلمية باملجتمع

 بيئة العمل للمنظمة  -ب

البيئة بأنها تلك االجـزاء أو العنـارص مـن البيئـة الخارجيـة للمنظمـة واملرتبطـة أو وتعرف هذة 

 وتتكـون مـن مـستهلكن واملـوردين واملنافـسن ووكـاالت ،املحتمل ارتباطها بوضع االهداف والوصول اليها

ة ىف التوظيف ونقابات العال والحكومة ومكن التعبر عـن عنـارص البيئـة العامـة وبيئـة العمـل للمنظمـ

 :الشكل التاىل

            

 العالقة بن البيئة العامة وبيئة العمل واملنظمة
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  Dun Canتقسيم    )5

  :والذى أوضح أن لفظ البيئة يشر إىل نوعن من البيئات وها

 البيئة الداخلية - أ

 البيئة الخارجية- ب

مثـال أهـداف " ذاتـه يشر للبيئة الداخلية بأنهـا القـوى الداخليـة التـى تعمـل داخـل التنظـيم 

 .الرشكة، وطبيعة منتجاتها، شبكات وعمليات االتصاالت داخلها، الحالة التعليمية للقوى العاملة بها

التـى تقـع خـارج الـرشكة مثـال ) العنـارص(أما البيئة الخارجيـة فيعـرب عنهـا بأنهـا تلـك األشـياء 

 .املستهلكن املنافسن واملوردين والحكومة واالتحادات التجارية

وهذه البيانات الداخلية والخارجية بعواملها ومكوناتها تكون البيئة التى تتعامل معهـا املنظمـة 

 .أو الوحدات التنظيمية  واملؤثرة عىل أفعالها وترصفاتها

  Kast & Rosenzweigتقسيم   )6

 من  كل شئ يقع حدود التنظيم، وهذه البيئة مكن تقسيمها اىل نوعنحيث عرفا البيئة بأنها

 : البيئات وهى 

 ) الكلية(البيئة العامة - أ

تؤثر هذه البيئة عىل كل املـنظات العاملـة ىف املجتمـع، وهـذه البيئـة واحـدة 

ــل ىف ــة تتمث ــذه البيئ ــة ىف ه ــوى العامل ــع، والق ــنظات ىف املجتم ــع امل  لجمي

 Bedeian G. A . Organization Theory and Analysis Twxt and Cases           ( New York : C .B .s 

College Publishing 1984 ) P 194. 

 Tung ، R.L. Dimension of Orgenizional Environments : An Ex- Ploratory Study of their Impact 

on Organization structure Academy of Mangenment Journal Vol .22 (1979) PP.673 – 674. 

 Kast ، E. F & Rorsenzweig ، EJ – Op ، cit ، pp ، 136 – 139. 
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ــة، والدم ــة الطبيعي ــسياسية، القانوني ــة، ال ــة، والتعليمي ــة، والتكنولوجي ــة  القــوى الثقافي وغرافي

 . االقتصادية و الثقافية و االجتاعية

 البيئة الخاصة أو بيئة العمل - ب

تعرب عن تلك القوى املححدة واملرتبطة بإتخاذ القـررات عـىل مـستوى التنظـيم الواحـد، وهـذة 

القوى تختلف من تنظـيم ألخـر وتتكـون مـن املـستهلكن واملـوردين واملنافـسن والتكنولوجيـا 

 .والحكومة

 أربعة أنواع من البيئات وذلك بتعريف البيئـة ىف اطـار ارتبـاط املنظمـة  Emery& Tristحدد 

 :بعنارص هذه البيئة ، وهذه البيئات هى

 Clustered Environment- Placid  العشوائية  –البيئة الهادئة  -1

 . يةحيث العنارص االيجابية والسلبية ىف هذه البيئة ال تتغر بطبيعتها وأنها ذات تقلبات عشوائ 

  املتجمعة –البيئة الهادئة  -2

  .حيث العنارص االيجابية والسلبية ىف هذة البيئة ال تتغر بطبيعتها وتأخذ شكل تجمعى

 الديناميكية : البيئة التفاعلية  -3

 . حيث تتسم هذه البيئة بأنها ذات تغرات كمية

 البيئة الربكانية  -4

ويتضح مـن التقـسيات ة التغر ىف عنارصها وتتسم هذه البيئة بأنها مضطربة وتتميز بالتعقد ورسع

 :السابقة ما يىل 

أنه م يتم االتفاق عىل تقسيم موحد للبيئة فالبعض قسم البيئة عـىل أنهـا بيئـة  -1

 عامــة وبيئــة خاصــة أو مرتبطــة والــبعض األخــر قــسم البيئــة عــىل أنهــا بيئــة
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 .يم االول للبيئة عامة وخاصة  وداخلية وأن القسم الشائع بن معظم الباحثن هو التقس

هناك شبة اجاع بن الباحثن عىل أن بيئة العمل تتضمن العوامـل التاليـة املـوردين، املنافـسن  -2

املستهلكن ونقابات العمل، الحكومة أما البيئة العامة فقد اختلفـت العنـارص املكونـة لهـا مـن 

فها وتجميعهـا وجهة نظر املسميات املستخدمة وأن كنا نجـد أن هـذه املـسميات يـسهل تـصني

 .تحت مسميات ذات تصنيف مستقر كا يتناوله الكاتب فيا بعد من هذا الفصل

 .اجمع الباحثن والكتاب عىل أن هناك عالقات بن البيئة العامة والبيئة الخاصة واملنظمة -3

 :الصحيةالخصائص البيئية 

د يـ مجموعة متعددة من أبعـاد شـملت كـال مـن التعق)1(أبرز الكتاب والباحثن

 واالســتقرار واخــتالف وتنــوع الــسوق والعدائيــة ودرجــة التجــانس والديناكيــة والتغــر

 :ملزيد من التفاصيل راجع ىف  )1(

Donnette ،M. Handbook of industrial and orgaizational psychology ، Second Edition ( New yory : 

John Wiley & Sons ، 1983) pp 124 – 127. 

Baron & Greenberg، J . Behavior in Orgznization : Understanding and Managing the Human Side of 

Work ( Boston Allym & Bacon Inc 1983) P.458. 

Mintzberg ، H The Structuring of Organziations، (Engelwood cliffs : Prentice Hall، Inc. 1079. P 268. 

Donnelly et ،al. Fundamentals of Management : Functions Psychology           ( New York John wiley 

& Son، 1981). 

Bobbitt، R. Et al. Op. Cit. P440. 

Daft . L . R . Orgznization theory and Design ( New York : west Publshing Co. 1986) PP 55 – 57. 
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واالضطراب وعدم التأكد الفنى والقدرة البيئية والتقلب أو التغير البيئي والتهديد البيئى ودرجـة روتينيـة 

 .املشاكل والفرص التى تواجه متخذ القرار وغرها من الخصائص البيئية

تجميع املتشابه من مسميات ىف مجموعة واحدة وما تم قياسة  بعد –ئص البيئية والخصااألبعاد 

 : تتمثل فيا ييل–منها، ومام يتم قياسه 

 :التعقد -1

يشر اىل تنوع واختالف وكرة العوامل و املكونات املؤثرة ىف إتخاذ القرار فكلا زادت كمية هذه 

ىل ذلك يعرب عن البيئة البـسيطة كونهـا ذات عـدد محـدود العوامل واملكونات ازداد معها عدم التأكد، وع

بينا املعقدة تلك التى تتميز بوجود عدد كبر من العنارص املـؤثرة عـىل . من العنارص املؤثرة عىل التنظيم

 .التنظيم

 :العدائية أو التهديد البيئى -2

 ودرجـة العدائيـة Hostileأن بيئة املنظمة مكن أن تكون كرمة صحية أو ذات طبيعة عدائيـة 

تتحدد من خالل املنافسة والعالقات املختلفة مع املجموعات الخارجيـة املحيطـة بـالتنظيم ودرجـة تـوافر 

املوارد االزمة للمرشوع، وىف الحقيقة أن العنارص السابقة مثل نوعا من الضغوط البيئيـة والتـى تعـرب عـن 

 الهدافهم والتهديد البيئى يعرب عن ذلك التحدى التهديد التى تواجة متخذى القرارات ىف تحقيقهم"درجة 

الذى مثله احد االتجاهات السلبية أو غر املتوقعة مع إتجاهات املنشاة أو إنه اضطراب معـن يحـدث ىف 

ويالحـظ أن هـذه .  إىل أثار عكسية عىل أهـداف املنـشاة–البيئة يحتمل أن يؤدى ىف غياب ترصف هادف 

 ً.ها كمياالخاصية البيئية م يتم قياس

Terreberry ، S.S " The Evolution of Organizational Environ Ments : In Contingency Views of 

Organization and Management ، edited by ( Chicago. Science Resarch Associates، Inc.1973). 
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 :التعقد الفنى -3

تتميز بعض الـصناعات بالحاجـة إىل معلومـات تكنولوجيـة متقدمـة مثـل صـناعات الكمبيـوتر 

ًااللكرتونيات الطاقة النووية نظرا إىل أنها تعمل ىف بيئة فنية معقدة وهذا من أهم سـاتها وم يـتم قيـاس 

 .هذه الخاصية

 :البيئية) القدرة(الطاقة  -4

حيث تتميـز البيئـات بـوفرة مواردهـا . وى املوارد املتاحة ىف بيئة العمل للمنظمةوتعرب عن مست

 ً.والبعض األخر بقلة هذه املوارد ويالحظ أنه م يتم قياس هذه الخاصة كميا

 :درجة التجانس -5

أن العنارص واملكونـات البيئيـة قـد تكـون متـشابهة أو مختلفـة وذلـك يـتم التعبـر عـن درجـة 

 : ل تدريج أو مدى مكون من بعدين وها التجانس من خال

 . أن كل العنارص واملكونات البيئية متشابهة- أ

 . أن كل العنارص واملكونات البيئية مختلفة- ب

 . ويالحظ أنه م يتم القياس الكمى لهذه الخاصية

 :ختالف تنوع السوق ا-6

تـشار جغـراىف يشر تنوع السوق اىل وجود قطاعات عديدة متنوعة من العمالء وذات حجـم وإن

وهذا ما يجعل طبيعة أعال املنشأة متنوعة ومكن التعبر عن هذه الخاصية مـن خـالل تـدريج أو مـدى 

 ىف Diversityإىل التنـوع ) معنـى عـدم تنـوع أعـال املنـشأة  ( Inregeationيقع عليه كل من التكامل 

 .وصفية وليست كميةاألعال لتنوع السوق واختالفه أى أنه تم قياس هذه الخاصية بصورة 
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 :االستقرار أو التغر -7 

عرب الكتاب والباحثون عن االستقرار أو التغر مفاهيم متعددة مثل الديناميكية أو االضطراب أو 

 . التقلب البيئى حيث أن املفاهيم املرتبطة بهذه املسميات واحدة

ة للتغر عرب الزمن ولذا يقـال أن ويشار إىل االستقرار بأنه الدرجة التى تتعرض فيها العنارص البيئ

البيئة مستقرة إذا كانت تغر محدود والبيئة غر مستقرة اذا كانت تغرات كبـرة والتغـر يعـرب عنـه بأنـه 

درجة التغر دالة لثالثة متغرات " درجة التغر التى تتصف بها االنشطة البيئية املرتبطة معطيات املنظمة 

 : هى" 

 .  االنشطة البيئية املرتبطةتكرارية التغر ىف -أ

 . درجة الروق املرتبطة بكل تغير -ب

درجة عدم االنتظام أو الشذوذ ىف النمط العام للتغر ويالحظ أن التغر أحد املسميات الرئيسية  -ج

لعدم التأكد عن إتخاذ القرارات ىف منظات االعـال ويالحـظ أنـه تـم قيـاس درجـة االسـتقرار 

 . عدد الباحثنالبيئى كميا بواسطة

 عدم التأكد  -8

يشر عدم التأكد إىل أن متخذى القرارات ليس لديهم من املعلومات الكافية عن العوامل البيئـة 

والتغرات املحتملة ىف البيئة الخارجية ويؤدى عدم التأكد اىل زيادة أخطار الفشل التى تصاحب املـنظات 

 ومكن تفسر عدم –الت املرتبطة ببدائل اتخاذ القرارات كا ويؤدى اىل صعوبة حساب التكاليف واالحتا

 . التأكد من خالل بعض الخصائص البيئية مثل التعقد واالستقرار

ويتضح مـا سـبق تنـوع رؤى البـاحثن والكتـاب ىف تنـاولهم للخـصائص البيئيـة والتـى مكـن 

 : ارجاعها لألسباب التالية 

ــا  -أ ــد عليه ــى أعتم ــاهج البحــث الت ــاحثون الخــتالف أخــتالف من ــاب والب الكت

  أهتامتهم وأتجاهاتهم البحثية فنجد أن البعض ينظر للبيئة مـن وجهـة نظـر
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ما تخلقه من فرص وما تسببه من قيود والبعض االخر ينظر للبيئة من وجهة نظر عدم التأكـد 

 . البيئى

ثن حيـث م أختالف التقدم ىف الفكر التنظيمى أدى إىل إختالف وجهـات نظـر الكتـاب والبـاح -ب

 . تكتب تلك الخصائص ىف فرتة زمنية واحدة

أختالف نظرة الباحثن من حيث الوصف للخصائص والوصـف المكانيـة القيـاس الكمـى ففـى  -ج

 . حن مكن قياس بعض الخصائص فإنه يصعب قياس البعض االخر منها

 أختالف التحديد للبيئة أن أختالف نظرة الباحثن ىف تحديد الخصائص واالبعاد البيئة يرجع اىل -د

فالبعض ينظر للبيئة عىل أنها بيئة العمل والبعض االخر ينظر للبيئة عـىل أنـه بيئـة العمـل أو 

 .البيئة الخاصة

ًأن الباحثن حينا يقـررون الخـصائص البيئيـة فـإنهم يـشرون أحيانـا إىل بيئـة املنظمـة ككـل  -هـ

 . متكامل وىف أحيان أخرى إىل الكينات الفرعية

 :  الصحيةفهوم البيئة التسويقيةم

  )1(:عرف عدد من الخرباء والباحثن التسويقين البيئة التسويقية عىل النحو التاىل

مجموعــة القــوى واملتغــرات الخارجيــة التــى تــؤثر عــىل كفــاءة اإلدارة " عرفهــا كــوتلر عــىل أنهــا -

 ". تهلكنالتسويقية وتستوجب القيام باألنشطة والفعاليات إلشباع رغبات املس

مجموعة من املتغرات والعوامل االقتصادية واالجتاعية والسياسية التى "وعرفها سكوت عىل أنها -

 ". تؤثر عىل املنظمة

 .87 ص، مرجع سبق ذكره، أساسيات التسويق الشامل واملتكامل–محمود جاسم الصميدى وآخرون  )1(
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اإلطـار الـذى يـشمل مجموعـة املتغـرات أو القيـود أو املواقـف أو "ويعرفها الشقراوى عـىل أنهـا -

 ". الظروف التى هى خارج نطاق رقابة املنظمة

جميع العوامل واملتغرات والقوى والعنـارص املـؤثرة ىف نـشاطه منظمـة "ؤذن عىل أنها ويعرفها امل-

 ". األعال وفعالياتها خالل فرتة زمنية معينة سواء أكان ذلك بشكل مبارش أو غر مبارش

إجاىل القوى الفعالة داخل وخارج املنظمـة التـى تـؤثر عـىل "أما الصميدعى فقد عرفها عىل أنها -

 ".ة التسويق عىل إجراء التبادالت مع املستهلكنقدرة إدار

مجموعة من القيود الداخلية والخارجيـة التـى تفـرض "أما نحن فرى أن البيئة التسويقية هى  

 ". ًعىل إدارة التسويق خالل مارسة نشاطها وتقف عائقا أمام تحقيق أهدافها

تكون من عوامـل وقـوى خارجيـة ومن كل ما سبق مكن القول بأن البيئة التسويقية للمنظمة ت

وداخلية تؤثر عىل قدرة إدارة التسويق ىف تطوير وتحقيق عمليات تبادل ناجحة مع عمالءهـا املـستهدفن 

وحتى تنجح املنظمة يجب عليها أن تكيف مزيجها التسويقى ما يتناسب مع التطورات املختلفة ىف بيئتهـا 

عـدم التأكـد ىف البيئـة التـسويقية يـؤثر بـشكل كبـر عـىل التسويقية كا أن هذا التغير املستمر وظروف 

املنظمة والسيا أن معظم هذه التغرات التى تحدث ىف البيئة ال تكون فقط بطيئة ومن الـصعب توقعهـا 

 .ًوإما مكن أن تسبب أحيانا صدمات قوية للمنظمة

 : الصحيةعنارص البيئة التسويقية 

 : لتسويقى ىف املنظمة عىل النحو التاىلقام فيليب كوتلر بتقسيم بيئة العمل ا

 : البيئة الخارجية
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وتتمثل ىف تلك العوامل التى ال تخـضع لـسيطرة وتحكـم إدارة املنظمـة إىل حـد كبـر وقـد تـم 

 : تقسيم تلك العوامل إىل مجموعتن ها

 ولها تـأثر ً ويطلق عليها أسم البيئة الخارجية الكلية وتشمل ست قوى متصلة معا:املجموعة األوىل -أ

 : مميز عىل نظام املنظمة التسويقى وهى

 .             العوامل الدموغرافية -1

 . األوضاع االقتصادية -2

 .               املنافسة -3

 . القوى االجتاعية -4

 . القوى السياسية والقانونية -5

 .التكنولوجيا -6

رجيـة الجزئيـة وهـى تلـك العوامـل التـى تـرتبط  ويطلـق عليهـا أسـم البيئـة الخا:املجموعة الثانية -ب

 : باملنظمة ذاتها أكر من البيئة الخارجية املحيطة بها وتتمثل تلك العوامل فيا يىل

 . العمالء -1

 . الوسطاء -2

 . املوردون -3

 .األسواق -4

 :البيئة الداخلية

وهى عبارة عن املكونات والقوى التـى تقـع داخـل املنظمـة ومـن ثـم فإنهـا تخـضع لـسيطرتها 

 : بدرجة كبرة وهى تنقسم إىل مجموعتن ها

 .  وتتمثل ىف عنارص املزيج التسويقى:البيئة الداخلية املبارشة -1
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 . مثل أنظمة اإلنتاج والتمويل واألفراد ونظم املعلومات التسويقية:البيئة الداخلية غر املبارشة -2

 وذلك عىل النحـو  عن هذه العنارص بشئ من التفصيلةهذا وسوف نتحدث ىف الصفحات القادم

 : التاىل

 : البيئة الخارجية

توجد الكثر من القوى أو املتغرات التى تقع خارج املنظمـة األمـر الـذى ينـتج عنـه فقـدان املنظمـة 

هـا والـسيطرة عليهـا وقـد تلسلطة الرقابة عليها والتحكم فيها لذلك سـميت بـاملتغرات التـى يتعـذر مراقب

رش أو غر مبارش عىل مقدرة املنظمة ىف الحصول عىل املدخالت وعـىل أصبحت هذه البيئة تؤثر بشكل مبا

 : عمليات تحويلها إىل مخرجات وتنقسم هذه املتغرات إىل مجموعتن ها

 :وهى تشمل القوى التالية :البيئة الخارجية الكلية 

 البيئة السياسية والترشيعية للخدمات الصحية - 

لفلسفة واألسلوب السيايس املتبع ىف دولـة مـا سـواء كـان ويقصد بالبيئة السياسية هنا النظام وا

ذلك أسلوب ديكتاتورى أو اشرتاى أو رأساىل وتأثر ذلك عىل النظام وانعكاسه عىل الترصفات االجتاعيـة 

 .واالقتصادية والقانونية

 : ًوعرفت أيضا بأنها 

 ادارت الحكومة واألحزاب ، وهى بالتحديد)1(تلك التنظيات التى ال تختص باالعال التجارية" 

 ".ونقابات العال التى مكن أن تؤثر عىل عمليات منشأة معينة 

 

 – االسـكندرية – وتطبيق االسرتاتجيات ىف منشأه االعـال  تحليل وبناء واختيار– السياسات االدارية –عىل الرشقاوى . د )1(

 .153 بدون سنة نرش ص–املكتب العرى الحديث 
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 أهمية البيئة السياسية 

 :تنبع أهمية البيئة السياسية ما يىل 

يؤثر النظام السيايس عىل املجتمع بصفة عامة وعىل القطاع الصحى بصفة خاصـة، وذلـك مـن خـالل - أ

ظيم امداد ذلك املجتمع بإحتياجاته بصفة عامـة وبالخـدمات الـصحية القرارات الرشعية لتخطيط وتن

 .بصفة خاصة، وأيضا الرقابة عىل أداء هذه الخدمات

أن القرارات السياسية ما هـى إال ترجمـة ألحـوال املجتمـع االقتـصادية واالجتاعيـة والروحيـة ولـذا - ب

 .   وظروفه ومشاكله الصحيةفالقرار السيايس املتعلق بالخدمات الصحية مرتبط بأحوال املجتمع

أن النظام السيايس هو الذى يحدد فلسفة أداء الخدمات وطرق أدائهـا وتنظيمهـا والرقابـة عليهـا مـا - ج

 . يضمن إشباع احتياجات املجتمع وصيانة موارده البرشية واملادية وتحقيق العدالة بن افراده

ائح املعمـول بهـا ىف مجتمـع مـا والتـى عـىل مجموعـة القـوانن واللـو" فيقصد بها أما البيئة القانونية

 . أساسها تنشأ العالقات القانونية وبها مكن حاية الفرد واملجتمع من أى خالفات أو منازعات قد تنشأ

هذا ويتطلب اإلدارة الرشيدة للنشاط التسويقى اإلملام متغـرات هـذه القـوى والتـى قـد تأخـذ أحـد 

 : األشكال التالية

 بالتسويق بشكل مبـارش وتـسنها الدولـة لـضان أن يكـون سـلوك مـنظات ةقالترشيعات املتعل -1

 ًاألعال ىف إطار محـدد وترجـع أهميـة تلـك التـرشيعات ىف أنهـا ملزمـة ومثـل قيـودا يجـب أن

  تؤخذ ىف الحسبان عند رسـم الـسياسات التـسويقية كـا أن دراسـة مثـل هـذه التـرشيعات قـد

من القوانن والتى تؤثر عىل تنظـيم وحركـة أداء األعـال  يلقى الضوء عىل أنواع الفرص املقدمة 
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وكذا حجم ونوعية التكاليف التى تحدث بسبب تلك اإلجراءات الحكوميـة وعـىل العوامـل التـى 

ًتفرض قانونا وتضع حدودا عىل التعامل ىف األسواق ً . 

 . الرقابة العامة والسياسة املالية -2

 . الترشيعات االجتاعية العامة -3

ًحكومة مـع الـصناعات الـرضورية مثـل عمليـات املـشاركة خـصوصا ىف مجـال الطـران عالقات ال -4

 .والنقل

ويالحظ هنا أن الترشيعات التى تصدرها الحكومات املختلفة واملتعلقة بالتسويق بشكل مبـارش 

 :عادة ما تسعى إىل تحقيق ثالث أهداف هى

 :حاية املستهلك -أ

 :  وهاويتحقق ذلك بأسلوبن يكمل أحدها اآلخر

ًوإدامـة بقائهـا وذلـك اعتقـادا بـأن املنافـسة هـى األسـاس املنظمة مجموعة القوانن التى تنظم 

 .األمثل لنمو االقتصاد وتطوره

مجموعة القوانن التى توفر األمن والسالمة للمستهلكن أو تلك التى تتعلق ببيع الـسلع الخطـرة 

  .وكيفية استعالها واستهالكها أو املحافظة عليها

 :حاية املجتمع -ب

ويقصد هنا حاية املجتمع ضد ترصفات األعال غر املنضبطة وذلك من خالل تحميلها بنصيب 

عادل من تكاليف األرضار والخسائر التى قـد تلحقهـا بالبيئـة وكـذا التـرشيعات الخاصـة بتخفـيض نـسب 

 . نظات خارج البالدالبطالة وكذا الترشيعات الرضيبية والترشيعات الخاصة بتحويل أرباح امل

 : حاية منظات األعال -ج

 :حيث قد يتم إصدار ترشيعات تتناول

 . املعونات التى تقدم إىل الصناعات املختلفة
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 . الحاية الجمركية والحصص االسترادية

 . القوانن التى تحدد نسب مساهمة األجانب ىف رؤوس أموال الرشكات الوطنية

نظر لتأثر العوامـل الـسياسية والقانونيـة عـىل التـسويق مـن خـالل وخالصة القول أنه مكننا ال

 . األمور التالية

يؤثر اإلنفاق الحكومى املقرر ىف امليزانية العامة للدولة عىل النـشاط التـسويقى سـواء كـان هـذا  -1

 . اإلنفاق مقرر للمرشوعات الهادفة إىل تخفيض معدالت البطالة أو حاية البيئة من التلوث

نشاط التسويقى بحجم اإلعالنات أو الدعم املقرر للقطاع الزراعى وكذا بـالقوانن الهادفـة يتأثر ال -2

 . إىل تنظيم هيكل املنافسة

يتأثر النشاط التسويقى بالقوانن الخاصة بحاية املستهلك وذلك من حيث وجوب تعديل املزيج  -3

 .التسويقى ما يتالئم مع نص وروح تلك القوانن

م البيئة السياسية والترشعية بالخدمات الصحية فـإن ذلـك راجـع إىل كـون أما عن أسباب اهتا

 .الخدمات الصحية تتميز بالخصائص التالية

 .ًأن الخدمات الصحية مكن أداؤها من خالل النشاط العام وأيضا النشاط الخاص -1

 . أن الخدمات الصحية يحس بالحاجة إليها كل من األفراد والجاعات -2

وائد االقتصادية واالجتاعية الناجمة عن تحـسن مـستوى الخـدمات الـصحية، أنه بالرغم من الف -3

 .دائهاأفإن هذا ال منع من تطبيق املعاير االقتصادية ىف 

أن الحاجــة للرعايــة الــصحية قــد يــشعر بهــا الفــرد أوال يــشعر كــذلك الحــال  -4

 بالنسبة للجاعة، فهنـاك الكثـر مـن األفـراد والجاعـات املـصابن بـاألمراض 

 ًوال يشعرون بـذلك، وال يحـدد هـذه الحاجـة سـوى األطبـاء احيانـا حيـث أن
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حجم الرعاية الطبية التـى يعتقـد خـرباء العـالج أن "  هى –  كا عرفها أحد الكتاب– الحاجة 

ًالشخص ىف حاجة إليها ليحـافظ أو يـصبح أكـر صـحة ممكنـة، إعـتادا عـىل املعلومـات الطبيـة 

 ".املتاحة 

ًحية تدخل أساسا ضمن أنشطة الدولة، وذلك ضانا لتحقيق التوازن االقتـصادى أن الخدمات الص -5 ً

 .واالجتاعى بن األفراد ىف املجتمع

ًوتأسيسا عىل ماسبق نجد أن الصحة تعد حاجة عامة تشبع الحاجات الجاعية وتحقق منفعتهـا، 

ًوتقـوم الدولـة بادائهـا اساسـا وإن كان هذا ال منع من كونها حاجة خاصة تشبع احتياجات الفرد الذاتيـة 

 .ويعاونها النشاط الخاص والتطوعى

 :السياسية وعنارص املزيج التسويقيالبيئة 

 : تؤثر البيئة السياسية والترشعية عىل عنارص املزيج التسويقي املختلفة من خالل ما يىل 

 النـوع تحديد طبيعة اداء الخدمات الطبيـة والـصحية املـؤداه بواسـطة املستـشفيات مـن حيـث -1

 .والكثافة والشمول

 . تحديد أسعار الخدمات والعمليات الجراحية بأنواعها املختلفة -2

ًالرتاخيص املمنوحة ملؤدى الخدمات الصحية املختلفة سواء كانوا افـرادا أم مستـشفيات أو مراكـز  -3

 .صحية أو غرها

 .تحديد القوانن والقواعد االخالقية املتعلقة بأداء الخدمات الصحية -4

 .د أماكن ومواقع املستشفيات املؤدية للخدمات الصحيةتحدي -5

 Feldstein، J . P. Health Care Economics، ( New York. John wiley & Sons، 2001) PP.77 – 78. 
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واذا ما تدبرنا الفروق بن املستشفيات التى ال تهدف لتحقيق أرباح  واملستشفيات الخاصـة ىف 

 :تآثر القوى البيئية السياسية عليها نجد ما يىل

 عن الخاصة، وهـذا أن القوى السياسية ذات تأثر اكرب عىل املستشفيات التى ال تهدف لتحقيق أرباح -1

ما إنعكس اثره عىل االنشطة التسويقية مـن حيـث الفلـسفة واالهـداف والتخطـيط الطويـل األجـل 

 .والتسعر والتوزيع والرتويج وإجراءات التشغيل واولويات الربامج الصحية

أن املستشفيات الحكومية التـى ال تهـدف للـربح ذات عالقـات أشـمل وأكـرب بـالقوى الـسياسية عـن  -2

ًشفيات الخاصة، وهذه العالقات تخلق فرصا ومثل قيودا تسويقيةاملست وهذا فضالً عن التعامل مـع . ً

فئة عريضة من املواطنن تقوم بخدمتهم سواء وفقا للدسـتور والقـوانن املطبقـة أو لكـونهم دافعـى 

 . رضائب

املمنوحــة أن املستــشفيات التــى ال تهــدف لتحقيــق أربــاح لــيس لــديها درجــة االســتقالل واملرونــة  -3

للمستشفيات الخاصة، وهذا يؤثر عىل نطاق ومدى ورسعة تنفيذ األنـشطة التـسويقية، فعـىل سـبيل 

املثال نجد تغير هيكل االسعار، واالعالن، الرتكيـز عـىل قطـاع مـن القطاعـات التـسويقية وادخـال أو 

 املستشفيات سحب برنامج صحى معن تتمتع فيها املستشفيات الخاصة بدرجة مرونة وإستقالل اكرب

 .الحكومية التى ال تهدف للربح

 : الصحية للخدمات االجتاعية البيئة -ب

 القـيم تلـك     " عـىل عمومـا تنطـوى ولكنهـا االجتاعيـة للبيئـة محدد تعريف تحديد يصعب

 لـه بربـاط بعـضها مـع وتـرتابط معينـة منطقة ىف تعيش الناس من جاعة تعتنقها التى والرغبات وامليول

  ".مشرتكة وصفات خصائص
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  - :يىل ما االجتاعية البيئة دراسة أهمية وتنبع

 تحملـة مـا البيئـة لهذه توصيف من البد ولذا متميزة اجتاعية بيئة ظل ىف يعمل القرارات متخذ أن -1

 . الصحية الخدمات أداء عىل واملؤثرة االجتاعية املظاهر عىل للتعرف ومعتقدات قيم من

 االجتاعيـة واالحتياجـات بـالواقع ارتباطـا وأكـر )1(دقة أكر املسئولن عن تصدر التى القرارات جعل -2

 . املتغرة

 والتخطـيط عامـة بـصفة القـومى املـستوى عـىل التخطـيط ىف يـساعد االجتاعيـة البيئة توصيف أن -3

 .مختلفة برامج من يصاحبه وما خاصة بصفة الصحى

 االعـالم وسـائل عىل املفروضة الجهود تحديد من مكن الصحية للرعاية االجتاعية البيئة توصيف أن -4

 . املجتمع ىف لألفراد الصحى والتثقيف التوعيه ىف الصحة ووزارة املختلفة

 والظـواهر والـنظم االنـسان فهـم وايـضا )2(الـسائدة االجتاعيـة واالعـراف والتقاليد العادات فهم أن -5

 العالقـات لـشبكة وتحديـدها االفـراد سلوك ىلع تأثرها ومدى املجتمع ىف تعمل وكيف .. االجتاعية

 يـؤدى ولكنـه الخدمة لتقديم الصحيحة الطريقة عىل التعرف إىل فقط ليس ذلك يؤدى .. االجتاعية

 ىف منهـا االسـتفادة محاولـة ثـم ومـن املجتمـع ىف املتاحة االجتاعية االمكانات عىل التعرف إىل ايضا

 . افضل بشكل الخدمة تلك تطوير

 التجاهـات العـام االطـار تحديد ىفً هاماً دورا تلعب االجتاعية واملعاير القيم ان -6

  بـدور االجتاعيـة التنـشئة قيـام عـن فـضال والعـالج واملـرض الـصحة نحو الناس

 كليـة التجـارة واالقتـصاد ،العلـوم االجتاعيـة مجلـة ، استخدام املؤرشات ىف التنميـة االجتاعيـة،اسحق يعقوب القطب )1(

 .65 – 64ص) 1978 يناير ،العدد الرابع ( ، جامعة الكويت–والعلوم السياسية 

جهـاز تنظـيم االرسة والـسكان : دراسـات سـكانية " رؤى جديـدة للتعلـيم الـصحى" عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهـاب  )2(

 .60 – 59ص) 1984سبتمرب /  يوليو70العدد (
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 وتلـك القـيم هذه تؤخذ أن البد ولذا جيل إىل جيل من االجتاعية واملعاير القيم هذه نقل ىف رئيىس

 الفرديـة العوامـل عـىل الرتكيز من البد وذلك الصحى التعليم لربامج تخطيطال عند االعتبار ىف املعاير

 . واملرض للصحة املصاحبة

 التغـرات مثـل االجتاعيـة بـالقوى الثقافـة هـذه تتـأثر وكيف للمجتمع " الصحية الثقافة " فهم أن -7

 بــن العالقــة تغــر ىف يــساعد املجتمــع ىف واالقتــصادية الــسياسية والتنظــيات والثقافيــة االجتاعيــة

 برنـامج وتـصميم تخطـيط ىف فاعليـة أكـر بـدور النـاس يقـوم بحيث الخدمة عىل والقامن املجتمع

 حـول الـصحية بالخدمـة والقـامن املجتمـع بـن التقـارب عـىل يعمـل بالشـك وهذا الصحية للرعاية

 التـاىل الـشكل ىف اك التباعد أو التقارب مدى ويتحدد املناسبة والحلول الصحية والحاجات املشكالت

 .الصحية الرعاية مجال ىف واملشتغلن املجتمع بن الحوار الجراء االلتقاء يبن الذى
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   )1(.الصحية الرعاية مجاالت ىف واملشغلن املجتمع بن التداخل

          

 الخـدمات أداء ءةكفـا عىل سلبيا تأثرا باملستشفى الزوار جمهور لدى السلبية السلوكية العادات تؤثر -8

  )2(:ىف بدورها تتمثل والتى الصحية

 . املقررة الزيارة أوقات غر ىف املرىض زيادة- أ

 . املرىض لبعض تقدمها محظور اطعمة احضار- ب

 . املستشفى نظافة عىل يؤثر ما باملستشفى الخاصة واملمرات املرىض بغرف متعددة مخلفات ترك- ج

 .العمل أوقات غر ىف الزيارة ملحاولة والزجاج اباالبو مثل املستشفى تجهيزات بعض اتالف- د

 . األثار السلبية لسلوكيات االفراد ىف البيئة االجتاعية املحيطة باملستشفىومن هنا تتضح 

 

 .66 ص2001 سبتمرب 70 دراسات سكانية املجلد العدد - رؤى جديدة للتعليم الصحى –عبد الوهاب ابراهيم  )1(

 – حالة عملية ىف العوامل املحددة لكفاءة اداء الخدمة الصحية ىف احدى مستشفيات وزارة الـصحة –أحمد مصطفى . د )2(

 الجهاز املركزى للتنظيم واالدارة
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 : هذا وتنقسم البيئة االجتاعية إىل ثالث مجموعات اساسية هى

 : املجموعة األوىل

ة لألفراد والكثـر مـن هـذه القـيم تتـأثر وهى تتضمن أنظمة الحياة الشخصية والقيم االجتاعي

بالزمن وتتغر ومن أمثلة تلك املجموعة مفاهيم الزواج واالقتصاد والتوفر واالعتاد عـىل الـنفس والعمـل 

 .الجاد

 :املجموعة الثانية 

 : وتتضمن مشاكل اجتاعية غر شخصية مثل

 . تلوث البيئة

 .حفظ املصادر التى ليس لها بديل

 . ة ىف النتوجات والوظائف توفر السالم

 :املجموعة الثالثة 

 : وهى ما يطلق عليها مجموعة حاية املستهلك وتتمثل هذه الحقوق فيا يىل 

حق األمان ويتمثل ذلك ىف عدم إنتاج السلع التـى ال يتـوفر فيهـا األمـان للمـستهلك وذلـك عنـد  -أ 

 . استعالها

بإنتاج تشكيلة سلعية للمستهلك بحيـث يكـون حق االختيار ويتمثل ىف أن تقوم الرشكات املنتجة  -ب 

 . له الحق ىف االختيار واملفاضلة بينها إلشباع حاجاته

 . حق االعرتاض أى حقه ىف رد السلعة إذا قدمت إلية بدون املواصفات املعلن عنها -ج 

حق اإلعالن ويعنى حق املستهلك ىف الحصول عىل املعلومات الصادرة عن السلعة التـى تـساعده  -د 

 .يد قرارته الرشائيةعىل ترش

هــذا ويالحــظ أن هــذه القــوى االجتاعيــة تــؤثر إىل حــد كبــر ىف النــشاط  

  التسويقى فال توجد منظمة تستطيع مثال أن تقوم بإنتاج منـتج ال يتفـق مـع عـادات

 



70

املجتمع وتقاليده األمر الذى يفرض عىل رجـل التـسويق القيـام بدراسـة الـرتاث الثقـاىف للمجتمـع وقيمـه 

وتقاليده ومحاولة تحليل هذا الرتاث عند تقسيمه للسوق إىل فئات مكن التعامل معها مع األخـذ وعاداته 

ًىف االعتبار أن دور رجل التسويق يكون قارصا عىل تعير القيم الغر راسخة كا أن الرأى الذى ينبنـى عـىل 

 ً.موقف يؤيده يصعب تغيره ألنه يكون راسخا

 :البيئة الدمغرافية -ج

ًالعوامل الدمغرافية من العوامل الخارجة ماما عن سيطرة املنظمة وهى تؤثر فيها غر أن تعترب 

املنظات ال تستطيع السيطرة عليها لذلك عىل املنظات االخذ ىف االعتبار تـأثر تلـك البيئـة عـىل النـشاط 

 :والسيا فيا يتعلق باآلòالتسويقى 

  .من حيث الرتكيب العمرى

رى للسكان له نتائج عىل النواحى االقتصادية واالجتاعية التى يجب متابعـة تغراتهـا ان الرتكيب العم

عند رسم سياسة التنمية االقتصادية واالجتاعية ومن أهم التطورات ىف الرتكيب العمرى للسكان والتى لها 

 : انعكاس عىل الخدمات الصحية املطلوبة وهى

 . ة بإجاىل السكان سنة مقارن12ازدياد نسبة األطفال أقل من  -1

 . سنة فأقل والتى مثل النسبة الغالبة ىف إجاىل السكان65 -12كرب نسبة االفراد من  -2

وجود ظاهرة التقدم ىف العمر وزيادة عدد املسنن ونسبة املعمرين وخاصة بعـد تحـسن مـستويات  -3

 :ذلك كا يتضح فيا ييل، والصحة العامة تبعا للتقدم ىف وسائل الوقاية والعالج من االمراض واالوبئة

 .  سنة فأكر65ازدياد نسبة املعمرين  -أ 

 ازدياد نسبة املعمرين من االناث بصفة عامة  -ب 

 . نة باألناثرازدياد نسبة املعمرين من الذكور ىف الحرض والريف مقا -ج 
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 لنجـد ان ةؤداوهذا الرتكيب العمرى للسكان له اثار جلية عىل الخدمات الصحية املطلوبـة واملـ

ة سن خدمات صحية متميزة نظرا ملا مكن أن يصيب كل فئة من امراض فعىل سبيل املثال يـصاب لكل فئ

 سنوات مجموعة من االمراض املعوية، وامراض سـوء التغذيـة ومـا يـصاحب ذلـك مـن 5السكان اقل من 

لك ارتفاع الوفيات االطفال الرضع، والسكان ىف سن املراهقة مرض حـب الـشباب وغـره مـن االمـراض كـذ

ويالحظ ايضا ان سلوك .. يتعرض السكان الكبار ىف السن ألمراض القلب وتصلب الرشاين واالمراض املزمنة 

 لهذه الفئات يختلف من فئة عمرية الخرى، وهذا ما ينعكس ىف تزايـد الخـدمات الـصحية املـؤداه املرىض

 خـدمات صـحية معينـة فـضال  سنة فأكر تحتاج إىل60باملستشفيات فنجد عىل سبيل املثال ان فئة العمر 

عن استخدام املستشفيات بصورة مختلفة عن فئات العمر االخرى وذلك من حيـث ايـام املـرض، خـدمات 

 .االطباء، التمريض، خدمات املعامل واالشعة

 :السكان من حيث الجنس 

عـىل يختلف عدد السكان من حيث الجنس وهذا االختالف يؤثر عىل تكرارية كثر من االمراض، فنجد 

سبيل املثال ان مرض الرشيان التاجى يزداد بن الرجال عن النساء، وكا يزداد رسطان الرئة بن الذكور عنه 

ىف االناث، كذلك تبن ان النساء أكر عرضة لألمراض العصبية عـن الرجـال، وهـذا االختالفـات بـن الـذكور 

 -:ت حيث نجد واالناث كان لها اثار متعددة عىل الخدمات الصحية باملستشفيا

وجود خدمات صحية خاصة بكل فئة فالخدمات الصحية املطلوبة  للذكور تختلف عن الخدمات  -1

 الصحية لالناث، فضال عن وجود خدمات صحية تخص النوعن

 .ة االقامة باملستشفيات لكل فئة والعالج، ومتوسط فرتاختالف سلوك املرىض -2

 



72

 :السكان من حيث الساللة 

 حـدوثها ىف جاعـات سـاللية معينـة دون جاعـات اخـرى فاالنيميـا اكـر بعض االمراض يتكرر

انتشارا بن الزنوج، كذلك ترتفع معدالت الخصوبة بالتدرن الرئوى وتزداد معدالت وفيات االطفال وتنتـرش 

االمراض الطفيلية بن امللونن بنسبة أعال منها عن البـيض، ويرجـع ذلـك غالبـا إىل االختالفـات االجتاعيـة 

 .والبيئية بن الساللتن

 :السكان من حيث الدخل 

أن انخفاض الدخل وما يصاحبه من االزدحام وزيادة الكثافة السكانية ىف االحياء املختلفة يـؤدى 

 .إىل انخفاض املستوى الصحى وانتشار االمراض

 :السكان من حيث املهنة 

ض التى تصيب كل مهنـة، هـذا يختلف السكان من حيث املهنة، وهذا ما أدى إىل اختالف االمرا

ما أدى إىل ظهور علم الصحة املهنية  بهـدف اكتـشاف االخطـار الـصحية واملهنيـة عنـد مـصدرها ووقايـة 

 .العامل بالوسائل الفنية البيئية والوقائية الطبية

 :السكان من حيث املوقع الجغرايف 

تميـزة واملتعلقـة ينقسم الـسكان إىل سـكان الحـرض وسـكان الريـف ولكـل مـنها خصائـصه امل

بالنواحى االقتصادية واالجتاعية والثقافية والتى انعكست عىل سـلوكهم وسـلوك االمـراض التـى تـصيبهم 

 -:حيث نجد 

انتشار الكثر من االمراض املتوطنة كالبلهارسيا واالنكلستوما، وامراض سوء التغذيـة بـالريف عـن  -1

 .الحرض

 .واعها بن الريف والحرضوجود امراض مرتبطة بصحة البيئة تختلف ىف أن -2
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 :السكان من حيث درجة التعليم 

يؤثر مستوى التعليم عىل سلوكيات األفراد بل ومط اسـتخدامهم للمستـشفيات كـذلك نجـد أن 

 .ازدياد نسبة املتعلات وما صاحبه من نزول املرأة للعمل وازدياد نسبة مساهمة املرأة إىل عدد املشتغلن

 :البيئة االقتصادية -د

صد بالبيئة االقتصادية جميع العوامـل التـى تـؤثر عـىل القـوة الـرشائية للمـستهلكن ومـاذج يق

اإلنفاق لديهم لذا فقد أصبح توافر القوة الرشائية لدى األفراد من الرشوط األساسية لقيام األسواق طاملا أن 

 . ًالرغبات وحدها ال تكون سوقا

 : صادية التى تؤثر عىل العمل التسويقى منهاهذا ويالحظ أن هناك العديد من العوامل االقت

  :)1(الدورات االقتصادية -أ 

ً نظــرا ألن هــذه حيــث تــسعى املــنظات إىل دراســة الــدورات االقتــصادية

ًالدورات عادة ما يتبعها مزيـدا مـن الفـرص أو املخـاطر التـسويقية فـإذا مـا أشـارت 

نى تزايد معدالت النمو ىف الظروف االقتصادية إىل حاالت رواج مستقبلية فإن ذلك يع

 ً املجتمع وزيادة إنفاق األفراد وكـرب حجـم وعـدد عمليـات التبـادل مـا يخلـق مناخـا

 .68 ص، مرجع سبق ذكره، التسويق الفعال،لحميدطلعت أسعد عبد ا )1(

عىل الرغم من أن غالبية االقتصادين قد أشاروا إىل أن دورة األعال مر بأربعـة مراحـل هـى الـرواج والركـود والكـساد  

 : هذا مع رضورة مالحظة ما يىل،ًواالنتعاش إال أن عددا آخر منهم ذكر أن دورة األعال ثالث مراحل فقط

 .تغرات والتقلبات ىف االقتصاد ال تحدث بشكل عفوى بل حسب اتجاه ومط معنن الا -1

ن املراحل التى تسود دورة األعال غر متشابهة وال متاثلة سواء كان ذلـك مـن حيـث طـول الـدورة أو شـدة وقـوة ا -2

 .التغرات

ًالتقدير خصوصا ىف الدول التى تعاى مـن أنه يصعب التنبؤ بطول أو قرص مدة الدورة فهى ال تسر وفق موذج كامل للتنبؤ و

 .ضعف البنية التحتية
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ًصالحا لزيادة اإلنتاج وزيادة الفرص التسويقية املتاحة للمستهلكن وتؤدى حاالت الـرواج إىل تحـول ميـول 

. فـاق العـام بحـاالت الـرواج والكـساداملستهلكن نحو رشاء املزيد من السلع الكاليـة ويـرتبط حجـم اإلن

وبالتاىل نجد أن اإلقالل منه يؤثر عىل حجم مبيعات منشآت األعال ىف السوق ويـسبب نـوع مـن الركـود 

االقتصادى ويصبح الحاجة ماسة إىل تقليل األنشطة التسويقية ىف مواجة نقص الطلب وتلجأ املـنظات إىل 

ًملرحلة االقتصادية الجديـدة ونظـرا لهـذه التـأثرات الكبـرة البحث عن فرص تسويقية جديدة تتوائم مع ا

للمتغرات االقتصادية فإنه من الرضورى أن يكون مديرو التسويق والعاملون معهم عىل درجـة كبـرة مـن 

الوعى واإلدراك لنتائج هذه املتغرات وآثارها حيث يفضل القيام بالترصفات التالية خالل مراحل الـدورات 

 : التجارية

ىف حالة الرواج يوسع التنظيم برامجه التسويقية وتضيف سلع جديدة للسوق كـا يفـتح أسـواق  -1

 . جديدة

ىف حالـة الركـود يجـب االنـسحاب مـن األسـواق الـضعيفة وإحـداث تغـرات جذريـة ىف الــربامج  -2

 . التسويقية

تحـسن ىف حالة بداية االنتعاش يجـب عـىل إدارة التـسويق إعـادة توسـيع قاعـدتها التـسويقية ل -3

 .املبيعات وزيادة األرباح

ويوضح الجدول التاىل أحد املحاوالت التى يجب أن يبذلها رجـل التـسويق لتحقيـق التوافـق بـن 

 .حاالت الكساد واملزيج التسويقى

 



75

 .إمكانيات املواءمة بن املزيج التسويقى وحاالت الكساد

 الرتويج التوزيع السعر املنتجات

 . خفض عدد املنتجات-1

 تقديم منتجات -2

 .رخيصة وعملية

 تبسيط وإلغاء بعض -3

 .املنتجات غالية الثمن

 استخدام أقل املواد -4

 .الخام

خفض السعر ألقل ما  -1

مكن لزيادة الطلب 

 .الكىل

 . زيادة حجم االئتان-2

 جعل قرارات التسعر -3

 .مركزية

 تعديد أنواع -4

املسموحات والخصم ىف 

 .األسعار

 . التوزيعزيادة منافذ -1

 زيادة الدوافع -2

واملكافآت الخاصة 

 .باملوزعن

 تعديل التوزيع ليكون -3

مبارشة بشكل أكرب وأكر 

 .ًالتصاقا بالعمالء

 زيادة تسهيالت -4

 .الرشاء للوسطاء

املحافظة عىل حجم  -1

 .الطلب

 زيادة حوافز -2

 .ومكافآت رجال البيع

 زيادة عدد املناطق -3

عة التى مارس فيها البا

 .نشاطهم

 إقناع فئات جديدة -4

 .للتعامل مع املنظمة

 

 : )1(التضخم  -ب 

أحـد العوائـق الرئيـسية ىف إنفـاق املـستهلكن والـذى مكـن أن  مثل التـضخم

 يحدث ىف أى مرحلة من مراحل الـدورات االقتـصادية وينـتج عـن التـضخم انخفـاض

يقية بـشكل عـام مثـل قـيم  قوة املستهلك الرشائية كا أنه يزيد من التكاليف التسو

  مــشرتيات املــواد الخــام الألزمــة لإلنتــاج األمــر الــذى يــؤدى إىل انخفــاض املبيعــات

 .67ص ،ذكره سبق مرجع ،التسويق ،وأخرون سويدان موىس نظام )1(

 ىف االرتفـاع مـن أعـىل بدرجـة والخـدمات الـسلع ملختلـف األسـعار مـستوى ىف املـستمر االرتفاع بالتضخم نقصد نحن 

 .الرشائية قدراتهم صتناق إىل يؤدى ما العاملن أجور مستوى
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ًحيث مثل التضخم تحديا كبرا إلدارة التسويق وخاصة ىف مجاالت التسعر وضبط التكاليف وتكون املهارة  ً

ًفراد بالرشاء حاليا خوفا من االرتفاع الضخم لألسعار مستقبالًهنا ىف إقناع األ ً. 

