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  مشاكل عرض اخلدمات الربيدية يف اجلزائر
  

  * براينيس عبد القادر /د
  اجلزائر –جامعة مستغامن 

  

  
  : مقدمة
بالغا بقطاع اخلدمات  واهتماماشهد العامل يف السنوات األخرية تطورا ملحوظا         

العمومية ودوره يف التنمية، كما أصبح للتسويق أمهّية متزايدة يف إدارة وتسيري مشاكل هذه 
قي أثر فعال يف النشاط التسويذلك ألنّ املبادئ والسياسات اليت هلا . املؤسسات العمومية

، أصبحت مالئمة وبشكل متزايد مع )اليت دف إىل حتقيق الربح(للمؤسسات التجارية 
النشاط التسويقي ملؤسسات اخلدمات العمومية سواء ذات النشاط الصناعي والتجاري أو 

ومؤسسات الربيد يف اجلزائر ال تعترب استثناءا من تلك املؤسسات فهي  .ذات النشاط اإلداري
فة وتفهم أسواقها ومجهورها، والبيئة اليت تعمل فيها، وتفهم املشاكل اليت حتتاج إىل معر

  .وغريها، لتتمكن من توجيه إمكاناا املتاحة يف حتقيق أهدافها... تعترضها 
  

  ــــــــــــــــــ
  brainisdz31@gmail.com: املايل, كلية احلقوق والعلوم التجارية، جامعة مستغامن، اجلزائر أستاذ حماضر ب *

          

Le résumé : 
  
       Cet Article rédige tous ce qui  concerne la spécificité de 
l’offre des services dans le secteur des services publics postaux en 
Algérie. Cette spécificité rend la production et l’offre des services 
une opération difficile et complexe. 
       Cette étude s’articule sur deux (02) Axes : 
1er Axe : Concerne les problèmes et complexité de l’offre des 
services postaux en Algérie. 
2ème Axe : Concerne les Techniques Marketing appropriées pour 
résoudre ces problèmes. 
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على الرغم من  –ومؤسسات اخلدمات العمومية يف اجلزائر ومن ضمنها مؤسسات الربيد 
اليت تصبح يف  تواجه العديد من الصعوبات واملشاكل –النمو الكبري الذي عرفه نشاطها 

  .عائقا أمام إجناز مهامها -عند غياب التسويق أو سوء تطبيقه–غالب األحيان 
  .مشاكل عرض اخلدمات الربيدية: اكلأهم هذه املش

  
البحث اإلجابة على جمموعة من التساؤالت املنبثقة عن هذا  خالل هذاسوف حناول من 

عوبات اليت تواجهها مؤسسات اخلدمات العمومية: املوضوع وهياملشاكل والص ما هي 
عدد اخلدمات للربيد يف اجلزائر عند عرضها للخدمات ؟ وهل هذه املشاكل مرتبطة بعنصر ت

أم هي مرتبطة بكل هذه العناصر أم بنوعية اخلدمات ؟ ام حبجم اخلدمات ؟  ؟ املعروضة
  جمتمعة ؟ وما هو الدور الذي يلعبه تسويق اخلدمات العمومية يف حل هذه املشاكل ؟
  :ولإلجابة على ذلك ال بد أن ترتكز الدراسة على حمورين أساسيني، نصيغهما فيما يلي

  .مشاكل عرض اخلدمات الربيدية يف اجلزائر:  ولاحملور األ
  .األساليب التسويقية ملواجهة هذه املشاكل: احملور الثاين

 مشاكل عرض اخلدمات الربيدية يف اجلزائر - ور األولاحمل

يشكّل هذا . تعرض جل املؤسسات الربيدية أشكاال متنوعة من املنتجات اخلدمية          
بالنسبة ملؤسسة '' املنتوج''هلذه املؤسسات، هو يعادل يج التسويقي العرض أول مكون للمز

  .صناعية
يواجه هذا العرض للخدمة يف قطاع الربيد يف اجلزائر العديد من اخلصوصيات       

  :والصعوبات
يشهدها تسويق  هلذا القطاع جتعله يتعرض لعراقيل خاصة ال'' الطبيعة اخلدمية''فمن جهة  -

  .ية امللموسةاملنتوجات املاد
هلذا القطاع ميكن أن تربر بعض الصعوبات اليت ال '' الطبيعة العمومية''ومن جهة أخرى  -
  .رفها تسويق املؤسسات اخلاصةعي
ومن هنا فإن صعوبات ومشاكل عرض وتسويق اخلدمات العمومية للربيد يف اجلزائر ميكن  -

، واآلخر متعلق ب ''خصائص اخلدمات''ناجتة عن سببني، أحدمها مرتبط ب  اعتبارها
  .''خصوصية تسيري املصاحل العمومية''
لربيد يف اجلزائر فإنه للخدمات العمومية ل ''اخلدمية بالطبيعة''بالنسبة للسبب األول املتعلق  -

اليت  (L’intangibilité) كعدم امللموسيةر عند اإلشارة إىل خصائص اخلدمات أكث يتضح
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للتخزين بسبب صفتها غري املادية، وتنتج وتباع  جتعل من اخلدمات الربيدية غري قابلة
وتستهلك يف آن واحد، وبسبب ذلك ال ميكن للمستعمل إمتالكها أو إدخارها أو تأجيل 

