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 وعلى آلو وأصحابو أمجعُت أما بعاحلمد هلل الذي أعاننا على أداء ىذا الواجب، وأنار لنا دروب العلم وادلعرفة وصلى اللهم وسلم على سيدنا زلمد    

 وتقدير كرش

 

 

 ال  الكرر عأعااء نجنة التقييمنتقدـ خب 

سهرت على إسباـ ىذا  اليت" كلثوم بن ثامر»ادلكرفة كل بامسو وعلى رأسهم اعأستاذة   
 العمل.
اعأستاذ "خوضري رشيد" دلا بذلو  والعرفاف إذلوعرفانا منا بانجميل نتقدـ خبال  الكرر 

من جهد وسعة صدر وما قدمو من توجيهات وآراء، أمده اهلل بوافر الصحة والعافية 
 وجزاه اهلل كل خَت.
التجاري ادلسمى الًتاضي موبايل كما نتقدـ بالكرر اخلػػػػاص واالمتناف دلالك الفااء 

 "عياضات خالد عبد الرؤوؼ" الذي استقبلنا بصدر رحب وعاملنا معاملة احلسنة.
 وإذل كل من علمنا حرفا منذ نعومة اظافرنا، واذل العائلة واعأصدقاء
 .واذل كل من مد لنا يد العوف ال سباـ ىذا العمل جزاه اهلل عنا كل خَتا

 



 

 

  
 اإلىداء"″

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات، واحلمد هلل الذي اعاناين على مسَتيت         
 واوصلٍت اذل مبتغاي

 بعد تعب ومكقة، وصلت رحليت انجامعية اذل هنايتها
 ىا انا اختم حبث زبرجي

 الذي اىديو اذل من شجعٍت على اكماؿ ىذا الطريق
 وكاف لو الفال فيما أنا فيو،من رباين وعلمٍت اذل ايب
 واذل من محلتٍت وىنا على وىن،وسهرت وربت اذل امي

 واذل كل من ساندين ومد رل يد العوف
 واذل خَت من استحق االىداء

 اذل من تعب وسهر وربمل ضغوطات
 بدوف كلل او ملل

 اذل نفسي اليت سعت ضلو طريق النجاح
 عيةوختمت دراستها انجام

 

 زىية
 
 

               
 

                                                     



 

 

 
                                             

 
                                                     

 الدنيا ارل قليباذل أحب بقاع                                                          
 اذل رفيقة عمري وهبجة زماين

 وشريرة الصباحات وونيسة ليارل ورفيقة الظهريات
 إذل مغنييت عن سؤاؿ اللئيم وصحبة االنذاؿ

 إذل مرتبيت ...
 أمد اهلل عمري يف احاانك

..... 
 إذل خَت من استحق اإلىداء
 إذل أحب الناس اذل نفسي
 وأقرهبم إذل قليب
 إذل إذلاـ
 غَت ىذاولو قلت 

 لرنت من ادلنافقُت
 

 إلهام
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 30 المبحث الثالث: الدراسات السابقة

 30 المطلب األول: الدراسات المتعلقة بمتغير الدراسة الحالية 
 32 الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية.المطلب الثاني: تميز 
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 الفصل الثاني: الدراسة الميدانية
 35 تمهيد
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 قائمة الجداول
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 53 أوجو التكابو واالختالؼ بُت الدراسات 40
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 00 توزيع عينة الدراسة حسب انجنس 40
 00 توزيع عينة الدراسة حسب العمر 40
 00 ادلستوى التعليمي توزيع عينة الدراسة حسب 40
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 المقدمة

 
 

 المقدمة



 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة
 

 ب 

اعأرباح، والتريف مع الظروؼ االقتصادية ادلتغَتة ولتحقيق ذلك البد تسعى الرثَت من ادلؤسسات اذل ربقيق         
لرجاؿ البيع وكيفية هتا، وىذا مرتبط بادلهارات البيعية على ادلؤسسة اف هتتم برضا مستهلرُت عن منتجاهتا وخدما

يوجد الرثَت من ادلؤشرات اليت تعرس حقيقة فهم حاجات ورغبات ، كما انجذب و احلصوؿ على رضا الزبوف
سة االقتصادية االف أصبحت رلربة ادلستهلك والتميز يف تقدمي اخلدمات وىذا يعترب يف حد ذاتو ميزة تنافسية، فادلؤس

حقيق أىدافها، اذ البد من إرضاء تاكرب لتحقيق رضا ادلستهلك الذي يعترب دعامة للمؤسسات لعلى بذؿ جهود 
حاجات ادلستهلرُت معرفة مهاراهتم يف رلاؿ  خالؿ تطوير معارؼ العاملُت وتنميةالزبوف واحملافظة عليو، ويتم ىذا من 

سبيزىا دل يعد يستند على الًتويج واالبترار وادلنتج واالسعار ورغباهتم وأساليب التعامل معهم فنجاح ادلؤسسة اليـو و 
فحسب بل ىو مرىوف ببناء عالقة شراكة دائمة بُت ادلؤسسة وادلستهلك. خاصة واف ادلنافسة يف الوقت احلارل 