 :   )1(وأهم اآلثار املبارشة للتضخم عىل سياسات وبرامج املنظمة التسويقية ما يىل

يدفع التضخم باملستهلكن إىل محاولة التوفر ىف عمليات رشائهم ملـا يحتاجونـه مـن سـلع وخـدمات  -1

 : وذلك من خالل 

 . خيصة الثمن وبأحجام اقتصاديةرشاء السلع ر

 . الرشاء من التاجر الذى يعتمد أسلوب البيع بأسعار منخفضة

 .قيام املستهلكن بأداء الكثر من األعال والخدمات بأنفسهم

ًيجعل التضخم املستهلكن أكر تحسسا لتكاليف السلع وبالتاىل أسعار بيعهـا األمـر الـذى يجعـل مـن  -2

 . ًفا من أهداف اسرتاتيجية التسويقتخفيض تكاليف التسويق هد

قد ينشأ ىف أوقات التضخم رواج ىف أسواق بعض السلع السيا السلع رخيصة الثمن والرتفية والتسلية  -3

 . داخل املنازل والسلع سهلة اإلصالح والصيانة والسلع املصنوعة من قبل الشخص نفسه

يث نجد أن بعـض املـستهلكن يحجمـون ًقد يحدث ىف أوقات التضخم تناقصا ىف إنفاق املستهلكن ح -4

 . ًعن اإلنفاق والبعض اآلخر يزيدون من إنفاقهم خوفا من ارتفاع األسعار

 

 .128محمد املؤذن، مبادئ التسويق، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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 : السلوك اإلنفاقى  -ج 

مكن القول بأن لدى األفراد إدارة وتصميم لألنفـاق إذا كـان لـديهم مـيالً للـرشاء بـسبب توقـع 

باألضـافة إىل تـأثر العديـد مـن  حصولهم عىل اإلشباع من منتج معن وقـدرتهم عـىل رشاء هـذا املنـتج

لنفـسية مثـل توقعـات معـدالت العمـل ومـستويات الـدخل واألسـعار وحجـم األرسة واألوضـاع العوامل ا

 .االقتصادية بشكل عام

 :املنافسة  -3

يقصد باملناسبة تلك العملية املتفاعلة التى تحدث ىف السوق بن املنظات املختلفة للوصول إىل نفـس 

 الحـصة البيعيـة وتحقيـق مـستوى الـربح الزبائن ومحاولة إقناعهم بهدف زيادة املبيعات مـن ثـم زيـادة

فاملنظات ى تنجح ىف بلوغ أهدافها يجب أن تعرف كل شئ عن املنافسن مـن حيـث طبيعـة ... املنشود 

 وتـرتاوح ،املنافسة وتشكيله املنتجات املعروضة واملواصفات والخدمات التى يتم تقدمها قبل وبعـد البيـع

 :درجات املنافسة ىف السوق كا يىل

  

 :ىف املالية مصادرها أهم مثل والتى الرشائية القوة لفظ عليه يطلق ما الرشاء عىل بالقدرة نقصد نحن 

 .واالستارات يجاراتواإل الرواتب مثل معينة زمنية فرتة خالل الفرد يتسلمها التى األموال كمية وهو ،الدخل -

 .االدخار أو اإلنفاق إىل يوجه قد وهو الرضائب خصم بعد املتبقى املبلغ وهو) فيه للترصف القابل (املتاح الدخل -

 .الرتفيه أو السياسية الخدمات إىل يوجه قد وهو الرضورية الفرد حاجات عىل اإلنفاق بعد املتبقى الدخل -

 .الحارض الوقت ىف املستقبىل الدخل إنفاق خالل من األفراد شرتياتم زيادة عىل يساعد وهواالئتان  -

 .محددة زمنية فرتة عرب الفرد لدى املنتجة األصول وهى الروة -
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 : املنافسة التامة -أ 

وهى تعنى وجود عدد كبر من املنظات التى تبيع نفـس الـسلعة ويعلـم املـستهلك ذلـك وتكـون 

مهمة رجل التسويق هنا متمثلة ىف بذل قصارى الجهد لتحقيق والء املستهلكن للعالمة التجارية التى ميـز 

 .سلع املنظات التى ينتمون إليها

 :املنافسة االحتكارية -ب 

بوجود عدد كبر من املنظات والتـى تبيـع منتجـات مختلفـة وبطـرق مختلفـة ولكنهـا وتتميز 

متنافسة، كا أن العمالء ليس لديهم صورة كاملة عن تلك املنتجات أو حتى سياسات أسعار أو توزيـع 

تلك السلع والتنافس هنا يكون ىف مستوى األسعار وخدمات ما بعد البيع ومن أمثلة أسـواق املنافـسة 

تكارية سوق بيع السيارات حيث يكون دور رجل التسويق هنا إعداد الـسياسات التـسويقية التـى االح

 .تركز عىل املغريات البيعية وميزها عن السلع املنافسة

 : احتكار القلة  -ج 

وتتميز هذه املنافسة بوجود عدد محدود من املنظات الكبرة والتى تسيطر عـىل نـسبة كبـرة 

 ويكون لدى كل قسم منافس فكرة جيدة عن املنافسن اآلخرين كـا يكـون من السوق للمنتج نفسه،

لدية القدرة عىل بناء سياسة تسويقية منافسة وقوية غر أن املستهلك ال يكـون عـىل علـم كـاف بكـل 

هذه السياسات، وتكون مهمة رجل التسويق هنا الرتكيز عىل الوسائل الرتويجية والفنية والتكنولوجيـة 

 .لتطوير املنتجاتوذلك كوسيلة 

  
 :االحتكار  -د 

وهنا يوجد بالسوق منظمة واحدة هى التى تقوم بإنتـاج الـسلعة، أو الخدمـة 

ــرامج  ــن ب ــبها م ــد يناس ــا ق ــضع م ــسوق وت ــة بال ــذه املنظم ــرد ه ــم تنف ــن ث وم

 واسرتاتيجيات تسويقية، وال يعنى ذلك عدم وجود جهـود تـسويقية بـل إنـه عـىل
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 رغبات العمالء وترشيد استخدام املنتجات وأن تبـذل مـن الجهـود إدارة التسويق أن تعمل عىل دراسة

 .وكذا مع نوعيات املستهلكن املتعامل معهم –أساسية أم كالية  –ما يتناسب مع طبيعة السلعة 

 .ًويوضح الجدول التاىل تلخيصا موجزاً ملا سبق ذكره

 )1(هيكل املنافسة

 االحتكار الكامل احتكار القلة املنافسة االحتكارية املنافسة الكاملة الخصائص

ًعدد كبر جدا سواء  عدد املنافسن 

من البائعن أو 

 املشرتين

عدد قليل من  عدة بائعن ومشرتين 

 البائعن 

 بائع واحد

حجم املنظات 

 املنافسة 

يتغر من حالة ألخرى  صغر

حسب الصناعة 

 وظروفها 

 ليس هناك منافسن كبر

طبيعة السلعة 

 فسمحل التنا

متشابهة إىل حد 

 التاثل 

هناك تفاوت فيها 

والسيا ىف مستويات 

الجودة وخدمات ما 

 بعد البيع

قد تكون متشابهة أو 

 متايزة 

فريدة فال يود أى 

 بدائل لها

مدى سيطرة البائع 

 عىل األسعار 

تعتمد عىل درجة  ًمعدومة تقريبا

التايز بن السلع 

 محل التنافس

هناك سيطرة بحرص 

 شديد

السيطرة كاملة ىف 

حدود ما تسمح به 

القوانن واألنظمة 

 الحكومية

إمكانية دخول 

 منافسن جدد

 ًصعبة جدا صعبة سهلة ًسهلة جدا

 .43ص ،ذكره سبق مرجع ،التسويق مبادئ ،عبيدات محمد )1(
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هذا وبصفة عامة فإنه يجب عىل مـدير التـسويق أن يطـور اسـرتاتيجية فاعلـة للتعامـل مـع البيئـة 

 :فسية حيث تتكون هذه االسرتاتيجية من ثالثة محاور هى التنا

 .تحديد موارد املنظمة وأهدافها واألرباح املتوقعة -أ 

 .تحديد األسواق املربحة التى يتوجب اللجوء إليها ىف ضوء موارد املنظمة -ب 

تحديد الطريقة التى سيتم اتباعها خالل عملية املنافسة بحيث يصبح لدى املنظمة ميزة تنافسية  -ج 

 . السوقىف

واألن إذا ما تم الرتكيز عىل القطاع الـصحى فـإن دراسـة البيئـة االقتـصادية تتحـدد أهميتهـا مـا 

  )1(:يىل

 .أن السلوك االستهالى يتأثر بالعوامل واملتغرات االقتصادية املختلفة -1

وكها أن البيئة االتصادية تعد املناخ الذى تعمل ىف ظله املنظات املختلفة، والـذى يـؤثر عـىل سـل -2

 .أو االيجاببالسلب وأدائها أما 

مـدى اخـتالف نوضـح وقبل الحديث عن املتغرات االقتصادية العاملة ىف بيئة الرعايـة الـصحية 

 :)2(صناعة الخدمات الصحية عن القطاعات االقتصادية والخدمية عىل النحو التاىل

ف دوافـع كـل مـنها مع إختال...) مستشفيات، مدارس طبية (وجود قطاعات عديدة ىف الصناعة  -1

فعىل سبيل ذلك نجد أن املستشفيات التى ال تهـدف للـربح، تـسعى إىل تقـديم الخدمـة العامـة 

 .بينا تركز املستشفيات التى تهدف إىل الربح نحو تحقيق األرباح

 .٪ من االنفاق باملستشفيات60صناعة الخدمات الصحية تتميز بكثافة العالة فاملرتبات تصل إىل  -2

 .65ص) 1979ر الجامعات املرصية، دا: االسكندرية (ابراهيم الغمرى، السلوك االنساى )  1(

(2) Mckinlay، J . B . (ed) Economics and Health Care، Amillink Reader، L ، (London : The Massachusetts 

Institue of Technology،1981) PP.94. 
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القطـاع الـصحى، ولـذا ال يوجـد الترشيعات والقوانن الصحية تحدد املؤهالت والخربات العاملة ب -3

 .دخالء عىل الصناعة

هناك ضغوط تحتم انفاق الكثر من االموال ىف التطورات التكنولوجية للمستشفى مجرد اتاحتهـا  -4

 .وظهورها، وىف بعض االحيان قبل معرفة كفاءتها وفعاليتها

قهـا، فاالنفـاق الكثـر ان املستشفى الحكومى تحصل عىل االعتادات املالية الالزمة لها وفقا النفا -5

 .يعنى اعتادا أكرب ولذا فالدافع للكفاءة غر وارد

 .ان اسعار الخدمات الطبية ال ترتبط وتكلفتها ىف املستشفى التى التهدف للربح -6

 .ان طبيعة وحجم العالج يتحدد من خالل االطباء -7

الطبية ولـذا هنـاك ان املستهلكن يفتقدون إىل املعلومات للحكم عىل االسعار، وجودة الخدمات  -8

 .صعوبة ىف تقييم املنتج ومقارنة االسعار

 : املتغرات االقتصادية العاملة ىف البيئة االقتصادية للخدمات الصحية 

 معدالت الفائدة عىل القروض -أ 

 تتزايــد اســتثارات قطــاع الخــدمات الــصحية ســواء اســتثارات القطــاع الحكــومى والعــام أو 

دة ىف االسـتثارات قـد تحتـاج ىف مويلهـا اىل اللجـوء نحـو الحـصول عـىل  وهـذه الزيـا،استثارات القطاع

القروض من البنوك واملقرضن وغرها ما ادى اىل تزايد حجم االئتان املمنوح من البنوك وهذا يـصاحبة 

  وما يؤدية هذا من،زيادة ىف اسعار الفائدة عىل القروض وهذه الزيادة تؤثر عىل القرارات ىف املستشفيات

 .اثار عىل تكلفة اداء الخدمات الصحية
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 معدالت البطالة  -ب 

فلـو ان معـدل البطالـة مرتفـع فـان  )1(تؤثر معدالت البطالة عىل القرارات االداريـة للمـنظات

 فـضال عـن قيامهـا بـدفع مرتبـات ،املنظمة مكنها اختيار ما تحتاجة من سوق العالة الذى يتسم بـالوفرة

 اما اذا كـان معـدل البطالـة مـنخفض حيـث تكـون العالـة ،ذين تم اختيارهممنخفضة لهؤالء العاملن ال

 . املاهرة مطلوبة فان االدارة تقوم بدفع مرتبات مرتفعة لجذب هذه العالة املاهرة

واملستشفيات بصفة عامة تعاى من وجود عجز دائم ىف بعض التخصصات الطبية مثـل تخـصص 

ب والصدر وكذلك النقص العام ىف اعداد املمرضـات حيـث يقابـل املخ واالعصاب والحروق والتجميل والقل

ىف مقابـل ممرضـة واحـدة طبيـب عادة كل طبيب اربعة من هيئات التمريض بينا الوضع الحـاىل وجـود 

وهذه الندرة أدت إىل قيام املستشفيات االستثارية بدفع مرتبات باهظة للتخصـصات النـادرة وماصـاحبة 

 .  الصحية للمرىضمن ارتفاع تكلفة الخدمات

 نوع املنافسة  -ج 

تتضمن املنافسة كال من املنافسة عىل املستهلكن واملنافسة عىل موردى املـواد الخـام واالجهـزة 

 .وقطع الغيار

 االنفتاح االقتصادى  -د 

  -:مثلت أهداف االنفتاح االقتصادى ىف املجال الصحى فيا يىل 

 ،ات االقتـصاد القـومى املـرصى عـىل التـصدير ومن ثم تنميـة قـدر،ما يقابل االنتاج من مشكالت -1

 . واملساعدة ىف تحقيق توازن ميزان املدفوعات

 . اتاحة الفرص للعالة وتدريب العال عىل وسائل االنتاج الحديث -2

 

 .2010 لعام مرص ىف الصحة اسرتاتيجية حول دراسة – املرصية الصحية الخريطة مرشوع – الصحة وزارة )1(



83

 . اطالق طاقات القطاع الخاص ليقوم بدوره اىل جانب القطاع العام -3

 أهداف االنفتاح االقتصادى ىف املجال الصحى 

 : االهداف فيا يىل مثلت هذه 

 . التوسع ىف اقامة املستشفيات العالجية -1

 . التوسع ىف اقامة دور التأهيل والرعاية الطبية ورعاية املسنن -2

 فضال ، ما يوفر نفقات ارسال املرصين للخارج للعالج،توفر الخدمات الطبية عىل مستوى عاملى -3

 يحقـق دخـال اضـافيا مـن الـسياحة  مـا،عن امكانية جذب ابناء منطقـة الـرشق االوسـط ملـرص

 . العالجية

 : أثار تطبيق سياسة االنفتاح االقتصادى ىف القطاع الصحى

لقد شهد القطاع الصحى كغـره مـن القطاعـات االقتـصادية والخدميـة اثـارا متعـددة لـسياسة 

ثـار سـلبية  وهذه االثار م تكن ىف مجموعهـا آثـار ايجابيـة بـل كانـت هنـاك بعـض اال،االنفتاح االقتصادى

  -:ونربزها فيا يىل

 األثار االيجابية  -أ 

ــاح االقتــصادى عــىل املستــشفيات بــصفة عامــة وعــىل  ــار االيجابيــة لــسياسة االنفت تتبلــور االث

 : املستشفيات االستثارية بصفة خاصة فيا يىل

اســتخدام التكنولوجيــا الطبيــة الحديثــة حيــث االجهــزة الطبيــة املتقدمــة واالســاليب العالجيــة  -1

 . لتشخيصية الحديثة مثل العالج بالنظائر املشعة اجهزة التصوير املقطعى ملخوا

ساهمت سياسة االنفتاح االقتصادى ىف زيادة اجور االطباء واملمرضات والفنين وتحسن احـوالهم  -2

 1500 – 1200املعيشية اىل الحد الذى نجد فية ان رئيسة فريق التمريض تحصل عىل مرتب مـن 

 . ستشفيات االستثارية ىف مرصجنية ىف بعض امل
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جــذب رؤوس االمــوال االجنبيــة املختلفــة لالســتثار ىف القطــاع الــصحى وان كانــت املــساهات  -3

 . املختلفة للدول العربية واالجنبية ىف هذا القطاع ما زالت محدودة

مـن االفـراد سـواء مـن االطبـاء مـن التخصـصات أو مـن خلق فرص عمل جديدة لفئات متعددة  -4

 . املمرضات أو املساعدين والفنين واالدارين وغرهم

أجتذاب رؤوس االموال الوطنية سـواء مـن القطـاع الخـاص أو القطـاع العـام بوحداتـه املختلفـة  -5

 . للدخول ىف استثار اموالة ىف القطاع الصحى

 االنفتـاح االقتـصادى ىف القطـاع الـصحى حيـث لجـوء كأحد اهـداف" السياحة العالجية"تحقيق  -6

 فـضال عـن لجـؤ بعـض ،اعداد كبرة من ابناء الدول العربية الشقيقة للعـالج بهـذه املستـشفيات

 . السفارات بجمهورية مرص العربية لعالج اعضائها ىف هذه املستشفيات

ق سياسـة االنفتـاح ازدياد الطاقة الرسيرية ملستشفيات القطـاع الخـاص بـصفة عامـة منـذ تطبيـ -7

 .االقتصادى

ساعد النفتاح االقتصادى من خالل تشجيع القطاع الخاص عىل االستثار ىف القطاع الـصحى عـىل  -8

وجود خدمات صحية متنوعة ومتدرجة املستوى حيث توجد الخدمة العالجية املجانية والخدمـة 

ميرسة خدمة عالجية بأجور و) العالج االقتصادى باملستشفيات الحكومية (العالجية بأجور رمزية 

وخـدمات العـالج الخـاص ) الؤسـسة العالجيـة(وخدمات عالج القطـاع العـام ) جمعيات خرية(

املؤداة بواسـطة املستـشفيات االسـتثارية والتـى متلـك معـدات واجهـزة طبيـة حديثـة وهـذه 

  )1(.الخدمات تتالئم والطبقات املختلفة باملجتمع

  -:ملزيد من التفاصيل راجع ىف  )1(

 .2005اغسطس / ، يوليو439 مجلة غرفة االسكندرية التجارية، استعراض اوضاع االستثار ىف الفرتة املاضية، العدد -
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 االثار السلبية  -ب

 -:وعة االثار السلبية الناتجة عن االنفتاح االقتصادى ىف مجموعة االثار التالية تتحدد مجم

ارتفاع اسعار العالج الخاص واملغااله ىف تقـدير اتعـاب االطبـاء واملستـشفيات ونفقـات االقامـة ومـن  -1

 . الدواء وم توفق جهود وزارة الصحة ونقابة االطباء ىف السيطرة عليها

اءات البـرشية مـن االطبـاء واملمرضـات والفنيـن واالداريـن مـن املستـشفيات انتقال الكثر من الكفـ -2

املختلفة اىل املستشفيات االستثارية حيث كرب حجم املرتبات بها مقارنة بباقى االنـواع املختلفـة مـن 

 . املستشفيات

مر ىف عدم تنفيذ املستشفيات واملراكز الطبيـة واملواقـف عليهـا للعمـل داخـل الـبالد كـذلك م يـستث -3

 .  ٪ فقط حتى نفس الفرتة58رؤوس اموالها املوافق عليها سوى 

٪ مـن 55٫3م تحقق املستشفيات واملراكز الطبيـة املوافـق عليهـا مـن فـرص للعالـة املـرصية سـوى  -4

٪ من االجور املستهدفة وذلك لتأخر تنفيذ املستشفيات واملراكز الطبية املوافـق 42٫7املستهدف وكذا 

 . سباب التأخرعليها وال يعرف ا

 ).2010العدد االول (اثر املرشوعات املنشأة وفقا لقانون االستثار عىل االقتصاد القومى .  بنك مرص، النرشة االقتصادية-

 .2000 محمد دويدا، االقتصاد املرصى بن التخلف والتطوير، االسكندرية، دار الجامعات املرصية -

 ).1976، 363العدد ( سلوى سليان، االستثار ىف االقتصاد املرصى، مرص املعارصة -

 . الجهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء، مرجع سبق ذكره-

 مـارس 5 (151قتصاد القومى بعد عرش سنوات من االنفتاح االقتصادى، املـال والتجـارة، العـدد  محمد رضا عبد الحليم، اال-

2005.( 

 عاطف صدقى ومصطفى السعيد، البنوك االجنبية والتنمية االقتصادية ىف مرص ىف ضوء سياسة االنفتاح االقتـصادى، دراسـة -

 .2000 مقدمة اىل ندوة البنوك الفرنسية واالجنبية ىف مرص، القاهرة
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 بـن محافظـات الجمهوريـة املختلفـة حيـث تعمـل هـذه عدم التوزيع العادل الرسة القطاع الخـاص -5

 :املستشفيات بدافع الربح حيث نجد االى

تركيز املستشفيات بالعواصم الكربى وما يصاحب ذلك من لجؤ املرىض من املحافظـات املختلفـة  -أ 

 . للعواصم وما يصاحب ذلك من مشاكل متعددة

عواصـم فـضال عـن عـدم تناسـبها مـع قلة اعداد االرسة ىف جميع املحافظات بصفة عامـة عـن ال -ب 

 . الكثافة السكانية لها

 . عدم وجود مستشفيات للقطاع الخاص محافظات الحدودية -ج 

  
 :البيئة التكنولوجية -هـ

 كافة املتغرات املرتبطة باالبتكارات العلمية والتطوير التقنى ىف إنتاج مثل البيئة التكنولوجية

ا وتعد التكنولوجيا من املكونات الرئيسية لبيئة التسويق الخارجيـة هذ. وتحسن مستوى السلع والخدمات

 :وذلك ملا لها من آثار مبارشة وغر مبارشة عىل املزيج التسويقى وذلك عىل النحو التاىل 

ًا عىل أساليب البيع الشخىص حيـث أصـبح ًفيا يتعلق بعمليات الرتويج أثرت التكنولوجيا تأثرا مبارش -أ 

البيع ومـن خـالل اسـتخدام الحاسـوب املحمـول تقـديم عـروض األسـعار وتـرسيع ىف إمكان مندوى 

 . ًالطلبيات وهو جالسا ىف مكتب الزبون

سهلت التكنولوجيا عمليات التوزيع وجعلتها أكر بساطة كا استحدثت قنوات توزيعية جديدة من  -ب 

 . انية الرشاء عرب القاراتخالل اإلنرتنت والبيع بالتليفون وتطويره من خالل القنوات الفضائية وإمك

فيا يتعلق بالتسعر فقد سـاعدت التكنولوجيـا ىف تغيـر إجـراءات التـسعر فقـد تـم تغيـر اآلالت  -ج 

 . املستخدمة ىف محاسبة الزبائن وتم استخدام الكمبيوتر بدالً منها

 العلمى البحث طريق عن عليها الوصول يتم التى املعرفة ةبالتكنولوجي يقصد 
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 : أما فيا يتعلق باملنتج فقد أثرت التكنولوجيا فيه من خالل طريقتن -د 

 . نظات لتصميم املنتجات وتصنيعهاطريقة تغر امل

 .طريقة تغير املنتجات ذاتها وخلق منتجات جديدة

هذا فيا يتعلق باملزيج التسويقى أما بالنسبة لرجل التسويق فقد بـرزت أهميـة التكنولوجيـا   

 : لألسباب التالية

مكانه التعرف مـا مكنت رجل التسويق من القيام بعمليات التنبؤ بكفاءة عالية ومن ثم فقد أصبح بإ -أ 

 .  وما هى املنتوجات التى ستكون متوفرة ىف املستقبل،ستؤوله إليه التطورات

مكنت رجل التسويق من دراسة تأثر التكنولوجيا عىل املنظمة وعنارص البيئة األخـرى مثـل تأثرهـا  -ب 

 .عىل مستويات املعيشة للمشرتين وتأثرها عىل منتوجات املنافسن
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 الفصل الثالث

 سوق الخدمات الصحية

 :مفهوم السوق -أ

 التـسويقية بالعمليـة القيـام مكـن ال حيـث التـسويقية العمليـة ىفً وأساسياً هاماً عنرصا السوق يعترب

 فـان فالهـد هـذا وبـدون أسـواق وصـنع خلـق هـو التسويق هدف أن القول مكن أنه حتى سوق بدون

 هـذة الخلق عملية وبدون السوق خلق عنارص من مجردة توزيع عملية إىل تتحول التسويق عملية

 بـدون االسـتهالك نقـط إىل اإلنتـاج نقـط مـن والخدمات السلع نقل إىل تتحول التسويق جهاز وظيفة فإن

 مـن املـستهلكن عن بحثال اإلجراءات هذة وأهم السوق خلق عملية تتطلبها معينة إجراءات إىل الحاجة

 مثل للسوق كان وإذا .... العمالء جانب من عليها والحصول ومصادرها السلع عن والبحث املنتجن جانب

 .السوق لفظ يعنى فاذا ... األهمية هذه

 : اللغة ىف السوق 

 )1( ".واالبتياع للبيع والسلع املتاع إليه يجلب الذى املوقع " يعنى

 عمليـة إمـام بغـرض واملـشرتون البـائعون فيـة يجتمـع الذى املكان كذل هو هنا السوق أن أى

 .التبادل

 هوجـود مـن البـد اقتصادى ونشاط رضورية وظيفة وهو املستهلكن بن والخدمات السلع تقسيم عملية يعنى التوزيع 

 . والحضارى واالجتاعى االقتصادى تقدمه مرحلة عن النظر بغض مجتمع أى ىف

 نجـد الرأسـالية املجتمعـات ففى،املجتمعات كل ىف توافرها يشرتط ال العملية وهذه األسواق صنع عملية هو الخلق 

 املجتمعـات ىف أمـا ذاتهـا قاألسـوا خلـق مهمة إىل املستهلكن بن والخدمات السلع تقسيم عملية يتعدى التسويق أن

 . املجتمع هذا ىف التخطيط مركزية عىل مداه يتوقف نطاق ىف تتم هذه الخلق عملية فإن االشرتاكية

 . 465ص ، الوسيط املعجم )1(
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 :واالقتصاديون ينظرون إىل السوق

أى  )1(  عىل أنه اإلطار الذى تعمل فية القوى املحددة لألسعار أى أنه العالقة بن العرض والطلب

 .أن الوظيفة األساسية للسوق هى تحديد األسعار فقط

 :تسويقيةومن وجهة النظر ال

فإننا نجد أن هناك تضارب بن اآلراء حول معنى السوق وذلك نتيجـة النظـر إليـة مـن جوانـب 

" فمـن وجهـة النظـر التقليديـة يعـرف الـسوق بأنـه . عديدة وحسب املذاهب التى ينتمى إليهـا الكتـاب

 ".املنطقة الجغرافية التى تجمع املشرتين والبائعن 

مجموعة من األفـراد املعلـومن الـذين لـديهم حاجـات معينـة " عىل أنه  Stanton  وقد عرفه 

 .وقدرة رشائية معلومة وسلوك رشاي معلوم

 تنظر إىل السوق من زاوية مختلفة لذا فقد أعطت للسوق أكر من وجمعية التسويق األمريكية

 .تعريف منها

شرتين القـرارت مجمل القوى أو الظروف التى يتخذ ىف إطارها كل من البائعن واملـ" السوق هو 

 ".التى تؤدى إىل تبادل السلع والخدمات 

 ".الطلب الكىل للمشرتين املرتقبن عىل السلعة أو الخدمة " السوق هو 

وحدة هيكلية من مكونات الجهاز التسويقي تشمل الفرصة التسويقية املكونة مـن " السوق هو 

طة التـى تـشرتك ىف تحقيـق عمليـة رغبات وقوى رشائية ومستهلكن باإلضافة إىل األجهزة واألنـش

 .تبادل السلع والخدمات

  : kotlerأما كوتلر 

 ورغبـاتهم والـذين حاجـاتهمفقد عرف السوق بأنه جميع املستهلكن املحتملـن الـذين يتـشابهون ىف 

 ) 2( .لديهم املقدرة والرغبة ىف القيام بعملية التبادل من أجل إشباع حاجاتهم ورغابتهم تلك

  .82 مرجع سبق ذكرة ص–ويق الوصفي والتحلييل  مقدمة ىف التس–بكرى طه عطية . د ) 1 (

(2  ) Kotoler، Philip، Management: Analysis Planning Implementation and Control،  (9th ed) Englewood 

Cliffs N.J.، Prentiice – Hall – Inc.، 1994 
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 :  fried، Ferrellيل وبرايد وفر

مجموعة من الرشكات أو األشخاص الذين يحتاجون لـسلعة  معينـة ولـديهم أو " عرفا السوق عىل أنه 

   )1(".لديها املقدرة والرغبة والسلطة لرشاء تلك السلعة 

هذا ويالحظ أن هذه التعاريف وإن كانت متقاربة ىف توضيح معنى السوق فهى تقدم لنا املعطيات 

  :التالية

 . يتعاملون مع السلع والخدمات ولديهم الرغبة والقدرة عىل الرشاءأن السوق يتكون من أناس1

 .أن السوق تتحكم فية قوى العرض والطلب2

 .ًأن السوق مكانا تنقل فيه ملكية السلع3

إن طلب املستهلكن عىل السلعة ال يتضمن فقط مجموع طلبات األفراد املحتملن وإمـا يتـضمن 4

 .جموع طلبات قطاعات مختلفة من املستهلكنًأيضا م

 :وبناء عىل ما تقدم فإنه مكن إعطاء تعريف شامل للسوق وذلك عىل النحو التاىل 

السوق هو األفراد واملنظات الذين لديهم حاجات يرغبـون ىف اشـباعها ولـديهم القـدرة عـىل " 

 )2(  ".الحصول عىل تلك املنتجات الكفيلة بإشباع تلك الحاجات 

(1) Pride، William M.، and O.C. Ferrell، Marketing، Ninth Edition Boston: Houghton        Mifflin 

Company، 1995، P.11. 

يالحظ أن سوق املنشآت التجارية يشمل أولئك الذين لديهم الرغبة واالستعداد والقدرة املالية لرشاء ما تنتجـه املنـشأة  

 ولـديهم أما سوق املنشآت غر التجارية فإنه يشمل أولئك الذين لـديهم الرغبـة ىف الحـصول عـىل مـا تنتجـه املنظمـة

 .االستعداد ملبادلتها بشئ قد يكون ماالً وقد ال يكون ماالً
(2) Rass، Fredrick A، end Kirpatirick، Charles A.، Marketing Little Brown and Company Boston، 1982، 

P.15. 
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 :سوق املستشفياتمفهوم  -ب

املــستقيدون الحــاليون واملرتقبــون " مكــن تعريــف ســوق املستــشفيات الهادفــة للــربح بأنــه 

املـساهمون " أما املستشفيات الحكومية التى ال تهدف للربح فإن سـوقها عبـارة عـن " للخدمات الصحية 

 ". واملتربعون والعمالء الحاليون واملرتقبون للخدمات الصحية 

  -: هذا نجد للمفهوم ًفقا وو

 :املساهمون -1

وهم املتربعون باالموال، والعمل، والوقت، الخدمة، املواد الخام، الدم  للمستشفى، ولذلك يجب 

 .أن تسعى املستشفى إىل جذب هذة املوارد إليها

 عمالء املستشفى  -2

، وعـىل ذلـك يوجـد وهم املرىض ذوى الحاالت الـصحية املختلفـة سـواء الحـاليون أو املرتقبـون

 .برنامجن للتسويق أحدها يوجه للمساهمن واالخر للمرىض الحالين واملرتقبن

 :)1(السوق الصحى مفهوم -ج

ــة  ــصيدالنية(إن الــسوق الدوائي ــز عــن غــره مــن األســواق حيــث أن املــؤثر ىف ) املــواد ال  يتمي

 أيـة صـالحية أو حتـى رأى ىف موضـوع عملية الرشاء ليس املستهلك النهاي، بل أن هذا املستهلك ليس لـه

ــا إىل بوصــ ــى ال مكــن رصفه ــة الت ــة العالجي ــك األدوي ــة خاصــة تل ــةفرشاء األدوي ــث نجــد . ة طبي  إن حي

ــدواء  ــفوا ال ــستهلك هــم واص ــذ امل ــى يأخ ــة الت ــة األدوي ــد نوعي ــوم بتحدي ــرار يق ــاء(صــاحب الق  ) األطب

نتجات الدوائية تختلـف عـن املنتجـات األخـرى، الذين يحددون النوع والكمية منها، املسألة األخرى إن امل

 . وما بعدها137 ص2006 – االردن – عان – دار املناهج – التسويق الدواى –رشاد محمد الساعد وأخرون . د )1(
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 الدوائيـة املنتجـات عكـس عـىل عليهـا، للحصول جهد وبكل يسعون نهائين املستهلكن فإن األخرة وهذه

 .باإلكراه أخذها أو رشائها يتم بل رشائها يتمنى أو يرغب أحد ال التى

 خـصوصية هـال إن بـل األخـرى املنتجـات األسـواق عـن بجوهرهـا تختلف ال الدوائية السوق إن

 شـكل عـىل تجمـع عن عبارة أنها عىل " الدوائية السوق تعريف ومكن. أعاله ذكره سبق ما ناتجة معينة

  ".الدوائية املنتجات إىل حاجة لها) منظات (جاعات أو أفراد

 : أن حيث

 . االطباء املرىض، هم: األفراد

 وزارة األدويـة، مـستودعات يدليات،الـص التأمن، رشكات املستشفيات، الصحية، املراكز: املنظات

 . الخ ... الصحة

 من مجموعة من تتألف الدوائية املستهدفة السوق فإن ) 1998 ،العبدىل العالق، (آخر تعريف ىف

 ىف تـشرتك التـى) الـصحى التأهيـل مؤسـسات املـستوصفات، املستـشفيات، املـرىض، (املـنظات او األفراد

 ومكـن . للـصيدلية التـسويقي للمـزيج الطريقـة بـنفس ستجيبتـ والتـى املشرتكة الصفات من مجموعة

 :للمستهلكن املستهدفة األولية السوق لتحديد التالية الخطوات تتبع أن للصيدلية

 : يىل ما عىل باالعتاد املستعمل أو املشرتى تحديد1

 .أواملستعملة املشرتاه الكمية

 . الرشاء أو االستعال قرار عىل التأثر درجة

 . سوقال حجم

 .املنافسة الصيدليات جانب من املستهدفة األسواق

 .مستهدفة سوق لكل بالنسبة الصيدلية خدمات / ملنتجات األساسية الفوائد
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 كتـشاف ال الكليـة للـسوق والجغرافية الدمغرافية بالجوانب الحالية املستهدفة السوق مقارنة القيام2

 ملنتجـات أكـرب فرصـة إلتاحـة الحـاىل هـدفها عـىل الرتكيزهـ تعـديل إىل بحاجة الصيدلية كانت إذا ما

 .الصيدلية

 خــدمات / منتجــات رشاء أو اســتخدام ىف األكــرب الكثافــة ذات املــستهدفة الــسوق قطاعــات تحديــد3

  .الصيدلية

 مـن أعـاله ورد مـا أكـر ىف نفـسها هـى واألسس العام اإلطار بأن السابقة التعريفات من يالحظ

 : هى عدة معطيات تؤثر وأنها السوق معنى توضح والتى التعريفات

 بـالبيع أنشطتهم يزاول) أفكار خدمات، سلع، (املنتجات مع يتعاملون أناس من تتكون السوق إن1

 .والرشاء

 .والطلب العرض قوى السوق ىف تتحكم2

 .املشرتى إىل البائع من املنتجات ملكية فيها تنتقل مكان السوق إن3

 مجمـوع يتـضمن ال).أفكـار خـدمات، سـلع، (املنتجـات مـن املـسفيدين أو املستهلكن طلب إن4

 املـستهلكن مـن مختلفة قطاعات طلبات مجموع يتضمن وإما فحسب، املحتملن األفراد طلبات

 عـن تختلـف معينـة خـصائص ىف يـشرتكون مـشرتين مـن مجموعـة من يتكون قطاع فكل ًأيضا،

 .املشرتين مجموع خصائص

 كانـت مهـا(  للمنتجـات الكـىل الطلـب من تتكون ال السوق نفإ أعاله) 4 (النقطة عىلً تأسيسا5

 . السوق ىف مختلفة قطاعات طلبات مجموع منً أيضا بل فحسب ) طبيعتها

 . الصحية األسواق أنواع

 : هم أساسين ثالثة من تتكون الدوائية األسواق إن
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 العادى املستهلك سوق -أ

 : ها نوعن إىل األسواق من النوع هذا ينقسم

 مارسـون خاصـة عيـادات لهـم الـذين هم هؤالء وعادة األحيان معظم ىف الطبيب هو الدواء واصفي1

  . Poescribers خاللها من الطبية األعال

 وهـو الخاصـة العيـادات يراجـع الـذى الفرد املريض عن عبارة وهو:  Patients العادى الفرد املريض2

 ويتـصفون الـصحي التـأمن الـرشكات بعض قبل من مؤمن رما أو الخاص هحساب من يدافع إما عادة

 :التالية باملوصفات هؤالء

 .املختص الطبيب وصفة عىل بناء الدوائية املنتجات يستهلكون الذين

 .للربح وليس العائيل أو الشخيص لالستهالك فقط الدوائية املنتجات يشرتون الذين هم

 :املنظات سوق -ب

 :ييل ما إيجازها ومكن مميزاتو أشكال عدة من تتكون السوق هذا إن

 مـنمكـون  وهـو الـربح أجـل مـن بيعهـا إعـادة وهدفـه كبـرة كميات برشاء يقوم الذي السوق هو1

 .التأمن رشكات الخاصة، الصحية املراكز الصيدليات، الخاصة، كاملستشفيات الخاصة املنظات

 وهـى الـربح أجـل مـن لـيس للمـرىض ورصفهـا األدوية من كبرة كميات برشاء يقوم الذي هوالسوق2

 .الخرية الجمعيات الحكومية، الصحية املراكز الصحة، وزارة مستشفيات مثل ربحية غر منظات

 بنـاء أسـاء وإعطاءهـا تغليفها إعادة ويتم الدوائية السلع من كبرة كميات برشاء يقوم الذى السوق3

 ). الكبرة االدوية مستودات : مثال (.الربح أجل من املوزع وهذا املنتج بن ما محددة اتفاقيات عىل
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 أجـل من جديد من بيعها وإعادة كبرة بكميات األدوية رشاء يتم سوق عن عبارة وهو املوزعن سوق4

 ). الصيدليات سوق (الربح

 يـتم محـددة أسـاء وتحـت تـصنيعها إعـادة ويـتم األدويـة بعـض لتصنيع املؤدية الخام املواد سوق5

 .الربح أجل ومن بيعها دةإعا أجل من عليها االتفاق

 كتـب معظـم ىف عليـه يطلـق والذي الدوائية املنظات السوق هذا أن تقول أن نستطيع فإننا وعموما

 :التالية األهداف لتحقيق وجدت األسواق هذه إن) املنظمي السوق (أو) صناعي بسوق (التسويق

 هـذه فـإن فيهـا املـرىض يرقـدون عنـدما باملستـشفيات حاصـل هـو كا الداخىل االستعال أجل من

 .داخلها وتستهلك املرىض هؤالء إىل وترصفها وتصنفها األدوية برشاء تقوم املستشفيات

 . والتجزأة الجملة وتجار والوكالء املوزعن مثل البيع إعادة أجل من

 .لألدوية الصغرة املصانع بعض مثل التصنيع إعادة أجل من

 :األكادمي السوق -ج

 العـادات عـىل يـؤثرون ألنهـم الطبيـة الوصفات رصف قرارات عىل املؤثرين من األكادمن يعترب

 ً أساسـا يعتـربون األكـادميون هـؤالء إن.متخصـصن أو مارسـون أطبـاء يصبحون عندما لطالبهم املستقبلة

 األطبـاء يتـرصف كيفيـة تناولـت التـى الدرسـات إحـدى ىف أنواعـه باختالف والعالج األدوية ملسوقيً مها

 األدويــة لوصــف ميلــون التخــرج حــديثي األطبــاء بــأن أوضــحت قــد ملرضــاهم، لألدويــة صــفهمو عنــد 

 عليهــا واملتعــارف القدمــة األدويــة وصــف إىل ميلــون القــدامى االطبــاء أن حــن ىف) الجديــدة (الحديثــة 

 .ملرضاهم
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 األطبــاء يتــرصف التــى بالكيفيــة يتعلــق فــيا التاليــة املالحظــات تــسجيل مكــن عــام بــشكل

 : هى كادميوناأل

 .والجديدة الحديثة األدوية رصف إىل ميلون املختصن منً خصوصا الطب كليات أساتذة إن1

 ).الجديدة (الحديثة األدوية يرصفون لذلك املجازفة إىل ميلونً طبيا النشطون األطباء إن2

 بوصـف تعلـقي فـيا التـرصف بكيفيـة يتعلـق فيا تغير أى يرفضونً داما التقليديون األطباء إن3

 .ملراضهم األدوية

 .األدوية رصف ىف عليهم باملرشفون يتأثرون عادة) التخرج حديثي (املقيمون األطباء إن4

 عـىل يـؤثرون الكليـات هـذه ىف واألستاذة التعليمية الصيدليات الخاصة، العامة، املستشفيات إن5

 .األدوية برصف املتعلقة القرارات

 وسـوق املمرضـات أسـواق األسـنان، أطبـاء (سـوق مثـل أخـرىً أسـواقا فهنـاك ماتقدم إىل إضافة

 ).الصيادلة

 :الخدمات سوق تجزئة

 للمـرشوع مكـن التـى التـسويقية الفرص عىل التعرف ىفً كثرا تفيد ال وتعريفاته السوق دراسة

 ألنـه وذلـك للـسوق الحاىل للحجم وترشيح عضوى تحليل بعمل التسويق رجل يقوم أن البد بل أستغاللها

 الـسوق مـنهم يتكون الذين املشرتين مجموع أن إال السلعة عىل الكىل الطلب مثل السوق أن من لرغمبا

 يف التـشابه وعـدم التفـاوتإىل  يـؤدي مـا مختلفـة وحـضارية وسياسية واجتاعية اقتصادية ظروف لهم

  .االستهالكية وعاداتهم الرشائية دوافعهم
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 طريـق عـن مفرداته خدمة ومحاولة متجانسةً سوقا ىلالك السوق اعتبار فإن تقدم ما عىل وبناء

 املـنظات التـسويق كتـاب بعـض نـادى العيب ذلك ولتالقي الدقة، عدم يشوبه أمر واحد تسويقي مزيج

 املـنظات تلك عىل فإن وبالتاىل بذاته، وقامة مستقلةً سوقا املستهلكن من مستهلك كل أن اعتبار برضورة

       لفـظ يطلـق مـا وهـو مشرتي كل واحتياجات متطلبات مع تتالئم تسويقية جوبرام اسرتاتيجيات تصمم أن

 اليخـوت مثـل الـسلع بعـض يناسـب كـان إن األمر وهذا " للسوق املطلقة التجزئة " أى " السوق تذرية" 

 ولكـرة ناحيـة مـن والخـدمات الـسلع أنواع لكرةً نظرا األخرى السلع مجموع يناسب ال أنه إال والطائرات

 :املعاي هذه إيضاح ىف تسهم التالية واألشكال. أخرى جهة من وتباعدهم وانتشارهم لها شرتينامل
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  )1(.الكىل السوق مدخل                                

 

 املستهدف السوق                  واحد تسويقى مزيج                 األعال منظات           

 

  السوق تذرية

 

  قطاعات إىل السوق تجزئة

 .276ص ،ذكره سبق مرجع التسويق مبادئ ،املؤذون صالح محمد )1(
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 املثال سبيل عىل وذلك B ، A السن فئتى أساس عىل التجزئة

 حـل بتبنـي الـبعض نـادى فقـد ثـم ومن املشكلة، هذه مواجهة من للمنظات البد كان ولذلك

 الكـيل الـسوق مـنهم يتكـون الـذين األفـراد بـن والفـوارق االختالفـات حدة من التخفيف ىف يتمثل ثالث

 قطاعـات إىل تقـسيمه خـالل مـن وذلـك والتاثل التجانس من ممكنة درجة أكرب إىل به لالوصو ومحاولة

 أساسـين اعتبـارين بـن املـدروس التـوازن مـنً نوعا تحقيق بغية وذلك. معينه وأسس معاير وفق سوقية

 :ها

 الـسوق اخـرتاق هـدف نحقـق لـى الفرديـة والتفـضيالت والتوقعـات الرغبـات إشـباع ىف الرغبة1

 .فيه األسد حصة عىل تحواذواالس

 .الكبر اإلنتاج ومزايا التنميط وفورات من االستفادة ىف الرغبة2

 حاجات تلبية تستطيع ال وأنها واسع سوق ىف تعمل بأنها أدركت املنظات فإن ماسبق عىل وبناء

 مـا لكـن...  الـسوق تجزئة إىل تلجأ ان عليها لذلك لهم االزمة الخدمات وتقديم املستهلكن جميع ورغبات

 : ييل ما منها نذكر  السوق لتجزئة التعاريف من عديدة مجموعات وردت ؟ ... السوق بتجزئة املقصود هو
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 :  Harper   لنا قدمه الذي التعريف

 إىل املحتملـن املـستهلكن املـستثمر فيهـا يقـسم التـى العمليـة بأنهـا الـسوق تجربة عرف فقد

 .  املتاثلة التسويقية دخالتامل تجاه صغرة أسواق أو مجموعات

 عـن بعـضها تختلـف مجموعـات إىل املـستهلكن تقـسيم " أنـه عـىل عرفهـا فقد  Douglas أما

   ".باملنتج اهتامها حيث ومن عليها املؤثرة العوامل حيث من اآلخر البعض

 زيجللمـ يـستجيبون الزبـائن مـن متجانـسة مجموعة خلق إىل يهدف التقسيم أن Mccarthy وأوضح

 ينظـر أن مكـن املـشرتين مـن املتجانـسة املجموعة هذه أن كوتلر أوضح وقد .واحدة بطريقة السوقي

 .مناسب تسويقي مزيج أو منتج خالل من تحقيقه يجب تسويقي وهدف كقطاع إليهم

 وتحليـل تحديـد عمليـة " بأنـه الـسوق لتقـسيم آخـرً تعريفـا  Cravens David لنـا قدم وقد

 فحـص عمليـة أنهـا أو الـرشاء تكرارية مثل لالستجابة املتشابهة الخصائص ذوي املنتجن سوق ىف املشرتين

 .املنتج سوق ىف املشرتين بن فيا االختالفات

 Harper W.، Boyd، 2 and William F. Management، New York، 1972 .P.11. 

 Douglas W. Foster "planning for Products and Marketing" New York، 1972. P.11. 

 McCarthy and William D. Presalts Basic "Marketing A Global Management Approach Richard 

Brirwin Inc.، 1993، p.22. 

 

 أو توضـيح ىف عالقة ذات مشرتكة خصائص بينهم الذين واملحلين الحالين الزبائن من مجموعة السوقى بالقطاع يقصد 

   . التسويقى املجهود محفز إىل استجابتهم توقع

 Kotler Ph. ''Marketing Management'' Analysis Planning Implement and Control 9thEd Prentice 

Hall Inc.، 1987، P.11.  
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االسـرتاتيجية التـى تـضمن تقـسيم " وبناء عىل ما سبق مكن القـول بأنـه بتجزئـة الـسوق هـى 

ًاق فرعية وصغرة وأكر تجانسا وذلك لخدمة تلك األسواق الفرعية مـن األسواق الكبرة واملختلفة عىل أسو

 )1(".خالل ما يعرض من منتجات 

 : فوائد تجزئة السوق

 )2( :مكن إجال الفوائد التى تقدم إىل مدير التسويق من تجزئة األسواق فيا ييل

 .لكن وحاجاتهمًأن تجزئة السوق تقدم لنا تعريفا أكر دقة للسوق من حيث رغبات املسته1

تؤدي التجزئة إىل تحديد أكر دقة لألهداف التسويقية كا أنها مكن اإلدارة من تقييم األداء مـن 2

 .خالل االعتاد عىل معاير التجزئة

 .تؤدي التجزئة إىل تقوية مقدرة اإلدارة ىف مقابلة احتياجات السوق املتغرة3

 .عف والقوة لدى املنافسنتساعد التجزئة اإلدارة ىف التعرف عىل موطن الض4

 .تسهيل التجزئة من مهمة رجل التسويق ىف تقييم األهمية النسبية للفرص التسويقية املتاحة5

تساعد التجزئة رجل التـسويق يف وضـع سياسـاته الـسلعية وبرامجـه التـسويقية حيـث أن لكـل 6

 .رشيحة صفات وخصائص يجب أن تنعكس عىل السياسات التسويقية املختلفة

ــة املخصــصةمكــن 7 ــد االعــتادات املالي ــن تحدي ــسويق م ــة رجــل الت  التجزئ

   لإلنفاق عىل النـشاط التـسويقي وذلـك مـن خـالل التعـرف عـىل احتياجـات

 
(1  ) Revens، David W.،''Strategic Marketing 9thed Irwin، 1994،P.183. 
 

(2  ) Engel James F. and Arthur ''promotional Strategy'' 3thed Richard D.Irwin،197،PP.18-22. 
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 .الرشائح التسويقية املختلفة حتى يحقق املنفق عىل كل رشيحة أقىص عائد من الرشيحة

 : )1(أهداف تجزئة السوق

 : إىل تحقيق ما ييلتهدف املنظات من خالل عملية التجزئة

  )2 ( .تخفيض التكاليف التسويقية1

 . تحديد األساليب والوسائل الرتويحية األكر فعالية للرشائح املختلفة2

 . تحديد القطاعات السوقية التى تسطيع استيعاب املنتجات املسوقة بشكل أفضل3

 . تشخيص أجزاء السوق ذات الربحية األفضل4

 . القطاعات السوقية وسياستها وأنشطتها اإلنتاجية والتسويقيةالتعرف عىل طبيعة املنافسة ىف5

 .صياغة السياسيات والخطط التسويقية املناسبة لكل قطاع6

 .تجميع املستهلكن املتشابهن يف مجموعة واحدة7

 : رشوط تجزئة األسواق

لتجزئة السوق رشوط البد من توافرها ىف كل رشيحة حتى يتم اعـتاد تلـك الـرشيحة كـرشيحة 

 :قامة بذاتها وهذه الرشوط هى

ال بد أن يكون هناك اختالف بن الناس الذين يتشكل منهم الـسوق وإال فـإن اسـتهداف الـسوق 1

 .بأكمله أوىل من تجزئته

أن تكون خصائص الرشيحة واحتياجاتها قابلة للقياس بحيث مكن تحديد كل رشيحة عـىل حـدة 2

 .مقياس مختلف عن الرشائح األخرى

 .412 ، ص1979محمد الحناوى، إدارة التسويق، مدخل األنظمة واالسرتاتيجيات، دار الجامعة املرصية، اإلسكندرية، ) 1 (

 .41محمود الصميدى وآخرون، األساليب الكمية ىف التسويق، مرجع سبق ذكره، ص) 2(
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 .املتاحة التسويقية الوسائل خالل نم الرشيحة إىل الوصول إمكانية3

 .ورائها من األرباح لتحقيقً مناسبا الرشيحة حجم يكون أن4

 املـزيج عنـارص ىف تغيـر بـأى يتـأثر والذي املتجاوب النوع من الرشيحة مفردات تكون أن يجب5

 .التسويقي

 يـؤثر ذيالـ التـسويقي الربنـامج تحديـد معها مكن التي بالصورة واضحة التجزئة تكون أن يجب6

 .حدة عىل رشيحة كل يف املشرتين سلوك عىل

 : األسواق تجزئة أسباب

 :ييل ما األسباب هذه ومن األسواق تجزئة أسلوب اتباع إىل املنظات تدفع عديدة أسباب هناك

ً تطابقـا املـستهلكن وحاجات رغبات تطابق تسويقية وبرامج اسرتاتيجيات وتصميم وضع صعوبة1

 .الخاصة السلع حالة إالىف ذلك يحدث نأ مكن ال حيث كامالً

 اإلنتـاج مزايـا عـىل والحصول املستهلكن رغبات بن واالنسجام التوافق تحقيق ىف املنظات رغبة2

 .الكبر

 التـي املختلفـة والعوامـل وسـلوكهم املـستهلكن تـرصفات ىف التطورات متابعة ىف املنظات رغبة3

 املـستهلكن تـرصفات عـىل تطـرأ التـي التغـرات عـىل التعـرف وكـذا الرشائية قراراتهم عىل تؤثر

 .العمرية الفئات اختالف عن الناتجة التغرات تلك والسيا

 

 

 Rride. William M. and Ferrell O.C.، Marketing، Houghton Mifflin Company،1991، P.110. 
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   :)1(الصحية الخدمات سوق تجزئة

 - : التالية لألسسً وفقا الصحية الخدمات سوق تقسيم مكن

  الجغرايف التقسيم -أ

 ، بالحـرض الـصحية الخـدمات سـوق ريفبال الصحية الخدمات سوق : إىل السوق بتقسيم وبدأ

 اآلهلـة املنـاطق ىف الـصحية الخـدمات سـوق إىل الـسكانية الكثافـة حسب إىل السوق تقسيم مكن كذلك

 حـسب التقـسيم مكـن كـذلك ، بالـسكان اآلهلة غر النائية املناطق ىف الصحية الخدمات سوق ، بالسكان

 .الحارة املناطق مراضأل الصحية الخدمات سوق هناك حيث الطقس أو املناخ

 :الدموغرايف التقسيم -ب

  : السن حيث من

 . السن لكبار الصحية الخدمات سوق

 .لألطفال الصحية الخدمات سوق

 .للشباب الصحية الخدمات سوق

 .لألطفال الصحية الخدمات سوق

  :الجنس حيث من

 . لألناث الصحية الخدمات سوق

 . للذكور الصحية الخدمات سوق

  : دخلال حيث من

 . املرتفعة  الدخول لذوى الصحية الخدمات سوق

 . املحددة الدخول لذوى الصحية الخدمات سوق

 بعدها وما 169ص ذكرة سبق مرجع – الصحية الخدمات تسويق – مدكور فوزى. د )1(
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    :املهنة حيث من

 .الصناعين للعاملن الصحية الخدمات سوق

 .الزراعين للعاملن الصحية الخدمات سوق

 .للحرفين الصحية الخدمات سوق

 :االستفادة حسب الصحية الخدمات سوق -ج

 .األمراض من واملعالجة الصحة مستوى ىف التحسن ىف للراغبن الصحية الخدمات سوق

 . الدورى الفحص عن للباحثن الصحية الخدمات سوق

 .الصحية الخدمات جودة عن للباحثن الصحية الخدمات سوق

 :املرض / الخدمة نوع حسب -د

 . العالجية الصحية الخدمات سوق

 . الجراحية الصحية الخدمات سوق

 . التشخيصية الصحية الخدمات سوق

 . الوقائية الصحية الخدمات سوق

 . الكبد ملرض الصحية الخدمات سوق

 . السكر ملرض الصحية الخدمات سوق

 . الكلوى الفشل ملرض الصحية الخدمات سوق

 .الخ .. والعصبية الباطنية الصدرية لألمراض الصحية الخدمات سوق

 االستخدام معدل حسب -هـ

 .الجدد للمرىض الصحية دماتالخ سوق

  ). الدم وضغط السكر مرىض: مثال (املرتدين للمرىض الصحية الخدمات سوق
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 املختلفة العمرية الفئات ىف املرض سلوك حسب الصحية الخدمات سوق تقسيمً أيضا ومكن  -و

  ).إناث أم ذكور ( جنسها وحسب

 واالتجاهات السلوك حسب -ح

 . املتاحة الرسمية األنظمة من دينللمستف الصحية الخدمات سوق

 والـذين ) والـشعوزة الـسحر ( الرسـمية غر لألنظمة املستخدمن لهؤالء الصحية الخدمات سوق

 .واملستشفيات األطباء ضد سلبية اتجاهات يحملون

 الخدمة مؤدي سب ح-ط

 . العامة للمستشفيات الصحية الخدمات سوق

 . يةالتأمين للمستشفيات الصحية الخدمات سوق

 . العالجية املؤسسة للمستشفيات الصحية الخدمات سوق

 . الخاصة للمستشفيات الصحية الخدمات سوق

 واملهـم ، قطاعـات إىل الـسوق تقسيم ىف أساس أو معيار من أكر أستخدام أمكانية املالحظ ومن

 .املستهدف السوق إىل الوصول هو

  العمل نوع حسب -ى

  للمرىض الصحية الخدمات سوق

  )الرشكات/ القنصليات/ السفارات ( للمنظات الصحية الخدمات سوق

 )املتربعن (املساهمن سوق تجزئة أسس

 إىل تهدف ال التى الحكومية املستشفيات ىف املتربعون سوق تجزئة ىف التالية االسس عىل االعتاد مكن

  :التاىل النحو عىل وذلك الربح

 .عناملترب االفراد أو الجاعات حسب التقسيم1

 . لالقامة الجغرافية االماكن حسب التقسيم2

 Record of Past donations. السابق التربعات سجل حسب التقسيم3

 . السابقة التربعات حجم حسب التقسيم4



110

 

  :التربع أسباب حسب  التقسيم5

 : األى ىف متمثلة التربع أسباب تكون فقد ، الخر شخص من تختلف التربع أسباب أن

 . املستشفيات هذه رسالة ىبجدو االمان-أ 

 . املتربع نفس يريح ما وهذا بالعطاء واالحساس الشعور-ب 

 . للمساهم الرضيبي العبء من املساهات اقتطاع-ج 

 التـى الجاعـات أو الجاعـة لـدى أجتاعيـة منزلـة أو أجتاعية مكانة االفراد يعطى قد العطاء-د 

 . اليها ينتمى

 .لعطاءا عىل للحث والروحية الدينية املعتقدات-ه 

  الصحية السوق تجزئة عملية

 أسـواقها تحديـد أجـل مـن الـصحية املـنظات بهـا تقـوم التى الصحية السوق تجزئة عملية إن

 :من تتكون العملية هذه إن. االسواق هذه يف الصحية منتجاتها وبالتايل

 . الصحية للمنظمة املناسب السوق أختيار1

 .السوق ذاله املالئم الصحى التسويقي الربنامج إيجاد2

 الصحية للمنظمة املناسب السوق اختيار -1

  :ها لطريقتنً وفقا يتم الصحية املنظات قبل من األسواق اختيار 

 الكيل السوق: أوالً

 املـنظات هـذه إن عـادة عـام، بـشكل الـسوق لهـذا واحد تسويق برنامج إيجاد فقط يتم هنا

  :التالية الحاالت ىف مجدية تكون لطريقةا هذه فإن عام بشكل. محدد صحى منتج متخصصة تكون
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 مـن ومتطلباتـه حاجاتـه يف متـشابه مـا حـد إىل الكـىل الصحى السوق من كبرة مجموعة وجود

 .املنظمة لهذة الدوائية املنتجات

 وحجمــه الــسوق هــذا ملثــل وفاعــل مالئــم برنــامج إيجــاد عــىل القــدرة الــصحية املنظمــة لــدى

 .ومتطلباته

  السوق تجزئة طريق: ًثانيا

 يكـون أجزاء إىل الكيل السوق تقسيم خاللها من تتم التي والنشاطات الخطوات عن عبارة وهي

 .ما حد إىل ورغباتهم حاجاتهم ىف متشابهن املستهلكن فيها

 :وها أساسيتان اسرتاتيجيتان عىل تحتوي أن مكن الطريقة هذه فإنً وعموما

 الرتكيز اسرتاتيجية1

 مـنو األسـواق مـن محـدودة أجـزاء او واحـد جـزء عىل الرتكيز يتم فإنه االسرتاتيجية هذه وفق

 وحاجـات ملتطلبـات ومنـسجم مالئـم صحى تسويقي مزيج وضع طريق عن مناسب دقيق بشكل خدمتها

 .األجزاء أو الجزء هذا

   Multiple Strategy  التنوع اسرتاتيجية2

 كـل ملتطلباتً وفقا االسواق من تعددةم أجزاء اختيار ىف التنوع يتم فإنة االسرتاتيجية هذه وفق

 هـذه مـن قطاع كل واحتياجات متطلبات مع يتناسب دواي تسويقي مزيج وضع يتم بذلك. قطاع أو جزء

 .وناجح ومالئم دقيق بشكل خدمتها أجل من القطاعات

 :الصحى السوق تجزئة مميزات

 الـسوق مـن جـزء أي نعـ ومتطلبـات احتياجـات عـن تفصيلية معلومات الدوائية املنظمة يزود1

 .القطاعات هذه يف املستهلكن وسلوك
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 ألنهـا املبيعـات حجـم مـن تزيد أنها معنى الصحية التسويقية الربامج بتطبيق أكر فاعلية تعطي2

 الـصحية ومتطلبـاتهم رشائهـم بـاختالف املـستهلكن معظـم إىل تـصل أن تـستطيع الحالـة بهذه

 . والصحية

 . املنافسة الصحية تاملنظا مخاطر من تقلل التجزئة3

 قطاعـات مـن قطـاع لكـل املعـدة الـصحيه التـسويقي الربنـامج وكفاءة فاعلية من تزيد التجزئة4

 .الكلية السوق

  الصحية السوق تجزئة األسس

 املنتجـات خـصائص مـن نابعـة وهـذه خـصوصيتها لهـا الـصحية السوق تجزئة ىف املعتمدة األسس إن

 : هي األسس وهذه. فيها واالستهالك التعامل وطريقة الصحية

 : الصحية السوق تجزئة أسس

 :هى أساسها عىل الدوائية األسواق تجزئة يتم عوامل خمسة هناك

 تخصـصاتهم، العمـل، حجـم جنـسهم، أعارهـم، حـسب األطبـاء تصنيف وهنا الدموغرافية العوامل

 .والتخصص العمل حجم: ها جزئن وأهم الجنسية، العرق،

 أسـاس عـىل يجزئ داخليا وإذا املناطق أو الدول حسب عامليا كان إذا التجزئة يتمو الجغرايف، العامل

 .املحافظات أو األحياء أو الشوارع أو املدن أو املناطق

 الطبقـات والتعلـيم، الـدخل، أسـاس عـىل التجزئـة يـتم وهنـا االجتاعـى، العامل أساس عىل التجزئة

 .االجتاعية

  : أساس عىل التجزئة يتم األساس هذا رفض الدواى، نتجامل مع العالقة أساس عىل التجزئة

 .كبر بشكل الدواء واصفي
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 .الدوائية للمنتجات والء لهم الذين) االطباء (الدواء واصفي

 .املعالج الطبيب يراه ما حسب الدواء هذا من املكتسبة املنفعة حسب

 .العالج أو الدواء لهذا األطباء إدراك مدى حسب عىل

 :وهي العوامل هذه أهم نرسد وهنا  Factorsالسيوكوغرافية العوامل أساس عىل التجزئة

  
 والـذي) AIO (عليـه يطلـق ما خالل من تحديدها يتم والتي (اإلجتاعي املستوى حسب

  :من يتشكل

(Activity)(A)  املريض يزاوله الذى النشاط وهو. 