  .إستهالكها
إستحالة القدرة على ختزين اخلدمة وبالتايل تعرضها للفساد يف حالة عدم إستخدامها أو  -

 La)'' للتلف القابلية''ة إىل خاصية إضاف .بيعها، خصوصا يف حالة عدم إستقرار الطلب

périssabilité)  الناجتة من إستحالة القدرة على ختزين اخلدمة، وبالتايل تعرضها للفساد يف
  . و بيعها، خصوصا يف حالة عدم إستقرار الطلبأحالة عدم إستخدامها 

ف ، وذلك حسب تغير ظرو(La variabilité)'' التغيري وعدم التماثل''وأيضا خاصية  -
وأوقات حتقق اخلدمة، ولذلك فغالبا ما يستحيل تنميط إنتاج اخلدمة الربيدية وجعلها متماثلة، 

ويف احلقيقة ... وعلى كيفية تقدميها وظروف تقدميها. ألن اخلدمة تعتمد على من يقدمها
إضافة إىل أن املستعمل . يصعب احلصول على كفاءات وظروف مماثلة يف هذا الشأن

ومن هنا تكمن األمهية . النهائيةاج اخلدمة فإنه أيضا يؤثر على نوعيتها مبشاركته يف إنت
  .الكربى للعامل البشري يف ميدان اخلدمات وتأثريه البالغ يف تسويق اخلدمة

جتعل من  (L’indissociabilité)' 'عدم اإلنفصالية''إضافة إىل ذلك، فإن خاصية           
  . مها، وعن زمان ومكان إنتاجها وإستهالكهااخلدمة غري قابلة لإلنفصال عن من يقد

ولذلك يف جمال اخلدمات الربيدية جيب أن يكون املكان والزمان صاحلني معا لإلنتاج         
وبسبب هذه اخلصائص اليت تتصف ا اخلدمات فإنه بالنسبة للمؤسسات  .والبيع واإلستهالك

، ومن املمكن جتربته قبل إرساله، الصناعية إن كان من الصعب جدا وضع منتوج يف امليدان
  .نقله من قبل املنافسني أوومن املمنوع تقليده 

يف امليدان، ومن الصعب ضمان '' منتوج''فإنه بالنسبة للخدمات من السهل وضع        
جتربته قبل إرساله  لى من يقدمه وكيفية تقدميه، ومن املستحيلعجناحه، نظرا إلعتماده 

  . خربية والتطوير بسبب عدم ملموسيتهومروره باملرحلة امل
وإن نقله أو تقليده من قبل املنافسني هو أمر بالغ السهولة بالنظر إىل إنعدام احلماية       

    . برباءات اإلختراع
للخدمات العمومية للربيد يف اجلزائر '' بالطبيعة العمومية''ما بالنسبة للسبب الثاين املتعلق أ -

عند اإلشارة إىل  يتضحلى عرض وتسويق اخلدمات الربيدية، فإنه والذي يؤثر بدوره ع
جمموعة من العراقيل الدائمة واملؤثرة واملالزمة هلذا القطاع كهيمنته وسيطرة الثقافة السياسية 

السلطات العمومية (نتيجة العالقة العمومية النازلة ذات اإلجتاه الوحيد  بدال عن ثقافة السوق
، إضافة إىل حجم القوانني املتزايد املفروض على هذا القطاع، )مهوراجل �قطاع الربيد  �
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غياب  حرية األسعار، حرية (والذي يكبح حريته يف إستخدام السياسات التسويقية املناسبة 
ة لوعرق سويقمما يستلزم تقليصا معتربا لسلطة الت )...التوزيع، حرية اإلنتاج، حرية الترويج،

النظرة السلبية للجمهور للقطاع العمومي خلدمات الربيد الناجتة  إغفالوذلك دون . إلدماجه
عن حساسيته، نتيجة عدة أسباب أمهها سيادة الثقافة التقنية على الثقافة التجارية فيما يتعلق 

دون . )اإلهتمام باملنتوج اخلدمي على حساب العالقة مع الزبون(بسلوك وتكوين املوظفني 
للقطاع وأسلوب تسيريه الذي يفتقد للمرونة بسبب املركزية  نسيان الوضعية اإلحتكارية

السائدة،  )شبه العسكرية(القوية وكثرة الرقابة، إضافة إىل كثافة التنظيم والثقافة احملافظة 
وعدم اإلحساس بضرورة التحسني بسبب الوضعية اإلحتكارية املسيطرة ومنطية اإلنتاج 

  .والتسيري
املنتوج اخلدمي العمومي للربيد جتعل من إنتاجه وعرضه  مجيع هذه اخلصوصيات يف      

  :هذا التعقيد ميس جوانب ثالث. للمستعملني أمرا بالغ التعقيد
  تعدد اخلدمات؛ •
 نوعية اخلدمات؛ •
               .        وحجم اخلدمات •

دات لقطاع الربيد يف اجلزائر جيب أن تواجه هذه املشاكل والتعقي )اخلدمة(سياسة املنتوج 
  .بشكل خمالف متاما للمنتوجات

  :تعدد اخلدمات الربيديةمشكل : أوال
باإلضافة إىل بعض  (1) تعرض اخلدمات العمومية للربيد العديد من اخلدمات األساسية         

أنها تشكّل ''، اشكّل ما يسمى بالنظّام فيما بينهتجمموع هذه اخلدمات  (2)اخلدمات الثانوية 
  .(3)''ام الذي له خمرج يسمى اخلدمة اإلمجالية، وهو اهلدف من النظامعناصر هلذا النظ

ة ناشئة من كون هذه اخلدمات ليست كيانات مستقلة فيما بينها دون لومن هنا تنشأ مشك
عالقات، فعندما يسأل الزبون عن مستوى رضاه عن اخلدمة احملصلة، هو جييب عن الكلّ، 

ألن عرض اخلدمة . ال عن خدمة واحدة مستقلة حبد ذااعرض اخلدمة اإلمجالية بصفة عامة، 
يشكّل جمموعة وتغيري أي عنصر من شأنه أن يؤثر على اخلدمة اإلمجالية، أي على الشكل 

  .الذي ينظر به الزبون إىل اخلدمة
  



 براينيس عبد القادر/ د                             اجلزائر               مشاكل عرض اخلدمات الربيدية يف

السابع العدد -إفريقيا مشال اقتصاديات جملة        259 

بإجياد خدمات كل واحدة على حدى، وإنما إجياد العالقة والترابط فيما  األمرال يتعلق ''إذن 
ومن هنا ينشأ مشكل العالقات كما . (4) ''ا كجهاز متكامل خيدم اخلدمة اإلمجاليةبينه

 :توضحها املصفوفة التالية
  
  

  تعدد العالقات أثناء عرض اخلدمة: )01(الشكل رقم 

خدمة   
  أساسية

S.B.P  

خدمة 
  1ثانوية 
P 1  

خدمة 
  2ثانوية 
P 2  

خدمة 
  3ثانوية 
P 3  

خدمة 
 4ثانوية
P 4  

خدمة 
  ثانوية ن

P n  

خدمة 
  إمجالية
S.G  

خدمة 
  أساسية

S.B.P  

              

خدمة 
  1ثانوية 
P 1  

            

خدمة 
  2ثانوية 
P 2  

      

  

        

خدمة 
  3ثانوية 
P 3  

              

خدمة 
  4ثانوية 
P 4  

              

خدمة 
  ثانوية ن
P n1  

              

خدمة 
  إمجالية
S.G 

              

  

 .L’offre de Services : Concepts et décisions  Pierre Eiglier, Eric Langeard      :املصدر

W.P N° 275  
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تسعى السياسة التسويقية تسعى لتعمري كل اخلانات بطريقة تأخذ بعني اإلعتبار تأثري       
ويتعقّد األمر أكثر يف حالة إرتفاع عدد اخلانات . كل خدمة على باقي اخلدمات األخرى

  .)مثل حالة الربيد (
لنظر إىل أنه  كلّما إرتفع عدد اخلدمات املعروضة كلّما إرتفع خطر هذا التعقيد با حيدث''

كون األمر غري جيد بالنسبة لكلّ واحد منها، ومعىن ذلك إرتفاع خطر حفظ النوعية 
خدمة واحدة إمجالية ينتج عنه + خدمة  14وكمثال على ذلك فإن نظام يعرض ... اإلمجالية
 .''عالقة متبادلة 105

التجهيزات، املوظفني لإلتصال، باقي : هذا التعقيد على إختيار بالنسبة للمنتوجينعكس         
أي صنف العالقات التأثريية بني مجيع العناصر من جهة، والزبون من جهة ... العناصر املادية

هذه املشاكل . وأيضا ينتج عنه العديد من املشاكل التي متس بالنوعية النهائية للخدمة. أخرى
  (5)  :رها يف احلاالت الثالثة التاليةميكن حص

، فإنه سيصبح ) اجلزائريفحالة الربيد (القطاع العديد من اخلدمات األساسية  يعرضعندما  /1
وإلرضاء هذا اخلليط من . )، وإنتظارات خمتلفةتهلم دوافع، سلوكا(يواجه خليط من الزبائن 

  .ا أمر صعب حتقيقهوهذ. الزبائن فمن الضروري اإلنسجام مع كل واحد منهم

تلفة خاملشكل الثاين الذّي يؤثّر على نوعية اخلدمات املرتقبة هو إختالط هذه القطاعات امل/ 2
املشكل واخلطر هنا يكمن يف العديد من األحيان يف . من الزبائن أمام نفس احلاجز املادي

عدم إرضاء أي  عدم التخصص يف أي قطاع من القطاعات املختلفة، وهذا ربما يؤدي إىل
 .زبون من الزبائن

 :املشكل الثالث ينشأ من صعوبة تقييم وتقدير قدرات اخلدمة األساسية/ 3
ما هي القدرة ؟ كيف نضمن أن جيد الزبون مكانا وخدمة يف الوقت الذي يريد وبالكمية 

  والنوعية اليت يريد ؟
  : مشكل نوعية اخلدمات الربيدية: ثانيا

هذا . باملقارنة مع املنتوجات بتعدد العوامل املؤثّرة على نوعيتها النهائيةتتميز اخلدمات        
  .املشكل خيص أيضا قطاع اخلدمات العمومية للربيد يف اجلزائر