(Interest)(I)  املريض لهذا األهتام وهو. 

(Opinions)(O)  املريض لهذا الفكرية واملحددات واألفكار اآلراء وهو. 

 .املجتمع قيادى قبل من وخاصة الجديد) الدواء (العالج إدراك مدى حسب

 . كا يتضح من الرسم التايلالجديدة الدوائية املنتجات انتشار مدى عىل بناء التجزئة

 

 الجديدة نتجاتامل انتشار منحنى                                 
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 : التايل النحو عىل تتشكل املنتجات انتشار عملية أن نجد الرسم ىف أعاله هو ما حسب

 .املبارش الجديدة السلع يتبنون الذين وهم ٪2 ونسبتهم املبتكرون

 .واألطباء الجاعات أساتذة مثل املستعملة الطبقات من وهم ٪14 ونسبتهم

 الوســطى الطبقــة مــن يعتــربون وهــؤالء الــسكان وعمجمــ مــن ٪34 ونــسبتهم األوائــل املتبنــون

 .املستعملة

 .املختلفة املجتمع طبقات من وهؤالء ٪34 ونسبتهم األواخر املتبنون

 .السلع الناس جميع يجري أن بعد إال يشرتون ال الذين وهؤالء ٪16 املتقاعسون

 :الصحية السوق لتجزئة العامة املؤثرات

 أو صحية مراكز ىف أم مستشفيات أم عيادات ىف كافراد عاملون هم وهل) الدواء واصفوا (األطباء

 . الصحى التأمن رشكات خالل من

 .لديهم الصحى الوعى األمراض، نوعية الثقايف، مستواهم أعارهم، املرىض

 .الصحي التأمن رشكات الحكومة، املمرضات، املستشفيات، وهم املؤثرون

 : ييل ما القيام ينبغي األسواق تجزئة ةعملي من نستفيد لى فإنه عامه وبصفه هذا

 .املنافسون يتبعها التى تلك عن مختلفة تكون األسواق لفحص معينة طريقة تحديد1

 .والشعوربة الفكرية العميل باحتياجات يلقي فيا االستبصار مهارة وتطوير تنمية2
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 :األسواق تجزئة ىف املتبعة الخطوات

 يـىل فـيا نوضـح أن نـود األسـواق تجزئـة أسـاليب سابقةال الصفحات ىف هنا استعرضنا أن بعد

 :التالية الخمسة باملراحل القرار ذلك مر حيث األسواق تلك بتجزئته الخاص القرار بها مر التى املراحل

 :للتجزئة األمثل األسلوب تحديد: االوىل املرحلة

 أعمـق وتحليـل نيفتـص يـضمن الـذى األسـلوب ذلـك ىف التفكـر ىف عملهـا املنظمة تبدأ حيث

 بـشكل يـستجيبون زبـائن تـضمن التـى الـرشائح تلـك عـىل الحـصول ىف ترغب فهى املستهلكن ملجموعة

 .التسويقي املزيج ملتغرات متشابه

 :املنظمة منتجات الزبائن احتياجات مطابقة: الثانية املرحلة

 بـن والتاثـل التطابق وجود من التأكد محاولة السوقي القطاع اختيار بعد املنظمة تقوم حيث

 واملواقـف الحيـاة أمـاط إىل راجعة اختالفات أى وجود من التأكد ثم ومن الزبائن يطلبه ما وبن تنتجه ما

 .املنتج تجاه

 :املتابعة: الثالثة املرحلة

 عـنً مامـا التوقـف أو فيها واالستمرار التجزئة عملية متابعة إما قرار باتخاذ املنظمة تقوم وهنا

 .ال أم التحليل ىف االستمرار يربر وخدمته القطاع كان ما إذا عىل ذلك ويتوقف التجزئة عملية

 :السوقية بالحصة التنبؤ: الرابعة املرحلة

 تقـوم أن عليهـا يجـب فإنـه التحليـل عملية ىف االستمرار الثالثة املرحلة ىف املنظمة قررت ما إذا

 .املنافسة املنظات وتأثر قوة االعتبار ىف األخذ يجب وهنا املرتقبة املبيعات بحجم بالتنبؤً حاليا

 

 Boone and Kurtz، Op Cit.، PP.261-281.  
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 :محدد سوقي قطاع اختيار: الخامسة املرحلة

 القطاعـات هـذه خدمـة كانـت إذا مـا لتقريـر مؤهلة تصبح اإلدارة فإن التنبؤ عملية إجراء بعد

 قطـاع لكـ مـن املتوقـع االسـتثار عـىل والعائد والربح التكاليف احتساب بعد التسويقية األهداف تحقق

 مـن أكـر تـسهم التى القطاعات أو القطاع باختيار املنظمة تقوم ثم ومن – عدمه من – مستهدف سوقي

 .التسويقية األهداف تحقيق ىف غرها

 :السوق تجزئة محاذير

 :يىل ما االعتبار ىف نأخذ أن يجب األسواق تجزئة عند

 كـان إذا والسـيا مزاياهـا التجزئـة يفقد ذلك ألن األسواق تجزئة ىف نهاي الال التوسع عدم رضورة1

 .األسواق تجزئة موجبها مكن كثرة متغرات هناك

 أن كـا مـستقرة غـر ذاتهـا األسـواق ألنً نظـرا بالديناميكيـة تتـصف أن يجب التجزئة عملية إن2

 .حياتها دورة خالل تتغر ذاتها السلع

 فهنـاك  ،والخـدمات الـسلع جميـع عـىل تنـرصف أن مكن التجزئة عمليات بأن االعتقاد يجب ال3

 .مستهلكيها بن جوهرية اختالفات أى توجد ال والبنزين وامللح السكر مثل السلع بعض

 ىف الكبـر التقـدم جـراء مـن وذلك الحارض الوقت ىفً كثرا أهميتها تقل أخذت التجزئة عملية إن4

 الكثـر يـسودها واحدةً وقاس الجغرافية املناطق من جعل الذى األمر واالتصاالت املواصالت طرق

 .التجانس من
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 :الرشوط الواجب توافرها ىف املعاير املستحدثة يف تجزئة األسواق

  :يجب أن تحقق املعاير املستخدمة ىف التقسيم الرشوط التالية حتى تصبح معاير فاعلة

 .ملعاير املستخدمة ىف التجزئة فروقات حقيقية بن الرشائح السوقيةيجب أن ينتج عن ا1

يجب أن ينتج عن املعاير املستخدمة ىف التجزئة رشائح سـوقية تختلـف بـشكل كبـر ىف أسـاليب 2

الرتويج الواجب اتباعها ىف كل منها وإال فمن غر املممكن تطوير اسرتاتيجيات تسويقية مختلفـة 

 .ومركزة

ن اسـتخدم هـذه املعـاير رشائـح سـوقية قابلـة للنمـو حتـى تـضمن للمنظمـة يجب أن ينتج عـ3

 .االستمرار معها

يجب أن ينتج عن استخدام هذه املعاير رشائـح سـوقية تتناسـب مـع قـدرة املنظمـة ومواردهـا 4

 .املالية

 .يجب أن ال ينتج عن استخدام هذه املعاير رشائح سوقية تخدم من قبل عدد كبر من املنافسن5

 :)2(ساليب الكمية املستخدمة ىف اختبار حصة تجزئة األسواقاأل

ملا كان الهدف النهاي من ترشيح السوق هو مكن املنظمة من االستخدام األمثل ملواردها وذلك 

عن طريق االختبار السليم للرشائح السوقية ومن ثم تحديد املوارد واملدخالت الالزمة لالسـتفادة مـن كـل 

ت املشكلة األساسية هنا هى التأكد من صحة ودقة العوامل التى يتم االعتاد عليها ىف رشيحة لذا فقد بات

 .تجزئة السوق واختيار القطاعات السوقية

 

 Thomas V. bonama and Thompson P. Shapiro ''Segmentation the Industrial Marketing: 

Lexington Mass، 1983، P.16.  

 . وما بعدها45محمود جاسم الصميدى وآخرون، األساليب الكمية ىف التسوي، مرجع سبق ذكره، ص) 2(
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 :األساليب هذه ومن املجال هذا ىف استخدمها مكن التى الرياضية األساليب من العديد وهناك

  : التوافق معامل1

 إحـداها قياس مكن التى الظواهر بن العالقة دراسة بصدد نكون حينا املعامل هذا يستخدم

 أربعـة عـىل يزيـد الظـاهرتن تقسيم يكون أن املعامل ذلك الستخدام ويشرتط اآلخر قياس ويصعبً ميارق

 .خاليا

 :   املستخدم الرياىض النموذج

 

  : حيث

 .املجموع الكىل= ح                   التوافق معامل   =  ق          

 : خطوات الحل 

 .نحسب مربع تكرار كل خانة1

 .خانة كل ىف واألفقي الرأيس املجموعتن رضب حاصل عىل ارالتكر مربع نقسم2

 ).ح (قيمة عىل نحصل حتىً ورأسياً أفقيا القسمة نواتج تجمع3

 : إىل العنارص قياس طبيعة حسب املتغرات بن العالقة تنقسم أنه الحظ 

 ً.رقمياً قياسها مكن التى الظواهر أو العنارص بن العالقة عىل تطلق وهى: ارتباط عالقة-أ 

 بـن كالعالقـةً اوصـفي تقـاس بـلً كميـا قياسـها مكـن ال التـى العنارص بن العالقة عىل تطلق وهى: االقرتان عالقة-ب 

 .والجنس الصوت

 ً.وصفيا اآلخر والبعضً رقميا إحداها قياس مكن التى العنارص بن العالقة عىل تطلق وهى: التوافق عالقة-ج 
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 :تدريب

 بهـا الخاصـة األسـواق تجزئـة ىف العمر متغر عىل االعتادمستشفى النرص الصحي  ىف التسويق إدارة رأت

 ومـن) املـسنن فئـة – الـشباب فئـة – األطفـال فئـة (:عمرية فئات ثالثة إىل املستهلكن تقسيم يتم حيث

 :التالية النتائج عىل حصلت امليداى املسح خالل

 التفضل درجة       

 العمر متغر

 يفضل

 ًكثرا

 ال   محايد يفضل

  يفضل

     اليفضل  

 اإلطالق عىل

 املجموع

 76   12    25  12  14  13  األطفال فئة

 74       8     16  22  13  15  الشباب فئة

 102  9     15  33  29  16  املسنن فئة

 252  29    56  67  56  44   املجموع

 :واملطلوب

 .أسواقها لترشيح كأساس العمر ملتغر الرشكة اختبار صحة من التأكد 

 :  الحل

 خانة كل تكرار مربع حساب1

 التفضل درجة       

 العمر متغر

 يفضل

 ًكثرا

 ال   محايد يفضل

  يفضل

     اليفضل  

 اإلطالق عىل

 املجموع

   76   144    625  144  196  169 األطفال فئة

 74        64    256  484  169  225 الشباب فئة

 102   81    225  1089 841 256 املسنن فئة

 252     29    56     67      56  44   املجموع
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 :التاىل النحو عىل وذلك خانة لكل والرأيس األفقي املجموع برض حاصل عىل التكرار مربع قسمة2

  التفضل درجة        

 العمر متغر

     اليفضل يفضل ال محايد يفضل ًكثرا يفضل

 اإلطالق عىل

 األطفال فئة

     

 الشباب فئة

     

 املسنن فئة

   

  

  

 

 :ىلالتا الجداول ىف القسمة نواتج نضع3

 التفضل درجة       

 العمر متغر

     اليفضل  يفضل ال   محايد يفضل ًكثرا يفضل

 اإلطالق عىل

 املجموع

 0٫337 0٫065 0٫147 0٫028 0٫046 0٫051 األطفال فئة

 0٫299 0٫030 0٫062 0٫097 0٫041 0٫069 الشباب فئة

 0٫429 0٫027 0٫039 0٫159 0٫147 0٫057 املسنن فئة

 1٫065 0٫122 0٫248 0٫284 0٫234 0٫177  املجموع
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 1٫065= ح 

 

 

 ال إذن الـضعيف النـوع مـن ولكنهـا طرديـة عالقة العمر ومتغر التفضيل درجة بن العالقة أن يالحظ

 )1(.السوق تجزئة ىف العمر متغر عىل باالعتاد تنصح

 ) X2 (كاي اختبار2

 البيانــات مــن مجمــوعتن بــن الفــرق معنويــة اختبــار تــستهدف إحــصائية أداة مثابــة االختبــار هــذا

 البيانــات "اســتنتاجها تــم بيانــات وأخــرى" املــشاهدة البيانــات "واقعيــة بيانــات منهــا واحــدة اإلحــصائية

 ".النظرية

 والتى الصفرية الفرضية نرفض فإننا لها الجدولية القيمة من أعىل أو تساوى املحسوبة) X2 (كانت فإذا

 مـن أقـل املحـسوبة) X2 (قيمـة كانـت إذا أما املتوقعة التكرارات تساوى املالحظة تالتكرارا أن عىل تنص

 التكرارات تساوى ال املالحظة التكرارت أن عىل تنص والتى البديلة الفرضية نقبل فإننا لها الجدولية القيمة

 .املتوقعة

 

 :إىل الرجوع يرجى املوضوع هذا حول التوسع من ملزيد )1(

Yule، M. Kendall، An Introduction to the Theory of Statistics، 1964، P.68-69. 

 

 يـتم التـى البيانـات املحالحظةأما (املشاهدة البيانات اسم عليها يطلق التى هى التدريب ىف املعطاة البيانات أن الحظ 

 ).املتوقعة (النظرية فهى الرياضية املعالجة عمليات خالل من عليها الحصول
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 : املستخدمالنموذج الرياىض

X2 =   

 :حيث أن

Q  =   التكرات املشاهدة التى نحصل عليها من املسح امليداى. 

E1  =   البيانات النظرية"التكرار املتوقع الذى نقوم بحسابه." 

 وهى تساوى ) N(هذا وسوف يرمز لدرجات الحرية بالرمز

  ) 1 –عدد األعمدة  ) ( 1 –عدد الصفوف ( 

 :ًالتكرارات املتوقعة فسوف يتم حسابها وفقا للمعادلة اآلتية أما 

  " = النظري"التكرار املتوقع 

 :خطوات الحل

 .حساب التكرار النظرى لكل خلية1

 . حساب الفرق بن التكرار النظري والتكرار املشاهد2

 . تربيع الفرق الناتج عن العملية السابقة3

 . التكرارات النظرية لكل خليةقسمة مربعات الفروق عىل4

 ). التكرارت(ال يجوز استخدام هذا االختبار إال إذا كانت البيانات املشاهدة تقع ىف مجموعات  

 

 Robert S. Weiss، Statistics in Social Research، P.256.  
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 :  تدريب

 املطلوبـة،الدوائيـة  العبـوات أحجام عىل للتعرف للسوق مسح بإجراءرشق األوسط مستشفى ال قامت

 .األرس من مختلفة ألحجام استبيان 300 بعدد تتعلق والتى التالية املعلومات عىل حصلت وقد

  األرسة حجم          

  العبوة حجم

 املجموع 11 - 9 9 - 7 7 - 4 4 - 1

 96 9 28 34 25 صغرة

 45 14 7 11 13 متوسط

 159 53 25 49 32 كبر

 300 76 60 94 70 املجموع

  :املطلوب

 .املنافسة العبوات أحجام لتحديد األرسة حجم عىل االعتاد مكن هل معرفة

 : الحل

  :التاىل النحو عىل املطلوب يصاغ:  اوالً

 : الصفرية الفرضية

 .العبوة حجم بتفضيل عالقة له ليس األرسة حجم أن

 . املتوقعة التكرارات تساوى املالحظة كراراتالت أن أى

 : البديلة الفرضية

 .العبوة حجم بتفضيل عالقة له األرسة حجم أن

 .املتوقعة التكرارات تساوى ال املالحظة التكرارات أن أى

 . ٪95 ثقة درجة عند الحسابات تتابع: ًثانيا
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 .معيارية درجة 6 = 3 × 2) = 1–4) (1–3= ( حرية ودرجات

 :التاىل الجدول يوضحه الذى النحو عىل وذلك) النظرية( املتوقعة التكرارات حساب: ثالثا

 األرسة حجم            

  العبوة حجم 

1 – 4 4 – 7 7 – 9 9 – 11 

 صفر

    

 متوسط

    

 كبر

    

 

  : التاىل الجدول ىف البيانات تفريغ يتم ً:رابعا

 األرسة حجم            

  العبوة حجم 

1 – 4 4 – 7 7 – 9 9 – 11 

 24٫32 19٫2 30 22٫4 صفر

 11٫4 9 14٫1 10٫5 متوسط

 40٫28 31٫8 49٫82 37٫1 كبر

 النحـو عـىل وذلـك املـشاهدة والتكـرارات النظرية التكرارات بن الفروقات بحساب اآلن نقوم ً:خامسا

 :التاىل الجدول يوضحه الذى

 

 .املالحظة التكرارات مع يتساوى أن يجب املتوقعة التكرارات مجموع أن الحظ 
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 حجم األرسة حجم       

  لعبوةا

1 – 4 4 – 7 7 – 9 9 – 11 

 = 24٫32 - 9 8٫8 = 19٫2 - 28 4 = 30 – 34 2٫6 = 22٫4 - 25 صفر

15٫32 

 = 14٫1 - 11 2٫5 = 10٫5 - 13 متوسط

3٫1 

7 - 9 = 2 14 - 11٫4 = 2٫6 

 = 49٫82 - 49 5٫1 = 37٫1 - 32 كبر

0٫82 

25 - 31٫8 = 6٫8 53 - 40٫28 = 

12٫72 

 

 الذى النحو عىل وذلك النظرية التكرار عىل والقسمة الفروق مربعات بحساب اآلن نقوم ً:سادسا

 :التايل الجدول يوضحه

 حجم األرسة حجم        

  العبوة

1 – 4 4 – 7 7 – 9 9 – 11 

 = 22٫4 ÷ 6٫76 صفر

0٫30 

16 ÷ 30= 0٫53 77٫33 ÷ 19٫2 = 

4٫03 

234٫4 ÷ 24٫32 

=9٫65 

 = 10٫5 ÷ 6٫25 متوسط

0٫59 

9٫61 ÷ 14٫1 = 0٫68 4 ÷ 9 = 0٫44 6٫76 ÷ 11٫4 = 

0٫59 

 = 37٫1 ÷ 26٫1 كبر

0٫70 

0٫672 ÷ 49٫82 = 

0٫013 

46٫24 ÷ 31٫8 = 

1٫45 

161٫8 ÷ 40٫28 = 

4٫20 

 .اإلشارات نهمل اننا الحظ 
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 : التاىل النحو عىل وذلك) X2 (قيمة نحسب ً:سابعا

 0٫30 +0٫59 +0٫70 +0٫53  +0٫68 +0٫013= 

4٫03 +0٫44 +1٫45 +9٫65 + 0٫59 +4٫02 

 .∙.) X2 (معيارية درجة 23 =املحسوبة  

 . معيارية درجة 12٫59) =6 (حرية درجات%95 معنوية مستوى عند الجدولية) X2 (قيمة

  ..الجدولية القيمة من أكرب املحسوبة) X2 (قيمة أن وما

 فـإن ٪ 5 معنويـة مـستوى عنـد وذلك به املسموح الخطأ درجة أكربمن وقع الذي الخطأ درجة أن أى

 يعنـي وهذا العبوة لحجم وتفضيلهم األرسة حجم بن) خطأ عالقة أى (معنوية عالقة وجود عىل يدل ذلك

 حجـم أن أى" البـديل الفرض وقبول " العبوة بحجم عالقة له ليس األرسة حجم أن " الصفري الفرض رفض

  ".العبوة بحجم عالقة له األرسة

 بـن القامـة العالقة االعتبار ىف يأخذوا أن السوق بترشيح مهمقيا عند املنظمة ىف املختصن عىل أنه أى

 .العبوة وحجم األرسة حجم

 :السوقية الحصة تحليل

  "الصناعة مبيعات إىل املنظمة مبيعات نسبة " السوقية بالحصة نقصد نحن

 املتنافـسة املنظات بن الزبائن وانتقال حركة عن املعلومات جمع " به فيقصد السوقية الحصة تحليل أما

 الحصة تحليل وعند .الشئ هذا لنا يحدد ال ولكنه حدث ماً شيئا أن لنا يظهر السوقية الحصة فتحليل" 

  :)2(.من الحذر يجب السوقية

 .٪5 معنوية ومستوى )6 (حرية درجة تحت البحث تم حيث) X2( جداول من القيمة هذه حساب تم 

 Day george S. And Wensley R. ''Assessing Advantage، A.F. arm Work of Diagnosing Competitive 

Superiority'' Journal of Marketing Ed 52 April، 1988،P21. 

 .25 ص ،بغداد ،املستنرصة الجامعة ،للمنتج االسرتاتيجى لتحديد النمو/ الحصة مصفوفة استخدام "فارة أبو يوسف )2(
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 أسـعار مـن ترفـع قـد املـنظات فـبعض الكميـات، وليـست القـيم عـىل التحليـل ىف االعتاد يتم أن-أ 

 .دقيق غر أمر وهذا السوقية تهاحص بزيادةً انطباعا يعطي قد ما منتجاتها

ً بيانـا يعطـى قـد أنه حيث ذاتها، السلعة من بدالً السلعية التشكيلة عىل التحليل ىف االعتاد يتم أن-ب 

 أوً انخفاضـا هنـاك يكـون بيـنا الـسلع بعض ىف تزايد هناك يكون قد حيث السلع بعض عنً خاطئا

 .التشكيلة ضمن األخرى السلع بعض ىفً استقرارا

 مـن وتعترب لألداءً مهاً مقياسا تعترب الوصف بهذا السوقية الحصة أن مالحظة تجدر فإنهً راوأخ

 ماركـة موقـف تحـدد أنهـا إذ نـشاطها ىف ناجحـة والغـر الناجحـة املنظات بن للتمييز الجيدة املقاييس

 جهـود مـن مزيد ىلإ الحاجة يعنى قد السوقية الحصة انخفاض أن كا املنافسن، مواجهة ىف معينة سلعية

 .السوقية الحصة تحليل بها يم التي الكيفية التاىل التدريب خالل من وسنوضح هذا اإلعالن أو الرتويج

  :تدريب

 ىف الـسوقية حصتها تتوقع أن أرادات األطفال عالج ىف املتخصصة املستشفيات إحدى هى ) أ ( املستشفى 

 لعينـة امليـداي املـسح عمليات خالل ومن أخرى فسةمنا مستشفيات ثالث به يتواجد والذى الكىل السوق

 تـم األربعـة املستـشفيات بـن مـا الزبـائن انتقال حركة عىل التعرف بهدف للسوق مفردة) 1000 (قوامها

 خالل ألخرى مستشفى من يتحولوا أن مكن الذين الزبائن عدد توضح والتى التالية البيانات عىل الحصول

 .واحد شهر
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  املدة خالل التغر

 املنظات

 

 ىف الزبائن ددع

 بالنقصان بالزيادة األوىل الفرتة

 ىف الزبائن عدد

 الثانية الفرتة

 225 45 50 220 أ

 290 70 60 300 ب

 230 25 25 230 ج

 255 35 40 250 د

 1000 175 175 1000 املجموع

 تحولـوا الـذين الزبائن إلعداد تفصييل بيان عىل الحصول من التسويقي الباحث مكن ولقد هذا

 :التاىل النحو عىل البيان ذلك كان حيث ملستشفيات املخلصن الزبائن وإعداد املنافسة املستشفيات إىل

 

 املنافسن بن التحول

 

 املنافسن إىل التحول

 

 املنظات

 عدد

  زبائن

 الفرتة

 األوىل
 د ج ب أ د ج ب أ

 عدد

  زبائن

 الفرتة

  الثانية

 225 15 10 20 صفر 10 صفر 40 صفر 220 أ

 290 25 5 صفر 40 15 25 صفر 20 300 ب

 230 صفر صفر 25 صفر 10 صفر 5 10 230 ج

 255 صفر 10 15 10 صفر صفر 25 15 250 د

 1000 255 230 290 225 250 230 300 220 100 املجموع
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 مـن منظمـة للكـ الـسوق ىف املـساهمة احـتاالت حـساب السابقة البيانات ضوء ىف واملطلوب

 . منها لكل السوقية الحصة حساب ثم القادمة الفرتة خالل األربع املنظات

 :الحل

 الخاص العمالء عدد عىل عمود كل أرقام قسمة خالل من وذلك االحتاالت مصفوفة بإعداد األن نقوم1

 سـوف مـلالع أن كا فرتة أول ملجموع املتممة بالقيمة امللتقي صفر استبدال رضورة مع منظمة بكل

 الـدول يوضـحه الـذى النحـو عـىل وذلـك فقـط املنافـسن من بالتحول الخاص الجزء عىلً قارصا يكون

 .التايل

 

 الزبائن انتقال احتالية مصفوفة

 "التحول مصفوفة"

 املنظات املنافسية من التحول

 د ج ب أ

  0.795=220+175   0.795=220+175  0.795=220+175   0.795=220+175 أ

 0٫060=250÷15 0٫109=230÷25 0٫767=300÷230 0٫091=220÷20 ب

 0٫040=250÷10 0٫891=230÷205 0٫017=300÷5 0٫046=220÷10 ج

 0٫860=250÷215 صفر= 230÷صفر 0٫083=300÷25 0٫068=220÷15 د
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مـن عمالئهـا ) 0٫795 (ـــب تحـتفظ سـوف ) أ ( املنظمـة أن القول مكن السابقة املصفوفة ومن

مـن عمـالء ) 0٫040 (،)ــج(مـن عمـالء املنظمـة ) صـفر (،)ب(من عمـالء املنظمـة ) 0٫133(سب بينا تك

من عمالئهـا بيـنا تفقـد ) 0٫795(سوف تحتفظ بــ ) أ ( كا يوضح العمود األول أن املنظمة ) د(املنظمة 

 مـن عمالئهـا )0٫068 (،)جـــ(لتحولهم إىل املنظمة ) 0٫046 (،)ب(من عمالئها لتحولهم للمنظمة ) 0٫091(

 ).د(لتحولهم إىل املنظمة 

 : التاىل النحو عىل منظمة لكل السوقية الحصة بحساب اآلن نقوم2

   

 1000÷220         0٫40      صفر       0٫133      0٫795    

   0٫091      0٫767     0٫109    0٫060        300÷1000 

  0٫046      0٫017     0٫891    0٫040        250÷1000 

 1000÷250        0٫860     صفر       0٫083       0٫068  

 

 :التاىل النحو عىل وذلك

  0٫225 = 0٫25 × 0٫40 +0٫230× صفر  + 0٫33 × 0٫133 + 0٫22 × 0٫795  = أ للمنظمة بالنسبة

  0٫290 = 0٫25 × 0٫60 + 0٫230 × 0٫109 + 0٫767 + 0٫22 × 0٫91= بالنسبة للمنظمة ب 

  0٫230 = 0٫250 × 0٫040 + 0٫230 × 0٫891 + 0٫30 × 0٫017 + 0٫22 × 0٫046= مة جـ بالنسبة للمنظ

 0٫255 = 0٫250 × 0٫860 + 0٫230× صفر  + 0٫30 × 0٫083 + 0٫22 × 0٫068= بالنسبة للمنظمة د 
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مصفوفة احتاالت × حساب الحصة السوقية خالل الفرتة املقبلة وهنا يتم رضب مصفوفة التحويل 3

 : القادمة وذلك عىل النحو التاىلالفرتة 

   

 1000÷225         0٫40      صفر       0٫133      0٫795    

  0٫091      0٫767     0٫109    0٫060        290÷1000 

   0٫046      0٫017     0٫891    0٫040        230÷1000 

 1000÷255        0٫860     صفر       0٫083      0٫068  

 

 : التاىل النحو عىل وذلك

  0٫228 = 0٫255 × 0٫40 +0٫230× صفر  + 0٫290 × 0٫133 + 0٫225 × 0٫795 = أ للمنظمة بالنسبة

  0٫283 = 0٫255 × 0٫60 + 0٫290 ×0٫109 + 0٫290 × 0٫767 + 0٫225 × 0٫91= بالنسبة للمنظمة ب 

 = 0٫255 × 0٫040 + 0٫230 × 0٫891 + 0٫290 × 0٫017 + 0٫225 × 0٫046= بالنسبة للمنظمة جـ 

0٫231  

 0٫258 = 0٫255 × 0٫860 + 0٫230× صفر  + 0٫30 × 0٫083 + 0٫22 × 0٫068= بالنسبة للمنظمة د 

 مفـردة 220 كـان حيـث ) أ ( للمنظمة السوقية الحصة ىفً مستمراً تزايدا هناك أن ويالحظ هذا

 بنفس) د (املنظمة حظيت وقد مفردة 228 إىل ليصل أخرى مرة االرتفاع أعيد ثم مفردة 225 إىل ارتفع ثم

) ب (للمنظمة بالنسبة أما) جـ (للمنظمة بالنسبةً تقريبا الوضع استقر بينا الزبائن عدد ىف االرتفاع نسب

 .السوقية حصتها ىفً ملحوظاً انخفاضا تعاى فإنها
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 :املستهدفة السوقية الرشيحة جدوى اختبار

 أن وبعـد املعـاير هذه سالمة من وتأكدنا التجزئة ىف تخدمتس التى املعاير باختيار قمنا أن بعد

 الحقيقـة وىف الجديـدة التـسويقية الرشائح دخول جدوى عن التساؤل يثور الحالية السوقية الحصة حددنا

 كـا باملنظمـة، الخاصـة والتـسويقية واإلنتاجيـة واملاليـة البـرشية اإلمكانيـات عـىل يتوقف األمر ذلك فإن

 التدريب ولعل املحتملة السوق حجم عىل وكذلك املنافسن مواجهة عىل املنظمة قدرة عىل كذلك يتوقف

 .النقط هذه عن فكرة يعطى التاىل

 :تدريب

 تـضخ أن ىف فكـرت فقـد لـذا الحاليـة أسـواقها ىفً صـعباً تـسويقياً موقفـا النخلتـن رشكة تواجه

 عـن التاليـة البيانات التسويق مسئول ىلد توافرت ولقد الجديدة التسويقية القطاعات إحدى ىف منتجاتها

 :القطاع هذا

 التـايل النحو عىل منهم لكل السوقية الحصة منظات خمس بلغ قد السوق هذا ىف املنافسن عدد أن1

: 

 ٪10       = ب املنظمة          ٪20         = أ املنظمة

 ٪ 12        = د املنظمة          ٪ 18       = ج املنظمة

 ٪ 20       = هـ املنظمة

 . فرد  600٫000 يبلغ املستهدف السوق حجم إن2

 .  نقدية وحدة 40٫000 السوق هذا ىف االستثار عىل املطلوب العائد أن3

 .نقدية وحدة 12٫5 يبلغ التسويق تكاليف إليهاً مضافا الرشكة منتجات من الوحدة إنتاج تكاليف إن4

 .ةنقدي وحدة 15 يبلغ الوحدة لبيع سعر أقىص إن5

 .املستهدف السوق حجم من ٪ 50 املنتج يستهلكون الذين األفراد نسبة6
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 . عدمه من السوق هذا بدخول الخاص القرار اتخاذ ىف الرشكة مساعدة مكنك فهل

 :الحل

 . فرد300٫000 = 50/100×  600٫000 = املحتملن املستهلكن عدد

 .ةنقدي وحدة 2٫5 = 12٫5 – 15 = الواحدة للوحدة الربح معدل

  = املطلوب العائد لتحقيق بيعها الواجب الوحدات عدد

 .وحدة 16٫000 = 2٫5 ÷ 40٫000

  ٪5 = 30٫000 ÷ 16٫000 =العائد ذلك لتحقيق الالزمة السوقية الحصة نسبة

  السوق من املنافسن حصص

  فرد 60٫000 = ٪20 × 300٫000    = أ  املنظمة

  فرد 30٫000 =٪10 × 300٫000   = ب املنظمة

  فرد 54٫000 =٪18 × 300٫000   = جـ املنظمة

 فرد 36٫000 =٪12 × 300٫000    = د املنظمة

  فرد60٫000 = ٪20 × 300٫000   = هـ املنظمة

  = املنافسة املنظات حصص مجموع. ∙.

 .فرد 240٫000 = 60٫000 +36٫000 +54٫000 +30٫000 +60٫000

 فرد 60٫000=240٫000 -300٫000  = السوق ىف املستغلة غر الفرص. ∙.

   ٪5 قدرها سوقية حصة ىف ترغبسيلو  رشكة أن ما 

  فرد 15٫000 = ٪ 5 × 300٫000= 
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 مـن ترغبه ما عىل للحصول احتال هناك أن حيث املستهدف السوق هذا بدخول الرشكة ننصح

 مـن املتبقـي الجزء ترغبا إشباع من أكر فوائد عىل الحصول إمكانية أمامها مازال أنه بل السوقية الحصة

 .فرد 45٫000 والبالغ املستهدف السوق

 :املستهدف الصحى السوق

 :ها أساستن خطوتن طريق عن تتم الصحى السوق أستهداف عملية أن

 .إلية الدخول مكن الذى املستهدف السوق تحديد1

 . األسواق تللك إىل للدخول املناسبة التسويقية االستراتيجية إعتاد2

 :يىل فيا النقطتن لهذين املوجز بالرشح نقوم وسوف

 .املستهدف السوق تحديد1

  :ييل فيا تتمثل السوق، اختيار ىف مختلفة ماذج خمسة طريق عن املستهدف السوق عملية تتم

 ): التمركز (السوق من جزء عىل الرتكيز-أ 

 قطـاع ضـمن الخـدمات مـن معينـة تـشكيلة (الخـدمات من محدد نوع عىل الرتكيز به دصويق

 الـصغرة الـصحية املـنظات قبـل مـن اعتاده مكن األسواق إىل الوصول ىف األسلوب وهذا ،)معن سوقى

 .التكوين والحديثة

 :نذكر التوجه ىف األسلوب هذا يحققها أن مكن التى املزايا ومن

 واضـح يضتخفـ إىل يؤدي ما وتوزيعها، لها والرتويج الصحية الخدمة إنتاج مجال ىف الدقيق التخصص

 .الكلف ىف

 Ph. Kotler ، Op Cit ،P P 3. 
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 املـستثمرين لدى الضان يخلق وبالتاىل االستثار، عىل العائد وزيادة خلق ىف الرسعة يحقق أن مكن

 .مبكر وقت ىف ربحية عوائد عىل حصولهم ىف

 معها تتعامل التى والخاصة العامة البيئية املتغرات ملحدودية البيئة مع التكيف عىل قدرة أكر يكون

 .املنافسة مخاطر تتضمن اإلسرتاتيجية هذه الوقت نفس وىف. يةالصح املنظمة

 :الخدمة تخصصية-ب 

 مـن مجموعـة ضـمن مـوزع الخـدمات من معن نوع عىل تركز الصحية املنظمة الحالة هذه ىف

 .الشعاعي الفحص خدمات تقديم ىف الحال هو كا السوقية، القطاعات

 :السوق تخصصية-ج 

 وتـسعى معـن سـوقي قطـاع ضـمن الخدمات من مختلفة تشكيلة الصحية املنظمة تقدم وفيه

 تغطيـة تحقيـق إىل تهـدف عنـدما الـسوق نحـو التوجيـه ىف األسلوب هذا الختبار الصحية املنظمة  إداراة

 . واحد سوق ظل ىف الصحية الخدمات من متعددة إحتياجات

 ):تخصيص اختيار (االنتقاىل التخصص-د 

 بحيث معه، للتعامل متخصص سوقي جزء من ألكر ااختياره ىف الصحية املنظمة قبل من يعتمد

 مقدمـة أكـر أو صحية خدمة مع التعامل عرب لتحقيقه تسعي هدف الصحية املنظمة إدارة تضع أن مكن

 حالـة مـن يزيـد أن مكـن السوق نحو التوجه ىف األسلوب وهذا. حدى عىل كل السوق من األجزاء تلك ىف

 األداء ىف املخـاطرة تقليـل إىل يؤدى وبالتايل. والتعلم الخربة وزيادة الصحية املنظمة ىف وتعددها التخصص

 . الحايل واألداء اليومي
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 :الكامل السوق تغطية-ه 

 الحجـم الكبـرة الـصحية املـنظات قبـل من للسوق الشامله التغطية ىف األسلوب هذا يستخدم

 ذلـك كـان سـواء مختلفـة قأسـوا إىل متعـددة طبيـة خـدمات تقدم أن مكن بحيث. خدماتها ىف والعامة

 التـى الطبيـة املجـاالت أو الخدمـة لهـم تقدم الذين األفراد أو شموليتها مدى ىف الجغرفية املناطق حسب

 . فيها تقدم

 الـسوقية االسـرتاتيجيات اختيار عملية تأى إلية الصحية املنظمة ودخول املستهدف السوق تحديد بعد

 .األسواق تلك إىل للدخول املناسبة

 :املستهدف للسوق للدخول التسويقية رتاتيجياتاالس2

 ): متجانسة غر (متايزة غر السوقية اسرتاتجية-أ 

 توجـه مبـدأ عـىل اإلسـرتاتيجية هـذه تقـوم إذ. الشامل التسويق باسرتاتجية أيضا تسميتها مكن

 جميــع ومتطلبــات احتياجــات ملواجهــة موحــد تــسويقي مــزيج وفــق الــسوق إلجــاىل الــصحية املنظمــة

 مقبـوال يجعلـه مـا الـصحية للمنظمة التسويقي املزيج برامج تصميم يتم حيث. خدماتها من ستفيدينامل

 .ما حد إىل املستفيدين كل قبل من

 اآلداء ىف املعـايرة خـالل مـن الكلـف ىف التخفيض تحقق أن مكن التعامل ىف اإلسرتاتيجية وهذه

 هـو اإلسـرتاتيجية هـذه عـىل يعـاب مـا أن إال. ورللجمهـ املقدمة الخدمات من الواسع واإلنتاج التسويقي

 أخـرى صحية منظات إيل املرىض انتقال يتيح ما املتعددة الجمهور احتياجات مواجهة قدرة إىل افتقارها

 .منافسة

 :املركز السوق اسرتاتيجية-ب 

ــستخدم ــذه ت ــرتاتيجية ه ــن اإلس ــل م ــنظات قب ــصحية امل ــدما ال ــد عن   أن تج

 مـع تتوافـق مناسبة قطاعات إىل تجزئة تستوجب ستهدف،امل السوق ىف اختالفات هناك

 مـزيج تعتمـد فهـى الـسوق لـذلك املوجـه التـسويقي واملـزيج املقدمة الصحية الخدمة

  خـدمات إىل بحاجـة األفـراد أن تـرى حيـث الـسوق مـن متعـددة ألجزاء واحد تسويقي
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 واآلخـر اقتـصادى بشكل يريدها خرواآل عالية بجودة يريدها البعض أن ىف لديهم االختالفات أن إال. معينة

 .إلخ ... عليها الحصول ويسرة متاحة تكون أن يرغب

 نتيجـة الكلـف انخفـاض هـى املعتمـدة التـسويقية اإلسرتاتيجية هذه من املتحققة امليزة ولعل

 .مارستها يتم التى التسويقية األنشطة ىف واضح وتخصص موحد تسويقي مزيج العتاد

 :التسويقية اتاالختالف اسرتاتيجية-ج 

 الـسوق مـن مختلفـة أجـزاء إىل الـصحية املنظمـة توجه مبدأ عىل تقوم اإلسرتاتيجية هذه تقوم

 شأنه من األسلوب وهذا املستهدف السوق ذلك من جزء لكل مختلف تسويقي مزيج استخدام خالل ومن

 منحها وما السوق نم الجزء ذلك ىف الصحية املنظمة قبل من تقدم التى الخدمات ىف أكرب عمق يحقق أن

 هــذه اعــتاد أن إال. الــصحى الــسوق ىف أكــرب ومكانــة ســمعه يكــسبها ومــا تنافــسية، وميــزة أكــرب قــوة

 التـى املتنوعـة الـصحية الخـدمات وإدارة تصميم ىف ذلك كان سواء مرتفعة كلف عليه يرتتب اإلسرتاتيجية

 عـن فـضال متعـددة، ومفـردات أطـراف ىلع التسويقية البحوث إجراء كلف ىف أو الصحية املنظمة تقدمها

 .الجمهور مع التفاعل ىف املعتمدة الرتويجية والربامج االتصاالت كلف

 وقـدرتها لها، املتاحة املوارد حجم عىل أساسا يعتمد االسرتاتيجيات هذه من واحدة اعتاد ولعل

 واختيارهـا املـستهدفة قلألسـوا املقدمـة الصحية الخدمة وخصوصية املتاحة السوقية الفرص استثار عىل

 املنظمـة بخصوصية وترتبط تنبع أخرى عوامل عن فضال. السوق من املناسب الجزء لذلك والواضح الدقيق

 .اإلسرتاتيجى وتوجهها وملكيتها الصحية
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 الفصل الرابع

  الصحي املستهلكسلوك

 االستهالى فالسلوك ،التسويقية العملية ىف تدخل التى العنارص أصعب من املستهلك سلوك يعترب

 مــن يجعــل مــا والحركــة التغــر دائــب اإلنــساى الــسلوك وهــذا الكــىل بالــسلوك مبــارشة يــرتبط للفــرد

 يعنـى ال التعقيـد هـذا ولكـن للفـرد االقتـصادى بالـسلوك للتنبؤ دقيقة علمية قوانن وضع الصعب

 رسـم عندً ودقيقاً عميقاً فها السلوك هذا فهم إىل حاجة ىف التسويق فرجل املستهلك سلوك إهالً إطالقا

 ومـاذا مـشرتيها مهـ ومـن الـسلعة مـستهلى هـم مـن تحديد إىل يحتاج فهو التسويقية سياساته

 مثـل املـستهلك لـسلوك كـان وإذا. للـسلعة استخدامهم وكيفية السلعة بها يشرتون التى والكمية يشرتون

  السلوك؟ هذا هو فا األهمية هذه

 يتوافق لى الفرد به يقوم الذى واالجتاعى واالنفعاىل والحرى عقىلال النشاط أوجه جميع عامة بصفة بالسلوك يقصد 

 .مشكالته ويحل حاجاته ويشبع بيئته مع ويتكيف

 الفـرد ذلـك وهـو" النهاى "الفرد املستهلك أولها املستهلكن من مختلفن من نوعن لوصف مستهلك كلمة تستخدم 

 فهـو الثـاى النـوع أمـا العـائىل اسـتخدامه أو الخـاص السـتخدامه اورشاؤهـ ما خدمة أو سلعة عن بالبحث يقوم الذى

 مـن مكنهـا الـت واملعدات واملواد السلع تشرتى والتى والخاصة العامة املؤسسات كافة يضم الذى الصناعى املستهلك

 .عليها ةالصناعي العمليات بعض إجراء بعد وذلك النهاى املستهلك إىل السلع تلك بيع إعادة ىف أهدافها تحقيق

 رغبـاتهم إلشباع صالحة أنها األفراد يرى التى املختلفة والخدمات السلع رشاء عملية يلخص تعبر االستهالى السلوك 

 .بذاتها أوقات ىف منها معينة كميات رشاء فيقررون واحتياجاتهم

 :يىل فيا اإلنساى السلوك دراسة ىف الصعوبة تتمثل 

 .بدقة دراسته املطلوب الهدف دتحدي عىل القدرة عدم

 ً.واضحاً تفسرا وسلوكياته املستهلك خاطر ىف يجول ما وتفسر معرفة صعوبة

 .نفسه املستهلك وخربة ذكاء عىل تعتمد والتى للمستهلك الرشائية األماط ومعرفة تحليل صعوبة

 أو املـستهلك هـوً داما ليس السلعة شرتىي الذى فالشخص واملشرتى" املستخدم "املستهلك بن فرقً داما هناك 

 يـستهلك الـذى الـشخص نفـسه هو الرشاء قرار يتخذ الذى الشخص يكون أن الرضورى من ليس أنه كا لها املستخدم

 .لها الفعىل املشرتى حتى أو السلعة
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 : مفهوم سلوك املستهلك

 حيث أوضح أن سـلوك املـستهلك  Engelوردت تعاريف متعددة لسلوك املستهلك منها تعريف

ل والترصفات املبارشة لألفراد من أجل الحصول عىل املنتج أو الخدمـة ويتـضمن ذلـك إجـراءات األفعا"هو 

الترصفات واألفعال التـى يـسلكها األفـراد وتخطـيط " فقد عرفه عىل أنه  Molina أما"اتخاذ قرار الرشاء

 ".ورشاء املنتج ومن ثم استهالكه

لة من اإلجراءات التى تتم داخـل املـستهلك وأن النقطة النهائية لسلس" عىل أنه  Martinوعرفها

وحيـث أن عمليـة التفاعـل . اإلدراك الدوافع الذكاء والـذاكرة) املدخالت(هذه اإلجراءات مثل االحتياجات 

 املوقف وبالتـاىل قـرار ، الصورة،بن املستهلك والبيئة املحيطة به يؤدى إىل تكوين املخرجات وهى الحوافز

 )3(. املستقبىل لألفرادعل الذى يكون له أثر كبر عىل السلوك الرشاىلرشاء ومن ثم رد الف

التـرصفات التـى يتبعهـا األفـراد بـصورة مبـارشة "فقد نظر إىل سلوك املستهلك عىل أنـه Howard أما 

اإلجـراءات التـى تـسبق هـذه التـرصفات "للحصول عىل السلع والخدمات االقتصادية والثقافية ما ىف ذلك 

 )4(".وتحددها

 جميـع التـرصفات واألفعـال املبـارشة وغـر "ومن كل ما سبق مكن القـول بـأن سـلوك املـستهلك هـو 

املبارشة التى يقوم بها ألفراد ىف سبيل الحصول عـىل سـلعة أو خدمـة معينـة مـن مكـان معـن وىف وقـت 

 ".محدد

 Engel، James F. and Arth us، Opcit، P 121. 

 Molina N. Op cit P 161. 