لشرح أكثر هذه الظاهرة نعرض منوذج لإلستقبال يف جمال تسيري النوعية قام بإعداده كلّ من 
Zeilhanl et Berry ،Parasuraman (6) ، مناطق للمشاكل )05(هر فيه مخس وتظ:  
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 منوذج لالستقبال يف جمال النوعية يف مؤسسات اخلدمات:  )02(لشكل رقم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :فإن هذه املشاكل ناشئة من الفروق التالية P. Kotlerوحسب 

 ال حتس املؤسسة دائما مبا ينتظره املستهلكون، وال :الفرق بني فهم املؤسسة والزبون/ 1
ولذلك مثال شركات الطريان تظّن أن . الطريقة اليت ا حيكمون على نوعية اخلدمات املقترحة

وليس  السياحأغلب املسافرين مهتمني بالطريان يف اجلو، بينما احلقيقة أن ذلك ال يهم سوى 
  .رجال األعمال

ة معايري غري من املمكن أن حتدد املؤسس: الفرق بني فهم املؤسسة ومعايري النوعية/ 2
ال معىن ألن نقول أننا سوف جنيب على كلّ املكاملات اهلاتفية : فمثال. واضحة وغري مناسبة

 2الفارق رقم 

 رجيااإلتصال اخل

 من الفم إىل األذن الوعود االشهارية جتربة سابقة

 اخلدمة املنتظرة

 ةاخلدمة املؤدا

 تفهم إنتظارات الزبائن حسب نظرة املؤسسة

 3الفارق رقم  4لفارق رقم ا

  الفارق 

 1رقم 

 5 الفارق رقم

 يف معايري النوعية ترمجة هذه  اإلنتظارات

 عرض اخلدمة 
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ومن هنا فإن حتديد املعيار . فعالوقبل اجلرس اخلامس إذا مل نكن منلك جممع هاتفي ضروري 
  .يف الواقع هليس مثل ترمجت

خلدمات ممكن أن يكون معوقا نتيجة عرض ا :الفرق بني معاير النوعية واألداء الفعلي/ 3
عمال غري حمضرين أو جد منشغلني، عطب يف التجهيزات، يف بعض األحيان : عدة عوامل

  .اخل...إدارات متناقضة
يف البنك أم يف مصلحة الربيد جند أنّ معايري اإلنتاجية اليت تدفعها إىل الفعالية القصوى  :مثال

مع توجهات التسويق اليت تدعو إىل اتصال بشوش  للعمال من املمكن أن تدخل يف صراع
  .وأخوي مع كل زبون

رة بالوعود ثإنتظارات الزبائن تكون عادة متأ :الفرق بني األداء واالتصال اخلارجي/ 4
قع يف قلب تيف احلقيقة  يوه مصلحةفمثال ملصقة تتكلم عن هدوء . املعطاة يف اإلشهار

  .طريق سريع، هذا جيعل الزبون خميبا

هذا الفرق هو ناتج عن الفروق السابقة  :الفرق بني اخلدمة املؤداة واخلدمة املنتظرة/ 5
  .إنه يستنتج من الفرق بني احلقيقة والتمني. الذكر

ولتحديد النوعية النهائية للخدمة فإنه جيب على مصلحة الربيد يف اجلزائر احترام قائمة من 
  :الشروط أمهها

  .كون مؤداة بسهولة دون تأخر وال انتظاراخلدمة جيب أن ت :األداء •
بألفاظ سهلة الفهم من طرف  ،اخلدمة جيب أن تكون مكتوبة كاملة وبسهولة :اإلعالم •

  .الزبون
  .لضمان عرض اخلدمة الضروري والتأهيلاملعلومات  ااملوظفون جيب أن ميلكو :الكفاءة •
  .املوظف جيب أن يكون أخوي، حمترم ومنتبه :البشاشة •
  .املؤسسة وموظفيها جيب أن تكون أهال للثّقة :املصداقية •
  .أداء اخلدمة جيب أن يكون تاما ومناسبا للتوقّعات :الفعالية •
املوظف جيب أن يستجيب بسرعة وبفعالية لكلّ مشكل أو حاجة : القدرة على رد الفعل •

  .للزبون
  .اخلدمة جيب أن تؤدى يف ظروف أمن تامة: األمن •
  .طة باخلدمة جيب أن تتناسب مع مستوى النوعيةاملنتوجات املرتب: املادية •
 .املوظف جيب أن ينتبه إىل رغبة وحاجة الزبون: تفهم الزبون •
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 :مشكل حجم اخلدمة الربيدية - ثالثا
وتغطيتها لكامل السوق الوطين، وباعتبار  منتجاتهقطاع الربيد يف اجلزائر باعتبار تعدد          

عف استثماراته مقارنة بالطلب احلقيقي أصبح يعاين من الطلب املتزايد على خدماته وض
  .مشكلة  يف حجم خدماته املعروضة باملقارنة مع مستوى الطلب املرتفع غري امللبي

وكمثال على ذلك يف قطاع االتصاالت، فإن ضعف االستثمار قد ترجم بطلب مرتفع غري 
  .للقدراتملبي، بسبب عدم كفاية التجهيزات واالستعمال غري الفعال 

ما ننتج عنه يف املاضي ازدحام يف اخلطوط اهلاتفية وخنق االتصاالت على املستوى        
  . وضياع لألوقات بسبب طول اإلنتظارالوطين 
أما حاليا بذلت جمهودات جبارة سامهت يف التقليل والقضاء على هذه املساوئ       