 .رشاى تحديد األفعال التى يقدم بها املستهلك بعد اتخاذ قراره ماذا يشرتى ومتى يقوم بالرشاء الفعىليقصد بالسلوك ال 

3  Martin C، Op cit P.17. 

4  Howard، Janjsheth ''Pers Pectives in con Summer behavior'' .S.Co tt fore sm and and ant co، 1973 

Tradnit de Kssarian et Roberson Ed. Techniques. N. 171.1974 P.11. 
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 : الصحيخصائص سلوك املستهلك

س باألمر الـسهل بـل إنـه عمليـة صـعبة ومعقـدة نتفق منذ البداية أن فهم واقع املستهلكن لي

بسبب أن الكثر من األفراد ال يرغبون ىف الترصيح عن دوافعهم بل إننا قد نفاجئ ببعض املستهلكن الذين 

 .ًال يعرفون حقيقة الدوافع التى تحركهم عند رشاء منتجا ما أو عدم رشائه

شـعورية فيـشرتى الـسلعة ليبـن ونحن حتى اآلن ال نعرف هـل يتـرصف املـستهلك بطريقـة ال 

انتائه إىل طبقة؟ أم أنه يشرتيها بعد تفكر منطقى مبنى عىل تحليل ودراسـة ملزايـا وعيـوب كـل سـلعة؟ 

هل ترصفات املستهلكن ىف رشاء سلعة معينة هى بسبب التقليد واملحاكاة أم هى نتيجة لحاجـة حقيقيـة 

جـد نظريـات متكاملـة أو مقبولـة لتفـسر سـلوك املـستهلك  وما نود التأكيد عليه أنـه ال تو)1(وفعلية لها؟

وترصفاته وكل ما مكننا قوله ىف هذا الصدد أن هناك اتفاق بـن دوافـع سـلوك املـستهلكن وتـرصفاتهم ىف 

 )2(:الحقائق واملميزات العامة للسلوك اإلنساى والسيا ىف النقاط التالية

ءه دافع أو سـبب وأنـه ال مكـن أن يكـون أن يكـون إن كل سلوك أو ترصف إنساى البد أن يكون ورا1

 .هناك ترصف إنساى غر هادف

ًأنه نادرا ما يكون وراء السلوك اإلنساى دافع وسبب واحد بل عـادة مـا تكـون هنـاك مجموعـة مـن 2

األسباب وراء ذلك السلوك وهذه األسباب تتضافر مـع بعـضها الـبعض أو تتنـافر بعـضها مـع الـبعض 

 .اآلخر

ك اإلنساى عملية مستمرة ومتصلة فليس هناك فواصل تحدد بدء كل سلوك وال نهايته فكل إن السلو3

 .سلوك جزء أو حلقة من سلسلة من حلقات متكاملة مع بعضها ومنتمية لبعضها

 .145محمود صادق بازرعة ـ إدارة التسويق ـ مرجع سابق ذكر ص . د )1(

 .238محمد صالح املؤذن ـ مبادئ التسويق ـ مرجع سابق ذكر ص. د )2(
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 الفـرد يستطيع ال الحاالت من الكثر ىف إذ اإلنسان سلوك تحديد ىفً مهاً دورا الالشعور يؤدى ماً كثرا4

 ً.معيناً سلوكا يسلك أن إىل به أدت التى باباألس يحدد أن

 قـد تكـون وأعال بأحداث يرتبط بل بذاتهً وقاما منعزالًً سلوكا ليس األفراد به يقوم الذى السلوك إن5

 .تبعته قد وأخرى سبقته

 للمريض الرشاى السلوك ىف املؤثرة العوامل

 خاصـة وعوامل بالفرد خاصة عوامل إىل يرجع الصحية الخدمات بإستخدام املتعلقة القرارات اتخاذ إن

 ـ:العوامل هذه يىل فيا ويناقش ،بينها القائم التفاعل ومدى الفرد فيها يعيش التى بالبيئة

 االجتاعية العوامل أو املحددات -1

  ـ:التالية النقاط عىل الرتكيز يتم وهنا

 مبارشة غر بصورة أو مبارشة صورةب الفردية العوامل أو املحددات عىل تؤثر االجتاعية املحددات أن1

 الخـدمات اسـتخدام عـىل الفرديـة املحـددات تـؤثر ثـم ومـن ،الصحية يةاالرع نظام خالل من وذلك

 .الصحية

 عـىل املحـددات هـذه وتـؤثر السلوك وقواعد التكنولوجيا من بكل االجتاعية املحددات هذه تتعلق2

 عـىل يحتـوى الـذى الـصحية الرعايـة خـالل من ةمبارش غر بصورة أو مبارشة بصورة الفردية العوامل

 .للفرد الصحية الرعاية توصيل عىل تعمل ورسمية قومية صحية رعاية نظم

 قـرارات عـىل التـأثر عـىل توافرهـا يعمـل التى واملنظات املوارد من الصحية الخدمات نظام يتكون3

 معـن وتوزيـع معـن بحجـم تكانـ مـا اذا املـوارد أن نجـد حيث الصحية الرعاية استخدام ىف االفراد

 ما باملجتمع املتاحةاملوارد  حجم لقياس ؤثراتامل أهم ومن. واستخدامها الصحية الخدمات عىل تؤثر 

 :يىل
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 .الصحية الخدمات انواع لجميع صحين افراد / السكان نسبة-أ 

 .الصحية الرعاية لتقديم املؤداة االنشطة حجم-ب 

 أو خارجيـة أو داخليـة رعايـة تقـدم سـواء ستـشفياتامل واحجام انواع لكل أرسة / السكان نسبة-ج 

 .معا كليها

 وهـى اال الجغرافيـة املنـاطق بجميـع للمـوارد الجغـراىف للتوزيع التالية ؤرشاتامل تستخدم كذلك

 نجـد كنا وأن املتاحة للموارد باملنطقة السكان خالل من وذلك املناطق بهذه الصحية الخدمات توافر مدى

 هـو يهم ما كل ولكن ،القومى املستوى عىل كمتوسط املحسوبة النسبة عن ختلفت سوف النسبة هذه أن

 .التوزيع ىف العدالة

 والـرسيعة الـسلمية واالجراءات وإستمراريتها الصحية الخدمات توصيل فإن باملنظات يتعلق فيها أما

 الخـدمات استخدام تلقرارا االفراد إتخاذ عىل املساعدة األمور تعد الصحية الخدمات عىل املريض لحصول

 .باملنظات املتاحة الصحية

  الفردية املحددات أو العوامل -2

 ـ :وهى رئيسية محددات ثالثة إىل املحددات هذه تقسيم مكن

  القابلية أو االستعداد-أ 

 وهى الصحية الخدمات حاجة أشباع سلوك بإتخاذ تسمح والتى واملجتمع باالرسة املرتبطة الحالة-ب 

 .عليها يطلق ما

 .املرض ستوىم-ج 

 ـ :التاىل النحو عىل املحددات هذه من كل ونتناول

  القابلية أو االستعداد -أ

  بـصورة الـصحية الخـدمات السـتخدام اسـتعداد أو قابليـة لـديهم األفـراد بعض

 بحالتـه تنبـؤ لديـه يكـون الـذى األخـر الـبعض ذلـك وجـود عـن ًفـضآل ،غرهم من أكر
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 ولـو حتى الصحية الخدمات يستخدمون االفراد وهؤالء ،مرضية ضأغرا من به يشعر ما خالل من الصحية 

 .مالءمة غر كانت

 عـىل املـؤثرة الخـصائص مـن تعد التالية الخصائص فإن االفراد من السابقة النوعية تلك توافر وبرغم

 ـ:وهى الصحية الخدمات استخدام

  الدموغرافية العوامل

  ـ :من بكل الدموغرافية العوامل تتعلق

 . سنال -

 .الجنس -

 .االجتاعية الحالة -

 .السابق املرض -

 مـن أكـر احتاليـة بـصورة تـصيبها التـى االمـراض من مجموعة عمرية فئة لكل أن نجد حيث

 املـرىض نجـد كـذلك ،املطلوبـة الرعايـة مـن خـاص مط وجود عىل ينعكس ما العمرية الفئات من غرها

 الـسابقة االمـراض أن نجـد كـذلك ،الـصحية الرعايـة خداماسـت عـىل يؤثرون اناث أمً ذكورا جنسهم حسب

 فـضالً املـستقبل ىف الـصحية الرعاية طلب عىل يقبل تجعله املاض ىف الفرد واجهت التى الصحية واملشاكل

 .لها الحاىل االستخدام عن

  االجتاعى الهيكل

 وهـى لبهـاوط الـصحية الخـدمات اسـتخدام مـط عـىل التاليـة االجتاعى الهيكل مكونات تؤثر

 .آلخر مكان من االرتحال ،السكنية الحالة. الديانة ،االرسة حجم ،املهنة ،االساللة ،التعليم
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  املعتقدات

 اسـتخدام نحـو الفرد سلوك عىلً تأثرا ،املرىض االطباء ،الطبية الرعاية نحو االفراد معتقدات تؤثر

 عـىل معهـم تتعامـل العـالج ىف األطباء كفاءةب تعتقد التى االرسة نجد املثال سبيل فعىل الصحية الخدمات

 .عالجهم نتائج وىف األطباء هؤالء ىف تثق ال التى االرسة تلك عكس

 .الصحية الخدمة حاجة اشباع سلوك بإتخاذ تسمح والتى واملجتمع باالرسة املرتبطة الحالة -ب

 البـد املقابل ىف ولكن ،الصحية الخدمات الستخدام والتقبل االستعداد لديهم يتوافر قد االفراد أن

 الخـدمات توفر عىل املقدرة عن تعرب التى املوارد وهى أال بذلك القيام من مكنهم التى الوسائل توافر من

  ـ:قسمن إىل املوارد هذه وتنقسم الصحية

 األرسة موارد

 اتاحـة ومـدى لألرسة خاص طبيب وجود مدى ،عدمه من صحى تأمن وجود ،الدخل تعرب والتى

 عـىل تؤثر أن مكن السابقة العوامل كل ... األرسة معيشة مكان وكذلك لألرسة مستمرة بصورة ملصدرا هذا

 .الصحية الخدمات إستخدام

  األرسة فيه تعيش الذى املجتمع خصائص

 واألفراد املتاحة الصحية التسهيالت حجم حيث من األرسة فيه تعيش الذى املجتمع خصائص أن

 مـن يقلـل سـوف توافرهـا وأن وخاصة الصحية للخدمات املتزايد االستخدام ىلع تعمل باملجتمع الصحين

 .املختلفة الطبية العيادات أمام طوابر ىف املرىض إنتظار

 مزيـد إىل يـؤدى الطبيـة الرعايـة أسعار تخفيض يعد االقتصادية النظر وجهة من أنه نجد كذلك

 .الصحية الخدمات إستخدام من
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 مـن بـه يتميـز وما األرسة فيه تعيش الذى والحرض الريف وطبيعة عاملجتم ديانة أن نجد كذلك

 . الصحية الخدمات إستخدام عىل تنعكس سوف قيم

 املرض مستوى -ج

 إلتخـاذً كافيـا يعـد ال االرسة أو للفـرد املاليـة واملقـدرة للرعايـة القابليـة أو االسـتعداد توافر أن

 .الصحية الخدمات استخدام مكن حتى حدوثه تاحتاال أو املرض ادراك توافر يجب حيث ،القرارات

  ـ :وهى املرض إدراك مقاييس أهم من التالية املقاييس وتعد

  العجز أيام عدد

 .عمله يعتاد كان عا اعفته والتى عمل دون املريض قضاها التى األيام تلك وهى

ً وفقـا التـشخيص أى اعليهـ يطلـق والتـى خرباتـه عـىل املعتمـدة الـصحية لحالتة للفرد الذاى التقييم

 .لألمراض

 وأقرهـا االفراد      حددها التى الصحية للمشاكل للوصول محاوالت املرض تقييم مقاييس وتعد

 .املرىض فحص خالل من االطباء

  : املوقفية العوامل -3

 ضمن املؤثرات هذه وتقع ،املريض سلوك عىل تؤثر محددين وزمان وقت ضمن تقع عوامل هى

  :مجاميع خمسة

 ،كـاملوقع الـصحية للمنظمة املادى للمحيط البيئية باملتغرات الصحية الخدمة رشاء عند املريض قرار يتأثر-أ 

 )املادى املحيط. (إلخ...والضوضاء األصوات

 اإلقـدام لحظـة ىف الطبية والهيأة ،األقارب ،األصدقاء يبديها التى بالخصائص أيضا الرشاى السلوك يتأثر-ب 

 )الخارجى املحيط. (ةالصحي الخدمة رشاء عىل
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 قـرار عـىل أثر ،األسبوع أيام أحد خالل أو ً،مساءا أوً صباحا كان إذا فيا الخدمة تقديم توقيت يلعب-ج 

 )الزمنى املنظور. (عدمه من الطبية الخدمة لرشاء املريض

 القـرار واتخاذ املعالجة تستوجب صحية بحالة يتعلق ألنه واجب يكون الصحية للخدمة الرشاء سبب-د 

 )املهمة تعريف. (آخر مكان ىف عنها البحث أو للتأجيل قابلة غر فهى. معها للتعامل ناسبامل

 بالـشكل تقييمهـا أو ،عنهـا البحـث أو الـصحية املعلومـة اسـتقبال ىف رغبتـه عـىل املريض مزاج يؤثر-ه 

 )زاجيةامل الحالة. (الرشاء لقرار واتخاذه الرشاى السلوك عىل تأثرها وبالتاىل ،والدقيق الصحيح

 : النفسية العوامل -4

 ،الداخليــة القــوى مــن بعــدد الــصحية للخدمــة الــرشاى ســلوكه ىف كبــر حــد إىل املــريض يتــأثر

 املـؤثرات هـذه عـىل ويطلـق. الشخـصية خـصائص وكـذلك ،الخـربات ،التعلم ،اإلدرك ،والدوافع كالحاجات

 .الشخصية بالعوامل أحيان النفسية

 :عيةواإلجتا الثقافية العوامل -5

 مـع التعامـل ىف أسـلوبه عـن الفـرد خاللهـا مـن يعرب التى العوامل مجموعة وهى :الثقافية العوامل- 

 تعمـق من تحققه وما اإلنسانية تجاربه عرب لديه املتحقق املعرىف الرتاكم مع اتساقا اليومية املفردات

 .فكرى

  الصحية الخدمة رشاء مراحل

 التـأثر حجـم إىلً أساسـا ذلـك ويعـود ألخرى حالة من املرىض لدى الرشاى القرار اتخاذ عملية تختلف

 .املطلوب الهدف إىل اليقود أو خاطئا كان ما إذا القرار ذلك يخلقه أن مكن الذى
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 والـشكل. املرض أغراض أو باملرض اإلحساس نقطة من الصحية الخدمة طلب ىف املريض سلوك يبدأ بحيث

 .الخطوات تلك يوضح التاىل

 املريض لدى الرشاى القرار اتخاذ حلمرا يوضح شكل

 

 الصحية الخدمات ملستهلى اإلنساى السلوك تفسر

 تفـسرات تقـديم حاولـت مـاذج إال هـى مـا هنـا بـرده سـنتقوم مـا أنً أيـضا نبـن البداية منذ

  :الكبر السؤال عىل لإلجابة محاولة ىف اجتهادية

 :الناذج هذه منً بعضا يىل فياو آخر؟ دونً معيناً ترصفا املستهلك يترصف ملاذا

 ":االقتصادى النموذج "املارشاىل النموذج -1

 ذلـك يـرى حيـث اإلنـساى الـسلوك لتفـسر االقتـصادين قبـل مـن محاولـة النمـوذج هذا مثل

ً قرارا يتخذ عندما فهو الحدى واإلنفاق الحدية املنفعة بن التوازن تحقيق إىل يسعى املستهلك أن النموذج

 مـن معينة وحدة إنفاق من عليه ستعود التى الحدية للمنفعة دقيقة حسابية عمليات بإجراء يقومً ئيارشا

 بهـا تبـاع التـى واألسعار املتاح الدخل عن أرقام إىل هذه حساباته ىف ويستند معينة سلعة رشاء عىل دخله

 التـى الـسلع مـن سـلعة لكل الحدية املنفعة تتساوى عندما التوازن حالة إىل املستهلك ويصل السلع هذه

 :اآلتية باملعادلة عنه نعرب أن مكن ما وهذا أسعارها اختالف االعتبار بنظر اآلخذ مع برشائها يقوم

 P. Kotler، ''Mathmatical modls of individual buy ers Behavio'' Bahavioral science vol 13، 1968 No 

4 PP.208. 
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       =   = التوازن وضع

 :التاىل الجدول خالل من ذلك إيضاحً أيضا ومكن

 الوحدات عدد

 املستهلكة

األسربين سعر الوحدة 

 وحدات نقدية 6

األنسولن سعر الوحدة 

  وحدات نقدية4

ريفوي سعر الوحدة 

  وحدة نقدية2

1 25 20 21 

2 18 25 15 

3 12 11 14 

4 10 8 10 

5 9 6 7 

6 8 5 4 

7 5 2 3 

8 3 1 1 

 وسبعةعبوات أنسولن  وخمسةوحدات أسربين  خمسة لرشاء دخله سيوزع املستهلك أن يالحظ

 أى البضائع لجميع بالنسبة متساوية سعرها إىل بضاعة كل من الحدية املنافع تكون حيث. وحدات ريفوي

 .التالية للمعادالتً وفقا يتوازن املستهلك أن

  =   =     

  =   =    

 :يىل ما أهمها من فرتاضاتاال من مجموعة عىل النموذج هذا ويقوم

 .املبيعات زادت السعر انخفض كلا1
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 .األصلية السلع عىل الطلب انكمش كلا البديلة السلع سعر انخفض كلا2

 .األصلية السلع عىل الطلب زيادة إىل يؤدى املكملة السلع سعر ىف االنخفاض3

 .الجيفونز سلع عدا فيا السلع عىل اإلنفاق زاد للفرد الحقيقى الدخل زاد كلا4

 .املبيعات زيادة إىل تؤدى واإلعالن الرتويج وسائل عىل اإلنفاق ىف الزيادة5

 ":التعليمى النموذج "بافلوف موذج -2

 معن سلوك فمارسة. األفراد سلوك تحديد ىفً هاماً دورا تلعب" املارسة "أن النموذج هذا يرى

 الخـربة لعوامـل تخـضع أن البد األفراد ترصفاتو سلوكيات ىف التغرات أن أى "ويدعمه السلوك هذا ينمى

 ".واملارسة

 : هى املبادئ وهذه املستهلك لسلوك تفسره ىف أساسية مبادئ أربعة عىل النموذج ذلك ويعتمد

 :الحاجات أو الدوافع -أ

 تتوقـف إشباعها أولوية ولكن تنشأ وقد البرش ىف كامنة طبيعية عوامل هى الرغبة او الحاجة إن

 الرتباطهـا وذلـك الفـرد، مـع تولـد أى فطرية أو أولية سيكولوجية رغبة تكون قد وهى إلحاحها دىم عىل

 .بالظأ للشعور كنتيجة الرشاب إىل الحاجة تنشأ فمثالً. أساسية برشية بغريزة

 والحالـة الفعليـة املـستهلك حالـة بن ما التوازن عدم حالة تشكل وهى مفيد شئ إىل االفتقار ببساطة هى الحاجة  –  

 . املرغوبة

 التـوتر مـنً نوعـا يحـدث اإلشباع عدم حالة وىف حاجاتهم إلشباع األفراد توجه التى الداخلية الحاجة فهو الدافع أما – 

 :أن مكن لذا

 عـىل مبنيـة وهى اإلنسان مع تولد أولية دوافع نوعان الدوافع أن مالحظة مع األهداف إىل السلوك تقود ألنها مهمة الدوافع

 وهـذه بالبيئـة االخـتالط نتيجة تنشأ وهى ثانوية ودوافع" املرشب – املسكن – امللبس – املأكل "الفسيولوجية الحاات

 يسعى الفرد بأنً علا الدوافع هذه إثارة عىل اهتامه كل ينصب التسويق ورجل ،قليةالع الحاجات عىل تركز الدوافع

  ....وهكذا أهمية األقل الحاجة إلشباع الدافع لديه ذلك ىف ينجح وعندما ،لديهه الهامة الحاجة إلشباع
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 التعـاون مثـل الفـرد فيـة يعـيش الـذى املجتمـع مـن املكتـسبة الحاجة او الرغبة تكون قد كا

 ىف هـى واملـرشب وامللـبس املأكـل مثـل الفـسيولوجية الحاجـات أن عامـة بـصفة لقولا ومكن ، والخوف

 تشبع التى فالسلع ثم ومن – للترصف تدفعه اإلنسان داخل قوية حوافز ذات أى – ملحة حاجات مجملها

 .برشائها التعجيل من للمستهلك والبد رشائها تأجيل مكن ال امللحة الحاجات تلك

 إىل يحتـاج إلشـباعها الـالزم الـرشاء قـرار فـإن وبالتـايل ملحـة غـر تعترب هافإن الحاجات باقي أما

 .سبق ما إيضاح ىف يسهم التاىل والشكل طويالًً ووقتا دقيقة اقتصادية دراسات
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  للحاجات ماسلو سلم

 

 Abraham Maslow، '' A Theory of Human Motivation '' Psychologjcal Review، 50 (1973) PP 370 – 

396.  
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 ": املثر "اإلثارة عوامل -ب

 إذا إال معن فعل رد لها يكون وال العمومية صفة لها امللحة غر بالحاجات الخاصة الدوافع تظل

 بـدورها تحـدد والتـى للحيـاة الطبيعيـة املتطلبات أو املحيطة البيئة من لها وتحريك إثارة بعنارص ربطت

 معقـد مـؤثر هـى الـسلعة أن روبرسـون يـرى املقـام هـذا وىف. للـدوافع الفرد يستجيب وكيف وأين متى

 ويؤكـد معـن برمـز اسـتخدمها يـرتبط مـاً الباوغ معينة حاجات تشبع التى الصفات من مجموعة يتضمن

 أجـل منً أيضا ولكن خدمات من لهم تؤديه ملا فقط ليس السلعة العمالء يشرتى "بقوله املعنى هذا ليفي

 ".بها املرتبط املعنى

 :االستجابة -ج

 نفـس تـؤدى أن ذلـك عـىل يرتتـب وال الـدوافع إثـارة عوامـل مجموعـة ملحـصلة الفعل رد هى

 الفـرد اكتـساب درجـة عـىل يتوقف ذلك ألن الواحد الفرد لدى الفعل رد نفس إىل اإلثارة عوامل مجموعة

 ويقـوم املتنافـسة املـؤثرات من عدد وإماً واحداً سلعياً مؤثرا يوجه ال املستهلك أن نجد الواقع وىف وتعلمه

 ثـم ومـن. لهـا الشخـيص إلدراكـهً وطبقـا حياته ألسلوب مالمتها ملدىً طبقا املؤثرات تلك بتقييم املستهلك

 .يرغبها التى الرمزية املعاى أفضل له تحقق التى السلع اختيار يتم حيث املؤثرات لتلك باالستجابة يقوم

 ":التقوية "التدعيم -د

 لـنفس االسـتجابة نفـس يـدعم ذلـك فـإن إيجابيـة والخربة التجربة كانت كلا أنه يالحظ وهنا

 عوامـل أن عـىل التأكيد مع هذا العنارص هذة حدوث تكرار عند حدالوا الفرد لدى اإلثارة عنارص مجموعة

 االسـتجابة تخلـق اإلثـارة عوامـل أن حيـث واالسـتجابة الحاجـات بـن الوصـل حلقة هى والتدعيم اإلثارة

 .االستجابة عىل اإلثارة  عوامل أثر تؤكد التدعيم وعوامل
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 حيـث واالستجابة املثر ملبدأً قاوف املستهلك سلوك يفرس النموذج هذا فإن سبق ما كل وخالصة

 نفـسه املوقف حدوث يتكرر وحن. معن بأسلوب يترصف فإنه املواقف ألحد الفرد يتعرض حينا أنه يرى

 ميل نجده بينا ورغباته لحاجاته مريض إشباع عنه ونتج سبق الذى ذاته السلوك تكرار إىل ميل الفرد فإن

 .املطلوب بالشكل ورغابته حاجاته إشباع ىف فشل أو رضر علية ترتب الذى السلوك ذلك تكرار عدم إىل

 فقط األمر يقترص وال ذاته لتحقيق حياته معظم يقىض اإلنسان أن لوجدنا الهرم هذا إىل لونظرنا

 وأن. الجيـدة األرسية العالقات نحقق وأن وسالمة بصحة يعيش أن منا كل يريد ولكن األساسية األمور عىل

 معظمهـا ولكـن وليليـة يوم ىف تأى ال الحاجات هذه فإن لذلك اآلخرين وتقدير رتامواح محبة عىل نحصل

 ىف ولكـن العالجات إىل والحاجة األمراض نسبة تقل عادة الشباب ىف أنه والحقيقة العمر أواخر ىف يأى رما

 ولـذلك رشتانتـ فقـد العـرصية األمـراض من الكثر فإن الهائل التكنولوجى للتقدم ونتيجة الحارض عرصنا

 ومـن الجديدة العالجات خالل من األمراض هذه ملثل الحلول عن تبحث األدوية رشكات من كثر أصبحت

 .الجنسية واألمراض القلب وأمراض والكىل الرسطان أمراض هو العرص أمراض أهم

 الكهولـة هنـاك األدوية رشكات ملعظم الخصب الدواي السوق هى األحيان معظم ىف الكهولة إن

 إن ولو الصعبة املادية الحالة ذات الكهولة وهناك أوروبا ىف منترشة عادة وهذا امليرسة املادية الحالة ذات

 بالـذات أمريكـا ىف الرشائية القوة من ٪ 50 تعادل الفئة لهذة الرشائية القوى أن أثبتت أمريكيا إحصائيات

 إليـة يـصبوا مـا حقـق قد معظمها ألن وذلك والصحة الرفاهية عنً داما تبحث عادة الفئة وهذه. لألدوية

 هذة وجدت لذلك مسعصية بأمراض مصابا يكون ومظمهم العمر وإطالة الصحة هو اآلن يحتاجه ما وهو

 سـيا وال جديـدة عالجات خالل من لها الحلول وإيجاد لدراستها خاصة عناية األدوية رشكات من األمراض

 ً.جدا فعةمرت الفئة لهذه أسلفنا كا الرشائية القوة أن
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 أخـرى مـاذج هناك فإن املستهلك حاجات يسفر الذى الوحيد النموذج هو ليس ماسلوا هرم إن

 املنتجـات مـن واملقـرتح الحاجـات فـإن الدوائيـة املنتجـات لخـصوصيةً ونظـرا الحاجـات، هذة مثل تفرس

 :يىل كا ومصدرها لها الدوائية

  Achievement اإلنجاز حاجة1

 ( واملواهـب، والقـدرات املهـارات مـارس الشاقة، واملهام البطولية، عالاأل إلنجاز الحاجة وهو

  ).الشهية كتب فيتامينات، العضالت، مقوية أدوية، إىل تحتاج الحاجة هذه

 Independence االستقاللية حاجة2

 إىل بحاجـة اآلخـرين، والتوجيهات التأثرات كل من والحرية االستقاللية، إىل يحتاج الشخص هذا

 تحتـاج ال التى األدوية (هى له املرشحة األدوية اآلخرين عن مختلفا يكون حتى له األفضل الختبار ائلالبد

 ). له واملوجهون املؤثرون يقبل ال أنه حيث طبية وصفة إىل

  التمييز حاجة3

 الجـوائز عـىل بالحـصول ويرغـب وميزه عليهم تفوقه وليظهر اآلخرين أمام يظهر أن إىل بحاجة

 .الجسمية والقوى للعضالت املرشحة األدوية هى له املرشحة األدوية باستمرار،

  التسلط حاجة4

 والتوجيـة لـإلرشاف القيـادى املركـز إىل وينظـر بـاآلخرين، يـتحكم حتـى القـوى إىل بحاجة هذا

 ).طبية وصفات بواسطة ترصف التى األدوية (لآلخرين

 Sexuality الجنس إىل الحاجة5

 مـن مـساعدات أيـة بـدون يكملهـا أن يحـاول طـرف وكـل جسمال داخل موجودة الحاجة هذه

 التـى األدويـة كـل (يحتاجهـا التـى األدويـة. األطراف كافة قبل من بإقتناع الحاجة ويأخذ يعطي األخرين،

 ).الجنيس العجز تساعد
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  Stimulate الحسية الحاجة6

 نـشاطاتال معظـم ىف ويـشارك وسـهولة بحريـة التحـرك حولـه، يـتم مـا إلدراك الـشخص حاجة

 كفـن عـىل تحتـوى أدويـة مثـل طبيـة بوصفات تعطى والتى األدوية به، املحيط مع جيد بشكل ويتفاعل

 . اإلنسان لدى الحيس للجهاز واملحفز للحواس املنشطة األدوية وجميع

 Diversion والتسلية والـلـه حاجة7

 املهـدئات،  (حتاجهـاي التـى األدويـة االسـرتخاء، الـروتن، كرس و،ـلـهالو اللعب، إىل الحاجة وهو

 ).الكحولية املرشوبات الكآبة، أدوية

  Consistency والثبات التمسك حاجة8

 خـالل مـن املحيطـة بالبيئـة والـتحكم املنطقـي، واالتـصال والنظافـة، الرتتيب، إىل الحاجة وهى

 .متوقع هو ما حسب حدث األشياء ولجعل ،الصحيح لالستنتاج ،التأكد وعدم الغموض تجنب

 ).لألمعاء امللينة األدوية هى (يحتاجها التى األدوية

 :املريض التزام مدى9

 للسلعة األسواق أحجام لقياس الحقيقى املعيار يعترب األدوية برصف املريض التزام إن

 أو األطبـاء قبـل مـن رصفهـا يـتم التـى الوصـفات عـدد حسب قياسه نستطيع ال ألنه الصحية

 التكلفـة أو شخـىص بـسبب وذلك األدوية هذه رصف عنً تقاعسا هناك أن حيث املستشفيات

 مـدى تتعلـق 1978 عام شرنج لرشكةً إحصائياً تقريرا نرش فقد املوضوع هذا بخصوص. ًأحيانا

 تخـرس عـام كـل أنـه فيـه تبـن املعـالج الطبيـب له يقدمه التى الوصفات برصف املريض التزام

 الوصفات هذه مثل رصف عدم نتيجة الردو مليار 1٫2 مقداره ما املتحدة الواليات ىف الصيدليات
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 النتائج وكانت. وصفة مليون 100 يقارب ما الصيدليات إىل تذهب م التى الوصفات عدد بلغ حيث الطبية

 : التاىل النحو عىل التفصيلية

 .األساس من الصيدليات يرحبون وال الوصفات بهذه يكرتثون ال 6٪

 .راملقر حسب العالج تناول عىل يداومون ال 15٪

 .له ماسة بحاجة أنهم رغم عالجهم رصف يكررون ال 32٪

 :الدواء واصفوا يترصف كيف

 أن حيـث األسـواق عـن خاصـة ميـزة تتميـز ألنهـا نوعهـا مـن فريـدة سـوق الـدواء واصفى إن

 الطبيـب أن حيـث) الـرشاء قـرار (الـدواى املنـتج قبـول أو بـرفض صـالحية أو صـلة أى له ليس املستهلك

 هنا القرار فإن لذى االستعال وطرق والكمية العالج نوع يحدد الذى وهو يقرر الذى هو) لدواءا واصفى(

 : شكلن يأخذ

 .اإلنسان يترصف كيف: وصفى1

 .يترصفوا أن للناس ينبغى كيف: إرشادى2

 الطبيـب هـذا بحـوزة التـى املعلومـات عـىل تعتمـد القرار اتخاذ طرق إن

 مـا بكـل يعلـم الطبيـب وأن لـه واضـحة يضاملر حالة كانت فإذا) الدواء واصف(

 ـ :هى فئات عدة الصحية السلعة مستهلك أن الحظ 
 .جامعات وأساتذة وأخصائيون عامون هم هل الدواء واصفى أى األطباء

 .الوكالء ،الدولة) الرشكات ،التأمن (املنظات ،املرىض وهم: املؤثرون
 .املستشفيات – األخصاى -العام الطبيب يراجع عادة الكىل مريض مثالً: للمريض املرجعية الخطوات

 .العالج يكتشفون هم الذين عادة وهؤالء: املتبنون
 .االستقبال ،املختربات ،الصيادلة ،املمرضن – املساعد الطاقم

 بالعوامـل يتـأثر الـسوق هـذا ولكـن والعقـاقر األدويـة لالسـتهالك الحقيقـي السوق هو)الطبيب (الدواء واصف يعترب 
 :التالية

 .تخصصه التى والعالجات األدوية يرصف طبيب كل أن حيث تخصصه1

 .صحى مركز مستشفي، عيادة، كانت إذا ومكانتها الطبية املارسة نوع2

 .ربحى غر أو ربحى تجارى هو هل) الطبيب (الدواء واصف به يعمل التى الجغرافية املنطقة3
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 أمـا.التأكـد حالة ىف قرار هو املعطاه الدواء بنوع املتعلق القرار هذا نوع أن فيعنى الحالة هذه عن يحيط

 هـذا نـوع إن يعنى فهذا املرض حالة عن معدومة أو ضئيلة الطبيب معلومات مستعصية الحالة كانت إذا

 .التأكد عدم حالة ىف قرار هو القرار

 :نوعان الحالة هذه ىف الطبيب يتخذه الذى السلوك إن

 محـددة دوائيـة منتجـات مـن صنف أو نوع إىل يتحيز ال الطبيب أن هنا يعنى :وعقالى رشيد سلوك1

 .والتجاري والعالمة اإلسم عن النظر بغض املالمة الوصفة إعطاء ىف والرشد العقل يستخدم وإما

 منتجـات مـن صـنف أو لنـوع يتحيز األحيان بعض ىف الطبيب عىل يدل السلوك هذا  :عاطفي سلوك2

 .السلوك هذا وراء معن دوافع ضمن محددة تجارية عالمة أو أسم من محددة دوائية

 الـدواء واصـفي سلوك بتحليل خاصةً موذجا قدم هافيى فإن الدواء واصفي سلوك ألهميةً نظرا

 :التاىل الشكل واملعروض
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 ءالدوا واصفى سلوك موذج

 تـؤثر عوامـل عدة فهناك السهل األمر ليس طبيب قبل من العالج وصف أن يتضح السابق الشكل من

 والتنظــيم الرقابــة أنظمــة وكــذلك والطبيــب املــريض وخــصائص صــفات وهــى العــالج هــذا رصف عــىل

 . التأمن لرشكات وكذلك الصحية للمؤسسات

 Source: Hemminki، C: The Role of Prescriptions in Therapy Medical card، 13: 151، 1991. 

Pharmaceutical Marketing (Strategy and cases) Mickey c. Smith L Libarary.  
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 املنتجـة الـرشكات فجميـع الـبعض بعـضها مـع متالزمـن عنـرصين األدوية ورشكات البحوث إن

 خـالل من أو دراسته أثناء الطبيب عىل تؤثر قد الدوائر هذه إن والتطوير للبحوث دائرة بها يوجد لألدوية

. معالجتـه طريق وعىل شخصيته عىل تؤثر فهى األخرى اإلعالنات خالل من أو يدرسها التى الطبية املجالت

 فقـد الـسويد ىف بدراسـة قـام فقـد) Lilja (وأما. الطبيب هو ايحدده فالذى املريض وطلبات توقعات أما

. لألدويـة اختيـارهم كيفيـة حول الحكومى الصحى القطاع ىف يعملون عام طبيب) 118 (حواىل قرار تفرض

 :التالية التوصيات إىل توصل وقد الدراسة هذه لنتائج اإلحصاي التحليل وبعد

 الفحـص تـم األمـراض مـن الشفاء عىل وقدرته عليتهفا حسب أوالً الطبيب قبل من العالج يختار1

 .الكبار السكر ملرض

 .عام بشكل السكر لعالجات وبالذات ) األقل (الجانبية التأثرات حسب العالج يختار2

 فقـد الدراسـة هـذه عـىل وبنـاء الحيويـة، للمضادات وبالذات األقل  السعر حسب العالج يختار3

 .األحيان معظم ىف بالفطرة جالعال يختار الطبيب إن) Lilja (افرتض

 وذات مختلفـة عوامـل لعـدة يخضع) األطباء (الدواء واصفي قبل من الدواء رصف قرار اتخاذ إن

 :التاىل بالشكل تقرتحه الذى الدواء رصف لقرارً موذجا مثل التى متبادلة عالقة



163

 

 الدواء قرار موذج

 متفاعلـة العوامـل مـن مجـاميع ثـالث اكهنـ إن بالـشكل اقرتاحه تم التى النموذج من الواضح

 :هي متجانيها

 :األوىل املجموعة

 :يىل ما وتتضمن) األطباء (الدواء واصفي وتسجل

 .الطبيب عمل فئة

 .الشخصية وغر الشخصية خصائصه

 .146ص ذكرة سبق مرجع – الدواى التسويق – الساعد محمد رشاد. د 
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 .توقعاته

 .ومعرفته اجتهاده

 .لالختصاص ومارسته خربته

 ).االختصاص مجال (تخصصه

 ).جامعى أستاذ (أكادمى

 .ادميأك غر

 .الحديثة الطبيعة ووسائل الطبية والبحوث النرشات إطالعه مدى

 .الجديدة واألدوية الدوائية للنرشات متابعته مدى

 .لدية املجازفة مدى

 :الثانية املجموعة

 : وتشمل الخارجية البيئة

 .املجتمع

 .األدوية رشكات

 .والدواي الطبي البحث مؤسسات

 .القوانن

 .العام الصحي الوضع

 ).الصحة مراكز املستشفيات، (الصحية لرعايةا

 .الصيدليات

 :الثالثة املجموعة

 :تتضمن والتى املريض بيئة

 . خصائصه

 .املرض نوع
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 .الصحية الحالة

 .والجنس العمر

 .املعاشية الحالة

 .الثقايف املستوى

 .الصحى الوعى

 : الصحى املستهلك لسلوك الكمية املعالجة

 للخـدمات املـستهلك سـلوك لدراسـة اسـتخدمها مكـن التـى ميـةالك الناذج من العديد هناك

 : وهى انتشارا الناذج هذة أكر عىل حديثا نقترص سوف ولكننا الصحية

 :التعويضية الناذج

 محـددة بـه يقـوم فعـل كـل من القرار متخذ عليها يحصل التى املنفعة فإن الناذج لهذهً وفقا

 نفـس متلكهـا مرتفعـة قيمـة ذات ترتيـب تحـدد التـى هى عالقةال لهذة الكمية القيمة وأن كمية بعالقة

 متخـذ أمـام بـأن نجـد هـذا ومـن عليهـا يحصل التى اإلجالية القيمة وفق يكون املنتج اختيار وأن املنتج

 يقـوم فهو لذلكً مناسبا يجده الذى القرار واختيار املقارنة بعملية يقوم القرارات من مستويات عدة القرار

 :إىل الناذج هذه وتنقسم أمامه املعروضة القرارات من قرار كل أفضلية حسب القرارات تلك برتتيب

 . خطية غر ماذج  –                                 .    خطية ماذج –

 :تشمل والتى الخطية الناذج عىل دراستنا نقترص هنا ونحن

 .Rosenberg Madel روزينربك موذج-أ 

 .Fishbein Model بثنف موذج-ب 

 .Bass and Talarzxk Madel كوتالوزي باس موذج-ج 

 .Ahtola Model أتوال موذج-د 
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 :ومن هذه الناذج األربع نقوم بإلقاء الضوء عىل الناذج التالية

 :موذج باس وتالوزيك

  :املعادلة األساسية لهذا النموذج

 Aj =  En
i = 1        WiBiJ 

 :حيث أن 

   AJ= فكرة  / خدمة/ الذى قد يكون ماركة )  (Jموقف الفرد تجاه البديل -

 Wi= بالنسبة للمستهلك واملعرب عنها بالوزن النسبي املرجح للخاصية )  (iأهمية  -

 J) = ( BiJ ىف املنتج أو الخدمة  (i)تقييم املستهلك ملدى توافر الخاصية -

    n= عدد الخصائص  -

 :2موذج أتوال 

ف الفرد تجاه املنتج املاركة الفكرة يطلق عىل هذا النموذج موذج القوة املوجهة ألنه يعترب موق

 :واملعادلة الجربية هنا كاآلى.. يكون دالة لقوة االعتقاد حول هذا املنتج أو املاركة .. 

A K = En
i = 1         E

g(i) 
J =1               biJKaiJ  

 :حيث 

 AK = Kموقف الفرد تجاه املنتج أو املاركة  -

 biJ=  مرتبط Kلية أن يكون  أى احتا Kقوة االعتقاد تجاه  -

 ً.تم استبعاد موذج روزبنرك لصعوبة تطبيقه علميا 

  Bass F. And TalarzR، W.W. ''anattitude Model For the Study of Brand Perfernce Journal of 

Marketing Research. 1972. 

2  Ahtola O.T. ''The Vector Model of Performance Journal of Marketing Research، 1972.  
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 .أهمية األكر هى  iالخاصية أن حيث الرائحة، اللون مثل األخرى بالخصائص -

  j=g(i) أهمية تحدد التى الخصائص عدد -

 j= gij املاركة ىف i الخاصية يحدد الفرد -

 n = الخصائص عدد -

 :فيشن موذج

 .السلعة هذه تجاه لالعتقادات نتيجة يتكون ما عةلسل بالنسبة املوقف أن النموذج هذا يعترب

 .النموذج لهذا األساسية واملعادلة السلعة تجاهً إيجابا أو سلبا إما متهيئ الفرد يكون حيث

Ao = En 
i=1     aibiJ  

  : أن حيث

 Ao =  معن شئ تجاه الفرد موقف -

 ai = (i)  للخاصية اإليجاي أو السلبي التقييم -

 bij = ملك أوال الخاصية متلك(J)  املنتج بأن عتقاداال قوة -

 n = الخصائص عدد -

 إىلً اســتنادا الــسلع تجــاه األفــراد مواقــف معرفــة ىف النمــوذج هــذا ويعتمــد

 عـىل تحـصل التـى الـسلعة وأن السلعة ىف موجودة بأنها الفرد يعتقد التى الخصائص

 التـى القـيم حـسب تفصيلبال السلع وترتب األفضل تكون سوف للموقف قيمة أعىل

  والسـيا التـسويقية االسـرتاتيجية بوضـع القيـام عند مهم اإلجراء وهذا عليها، تحصل

 Russ. F.A. ''Consumer Evaluation of Alternative Products Models'' Publisher. Doctorate 

Disseration Cainegic Mellon. University، 1971.  
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 عـىل تركـز والتى والرتويحية واالسرتاتيجية اإلعالنية الرسائل تصميم وىف املنتج وتحسن بتطوير يتعلق فيا

 .املنتجات خصائص

 :عميل تدريب

 بــاقي بــن مــن التنافــيس موقعهــا تعــرف أن أردت األطفــال عــالج ىف املتخصــصة) أ (املستــشفيات إحــدى

 قامـت فقـد لـذا) د (مستشفى) جـ (مستشفى ،) ب (مستشفى ىف واملتمثلة املرصي بالسوق املستشفيات

 وعـرشون وخمسة مائة قوامها عينة عىل بتوزيعها وقامت أسئلة أربعة من مكونة استبيان استارة بإعداد

. املستـشفيات لهـذة املـستهلكن تفـضيل درجـة عـىل للتعـرف وذلك السويس محافظة قاطنى من مفردة

 .االستبيان هذا من صورة يىل وفيا
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 موجهة استبيان إستارة

 السويس محافظة قاطنى من املرىض السادة إىل

  :لكم بالنسبة شهرتها درجة حسب للثالجات التالية املاركات برتتيب التكرم يرجى :1س

 جــ  مستشفى(   )      أ  مستشفى(   ) 

د  مستشفى(   )        ب مستشفى(   ) 

 هــ مستشفى (   ) 

 .بها العالج ىف ترغب التى املستشفي ىف تواجدها تفضل التالية الخصائص أى حدد: 2س  

  واالطباء التمريض هيئة كفاءة                 (   ) املناسب السعر(   ) 

   االدارية الكفاءة      (   )           الخارجى الشكل(   ) 

  الشهرة                 (   ) الداخىل التقسيم(   ) 

 :التايل الخايس للمقياسً وفقا وذلك السابقة الخصائص من خاصية لكل النسبية األهمية حدد: 3س

 األهمية درجة               

 

  الخاصية

 مهم

ً جدا

+)2( 

 مهم

+)1( 

 مهم غر

 )صفر(

 قليل

 يةاألهم

)-1( 

 منعدم

 األهمية

)-2( 

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة
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 الداخىل التقسيم

 الشهرة

  املستشفيات من نوع لكل بالنسبة وذلك السابقة الخصائص من خاصية لكل النسبية األهمية حدد: 4س

 األهمية درجة             

 

  الخاصية

 مهم

ً اجد

+)2( 

 مهم

+)1( 

 غر

 مهم

 )صفر(

 قليل

 األهمية

)-1( 

 منعدم

 األهمية

)-2( 

 أ مستشفى

  السعر

 التمريض هيئة كفاءة

 واالطباء

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

     

 ب مستشفى

  السعر

 التمريض هيئة كفاءة

 واالطباء

 الخارجى الشكل
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   االدارية الكفاءة

 الداخىل سيمالتق

 الشهرة

 

 األهمية درجة             

 

  الخاصية

 مهم

ً جدا

+)2( 

 مهم

+)1( 

 غر

 مهم

 )صفر(

 قليل

 األهمية

)-1( 

 منعدم

 األهمية

)-2( 

 جـ مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

     

 د مستشفى

  عرالس

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل
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   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

 هـ مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

     

 مائـة هـى لالسـتخدام لـصالحةا االسـتارات عـدد أن وجـد االسـتارات تلك توزيع تم أن وبعد

 :التاىل النحو عىل البيانات تفريغ تم حيث ،فقط استارة وعرشون

 :األول للسؤال بالنسبة

 :يىل كا اإلجابات كانت املرض لدى شهرة األكر املستشفيات بتحديد والخاص

 التكرارات املاركة

 27 أ مستشفى

 25 ب مستشفى
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 30 جـ مستشفى

 18 د مستشفى

 20 هـ مستشفى

 120 املجموع

 :الثاى للسؤال بالنسبة

 رشائها ىف يرغب التى الثالجة اختيار عند املستهلك عنها يبحث التى الخصائص بتحديد والخاص

 :يىل كا اإلجابات كانت

 التكرارت الخصائص

 املناسب السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 خىلالدا التقسيم

 الشهرة

37 

9 

21 

15 

26 

12 

 120 املجموع

 :الثالث للسؤال بالنسبة

 :يىل كا اإلجابة كانت السابقة الخصائص من خاصية لكل النسبية األهمية بتحديد والخاص

 األهمية درجة               

  الخاصية

 مهم

ً جدا

+)2( 

 مهم

+)1( 

 مهم غر

 )صفر(

 قليل

 األهمية

)-1( 

 منعدم

 األهمية

)-2( 
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  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

47 

51 

35 

56 

33 

55 

30 

27 

30 

27 

42 

27 

9 

25 

29 

16 

28 

17 

12 

13 

21 

18 

15 

19 

2 

4 

5 

3 

2 

2 

 :الرابع للسؤال بالنسبة

 كا اإلجابة كانت فقد لسابقةا الخمس املستشفيات ىف السابقة الخصائص توافر مدى والخاص

 :يىل

 األهمية درجة             

 

  الخاصية

 مهم

ً جدا

+)2( 

 مهم

+)1( 

 مهم غر

 )صفر(

 قليل

 األهمية

)-1( 

 منعدم

 األهمية

)-2( 

 أ مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

 

47 

22 

30 

32 

51 

43 

 

32 

42 

36 

39 

29 

22 

 

19 

31 

34 

26 

28 

27 

 

20 

22 

16 

18 

10 

22 

 

2 

3 

4 

5 

2 

6 
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 األهمية درجة             

 

  الخاصية

 مهم

ً جدا

+)2( 

 مهم

+)1( 

 مهم غر

 )صفر(

 قليل

 األهمية

)-1( 

 منعدم

 األهمية

)-2( 

 ب مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية ةالكفاء

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

 

24 

32 

47 

37 

49 

43 

 

51 

38 

36 

42 

37 

45 

 

27 

23 

19 

25 

21 

25 

 

15 

17 

12 

9 

10 

6 

 

3 

10 

6 

7 

3 

1 

 جـ مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

 

39 

39 

51 

42 

47 

56 

 

36 

35 

39 

27 

42 

29 

 

28 

26 

17 

26 

22 

21 

 

10 

15 

10 

20 

7 

10 

 

7 

5 

3 

5 

2 

4 
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 د مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

 

53 

39 

42 

47 

47 

35 

 

37 

29 

37 

35 

36 

39 

 

16 

41 

22 

27 

24 

29 

 

10 

9 

14 

8 

8 

13 

 

4 

2 

5 

3 

5 

4 

 هـ مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

 

47 

37 

43 

56 

39 

48 

 

37 

46 

48 

22 

29 

36 

 

24 

29 

21 

26 

26 

18 

 

10 

6 

7 

12 

18 

15 

 

2 

2 

1 

4 

8 

3 

 :املطلوب

 Bass، Talarzyk النموذج استخدام

  للمستشفى سباملنا النصح إسداء ىف .. Ahtola وموذج
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 :الحل

 ىف توافرها الواجب الخصائص وكذا شهرة األكر باملستشفيات الخاصة املئوية النسبة بحساب تقوم-1

 :التاىل بالجدول املوضح النحو عىل وذلك املستشفيات تلك

 

 النسبة التكرار املستشفى

 املئوية

 النسبة التكرار الخاصية

 املئوية

 أ مستشفى

 ب مستشفى

 جـ مستشفى

 د تشفىمس

 هـ مستشفى

27 

25 

30 

18 

20 

23٪ 

21٪ 

25٪ 

15٪ 

16٪ 

  السعر

 التمريض هيئة كفاءة

 واالطباء

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

37 

9 

 

21 

15 

26 

12 

31٪ 

7٪ 

 

18٪ 

13٪ 

21٪ 

10٪ 

 ٪100 120  املجموع ٪100 120 املجموع
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 مع التعامل عند للمستهلك بالنسبة السابقة الخواص ةألهمي الرتجيحية القيم بحسلب نقوم-2

 :التاىل بالجدول املوضح النحو عىل وذلك املستشفى

  

 األهمية درجة               

 

  الخاصية

 مهم

ً جدا

+)2( 

 مهم

+)1( 

 غر

 مهم

 )صفر(

 قليل

 األهمية

)-1( 

 منعدم

 األهمية

)-2( 

 

X  

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى كلالش

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

94 

102 

70 

112 

66 

110 

30 

27 

30 

27 

42 

27 

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

-12 

-13 

-21 

-18 

-15 

-19 

-4 

-8 

-10 

-6 

-4 

-4 

0٫90 

0٫90 

0٫58 

0٫96 

0٫74 

0٫95 

 

 

 ).2- ،1- ،صفر ،1 +،2 (+القطب ثناى خصائص املستخدم الرتجيح سلم 

 ).120 (العينة حجم عىل املجموع قسم طريق عن (X) قيمة حساب تم أنه الحظ 



179

 

 النحو عىل وذلك حدة عىل مستشفى لكل بالنسبة السابقة للخصائص الرتجيحية القيم بحساب تقوم-3

 :التاىل بالجدول املوضح

 

 األهمية درجة             

 

  الخاصية

 مهم

ً جدا

+)2( 

 مهم

+)1( 

 غر

 مهم

 )صفر(

 قليل

األهم

- (ية

1( 

 منعدم

األهم

 ية

)-2( 

    _ 

    X 

 أ مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 لداخىلا التقسيم

 الشهرة

 

94 

44 

60 

64 

102 

86 

 

32 

42 

36 

39 

29 

22 

 

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 

-20 

-22 

-16 

-18 

-10 

-22 

 

-4 

-6 

-8 

-10 

-4 

-12 

 

0٫85 

0٫48 

0٫60 

0٫63 

0٫98 

0٫62 

 ب مستشفى

  السعر

 

48 

 

51 

 

 صفر

 

-15 

 

-6 

 

0٫65 
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 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

64 

84 

74 

98 

86 

38 

36 

42 

37 

45 

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

-17 

-12 

-9 

-10 

-6 

-20 

-12 

-14 

-3 

-2 

0٫54 

0٫80 

0٫78 

0٫99 

1٫03 

 جـ مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

 

78 

78 

102 

84 

84 

112 

 

36 

35 

39 

27 

42 

29 

 

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 

-10 

-15 

-10 

-20 

-7 

-10 

 

-14 

-10 

-6 

-10 

-4 

-8 

 

0٫75 

0٫73 

1٫04 

0٫68 

0٫96 

1٫02 

 د مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة كفاءة

 الخارجى الشكل

 

106 

78 

84 

 

37 

29 

37 

 

 صفر

 صفر

 صفر

 

-10 

-9 

-14 

 

-8 

-4 

-10 

 

1٫04 

0٫78 

0٫81 
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   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

94 

94 

70 

35 

36 

39 

 صفر

 صفر

 صفر

-8 

-8 

-13 

-6 

-10 

-8 

0٫96 

0٫93 

0٫73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهمية درجة               

 

  الخاصية

 مهم

ً جدا

+)2(  

 مهم

+)1( 

 غر

 مهم

 )صفر(

 قليل

 األهمية

)-1( 

 منعدم

 األهمية

)-2( 

 

X 

 هـ مستشفى

  السعر

 واالطباء التمريض هيئة اءةكف

 الخارجى الشكل

   االدارية الكفاءة

 الداخىل التقسيم

 الشهرة

 

94 

74 

86 

112 

78 

96 

 

37 

46 

48 

22 

29 

36 

 

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 صفر

 

-10 

-6 

-7 

-12 

-18 

-15 

 

-4 

-4 

-2 

-8 

-16 

-6 

 

 

0٫98 

0٫92 

1٫04 

0٫95 

0٫61 

0٫93 
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 :السابقة املستشفيات هذه من نوع كل من املستهلكن مواقف حساب-4

 :Bass، Talarzk موذج بحساب: أوالً

AJ = En
i=1  WiBiJ 

  أ ملستشفى بالنسبة

0٫90  ×0٫85 + 0٫96 × 0٫63 + 0٫58 × 0٫60 + 0٫90 × 0٫48 = AJ + 0٫74 × 0٫98 + 0٫95 × 0٫62=  

0٫7650 + 0٫6048 + 0٫3480 + 0٫4320 + 0٫7252 + 0٫5890    

 =3٫4640   

   بملستشفى بةبالنس

0٫65 × 0٫90 + 0٫78 × 0٫96 + 0٫80 × 0٫58 + 0٫54 × 0٫90 = AJ + 0٫99 × 0٫74 + 1٫03 × 0٫95 =  

0٫5850 + 0٫7488 + 0٫4640 + 0٫4860 + 0٫7326 + 0٫9785 

 = 3٫9949  

  جـملستشفى بالنسبة

 0٫75 × 0٫90 + 0٫68 × 0٫96 + 1٫04 × 0٫58 + 0٫73 × 0٫90 = AJ +  0٫96 × 0٫74 + 1٫02 × 0٫95 =  

0٫6750 + 0٫6528 + 0٫6032 + 0٫6570 + 0٫7104 + 0٫9690  

 =4٫2674  
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  دملستشفى بالنسبة

1٫04 × 0٫90 + 0٫96 × 0٫96 + 0٫81 × 0٫58 + 0٫78 × 0٫90 = AJ + 0٫93 × 0٫74 + 0٫73 × 0٫95=  

0٫9360 + 0٫9216 + 0٫4698 + 0٫7020 + 0٫6882 + 0٫6935  

 =4٫4111   

  هـملستشفى بالنسبة

0٫98 × 0٫90 + 0٫95 × 0٫96 + 1٫04 × 0٫58 + 0٫90 × 0٫92 = AJ +  0٫61 × 0٫74 + 0٫93 × 0٫95 =  

0٫8820 + 0٫9120 + 0٫6032 + 0٫8280 + 0٫4514 + 0٫8835  

 =4٫5601 

  :Ahtolaبحساب موذج : ًثانيا

AK  =  En
 i=1   E

g(i) J=1  biJ BaiJ  

  أ ملستشفى بالنسبة

)0٫90  ×0٫85) (0٫96 × 0٫63) (0٫58 × 0٫60) (0٫90 × 0٫48 = (AK)  0٫74 × 0٫98) (0٫95 × 0٫62= ( 

0٫7650 × 0٫6048 × 0٫3480 × 0٫4320 × 0٫7252 × 0٫5890    

 =0٫029   

   بملستشفى بالنسبة

)0٫65 × 0٫90) (0٫78 × 0٫96) (0٫80 × 0٫58) (0٫54 × 0٫90 = (AK)  0٫99 × 0٫74) (1٫03 × 0٫95 = ( 
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0٫5850 × 0٫7488 × 0٫4640 × 0٫4860 × 0٫7326 × 0٫9785 

 = 0٫070  

  جـملستشفى بالنسبة

)0٫75 × 0٫90) (0٫68 × 0٫96) (1٫04 × 0٫58) (0٫73 × 0٫90 = (AK)   0٫96 × 0٫74) (1٫02 × 0٫95 (

 = 

0٫6750 × 0٫6528 × 0٫6032 × 0٫6570 × 0٫7104 × 0٫9690  

 =0٫120  

  دملستشفى نسبةبال

)1٫04 × 0٫90) (0٫96 × 0٫96) (0٫81 × 0٫58) (0٫78 × 0٫90 = (AK)  0٫93 × 0٫74) (0٫73 × 0٫95= ( 

0٫9360 × 0٫9216 × 0٫4698 × 0٫7020 × 0٫6882 × 0٫6935  

 =0٫135   

  هـملستشفى بالنسبة

)0٫98 × 0٫90) (0٫95 × 0٫96) (1٫04 × 0٫58) (0٫90 × 0٫92 = (AK)   0٫61 × 0٫74) (0٫93 × 0٫95 (

 = 

0٫8820 × 0٫9120 × 0٫6032 × 0٫8280 × 0٫4514 × 0٫8835  

 =0٫16 
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 :مواقف املستهلكن تجاه املستشفيات الخمس حسب النموذجن

 Model Bass، Talarzk Model Ahtola املستشفى

 0٫029 3٫46 أ  مستشفى

 0٫070 3٫99 ب مستشفى

 0٫120 4٫26 جـ مستشفى

 0٫135 4٫41 د فىمستش

 0٫160 4٫56 هـ مستشفى

  

 :مكن ترتيب املستشفيات حسب الناذج كا يىل-5

 Model Bass، Talarzk Model Ahtola املستشفى

 5 5 أ  مستشفى

 4 4 ب مستشفى

 3 3 جـ مستشفى

 2 2 د مستشفى

 1 1 هـ مستشفى
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 الفصل الخامس

 

 املزيج التسويقى الصحى
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 الفصل الخامس

 املزيج التسويقى الصحى

ًنظرا  لطبيعة وخصائص الخدمات الصحية، ظهر اتجاه جديد ىف الفكر التـسويقي املعـارص يـرى 

 وطورهـا 1962ىف عـام ) Borden(أن العنارص األربعة التقليدية املكونـة للمـزيج التـسويقي التـى قـدمها 

 .كثرين من بعده، م تعد كافية لتكوين املزيج التسويقي للخدمات ومنها الخدمات الصحيةال

) 4P،S(هذا االتجاه يرى رضورة إضافة ثالثة عنـارص إخـرى إىل العنـارص األربعـة املعروفـة بــــ 

الثالثـة تتمثل العنارص ) 7P،S(ليحتوى املزيج التسويقي ىف املنظات الصحية عىل سبعة عنارص تعرف بـــ 

الذين يقومون بإنتاج وآداء الخدمات الصحية، املكونات املاديـة ) Personnel(التى مت إضافتها ىف األفراد 

التى مثل كافة الجوانب امللموسة املؤثرة عىل بيئة تقديم الخدمات الـصحية ) Physical Assets(للخدمة 

ى كافة األنـشطة والعمليـات التـى تـؤدى وه) Process(والتى تحقق التميز، وكذلك آليات جمع الخدمة 

 .أثناء تقديم الخدمة

ويركز هذا االتجـاه عـىل أن تجاهـل أحـد العنـارص الثالثـة عنـد وضـع اإلسـرتاتيجية التـسويقية 

للمنظمة الصحية من شأنه أن يؤدى إىل نتائج غر متوقعة بسبب تـأثر مـستهلى الخدمـة الـصحية بهـذه 

 .العنارص

يج التـسويقي للمنظمـة الـصحية عـىل أنـه مجموعـة مـن األنـشطة انطالقا من أهمية املـز

املتكاملة واملرتابطة والتى تعتمـد عـىل بعـضها الـبعض بغـرض آداء الوظيفـة التـسويقية عـىل النحـو 

املخطط لها، قمنا بتخصيص هذا الفصل لدراسة وتحليل مـزيج التـسويق الـصحى مختلـف العنـارص 

ل إىل العنارص الثالثة املضافة إىل املزيج التـسويقي للخـدمات املكونة له مع التعرض بشئ من التفصي

 ومنها الخدمات الصحية، باإلضافة إىل بعض الجوانب الهامة املرتبطة به، كا سـنتعرض بالتفـصيل إىل
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 مكونـــات كـــل مـــزيج مـــع إظهـــار الـــرتابط والتكامـــل بـــن عنـــارص املـــزيج التـــسويقي ىف املـــنظات

 . الصحية

ل عنارص مزيج التسويق الصحى قمنـا بتقـسيم هـذا الفـصل إىل النقـاط  وحتى يتسنى لنا تحلي

 :التالية

 . املنتج الصحى1

 . تسعر الخدمات الصحية2

 . توزيع الخدمات الصحية3

 . الرتويج للخدمات الصحية4

 . األفراد5

 . الدليل العمىل6

 . العمليات7

 :أوالً سياسة املنتج الصحى

قي الفعـال، كـا أن اسـرتاتيجيات التـسعر والـرتويج تعترب املنتجات أهم عنارص املـزيج التـسوي

عىل ماهية الخدمات والسلع املراد تـسويقها و ماهيـة خصائـصها " كبرا"والتوزيع الناجحة تعتمد اعتادا 

 .ووظائفها أو منافعها

إن محور تطوير املنتجات هو املستهلك، ويجب أن نبدأ بتقييم للسوق للتعرف عـىل احتياجـات 

وبناء عىل هذا التقييم، يقوم مدير التسويق بوضع الخطـط واالسـرتاتيجيات الالزمـة . وطلباتهماملستهلكن 

 .لتلبية هذه الحاجات عىل أفضل وجه، وما يحقق للمستشفى ربحية معقولة

إن عملية تطوير منتجات وخدمات جديدة وتسويقها هو حجر الرحـى لنجـاح املستـشفيات ىف 

" ًالستمرار النمو وتقليل املخاطر التى تواجه املستشفيات لذلك لـيس غريبـا "ًاملدى الطويل، ويعترب أساسيا

مالحظة أن أغلب األرباح التىتحققها الرشكات الكربى يتم من خـالل املنتجـات والخـدمات الجديـدة التـى 

 .تقوم بطرحها
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 ولكن من ناحية أخرى، فإن تطوير منتجات وخدمات جديدة يعترب مكلفا، ويتطلب وقتا طـويالً

 .ومحفوفا باملخاطر، إذا م يتم بشكل علمى وموضوعي سليم

وكرشط مهم من رشوط أو متطلبات الفهـم الكامـل والـدقيق لقيمـة مكـون الـسلعة ىف املـزيج 

  :التسويقي، وىف العملية التسويقية نفسها، فإن من املفيد تحليل وتفسر الشكل التاىل

 

 العملية التسويقية

 )2(: عدة أمور مهمة وهىوالشكل السابق يوضح

إن أى اسرتاتيجية تسويقية فاعلـة يجـب أن تكـون بـدايتها الرتكيـز عـىل العميـل 1

إن معرفــة مكــان وجــود العمــالء، وكــذلك معرفــة دوافــع الــرشاء . املــستهلك أوال

ــديهم ــدار،ل ــنس أو االنح ــدخل أو الج ــاس ال ــىل أس ــستهلكن ع ــصائص امل    وخ

 Source: P.Kotler، 1997.  