شكلة يتعلق األمر هذه املرة بصعوبة إجناز باإلضافة إىل هذا، هناك انعكاس سليب آخر هلذه امل
توقعات للطلب اإلمجايل بالنسبة خلطوط اهلاتف، ألن العديد من اجلمهور غري حمضر لطلب 

وأيضا رداءة . االشتراك، بالنظر إىل طول فترة االنتظار، واحتمال عدم املوافقة على الطلب
وأيضا بسبب  ،)إخل... ية املكاملة ظاهرة االزدحام على اخلطوط، سوء نوع(نوعية اخلدمة 

  .)...جيزي، جنمة،(باهلاتف النقال  وجود اإلحالالت الكثرية واملتعددة املرتبطة

  األساليب التسويقية ملواجهة هذه املشاكل - احملور الثاين

يف إطار مواجهة هلذه املشاكل اخلاصة ملؤسسات الربيد يف اجلزائر تسويق اخلدمات         
كلّ هذه األساليب مكيفة ومتأثّرة بالطبيعة غري . دمة، يقترح العديد من األساليببعرض اخل

وتم من جهة مبعاجلة نوعية اخلدمة، ومن جهة أخرى مبعاجلة . امللموسة للمادة املعاجلة
  .مشكل حجم وتعدد اخلدمة

  :األساليب املرتبطة بنوعية اخلدمة- أوال
نا أن أغلب األساليب التسويقية متنح األولوية ملعاجلة ال جيب أن نستغرب إذا وجد        

فإنّ  Eric Langeard et Pierre Eiglierألنه حسب . مشكل النوعية يف اخلدمات
  .وسة هو أشد تعقيدا بالنسبة للخدماتامللم للمنتجاتمشكل النوعية الذي هو معقّد بالنسبة 

  :السبب األول هو كون هذه النوعية مركبة من عنصرين اثنني
 )غري موضوعي(واآلخر رمزي . أحدمها موضوعي متعلّق باملكونات املادية للمنتوج         

املوضوعي ميكن التأكد منه قبل إستهالكه يف إطار  .متعلق برضا املستهلك ونظرته وتوقعه
ك ولكن بالنسبة للخدمات باعتبار أنّ اخلدمة تنتج عملية اإلنتاج قبل أن يصل إىل املستهل
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وتستهلك يف آن واحد، فال ميكن احلديث عن النوعية املوضوعية إالّ بالنسبة للتجهيزات 
  .)عارضو اخلدمات(املادية أو املستخدمني لالتصال 

ير ال ومن هنا فإن نوعية اخلدمة مل تعد يف احلقيقة سوى نوعية للنتائج، ولذلك فاملس        
  .ميكنه التأكد من النوعية إال بعد وضع اخلدمة يف متناول الزبون وبني يديه

خدمة '': كما يلييف مصلحة الربيد تعريف لنوعية اخلدمة وضع صبح من املمكن ولذلك ي
  .(7) ''ذات نوعية هي عبارة عن احلكم الذّي يصدره زبون راض يف وضعية معينة

 Langeard et Eiglier لتعقّد نوعية اخلدمة حسب نفس الكاتبان أما السبب الثاين        
  .فإنه يرجع إىل نسبية اخلدمة اإلمجالية التي على أساسها يقيم الزبون نوعية اخلدمة

فزبونان يتصالن بنفس املصلحة الربيدية ويتلقيان نفس اخلدمة، ومع ذلك فقد يكون لكل 
ويرجع ذلك الختالف أمناط حيام . دمة اإلمجاليةمنهما موقف خمتلف ونظرة متباينة عن اخل
  .وتوقعام األولّية من املصلحة أو اخلدمة

وهذه النسبية قد حتدث لدى نفس الشخص الواحد عندما يزور املصلحة اخلدمية يف        
إذا زار إطار مؤسسة فندق حيصل فيه على ''وكمثال على ذلك نذكر أنه . وضعيتني خمتلفتني

ولكن خالل عطلة األسبوع ملّا يقرر . سيكون جد مسرورابال شك ال دبلوماسي، فإنه استقب
هذا اإلطار اصطحاب زوجته إىل نفس الفندق فإنه سوف لن يرتاح إذا تلقى نفس تلك 

  .''أساليب االستقبال
رب يرجع باألساس إىل عدد معتيف قطاع الربيد  يف اجلزائر ويف احلقيقة أن حتسني نوعية اخلدمة 

  :من أهم هذه العوامل نذكر. من العوامل واملتغريات الواجب احترامها
  ؛أمهّية التجزيء يف عرض اخلدمة •
 ؛أمهية مشاركة املستخدمني يف حتسني اخلدمة •
 ؛أمهية البساطة يف عرض اخلدمة •

معىن حتسني النوعية هو إجياد التناسب والتالؤم بني  : أمهية التجزيء يف عرض اخلدمة -1
هذا يتطلب . من جهة وبني إنتظارات وتوقعات الزبون من جهة أخرىالربيدية  اخلدمة عرض

تقييم دقيق وصادق للخدمة املعروضة جلعلها متناسبة مع رغبات اجلمهور، أحسن طريقة  
إلجناز هذا التقييم هي جتزيء اخلدمة إىل جزيئات صغرية مثّ حتديد لكلّ جزيء من اخلدمات 

  .ة خاصة بهسياسة جتارية مفصل

وقبل ذلك جيب على مسؤول التسويق أن يدرك بالتفصيل خمتلف صالحيات اخلدمة        
  .التي هلا آثار مباشرة على إرضاء املستهلك
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وكمثال على ذلك نذكر تلك الدراسة اليت أقيمت على زبائن خدمات البنك يف الواليات 
قيم على أساس سبع معايري خمتلفة، ميكن املتحدة األمريكية واليت بينت نتائجها أن البنك 

   (8 ) :)حسب األمهية املتنازلة(ترتيبها بالشكل اآليت 
  .سرعة اخلدمة ••••
 .)روح اخلدمة (االنتباه املتحصل عليه من قبل عارض اخلدمة  ••••
 .تأدب املوظفني ••••
 .القدرات التقنية للموظفّني ••••
 .أوقات االفتتاح ••••
 .الشروط املالية للحسابات ••••
  .لومات على اخلدمات البنكيةنوعية املع ••••

  :جند )تأدب املوظفني(لعنصر الثالث بالنسبة لفمثال : كل ما سبق ميكن جتزئته إىل عدة عناصر
  مجال الشباك؛ •
 ؛نوعية اإلتصال البشري •
 ؛موقف املوظف أثناء طلب منه معلومات •
 ...اخل •

، الربيدية قي اجلزائر  دمةإذن من املهم جدا التركيز على أمهية التجزئة يف عرض اخل        
مليون دوالر فقط  2أكثر من  1982سنة أنفقت اخلطوط اجلوية الكندية جند مثال أن ولذلك 

طائرات للمسافات البعيدة، ليس بسبب قدم هذه الطائرات،  10إلعادة الترتيب الداخلي ل 
بحت تتلخص يف ي أصسألن سياستها بالنسبة للنقل العابر لألطل. ولكن ألسباب جتارية حبتة

مث اقتراح لكل (، ولكن مع أكثر تفرقة فيما بينها 3إىل  4التقليص من عدد الدرجات من 
  . (9) '')درجة خدمات خاصة ومزايا خمتلفة

يكمن يف صعوبة التحكم يف التجزئة، ألن هذه  يف قطاع الربيد يف اجلزائرولكن املشكل        
ومن . أي جزء منها ميكن أن يؤثر على جمموع اخلدمة التجزئة متعددة وكثرية، وربما إمهال

، وبالتايل صعوبة تسويق الربيدية هنا تكمن صعوبة التحكّم يف النوعية يف جمال اخلدمات
  .   اخلدمات

من أهم اإلجراءات الرامية لتحسني النوعية  :أمهية مشاركة املستخدمني يف حتسني اخلدمة -2
يف أكثر ''ك املستخدمني يف سائر الوظائف التنظيمية، ألنه اإلمجالية للخدمة نذكر إشرا
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أخذ (قيمة زائدة عندما يعرب عن طريق املوظفني  يكسباألحيان ترويج اخلدمات اجلديدة 
   .(10) '')...آرائهم، استقراء رأيهم للتحسني،

ذا هذا اإلجراء بال شك إىل تدعيم وحتسني صورة عالمة املصلحة، خاصة إسيؤدي        
، )خدمة½ منتوج و½  (تبيع خدمة صعبة نوعا ما  )مثل قطاع الربيد(كانت هذه املصلحة 

  .ومنها من هو غري معروف جيدا لدى كل اجلمهور
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن زبون هذا القطاع ال يتصرف فقط كمستهلك،        

باعتبار العالقات (واطن ، وأيضا كم)ينشئ عالقة مع املوظّف(كفرد  اومستعمل ولكن أيض
  .)الواسعة التي تربط هذا القطاع مع السلطات العمومية

اجلمهور، طبقات  منموجهة إىل طبقات واسعة يف اجلزائر ومبا أنّ كل عمليات قطاع الربيد 
  .فهذا يعطي أمهّية خاصة إلشراك املستخدمني يف إنتاج وبيع اخلدمة... متنوعة وعادة متفرقة 

مما ال شك فيه أن عرض اخلدمات أمر معقّد، حل هذا  :ية البساطة يف عرض اخلدمةأمهّ  -3
  (11) :التعقيد يعتمد باألساس على عامل البساطة، هذه البساطة ختص جانبني

  .يتعلق بالتنظيم الداخلي :األول
   .   يركز على الزبائن :الثاين

إدماج التكنولوجيا اجلديدة، (يد فعلى املستوى الداخلي، جيب أن تظهر اإلدارة بثوب جد
  .)...إدخال اإلعالم اآليل، متدين التجهيزات املادية، العناية باملظهر اخلارجي للموظفني

بشكل عالقتها مع الزبون، باعتباره الربيد يف اجلزائر ومن جهة أخرى جيب أن تم إدارة 
الدور املركزي أيضا، العنصر املشترك أمام كلّ األداءات اخلدمية للمصلحة، بل صاحب 

  :وضح ذلكوالشكل التايل ي
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  ''الدور املركزي للزبون جتاه خمتلف األداءات اخلدمية للمصلحة'': )03(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 « Pierre Eiglier, Eric Langeard. « L’offre des services : Concepts et décisions: املصدر
  .لتجهيزات املاديةا     م.ت
  .املستخدمني لإلتصال     إ.م
  .خدمة ثانوية     ث.خ
  .خدمة أساسية     أ.خ