  .92 ص2002 االردن –ن  عا– دار املناهج – أسياسات التسويق الشامل واملتكامل –محمود جاسم الصميدعى وأخرون . د )2(
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 لــخ، هــذه املعرفــة تعــد رضويــة بــل حاســمة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات تــسويقية فاعلــةا.. الطبقــي

 .  ومثمرة

حال معرفة املرشوع بخصائص العمالء سـابقة الـذكر، تبـدأ عمليـة تطـوير الـسلع والخـدمات لتلبيـة 2

/ هذه املعرفة أيضا مكن املـرشوع مـن تـوفر احتياجـات العمـالء . احتياجات العمالء باتجاه إشباعها

 .ستهلكن ىف الوقت واملكان املناسبن، أى بعد معرفة ما يريده املستهلكونامل

فهناك طرق ووسـائل عديـدة تـستخدم لهـذا الغـرض، ىف . ثم تأى مرحلة التعريف بالسلع والخدمات3

 وغرها مـن وسـائل الـرتويج ،مقدمتها اإلعالن، الربيد املبارش، جهود البيع الشخيص، والعالقات العامة

 .املبيعاتوتنشيط 

. إن التسويق ليس بالنشاط الذى تبدأ به املنشاة أو املرشوع وتنتهى عنده أو تنساه أو ترتكه بعد حن4

لـذلك . ب املتغرات الداخلية والخارجيةثإنه نشاط يتابع عن ك. إن التسويق نشاط ديناميي متواصل

، والتقــويم )Follow-up(فــإن املــرشوع يحتــاج إىل متــابعن ومقــومن يتولــون مهــام املتابعــة 

)Appraisal.( 

 :باختصار مكن أن نستنتج الحقائق التالية

 .إن إنتاج السلعة ينبغي أن ال يتم إال بعد دراسة متعمقة الحتياجات ورغبات املستهلكن1

أى ( ًإن السلعة، عىل أهميتها ال قيمة لها من الناحية التسويقية إال إذا كان لها موقعـا ىف الـسوق 2

 ). من يرغب برشائها وتكرار رشائهايوجد هناك

إن معظم السلع تحتاج إىل تعريف املستهلكن بها، وهنـاك سـلع تبـاع فقـط ألن هنـاك حمـالت 3

 .ترويجية خلفها

 .إن السلعة ال قيمة لها من الناحية التسويقية إال إذا تحولت ملكيتها إىل املستهلك4
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 : الصحيمفهوم املنتج 

 : نتج من زويتن رئيسيتن بصفة عامة فإنه مكن تعريف امل

 الزاوية الفنية والتى تحدد املنتج وفق مواصفات وخصائص ومكونات فنية، وهـى بـذلك تعكـس :أوالها 

 .وجهة نظر املسؤلن عن اإلنتاج والعمليات ىف املنظمة

عميـل،  الزاوية التسويقية التى تحدد املنتج ىف شـكل اسـتخدمات تحقـق املنـافع واإلشـباعات لل:وثانيها 

وهى بذلك مسئولة عن تحديد الشكل الخارجى للمنتج وتشكيله األلـوان واملقاسـات التـى يأخـذها ذلـك 

 .املنتج

 : هذا ومكن تعريف املنتج من خالل مداخل متعددة 

 هو إبراز أن املنتج هو مجموعة من الصفات املادية امللموسة التى تكون مجتمعة املدخل األول

ويعـد هـذا "  الباب – الحذاء –الشنطة "  :يحمل وصفا عاما أو اسا معروفا مثل شكال معروفا فكل منتج 

 ).مدخل محدود(املدخل 

 : ومكن تناول مفهوم املنتج من مدخل أوسع وهو 

النظر إىل كل ماركة عىل أنها منتج مـستقل مثـل أسـكن، ريفـو، وأسبوسـيد عـىل أنهـا منتجـات 

أى أن التغر ىف أية  .الف املادى الوحيد هو االسم التجارى للمنتجمستقلة ومختلفة عىل الرغم من أن االخت

 ً.مها كان طفيفا مثل منتجا مختلفا)  الحجم أو العبوة–  اللون –من حيث التصميم (مالمح مادية 

 :وهناك مدخل أوسع من املدخل السابق هو أن املنتج مثل

لـك العبـوة واللـون والـسعر وسـمعه مجموعة من الصفات امللموسة وغـر امللموسـة مـا ىف ذ" 

 " ومكانه كل من املرشوع وخدمات املنتج والبائع التى يقبلها املشرتى كعرض مشبع للحاجة 

 :  أن املنتج هوKotler and Armstrongويرى كل من 

أى شئ يتم عرضة ىف السوق لجذب انتبـاه العمـالء أو للحـصول عليـة أو امتالكـه أو اسـتهالكه 

 . أو رغبةبحيث يشبع حاجة
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ولكن املفهوم املوسع للمنتج وطبقا للمفهوم املوسع للتسويق يعرف املنتجات عىل أنهـا االشـياء 

 . األفكار– املنظات – األفراد –املادية والخدمات 

بأنه مجموعة الصفات امللموسة والغر ملموسة يضمنها الغالف، اللون، "املنتج ) Stanton(وقد عرف 

اجر املفرد، خـدمات املنـتج والتـى يقبلهـا املـستهلك عـىل أنهـا تـشبع حاجاتـه السعر، شهرة املحل، ت

 ".ورغباته

مجموعـة مـن الخـصائص امللموسـة وغـر امللموسـة التـى تـشبع "فقد عرف املنتج بأنه ) Train(أما 

املستهلك ورغباته عن طريق املنافع املاديـة واملعنويـة واالجتاعيـة، إذ أنـه مجموعـة مـن الـصفات 

 . سة وغر امللموسة إلشباع حاجات معينةامللمو

عبارة عن مجموعة من الخصائص امللموسة وغـر امللموسـة  التـى "فقد عرف بأنه ) : الصميدعى(أما 

 ".يتألف منها ويرتبط بها والتى تعرب عن حاجة ورغبة املستهلك

 ".  اجة مافقد عرفه عىل أنه أى شئ مكن عرضه ىف السوق لتلبية رغبة أو ح) : Kotler(أما 

 وقد تم تعريف املنتج الصحى عىل أن هو

 .ًأوجه النشاط غر امللموسة التى تقدم للمنتج والتى تهدف أساسا إىل أشباع حاجاته ورغباته

 

 

 

 



195

 :أنواع املنتجات الصحية 

 -:)1(تنقسم املنتجات الصحية إىل نوعن أساسن ها

 :السلع الصحية  -أ

ت الطبيـة والتـى تتـصف بكونهـا مثـل مجموعـة مـن الخـصائص مثل األدوية واألجهزة واملعدا

 الخـدمات مـن للمـستفيد الـصحية امللموسة والغر ملموسة والتى يهدف من خاللهـا إىل تحقيـق الرعايـة

  :إىل تقسم السلع هذه وإن الصحية املنظات أهداف وتحقيق الصحية

 . صحية استهالكية سلع1

 .صحية إنتاجية سلع2

  الصحية كيةاالستهال السلع  -ب

 الطبيـة الخـدمات ومقـدمي األدويـة مثـل النهـاي املـستهلك قبـل مـن تشرتى التى السلع مثل

 هـذه وتقـسم الـسلع مـن وغرهـا األشـعة جهـاز املحرار، الدم، ضغط قياس جهاز مثل) األطباء املنتقيات(

  :إىل السلع

 :السلع امليرسة الصحية -

وهـى الـسلع التـى يحتاجهـا جميـع أفـراد املجتمـع، وتسمى بالسلع امليرسة أو سلعة كل يـوم، 

وقسم منها يستطيع املستهلك الحصول عليها دون الحاجة إىل مراجعة الطبيب أو احد االختصاصين وإمـا 

 والبأنـادول Paracetolتشرتى بشكل مبارش من الصيدلية دون الحاجة إىل وصفة طبيـة مثـل الباراسـيتول 

Panadol ومعقم الجروح Antiseptic والضاد، وغرها من السلع التـى تـرصف دون الحاجـة إىل وصـفة 

 :طبية وبشكل عام تنصف هذه السلع ما يىل 

 . تستهلك من أول استخدام لها مثل تناول قرص من األسربين

 

 .بعدها وما 92ص 2008 – االردن – عان – والتوزيع للنرش املناهج دار – واالجتاعى الصحى التسويق – يوسف عثان ردينه. د )1(
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 .معدل دورانها رسيع مقارنة بسلع السوق األخرى

 . ال يرغب املريض ىف بذل جهد كبر من أجل الحصول عليها

 . جرد الشعور بالحاجة لها عندما يصاب الفرد بالصداع أو الزكام فإنه يقوم بطلب العالجتشرتي م

 .ال مكن تأجيل قرار رشائها ألنها سلعة رضورية

  .يكون قرار رشائها روتينيا

 . هامش الربح للوحدة الواحدة منخفض نسبيا مقارنة بسلع السوق

 . السوقسعر الوحدة الواحدة منخفض نسبيا مقارنة بسلع 

كثر ومنترش ىف كل مكان بالشكل الذى يجعـل الـسلعة ىف متنـاول يـد ) الصيدليات(عدد املتاجر 

 .املستهلك

 :سلع السوق الصحية -

الطبيـب، املراكـز الـصحية، (إن هذه السلع تشرتى بشكل عام من قبل أصـحاب املهـن الـصحية 

املثال جهاز قياس ضغط الدم، جهاز األشعة، ومن هذه السلع عىل سبيل ) الخ... املستشفيات، دور الرعاية 

 وجميع السلع املعمرة التى تستخدم من قبل أصحاب ،أدوات مختربات التحليالت املرضية، األرسة، املكاتب

 :املهن الصحية وبشكل عام تتصف هذه السلع ما يىل 

، الـرسير ىف ال تستهلك من أول استخدام لها وإما هى سلع معمرة مثل ساعة الطبيـب، املحـرار

 .عيادة الطبيب أو ىف املستشفى، أدوات الجراحة، وغرها من األجهزة واملعدات الطبية

املشرتي لدية االستعداد لبذل جهد كبـر مـن اجـل الحـصول عليهـا ألنهـا سـلع رضوريـة لتقـديم 

الخدمات الطبية وإذا كان الجهاز غر كفؤ فـإن التـشخيص سـوف يكـون غـر صـحيح وسـوف ال 

 .ستفيد من الخدمات الصحية عىل الرعاية املناسبةيحصل امل
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سعر الوحدة الواحدة مرتفع نسبيا مقارنة بسعر الوحدة الواحـدة مـن الـسلع امليـرسة حيـث إن 

 . من حبة البارسيتول أو رشيط منه اقل بكثر من سعر جهاز قياس الضغط

ة الواحـدة مـن الـسلع هامش الربح ىف الوحدة الواحدة أكرب من هـامش الـربح بالنـسبة للوحـد

 .امليرسة

ميل املتاجر إىل بيع هذه السلع اىل التجمع ىف مكان واحـد أو املكـان املتقـارب وبـذلك يـستطيع 

املشرتي إجراء عملية املقارنة واملفاضلة مثل سلسلة متـاجر بيـع األدوات واألجهـزة واملـستلزمات 

 .الطبية

 . رر رشائها إىل عىل فرتات متباعدةمعدل دورانهم بطئ مقارنة بالسلع امليرسة وال يك

 .مكن تأجيل قرار رشائها

 السلع الصحية  الخاصة -

إن السلع الصحية الخاصة هى خليط من السلع امليرسة وسلع الـسوق وتأخـذ خـصوصيتها مـن 

طبيعة املرض الذى يعاى منه املريض أو من طبيعة اختصاص الطبيـب واملؤسـسات الـصحية فعـىل سـبيل 

اف الصناعية تعترب سلع سوق ألنهـا ال تـستهلك مـن أول اسـتخدام لهـا ومعـدل دورانهـا بطـئ املثال األطر

وهامش الربح والسعر مرتفع وتنطبق عليها جميع صـفات سـلع الـسوق ولكنهـا تعتـرب خاصـة ألن سـبب 

راد أما بالنسبة إىل األفـ.  الحصول عىل هذه األطرافالعائقق ما، يتطلب من املصاب بهذا ائالرشاء وجود ع

 .الطبيعين فإنهم ال يحتاجون إىل هذه السلعة وكذلك كريس املقعدين

أما بالنسبة لألطباء فإن املختص بطب العيون يكون بحاجة إىل لوحة الحروف والعدسات إلجراء 

 .وإن هذه األدوات ال يحتاجها الطبيب املختص باألمراض الجلدية والباطنية. الفحص املناسب
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 لصحية السلع اإلنتاجية ا -2

. ومثل السلع التى تدخل أو تساعد ىف إنتاج سلع أخرى تختلـف عنهـا بالخـصائص واملواصـفات

 :وتقسم السلع اإلنتاجية 

 . املواد األولية مثل املنتجات الزراعية التى تدخل ىف صناعة األدوية

 . مواد األجزاء املصنعة مثل امليكروسكوب املستخدم ىف الفحص الطبي

 .  مثل الخطوط األنتاجية لتصنيع حبوب الربايتول) ت واملعدات الثقيلةاآلال(الرتكيبات 

 .مهات التشغيل مثل املعدات الخفيفة املستخدمة ىف خلع األسنان

 : الخدمات  -ب

تعرف الخدمات الصحية عىل أنها مجموعة مـن املنـافع الـصحية التـى يحـصل عليهـا املـستفيد 

عدة ولكن ال تحول ملكيـة الـسلع املـساعدة إىل املـستفيد مـن مقابل دفع من معن وباستخدام سلع مسا

 : الخدمة وهى تصنف عىل النحو التاىل

 من حيث االعتادية 

التحاليـل املختربيـة، (إن الخدمات الصحية تتنوع استنادا إىل اعتادها عىل الـسلع امللموسـة مثـل 

البرشي مثل العالج النفيس، تـشخيص املـرض،  وخدمات يعتمد تقدمها عىل العنرص ،)الخ... األشعة، الجراحة، 

 .الخ.....تحديد نوع العالج، 

العمليات الجراحية، الفحـص (من حيث حضور كل من املستفيد من الخدمات الصحية ومقدمها مثل 

 ). الخ... الرسيري، سحب الدم، األشعة،

 من حيث نوع الحاجة 

ىف عيادة الطبيـب أو الحاجـة إىل فقد تكون الخدمات تشبع حاجة فردية مثل الفحص الشخيص 

الـخ  ... حزمة من املنافع مثل الرقود ىف املستشفي حيث تقدم خدمات اإلطعام، العناية، الفحص الصباحي، 

 .لجميع الراقدين ىف املستشفي
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 من حيث أهداف مقدمى الخدمات الصحية 

كية املؤسـسات ومن حيث مل) الربحية والالربحية(حيث يختلف مقدموا الخدمات ىف أهدافهم 

 .  من حيث الربامج التسويقية) خاصة وعامة(الصحية 

 :)1(األهمية التسويقية ملنتج املنظمة الصحية

بعيدا عن األهمية العلمية والطبيـة للخـدمات املقدمـة ىف املـنظات الـصحية سـواء كـان ذلـك 

ض املؤرشات التـى تـدل عـىل للمرىض الراقدين أو املراجعن أو املنظمة الصحية ذاتها فإنه مكن تحديد بع

 : األهمية التسويقية للمنتج املقدم من طرف املنظمة الصحية وهى

لوال وجود الخدمة الصحية املقدمة من قبل املنظمة الصحية ملا أصبح هناك أساسا مـربرا لوجـود 1

 . العالقة بن طريف العملية التبادلية التسويقية وها املريض واملنظمة الصحية

لخدمة الصحية ملا أمكن لبقية عنـارص املـزيج التـسويقي األخـرى أن تعمـل أو حتـى لوال وجود ا2

 .تتواجد أصال

تقديم الخدمة الصحية وبنوعية مناسبة مكن أن يسهم ىف تحقيق وزيادة مكانة املنظمة الصحية 3

 .ىف السوق التنافيس الصحى

ية لسلـسلة العمليـات الخدمة الصحية املقدمة للجمهور هـى مخرجـات املنظمـة الـصح/ املنتج 4

املختلفة التى تقدمها للمـريض واملـراجعن والتـى تـستطيع مـن خاللهـا أن تحقـق عوائـد ماليـة 

لتغطية جزء أو كل النفقات ىف اإلنتاج أو مساعدتها ىف إعـادة اسـتثارها ملعـدات وأجهـزة طبيـة 

 .جديدة لتقديم خدمات صحية جديدة

 ،1999 ، عـان، مؤسـسة الـوراق للنـرش، الطبعـة األوىل،"التسويق املعـارص "، جال الدين محمد املرىس،ثابت عبد الرحان ادريس )1(

 .223ص
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 تطورها وتنوعهـا نظـرا لالكتـشافات العلميـة املتالحقـة الخدمة الصحية تتميز بالتسارع الكبر ىف5

للحد من األمراض املستعصية ومعالجتها، ما يستوجب مواكبة الخدمة الصحية املقدمة ملختلـف 

 .الحاجات املستجدة لدى أفراد املجتمع

 ).1(الخدمات الصحية/ تطوير مزيج املنتجات 

ب مواجهـة األمـراض والتعامـل معهـا، لـدى إن التطوير ىف مجال الخدمات الصحية يرتبط بأسلو

تضاف مزايا جديدة للخدمات الصحية سواء ىف الشكل أو املضمون وذلك لالستفادة من التكنولوجيا الطبية 

وعىل املنظمة الصحية وعنـد تطويرهـا لخـدماتها أن تأخـذ بالحـسبان املـستوى الثقـايف . ىف املجال الصحى

 . هذه الخدمات الجديدةللمجتمع ومدى التقبل االجتاعى ملثل

كا هو مثال ىف مسألة معالجة العقم عند النـساء باسـتعال أسـلوب أطفـال األنابيـب ملواجهـة 

بـدال مـن منظـور ) املـريض(وقد بدأت الجهود ىف تصميم الخدمات تأخـذ منظـور الزبـون . هذه املشكلة

 .دمة املقدمةاملريض للخ/ مقدمها، وهذا ما يساعد ىف زيادة درجة قبول املستهلك  

واملقصود بتطوير الخدمات الصحية إضافة مزايا جديدة للخـدمات القامـة بحيـث تـؤدى هـذه 

 : املزايا إىل زيادة الطلب عىل هذه الخدمات مثل

 .إدخال تحسينات أو تعديالت عىل الخدمة الصحية املوجودة وىف طريقة تقدمها1

 .للمنظمة الصحيةاستحداث خدمات وتقدمها ضمن مزيج الخدمات الحاىل 2

مد الخدمة الصحية القامة إىل مناطق جغرافية جديدة، وتقدمها إىل رشائح جديدة من الزبائن م 3

 .يتعاملوا معها من قبل

 . مرجع سبق ذكرة– التسويق الصحى –ردينه عثان يوسف . د )1(
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يخضع تطوير الخدمات الصحية وتنميتها إىل منظومة ابتكارية لها محـاور ولهـا ىف نفـس الوقـت 

  :جوانب وأهمية وأهداف ويظهر ذلك ىف الشكل التاىل

 تطوير مزيج الخدمات الصحية: شكل 

 

 :هناك ثالث محاور لتطوير الخدمات الصحية تتمثل ىف

إىل صـديق،بل ) املـريض( تطوير املعاملة البرشية لتصبح أكر كفاءة ويتحول معها الزبون   : املحور األول 

 . قية وبالتاىل تحقيق األهداف التسوي،أكر من ذلك إىل رشيك ىف إنتاج الخدمة الصحية

 . تطوير األساليب واإلجراءات واملنافذ التى مر بها الخدمة ىف اتجاه املريض:املحور الثاى

 التطوير املستمر ىف التكنولوجيا املستخدمة ىف املنظمة الصحية، بإدخال كل األجهزة الطبيـة :املحور الثالث

تتـضمن دراسـة تطـوير . واملكانيـةالحديثة من أجل تحسن طرق العالج وبالتاىل تحقيـق املنفعـة الزمنيـة 

 :وتنمية مزيج الخدمات الصحية األخذ ىف االعتبار الجوانب التالية 
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عاة الخصائص التـسويقية للخـدمات الـصحية، حيـث تتميـز خـدمات املـنظات الـصحية بـبعض امر- أ

املميزات التى تجعل السياسات التسويقية لها تختلف بشكل واضح عن السياسات التـسويقية لبقيـة 

 .الخدمات والسلع املادية األخرى

إن وضع سياسة تطوير وتنمية مزيج الخدمات الصحية يحتاج إىل تخطـيط الخـدمات املـراد إنتاجهـا - ب

 : وعرضها ىف السوق بهدف تحقيق مجموعة من األهداف نذكر من بينها

 . زيادة املبيعات من خالل جذب املزيد من الزبائن الجدد و التغلغل ىف أسواق جديدة

لعمل عىل استقرار املنظمة الصحية من خالل زيادة الربحيـة وتحقيـق الـسيولة الدامـة واألمـان ا

 .للمرىض

 : إن تطوير الخدمات الصحية يتم عن طريق أساليب متعددة لعل من أهمها - 

إدخال تحسينات أو تعديالت عىل مكونات الخدمة الصحية وطريقة تقدمها للمـرىض ماشـيا مـع 

 .لوجية وامتثاال الحتياجات الزبائن ورغباتهمالتطورات التكنو

إضافة خدمات صحية جديدة يتم استحداثها وتقدمها ضمن مزيج الخـدمات الـصحية للمنظمـة 

 .تأخذ ىف االعتبار متغرات السوق للصحة

 :الصحيةخصائص املنتجات 

 :تتمثل الخصائص املادية للمنتج فيا يىل 

 :جودة املنتج -أ

د األدوات الرئيسية التى يعتمد عليها رجل التسويق ىف تحديد وضع املنـتج تعد جودة املنتج أح

 :ومركزه التنافس وترتبط جودة املنتج ببعدين رئيسن وها 
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 : مستوى الجودة -ب

حيث أن أول قرار يتم اتخاذه بالنسبة للمنتج هو تحديد مستوى جودته ويعرب عن ذلك جـودة 

 . أداء وظائفهاألداء وهى تعرب عن قدرة املنتج عىل

 : املستوى الثاى من الجودة هو جودة التطابق -ج

ويعرب هذا املستوى من مستويات املنتج عن إنتاج منتج خاىل من العيـوب وهـذا املـستوى مـن 

 .الجودة يجب أن تحافظ جميع املنظات عند إنتاجها لجميع منتجاتها

ل موضوع الجـودة فلـم يـصبح االهـتام وقد تغر اآلن سواء ىف الفكر اإلدارى أو التسويقي تناو

بالجودة هو إنتاج منتج خاىل من العيوب ومطابق للموصفات الفنية فقط بل بدأ االهتام بتطبيق بـرامج 

 :   والذى يركز عىل مبادئ عديدة منها Total Quality Management TQMإدارة الجودة الشاملة 

 . إن الجودة هى مسؤلية كل فرد ىف املنطقة1

 .ف ال يكون إصالح العيوب بل إنتاج منتج خاىل من العيوب أول مرةالهد2

يجب أن يراقب كل فرد نفسه بحيث يكون هناك ضان إلنتاج منتج خاىل مـن العيـوب مـن أول 3

 . مرة

 .الهدف الرئييس هو تحقيق رضا العمالء عن مستوى أداء املنتج4

 : فات، واملتمثلة ىف هذا ومكن ان تحدث اثناء اداء الخدمة العديد من االنحرا

يحص هذا االنحراف عنـدما التـدرك االدارة بـصورة : االنحراف بن ادراكات املؤسسة وادركات الزبون - أ

صحيحة ما يرغبه املريض، إذ رما تفكر االدارة بان املريض يرغب ىف الحـصول عـىل طعـام افـضل، إال 

 . انهم يرغبون ىف الحصول عىل عناية أفضل من املمرضن
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رما تدرك ادارة املؤسسة الصحية وبـصورة صـحيحة : راف بن تصورات املؤسسة ومعاير لجودة االنح- ب

رغبات املريض لكنها ال تحـدد معـاير اداء واضـحة، فقـد تطلـب هـذه االدارة مـن املمرضـن تقـديم 

مة خدمات رسيعة للمريض، إال انها ال تضع مقاييس معيارية لذلك االجراء وتحديد لنوع الخدمة املقد

 .ما يخلق انحراف ىف مجال تقدمها

قـد يكـون االفـراد القـامن عـىل خدمـة املـريض غـر : معاير الجودة وتقديم الخدمـة بن االنحراف - ج

مدربن بصورة صحيحة، أو غر قادرين أو راغبن ىف االداء ما يوازى املقاييس املعيارية املحـددة، كـا 

 . كاف ومن ثم انجاز خدمة برسعةهو مثال ىف رضورة االصغاء للمريض بشكل

وتتمثل باالختالف أو التباين ما بن الخدمـة : االختالف بن تقديم الخدمة واالتصاالت الخارجية 

املقدمة من قبل املرىض وما تم االتفاق عليه االتفاق مسبقا عرب االتصاالت التى مت بن املؤسسة الـصحية 

ريض وادارة املستـشفى ىف حـصول عـىل غرفـة نظيفـة وأرسة واملرىض، كا هـو حاصـل ىف االتفـاق بـن املـ

 .مريحة، ولكن عند وصول املريض يجد عكس ذلك

هـذا االنحـراف هـو محـصلة : املنتظـرة / االنحراف بن الخدمـة املـستلمة و الخدمـة املتوقعـة 

 . السابقة وبالتاىل فان الزبون سيكشف الفرق بن ما كان يتوقعه ويأمله وما حصل علية

ًتعد الجودة عنرصا حاكا ىف عنارص املنافسة ىف مجال الخدمات الصحية، والتى يتوقف عليها قد  ً

ًولقد احتلت الجودة حيزا كبرا لدى املهتمن بها ولـذا حـاول الـبعض تقيـيم . تفضيل مستشفى دون أخرى ً

 òجودة الخدمات الصحية من خالل اال:-   
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لرعايـة الطبيـة املقدمـة للمـريض وذلـك بإتبـاع أسـلوب  أى تقيـيم ا:تقييم محتوى الرعاية الصحية 1

 ومـا يـستلزمه ،الذى يسعى إىل تقييم محتوى األداء الطبى املارس بواسطة االطبـاء"املراجعة الطبية"

 .ذلك من رضورة توافر سجالت طبية كاملة ودقيقة

 الرعاية الطبية ) مخرجات ( تقييم نتائج 2

دالة عـىل الحالـة الـصحية للمـريض والناتجـة عـن أداء وذلك من خالل مجموعة من املقاييس ال

معـدالت الفنـاء الجاعـي، وزن الطفـل . معدالت الوفاة، معـدالت املواليـد: عمليات الرعاية الصحية مثل 

 .معدالت األطفال املبترسين. املولود

 : تقيم العمليات 3

بـل واثنـاء تقـديم كـل االنـشطة واالفعـال التـى تـؤدى ق"بأنهـا ) Processus(تعرف العمليـات 

 ". الخدمة الصحية وادارة التفاعل بن مقدم الخدمة ومستقبلها

تعرب العمليات عن املراحل التى مر بها املريض اثناء حصوله عىل الخدمة الصحية، هذه املراحل 

بدورها تتشكل من مجموعة من املهام املتسلسلة، فعمليـة حـصول املـريض عـىل خدمـة الجراحـة مـثال ، 

االستقبال، التوجـه إىل قـسم األشـعة، التوجـه إىل : ن مجموعة من املراحل املتسلسلة واملتمثلة ىف تتكون م

 . الخ من املراحل.....  قسم العمليات الجراء العملية الجراحية 

بالعرض املفصل للمراحـل التـى مـر ) Les Logigrammes(ويسمح باستخدام الخرائط البيانية 

للزبون، وتتشكل هذه الخرائط عموما من محورين، املحور االفقي مثل وضعية بها تقديم الخدمة الصحية 

الزبون اثناء املراحل املختلفة لتقديم الخدمة، واملحور العمودى املمثل ملختلف اصناف االفراد املشاركن ىف 

 .الزبائن، اعوان االتصال، اعوان الدعم، واالدارين: تقديم الخدمة واملتمثلن ىف 
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 عىل تصميم لهذه الخرائط يتم الفصل بن مختلف االفراد املشاركن ىف تقديم الخدمة وللحصول

 : مجموعة من الخطوط املتمثلة ىف

عن التى ) فوق هذا الخط(خط التفاعل الخارجى؛ الذى يفصل العمليات املنجزة من قبل الزبون -

 ).  تحت هذا الخط(تنجز من قبل عون االتصال 

عن تلك التى تكون ) التى مكن للزبون رؤيتها(مح بتمييز العمليات املرئية الخط املري؛ الذى يس-

 .غر مرئية

خط التفاعل الداخىل؛ الذى ميز العمليات التى تنجز من قبل عون االتصال عن تلـك التـى تنفـذ -

 .من قبل العوف الخلفي

 ). ان الخلفيناعوان االتصال واالعو(خط التنفيذ يفصل بن االدارة عن االشخاص املنفذين -

يقدم هذا التصميم لخريطة الخدمة فرصة التعرف عىل نقاط الفشل التى مـن املحتمـل حـدوثها 

اثناء عملية تقديم الخدمة، والتى تشكل خطرا يهـدد بحـدوث العمـل أو االداء بطريقـة خاطئـة، وبالتـاىل 

صميم االجـراءات الوقائيـة التقليل من جودة الخدمة املقدمة،  لذلك فان معرفة هذه النقاط مكن مـن تـ

 .لتجنب وقوعها واعداد الخطط ملعالجة االخطاء عند وقوعها

 صـعوبة اخـذ ،ومن امثلة نقاط الفشل من املمكن حـدوثها ىف عمليـة تقـديم الجراحـة للمـريض

 .موعد مع الطبيب املعالج، ملف الخروج للمريض غر كامل

ويعترب التحسن املستمر للجودة اآللية الكفيلة بتحـسن العمليـات باعتبارهـا مـس مختلـف مراحـل 

 .تقديم الخدمة الصحية، من خالل االكتشاف املبكر

 : ىف تحسن العمليات، فانه ينتج ) PDCA(وبتطبيق موذج دائرة 

 .ناءجة املمكن بلوغها، وذلك بقياس مؤرشات البيالنت: قبل بداية العملية -
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تقييم بلوغ الهـدف املحقـق وتقـدير مـدى مـساهمته ىف ارضـاء الزبـائن، : ىف نهاية انجاز العملية -

 :وذلك يكون بقياس مؤرشات العملية واملؤرشات الحارسة

تقييم رضورة التحسينات، وهذا يكـون بقيـاس مـؤرشات النتـائج ومـؤرشات : بعد تنفيذ العملية-

 . الرضا

 : فعالية التغيرات قياس : بعد مراجعة العملية -

لوضـع اسـلوب التحـسن املـستمر :  باستخدام اسـلوب التحـسن املـستمر جـودة :تحسن عملية التخدير 

للجودة ىف عملية التخدير مثال، فانه يتم تقسيم هذه بعملية تقسيا يتطابق والواقع املالحظ ىف املؤسـسة 

ة وتحديد نقاط الضعف التـى مـن املمكـن ان الصحية، حيث يسمح بتحديد املراحل املختلفة لهذة العملي

 .تعرقل قيامها

 :وعلية يستند التحسن املستمر لعملية التخدير إىل 

 :وذلك من خالل : التحكيم ىف التنظيم 

 االستشارة الطبية قبل التخدير 

 الزيارة قبل التخدير ىف الساعات التى تسبق املعالجة بالجراحة 

ضر برنـامج عمليـاى يكـون العمـل فيـة تعـاوى بـن الجـراحن، تخطيط االنشطة العملياتية، لتح

 .  املخدرين، االطارات التمريضية لقسم أو مصلحة الجراحة

 : من خالل : تحكم التقنين -

 .  االستخدام املتاطبق لالجهزة واملعدات الطبية، والصيانة املنتظمة من قبل تقنين متخصصن

 ).جودة خدمات الجراحن(نشاط الجراحة 

 : من خالل : التحكم ىف االعالم واالتصال 

 . االعالم ملف التخدير لكل مريض

 . وجود وسيلة اتصال رسيعة بن قسم الجراحة وقاعة االيقاظ
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 .النقل الشفهى والكتاي للمعطيات املتعلقة باملريض بن قسم الجراحة وقاعة االيقاظ

 .التحكم ىف صحة االمكنة-

 : من خالل : التحكم ىف املورد البرشي -

 . واالنشطة املنجزة) الطبيب واملمرض(املطابقة املستمرة لالفراد 

 .لالفراد) اوىل ومتواصل(تقييم وتكوين 

  :تقيم الهيكل 4

 .أى مدى تناسب هيكل القوى العاملة ىف املجال الصحي عىل الخدمات الصحية املطلوبة للمرىض

 : مع ككل تقييم اثر الخدمات الصحية عىل صحة الفرد واملجت5

ًومن املالحظ أن توقعات املستهلك تلعب دورا حيويا ىف الحكم عىل الخدمات املقدمة ً. 

ًفاملستفيدون يقيمون جودة الخـدمات الـصحية مقارنـة مـا حـصلوا عليـة ومـا كـان متوقعـا أو 

 . وهذا التوقع وتلك الرغبة تتوقف عىل مدى االدراك الشخيص للمقيمً،مرغوبا

ث التوافق بـن االداء للخدمـة الـصحية وتوقعـات االفـراد وادراكهـم لهـذه ومن هنا يجب احدا

 .الخدمة، وهذا ما يتطلب دراسة توقعات االفراد وادراكهم للخدمات الصحية وذلك لتحسن جودتها

 : خصائص املنتج  -ب

 مكن عرض املنـتج مـن خـالل خـصائص مختلفـة فـيمكن عـرض املنـتج الـصفات فنيـة مبدئيـة

ات وهذا مثل نقطة البداية ومكن أن تقدم ماذج عالية املستوى من خالل إضافة خصائص  دون أية إضاف

 .إضافية
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وتعد خصائص املنتج هى األداة التنافسية التى متلكها املنظمة لتحقق لها التميز عـن منافـستها 

 . ولى يتحقق للمنظمة ذلك البد من إضافة خاصية جديدة للمنتج ميزه عن منتجات املنافسن

 ولكن كيف مكن للمنظمة أن تحقق ميزة إضافية تحقق لها التميز عن منافسيها ؟

تستطيع املنظمة تحقيق ذلك من خـالل إجـراء بحـوث واستقـصاءات تـسويقية عـىل املـشرتين 

لهم عن الخصائص املرغوب توافرها من جانبهم حتى يـتم إضـافتها للمنـتج االقامن باستخدام املنتج، وسؤ

ء تحليل التكلفة التى تتحملها املنظمة والعائد املنتظر تحقيقـه عنـد إضـافة خاصـية جديـدة  وذلك ىف ضو

وملا كان غر املمكن أن ننظر ىف جميع خصائص املنتج اال اننا سنختار خصائص معينة التى عادة ما . للمنتج

 : وهيتوجه األدارة إليها اإلنتباة

 : مييز املنتج )1

أخذه املنتج، فإن عـىل املنـشأة أن تقـرر إىل أى مـدى تـود أن وبغض النظر عن الشكل الذى سي

 وكقاعدة تسعى املنشاة إىل تحقيق أقىص درجة ىف التميز ألن ذلك يتيح لها مزيدا من الحرية ،ميز إنتاجها

ولكـن مهـا كانـت درجـة التمييـز، إال أن . ىف تسعر منتجاتها إىل درجـة االحتكـار، وتحقيـق أكـرب ربحيـة

ستطيعون تقليدها، وبالتاىل تتضاءل امليزة التنافسية للمنشأة  وعـىل الـرغم مـن أهميـة امليـزة املنافسون ي

التنافسية للمنشآت، إال أنها قد ال تكون هدفا لبعضها، فقد يختار كثر مـن الـرشكات أن تأخـذ دور املقلـد 

صبح امليزة التنافـسية هـدفا، كذلك قد ال ت.  إذا كانت ترى ىف ذلك أكر مالمة لظروفها،بدال من دور القائد

وخاصة بالنسبة للمنتجات النمطية، فمثالً ىف صناعة اإلسمنت، تحدد القوانن محتوياتها ومكوناتها وكـذلك 

ىف صناعة األدوية، ولكن تـستطيع املنـشآت ىف مثـل هـذه الحالـة أن ميـز خـدماتها التـى تـصاحب هـذه 

 .املنتجات النمطية أو ىف طرق تغليفها
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 :رتاعحقوق االخ )2

 مـا ،وما يرتبط بامليزة التنافسية حقوق االخرتاع التى يـصعب اخرتاقهـا قانونـا ملـدة محـدودة

يتيح للرشكة حرية التسعر لدرجة االحتكار ملدة طويلـة نـسبيا، وتعتـرب مثـل هـذه الحقـوق رضورة حتـى 

دم املغـاالة ىف االعـتاد تستطيع الرشكة اسرتداد املصاريف التى تكبدتها ىف تطوير املنتج، إال أنـه يجـب عـ

عىل حاية حقوق االخرتاع، حيث أن أصعب االخرتاعات ال يعجز الباحثون عن تقليدها عن طريق تطـوير 

 .مواد أو طرق جديدة لإلنتاج

 : الجودة )3

من متغرات املنتج الهامة هو الجودة، إن قرار إنتاج سلعة جديدة يتم بناء عىل مقدرة املنشآت 

وهناك العديد من العوامـل التـى تـؤثر عـىل الجـودة، مثـل نقـص ىف . عتها ىف الجودةىف املحافظة عىل سم

ًأنه وإن كانـت الـودة تهـم كثـرا . املواد الخام، قلة املهارات الفردية، أو مرحلة التطور التى مر بها السلعة

فـضل األسـعار من املنشآت، إال أنه قد نجد منشآت ترغب ىف جودة أقل مع سبق اإلرصار إذا كانـت مثـل أ

 .عند جودة معينة

 : املوديل )4

. تظهر أهمية املوديالت ىف السلع أو املنتجات النسائية ونعنى باملوديل التغر الفنـى ىف الـسلعة

آالف املـوديالت يـتم . وهو بذلك شئ دائم بخالف تغير املوضة والتى تعني موديال يتمتع بـشعبية حاليـة

، وقد أجرى العديد من الدرسات عىل املوضة ومكن تعميم النتائج ًتصميمها ولكن قليل منها يصبح منترشا

 : التالية منها 
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يالحظ أن املوضة الجديدة تنشأ من موضة تسبقها، وذلـك ألن النـاس ميلـون إىل قبـول املـألوف 

 .ويرفضون غر املألوف، املستهلك يريد التغر ولكن يوجد بالطبع استثناءات لهذه القاعدة

كن تعميمه يتعلق بالدورة التى يتبعها، فدورة املوضة تختلف عـن دورة األعـال، استنتاج آخر م

 .أو دورة املحرك، فمتى أمت دورتها تختفي

ومظهر آخر للموضة أن دورتها تختلف من سلعة ألخرى فمثال موضة معاطف الرجال تبقى مدة 

 .أطول من موضة قبعات السيدات

تحـسن وسـائل االتـصال مثـل الـصحافة واملجـاالت كذلك أصبحت دورات املوضـة أرسع بـسبب 

 .والتلفزيون

 :اللون )5

إن اختيار األلوان يعترب جزءا من املوديل ألنها تحتوى عىل تعبر فنى وقد ازداد إدراك املـستهلك 

 مـا ضـاعف مـن مـشاكل اإلنتـاج والتخـزين ،الخ...... ألهمية األلوان وخاصة ىف جال السيارات واملنازل 

 .ق املستهلكن املتباينةلتلبية أذوا

 :الحجم )6

ًال يعتــرب الحجــم مهــا لــبعض املنتجــات كــالبنزين، وكــرات املــرضب، وورق اللعــب وىف غالبيــة 

يأخذ الحجم أشكاالً متعددة، فقد تختلف املنتجات نفسها . املنتجات يعترب هاما، وجزءا ال يتجزأ من املنتج

باعة منها ىف عبوة معينة، ويتطلب اختالف أحجام املنتجات ىف أحجامها كاألدوات املنزلية أو ىف الكميات امل

دراسات عن حجم العائلة، ومعدالت االستهالك والتسهيالت املخزنية وباإلضافة إىل ذلك إذا ارتفعت تكلفة 

 .التغليف فقد يجد املنتج أنه من األفضل زيادة سعة العبوات، ألن ذلك يقلل من تكاليفه
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 :  التغليف )7

يف بالنسبة لبعض املنشآت أحد الخصائص الهامـة للمنتجـات وهنـاك العديـد مـن ويعترب التغل

 : املزايا للتغليف كشكل من أشكال مييز املنتجات

 .يشكل التغليف وسيلة لحاية السلعة من التلف بسبب املناولة أو العوامل الجوية

 . رضها أو نقلهاكذلك تسهل عىل التاجر واملستهلك تداول السلعة، حيث تسهل تخزينها أو ع

وتساعد املستهلك ىف التعرف عىل السلعة وتسهل عملية االتصال وخاصة ىف موقـع الـرشاء حيـث 

 .يتخذ قرار الرشاء، وعندما يقوم بتخزينها ىف بيته تذكره باستمرار بالسلعة

 .ًوأخرا مكن استخدام بعض العبوات بعد فراغها من محتوياتها وبذلك تصبح قيمة

 :تج تصميم املن -ج

. يعترب تصميم املنتج أحد األدوات الرئيـسية التـى تحقـق مـن خاللهـا إضـافة قيمـة للمـستهلك

أى أن تقيـيم املنـتج يعتـرب أحـد . وتحظى العديد من الـرشكات بـسمعة طيبـة ىف مجـال تقيـيم املنتجـات

 .األدوات واألسلحة التنافسية التى تحقق ميز بالنسبة للمنظمة

مفهوم اكرب من مجرد مظهر املنتج وإما يعرب عن األداء الجيـد للمنـتج ويعترب تصميم املنتج عن 

 .حيث يعرب تصميم املنتج عن مدى منفعة املنتج للعمالء

كا أن التصميم الجيد للمنتج يجذب انتباه العمالء ويحسن أداء املنتج ويقلـل تكـاليف اإلنتـاج 

 .ويحقق مزايا تفضيلية للمنتج ىف السوق املستهدفة
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تكامـل مـن العنـارص ممـا هـو اال مـزيج "الحظ أن اننا اذا اتفقنا عىل ان املنتج الـصحى هذا وي

ًورضـا معينـا للمـستفيدً ً الغر ملموسة والتـى تحقـق اشـباعااملادية امللموسة واالخرى فانـه مكننـا ابـراز . ً

 :الخصائص التالية للمنتج الصحى 

 ىف حـد ذاتـه، وامـا تبيـع االسـتفادة أو الرضـا )الخدمة الـصحية(إن املستشفى ال تبيع املنتج الصحى  -1

 .الناتج عن اداء الخدمات املقدمة، سواء خدمات تشخيصية أو عالجية أو جراحية

إن حاجات ورغبات املريض تكمن ىف تقليـل القلـق والتـوتر الـذى يـشعر بـه، وزيـادة فـرص شـفائه  -2

 .وتحسن صحته، ولذا فإن املنتج الصحى يجب أن يشبع تلك الرغبات

" أن املنتج الصحى يتضمن عنارص مادية ملموسة مثل العقاقر االطعمة وعنارص اخرى غـر ملموسـة  -3

   -:كا ان تسويق الخدمات الصحية من السلع امللموسة ميز ما ييل " خدمات الرعاية الصحية 

سها أن الخدمات الصحية غر ملموسة وهذا يجعل اختيار املستهلك صعب ألنه اليتذوقها وال يلم.1

 .ولكن يشعر به

 -:تتميز بعض الخدمات الصحية بكونها شخصية أى أنها تقدم لشخص واحد حيث  .2

 .أن لكل طبيب تخصص ىف مجال معن من الخدمات الصحية-

أن الطبيب ال يستطيع أن يعالج اكر من مريض واحـد ىف وقـت واحـد وبـنفس تخصـصه، -

حيث أن هنـاك خـدمات ليـست وهذا ليس قاعدة ال تنطبق عىل كافة الخدمات الصحية 

شخصية أى ال تقدم لـشخص واحـد وإمـا تقـدم لعـدد مـن االشـخاص ىف آن واحـد مثـال 

 .حمالت التوعية الصحية من مرض معن املوجهة ألفراد املجتمع ىف آن واحد
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أن الخدمات الصحية تتطلب الرسعة ىف االداء النها غـر قابلـة للتاجيـل أو مـا يطلـق عليـة تواقـت أو .3

 . االنتاج واالستهالكتزامن

وهذا يتطلب انتشار منافذ تقديم الخدمة ىف املناطق السكانية، واستقبال الحاالت املختلفة ىف أى فرتة 

 .زمنية

ان تقديم الخدمة الصحية يتطلب وجود عالقة دامة ومستمرة ومبارش بن الطبيب واملـريض ملعالجـة .4

 .نية مختلفة من حالة ألخرىالحالة وتتبعها واالرشاف عليها عىل فرتات زم

هناك صعوبة ىف تحديد وتقييم وقياس وجودة الخدمات الصحية بـالرغم مـن وجـود مـا يطلـق عليـة .5

  .املراجعة الطبية لألداء الطبى

ًتتكون الخدمة الصحية مـن عنـارص تكمـل بعـضها بعـضا حيـث نجـد خـدمات الفحـص والتـشخيص .6

 .لفندقة والخدمات االدارية خدمات مكملة لبعضها البعضوالخدمات العالجية والوقائية والتمريض وا

 فمواسـم الـصيف تختلـف عـن تقلبات الطلب عىل الخدمات الصحية املختلفـة عـىل مـدار الـسنة.7

 .الشتاء

عدم القابلية للتخزين حيث ال مكن تخزين الخدمة ىف حالة عدم االستفادة منها، ومن املنظات التـى .8

ة نتيجة عدم االستفادة الكاملـة مـن امكانياتهـا ىف كـل مـرة تقـدم فيهـا تقدمها قد تحقق خسائر كبر

الخدمة وعدم القابلية للتخزين يؤدى إىل انعدام الوسطاء للقيام بالخدمة، وذلك نتيجة فناء أو هالكية 

 .الخدمة

 Renaghan. L . M . The New marketing Mix : " Marketing strate – gy development for the hospitality 

industry " in pizam .، et al .، Inc . 1982. PP.367 – 368.  

 McGibony . R . J .، Principles of hospital admintstration (New Yark G ، P putnam s sons، 1969 . P. 1717.  

 Shostack . L . G .،"Designing servces that deliver H B R (Jan- uary_ February 1984) P.134. 
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 تقلبات مخرجات الخدمات وذلك بسبب الطبيعة غر امللموسة للخدمة، والحاجة اىل العنرص االنـساي.9

 .لتوصيل وأداء الخدمة ووجود املستهلك ىف نقط االنتاج

ازدياد حجم وطبيعة املخاطر املدركة لوجود قلق ما قبل الرشاء املـصاحب الختيـار الخدمـة الـصحية .10

 .وفضالً عن حالة عدم التأكد من النتائج والتى تختلف بن االفراد

 :  دورة حياة املنتج

 حياة املنتج ىف السوق حيـث يظهـر ىف الـسوق ألول مـرة،  هى نقطة البداية ىف: مرحلة التقديم )1

ويف هذه املرحلة يكون إدراك املستهلكن للسلعة غر موجـود، وتبـدأ األربـاح مـن نقطـة سـالبة 

حيث تكون املنشأة قد بذلت الجهود والنفقات إلعداد السلعة للتقديم فنيا، وتخطيطيا، وبالتاىل 

نفق عىل جهود اإلعالن والبيع الشخىص وتبـذل الجهـود فإن هذه املرحلة تتطلب زيادة حجم امل

للتغلب عىل الحرص الغريزى للمستهلك نحو إمكانيات تغيـره للعـادات الـرشائية واالسـتهالكية، 

وخاصة إذا كانت السلع الجديدة تعطى مجموعة من املنافع التى التتوافر ىف السلع والخـدمات 

تسويق ىف هذه املرحلة يجب أن تسعى للرتكيز عىل املنـافع ًاملعروضة حاليا، وبالتاىل فإن إدارة ال

واملغريات واملغريات البيعية التى تعود عىل املستهلك من اسـتخدام هـذه املنتجـات، وىف حالـة 

 ىف هذه املرحلة عـىل األقـل –اعتاد السلعة الجديدة عىل ابتكار أو مييز، فإن لدى هذه السلع 

ا لها ىف السوق، وعىل رجال التـسويق متابعـة املنتجـات ىف  ميزة نسبية وهى عدم وجود شبيه–

السوق والعمل عىل تعديل وتطوير أى عيوب قد تظهر نتيجة التجربة الفعلية للمنتجـات، وقـد 

تكون املنشأة حريصة عىل االهتام باملوزعن وانتقاء بعضهم، أو أن تسعى لزيادة نطاق التوزيع 

 .فئات املتعاملنبالشكل الذى يصل بالسلعة إىل كافة 
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ومن املشاكل الفعلية التى تواجه مرحلة التقديم هو قلة عدد الباعـة وقلـة خـربتهم باملنتجـات 

الجديدة، وبالتاىل فهم ال ملكون القدرة عىل الفهم املتكامـل للجوانـب التكنولوجيـة والفنيـة والتـسويقية 

الناجم عن كرب حجم اإلنفاق عىل البحـوث املرتبطة ما يقدمونه من سلع وخدمات، وكذلك ارتفاع األسعار 

والتطوير، وتكاليف الرتويج العاملية، إال أن تلك املشاكل رسعان ما تتوارى خلف النجاح الذى يدخل املنـتج 

 .ملرحلة أخرى من التطور وهى مرحلة النمو

 : ومالحظة القول ان هذه املرحلة تتميز ما يىل 

صحى، لذلك يجب استخدام إسرتاتيجية اإلعالن اإلخبـارى، عدم وجود معلومات كافية عن املنتج ال

اإلرشادى، التعليمى، بهدف أخبار املستهدفن من الخدمة بتقديم هذه الخدمـة إىل الـسوق أو أن 

الخدمة سـتقدم ىف فـرتة قريبـة كـذلك إرشـاد املـستفيد وتعليمـه كيفيـة الحـصول عليهـا وكيفيـة 

 .االستفادة منها

 .دة لعدم وضوح الرؤية أمام اإلدارة عن مدى تقبل هذا املنتج وفعاليتهكمية اإلنتاج تكون محدو

خـشية عـدم ) السلع امللموسة(عدم االحتفاظ بأى مخزون سلعي من األدوية واملستلزمات الطبية 

مكن املنتج من تلبية حاجات املستفدين وعدم إقبال املستفدين عـىل هـذا املنـتج وبـذلك تـصبح 

 .كاليف إضافية غر مربرةعملية الخزن هى إضافة ت

 .استخدام سياسة سعرية مناسبة مكن املنتج الصحى من اخرتاق السوق 

 . استخدام نقاط توزيعية محدودة مختارة استنادا إىل ظروف تقررها املنظمة الصحية

 .االعتاد عىل إسرتاتيجية التقديم

دة مـن الـسوق،  مع إمكانية املنتج ىف االستحواذ عىل قطاعات متزايمرحلة النمو، )2

ــتج ــال املن ــك انتق ــى ذل ــشكل واضــح، ويعن ــات ب ــادة املبيع ــك إىل زي ــؤدى ذل   ي
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ملرحلة جديدة، ويبدأ املنافسون ىف إدراك أهمية املنتج وما مكن أن يدره من أرباح محاولن الـدخول 

ًىف الــسوق، وعــادة تتباطــأ خطــوات املنافــسن ىف دخــول الــسوق أو تتــسارع وفقــا لحجــم اإلنفــاق 

ثارى املطلوب للتعامل ىف املنتجات الجديدة وإذا م تتبع املنـشأة سياسـات إنتاجيـة وتـسويقية االست

لتاليف ىف تلك املخاطر، فإن عدد املنافسن يصل إىل أقصاه ىف نهايـة تلـك املرحلـة ويرتتـب عـىل ذلـك 

 تلـك املرحلـة انخفاض معدل الزيادة ىف املبيعات، ومن أهم السياسات التسويقية املطلوب اتباعها ىف

العمل عىل تطوير املنتجات وإظهار مغريات بيعيـة جديـدة، وخفـض األسـعار، وتحـسن كفـاءة أداء 

 .املنتجات وبذل جهود ترويجية لخلق الوالء للمنتجات املقدمة

 :ًعموما تتميز هذه املرحلة ما يىل

 .زيادة كمية اإلنتاج

 . ستجابة للطلبياتاالحتفاظ باملخزون السلعي لى تتمكن املنظمة من اال

 . زيادة عدد النقاط التوزيعية

استخدام سياسات سعرية تنسجم وطبيعـة القـدرات الـرشائية للمـستفيدين واألهـداف الربحيـة 

 . للمنظمة الصحية

التأكيد عىل إسرتاتيجية اإلعالن التذكرى وذلك المـتالك املـستفيد معلومـات كافيـة عـن الـسلعة 

 اإلعالنية ىف مرحلة التقديم ولعدم مواجهة مـشاكل تنافـسية ىف وذلك من خالل تكثيف األنشطة

 .السوق ولكن ىف نهاية مرحلة النمو تلجا املنظمة إىل البداية باستخدام اإلعالن التنافيس

 .البحث عن أسواق جديدة الخرتاقها

 .تأكيد تبني إسرتاتيجية البناء

هــا ىف الــسوق، وتــتم  بعــد أن تجــد املنتجــات طريق):االســتقرار ( مرحلــة النــضوج  )3

 السوق الكليـة نحـو االسـتقرار النـسبي، وتتزايـد مـدةتتجه معرفتها من املتعاملن، 
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املنافسة بن املنتجات املتنافسة داخل الصناعة، مع منافسة يائسة مـن املنتجـات التـى تـصارع مـن 

لتكثيـف أجل البقاء قـى الـسوق، وتبـدأ املنـشآت ىف رصاع مـا يـسمى باالنتحـار الـسعرى، وتـسعى 

وتـسعى املنـشآت إىل ... حمالت الرتويج بحثا عن االحتفاظ بعمالئها الحالين أو وجود عمـالء جـدد 

دعم أهدافها بأهداف جديدة ىف مقدمتها البحث عن استعاالت جديدة تزيد مـن حجـم املبيعـات 

 الخـدمات، وقـد لذات النوعية من العمالء، أو تشجيع املوزعن أو تغير العبوة، أو التوسع ىف تقديم

تأى بعض الرشكات بأنشطة تعطى مميزات نسبية جديدة للمنتج ما يعترب بـدء دورة حيـاة جديـدة 

وتتميز هـذه املرحلـة بتحقيـق .. له، وقد تفضل بعض الرشكات أن تنسحب بهدوء من هذه املرحلة 

 . معدالت أرباح أقل لشدة املنافسة وارتفاع تكلفة الخدمة والرتويج

وم النضوج بن السلع املعمرة، والسلع غر املعمرة، فالبنسبة للسلع املعمرة يفضل ويختلف مفه

استخدام لفظ التشبع، وخاصة إذا م يقدم املنتج تكنولوجيـا جديـدة، واكتفـى املتعـاملون مـا لـديهم مـن 

سلع الغذائية ًطرازات الستخدامها وذلك شأن آالت الخياطة قدما، أما بالنسبة للسلع غر املعمرة وخاصة ال

والسلع ذات االستهالك الرسيع فإن مرحلة النضوج تعنى ىف بدايتها انخفاض ىف متوسـط الزيـادة الـسنوية 

ًللمبيعات، ثم يبدأ املعدل ىف التذبذب بشكل واضح صعودا وهبوطا   .إىل أن يواىل انخفاضه بعد ذلك...... ً

 :وبصفة عامة تتمييز هذه املرحله ما يىل 

 . يادة اإلنتاجاالستمرار بز -1

 . االحتفاظ مخزون سلعي -2

التأكيد عىل اإلعالن التنافيس إلبراز خصائص املنتج التـى يـضعها املـستهلك ىف املرتبـة األوىل عنـد  -3

اتخاذ قرار الرشاء وميزها عـن املنتجـات املنافـسة ألن ىف هـذه املرحلـة تكـون املنافـسة شـديدة 

 .قيةويتطلب من املنظمة املحافظة عىل حصتها السو
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تحقق املنظمة أعىل كمية من املبيعات ىف مرحلة االزدهار والسعي للمحافظة عىل هـذه الكميـة  -4

 .وزيادتها

 . تحقق املنظمة أعىل كمية من األرباح -5

تبدأ ظواهر استقرار املبيعات وتشبع السوق من املنتجات الصحية وان هذا االسـتقرار يعتـرب مـن  -6

نية املنظمة من زيـادة كميـة املبيعـات واالحتفـاظ بحـصتها املؤرشات غر االيجابية ألن عدم إمكا

 .السوقية يقودها إىل بداية مرحلة التدهور

تسعى املنظات الصحية إىل استخدام إسرتاتيجية املحافظة عىل الوضـع القـائم ألنهـا تـدرك بـأن  -7

 . فشلها ىف املحافظة عىل ذلك سوف يقودها إىل مرحلة التدهور

ت الــصحية عــن الحافظــة عــىل الوضــع الحــاىل ىف الــسوق واالســتمرار إن عــدم إمكانيــة املــنظا -8

 .بالحافظة عىل كمية املبيعات وزيادتها سوف يجعلها تدخل بداية مرحلة التدهور

 دورة حياة املنتج
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 :مرحلة االنخفاض  )4

ىف هذه املرحلة يبدأ املنـتج يفقـد بريقـة واهتامـه لـدى املتعـاملن، وتبـدأ 

بيعات اإلجالية ىف االنخفاض التدريحى، أو االنخفـاض الحـاد، وقـد تـصل امل

املبيعات إىل الصفر ىف بعض أنـواع الـسلع، ويـتم ذلـك نتيجـة تحـول بعـض 

وذلك لعدد من العوامل ىف مقدمتها ظهور . املتعاملن عن استخدام املنتجات

ليـة، منتجات جديدة ذات مغريات بيعية ومنافع أفـضل مـن املنتجـات الحا

وقد حدث نتيجة التحول التدريجى أو الفجاى ىف أذواق ورغبات املتعـاملن، 

وتسعى املنشآت إىل العمـل ىف إطـار سياسـتن بـديلتن أولهـا العمـل عـىل 

تخفيف حدة الهبوط إىل أن يتم الترصف بتقديم منتجات جديـدة، أو اتبـاع 

تجــات أو مجموعــة مــن الــسياسات التــسويقية التــى مكــن مــن تطــوير املن

تبسيط خطوط اإلنتاج، أو إدخال مغريات بيعية جديدة من شـأنها أن تعيـد 

ومن الرضورى أن ترتيث املنشأة ىف اتخاذ قـرار إسـقاط . دورة الحياة للسلعة

السلعة إذا كان لها أى تأثر عىل مبيعـات املنتجـات األخـرى للمنـشأة، ومـن 

اذ مثـل هـذا القـرار الرضورى أن تحدد املنشأة بشكل واضـح املناسـب التخـ

وبالتاىل يسعى رجـل التـسويق .. ًوهل سيقه إسقاط املنتج فورا أم بالتدريج 

ووقف الجهود الرتويجية تـدريجيا، ثـم يبـدأ ىف .. إىل تقليل نفقات التسويق 

 .خطة سحب املنتج من السوق

 

أشكال دورة حياة 
 املنتجات
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ت الـصحيحة وتتصف هذه املرحلة برتاجع كمية املبيعات وذلك لرتاجع كمية الطلب عىل املنتجا

 :عىل الرغم من الجهود التسويقية املبذولة ويكون هذا الرتاجع نتيجة 

 .لعدم إمكانية املنتج الصحي من تلبية حاجات املستهلكن وتحقيق الشفاء-

ألن هذا املنتج أصبح مختلفا عن الواقع نتيجة لحصول تطور تكنولوجي ومعريف ىف البيئة املحيطـة -

 .كن واملستفيدين وتطور األمراض ومقاومتها لألدوية السابقةأدت إىل تطور حاجات املستهل

 .وجود منافسة قوية-

 .ظهور منتجات جديدة-

 .عدم إمكانية املنظمة من االستمرار ىف إيصال رسالتها إىل الجمهور املستهدف بها-

 : لذلك يقوم العاملون ىف إدارة املنظمة عىل 

 . إيقاف اإلنتاج

 ). السلع امللموسة(التخلص من املخزون السلعي 

 . تخفيض األسعار

 . استخدام إسرتاتيجية الشطب

 . إيقاف الحمالت اإلعالنية

 :اللجوء إىل اعتاد اسرتاتيجيات معالجة مرحلة التدهور والتى تعمل عىل

شطب املنتج الذى ال يوجد علية طلب لرتكيز الجهود عىل املنتجات األخرى وتقليل التكـاليف غـر -

 .املربرة

 .املنتج من خالل شطب بعض خصائصه وإضافة خصائص جديدة تيل حاجات املستهلكتطوير -
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 .تقديم منتج جديد ييل حاجات املستهلكن-

 .إيجاد أسواق جديدة فيها طلب عىل املنتج-

ومن الرضورى لكل منشأة أن تتعرف عىل دورة حياة كل منتج لديها إذ أن ذلك يـساعدها عـىل 

اسات التسويقية للمستقبل ويحدد بشكل واضح مزيج الرتويج ومزيج تلميس نواحى القوة والضعف للسي

وتختلف دورة حياة املنتجات وفقا لطبيعة كل منها، إذ أنـه . األسعار ىف كل مرحلة من مراحل دورة الحياة

كلا ارتبطت املنتجات باملوضة كلا كانت دورة حياتهـا أقـرص، هـذا وتختلـف دورة الحيـاة وفقـا لدرجـة 

ملجتمع ومدى مرونة الهيكل اإلنتاجى ىف التطور وفقا لحاجات ورغابـات املتعـاملن، هـذا وتتـأثر النمو ىف ا

دورة حياة املنتجات بالعمر اإلنتاجى للمنتجات، واألسعار ومدى قـدرة املتعـاملن عـىل االسـتبدال، ويـؤثر 

تطور الـرسيع ىف معـدل معدل التطور التكنولوجى عىل دورة حياة املنتجات، إذ أن السلع التـى تتميـز بـال

 .التكنولوجيا تقل دورة حياتها إىل حد كبر

بيدى البيد عمرو " وتقوم العديد من املنشآت بتخطيط دورة حياة منتجاتها عاملة باملثل القائل 

فهى تسعى إىل تقديم منتجات جديدة ذات إمكانيات أفضل تقتل منتجات أخرى لها، بإضـافة مغريـات " 

ج وذلك ىف إطار سلسلة متكاملة من التطـور مـا يـسمى عمليـا بالتقـادم املخطـط، بيعية جديدة لكل منت

وذلك مثل ما تقوم به رشكة كاسيو بالنسبة للساعات املقدمة ىف السوق فتقـدم سـاعة عاديـة، ثـم تـضيف 

عليها نتيجة، ثم تضيف إشارات للوقت، ثم إضافة منبه، ثم ساعة توقيت، ثم إضافة آلـة حاسـبة للـساعة، 

راديو، ثم ذاكرة إليكرتونية ىف مزيج متكامل من األحجام واأللوان املصممة خصيصا لألطفـال أو الرجـال ثم 

 )1(.أوالنساء، وملختلف األعار كل عىل حدة

 .2003  – القاهرة – مكتبة عن شمس –طلعت اسعد عبد الحميد التسويق الصحى . د )1(
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 الفصل السادس

 سياسة التسعر الصحي

  )1(:املقصود بالتسعر

. تغيرهـا أو املنتجـات أسعار بتحديد واملرتبطة املسوقون يتخذها التى القرارات بالتسعر يقصد

 ملواجهة الحالية املنتجات أسعار تغير يتناول كا ،منتجات خط أو جديد ملنتج السعر تحديد ذلك ويتناول

 .أخرى أهداف لتحقيق أو املنافسة

 يحققهـا التـى املنـافع عىل الحصول مقابل ىف املستهلك يدفعه الذى املال مقدار بالسعر ويقصد

 يـرتبط ومـا معينـة، خدمة أو سلعة: عىل الحصول مقابل ىف املنتج قيمة أو السعر املستهلك فيدفع. املنتج

 رغباتـه إشـباع يحقـق ما ذلك من عليها يحصل التى واملنافع والصيانة، واالئتان كالضان خدمات من بها

 .وحاجاته

 مبـذول وقـت أو جهـد أو سـعر شـكل ىف ذلـك كان سواء تقدمه، ما قيمة بن املستهلك ويقارن

 وىف ورغباتـه لحاجاتـه معـن إشـباع مستوى له تحقق منافع من عليه يحصل ما وبن املنتج، عىل للحصول

 تتحملهـا التـى التكلة نظر الصحية املنظمة تتحملها التى العوائد مقدار هو السعر فإن الصحية خدماتال

 .  الخدمات لتفقديم

 :  الصحيالتسعر أهمية

 ونوضـح القـومى، االقتصادى أو املنظمة أو املستهلك مستوى عىل سواء هام دور التسعر يلعب

 : يىل فيا ذلك

 املختلفـة، حاجاته إشباع تحقيق إىل املستهلك يسعى  :للمستهلك التسعر أهمية-1

. اإلشـباع هـذا لـه تحقـق التـى والخـدمات السلع مختلف برشاء قيامه خالل من

ــدفع ــستهلك وي ــعر امل ــة أو س ــات قيم ــى املنتج ــب الت ــا، ىف يرغ ــوازن رشائه   وي

 2000 القـاهرة – الكـوم شـبن . الحديثـة الـوالء مطـابع – التسويقى واملزيج املستهدفة االسواق – عامر محمد أماى. د )1(

 .بعدها وما182ص
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. اتـهلحاج ممكـن إشـباع أكـرب يحقـق بحيـث يحتاجهـا التـى املنتجـات وأسـعار دخلـه بن املستهلك

 القـوة انخفـاض يعنـى املنتجـات أسـعار فارتفـاع ،املنتجـات تلـك أسـعار مـستوى عىل ذلك ويتوقف

. املختلفـة حاجاتـه إشـباع عـىل املـستهلك قـدرة مـن ذلك ويقلل للمستهلك، الحاىل للدخل  الرشائية

 اجاتـهح إشـباع عـىل قدرتـه وزيـادة املـستهلك، لدخل الرشائية القوة ارتفاع األسعار انخفاض ويعنى

 .املختلفة

 األعـىل للمنـتج أعـىل جـودة املـستهلك فيتوقـع لجودته، املستهلك إدراك عىل املنتج سعر ويؤثر

 عن الحالة هذه ىف املنظمة تحجم ولذلك سعره، انخفض إذا املنتج لجودة املستهلك إدراك يتأثر وقد. ًسعرا

 .جودته انخفاض ىف املستهلك اعتقاد نتيجة مبيعاته انخفاض إىل ذلك يؤدى قد حيث املنتج، سعر تخفيض

 وبالتـاىل منتجاتهـا، عىل الطلب عىل باملنظمة املنتجات تسعر قرارات تؤثر  :للمنظمة التسعر أهمية-2

 ويـؤدى. منه ونصيبها السوق ىف للمنظمة التنافيس املركز عىل السعر يؤثر كا. وأرباحها إيراداتها عىل

 يتكامـل الـذى هـو الفعـال والتـسعر صـحيح والعكـس لـسوق،ا ىف املنـتج نجـاح إىل الفعال التسعر

 ويرتتـب. الـسوق ىف للمنظمـة التسويقي النجاح يحقق ما التسويقي، املزيج عنارص باقي مع بفعالية

 املنظمة أنشطة بن التكامل رضورة املنظمة، أعال مختلف عىل التأثر ىف للسعر البالغة األهمية عىل

 مختلـف ومـشاركة العليـا، اإلدارة إىل التـسعر مـسؤلية إسـناد إىل ذلـك أدى وقد ،السعر تحديد عند

 الطاقة، استخدام ومعدات اإلنتاج رقم عىل وبالتاىل املبيعات رقم عىل يؤثر فالسعر باملنظمة االنشطة

 بقـرارات أيـضا وغرها والتخزين الرشاء أنشطة وتتأثر باملنظمة املالية والسيولة األرباح عىل يؤثر كا

 إذا وتغيرهـا والخـصومات األسـعار وتقـرتح للتسعر الالزمة بالدرسات التسويق إدارة وتقوم تسعرال

 .األمر لزم

 ملختلــف والطلــب العــرض عــىل الــسعر يــؤثر  :القــومى لالقتــصاد التــسعر أهميــة-3

  منتجـن يغـرى قـد عـاىل ربـح هـامش يحقـق معـن ملنـتج العاىل فالسعر املنتجات،
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 العرض النكاش يؤدى قد السعر وتخفيض. املنتج هذا من املعروض فيزيد للسوق الدخول عىل جدد

 فيزيـد املرونـة، حالـة ىف خاصـة الطلـب عىل أيضا السعر ويؤثر. السوق من الحدين املنتجن بخروج

 .السعر زيادة مع الطلب ويقل السعر انخفاض مع الطلب

 فـسعر. اإلنتـاج عوامـل تجميـع عـىل يـؤثر ألنـه االقتـصادى، للنظام أسايس منظم السعر ويعترب

 العاليـة األجـور فتجـذب. وأربـاح وفائدة وإيجار أجور من اإلنتاج، لعنارص يدفع ما مقدار عىل يؤثر املنتج

 إىل اإلنتـاج عنارص توجيه بذلك ويتم. وهكذا ... املال رأس تجتذب العالية الفائدة ومعدالت العمل، عنرص

 آليـات عـىل يعتمـد الـذى الحـر االقتـصاد ىف وذلـك العنـارص، لتلك أعىل عوائد فيها تتحقق التى املجاالت

  :التالية لألسباب التسويقي املزيج ىف خاصة بأهمية السعر يتمتع عامة وبصفه السوق

 .الصحية للمنظمة اإليراد يحقق الذى التسويقي املزيج ىف الوحيد املتغر هو السعر أن-1

 العـاىل الـسعر أن فمـثال التـسويقي، املـزيج ىف مبـارشا يكون السعر عىل تطرأ التي التغرات تأثر-2

 التوزيـع أن كـا قويـة، ترويجيـة اسـرتاتيجية ويقتيض الصحية للخدمة العالية النوعية مع يتسق

 . مختارة منافذ عىل مقصور يكون أن يجب

 يـدرك أن للمـريض مكـن خاللـه فمـن الزبون مع لإلتصال األنسب هو السعر أساس عىل العرض-3

 .املقدمة الخدمة قيمة

 .التنافس مجاالت أحد أنه أى السعر أساس عىل العروض مع أكر بسهولة املنافسون يتفاعل-4

 .الصحية الخدمة أو املنتج نوعية عىل كمؤرش السعر عىل الزبائن يعول ما غالبا النوعية ىف-5
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 الـنظم تغـر نـدوع املنتجـن بن املنافسة ظروف ىف ذلك ويتجىل للتغير، مرونة العنارص أكر أنه-6

 .الكلف عىل تؤثر تكنولوجية تطورات حدوث عند وكذلك األسعار، بتنظيم تتعلق التى والقوانن

 الكلفـة، وهـى (الـربح عىل مبارش بشكل تؤثر عوامل ثالثة أحد السعر يعترب العملية، الناحية من-7

 ).املبيعات كمية السعر،

 : الصحي التسعر أهداف

 الربنـامج وأهـداف للمنظمـة الكليـة األهـداف مـع يتناسـب بـشكل رالتسع أهداف اختيار يتم

 مـن يكون فلن االستثار، عىل العائد زيادة الهدف كان فإذا. املنتجات أسعار تحديد قبل وذلك التسويقي،

 .األسعار تثبيت : مثل املنظمة، هدف مع يتناقض للتسعر هدف اختيار املناسب

 الـشكل مـن يتضح كا بينها، من االختيار يتم والتى لتسعر،ل البديله األهداف نعرض يىل وفيا

  : التاىل

 Y. Chirouze، '' Le Marketing strategique ; strategie segmentation Positionnement marketing mix et 

politique d،offre '' Ellipses، paris،199، P 125.  



229

 التسعر أهداف

 

 فيا ذلك ونوضح توجهاتها باختالف باملنظمة التسعر أهداف اختالف السابق الشكل من يتضح

  :يىل

 :بالربح التوجه أهداف -1

 ىف أو القـصر األجـل ىف الربحـى التوجـه هـذا يكون وقد بالربح، متوجه املنظمة أهداف وتكون

  :التالين الهدفن أحد الحالة هذه ىف التسعر هدف ويكون. الطويل األجل

 كلهـا املستثمرة األموال من نسبة أو املبيعات من نسبة شكل ىف يكون وقد  :املستهدف العئد تحقيق -أ 

 عـىل فمـستهد عائـد تحقيـق هـدف والتجزئـة الجملـة تجـار مـن كثر ويستخدم. منها اململوكة أو

 تـسمى املنـتج تكلفـة عـىل معينـة قيمـة بإضـافة ويقوموا. القصر األجل ىف للتسعر كهدف املبيعات

 .املستهدف العائد لتحقيق وذلك اإلضافة، بنسبة
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 ويالحـظ. أحيانـا العالية األسعار الهدف هذا يقرتح وقد ممكن، ربح أكرب تحقيق أى  :الربح تعظيم -ب 

 ويزيد اإلنتاج طاقة فتزيد. جديدة أموال رؤوس ذلك سيجذب اعات،الصن إحدى ىف الربح زاد إذا أنه

 دخول عىل قيود وجود وعند. املنافسة زيادة نتيجة له، الطبيعية املستويات إىل الربح ويعود العرض

 املنتجـة الـرشكة قيـام : مثـال. الـسعر بتخفـيض للمطالبة العام الرأى يتحرك العرض، لزيادة منتجن

 وقـد ومـسانديهم االيـدز مـرىض ملطالـب اسـتجابة ٪20 بنـسبه سـعره بتخفيض اإليدز مرىض لدواء

 .ذلك ىف العام والرأى السوق ظروف فشلت إذا السعر لتخفيض  الحكومة تتدخل

 أربـاح املنظمـة تقبـل وقـد. للمنظمة عادل هدف الطويل األجل ىف الربح تعظيم هدف ويكون

 العمـالء زيـادة نتيجـة ذلك وينتج الطويل، األجل ىف بحالر تعظيم لتحقيق سعيا القصر األجل ىف منخفضة

 أن ويجـب. جديـد منـتج تقـدم أو جديـد سوق املنظمة تدخل عندما ذلك يحدث وقد. قاعدتهم وتوسيع

 عـىل منـتج لكـل وليس ،املنتجات ملزيج الكلية املخرجات عىل الطويل األجل ىف الربح تعظيم هدف يكون

 تقـوم : مثـال. الـرشكة لـنفس أخـرى مبيعـات لزيادة املنتجات ضلبع منخفض سعر تحديد يتم فقد حدة

 لـشفرات دائـم عميـل املـشرتى يـصبح حيـث ًجـدا، منخفـضة بأسعار الحالقة ماكينات ببيع جيليت رشكة

 .الرشكة ربح لتعظيم هذا أدى وقد جيليت، الحالقة

  : باملبيعات التوجه أهداف -2

 نـصيب زيـادة أو املبيعات رقم زيادة الهدف يكون وقد املبيعات، حجم عىل التسعر هنا ويركز

  :يىل كا السوق

 املنافـسن دخـول ومنـع املبيعـات رقـم ىف الـرسيع النمـو إىل التـسعر ويهدف  :املبيعات رقم زيادة -أ 

 العدوانيـة االسـرتاتيجيات بعـض خـالل مـن أو خـصومات تقـديم خـالل مـن ذلـك يتم وقد. للسوق

 .للتسعر
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 .املبيعات حجم لزيادة القصر اآلجل ىف سارةللخ املنظمة تسعى فقد

 مـن والـتخلص املبيعـات رقـم لزيـادة املوسـم نهايـة ىف تخفيضات بعمل املالبس محالت قيام  :مثال

 .املوسم موديالت

 مـو معـدل النخفـاضً نظـرا الـسوق، نـصيب زيـادة إىل املنظمـة تهـدف قد  :السوق نصيب زيادة -ب 

 الوحـدة تكلفـة وتخفـيض الفائـضة الطاقة واستغالل املبيعات دةزيا إىل الرشكة وتسعى ... الصناعة

 مثـال املستهدف، السوق نصيب اىل للوصول الرشكة تسعى وقد .للطاقة االقتصادى االستغالل نتيجة

 أمريكـا، ىف الـسوق نـصيب لتحقيـق ) هولنـدا – نـسيان – تيوتـا ( اليابانية السيارات رشكات قيام: 

 . الدوالر مقابل ىف الياباى الن سعر ارتفاع ملواجهة ةضئيل ربح بهوامش باالكتفاء

  : الحاىل باملركز التوجه أهداف -3

 األخـرى األهـداف من عدوانية أقل بأساليب الحاىل املركز عىل املحافظة إىل التوجه هذا ويسعى

  : يىل ما األهداف تلك ومن. للتسعر

  :األسعار أستقرار -أ

 الـصناعات ىفً سـائدا الهـدف هـذا يكون وغالبا واستقرارها، عارهاأس تثبيت إىل املنظمة وتسعى

 سـتفقد الـسعر رفـع فعنـد باملنظمـة، ضـار الـسعر رفع أو خفض فيكون. املتاثلة النمطية املنتجات ذات

 تخفـيض وعنـد. املاثلـة املـنظات ومنتجات املنظمة منتجات بن التاثل إدراكهم نتيجة العمالء املنظمة

 ولـن املـنظات، كـل عليهـا تحـصل التـى األربـاح فتقـل بتخفيضه، املنافسة املنظات باقى ستقوم السعر

 .والحديد البنزين منتجات حالة ىف مثل. تضار بل ذلك من املنظمة تستفيد
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  : السعرية غر املنافسة -ب

 مـن فلـيس الـسعر، خـالف األخـرى التسويقي املزيج عنارص خالل من للمنافسة املنظمة تتوجه

 فتحـاول. سـلبية – األسـعار تثبيـت عـىل وتحـافظ الـسوق سـعر تتبـع التـى – املنظمة تكون أن ورىالرض

 خـالل مـن ذلـك ويـتم. الـسعرية غـر املنافـسة نحـو وتتجه ومخاطرها، السعرية املنافسة تجنب املنظمة

 .والرتويج والتوزيع املنتجات اسرتاتيجية تطوير

 :)1( الصحيالتسعر عىل املؤثرة العوامل

  - :ها العوامل من مجموعتن إىل االسعار تحديد ىف املؤثرة العوامل تقسيم مكن

 الظروف وفق تغيرها ومكن اإلدارة سيطرة تحت عوامل وهى فيها، التحكم مكن عوامل : أوالً

 األسـواق، ىف التـسويقية حـصتها زيـادة من مكن سوف التغيرات هذه أن اإلدارة وترى باملنظمة، املحيطة

 للمـزيج األخـرى والعنـارص املـستخدمة التكنولوجيـة ومـستوى للمنظمة التسويقية األهداف تشمل هىو

 .الكلية والتاكليف التسويقى

 اإلدارة عـىل ولـيس اإلدارة سـيطرة عـن خارجة عوامل وهى فيها، التحكم مكن ال عوامل : ًثانيا

 كلهـا أو أحـدها تغـر كلـا املنظمـة جمنـت سـعر تغيـر من مكنها ما ومراقبتها العوامل هذه رصد سوى

 .الحكومية والنظم والقوانن الطلب ومستوى املنافسة درجة تشمل وهى مجتمعة،

  :منها عوامل مجموعة لكل تفصيىل عرض يىل وفيا

  :فيها التحكم مكن عوامل : أوالً

 2001 القـاهرة – املفتـوح للتعلـيم القـاهرة معـةجا مركـز مطابع – التسويق مبادئ – وأخرون االزهرى الدين محى. د )1(

 .بعدها وما 199ص

 Mark Casson، Marketing Strategies "( N . J : McGraw – Hill، Inc، 2000). 
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 : األهداف التسويقية  -أ

ًقـا باألهـداف التـسويقية للمنظمـة، فـإذا كـان هـدف ًيرتبط سعر املنتج ىف األسواق ارتباطـا وثي

املنظمة هو االنتشار وإغراق األسواق، فإنها سوف تتجه إىل عرض منتجاتها بأسعار منخفضة، بحيث يـصبح 

ًمناسبا ألكرب عدد من العمالء، بيـنا إذا كـان هـدف املنظمـة هـو الحفـاظ عـىل الحـصة التـسويقية التـى 

ًق، فإنها تفضل تحديد أسعار منتجها بحيث يكون مقاربا ألسـعار املنتجـات تستحوذ عليها من إجاىل السو

املنافسة، وأن أى تغير ىف أسعار املنافسن يجب أن يؤخذ ىف الحسبان عند إعادة النظر ىف سعر املنتج كـل 

  1 .فرتة زمنية

دى لهـا ىف أما إذا كان هدف املنظمة هو تنمية حصتها التسويقية أو الحفـاظ عـىل املركـز القيـا

األسواق، فإنها تحدد أسعار منتجاتهـا دون تقيـد بأسـعار املنافـسن بقـدر اهتامهـا بالـرشائح التـسويقية 

الجديدة التى تسعى إىل التعامل معها وتقـديم أسـعار متميـزة لهـم مقابـل خـدمات إضـافية أو مميـزات 

 2.إضافية ىف املنتج وغر متوافرة ىف املنتجات املنافسة

 :  تكنولوجيا املستخدم مستوى  -ب

 يؤثر املـستوى التكنولـوجى الـذى تـستخدمه املنظمـة ىف إنتـاج منتجهـا عـىل تحديـد سـعره

 ً ىف األســواق، فكلــا زاد املــستوى التكنولــوجى املــستخدم بحيــث يكــون منــتج املنظمــة متميــزا عــن

 التقيد مـستوى أسـعار  املنتجات املنافسة له كلا أعطى ذلك الحرية للمنظمة لتحديد سعر املنتج دون

املنافسن، حيث تحاول املنظمة ىف هذه الحالة إعطاء منتجها صورة ذهنية لدى العمـالء بأنـه متميـز ىف 

ًسعره نتيجة لتميزه ىف الجودة والكفاءة النية مقارنة باملنتجات املنافسة له، والعكس يكون صحيحا أيضا ً  

 

1  Alan Robert، '' Marketing Management " ( London : Prentice – Hall، 2001).  

2  John L . Keagen، '' Marketing Management '' ( London : Prentice – (1) Hall، 2005). 
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 جـودة عـىل يـنعكس الـذى األمـر –ً منخفـضا نـتجامل إلنتـاج املـستخدم التكنولوجى املستوى كان كلا حيث

 املنتجـات أسـعار يقـاربً سـعرا ملنتجهـا املنظمـة تحـدد بـأن الحالـة هذه ىف ينصح فإنه – املنتج أداء وكفاءة

 .عنها ميزه لعدم نتيجة املنافسة

  :األخرى التسويقي املزيج عنارص -ج

 هـذه تخطيط يجب حيث األخرى، قيالتسوي املزيج عنارص عن معزل املنتج سعر تحديد يتم ال

 الـشامل التطـوير هى املنتج اسرتاتيجية كانت إذا فإنه ذلك، وعىل. موحد نسق خالل من جميعها العنارص

 الشأن، ذلك ىف املنافسن باسرتاتيجيات تقيد دون مستمر وبشكل والفنى) التجارى (الشكىل املستوين عىل

 باسـرتاتيجية ذلـك يـدعم أن عـىل املنافـسن، عـن متميـزة رأسـعا تحديـد إىل املنظمـة يدعو قد ذلك فإن

 إذا بيـنا تطويره، بعد املتميزة جودته مع يتناسب املنتج املحدد السعر بأن العمالء إلقناع مكثفة ترويجية

 فـإن منتجـاتهم عىل املنافسون أدخلها التى التعديالت تواكب تعديالت إدخال هى املنتج اسرتتيجية كانت

 بحـدود االلتـزام مـن للمنظمـة فالبـد ولـذا الـسوق، ىف املنافـسن أقوى اتباع نحو تتجه تيجيةاالسرتا هذه

 الـذى القـدر بنفس  مكثفة ترويجية مجهودات إىل الحالة هذه ىف األمر يحتاج وال يحددونها، التى األسعار

 .األوىل االسرتاتيية تحتاجه

  :الكلية التكاليف -د

 املستهدفة، االستثار عىل العائد معدالت تحقق لى املنظمة مهاتستخد التى األداة السعر يعترب

 ويـشمل مخطـط، ربـح هـامش إىل باإلضـافة املنـتج تكلفة اإلجاىل السعر يغطى أن يستوجب الذى األمر

 والتكـالف التـسويق وتكلفـة والثابتـه املتغـرة اإلنتـاج تكـاليف كل من املنتج نصيب املنتج تكلفة إجاىل

 . مويليةوالت اإلدارية

 أن يجـب التـى التكـاليف بنـود أى تحديـد ىف املنظمـة اسرتاتيجية تختلف وقد

  املنـتج لتقـديم األوىل املراحـل ىف املقبـول الـربح هـامش هـو ومـا ،املنـتج سـعر يغطيها
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 التسويقية التكاليف منً وجزءا فقط املتغرة التكاليف السعر يغطى أن املنظمة ترى قد حيث ؟ السوق ىف

 يزيـد أن عـىل ،مـرة ألول للـسوق املنتج تقديم مرحلة ىفً نسبيا منخفض ربح هامش إضافة مع يةوالتمويل

 وهـذه – العمـالء جانـب مـنً متزايـدا وإقبـاالً قبوالً املنتج فيها يحقق مرحلة كل معً تدريجيا السعر هذا

 ،املبيعـات نـشيطوت اإلعـالن عنـرصى خالل من مكثفة ترويجية مجهودات بها يقرتن أن يجب االسرتاتيجية

 تضمن حتى ،املنافسن من عليه يحصلون الذى ذلك عن مرتفع للموزعن توزيع هامش عرض إىل باإلضافة

 .حياته دورة من األوىل مراحلة ىف املنتج إلنجاح معها تعاونهم املنظمة

 بحيـث. الـسوق دخولـه بداية منذ مرتفع بسعر املنتج تقديم باملنظمة التسويق إدارة ترى وقد

. املـستثمر املـال لـرأسً رسيعـاً اسرتدادا يضمن مرتفع ربح هامش إىل باإلضافة ،التكاليف بنود كافة غطىي

 بالكامـل املـستثمر املـال رأس اسـرتداد مجرد السوق ترك إما االسرتاتيجية هذه من املنظمة تستهدف وقد

 ذات محـددة تـسويقية حرشائـ مـع التعامـل هـدفها يكون قد أو ،املستهدفة الربحية معدالت تحقيق مع

 . بالسوق األخرى التسويقية بالرشائح مقارنة مرتفع دخل

 ذلك ومكنها جيد بشكل التكاليف عنارص مراقبة من املنظمة مكنت كلا أنه إىل اإلشارة وتجدر

 ذلـك لهـا حقق كلا – املبيعات رقم زيادة مع ثباتها األقل عىل أو – للمنتج اإلجالية التكلفة تخفيض من

 .مستقبالً متزايدة ربحية معدالت تحقيق ثم ومن ،منتجها تسعر ىف املرونة منً قدرا
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  : فيها التحكم مكن ال عوامل : ًثانيا

  :الحكومية والنظم القوانن -أ

 يـسمح ال مـا املنـتج تـسعر عـىل القيـود بعـض الدولـة ىف الحكومية والنظم القوانن تفرض قد

 مكـن التـى الفـرص بعـض تتـيح قـد والـنظم القـوانن هـذه أن كـا ،مـةللمنظ الربحيـة أهداف بتحقيق

 حكومـة تفـرض قـد ،فمـثالً عاليـة بكفاءة األهداف هذه يحقق ما املنظمة منتج تسعر ىف منها االستفادة

 مثـل ،الدولـة أفـراد مـن العظمـى الغالبيـة مـس باعتبارها املنتجات لبعض منخفضة جربيةً أسعارا الدولة

 الدولـة قـوانن تـشجع قـد ،اآلخر الجانب وعىل. وغرها التموينية السلع بعض أو الصحية يةالرعا خدمات

 أو تـصنيعها ىف الداخلـة اإلنتاج مستلزمات عىل الجارك إلغاء خالل من معينة منتجات إلنتاج املستثمرين

 الحـوافز هـذه وكـل سـنوات خمس أو ثالث إىل تصل قد آلجال املستثمرين لهؤالء رضيبية إعفاءات إعطاء

 املخطـط الربح هامش لها تحقق الوقت ذات وىف ،منخفضة بأسعار منتجها لتسعر للمنظمة فرصة تعطى

 .املنظمة تتحملها والتى التكاليف بنود بعض ىف الدولة منحتها التى بالتخفيضات ذلك من مستفيدة

  : املنافسة درجة -ب

 وحـدة الـسوق ىف منتجهـا ارأسـع تحريـك عـىل املنظمـة قدرة بن عكسية عالقة هناك

 عـىل املنظمـة قـدرة قلـت كلـا املنافـسة وحـدة زادت كلـا أنـه معنـى ،تواجهها التى املنافسة

 ملخـاطر املنظمـة يعـرض سـوف ذلـك إن حيـث ،املنافـسن ملواجهـة كوسيلة املنتج سعر تحريك

 مـن ذاتها مةاملنظ خروج احتال من ذلك عىل يرتتب قد وما – معهم سعرية منافسة ىف الدخول

 املـزيج عنـارص تغر مع املنافسن أسعار حدود ىفً ثابتا املنتج سعر يظل أن يفضل بينا – السوق

 أو لـه جديد شكل اضافة أو املنتج تطوير خالل من سواء منافيسها مواجهة ىف األخرى التسويقى
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 مـن الـرشكة منـتج ميـزاتم وأظهـار املنافـسن عيـوب عىلً تركيزا أكر ترويجية حملة تعميم أو التصدير 

 . خاللها

 هنـاك يكـون حيـث ،املنظمـة تواجههـا التـى املنافـسة حدة عدم حالة ىف العكس تصور ومكن

 مـن ملحـوظ قـدر يتـوافر الحالـة هـذه ووفق ،خاصة بصفة السعر عنرص ىف املنافسن بن ملحوظ تفاوت

 حيـث ،منافـسيها مـع سـعرية ةمنافـس ىف الـدخول مـن خوف دون أسعارها لتحريك املنظمة لدى املرونة

 حساب عىل لزيادتها منه محاولة دون التسويقية حصته عىل الحفاظ إىل الحالة هذه ىف منافس كل يسعى

 .اآلخرين املنافسن

  :الطلب مستوى -ج

 عـىل الطلـب حجـم يكـون فقـد ،املنـتج سعر لتحديد الهامة املحددات أحد الطلب حجم يعترب

 حـددتها التـى الزمنيـة الفـرتة خـالل التعـادل نقطـة إىل الوصول معه يصعب حد إىل ضئيالً املنظمة منتج

 الـربح هـامش لزيـادة املنتج سعر برفع ذلك تعويض إىل يضطرها ما ،املستثمر رأسالها السرتداد املنظمة

 ذا املنـتج عـىل الطلـب كـان إذا خاصـة ،الحاالت بعض ىف تحقيقه يسهل ال قد األمر هذا كان وإن ،املحقق

 عـىل ولـذا ،الطلـب مستوى ىف انخفاض يتبعها سوف املنتج سعر ىف زيادة أى فإن ،وبالتاىل. مرتفعة ونةمر

 درجـة ظـل وىف املتوقـع الطلـب حجم عىل للسعر املقرتحة الزيادة أثر دراسة – الحالة هذه ىف – املنظمة

 .املنتج عىل بالطلب املرتبطة املرونة

 الصحى التسعر خصائص

 - :أهمها من الخصائص من بالعديد الصحى عرالتس عملية تتصف

 .الصحية الخدمة أسعار تحديد ىف االحيان من الكثر ىف الوصية الوزرات أو الحكومات تدخل
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 .وكالء لدى الصحية الخدمات أسعار عن املعلومات توافر عدم

 الطبيـب اصاختـص مـن هذا يكون واما له، الخدمة املعينة حاالت ىف) املريض (املستفيد يختار ال

 .املعالج

 ال الواقـع ىف النـه لالسـتهالك، الكالسـيكية القواعـد عـن خارج يكون الطبية الخدمة سعر تحديد

 العـرض آلليـات وفقـا بنفـسها تتـوازن ال فاالسـعار للكلمة، الكالسيى باملعنى صحى سوق يوجد

 االفـراد هـمو اآلخـر والجـزء االحتكـار بحـاالت غنـي يكـون الـصحة مجال من جزء الن والطلب،

 وال اسـتهالكهم بتقريـر تـسمح معلومـات ملكـون ال الـصحية الخـدمات تقـديم من املستفيدون

 .التأمينات بنفقات مبارشة بصورة يدعمون

 .الصحية الخدمات تسعر عىل الصحى التامن تأثر

 رةفـاتو مـن) العـام أو الخـاص (الـصحى والتأمن الحكومة تدفعها التى النسبة تزايد عىل يرتتب

 للجهـة اختيـارهم وكـذلك الـصحية، للخـدمات املرىض استخدام عىل السعر تأثر تناقص الصحية الخدمات

 املـرىض جانـب مـن الـسعرية الحـوافز وازالـة تهمـيش ذلـك نتيجة من ويكون الخدمات، هذه تقدم التى

 ىف التوسـع ثـم ومـن ثالـث، لطـرف املرتفعة االسعار تحميل عىل الصحية الخدمات يممقد قدرة ووزيادة

 .الصحية الخدمات عىل الطلب زيادة اىل يؤدى الصحية الخدمات عىل الحكومى واالنفاق الصحى التامن

 : )1(الصحية املنتجات أسعار تحديد ىف املعتمدة األسس

 التكـاليف عـىل وخـدماتها منتجاتهـا أسـعار تحديـد ىف أنواعهـا أخـتالف عـىل املـنظات تعتمد

 :يىل فيا يتضح وذلك واملنافسة الرشائية لقدرةوا الطلب وحجم األجالية

 

 .168ص ذكره سبق مرجع – واالجتاعى الصحى التسويق – يوسف عثان ردينة. د )1(
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 :التكاليف -أ

 التكـاليف هـذه يغطـي أن يجب السعر ألن األسعار تحديد ىف األسايس العنرص التكاليف تشكل

 .الربح إضافة مع

  الربح) + كلية (إجالية تكاليف = السعر

 هـذه انخفضت وكلا عاراألس ارتفاع عىل مبارش بشكل أثرت كلا التكاليف هذه ارتفعت وكلا

 .االنخفاض إىل األسعار مالت التكاليف

 ذات صـحية وخـدمات سـلع وتقديـد بإنتـاج تقوم عندما الصحية املنظات ىف التكاليف وتزداد

 .ومميزة عالية جودة

  الرشائية والقوة الطلب حجم -ب

 زاد كلـا رتفعـةم الـرشائية القـوة كانت فكلا الرشائية بالقوة مبارش بشكل الطلب حجم يتأثر

 فـإن الطلـب حجـم يرفـع فعنـدما الـصحية الخـدمات ومنهـا للخـدمات بالنسبة األخص وعىل الطلب حم

 .لالرتفاع ميل األسعار

 :أسعار املنافسن -ج

إن املنظات التى تعمل ىف سوق تنافسية شديدة ويكون تـأثر كـل منظمـة متقـارب مـع تـأثر 

سـعار ميـل إىل التقـارب وبـشكل عـام تـستخدم أسـعار مناسـبة املنظات األخرى ىف نفس السوق فـإن األ

لكسب الزبائن واملحافظة عىل حصتها السوقية فـإذا كـان هنالـك عـدد مـن املراكـز الـصحية التـى تقـدم 

 .خدمات متاثلة فإن األسعار تكون متاثلة أو متقاربة

 :التسعر للمنتجات الصحية -د

ديد األسعار فإن املنظات الصحية تـستطيع أن تحـدد إضافة لألسس السابقة التى تعتمد ىف تح

 :ًأسعارا مختلفة ملنتجاتها استنادا إىل 
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مستوى ميز الخدمات وانفراد املنظمـة بتقـدمها للـسوق أو انفـراد عـدد قليـل جـدا مـن املـنظات -1

عمليـات (الصحية ىف تقديم هـذه الخدمـة وتتميـز بتقـدمها عـىل مـستوى عـاىل مـن الجـودة مثـل 

ففـي هـذه الحالـة تقـوم املنظمـة بتحديـد أسـعار ). الـخ.... يل، أطفال األنبوبة، زراعة القلب التجم

 .مرتفعة

أقـل مـن كميـة ) الـخ... مـستلزمات وأدوات،أدويـة(عندما تكون كمية املعروض من السلع الـصحية -2

ن املستهلك ًالطلب وهنالك حاجة ماسة لهذه السلع باعتبارها سلعا رضورية جدا إلدامة الحياة لذا فإ

 .لديه االستعداد لدفع سعر أعىل للحصول عليها

 عيـادة طبيـب ، مراكز صـحية،مستشفيات(شهرة املنظمة ومستوى الثقة حيث أن املنظات الصحية -3

والتى متلك سمعة ممتازة ىف السوق وشهرة متميزة وتحظى بثقة املجتمع فـإن ذلـك سـوف ) الخ.... 

 . وتتمكن من استخدام سياسة سعرية مرتفعة.يعمل عىل زيادة الطلب عىل خدماتها

 :ت املتصلة بتسعر الخدمات الصحيةالقرارا

  -:توجد سياسات التسعر الخدمات الصحية هى 

 :سياسة السعر املرتفع  -1

ومكن استخدام هـذه الطريقـة ىف املرحلـة االوىل لـدورة حيـاة املنـتج، وهـذه الـسياسة تـنجح 

  -:لألسباب التالية 

تقــسيم الــسوق اىل قطاعــات تختلــف ىف الــسعر حــسب مرونــة الطلــب، فالــسعر العــاىل تــصلح مــع -1

 .للمستهلك املستجيب للمنتج أو الخدمة الجديدة

 .أما ىف نهاية دورة املنتج مكن تخفيض السعر لجذب مستهلكن جدد حساسن للسعر

 .لجديدةىف حالة وجود قطاع كبر وكاف من املستهلكن قادرين عىل دفع سعر الخدمة ا-2
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ًهى سياسة مأمونة، فلو أن الـسعر كـان مرتفعـا واملبيعـات املقـررة محـدودة، مكـن تخفـيض الـسعر -3

 . بسهولة، ىف حن يصعب رفع سعر بعد تخفيضه

 .مكن االدارة من حفظ الطلب داخل الحدود والقدرات االنتاجية املتاحة-4

 :Apenetration Price Policyسياسة السعر االخرتاقي    -2

عنى استخدام سعر منخفض لالستحواذ عىل اكرب حصة سوقية وهنـاك أسـباب عديـدة لنجـاح وت

 : هذه السياسة وهى 

 مثل تهديد للمنافسة -1

 .ألن السعر املنخفض يساعد املنشأة الجديدة عىل االستحواذ عىل حصة سوقية كبرة

 .نخفاض سعر الوحدةالسعر املنخفض فعال ىف حالة حساسية السوق لالسعار العالية واستجابة ال-2

ويالحظ أنه مكن البدء بالسياسة االوىل عند إدخال املنتج الجديد ىف السوق، ثم تطبيق سياسـة 

 .االخرتاق ىف املراحل االخرة لدورة حياة املنتج

أما املستشفيات التى التهدف للربح انهـا تعمـل وفـق اسـس غـر ماليـة حيـث االمـوال تتحـدد 

ًم وقد تقوم بعضا من هذه املستـشفيات بتحديـد اسـعارها عـىل اسـس التوجيـة بواسطة املتربع أو املساه

 .بالتكلفة أو التوجيه باالهداف االجتاعية

ومكن لهذه املستشفيات تأدية الخدمات الصحية الكرب عدد ممكن مـن املـستفدين مـن خـالل 

  -:ترشيد االنفاق من خالل ما يىل 

ديد االختبارات املعملية املطلوبة للمريض مـا منـع التكـرار رضورة تعاون اعضاء الهيئة الطبية ىف تح-1

 .وعدم اجراء اختبارات معملية قد ال تخدم عمليات التشخيص والعالج الالزمة للمريض
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 مـا ، ما يحقق خروجه املبكـر مـن املستـشفىالعناية متابعة وتقدم حالة كل مريض باملستشفى-2

 .ىيوفر تكلفة االقامة واالشغال للمستشف

 -: فيمكن جدولة الطلب الجراحى من خالل عدة انظمة منها )2(تحسن انظمة الجدولة باملستشفى-3

 .نظام الجدولة لتاريخ محدد قادم بعد اخذ عبء العمل الجراحى اليومى -أ 

 .نظام الجدولة الزمنى -ب 

 .نظام الجدولة لتاريخ محدد قادم مع أخذ قيود متعددة -ج 

 وال شـك أن نظـم الجدولـة سـوف تـسهم ىف ،ملستشفىكذلك رضورة جدولة خدمات التمريض با

تقليل فرتات انتظام املرض وإنتظام خطط الخدمات الصحية وتوازنها مع املوارد املتاحة ما يؤدى إىل رفـع 

 .ًكفاءة الخدمات الصحية باملستشفى وايضا تحقيق االستخدام االمثل للموارد املتاحة

 :رالعوامل املؤثرة عىل اسرتاتيجيات التسع

إن تحديد اسرتاتيجيات التسعر تتأثر بعوامـل عديـدة منهـا عوامـل خارجيـة ال مكـن الـسيطرة 

وإحداث التفاعل والتنسيق والتكامل فيا بينهـا ومكـن مثيـل . عليها وعوامل داخلية مكن السيطرة عليها

 : هذه العوامل عىل النحو التاىل

 :الداخلية فيا يىل  مكن إيجاز تأثر العوامل :العوامل الداخلية )1

  إن قــرارات التــسعر يجــب تنــسيقها مــع تــصميم املنــتج، التوزيــع :التكــاليف  -أ 

 والرتويج لي يتم تنفيذ برنامج تسويقي متكامـل وفعـال وأن أى تطـوير للمنـتج

 Goddington. D C ، et ، al ، Straegies for survival In he Hos – Pital Industry ، Harvard Business 

Review ( May – June ، 1985 P.134). 