 م.ت

 أ.ع إ.م

 م.ت

 إ.م
خ.ت

خخ

 م.ت

 2ث .خ

 م.ت

 إ.م

 م.ت

 إ.م

 نث .خ

 3ث .خ

 الزبون

 اخلدمة اإلمجالية



 براينيس عبد القادر/ د                             اجلزائر               مشاكل عرض اخلدمات الربيدية يف

السابع العدد -إفريقيا مشال اقتصاديات جملة        268 

من هذا الشكل ميكن إظهار إىل أي مدى هو مهم كون جتانس اخلدمات تابعا         
للمستعمل ال نابعا من ظروف املؤسسة، ألنه حبكم ذلك حيكم الزبون على النوعية النهائية 

  .ة اإلمجاليةللخدم

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ وجود هذه التعددية يف اخلدمات جيب أن يأخذ        
فرضا . صعوبة العرض تكمن يف صعوبة معرفة عوامل الرضا. ةبعني االعتبار عند عرض اخلدم

تؤثّر الزبون يعود يف جزء إىل اخلدمة الرئيسية، ويف جزء آخر إىل اخلدمات الثّانوية، وربما 
  .سوء نوعية خدمة ثانوية بسيطة على النوعية اإلمجالية لكامل اخلدمات

ميكن اقتراح لقطاع الربيد يف اجلزائر بعض التطبيقات النوعية إضافة ملا سبق  ،وأخريا       
  (12) :تشترك فيها كل املؤسسات اخلدمية الناجحة يف العامل

 Club Méditerrané, Waltمؤسسة مثل  إنّ :فلسفة للنوعية متبعة منذ القدمي )1

Disney   أو Hilton تم  حيرص م. منذ القدمي بالنوعيةتكون املعايري بأن كثريا وها رسي
مثل (هتمام هو حاضر أيضا عند مؤسسات هذا اإل. حمترمة حىت قبل األهداف املالية

Novotel, Mc Donnald’s ...(.  

فمثال على . ة نوعية ثابتة مرتفعةعرض املؤسسات الرفيتع :مستوى مرتفع ملعايري النوعية )2
حيكمون على أنّ اخلدمة جيدة أو عالية، وإنّ أي  SWISSAIRمن مسافري  %  96األقل 

  .خطأ يستوجب إرسال برنامج للتحسني
 .تتبع املؤسسات دائما مستوى رفاهيتها باملقارنة مع املنافسني: تتبع منهجي للكفاءات )3

بطاقة، تطلب فيها من  700.000كلّ سنة ما يقارب  Général Electric فمثال ترسل
فيما يتعلق وقد ميكن للمؤسسات أن ختتار عينات وتطلب منها رأيها . الزبائن تقييم خدماا

  .اخلدمة من ناحية األهمية ومن ناحية األناقة والرفاهمبستوى 

ؤسسات اخلدمية فهمت أن إرضاء أحسن امل :إرضاء املوظفني يف آن واحد مع الزبائن )4
 يستوجب عليها. الزبون مير عرب إرضاء املوظف نظرا للدور الذي يقوم به يف تقدمي اخلدمة

أنها تم بالقياس املستمر ملستوى . ازاة اجلهود املبذولةواحلفاظ على جاذبية رياضية مب األمر
يت هلا برنامج رائع عن ال Walt Disneyوكمثال على ذلك نذكر شركة . رضا موظفيها

  .كيفيات اإلعتناء، التدريب والتكوين ملوظفيها
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  :ةاألساليب املرتبطة حبجم وتعدد اخلدم - ثانيا

باعتبار أن النشاطات اخلدمية مستهلكة لليد العاملة، فإن كلفتها  :أمهية حتسني اإلنتاجية -1
جم هذه اخلدمات هي أساليب لذلك فكلّ األساليب الرامية إىل حتسني ح. مرتفعة باستمرار

يف جمملها ترتكز على تنمية اإلنتاجية، ألن العديد من اخلدمات حىت وإن مل تكن قد وصلت 
بتحسني ثار حتسني اإلنتاجية ستسمح آصل إىل ذلك ملّا تس ااجلمهور بكميات كافية فإ لدى
  .خفض التكلفة ورفع اإلنتاجو

  (13) :رق لتنمية إنتاجية العمل يف اخلدماتط (06)، فإن هناك ستة Ph. Kolterوحسب 

هي تدعيم تأهيل العمال على كامل املستويات اهليكلية وذلك بفضل التجنيد األحسن  :األوىل
  .والتكوين املرتفع

  .هي الرفع من العرض الكمي بداللة الوقت :الثانية

أمتتة قطاع : مثال( تنميط اخلدمة وذلك عن طريق أمتتة كامل أو جزء من اإلنتاج :الثالثة
وهذه السهولة أصبحت . اإلتصاالت يف اجلزائر تسري يف نفس اجتاه تسهيل مرور املعلومات

  .)تؤثّر على حتفيز الطلب واالستجابة له

  .هي التحضري للتطور التكنولوجي :الرابعة

  .البحث عن تنمية املتواجد :اخلامسة

  .دميةحتويل إىل الزبون بعض العمليات اخل :السادسة
من مشكل اإلنتاجية إىل درجة إمهال زيادة االهتمام ال جيب ''وأخريا وهذا مهم        