 أداء عـىل والرقابـة التخطيط مشاكل ،مدكور شعبان فوزى : راجع ،باملستشفيات الجدولة أنظمة عن التفاصيل من ملزيد )2(

 – 89 ص) 1984- التجـارة كليـة ،القاهرة جامعة (منشورة غر ماجستر رسالة ،املرصية باملستشفيات الطبية الخدمات

109.  
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 أو القنوات التوزيعية أو عنارص املزيج الرتويجى يحتاج إىل تكاليف إضافية وإن هـذه التكـاليف 

 .ة األسعارتؤثر عىل سياس

تسعى إدارة التسويق إىل تحقيق مجموعة من األهداف من خـالل تحديـد : األهداف التسويقية  -ب 

 .األسعار إلدركها ألهمية السعر ىف إتخاذ قرار الرشاء

فقد تستخدم التسويق كأداة تسعى من خالل للوصول إىل أكرب عدد من ذوى الدخول املحدودة 

وبالتـاىل اسـتخدام سياسـة األسـعار . ات صـحية ذات أسـعار مرتفعـةألن دخولهم ال مكنهم من رشاء خدم

الخدمات ما يحقق لهـم اإلسـتفادة منهـا / املنخفضة أو املعتدلة مع املحافظة عىل الجودة هذه املنتجات 

أو أن املنظمة الصحية تعمل عىل تقديم منتجات صحية ذات جودة عالية بهدف تحقيـق . وتحقيق الشفاء

ق والصمود بوجه املنافسة وهذا يستدعي إرتفـاع ىف التكـاليف وبالتـاىل إرتفـاع يف أسـعار التنافس ىف السو

 . الخدمات

أما إذا كانت املنظمة الصحية تسعى للبقاء ىف السوق فذلك يستدعى اسـتخدام أسـعار وسـطية 

 .لتحقيق أرباح مكنها من البقاء ىف السوق وتعمل عىل رفع أسعارها تدريجيا ىف املستقبل

ــة الع)2 ــة الــضغوط والتهديــدات التــى تتعــرض لهــا املنظمــة ج مثــل العوامــل الخار:وامــل الخارجي ي

واالسرتاتيجيات اإلنتاجية وال مكن السيطرة عىل هذه العوامل أو الـتحكم بهـا، وإمـا تعمـل املنظمـة 

ذكر عىل صياغة االسرتاتيجيات والخطط التى مكنها من التكيف مع هذه العوامل وتحقيق أهدافها ون

 :منها 

املرىض الذين يطلبون خدماتهم والكمية التـى /  يحتاج املسوقون أن يعرفوا عدد الزبائن :الطلب  -أ 

 .يرغبون ىف الحصول عليها والتى تعترب قاعدة ىف تحديد السعر ودرجة حساسيته ىف السوق
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ييـف يجب عىل املنظمـة الـصحية التنبـة للـسياسات الـسعرية للمنافـسن وتك: طبيعة املنافسة  -ب 

 .أوتعديل األسعار طبقا لذلك، كا أن السعر يؤثر ىف املوقع التنافيس للمنظمة وحصتها ىف السوق

 تعترب العوامل اإلقتصادية من العوامل املهمة والفعالة ىف إنجاح إسـرتاتيجية :العوامل اإلقتصادية  -ج 

دورة األعـال التـى تسعر الخدمات الصحية ألنها تحدد دخل الفرد والقوة الـرشائية اسـتنادا إىل 

 .مر بها الدولة ما

قد تتخذ الحكومـات قـرارات تتعلـق باألسـعار ملعالجـة ظـاهرة اقتـصادية : اإلعتبارات القانونية  -د 

معينة، فيمكن أن تثبت أو تجمد األسعار عند مستوى معن أو تحدد املعـدالت التـى يفـرتض أن 

 . تكون عليها

 :الجديدةالصحية تسعر الخدمات 

إذ .  سعر خدمة صحية جديدة هو من أكر مشاكل القرارات التسعرية إثـارة وتحـدياإن تحديد

أنها تتخذ غالبا ىف ضوء معلومات قليلة جدا عن الطلب، الكلفة، املنافسة، ومتغرات أخرى والتى قد ثـؤثر 

 .ىف فرص النجاح

واملهـم ىف . وجوهر تسعر خدمة جديدة يتناول احتساب حساسية السعر للطلب، وكلفة اإلنتاج

تطوير سعر الوحدات الجديدة، هو العالقة بن الفوائد التى يدركها املـريض منهـا مقارنـة بالكلفـة الكليـة 

 .التى يحتملها مقارنة بالبدائل املتوفرة لدية

كا يتأثر تسعر الخدمات الجديدة مبارشة بالقبول العام وبسهولة منافستها من قبل الخـدمات 

السوق للخدمة هو املدى الذى يهـتم فيـة الزبـائن بهـا واعتبارهـا بـديال لكثـر مـن ومعنى تقبل . األخرى

وعملية تحديد سعر خدمة جديدة يأò محصلة لسلسلة من الخطوات التـى . الخدمات املتوفرة ىف السوق

 :  مر بها قرار التسعر والتى من أهمها

 



245

 . تحديد أهداف التسعر

 . تحديد الطلب

 . ادتحليل الكلفة واالير

 . تحليل أسعار املنافسن

 . إختيار سياسة التسعر

 .تحديد السعر

 املرتتبـة الكلفة وتحليل التسعر، عملية تتضمنها التى واألنشطة العوامل هذه بن التفاعل ونتيجة

 العامـة األهداف مع وينسجم املختارة اإلسرتاتيجية من يشتق أسايس، سعر إقرار يتم وتقدمها إنتاجها عىل

 .الخدمة تقديم كزملر

  : ها الجديدة الخدمة تسعر ىف بديالن هناك وعموما

 ).نسبيا عاىل سعر بتحديد (بالقشط التسعر طريقة

 ).       نسبيا منخفض سعر بتحديد (التغلغل تسعر وطريقة
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 الفصل السابع

 توزيع الخدمات الصحية

مثل التوزيع العنرص الثالث من عنارص املزيج التسويقي والذى يتحقق من خالله توصيل املنتج 

 رارات التـىقـمن املنظمة إىل املستهلك وتعد عملية توزيع املنتجات والقرارات املرتبطة بها مـن اصـعب ال

تواجه املنظمة، حيث أن املنظمة ىف الغالب ال تقوم بنفـسها بـإجراء عمليـة التوزيـع ولكنهـا تعمتـد عـىل 

 .وسطاء للقيام بهذه الوظيفة

ففى بعض األحيان قد تقوم املنظمة بالتوزيع املبارش ملنتجاتهـا ولكـن ىف معظـم األحيـان يتـوىل 

ات بطريقـة اكـفء جـاملـوزعن عـىل عـرض املنتمهمة التوزيع الوسطاء وذلـك لقـدرة هـؤالء الوسـطاء أو 

وتحقيق اقتصاد ىف أداء تلك املهمة ذلك ألن الوسطاء أو املوزعن مكنهم نقل اكرب عدد ممكن من تشكيلة 

 .املنتجات إىل أكرب عدد ممكن من العمالء

ن وتظهر أهمية عنرص التوزيع كأحد عنارص املزيج التسويقي نظرا لوجود تأثر متبادل بينـه وبـ

باقى عنارص املزيج التسويقي فعىل مستوى املنتجات وتنوع تشكيلة منتجات املنظمة يتطلب عىل وسطاء 

 .أكر مهارة ىف عرض تلك التشكيلة

باإلضافة إىل ذلك فإن تكلفة قنوات توزيع املنتجات تؤثر عىل سعر تلك املنتجـات فكلـا ارتفـع 

باإلضافة إىل تأثر سياسـات .  املنتجات والعكس صحيحالهامش الذى يحصل علية الوسطاء كلا ارتفع سعر

 .الرتويج عىل سياسات املوزعن الرتويجية

 : الصحيمفهوم التوزيع

حيث أن عملية التوزيع تتضمن توصيل املنتجات من السلع إىل األفراد فإنهـا 

  العمليــة التــى يــتم موجبهــا نقــل الــسلع والخــدمات مــن مكــان" تعــرف عــىل انهــا 
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تلجأ املنظات إىل وضع سياسات لتوزيع منتجاتها باختيـار طـرق "  مكان استهالكها واستعالها إنتاجها إىل

التوزيع وتحديد منافذه وتجدر اإلشارة هنا إىل دور قنوات التوزيـع فمهـا كانـت نوعيـة املنـتج وجودتـه 

عـىل إنـه مختلـف ًفذلك دون أهمية مام يكن متاحا أمام العمالء هذا ومكن تعريف الخدمات الصحيحة 

ًالنشاطات التى تنوالها املنظمة الصحية لجعل الخدمة الصحية سهلة املنال للمريض مكانيا وزمانيا ورسميا  ً ً

ًومعلوماتيا مع مالحظة ان التوزيع ىف الخدمات الصحية ال مكننا من توظيف جميع عنارص التوزيع املادى 

 .ا عىل التوزيع املبارشلعدم امكانية خزن الخدمة لذلك بشكل عام نعتمد هن

 :  الصحيمفهوم قناة التوزيع

تعرف قنوات التوزيع مجموعة األفراد واملنظات الذين يشاركون ويـسهمون ىف عمليـة تحويـل 

 .ملكية السلع والخدمات، وذلك ىف حركة تدفقها من املنتجن إىل املستهلك النهاي أو إىل منظات األعال

  :)1(ًيضا عىل إنهاومكن تعريف قناة التوزيع إ

الجهات املسؤلة عن تحقيق تدفق وانسياب املنتجات من منتجها األصىل إىل املـستهلك النهـاي " 

 ." 

 : وهناك تعريف آخرعىل أنها 

الجهة املسؤولة عن التغلب عىل الفجوات الخاصة بالوقـت واملكـان وامللكيـة التـى تـؤدى إىل " 

 ".تخدامها حجب املنتج أو الخدمة عن القامن باس

هى مجموعة الرشكات التى ترتبط معا للعمل عـىل توصـيل الـسلعة او الخدمـة مـن " كا أنها 

 ".نقطة إنتاجها إىل نقطة استهالكها 

 

 .بعدها وما 370 ص 2009 سويف بنى بجامعة املتوح التعليم مركز – التسويق اساسيات – سليان سيد صمتع. د )1(
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 :الصحيأهمية قناة التوزيع 

يرجع اعتاد املنظات عىل قنوات توزيع نتيجة ارتفـاع  كفـاءة هـؤالء الوسـطاء ىف توصـيل إىل 

 .أسواقها املستهدفة

. عة إىل املــستهلك النهــاىلاإلضــافة إىل تقليــل الوقــت والجهــد والتكلفــة الالزمــة لتوصــيل الــسب

الوسـطاء يحقـق حيـث . ويعرض الشكل التاىل الدور الذى يلعبه الوسـطاء ىف توصـيل الـسلعة إىل العمـالء

 .اقتصاد ىف األداء عا لو قامت املنظمة بتوزيع منتجاتها بنفسها

 دور الوسطاء

 )أ( حالة عدم وجود وسطاء التوزيع ىف -أ 

 

  )ب( التوزيع ىف حالة عدم وجود وسطاء -ب 
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عنـدما يعتمـدون عـىل التـسويق )  جـــ ، ب ،أ ( وكا يوضح الشكل السابق أن املنتجن الثالثة 

أما ىف حالة التسويق ). أ(وذلك ما يعرب عنه الحاله ) 3 × 3(املبارش لعمالئهم يتطلب األمر تسعة معامالت 

 .من خالل قناة التوزيع نجد أن الوسطاء أو قناة التوزيع تقلل حجم العمل املطلوب

لتحقيق اتصال بن املنتج والعمالء ومـن وجهـة النظـر االقتـصادية يتمثـل الـدور الـذى مارسـه 

املنتجن يقدمون تشكيلة الوسطاء ىف نقل تشكيلة املنتجات إىل تشكيلة العمالء الذين يتم التعامل معهم ف

ضيقة وبكميات كبرة ولكن العمالء يرغبـون ىف تـشكيلة منتجـات واسـعة وبكميـات صـغرة ومـن خـالل 

 .قنوات التوزيع مكن رشاء كميات كبرة وتجزئتها إىل كميات صغرة

 لذلك مكن القول أن الوسطاء يلعبون دورا رئيسيا ىف تحقيق التقابل بن املعروض من املنتجـات

 .واملطلوب منها

ويجب أن نؤكد أن مفهوم قنـوات التوزيـع ال يقتـرص عـىل املنتجـات املاديـة فقـط بـل يـشمل 

 .الخدمات واألفكار

 :أهمية توزيع املنتجات الصحية 

 : إن إدراك املنظات ألهمية التوزيع يعترب مفتاح نجاحها الن التوزيع يساعد عىل 

ستهلك للسلع الصحية وبن املنتج واملستفيد مـن الخدمـة تحقيق االتصال املستمر بن املنتج وامل-1

 .ومثل العنرص البرشى أساس عملية التوزيع واالتصال املبارش مع املستفيد

إن التوزيع الفعال الذي يضمن استمرار وجود السلعة أو الخدمة املعروضة ىف السوق سوف يولد -2

 . معهاالثقة واالستقرار النفيس لدى املستهلكن وإدامة الصلة
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 .إكساب شهرة للمنظمة الصحية-3

 .تحقيق اإلشباع والرىض للمستفيد-4

 . تحسن املكانة الذهنية للمنظمة الصحية-5

 . املحافظة عىل الحصة السوقية للمنظمة والصمود بوجه املنافسة زيادتها-6

حصول املنظمة عىل املعلومـات التـى تتعلـق بـردود أفعـال املـستهلكن مـن الـسلع والخـدمات -7

 .  بهدف القيام باملعالجات والتغرات تىل حاجاتهمالصحية

 )1(.تقليل التكاليف التسويقية-8

 :الصحيوظائف قنوات التوزيع 

ًتلعب قنوات التوزيع دورا رئيسيا ىف توصيل السلع والخدمات من املنتجن إىل املستهلكن حيث  ً

ي، وهـذه الفجـوات وهـى تتغلب تلك القنوات عىل الفجـوات التـى تحجـب املنـتج عـن املـستهلك النهـا

الفجوات الخاصة بالوقت واملكان وامللكية وتلعب تلك القنـوات ذلـك الـدور مـن خـالل أدائهـا مجموعـة 

 : رئيسية من الوظائف التى تتمثل 

 :توفر املعلومات  -1

إن أول مهمة أو وظيفة مارسها قنوات التوزيع هـى عمليـة جمـع وتـوفر املعلومـات املتعلقـة 

 ونظم االستخبارات التسويقية عن العوامل واملتغرات البيئيـة التـسويقية تـم تقـديم تلـك ببحوث السوق

 .املعلومات ملتخذى القرارات التسويقية وذلك لتخطيط عمليات التبادل بن املنظمة وعمالئها

 : الرتويج  -2

 .تقوم قنوات التوزيع بتطوير ونرش اتصاالت مقنعة ومكثفة عن عروض املنظمة

 .114ص ذكره سبق مرجع – واالجتاعى الصحى التسويق – يوسف عثان ردينة. د )1(
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 : صال االت -3

اكتشاف والتوصل إىل العمالء املحتملن وتحقيق التوازن بن العرض والطلب حيث يتم اكتـشاف 

 .حاجات ورغابات العمالء ثم ترجمتها إىل أنشطة مثل التصنيع والتدريج والتعبئة والتغليف

 : التفاوض  -4

رشوط األخـرى لنقـل  إىل اتفاق مع العمالء حول سعر املنتجات والبالتوصلتقوم منافذ التوزيع 

 .ملكية السلع إليهم

 :التوزيع املادى  -5

 .ويشمل أنشطة النقل والتخزين وتجهيز الطلبات للعمالء

 : تحمل املخاطر  -6

 .تحمل مخاطر عملية انسياب السلع والخدمات من املنتج إىل املستهلك

 : مستويات قنوات التوزيع 

 : مستويات كا هى موضحا بالشكل التاىل يتم التوزيع من خالل قنوات توزيعية ذات اربع

 مستويات قنوات التوزيع للمستهلك النهاى
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وكا يظهر الشكل أنه مكن أن يتم التوزيع من خالل قنوات توزيعيـة ذات مـستويات مختلفـة 

 . })أ (القناة {املستوى األول 

 ) : أ(حيث تعرب القناة 

نتج واملستهلك فتقوم املنظمة ببيع منتجاتها إىل عن التوزيع املبارش حيث ال يوجد وسطاء بن امل

 .العمالء

 ) :ب(أما املستوى الثاى القناة 

وهو ما يسمى بقنوات التوزيع غر املبارش وهنا يـتم االعـتاد عـىل متـاجر التجزئـة ىف توصـيل 

ة والكـامرات املنتجات من املنتج إىل املستهلك ويوجد أمثلة لهذا املستوى مثـل توزيـع األجهـزة الكهربائيـ

 . واألثاث

 ) : جـ(املستوى الثالث القناة 

خالل تلك القناة تعتمد املنظمة عىل وسيطن تاجر جملة وتاجر تجزئة ويتم غالبا االعتاد عـىل 

 . هذه القناة بواسطة صغار املنتجن

 ) : د(املستوى الرابع القناة 

ن تـاجر الجملـة والبيـع إىل تـاجر وتتميز بوجود أربعة وسطاء وخاللها يقوم سمسار بالـرشاء مـ

 .التجزئة الذى بدوره يوصلها إىل املستهلك النهاي

وخالل قنوات التوزيع عند أى مستوى من املستويات السابقة توجد أنواع مختلفة من االنسياب 

والتدق سواء أن كان تدفقا ماديا متعلـق بـدفع قيمـة املنتجـات وملكيتهـا أو تـدفق معلومـات يتمثـل ىف 

 .ويج للمنتجات من خالل قنوات التوزيعالرت
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 : الصحيةالعوامل املؤثرة عىل اختيار القناة التوزيعية 

 : مكن ايجاز العوامل املؤثرة عىل اختيار القناة التوزيعية فيا يىل 

 :قطبيعة السو -1

إن تصميم واختيار القناة التوزيعية يختلف باختالف طبيعة وحجم السوق وان سوق املؤسسات 

ًلصحية يعترب سوقا واسعا ومنترشا جغرافيا وان مفردات هذه األسواق تتابن ىف خصائصها ما يتطلب مـن ا ً

الؤسسات الصحية تصميم قناة توزيعية تالئم خصائص السوق أو خصائص كل منطقة وحجم الطلـب فيـة 

ى جراحة، أطفال، مستشف(والذى يؤثر بشكل مبارش عىل كمية وأنواع الخدمات الصحية املقدمة وأسعارها 

 ).مستهلك نهاي، مستهلك صناعى) (إلخ ... ،والدة

 :لصحيةطبيعة السلع والخدمات ا -2

تؤثر خصائص السلع والخدمات عىل تصميم واختيار املنافذ التوزيعية فإن السلع امللموسة مكن 

 .ظام التوزيع املبارشأما بالنسبة للخدمات فيجب إتباع ن. أن تستخدم فيها نقاط توزيع مبارش وغر مبارش

وكذلك نجد بأن هناك اختالفا ىف طبيعة الحاجات والرغبات ما يؤثر بشكل مبارش عـىل طبيعـة 

السلع وخصائصها حيـث إن الـسلع رسيعـة التلـف يفـضل فيهـا اسـتخدام التوزيـع املبـارش كـذلك اآلالت 

أما السلع األخرى فـيمكن اسـتخدام . واملعدات الثقيلة واألجهزة الحساسة يفضل فيها أيضا التوزيع املبارش

 .التوزيع غر املبارش معها

 :لمنظمة الصحيةاإلمكانيات املالية والبرشية ل -3

ًإن امتالك املنظات الصحية لإلمكيانات املالية والبرشية يلعب دورا أساسيا ىف التأثر عىل قـدرة  ً

 ).الخ...صحية، دور الرعاية، املستشفيات، مراكز (هذه املنظات ىف فتح نقاط توزيعية مبارشة 
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كذلك مكنها من اقتناء احدث األجهزة واملستلزمات الطبية وتوظيـف أفـراد ذوي كفـاءة عاليـة، 

أمـا بالنـسبة إىل . وامتالك البنايات الواسعة وغرها من العوامل التى تساعد عىل تقـديم أفـضل الخـدمات

 فان املنظات الصحية سوف تتمكن من فتح فروع لهـا )الخ .....األجهزة واملعدات الطبية، األدوية (السلع 

ًونقاط توزيع مبارش تدار من قبل العاملن التابعن لها عىل أن متلك مستوى جيدا مـن الـشهرة والثقـة ىف 

 .السوق

 : ىف السوقاملنشأةطبيعة  -4

ى تعمـل ىف يرتبط اختيار قنوات التوزيع واالنتشار الجغرايف لها بطبيعة املنافـسة ىف الـسوق التـ

ًاملنظمة أو تود العمل فيها ىف املستقبل ألن للمنافسة أثـرا فعـاال ىف أفـشال وانجـاح الـسياسات التوزيعيـة 

 .وإذا م تكن املنظمة باملستوى املطلوب من التكافئ مع املنظات األخرى

 :املتطلبات القانونية -5

تـرشيعات البـد هـذه القـوانن تخضع الخدمات الصحية بشكل مبارش إىل الضوابط القانونية وال

والترشيعات تحدد طبيعة عمل املنظات الصحية واملواصفات التى يجب توافرهـا ىف املؤسـسات الـصحية 

ًوالخدمات الصحية املقدمة ورشوط فراوله حيث ال تستطيع هذه املنظات من توظيـف األفـراد إال وفقـا 

 .لالختصاص املطلوب واملؤهالت املحددة

 :لكرتوى للخدمات الصحيةتوزيع االال -6

 : تعمل املنظات الصحية عىل استخدام التوزيع االلكرتوى وذلك من خالل

 .االتصال باملجهزين وتحديد الصفات-1

 .تسلم معلومات من املجهزين حول السوق-2

 .نرش الربامج الصحية لى يتمكن األفراد من االستفادة منها لتحسن صحتهم-3
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 . حول الخدمات الصحية التى تقدمها املنظمةحصول األفراد عىل املعلومات -4

 .العمل عىل توعية األفراد وتحسن سلوكهم الصحي-5

 .تقليل تكاليف الرعاية الصحية-6

 .إيصال الربامج الصحية للمصابن باألمراض املزمنة طبقا لتعليات مراكز مكافحة وصنع األمراض-7

ام العناية الصحية فعىل سبيل املثـال استخدام الويب والهاتف ملساعدة املجهزين واملرىض الستخد-8

تقوم املمرضات بتزويد املرىض الـذين سـوف يخـضعون لعمليـات جراحيـة مـن خـالل اسـتخدام 

ديو عــىل االنرتنــت بكيفيــة االســتعداد للجراحــة وكيفيــة االعتنــاء بأنفــسهم عنــدما يرتكــون يــالف

 .املستشفى

 . تنمية وزيادة العالقة مع الزبائن-9

ستمرار باالتصال عىل االنرتنت بهدف االطـالع عـىل املعلومـات والـربامج الـصحية  إقناع األفراد لال-10

 . لزيادة وعيهم الصحي

 .  تزويد األفراد بطبيعة الرعاية الصحية التى مكن أن تبلغها من خالل طلب هذه الخدمات-11

دويـة،  حصول األفراد عىل تكاليف الرعاية الصحية التى سوف يحصلون عليها وكذلك ىف أسعار األ-12

 . الخ.... املداخلة الجراحية 

 مكن األفراد من الحصول عىل الوصـفات الطبيـة وكلفتهـا مـن خـالل تزويـد املنظمـة برمـوزهم -13

 . الربيدية

 :الصحيةالعوامل املؤثرة عىل أهداف القناة التوزيعية 

قليـل إذا كان الهدف الرئييس الى منظمـة هـو االرتقـاء مـستوى خدمـة العمـالء باالضـافة إىل ت

موعة من املتغرات التى تؤثر عىل أهداف القناة التوزيعية جالتكلفة اإلجتاعية لقناة التوزيع فإن توجد م

 :تتمثل فيا ييل
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 : خصائص املنتج  -1

الرئيسية للمنتجات التى يتم بيعها عىل تصميم قنـاة التوزيـع فعـىل سـبيل السلع تؤثر خصائص 

رشة بصورة أكرب وذلك لتجنب تأخر وصول املنتج وتعرضـه للتلـف املثال تتطلب رسيعة التلف تسويق مبا

وأمثلة هذه املنتجات منتجات األلبـان التـى تحتـاج إىل قنـوات توزيـع تقلـل مـن مـسافة شـحنها وحجـم 

 .التعامالت معها

 : خصائص املنظمة  -2

يق مثل خصائص املنظمة ىف حجمها وموقفها املاىل وتـؤثر تلـك الخـصائص عـىل وظـائف التـسو

 .التى تؤديها املنظمة

فكلا ذاد حجم املنظمة وميزت موقف ماىل مناسب كلا أمكنها اتباع سياسـة التوزيـع املبـارش 

أى التوزيع بنفسها ولكن ىف ضوء طبيعة املنتجـات التـى توزعهـا وكـذلك ىف حالـة زيـادة القـدرات املاليـة 

اء كذلك تؤثر خصائص املنظمـة ىف اسـرتاتجية للمنظمة أن تعتمد عىل عدد اكرب من منافذ التوزيع والوسط

التسويق املتبعة ومن ثم تؤثر عىل سياسة توصيل منتجاتها وعدد التوزيع التى متلكها وطرق النقـل التـى 

 . تستخدمها

 :خصائص الوسطاء  -3

 : تؤثر خصائص الوسطاء عىل تصميم قناة التوزيع وتتمثل خصائص الوسطاء ىف

 . اإلمكانيات املادية

 . قدرة عىل ترويج املنتجاتال

 . القدرة عىل التعامل مع العمالء

 .إمكانيات تقديم تسهيالت ائتانية

 لذلك عند تصميم قناة التوزيع يجب أن يتم العمل عـىل اختيـار الوسـطاء الـذين مكـنهم أداء 

 .املهام املطلوبة بكفاءة عالية
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 :خصائص املنافسن  -4

قناة التوزيع حيث أنه إذا كان الهدف الذى تسعى املنظمة تؤثر خصائص املنافسن عىل تصميم 

إىل تحقيقه هو توزيـع منتجاتهـا بـالقرب مـن منتجـات منافـسن تـؤثر اسـرتاتيجيات املنافـسن ىف توزيـع 

وإذا كان الهـدف الـذى تـسعى املنظمـة إىل تحقيقـه . منتجاتها عىل تصميم قناة التوزيع الخاصة باملنظمة

 . املنافسة البد من تصميم قناة توزيع تحقق هذا الهدفاالبتعاد عن املنتجات

 : تاثر العوامل الخارجية  -5

ومكن القول أن العوامل الخارجية تتمثل ىف الظروف الخارجية مثل الظروف االقتصادية والقيود 

 .ًالقانونية والترشيعات الحكومية ويكون لتلك الظروف تأثرا عىل قرار تصميم قناة التوزيع

 :)1(ذ توزيع املنتجات الصحيةمناف

 التوزيع املبارش -أ

مثل التوزيع املبارش تقديم الخدمات الـصحية ىف الزمـان واملكـان املناسـبن دون االعـتاد عـىل 

 . الوسطاء واملوزعن

الطبيـب أو الكـادر (وان توزيع هذه الخدمات يكون بشكل مبـارش مـن خـالل التقـاء مقـدمها 

مع متلقي الخدمة وبشكل عام تكـون القنـاة التوزيعيـة قـصرة ) ؤسسات الصحيةالطبي، أو العاملن ىف امل

 .وال تتحمل تدخل وسيط بن االثنن

 : يتمثل ىف) قنوات التوزيع املبارش(إن املؤسسات الصحية التى تقدم الخدمات بشكل مبارش 

 .بعدها وما 115ص ذكره سبق مرجع – يوسف عثان درينه. د )1(
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 املستشفيات العامة والخاصة  -1

تكامل يركز عىل جعل الخدمة الصحية ىف املكـان تركز هذة املؤسسات الصحية عىل بناء برامج م

 .والزمان والسعر املناسب من اجل زيادة االرباح وتحقيق الرىض للمستفدين منها

كذلك تهدف الربامج إىل تزويد املرىض باملعلومات عـن الخـدمات الـصحية واملنتجـات الدوائيـة 

 . وإرشادهم إىل كيفية الحصول عىل هذه الخدمات

ًشفيات تقسم تنظيميا إىل نقاط توزيعية مبارشة ويكون كل قسم مختصا بتقديم وإن هذه املست

 : خدمات صحية معينة فعىل سبيل املثال

 .العيادات الخارجية مثل النقطة التوزيعية التى يلتقي فيها املريض مع العاملن ىف املؤسسات الصحية-

وتسجيل حضورهم وتحديـد طبيعـة يقوم العاملون ىف العيادات بتحقيق اتصال مبارش مع املرىض 

 . حاجاتهم وتحويلهم إىل الطبيب أو العيادة املختصة

 موعـد الحجـز، وغرهـا ، التخصص،يقومون بتزويد املرىض باملعلومات الكافية عن مواعيد األطباء

 .من املعلومات التى يسرتشد بها املريض

 األقسام الداخلية للمستشفى -

ت دخول وخروج املريض وتحويله إىل الطبيب املختص وإجراء تقوم هذه األقسام بتنظيم إجراءا

 .وحساب املبالغ املستحقة للطبيب وللمستشفى) تكاليف العالج(الحسابات 

إن املريض يحقق االتصال املبارش بجمع اإلجراءات باستثناء دفع التكاليف فمن املمكن أن يقوم 

 .بها شخص آخر بالنيابة عنه



262

 ) رئالطوا(قسم العالج الفورى -

ساعة حيـث يقـوم باسـتقبال الحـاالت الفوريـة ) 24(يعترب من النقاط التوزيعية املهمة ويعمل 

 .والتى التتحمل أى تأخر

 قسم العمليات الجراحية -

يكون االتصال مبارشا مابن الكادر الطبي املسؤول عن إجراء املداخلة الجراحية واملـستفيد منهـا 

 ).املريض(

 قسم األشعة -

أن يتعامـل مبـارشة مـع العنـرص البـرشى ) املريض(ألشعة يتطلب من املستفيد منها إن تصوير ا

الذى يقوم بتوجيه املريض ووضعه ىف املكان املناسب ويرتك االتصال املبارش للتـصوير بـن املـريض وجهـاز 

 مـن األشعة وان العنرص البرشى املسؤول عن هذا الجهاز يتحكم به من خارج غرفة األشعة وبعـد االنتهـاء

 .التصوير فانه سوف يقوم بعملية التحميض وكتابة التشخيص إىل الطبيب املرسل

وىف هذا النظام يتعامل املريض مع العنرص البرشى وجهاز تصوير األشـعة، ومثـل جهـاز األشـعة 

 .حلقة الوصل بن املريض ومقدمة هذه الخدمة

 قسم معامل التحاليل  -

عنرص البرشى الذى يقوم بسحب الدم ووضعه ىف جهاز يستند هذا القسم ىف عمله عىل وجود ال

 امليكروسكوب لفحص الدم وغرهـا ،معاملة الدم، واملواد التى يعامل بها الدم  والخاصة بإجراء أوتحليل ما

 .من األجهزة املختربية

إن عملية االتصال املبارش بن املريض ومقدم الخدمة تنحرص ىف عملية سحب الدم أمـا بالنـسبة 

اءات الخاصة بفحص الدم والتشخيص فإنها تتم بشكل غر مبارش ال يتدخل فيـه املـريض وإمـا الـدم لإلجر

 .الذى أخذ منه يشكل طرف االتصال وبعد االنتهاء يستلم أو من ينوب عنه تقرير التشخيص
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 :العيادات الطبية وتكون -2

  

اصات املختلفـة باإلضـافة إىل تابعة للقطاع العام ويعمل فيها مجموعة من األطبـاء مـن ذوى االختـص -أ 

وجود صيدلية ىف اغلب هذا النوع من العيادات وتكون العالقة مبارشة بـن الطبيـب واملـستفيد مـن 

الخدمات وان قسم االسـتعالمات مثـل حلقـة الوصـل ولـيس لتقـديم الرعايـة الـصحية وإمـا للقيـام 

 :  باألعال اإلدارية مثل

 ). الخ..... ، العمراالسم(اخذ معلومات عامة عن املريض -1

 . تزويد املريض باملعلومات الخاصة باألطباء ذوى االختصاص-2

 . إرشاد املريض للوصل إىل الطبيب املختص-3

 . تحديد موعد الفحص القادم إذا اقتضت الحاجة-4

 .تصفية الحسابات املالية ىف بعض األحيان-5

 مـستثمرين مـع أطباء أو طباءاأل من ملجموعة الخاص االستثار خالل من فيها العمل ويكون خاصة -ب 

 .العام القطاع عيادات ىف عليه هو كا االتصال تسلسل ويكون املستثمرين من مجموعة أو

  الطبيب عيادة -3

 الطبيـة الخـدمات مـن واحـد نـوع تـؤدى كونهـا ىف تختلـف املبارشة التوزيعية النقطة هذه إن

 الهـاتف، خـالل مـن طبيـب بـأى االتـصال ومكـن خاصـة وتكون فيها العامل الطبيب تخصص إىل استنادا

 الـساعة الـدم، ضـغط قيـاس جهـاز رسيـر، ،مكتـب (بـسيطة تجهيزاتهـا وتكون االلكرتوى املوقع العيادة،

 ). الخ .... الطبية

 خالل من الشفاء عىل ومساعدته املستفيد رىض إىل (Melina 2006) وباستمرار يسعون األطباء إن

 ومـستمرة دامة عالقة عىل ويكونون املتاحة التقنيات واحدث بأفضل تعيننمس الطبية الخدمات وبيع تقديم

 التطـورات مـع مـستمرة صـلة عـىل وكـذلك لهـا واالسـتابة حـاجتهم تحديـد بهـدف الحالين املستفيدين مع



264

 البيئـة ىف الحاصل التطور مواكبة من يتمكنوا لى والتجهيزات الطبية والخدمات األدوية مجال ىف الحاصلة

 . معها والتكيف ارجيةالخ

 ىف نفـسها املستـشفى نجـد حيـث األطبـاء هـؤالء لـدى املستشفى تسويق أهمية تأى هنا ومن

 ولـذا املختلفـة، التخصـصات ىف األطبـاء وأفـضل أمهر وجذب التعامل عىل االخرى املستشفيات مع تنافس

 : يىل ما االهتام املستشفى عىل

 ؟ للمستشفى للمرىض واملوردين معها املتعاملن ألطباءا مع الحالية العالقات عىل تحافظ كيف -أ 

 بخدمات اقناعهم مكن وكيف ؟ جدد أطباء مع التعامل خالل من املرىض حاالت عدد تزيد كيف -ب 

 ؟ املستشفى

  - :ييل ما القيام املستشفيات لهذه للمسوقن ومكن 

 .منها االستفادة مرضلل مكن والتى باملستشفى املتاحة الطبية بالخدمات االطباء اعالم-1

 تعـد حيـث املختلفـة املستـشفيات بـن املقارنـة عنـد االطبـاء يفـضلها التى العوامل تلك معرفة-2

 وهى غرها، دون املستشفى مع التعامل الطبيب تفضيل عىل املؤثرة العوامل من التالية العوامل

:- 

 .التمريضية الرعاية جودة)1

 التشخيــصية للعمليــات االختبــارات ميــعج اجــراء أى ( والتــشخيص االختبــارات شــمولية)2

  ). املطلوبة

 . املستشفى هيئة اعضاء تجاه االيجابية االتجاهات)3

 ). مركزة عناية (مكثفة رعاية توافر مدى)4

 . الحديثة والتسهيالت االجهزة توافر)5

 . االخصائين توافر)6

 . االدارة مع الطبية العالقات)7
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 . ورسعتها القبول عمليات وبساطة سهولة)8

 . باملستشفى املتاحة ماتالخد)9

 . الجراحية العمليات جدولة سهولة)10

 . للمرىض املستشفى تكاليف انخفاض)11

 . وقربها املستشفى موقع)12

 . التغذية خدمات جودة)13

 . الجراحية العمليات بعد ما الرعاية جودة)14

 . العاجلة الرعاية جودة)15

 . التشخيص خدمات وتوافر انتاجية)16

 . األمن)17

 .ياراتالس ألنتظار مكان توافر)18

  املنزلية الصحية الرعاية مراكز -4

 الرعايـة خـدمات تقـديم خـالل مـن وذلـك نـشاطها توسـيع عـىل عملـت الصحية املنظات إن

 : مثل املنازل ىف الصحية

 .املنزل ىف الصحية العناية الطبيب طلب

 .املرىض لنقل سيارات

 .املنزل ىف العالج تقديم

 .املنزل ىف املريض متابعة عىل قادر كادر تهيئة

 .املنازل ىف الصحية املؤسسات توفرها ان مكن التى الدوائية واملنتجات الخدمات دليل إرسال

 منهـا للمـستفيد تـوفر) الكنـدى التـأمن (إىل اسـتنادا املنزلية الصحية الرعاية إن

  الرعايــة تلقــى مــن املــستفيد تــساعد حيــث التمــريض لبيــوت كبــديل املنزليــة العنايــة
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 األفراد مساعدة خالل من األعال بعض وقضاء التنقل ىف تساعده ذلك إىل إضافة املنزل ىف والعالج الصحية

 ).Canadian insurance (محدد مبلغ لقاء

  الرعاية مراكز -5

 ألسـباب ناتجـة املتطلبـات هـذه وإن الـسابق مـن اكـرب ومـسؤوليات متطلبـات افرز الواقع إن

 ):.Heritage H (الصحية املنظات سعت لذلك سباباأل من وغرها ومرضية واقتصادية اجتاعية

 . باملسنن والخاصة الصحية للرعاية دور إنشاء

 للرعايـة الالزمـة واملـصادر باملعلومـات اآلباء تزويد عىل تعمل والتى والعوائل األطفال رعاية دار

 . معهم التعامل وأسلوب لألطفال الجيدة

 . األمراض من للوقاية الصحية الرعاية دار

 واملعهـد للـصحة القـومى املعهـد مثـل املـرض هـذا مـع التعامل وكيفية الرسطان معالجة مراكز

 . أمريكا ىف الوطنى املركزى

 . املعوقن رعاية مراكز

 .النسل وتحديد األموية رعاية مراكز

  
 الرعايـة مؤسـسات مـن وغرهـا واملعـوقن املـسنن رعاية مراكز مثل الرعاية مراكز من الكثر إن

 .أخرى إجتاعية ونشاطات الطعام ووجبات السكن فرتو

  التمريض بيوت -6

 قـصرة العنايـة هذه تكون وقد بنفسه االهتام يستطيع ال عندما بالفرد التمريض بيوت تعتنى

 والـذى عقـىل أو طبيعـى بعجـز إلصـابته وذلك بعيد مدى عىل أو ،جرح أو مرض من يتعاىف أن لحن األمد

 . بنفسه االعتناء من يتمكن أن املستحيل من يجعل
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 بيـت الواقـع ىف التمـريض بيت يعترب لذلك ،الساعة مدار عىل البيوت هذه ىف الطبية العناية إن

 بزيارة ويحظى االجتاعية والعالقات والتنظيف اإلطعام إىل إضافة الصحية العناية فيه يتلقى الذى املريض

 . واألهل األصدقاء

 طـائرات أو املجهـزة األسـعاف سـيارات خـالل مـنً ايـضا حيةالـص الخـدمات إيصال ومكن هذا

 مـن الـصحية الخـدمات إيـصال نظـم تطـوير مكـن عامة وبصفة املرض وإسعاف لنقل املجهزة الهليكوبرت

 - :االى مراعاة خالل

 التـى املنـاطق أو املنطقـة وفـق الـصحية الخـدمات اداء ومنافـذ ومواقع واحجام بعدد االهتام-1

 أداء لـضان باملستـشفى الخـدمات أنواع من نوع بكل املرتبطة التشغيل ساعاتً ضاوأي ،خدمتها

 . االوقات جميع ىف الخدمة

 ،املخدومـة البيئـة ىف الـسائدة االمـراض وطبيعـة تناسـب والتـى املتنوعـة الطبية العيادات انشاء-2

 ً.وبرشياً ماديا وتجهيزها

 الطـرق عـىل سـواء وخارجها املستشفيات داخل والطبية الصحية الخدمات ايصال بنظم االهتام-3

 الخـدمات أداء مـع املناسـب الوقـت ىف للمـستفيد للوصـول وذلـك الـسكنية باملناطق أو العامة

 . املناسبة بالجودة

  املبارش غر التوزيع -ج

 يد متناول ىف) السلع (امللموسة الصحية املنتجات جعل ىف كبرة فعالية املبارش غر التوزيع أثبت

 : التاىل النحو عىل واملفرد الجملة تجار عىل االعتاد خالل من يداملستف

 : الصيدلة

 حلقـة ومثـل) مبـارش غـر توزيـع نظـام ىف تجزئـة تـاجر أى (باملفرد تبيع توزيعية نقطة ومثل

 : بن ما الوصل

 Sussman، G. E. & Gonzales، C، Health Care Marketing and the Regional Model، Hospital & 

Health Services Administration ( May June ، 2003 ) P.66. 
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 . الطبية واملستلزمات األدوية من واملستفيد املنتج

 .املختص الطبيب حدده الذى العالج من واملستفيد الطبيب

 مـستلزمات ،التجميـل مـواد ،األعـشاب ،الفيتامنات ،األدوية توفر ألنها توزيعية نقطة الصيدلية وتعترب

 .الحليب مثل الراضع األطفال

  األدوية مستودع

 بـن وصـل حلقـة ويتمثـل األدويـة من عديدة أنواع مع ويتعامل مبارش غر توزيع نقطة يتمثل

 إىل يلجـأ فانـه الـصيدليات ىف الدواء املريض يجد م فإذا باملفرد يبيع الحاالت عضب وىف والصيدليات املنتج

 .املستودع

  الطبية واملستلزمات األجهزة بيع مراكز

 كـرايس ،األرسة (مثـل الطبيـة واملعـدات األجهـزة مـن مختلفـة أنـواع مـع املراكـز هـذه تتعامل

 تقـديم ىف تـساعد والتـى امللموسـة الـسلع مـن وغرهـا) الـدم ضـغط قياس جهاز ،أشعة جهاز ،املقعدين

 يكـون وقـد واملـشرتى املنـتج بـن وصـل حلقـة وتـشكيل مبارشة غر توزيع نقاط وتعترب الطبية الخدمات

 .مريضا أو طبيبا أو صحيا مركزا أو مستشفى املشرتى

  الصحية الخدمة توزيع قرارات

 والرقعـة العمـل نطاق تحديد عىل أساىس بشكل يعتمد الخدمات توزيع إسرتاتيجية تخطيط إن

 إىل بـسهولة الوصـول الخدمـة مـن املـستفيد عـىل تـسهل ى الـصحية املنظمـة فيها تعمل التى الجغرافية

 . املبارش التوزيع أسلوب عىل عام بشكل يعتمد والذى ،الصحية الخدمات عىل وحصوله التوزيعية النقطة

  : وهى ،الصحية الخدمة توزيع بقرار قتتعل خيارات ثالثة أمام الصحية املنظمة تكون وعليه

 . املادى الوصول
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 . الزماى الوصول

 . والرتويجى املعلوماى الوصول

 )Physical Access (املادى الوصول)1

 تكامـل يـستوجب األمـر فـإن املـريض إىل املناسـبة الـصحية الخدمـة إيـصال مـن الهدف يتحقق ى

 :اآلى ىف مثلةواملت املادى الوصول لتحقيق الرئيسية املضامن

 :)Channels Distribution( التوزيعية املنافذ -أ 

 أو الوسطاء من عدد عرب النهاي املستهلك إىل املنتج من وانسيابها السلع توزيع ىف الحال هو كا

 مـسارات تأخـذ أن مكن والتى الصحية، الخدمة توزيع إىل أيضا متد األمر فإن. التوزيعية املنافذ خالل من

 ودرجـة معالجتهـا يـتم التى والحالة املقدمة الطبية الخدمة وخصوصية بطبيعة كبر حد إىل أثرتت مختلفة

 الخدمـة لتوزيع العديدة القنوات من أكر أو واحدة من يستفيد أن للمريض مكن عامة وبصفة. خطروتها

 ىف الطـورائ غرفـة ة،األوليـ الرعاية مركز الجوالة، الرعاية وحدة الصحى، املركز الطبيب، يكون كأن الصحية

  :ها نوعن إىل الصحية للخدمات التوزيعية املنافذ تقسيم ومكن. الخ .... الصحية املنظمة

 املـريض إىل مبـارش بـشكل الخدمـة تقـديم يـتم عندما االسلوب هذا استخدام يتم  :املبارش املنفذ

 املقـدم الـرسيرى لعـالجا خالل من أو الصحية للمنظمة التابعة الطوارئ غرفة خالل من كان سواء

 . االختصاص طبيب قبل من

 منفـذ من أكر عرب الصحية الخمة تقديم وهى :) Indirect Channel( املبارش الغر املنفذ

 الكـسور عـالج خـدمات ىف مـثال الحـال هـو كا املرىض إىل اليصالها إعتاده مكن توزيعي

 الرعايـة مجامع خالل من أو ،املريض إىل لتقدمها طبية أولية رعاية خدمات إىل تحتاج التى

 عقـود إبـرام مـن وغرهـا الـصناعية للـرشكات مكن كا. املريض إىل وصوال األولية الصحية
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 طبيـة وحـدات خـالل مـن العمـل مواقع ىف محددة طبية خدمات عىل منتسبيها لحصول محددة

 .إلخ .... ثابتة أو متنقلة

 التـى الـصحية الخدمات خالله من تقدم أن مكن جغرايف موقع وجود يتضمن :)Location( املوقع -ب 

 تقـديم ىف واليـرس اإلرساع عـىل تـساعد تـسهيالت وجـود مـنً أيـضا بـه يرتبط وما. املريض يحتاجها

 . العالجى املوقع إىل املرىض لوصول أو الطبى والشبه الطبى للطاقم كان سواء الخدمة

 وسـاحات اإلنتظـار وصـاالت الـصحية ظمـةاملن مبـاى تـصميم بـه ويقصد :)Facilities( التسهيالت -ج 

 وقـسم طـابق لكـل التمـريض خـدمات محطات وعدد والحدائق الخاجى واملظهر السيارات وقوف

 الخدمة وتكتسب ،الصحية للمنظمة الزائر أو املريض رضا لتحقيق آخر بعدا تضيف وجميعها. إلخ...

 الخـدمات مـن غرهـا عـن ييزهـاوم جودتهـا إدراك خاللهـا مـن يستطيع التى امللموسة صفة ذاتها

 . األخرى الصحية املنظات قبل من املقدمة

  الوقت / الزمنى الوصول)2

 :وهى الوقت عامل يحكمها للخدمة متغرات ثالثة من ويتكون

 الحاجـة عنـد املرىض إىل لتقدمها الصحية املنظمة قبل من الخدمة لتجهيز الكافية الساعات عدد -أ 

 . إليها

 . الطبية الخدمة عىل للحصول ريضامل انتظار فرتة طول -ب 

 إجـراء موعـد عـىل للحصول الصحية باملنظمة املريض إتصال عملية تستغرقها التى الزمنية الفرتة -ج 

 . الصحى العالج

ــر العامــل هــذا يلعــب إذ ــالغ أث ــة ب ــد املــريض نفــسية عــىل األهمي   وتحدي

 تـستغرقها التـى الزمنيـة الفـرتة طول أو اإلنتظار من الضجر أو باإلرتياح شعوره مدى

 ىف الـصحية املواقـع بعـض بـدأت فقـد لـذلك. الطبيـة الخدمـة عـىل الحصول عملية
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 الطبيـة واملجـالت كالـصحف اإلنتظار فرتة أثناء املريض وقت تشغل أن شأنها من التى األشياء بعض توفر 

 .إلخ...

 :)Information Access( املعلوماى الوصول)3

 توزيـع ىف عليـه هـو عـا كبـر بـشكل التقليـدى اإلستهالى للسوق املادى املنتج تقديم يختلف

 قنـوات عـرب) املـصنع (اإلنتـاج مـصدر مـن متتـابع تسلسل عرب املادى املنتج مر بحيث. الصحية الخدمات

 ،إنتـشارها مدى أو السلعة تلك لخصوصية تبعا تقرص أو تطول قد والتى) التجزئة و الجملة تاجر (التوزيع

  )1(.النهاى املستهلك إىل وصوال

 واتـصاله للعـالج حاجتـه عـن يبحـث الـذى املـريض من يبدأ األمر فإن الصحية الخدمات ىف أما

 للخـدمات الرئيـىس املنـتج باعتبارهـا ،الـصحية املنظمـة إىل وصـوال األوليـة الـصحية الخدمة تقديم مراكز

 الوصـول تحقيـق إىل ةالـصحي املنظمـة خاللهـا وتـسعى ،حالتـه لتطـور وتبعـا يحتاجهـا قـد التـى الصحية

 الجغرافيـة املنـاطق ىف املعلومـات تلـك لتوزيع) الرعاية مراكز (وسطاء استخدام عرب والرتويجى املعلوماى

 مـع للتعامـل اإلسـرتاتجيات مـن نـوعن إعتاد مكن وهنا. مسؤولياتهم ظل تحت أو معها يتعاملون التى

  : )2(وها الصحية الخدمات لتوزيع املبارشة غر املنافذ ىف الغالب ىف تستخدم والتى املعلومات إيصال

 لرتويج وسيط إستخدام عىل تعتمد التى اإلسرتاتيجية تلك وهى :)Push Strategy( الدفع إسرتاتيجية -أ 

) املـريض (النهـاى املـستهلك إىل وصـوال التوزيعيـة القنـوات ىف التـاىل الطـرف إىل املعلومات وتقديم

 .الشخىص البيع أسلوب إستخدام عىل يقوم اإلسرتاتيجية هذه وجوهر

 ،القـاهرة ،والتوزيـع للنـرش طبية مؤسسة ،"العمليات ،االسرتاتيجيات ،املفاهيم : التوزيع "،علفة أبو أمن الدين عصام. د )1(

 .51ص

  .302ص ،سابق مرجع ،"الصحية الخدمات يقتسو "،البكرى تامر )2(



272

 الـصحية الخدمـة منتج بن املبارش اإلتصال أساس عىل تقوم :)Push Strategy( السحب إسرتاتيجية -ب 

 وتقـدمها عرضـها املطلـوب للحالـة والـرتويج املكثف اإلعالن أسلوب استخدام عىل إعتادا واملرىض

 . الصحية املنظمة وهو للمنتج التابعن الوسطاء خالل ومن عليها الطلب يبدأ ثم ومن ،للجمهور

 مـن الخدمـة خـصوصية عـىل الـصحية الخدمـة تقـديم ىف اإلسرتاتيجين من أى إعتاد ويتوقف

 واسـتبعاب اسـتقبال عـىل املـرىض قـدرة وباملقابـل ،والتأثر اإلتصال عىل الصحية املنظمة وقدرة عموميتها

 .لهم املقدمة والرتويجية املعلوماتية الرسالة مضمون

  الصحية الخدمة توزيع عىل املؤثرة العوامل

 عوامل بعدة تتأثر إذ ،املادية للسلع التوزيعية املنافذ بقية شأن شأنها الصحية الخدمة توزيع إن

 وبقدر. عليه الحصول ىف يرغب الذى النهاى الطرف إىل للمنتج املناسب الوصول تحقيق ىف قدرتها من تحد

 : )1( نذكر توزيعها عىل املؤثرة العوامل أبرز من فإن يةالصح بالخدمات األمر تعلق

 عـىل املـدن حـدود خـارج أو الريفيـة املنـاطق ىف والسيا الجغرافية العوارض تؤثر  :الجغراىف العامل-1

 بعـض ىف جـدا صـعبة تكـن م إذا مجديـة غـر اإلتصال عمليات تصبح بحيث الصحية الخدمة تقديم

 . الحاالت

 تخـزن ال لكونهـا عليهـا الطلـب عنـد تنـتج بكونهـا عامـة بـصورة الخـدمات متاز  :السكانية الكثافة-2

 لـذلك .صعبا أمرا يصبح الخدمة إلنتاج التصميمية الطاقات يفوق ما الطلب شدة إرتفاع لدى. أساسا 

 غـر للطلبات دقيق بشكل االستجابة من مكنها حيث من كبرة صعوبة تواجه الصحية الوحدات فإن

  لــذلك. معينــة زمنيــة فــرتة خــالل عملهــا منطقــة ىف الــسكانية الكثافــة إرتفــاع جــراء مــن املتوقعــة

 

 

 .303ص ،نفسه املرجع )1(
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 وإيـصال لتوزيـع املناسـبة الكيفيـة مـع التعامـل ىف كبـرة صـعوبة ستجد الصحية املنظمة إدارة فإن

 تقديم عىل القادرين الوسطاء ومحدودية ،لها املتاحة اإلمكانيات وبحدود املطلوبة الصحية الخدمات

 .الصحية الخدمة

 الـصحية الخدمـة تقـديم سـهولة عـىل كبـر بـشكل املنظمـة موقـع أو مكـان يـؤثر  :والنقل التباعد-3

 فـإن ،والـدفع الـسحب واسرتاتيجيتى املعلوماى الوصول ىف عرضه تم ما مع وإنسجاما. لها للمحتاجن

 ولكـن. فيهـا هو التى الحالة حسب الصحية املنظمة ىف الصحية الخدمة عىل للحصول يسعى املريض

 وقـد ،العـالج لتلقـى الـذهاب عـىل إقدامـه دون تحول املناسبة النقل وسيلة ومحدودية املسافة بعد

 .الصحية املنظمة أداء كفاءة مستوى إىل ترقى ال بديلة أخرى وسيلة بأى ذلك عن يستعن

 للمـرىض ملقدمـةا الخـدمات مع التعامل ىف مؤثرا دورا والتقاليد األعراف تلعب  :الثقافية اإلتجاهات-4

 ال الـذى بالشكل العالج لتلقى املريض جدية ىف ثقافيا أو اجتاعيا تطورا األقل املجتمعات ىف وبخاصة

 باملخـاطر جهلـه إىل األمـر هـذا يرجـع وقـد. ذلـك عـن اإلمتناع حالة ىف لآلخرين أو أرضار له يحدث

 املجـال هـذا ىف بـارزاً دورا يـةالدين املعتقـدات تلعـب كـا. العـالج عـن اإلمتنـاع جـراء من املحتملة

 .النساء مع الذكور األطباء تعامل ىف وبخاصة

 العـامن أو املختـصن ،املتعاقـدين أو الدامن األطباء من املتاحة باألعداد ذلك يتمثل  :الطبى الطاقم-5

 العالقـة تـصبح حيـث. خارجهـا أو الـصحية املنظمة داخل ذلك كان سواء ،الصحية الخدمة تقديم ىف

  :وإنتشارها الصحية الخدمات تقديم نطاق وإتساع األطباء عدد بن يةعكس

 اإلتفـاق ىف الـصحية املنظمـة إدارة مـن املـسبق التأكد من الرغم عىل  :الوسطاء-6

 منـع ال ذلـك أن إال ،للمـرىض األوليـة الصحية الخدمات تقديم عىل الوسيط مع 

  أن شـأنه مـن وهـذا. مختلفـة وألسـباب العمـل مـسار عـن إنحـراف حصول من
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 وهـذا. الـصحية املنظمة إدارة من إبتداءا عنها واملسؤولة املقدمة الصحية الخدمة كفاءة من يضعف

 . الصحية املنظمة قبل من الخدمة توزيع ىف املنفذ هذا عمل استمرار عىل مستقبال يؤثر أن شأنه من

  الصحية للخدمة اإللكرتوى التوزيع

 ىف التقـدم يـرتبط إذ الـصحية الخدمـة إيصال ىف التطور يعرس جديدا حقال بعد عن العالج يعد

 املـرىض ومتابعـة ومعالجـة تـشخيص مـن األطبـاء يـتمكن والطلـب اإلتصاالت بتكنولوجيا الكمبيوتر علوم

 املنظمـة ىف العالجـى رسيـره مـن املـريض نقـل دون ومـن أخـرى بلدان وىف أخرى منظات ىف املوجودين

 بأقـل وذلـك متوقعـة طبيـة خدمـة أعـىل تـأمن إىل تهـدف اإلتصاىل لطلبا وتقنية وسائل أن إذ. الصحية