  .(14)''النوعية، األمر الذّي سيكون ضد اإلنتاجية

يف جمال اخلدمات العمومية هناك  :مراعاة خصوصية اإلنتاج العمومي للخدمات -2
هاتان اخلصوصيتان .تبطة بإلغائهاواحدة متعلّقة بإرسال اخلدمة، واألخرى مر ناتخصوصي

  : خفض اإلنتاجية ويفتؤثران بصورة حمسوسة يف الرفع من التكلفة النهائية للخدمة 

عادة الطريقة املنتهجة يف  P. Ramagni L.Hermel etفحسب : لاففيما خيص اإلرس* 
  :تعملني الذيناخلدمات العادية والتي تسمح بالربح فيما خيص الفعالية هي التركيز على املس

 .يعدون جد مهتمني •
 .)فيما خيص احلاجات(هم أقرب إىل اخلدمة اجلديدة  •
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التركيز هنا (بينما يف اخلدمات العمومية للربيد يتعلق األمر بإرسال واسع ومكلّف         
  .وهذا ما جيعل اإلرسال مكلّفا، وعدد املنتوجات حمدود ومنطي. )على كامل اجلمهور

فحسب نفس الكاتبان، عندما تبلغ اخلدمة يف دورة حياا مرحلة  :ص اإللغاءأما فيما خي* 
  .الشيخوخة فيناسب أكثر إلغائها من احلفاظ عليها اصطناعيا بتكاليف مرتفعة

بينما يف اخلدمات العمومية للربيد ، إنّ اإلدارة ليست مستعدة ألخذ أي قرار فيما        
ة، مث أن الغياب شبه الكلّي للمحاسبة التحليلية جيعل خيص إلغاء خدمات مكلفة أو قدمي
  .احملاسن، للخدمات املمنوحة/اإلدارة عاجزة أمام تقييم التكاليف 

مثل الطرق للّنقل، وضرورية هذا باإلضافة إىل اعتبار خدمات الربيد وسائل أساسية        
  .جيعل من الصعب جدا إلغائها حىت وأن كانت نوعا ما مكلّفة

  

  :امتةاخل
  :مما تقدم ميكن استنتاج ما يلي

عنصر من عناصر املزيج التسويقي، يستخدم مبعناه الواسع يف قطاع الربيد أن املنتج  -1
  ...ليغطي السلع واخلدمات واملنظمات واألشخاص واألفكار

أن عدد معترب من املنتجات الربيدية، منتجات غري ملموسة تقدم للمستفيد دف إشباع  -2
  .ته ورغباتهحاجا
يعترب ختطيط املنتجات الربيدية يف اجلزائر حمدودا جدا، رغم التقّدم الذي أحرزته تلك  -3

فقد واجهت مؤسسات الربيد الكثري من املشاكل اليت أدت إىل إعاقة  –املنظمات يف العامل 
خطيط موضع الدراسة ال تستخدم األسلوب السليم للتالربيد أداء خدماا، ومعظم منظمات 

  .يف أداء أعماهلا
طيط منتجاا من حيث إضافة منتج أو تعترب القرارات اليت تصدرها اإلدارة بشأن خت -4

  .هامة، حيث تؤثر على الربنامج التسويقي وعلى إنتاجية املنظمة تعديله
يتطلب تقدمي اخلدمات اجلديدة من طرف مؤسسات الربيد إتباع العديد من اخلطوات  -5

  .د من املعوقات والصعوباتويتعرض للعدي
أهم معوقات ومشاكل عرض اخلدمات، مرتبطة بتعدد اخلدمات الربيدية، وبنوعيتها،  -6

  .وأخرا حبجمها
يقترح الربنامج التسويقي ملؤسسات الربيد العديد من األساليب ملواجهة هذه املشاكل  -7

يف حتسني اخلدمات  أمهّها التجزيء يف عرض اخلدمات الربيدية، مشاركة املستخدمني
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إضافة إىل حتسني إنتاجية اخلدمات الربيدية ومراعاة . املعروضة، والبساطة يف عرض اخلدمة
  .خصوصية اإلنتاج العمومي للخدمات الربيدية يف اجلزائر

التسعري، (إن إستراتيجية املنتجات تؤثر وتتأثر باإلستراتيجيات األخرى للمزيج التسويقي  -8
  .بعني اإلعتبار عند إعداد اإلستراتيجيةا ولذلك يعد مهما أخذه. )الترويج، التوزيع

  
  
  

  

  اهلوامش
  

اخلدمة األساسية هي السبب الرئيسي الذي من أجله يتجه الزبون إىل املؤسسة اخلدمية، وهي احلاجة اليت : (1)
ة األساسية يف الفندق فمثال اخلدم. )أي نشاط املؤسسة(ال ميكن للمؤسسة أن تلغيها دون أن تغير نشاطها 

  .وبالنسبة للربيد واإلتصاالت هي اهلاتف،احلواالة. هي اإليواء
هدفها . اخلدمة الثانوية هي خدمة ال حتّقق أي شرط من شروط اخلدمات األساسية، ميكن إلغائها : (2)

اخلدمة الثانوية يف : فمثالوحتسني اخلدمة األساسية، هلا أمهية دنيا باملقارنة مع اخلدمات األساسية،   مساعدة 
  .وبالنسبة ملصلحة الربيد واملواصالت هي مكتب االستعالمات. األكل لفندق 
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