 . البلدان عرب التنقل جراء من إضافية ونفسية مادية أعباء وذويه املريض تحميل دون ومن الكلف

 إتـصال تقنيـة عـىل القـائم الطبى النشاط ذلك به يقصد اإلتصاىل الطلب بأن القول مكن وعليه

 كمبيـوتر أجهـزة خـالل مـن ودقيـق أوضح بشكل طبية وصور معلومات نقل صةفر تتيح حديثة إلكرتونية

 . املتخصصة الطبية اإلستشارات عىل الحصول بهدف متطورة

 تتعلـق وبيانـات معلومات تبث إلكرتونية إتصال شبكات إستعال " بأنهً أيضا تعريفه مكن كا

 )1( ".الطبية الحاالت ومعالجة بالتشخيص

 مواقـع مـن اإلكرتونيـة اإلتـصال شـبكات خـالل مـن الطبية املادة تبادل هو االتصاىل فالطب إذا

 ىف حظـا األقـل املنـاطق ىف سـيا وال الصحية الرعاية مستقبل ىف إيجابيا تأثرا له بحيث. متباعدة جغرافية

 . معن موقع أو مسافة عىل تعتمد ال الجودة ذات عالية صحية رعاية جذب يتم إذ ،الخدمات

 .305ص ،السابق املرجع )1(
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 : )1( تعمل املنظات الصحية عىل إستخدام التوزيع اإللكرتوى وذلك من خاللوبالتاىل

 . اإلتصال باملجهزين وتحديد الصفات -1

 . تسلم معلومات من املجهزين حول السوق -2

 . نرش الربامج الصحية لى الصحية يتمكن األفراد من اإلستفادة منها لتحسن صحتهم -3

 . ت التى تقدمها املنظمةحصول األفراد عىل املعلومات حول الخدما -4

 . العمل عىل توعية األفراد وتحسن سلوكهم الصحى -5

 . تقليل تكاليف الرعاية الصحية -6

 . إيصال الربامج الصحية للمصابن باألمراض املزمنة طبقا لتعليات مراكز مكافحة األمراض -7

يل املثـال تقـوم إستخدام الويب والهاتف ملساعدة املرىض للمداومة عىل العناية الصحية فعىل سب -8

املمرضات بتزويد املرىض الذين سوف يخضعون لعمليات جراحيـة مـن خـالل إسـتخدام الفيـديو 

عىل اإلنرتنت حـول كيفيـة اإلسـتعداد للجراحـة وكيفيـة اإلعتنـاء بأنفـسهم عنـد تـركهم املنظمـة 

 . الصحية

 . تنمية وزيادة العالقة بن الزبائن -9

ىل األنرتنت بهدف اإلطـالع عـىل املعلومـات والـربامج الـصحية إقناع األفراد باإلستمرار باإلتصال ع -10

 . لزيادة وعيهم الصحى

 . تزويد األفراد بطبيعة الرعاية الصحية التى مكن أن تبلغها من خالل طلب هذه الخدمات -11

 .مكن لألفراد الحصول عىل الوصفات الطبية وكلفتها من خالل تزويد املنظمة برموزهم الربيدية -12

   . 132درينه عثان يوسف، مرجع سابق، ص. د )1(



276

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن

 

 ترويج املنتجات الصحية

 



278



279

 الفصل الثامن

 ترويج املنتجات الصحية

 ،كاملـستهلكن ومتنوعـة مـستهدفة جاعـات مـع خـصوصا والخدميـة عمومـا املـنظات تتصل

 معرفــة ،إلـيهم التعـرف إىل تهــدف اتـصالها ىف وهـى... الحكوميـة الــدوائر ،الـصحافة ،املتربعـن ،املـوردين

 جـودة لبنـاء الرئيـسية القواعـد وهذه صحيحا يكون أن يجب وعد من قطعة تم فا وسلوكهم ماتجاهاته

 . الخدمة

 املـسوق أو املنـتج بـن االتـصال عمليـة أنه عىل ويعرف بالرتويج االتصال هذا عن التعبر مكن

 .واملرتقبن الحالين للعمالء موجهة هذه االتصال عملية وتكون والعميل

 مفهوم الرتويج 

 الفكـر أوعيـة ىف املتجمعـة والعمليـة املعرفيـة الحـصيلة وحدوديـة الرتويج مفهوم حداثة أدت

 األبعـاد تحديـد مـن مكـن املفـاهيم مـن متكامل إطار وجود عدم تربير إىل األحيان من كثر ىف التسويقى

 .الرتويج لعملية األساسية واملضامن

  ...لرتويجبا الخاصة املفاهيم بعض يىل فيا نورد وسوف هذا

 أمـا. تـروج جعلهـا أى الـسلعة وروج ،طالبها وكر نفقت : رواجا – السلعة راجت يقال اللغة ىف

 من للجمهور املواضيع من مجموعة أو ملوضوع عرض أو تقديم أنه عىل الرتويج عرفوا فقد التسويق كتاب

 هـو ملـا والتأييد الدفاع عىل يفالتعر هذا اقترص وقد. الجمهور لذلك واآلراء املواقف تغير أو ترسيط أجل

 ،املنـتج بخـصوص املـستهدف السوق مع االتصاالت إجراء "يتضمن الرتويج إن آخرون ويرى. قائم معروض

 .)1("املنتجات وسعر) التوزيع قنوات  (املكان

 .331ص عان ،الحامد دار ،التسويق ،وآخرون سويدان موىس نظام. د )1(



280

 باالتـصال الـرتويج ويـردف. واتـصال وإقنـاع أخبار ماسة بأنه الرتويج وصف فقد Stanton أما

 واملعلومـات األفكـار) العـال مؤسـسات (مـشاركة خـالل مـن اآلخـرين سلوك ىف التأثر ليةعم به ويقصد

 أشـكال جميـع يعنـى فهـو االتـصاالت معنـى للـرتويج شـامل تعريـف وىف) بـالجمهور الخاصـة (واملشاعر

 فعـل إىل للوصول وجمهورها الرشكة بن فيا تتضمن التى االتصاالت؛ وجمهوره الرشكة بن فيا االتصاالت

 .منتجاتها أو الرشكة ىف األمد بعيدة ثقة وتحقيق مناسب رشاء

 تـذكرهم أو املنشآت أو األفراد إلبالغ الساعى التسويقى االتصال نشاط: ")1(بأنه راشان ويعرفه

 ".الستخدامها أو بيعها إلعادة إما عنها البحث ثم الفكرة أو الخدمة أو السلعة لقبول عليهم والتأثر لحثهم

 : مرتكزات ثالثة عىل يرتكز تعريفه أن عىل راشان دويؤك

 أو اإلبـالغ فوائـد ىف أحـد يختلـف وال والحث والتذكر اإلبالغ هى أهداف ثالثة الرتويجى لالتصال أن-1

 الجـدل مـن كثـر وقـع فقد اآلخرين عىل والتأثر الحث أما ،معلومة إعطاء مفاده نشاط ألنه التذكر

 .ينفعه ال ما أو يحتاج ال ما الستخدام للمستهلكً دفعا يكون قد ألنه عضالب منً انتقادا ولقى حوله

 املـستهلك يكـون فحـن للمنـشآتً موجها يكون قد بل فقط لألفراد موجها يكون أن يشرتط ال الرتويج أن-2

 الرسالة تحوى أن ىف يرغب املتجر صاحب يكون فقد الرتويج خالل من وفوائده جديد منتج معرفةً سعيدا

 يـربح سـوف وكـم متجـره؟ ىف بعرضه سيقوم كيف ليعرف وشكله ،املنتج وسعر حجم عنً شيئا ويجيةالرت

  منه؟

 الهادفـة وللمنـشآتً أفكـارا أو خـدمات أوً سـلعا كانـت سـواء املنتجـات لجميع يستخدم الرتويج أن-3

 .للربح الهادفة غر تلك أو ،للربح

 ،املهنـى والتـدريب فنـىال للتعلـيم العامـة املؤسـسة ،جـدة ،الـسعودية العربية اململكة ،التسويق ،الزمل محمد خالد. أ )1(

 .183ص ،1999
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األشـكال واملتفاعـل مـع غـره مـن عنـارص ذلك العنرص املتعدد "كا مكن تعريف الرتويج بأنه 

املزيج التسويقى والهادف إىل تحقيق عملية االتصال الناجمة بن ما تقدمه الرشكات من سـلع أو خـدمات 

أو أفكار تعمل عىل إشباع حاجات ورغبات املستهلكن من أفراد أو مؤسسات ووفق إمكاناتهم وتوقعـاتهم 

 :)1(اره يتضمن األسس التالية ويظهر هذا التعريف عنرص الرتويج باعتب

الرتويج هـو أحـد عنـارص املـزيج التـسويقى الـذى يعمـل بـشكل مبـارش أو غـر مبـارش عـىل إقنـاع  -1

املستهلكن املستهدفن بأن ما يتم الـرتويج إليـه مـن سـلع أو خـدمات يعمـل عـىل إشـباع حاجـاتهم 

 . ورغباتهم وأذواقهم ووفق إمكاناتهم الرشائية

دد من العنارص أو األدوات املتخصصة والهادفة لتحقيق عمليـة االتـصال بـن مـا مكون الرتويج من ع -2

 . يقدمه املنتجون من سلع أو خدمات وبن مستهلكن ىف األسواق املستهدفة باألوقات املناسبة إليهم

كا أن الرتويج هـو األداة التـى بواسـطتها تحـاول الـرشكات أو املؤسـسات التـأثر إيجابيـا عـىل 

املستهلكن من مختلف الطبقات والفئات ىف األسـواق املـستهدفة ىف االسـرتاتيجيات التـسويقية مجموعات 

العامة وذلك عن طريق العمل عىل تعديل ومن ثم تغير ما لـديهم مـن إشـاعات سـلبية نحـو مـا تطـرح 

 .الرشكات من أو خدمات إىل قناعات أو آراء إيجابية

توجيـة املـستفيد واقناعـه وحثـه عـىل "لـصحية فهـو أما عن مفهوم الرتويج ىف قطاع الخدمات ا

الخدمات التى من شأنها أن تعيدة إىل حالتة الطبية أو وقائية من إحتال إصابتة بـإى مـؤثر صـحى يغـر 

 ".من طبيعتة وسلوكة

 والصيادلة وذلك بهدف تزويـدهم ،هذا وتوجه املنظات الصحية أنشطتها الرتويجية إىل األطباء

 : مة عن املنتجات الدوائية وعن األجهزة واملستلزمات الطبية وذلك من خاللباملعلومات الالز

 .37 دار املستقبل للنرش عان األردن ص– مبأدى التسويق –محمد إبراهيم عيدات .  د)1(
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 ،كتلوكـات خـالل مـن املنتجـات هـذه عـن باملعلومات وتزويدهم والصيادلة باألطباء املبارش االتصال

 املنظمـة لكـون وذلـك باملنتجـات الخـاص الـدليل ،واملفكـرات ،األدوية من كناذج والهدايا ،العينات

 للصيدىل مهم دور هنالك وكذلك للمرىض الوصفة تحديد ىف األساىس الدور للطبيب بأن ركتد الصحية

 والـدواء والفـرتة والجرعـة استخدامه وكيفية الدواء عن الرضورية املعلومات بجميع املريض تزويد ىف

 .إلخ ...البديل

 خـالل مـن ويـةاألد مـن الألزمـة املعلومـات بجميـع الـصيدىل بتزويـد الـصحية املنظمـة تقـوم لذلك

 .الجديدة واألدوية األدوية وأنواع الدوائية بالنرشات تزويدهم

 يتابعونهـا الطبيـة االختـصاصات أصـحاب بـأن تـدرك ألنهـا الطبيـة املجـالت ىف اإلعالنية الرسائل نرش

 الـصحية الخـدمات ىف الحاصـل والتطـور الـصحية املنتجـات عىل التعرف أجل من ينرش ما ويتابعون

 .الجديدة دويةواأل واألجهزة

 باملعلومـات وتزويـدهم معهـم الـصلة إدامـة بهـدف والـصيادلة األطبـاء إىل الدورية النرشات إرسال

 .واألدوية الطبية واملعدات األجهزة عن املطلوبة

 النــرشات هــذه وتعتــرب الــصيدليات وىف األطبــاء عيــادات ىف الجداريــة وامللــصقات النــرشات توزيــع

 عـىل تعمـل وصـور وألـوان رسـوم عـىل تحتوى ألنها الفعالة اإلعالنية ائلالوس من الدارية وامللصقات

 .االستخدام وأهمية االستخدام وطريقة الصحى املنتج باسم تعلمه كذلك. املريض انتباه جذب

 وتـوعيتهم الدوائية املنتجات عىل واطالعهم لألفراد الصحى الوعى زيادة بهدف توعية بحمالت القيام

 .مراضاأل من الوقاية إىل
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 : الصحي الرتويج استخدام أسباب

 : )1(منها األسباب من للعديد الرتويج التسويقيون يستخدم

 فـالرتويج. الـرتويج يقدمها التى املعلومات وظيفة من واملشرتون البائعون يستفيد :املعلومات تزويد-1

 أخبـار عـىل بـائعونال ويـساعد ،توفرهـا وأمـاكن الجديدة املنتجات معرفة ىف املشرتين األفراد يساعد

 . والخدمات السلع عن املحتملن والزبائن األهداف

 الكميـات وزيـادة الطلـب تحفيـز هـو املبـارشة الرتويجيـة األهـداف أهـم منً واحدا :الطلب تحفيز-2

 .الرتويجى الدور هذا التاىل الشكل ويوضح. املحتملن الزبائن قبل من املشرتاة

 الطلب عىل التأثر ىف الرتويج دور

               

) وحـدة 15000 (هـى املباعـة الكميـة إن نالحـظ الـسابق الـشكل خالل من

 للتـأثر الـرتويج اسـتخدم عنـدما ولكن ً،جنيها) 15 (بسعر الوحدة املنتج عرض عندما

 النقطـة مـن 2ط 2ط الطلـب منحنى انتقل واملحتملن الحالين الزبائن وإقناع وأخبار

  وحـدة) 30000 (املباعـة الكميـة فأصـبحت الرتويج تأثر بسبب) ق (النقطة إىل) ع(

 .بعدها وما14ص والتوزيع للنرش الفجر دار – الرتويجى املزيج – رىفصال محمد. د )1(
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 الحـالين الزبـائن فزاد ً،مؤثرا كان الرتويج أن إىل املباعة الكمية زيادة ىف السبب ويعدً ثابتا السعر بقاء مع

 أنهـم أو بـاملنتج يعلمون يكونوا م الذين الحالين الزبائن قبل من املنتج رشاء إىل إضافة مشرتياتهم وكرروا

 بالتأكيـد املباعـة الكميـة فـإن الـرتويج مـع مرتافقـا الـسعر تخفـيض كان إذا أما. الرتويجية بالرسالة واتأثر

 . ستزداد

 ومنتجاتهـا الـرشكات مييـز ىف للـرتويج البـارز الدور من الرشكات من العديد تستفيد :املنتجات مييز-3

 يقدمـه مـا وبـن مـا رشكـة مـن مةاملقد املنتجات بن االختالف كان إذا خاصة ،املنافسون يقدمه عا

 ً.وجلياً واضحا املنافسون

 بهـا متـاز التـى باملنـافع الحـالين الزبـائن تذكر ىفً أيضا الرتويج يستخدم كا :الحالين الزبائن تذكر-4

 األدوات من العديد فهناك ،املنافسن منتجات إىل التحول من الحالين الزبائن تنى ومحاولة ،املنتجات

 .سرى كا عليهم للمحافظة املستخدمة الرتويجية

 أداة وكـان واملحتملـن الحـالين الزبـائن عـىل للتـأثر املنافـسون يبثها التى :السلبية األخبار عىل الرد-5

 الـرشكة بـن الثقـة وتـدعيم واإلشـاعات األزمـات ملعالجـة" العامـة العالقـات "وهـى هامـه ترويجية

 .املختلفة وجاهرها

 ىف املنتجـات موسمية الطلب فيها يختل فرتات تواجه التى املنتجات عىل :الطلب تقلبات تأثر تقليل-6

 .السنة فرتات بعض

 كـا ،خـدمتهم لتـسهيل واملقبول الحميد بالسلوك األفراد تثقيف خالل من :العامة سلوك عىل التأثر-7

 زمـن لتقليـل ئلالرسـا كتابة عند الربيدى الرمز استخدام برضورة لألفراد رسائل توجيه عند الحال هو

 . الرسائل استالم
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 : الصحيالرتويج مراحل

 حالـة مرحلـة كـل تعكـس املراحل من عدد إىل التسويقى االتصال بالتسويق املتخصصون يقسم

 :يىل كا وهى الرشاء قرار التخاذ املستهلك لدى الذهنى االستعداد

 ).املعرفة – االطالع (اإلحاطة     : األوىل املرحلة

 . اإلدراك      : نيةالثا املرحلة

 . القبول      : الثالثة املرحلة

 . التفضيل     : الرابعة املرحلة

 . الحيازة   : الخامسة املرحلة

 . الرضا    : السادسة املرحلة

 : السابقة املراحل من املستهدفة للمرحلةً وفقا فعاليتة وتحدد التسويقى االتصال يبدأ حيث

 : األوىل املرحلة

 . املنتج عن باملعرفة العميل يحاط أن األوىل املرحلة ىف التسويقى االتصال من الهدف يكون

 : الثانية املرحلة

 لهـم مالءمتـه ومـدى بتقدمه املنشأة تقوم ما املرتقبن العمالء عىل املرحلة هذه ىف التأكيد يتم

 . املعروض املنتج ألهمية إدراكهم لتعزيز

 : الثالثة املرحلة

 القبـول مرحلـة تبـدأ املعـروض املنـتج أهميـة أدرك قـد ميـلالع يكـون أن بعد

 ال أم رغباتـه ويلبـى احتياجاتـه يعـالج املنتج هذا كان إذا ما فيقرر العميل لدى الذهنى
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 ،معينـة سـاعة رشاء يرفض أو يقبل كأن رشيد قرار عىلً بناءا يكون أن إما العميل قبل من للمنتج والقبول 

 غـر قـرار عـىلً مبنيا الرفض يكون أن أو يحتاجها التى املميزات تحوى وال يدبالتحد الدقائق توضح ال ألنها

 يكون لذا) شاكلته عىل هم عند السائد الطراز (املوضة مع متمىش غر يبدو تجعلة ألنها يرفضها كأن رشيد

 . املنتج قبول تعزيز املرحلة هذه ىف التسويقى االتصال من الهدف

 : الرابعة املرحلة

 لهـذا تفـضيالً ذهنـه ىف يوجـد وابتـداء املنتج قبول تجاوز قد فيها العميل يكون التى ةاملرحل وهى

 للمنـتج حيازتهم من التأكد من فالبد املطاف نهاية ليس املنتج تفضيل فإن وبالطبع املنتجات سائر عىل املنتج

 .لهم توفره متابعة إال ذلك يتم وال

 :الخامسة املرحلة

 هـذه الحيـازة فمرحلـة القـرار اتخـاذ مراحـل وبداية للعميل الذهنية التهيئة مراحل نهاية تعد

 نقـوده وإخـراج جيبـه ىف يـده لوضـع العميل لدفع الالزم التسويقى االتصال عمل ىفً منظاً جهدا تتطلب

 .أهدافه وحقق مفعوله أدى قد الرتويجى النشاط يكون وبها

 :السادسة املرحلة

 مـن هم الراضون فالعمالء للرشاء العميل عودة استمرار ىف القصيد بيت وهى الرضا مرحلة هى

 هـذه ىف التـسويقى االتـصال نـشاط يرتكـز أن البـد لـذا ،له بديل عن يبحثون وال املنتج رشاء ىف يستمرون

 ىف تفيـده معلومـات العميـل تزويد األشكال أهم من ولعل ممكن شكل بأى العميل رضا تعزيز ىف املرحلة

 . نفسه للمنتج مختلفة باستخدامات إبالغه أو منه االستفادة زيادةو املنتج عىل املحافظة
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 :الصحي الرتويج أهداف

 ىف التـسويق رجال يهم ما لكن االتصال وسائل من مختلفة كأشكال الرتويج إلدارات النظر مكن

 بـشكل ةاملطروحـ السلع ورشاء اختيار عىل املستهلكن رشائح تحفز التى املعلومات إيصال هو املجال هذا

 : يىل ما تحقيق إىل يهدف الرتويج بأن القول مكن عام

 أولئـك وخاصـة آلخـر وقت من املطروحة الخدمة أو بالسلعة فئاتهم مختلف من املستهلكن تعريف-1

 الهـدف هـذا تحقيـق يعتـرب.  الخدمـة أو السلعة حول اإليجابية واآلراء املواقف ذوى من املستهلكن

 أو الـسلعة مـن املاركـة نحـو للمـستهلكن النـسبى الـوالء درجـة تعميق ىلإ وصوالًً رضوريا الرتويجى

 . املنافسن ملاركات التحول من املستهلكن منع قد أنه إىل باإلضافة الخدمة

 الخدمـة أو الـسلعة تؤديهـا التـى الفوائد أو باملنافع واملحتملن املستهدفن املستهلكن إقناع محاولة-2

 . مرىض بشكل ورغباتهم جاتهمحا إشباع إىل ستؤدى والتى

 مـن واملحتملـن الحـالين للمـستهلكن الخدمـة أو الـسلعة عـن والبيانات املعلومات مختلف تقديم-3

 . املناسبة الرتويجية الوسائل وبواسطة املناسبة األوقات ىف للرتويج الرئيسية األهداف

 إىل املـستهدفة األسواق ىف لمستهلكنل السلبية السلوكية واألماط واآلراء االتجاهات تغير عىل العمل-4

 . للتداول املطروحة الخدمة أو السلعة نحو إيجابية سلوكية وأماط وآراء اتجاهات

 لـرشائها دفعهـم بهـدف وذلك الخدمة أو السلعة حول للمستهلكن اإليجابية الحالية املواقف تعميق-5

 .مقنعة أسس وعىل
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 :ةاألساسي الرتويج أهداف يوضح التاىل والشكل

 

 

 األساسية الرتويج أهداف

 : يىل فيا ميثل فإنه الصحية الخدمات مجال ىف الرتويج أهداف عن أما

 :خالل من وذلك الصحية الخدمات تقديم ىف التوسع-1

 . بها املتاحة الكبرة االمكانيات عن واالعالن منتجاتها جميع برتويج املنظمة قيام -أ 

 .املستفيدين من معينة فئة مع التعامل أو معينة أوقات ىف صحية خدمات بتقديم القيام -ب 

 ىف بالتوسـع زيادتـه أو سـوقها عـىل للمحافظـة خدمات من املستشفى تقدمه ما وتنمية تدعيم  

 . خدماتها
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 الجمهور تحديد يجب أنه املالحظ ومن. هامه املنظمة تراها التى الصحية واالرشادات االفكار توصيل-2

 هـذا عـن البيانـات وتقيـيم وتحليـل تجميـع مـع ،الرتويجيـة بـالحمالت القيـام عند بدقة املستهدف

 . لتصميم الجمهور

 الـشكل يوضـح التعامـل مـن مختلفـة مراحـل عـرب الـصحية املنظات مع التعامل عىل األفراد حيث-3

 :)1(التاىل

 الصحية للخدمات الرتويجى الهرم

  - :التالية املراحل مع مر الصحية الخدمات مع التعامل أن القول مكن السابق الشكل ومن

  الصحية الخدمات بوجود التام الجهل -أ 

 .130ص ذكره سبق مرجع – يوسف عثان درينه. د )1(
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 لديهم ليس األفراد أن حيث أخرى ملراحل االنطالق نقطة ومثل الهرم قاعدة املرحلة هذه ومثل

 .رشائها أو بطلبها يقومون ال لذا السوق ىف وجودها ويجهلون الخدمة عن معلومات

  الخدمة بوجود العلم -ب 

 تزويـد بهـدف واالرشـادية والتعليميـة االسـتخبارية اإلعالنات باستخدام الصحية ملنظاتا تقوم

 األنـشطة ملارسـة األفـراد مع املبارش باالتصال املنظمة تقوم كذلك الخدمة عن الكافية باملعلومات األفراد

 . الصحية ستلزماتوامل الدوائية للمنتجات بالنسبة وكذلك الخدمة بوجود إعالمهم بهدف عليهم الرتويجية

  الصحية الخدمات إىل امليل -ج 

 هـذا وان الـصحية الخـدمات تجـاه األفـراد لـدى امليـول خلـق عىل تعمل الصحية املنظات إن

 .الفرد يعتقده ما عىل التأثر يتطلب

  الصحية الخدمة تفضيل -د 

 الخدمـة هـذه تجـاه مالمة مواقف وتكوين التسويقية األنشطة خالل من األفراد عىل التأثر إن

 ومـا طموحـه ومثل اإلشباع تحقق وبأنها األخرى الصحية الخدمات عن الخدمة هذه بتميز األفراد وأشعار

 . لها املنافسة الصحية الخدمات بن من الصحية الخدمة هذه يفضل يجعله الذى بالشكل يتوقعه

  الصحية املنظمة مع التعامل ىف والرغبة اإلقناع -ه 

 عـىل خـدماتها وتفـضيل الـصحية املنظمـة تقـدمها التى الصحية لخدمةا بتميز األفراد اقتناع إن

 الحـصول بهـدف املنظمـة مع التعامل إىل األفراد يدفع سوف اقتنائها إىل والسعى أخرى منظات خدمات

 .خدماتها عىل
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   الصحية املنظات مع الفعيل التعامل -و 

 عـىل وقـدرتها الخدمـة بأهميـة األنـشطة خالل من األفراد إقناع منعىل  املنظمةقدرة  حالة ىف

 مالحـظ فعـيل سـلوك شكل عىل يتجسد ذلك فإن الخدمة هذه تجاه إيجاي موقف وتكوين حاجاته إشباع

 .تقدمها التى الخدمات وطلب املنظمة من الفعيل للتعامل

 مكـن والتـى الطبيـة الخـدمات تلقـى املراحـل عـرب الصحية الخدمات مع التعامل عىل األفراد حيث-4

 :التاىل الشكل ىف صهاتلخي

 الطبية الخدمة تلقى مراحل عرب الرتويج
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  الطبية للخدمات الرتويجي املزيج

 وصـعوبة الخدمـة ملموسـية لعـدم وذلـك مـضاعفةً جهـودا يتطلب الخدمات لهذه الرتويج إن

 تبـذل كـذلك الخـدمات هـذه لتقـديم املـساعدة بالـسلع االسـتعانة خـالل مـن إال الرسالة محتوى صياغة

 الرتويجيـة األنـشطة من املستهدفن لدى للخدمة ذهنية مكانة لتكوين مضاعفةً جهودا الصحية نظاتامل

 اختيـاره ىف خطأ أى بأن يدرك املستفيد وان املستفدين بحياة تتعلق تقدمها التى الخدمات بأن تدرك ألنها

 . حياته يكلفه قد الخدمة ملقدم

 ومـن والـدواء الداء تشخيص ىف القرار صاحب ألنه الطبيب إىل توجه الرتويجي املزيج عنارص إن

 معلومات لدية تكون أن ويجب الدواء من املستفيد تزود التى التوزيعية النقطة مثل ألنه الصيدلية إىل ثم

 املبـارش االتـصال الـرتويج إدارة ىف املختـصن عمـل يكون لذلك استخدمها وطريقة األدوية أنواع عن كافية

 . والعينات الطبية والنرشات املجالت خالل من أو واإلعالن البيع مندوي خالل من أسايس بشكل

 : هى بالتفصيل العنارص وهذه الرتويجى املزيج عنارص عليها يطلق أشكال عدة لها وهذه

   اإلعالن)1

 والخـدمات الـسلع عـن املعلومات إيصال لغرض األجر مدفوعة شخصية غر االتصال عملية هو

 .قناعواإل التأثر أجل من

 جهـة بواسـطة وترويجهـا والخـدمات والـسلع االفكار لتقديم الشخصية غر الوسيلة "ًإيضا وهو

 " مدفوع أجر مقابل معلومة

 : أهدافه

   - :مايىل إىل الصحية الرعاية مجال ىف االعالن يهدف



293

 . املجتمع أفراد لدى الصحى الوعى نرش-1

 . الصحى التعليم-2

 . واالجهاد املرتفع الدم وضغط التدخن، مثل الصحية املشاكل بعض عىل الرتكيز-3

   االعالن أنواع

 اعـالن فهـو تنافـيس، ،ارشـادى تعليمـى اعالمـى اعالن أنه الصحية الرعاية مجال ىف االعالن يعد

 واداراتهـا وخـدماتها باملستـشفى الخاصـة بالبيانـات املجتمع أفراد وجميع املستفيد مد إىل يهدف اعالمى

 إىل يهدف ألنه تعليمى اعالن كونه أما الجديدة، املنتجات وتقديم املجتمع خدمة ىف به تقوم الذى والدور

 تجنبهـا، وكيفيـة االمـراض بعـض مـن الوقاية مجاالتً وأيضا املختلفة الصحية بالخدمات املستفيد تعريف

 الخـدمات تلـك تقـدم التـى باملستـشفيات املـستفيد تعريـف عـىل يعمـل ألنـه ارشـادى اعـالنً أيضا وهو

 تقـدمها التـى الفريـدة الخـدمات خـصائص ابـراز عـىل يعمـل النـه تنافـيس اعـالن فهـوً وأخـرا وأبعادها،

 . غرها دون معها التعامل لتفضيل وذلك املستشفيات من غرها دون املستشفى

  عليها والرد االعالن حول أثرت التى االعرتاض نواحى بعض

  - :ييل ما ؤداهام االعالى النشاط عىل االعرتاضات بعض اثرت

 تحـاول سـوف ولـذا. منافـسة أخـرى مستـشفى حـساب عىل الطلب زيادة إىل يؤدى سوف االعالن أن-1

 . الصحية الرعاية خدمة تكلفة زيادة إىل يؤدى وهذا خدماتها، عن بالرتويج القيام بدورها

 باملستـشفى املـريض يقـضيها التـى املـرض أيـام عـدد زيادة إىل يؤدى االعالن أن-2

 بقبـول بأمريكـا فيجـاس الس مستـشفى قامت فمثالً رضورية، تكون ال قد والتى

  يومـان املتوسـط ىف يقـضون انهـم اتـضح والـذى والـسبت الجمعة يومى املرىض
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 االسـتخدام زيادة عىل املستشفى عملت وبذا االخرى االسبوع أيام ىف يقبلون الذين املرىض عن زيادة

 . باملستشفى قضاها رضورية غر أيام عن ودنق دفع إىل باملريض أدى ما الرضورى غر

  -:يىل كا عليها مردود السابقة االعرتاضات وهذه

 بـأى ضـارة ليـست املستـشفيات بـن فاملنافسة ولذا العرض، يفوق الصحية الخدمات عىل الطلب أن-1

 . املستشفيات جميع أمام للبقاء مجاالً والزال منها

 املرىض أعداد ىف املتمثلة أدائها عن الناتجة الوفرات يعوضه تلفةاملخ االعالنية الحمالت أداء تكلفة أن-2

 . بخدماتها والتزود املستشفى مع للتعامل جذبهم يتم الذين

 التعامـل لتفـضيل املستفدين جانب من الحكم معيار هى للمرىض، املقدمة الصحية الرعاية جودة أن-3

 . املنافسة املستشفيات من غرها دون مستشفى مع

 ضـياعا تعـد ال مـادى مقابـل فيها يدفع والتى باملستشفى املريض يقضيها التى الرضوية غر اماألي أن-4

 ىف والتحـسن بالراحـة يشعر طاملا باملستشفى للقضاء حاجته مدى يشعر الذى الوحيد هو النه عليه،

 . صحته

 يعـود لـذىوا الشخـىص االتـصال وهو الطبية الخدمات مجال ىف آخر تعبرا ويعطى  :الشخىص البيع)2

 ويعتـرب الخدمـة، مقـددم مـع لوجـهً وجهـا العميـل وجود ورضورة الطبية الخدمات لخصائص نتيجة

 املزايـا مـن العديـد ويحقـق الطبية، الخدمات تسويق ىف لالتصاالت الفقرى العمود الشخىص االتصال

 جيـدة ذهنيـة صـورة ترسـيخ واملـستفيد، املقدم بن الشخصية العالقة كتوطيد: واملستفيد املقدم بن

 . وخدماتها املشفى عن املستفيدين عند
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  : مارسون فيه العاملن كون ىف الشخىص البيع ميز ما إن

 الـصحية املنتجـات عـن املطلوبة باملعلومات املستفيدين تزويد خالل من وذلك املنتجات عن اإلعالن

 . الرشاء قرار اتخاذ ىف وترغيبهم

 الطبيـب الـصيدالى، الطبـي، املنـدوب الـصحية، املنظات (لبيعا رجال مارس حيث املبيعات تنشيط

 خـصم الهـدايا، املجانيـة، بالعينـات املـستفيد تزويد خالل من يلعبه الذى الدور حسب كل) إلخ......

 . إلخ......باألسعار

 مـن االختـصاصات مجال ىف والعاملن الصحية املنظات بن ما االتصاالت إن حيث عامة عالقات بناء

 بـن الثقـة تعزيز عىل تعمل خدماتهم من واملستفيدين الطبية االختصاصات ىف العاملن بن وما ههج

 والـرىض اإلشـباع تحقيـق خـالل مـن الشك حالة وتقليل املصداقية خالل من وذلك املتعاملة األطراف

 وكـأنهم نيشعرو األفراد يجعل سوف الوالء هذا وان املستفيد لدى الوالء خلق إىل تؤدى سوف والتى

 . لها الرتويج عىل ويعملون الصحية املنظمة من جزء

 نـرش بهـدف اإلعالنيـة الوسائل استخدام عىل الرسمية وغر الرسمية الجهات تركز حيث) دعاية (نرش

 عىل صحية ملنظمة أولوية إعطاء أو ميز دون من مصداقية الصحية الخدمات عن واملعلومات األخبار

 البيـع وىف املبيعـات كمية زيادة وليس الصحية التوعية هو األسايس الهدف وإما أخرى صحية منظمة

 بكافـة الصحية الخدمات أو األدوية من املستفيد) الطبي االختصاص ذوي (البيع رجال يزود الشخىص

 . الخدمة أو السلعة هذه بيع بهدف وليس وإرشاده توجيهه بهدف له النصح تقديم مع املعلومات

 ىف الطبيـة االختـصاصات ذوي (البيـع رجـال بـن وتفـاوىض شخىص اتصال عملية ىصالشخ البيع مثل

 مـن) الـصحية املنتجـات من املستفيدين (املرتقبن الزبائن من أكر أو زبون وبن) الصحية املنظات

 ).Payne1995 (التعامل عملية إمام أجل
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 وحثـه منـافع، صـورة ىف تفيداملس إىل الخدمة خصائص إيصال هو الشخيص البيع دور يكون أن يجب

 .  الخدمة رشاء عىل وإقناعه

  العامة العالقات)3

 مبارشة غر بطريقة البيع زيادة وإما البيع مهتمها وليس املستهلك مع مبارشة اتصال عملية هى  

 رجـال رجـال مهمـةً إذا حلها ومحاولة مشاكلهم عىل والوقوف املستهلكن مع املبارشة العالقات طريق عن

 املنظمـة بـن مـا أو الـبعض بعـضهم مع املنظمة موظفي بن ما أوالً العالقات توطيد هو العامة قاتالعال

 .الخارجى وجمهورها املنظمة بن وما واملوظفن

 )  الدعاية (النرش)4

 مجانـا ولكـن ملموسـة وسـائل قبـل مـن نتجـت شخـىص وغر مبارش غر اتصال عملية ويتمثل

 : ومثل

 مـن عاليـة درجـة عـىل تكـون املنـشورة األخبـار ألن الجمهـور قبل من عالية بثقة تحظى وسيلة

 . املصداقية

 تكون وإما املبيعات زيادة بهدف الصحية املنظات بها تتدخل ال األخبار هذه وصياغة إعداد إن

 ). الصحى املحرر أو اإلعالمى املحرر (مسؤولية من وتنفيذها صياغتها

 .املجتمع فئات جميع النرش يستهدف

 املنتجـات مبيعـات ىف زيادة تحدث وإما املبيعات زيادة وليس والتوعية اإلرشاد هو النرش هدف

 .النرش من األساس الهدف الزيادة مثل وال وتوجيههم األفراد وعي لزيادة نتيجة الصحية

  املبيعات تنشيط)5

 والنـرش الشخـىص والبيـع االعـالن غـر التـسويقية النـشاط أوجـه أحـد وهو

ــاىل ــارة إىل هــدفت وبالت ــصناعى املــشرتى أو األخــر املــستهلك اهــتام اث   واملــوزع ال
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 تقـديم خـالل مـن التنـشيط اسـتخدام مكـن املستشفيات مجال وىف. برشائها واقناعة الخدمة أو بالسلعة

 أو للمتربعـن تقدير شهادات أو رمزية جوائز اعطاء أو بدمائهم للمتربعن املعنوية أو املادية سواء الحوافز

 أو الوطنيـة االحـداث اسـتخدام أو ،الـربح إىل تهـدف ال التـى للمستـشفيات والجهـود باالموال ملساهمنا

 النـدوات عقـد مكـن كـذلك) #( املـوارد أو املـال أو بالـدم التـربع عـىل املتربعن لحث الثقافية أو الرياضية

 .السنة مدار عىل املختلفة الصحية واملعارض واملؤمرات

 والتعـرف العينـات توزيـع الـصحية املنظمة تستطيع فال امللموسة غر الخدمات إىل بالنسبة أما

 .وامللصقات والنرشات املفكرات توزيع عىل الصحية املنظات تعتمد لذلك. واستخدامها عليها

 مـا الصحية الخدمات قطاع حتى املبيعات لتنشيط إليها اللجوء يتم التى الوسائل أهم ومن هذا

  -:يىل

  التلفاز-1

 باعتبارهـا الوسـيلة هـذه خـالل مـن الـصحية التوعيـة حمالت نرش عىل الصحية املنظات ركزت

 اللقـاح حمـالت مثـل املـستهدف الجمهـور مـن ممكـن عـدد بأكرب االتصال وتحقق انتشارا األكر الوسيلة

 بالنـسبة كـذلك ،الـخ ... األمـراض مـن للوقاية األفراد توعية ،صحية ندوات ،الطفل بصحة االهتام ،الثالى

 .للمذياع

  الطبية والنرشيات املجالت-2

 أسـاىس بـشكل تـستهدف ألنها الصحية املنتجات عن اإلعالن مجال ىف الفعالة الوسائل من تعترب

  .املنتجات هذه رشاء ىف األساىس القرار أصحاب باعتبارهم الطبية االختصاصات ذوى
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  الطبى الدليل-3

 طبيعـة عـن متكاملـة معلومـات يتـضمن والـذى لالـدلي هـذا بإصـدار الصحية املنظات تقوم

 هـذه تقـدمها التـى الخدمات طبيعة توضح كذلك ،املحاذير ،العالج ،تركيبها ،مواصفاتها ،الدوائية منتجاتها

 .املنظات

  الطبية الندوات-4

 العلـم إليـه توصل ما آخر لعرض عقدها يتم الذى الطبية واملؤمرات االجتاعات عن عبارة هى

 لبحـث أصـالً وجـدت واملـؤمرات النـدوات هـذه وإن ،معينـة أمراض ملعالجة ومتطورة ديدةج أدوية من

 للـرتويج الدوائية املنظات معظم تستخدمها فرصة فهى بذلك واألدوية الطب مجال ىف العلمية التطورات

 عةصـنا مجـال ىف منجـزات مـن لـديها مـا الخاصـة والنـرشات عينـات توزيع خالل من العالجية ملنتجاتها

 من الدوائية املنظات لدى تتطور ما اإلطالع لغرض اإلنتاجية ملنظاتها الالزمة التقارير تعد كذلك ،األدوية

 أمـراض عن ندوة ،الرسطان أمراض عن ندوة ذلك مثال. الدوائية منتجاتها تطور لغرض منها االستفادة أجل

 .سبةاملكت املناعة نقص مرض الخاصة الندوات ،والتناسلية الجلدية

  الطبية املعارض-5

 ومـا موجـود ما عرض فيها يتمً سنويا متخصصة معارض بها عادة تقوم تجمعات عن عبارة هذه

 حيـث الدواى بشأن العالقة ذوى األطباء عليها يدعى خاصة معارض خالل من حديثة أدوية من جديد هو

 منتجاتهـا عـىل للتعرف لألدوية املنتجة املنظات تستغلها ،املعارض هذه خالل من خاصة ندوات عقد يتم

 .والتقارير والنرشات العينات خالل من منها القدمة أو الجديدة سواء الدوائية
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 الفصل التاسع

 عنارص املزيج التسويقي

 ):Personnals (األفراد -1

 تقـديم ىف املـشاركون األشـخاص مجموعـة للخدمـة التـسويقى املـزيج مـن العنـرص بهذا يقصد

الهيئـة  ،باألطبـاء تمثلونوي ،الخدمة لتلك قبولهم عىل التأثرية القوة ولهم منها للمستفيد الصحية الخدمة

 تـربط التـى العالقـة جعـل إىل األفـراد هـؤالء يسعى بحيث. إلخ ...الخدمة ىف العاملن ،االدارة ،التمريضية

 الـصحية الخدمـة خـالل مـن املنظمـة لهـذه ووالء إنـتاء عالقـة هـى الـصحية باملنظمة باملنظمة املريض

 .املقدمة

 أن مكـن الـذى القـرار مخـاطر وتوضـيح كـشف ىف داألفـرا مـساعدة إىل بحاجة املريض أن كا

 الخدمـة ومـستوى نوعيـة لـه توضـح أن يتطلب لذلك. بصحتة أساسا يتعلق لكونه العالج قبول ىف يتخذه

 غـر وكونهـا ملموسـة غـر أصـال الخدمة لكون وذلك ،وإنتاجها قبولها عىل اإلقدام قبل له املقدمة الصحية

 املـرىض الخـتالف تبعا الحاالت من غرها عن املميزة الخصوصية لها الجيةع حالة فكل وبالتاىل ،أيضا مطية

 .)1(بينهم فيا

  الصحية الخدمة تقديم ىف األفراد أهمية)1

 :)2(التالية املزايا تحقيق عىل يعمل بكونه الخدمة مقدم أهمية تكمن

 .املنظمة ىف ومهامه أهميته خالل من الخدمة مقدم أهمية تربز -أ 

 مـع األمـد طويلـة عالقـة وإدامـة تطـوير عـن مـسؤول فهو الخدمة عرض ىف أساىس عنرص يعترب -ب 

 .الزبون

 

  .131ص ،ابقس مرجع ،"الصحية الخدمات تسويق "،البكرى تامر )1(

 .312ص ،2009 ،األردن ،املعرفة كنوز دار ،"الخدمات تسويق"،كورتل فريد. د )2(
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 .الزبون رضا عىل التأثر إلمكانية الخدمية املنظمة ىف والحيوى املبارش التاس عنرص -ج 

 .الجودة تحسن ىف مهمة الناس إدارة -د 

  الصحية للخدمات التسويقي املزيج ىف البرشى العنرص دور)2

 لـيس ألهميتـه نظرا عليه الرتكيز تم فقد الصحى التسويق مزيج ىف البرشى العنرص ألهميةً نظرا

 التـسويقية العمليـة ىف بـل ،فقط وتناسقه تكاملة عىل والعمل الصحية للمنظمة التسويقي املزيج دعم ىف

 بجهود تتطور الصحية فاملنظات ،البرشية ملواردها تعبئة بدون املنظمة أهداف تحقيق مكن ال إذ ،كاملة

 الكفـاءة مـن عـال مـستوى عـىل يكونـوا أن ينبغـى بهـم املنـوط الدور هذا يحققوا ولى موظفيها وأفكار

 .وظائفهم أداء ىف والفعالية

 التـسويق مجـال ىف دوره ،)1(جـانبن إىل يتفـرع التـسويق مجال ىف البرشى العنرص دور كان وملا

 :خالل من عام بوجه

 .التسويق ببحوث لقياموا التسويقية املعلومات توفر ىف دوره -أ 

 .التسويقية البيئة ىف الهامة الداخلية العوامل كأحد دوره -ب 

 .التسويقية االسرتاتيجية وضع ىف دوره -ج 

 : خالل من الصحية الخدمات ومنها الخدمات وبيع إنتاج ىف اسرتاتيجى كعامل دوره -د 

 باملنافع وإعالمهم ،ةمالم أماكن وىف مناسبة أوقات ىف للمرىض وتقدمها الصحية الخدمات إنتاج -1

 .املنظمة فيها تتعامل التى الخدمات من خدمة كل تحويها التى

 جامعـة ،دكتـوراه شـهادة لنيـل أطروحـة ، "الريفيـة والتنميـة الفالحـة بنك حالة – رصىفامل القطاع ىف التسويق دور" ،محمد زيدان )1(

  )بترصف.(279ص ،2004/2005 الجامعية السنة ،التسير وعلوم اإلقتصادية العلوم كلية ،الجزائر
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 حيث يقوم العاملن بالعمل املـستمر عـىل تطـوير الخـدمات الـصحية ،تطوير الخدمات القامة -2

 وذلك اعتادا عـىل بحـوث ، وخاصة تلك الخدمات التى مر مرحلة انحدار،املعروضة ىف السوق

 .متابعة سلوك املريضالتسويق و

عرض الخدمات الصحية وبيعها ضمن سياق مناسب للمريض عىل الصورة التى يـرىض بهـا هـذا  -3

 .األخر

 املواصفات النموذجية لألفراد العاملن باملنظمة الصحية)3

 : )1(من أهم املواصفات التى يجب أن يتصف بها األفراد العاملن ىف املجال الصحى ما يىل

 .نى القدرة عىل التعبر بوضوح شفاهة أو كتابة عند االتصال باملرىض والتعامل معهم ويع:االتصال-

 . إظهار االهتام مشاعر وأحاسيس ووجهات نظر املرىض:الحساسية تجاه املريض-

 القدرة عىل تغير مط أو أسلوب تقديم الخدمة ما يتناسب أو يتكيف مع احتياج وميـول :املرونة-

 .كل مريض عىل حده

 واملتمثلة ىف الفهم الكامـل للخـدمات الـصحية التـى تقـدمها املنظمـة الـصحية :عرفة الوظيفيةامل-

 .وكذلك السياسات واإلجراءات املتعلقة بالتعامل مع املرىض

  حـسن املظهـر وتـرك انطبـاع إيجـاى ومحبـب لـدى املـرىض بـصفة عامـة والـزوار بـصفة:املظهر-

 . خاصة

 – عـان – دار الخامـة للنـرش – الترشيع الـصحى واملـسئولية الطبيـة – عبد املهدى بواغنة، إدارة املستشفيات والخدمات الصحية )1(

  .33 ص2003األردن 
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 والقـيم للمعـاير وفقـا الخدمـة تقديم عن املسؤول املوظف جانب من االلتزام :والنزاهة الكرامة-

 .املرىض مع التعامل عند االجتاعية واألعراف األخالقية

 املـرىض ملطالـب الـرسيعة االسـتجابة تعكـس وبطريقـة املحدد الوقت ىف الخدمة تقديم :املتابعة-

 .لهم املقدمة بااللتزامات والوفاء وعوائلهم

 التـى – الـصحية بينها ومن – الخدمات ملنظات الهامة النقطة أن ىلإ الكتاب بعض )1(أشار وقد

 عـىل الرتكيـز ورضورة العـاملن مهـارات تنمية ىف االستثار هى الجودة مستوى واالرتقاء التميز إىل تهدف

  : الصحية للمنظمة البرشى الكادر تدريب عند التالية النقاط

 .افسيةالتن القدرات تنمية ىف الخدمات جودة أهمية

 .فيها والعاملن الصحية املنظمة سمعة أهمية بن الربط

 .العاملن تدريب برامج تدريب برامج وبن املنظمة أهداف بن الربط

 عـىل تـأثر امللموسية عدم مشكلة تبقى التسويقى املزيج ضمن العنرص لهذا الكبرة األهمية رغم

 الخدمـة جعل ىف بارزا دورا للخدمة املادى الدليل رصعن يلعب وبالتاىل ،للمرىض الصحية الخدمة رشاء قرار

 .ملموسية أكر الصحية

 ):Physical evidence (املادى الدليل -2

 النوعية من الدرجة أو املستوى ذلك اكسابها يستوجب األمر فإن الخدمات ملموسية لعدم نظرا

 :خالل من وذلك ما حد إىل امللموسية إىل أقرب تجعلها التى

 .والتشخيص العالج ىف املستخدمة األدوات

 .الرسيرية التجهيزات

 .الصحية للمنظمة الفندقية املستلزمات

 .الخ....التكييف ،األبنية ،االثاث

 .212ص 2005 القاهرة – الجامعية الدار – املتخصصة الخدمات تسويق ،نبعاه أبو العزيز عبد )1(
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والشك بأن هذه العنارص وغرها ىف املنظمة الصحية مكن أن تخلف الراحة والرضا املسبق لـدى 

لك أثناء تلقيـة للخدمـة الـصحية أو قبلهـا وحتـى املريض ىف تقبله للعالج أو للمنظمة الصحية سواء كان ذ

 .بعدها

كافـة الرمـوز املاديـة أو املنتجـات املـستخدمة ىف عمليـة اإلتـصال " ويقصد هنا باالظهار املادى 

 .)1("االنتاجى للخدمة الصحية 

 وهذا األمر من شأنه أن يولد االشعار املبكر لدى املريض ىف تقييم الخدمة له واتخاذ قرار الـرشاء

وذلك فإن القامن عىل تسويق الخدمـة يـسعون إىل . لهذه الخدمة من هذه املنظمة الصحية أو من غرها

إبراز الجوانب املادية وغر املادية ىف املنظمة الصحية والتـى تتمثـل ىف تـصميم وترتيـب ونظافـة املنظمـة 

ختيار املناسـب ملوقـع تقـديم  واال، وخدمات التمريض املضافة التى تقدم للمريض والراقدين فيها،الصحية

الخدمات الصحية املختلفة داخل املنظمة الصحية ومـا يحقـق الـسهولة واليـرس عـىل املـريض ىف انجازهـا 

فالوجود امللموس للخدمة هو الشئ الذى مكن ملـسوقى الخدمـة فـرض الرقابـة عليـه إىل حـد مـا . إلخ....

 .الذى يأخذه املريض عن املنظمة الصحية بعد مغادرته لهاوالتى تعود ىف النهاية إىل خلق اإلنطباع اإلجاى 

 :أهمية الدليل املادى

 :)2(تكمن أهمية الدالئل املادية امللموسة ىف أنها تحقق املزايا التالية

 .يفيد ىف إضافة القيمة لخدمة الزبون -أ 

بغـرض وذلـك  ....، الالفتـات، بتقديم املعلومات للمريض من خـالل الرمـوز،يسهل عملية الخدمة -ب 

 .اإلرشاد والتثقيف

بناء التصور الذهنى املطلوب لدى الزبـون بالتـاثر ىف إدراكـه لتكـوين تقيـيم  -ج 

يقلل من مستوى مخاطرة قرار الرشاء لدى الزبـائن املحتملـن غـر القـادرين 

  .132، مرجع سابق، ص"تسويق الخدمات الصحية" تامر البكرى، )1(

 .322 ص2009ردن،  األ- عان -، دار كنوز املعرفة "تسويق الخدمات"فريد كورتل،.  د)2(
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 ىف مهـم عنـرص ألنـه الـرشاء بعـد متفاوتـة منفعـة ومـستويات اسـتهالكها قبل عليها الحكم عىل

 .الرتويجية لعنارصوا الخدمة تصميم

 عـن أخـرى مـن املـريض وبـن وبيـنهم جهـة مـن بينهم فيا الخدمة مقدمى بن التعاون يحقق -د 

 .املستخدمة الطبية والتقنيات املعلومات طريق

 تقـديم عملية ىف اليكفى هأن إال ملموسية أكر الخدمة جعل ىف املادية البنية أهمية من وبالرغم

 دخـول منـذ تـتم التـى واإلجراءات العمليات مختلف تدعيمها يجب بل املنظمة قبل من الصحية الخدمة

 .منها خروجه حتى املنظمة املريض

 ):Process (العمليات -3

 التفاعل وإدارة الصحية الخدمة تقديم وأثناء قبل تؤدى التى والفعاليات األنشطة بكافة وتتمثل

 قاعـة وىف الـصحية املنظمـة إىل املـريض ولدخـ لحظـة منـذ العمليـة إدارة وتبـدأ. ومستقبلها مقدمها بن

 :خالل من وذلك ،عدمه من املقدمة للخدمة املبكر القبول لديه يتولد إذ ،اإلستقبال

 .اإلستقبال ىف املقدمة املواعيد دقة-

 .املرىض مع التحادث وصيغ املخاطبة ىف الكيفية-

 .إلخ ...لصحيةا املريض لحالةً تقديرا الروتينية األعال عىل التجاوز ىف القدرة-

 .الطب مهنة تجسدها التى اإلنسانية السمة-

 الكفـاءات وتطـوير تـدريب هنـاك يكـون أن بـدون تـتم ال وغرها اإلجراءات هذه بأن شك وال

 الـصحية الخدمـة إنتـاج ىف الفاعليـة بـأن القـول أمكـن وعليـه ،للخدمـة والتقديم اإلستقبال عىل للعاملن

 .األخرى املنظات من بغرها قياسا للخدمة الصحية املنظمة تقديم ىف التميز عىل دليل السليم بشكلها
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 :العمليات أهمية

 :)1(ىف يساعد املنظمة ىف واإلجراءات العمليات وإدارة تصميم إن

 .والكلفة الزبون انتظار وقت بتقليل املقدمة الخدمة جودة تحقيق -أ 

 .الصحية املنظمة خولهد لحظة) الزائر ،املريض (املراجع لدى األوىل اإلنطباع يولد -ب 

 .الصحية للمنظمة املريض ومغادرة لدخول الروتينية اإلجراءات تقليل -ج 

 .للعمليات مخططة لجدولة وفقا باملواعيد اإللتزام -د 

 .للمنظمة والئهم وضان الحالين رضا وكسب محتملن زبائن جذب -ه 

 املعـاير مطابقـة مراعـاة مـع والتـدقيق التخطـيط باعتبـار للمنظمـة والفاعليـة الكفايـة تحقيق -و 

 .اإلتجاهن ىف ألثرها وإيجابيا سلبا تجاوزها وعدم املحددة

  

    

  

 .345ص ،سابق مرجع ،"الخدمات تسويق"،كورتل فريد. د )1(
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