جل البيع الناجح ىو الذي يدرؾ ر ف بكرل منفرد،معو ناء عالقة وطيدة بو زبوف أصبحت ترترز على كيفية جذب ال
ومعرفة احتياجاهتم  الزبائن، وينتهز كل فرصة متاحة لتوطيد عالقتو معو، ويسعى دائما اذل التفاعل مع الزبوفقيمة 

 تعترب مصدر من مصادر التميز. البيعيةورغباهتم وزلاولة كسب رضاىم، فادلهارات 
 :وعليو فاف مكرلة الدراسة تتمحور يف التساؤؿ االيت

 الدراسة: إشكالية -0
 من  موبايل محل التراضيية لرجال البيع على رضا زبائن يعىل ىناك تأثير ذو داللة إحصائية للمهارات الب

 ؟وجهة نظر الزبائن
 وىذه اإلشرالية تقودنا اذل طرح التساؤالت التالية:

 بيع الناجح؟لالًتاضي موبايل مهارات بيعية وتتوفر لديهم متطلبات لزلل ىل ؽلتلك رجاؿ بيع  -

 ؟القائمُت على البيععلى أداء  نوزبائالتجاري وسائل لقياس رضا زلل الًتاضي موبايل مسَت  تلكؽل ىل -
 فرضيات الدراسة: -3

 دلعانجة إشرالية الدراسة وللوصوؿ اذل اعأىداؼ ادلسطرة مت طرح الفرضيات التالية:
 .الزمةلا الدراسة ادلهارات البيعيةعينة الًتاضي موبايل  زلليف العاملُت بيع الرجاؿ  ىتتوفر لد :  H1الفرضية األولى
اصة لقياس رضا زبائنو على أداء القائمُت على اخل  ووسائل زلل الًتاضي موبايلمسَت  تلكؽل :  H2الفرضية الثانية

 عملية البيع؟

زلل الًتاضي  نائزبرضا على لرجاؿ البيع لمهارات البيعية لداللة إحصائية  تأثَت ذووجد ي :  5H ةثالثالفرضية ال
 موبايل

 الدراسة: أعلية -5
 الزبوفكسب رضا   يف تووأعليلفهم الصحيح للبيع الكخصي ا. 
  الزبوفالتعرؼ على ادلهارات البيعية ودورىا يف كسب رضا. 
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  معرفة أنواع رجاؿ البيع والاغوطات اليت يتعرضوف ذلا واىم ادلواصفات اليت غلب اف توفر فيهم لرسب رضا
 .الزبوف

  الزبوفضرورة التعرؼ على مهارة االتصاؿ واعليتها يف التأثَت على رضا. 
 

 :الدراسة اىداف -0

 حملل الًتاضي موبايل، باعتباره زلل ذباري يفًتض اف يقـو بتحقيق التفوؽ من خالؿ القوى البيعية  تكخي  حالة
 لزبائنو.تقدمي خدمات تتميز بانجودة والرفاءة، فاال عن ربقيق االستجابة السريعة 

  االقتصادية بأعلية متابعة رضا ادلستهلك، باعتباره ادلدخل اعأساسي للتحسُت ادلستمر زلاولة ربسيس ادلؤسسات
 .يف اخلدمة واحملافظة على الزبوف

 

 أسباب اختيار الموضوع:  -0
  للبحث فيو. موضوعىذه االشرالية كالرغبة الكخصية يف تناوؿ 

   باعأساليب و  البيع رجاؿب ااىتمامالبحوث اليت تورل والدافع الرئيسي الذي أدى اذل اختيار ىذا ادلوضوع ىو نق
 وادلهارات البيعية مع ادلستهلك يف احملالت التجارية.

  ر وتأثَت ذلك على مردودية عملية البيع، فكعور الزبوف أثناء عملية الكراء واالحتراؾ ادلباش ،الزبوفأعلية رضا
 برجاؿ البيع لو تداعياتو على استمرارية الكراء أو العزوؼ عن منتجات ادلنظمة، وىذا ما دفع وحتم على ادلنظمة إذل 

 كسب رضاه.كيفية  و  الزبوف معرفة طرؽ الوصوؿ اذل

 

 الدراسة: منهج -0
ادلطروحة، ففي ضوء منهج الدراسة يقصد بو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراستو لإلجابة على اإلشرالية 

مث إستخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على دراسة الواقع  ،طبيعة الدراسة واعأىداؼ اليت تسعى لتحقيقها
أو الظاىرة كما ىي يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعرب عنها تعبَتا كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها، 

درجات ارتباطها مع الظواىر اعأخرى، وىذا ادلنهج ال يهدؼ إذل وصف الظواىر وتعبَتىا كميا دبا يوضح أحجامها و 
دوات ، ومن حيث اعأووصف الواقع كما ىو فحسب، بل يتعداه إذل الوصوؿ الستنتاجاهتم يف فهم الواقع وتطويره

 قد استخدمنا مصدرين أساسيُت للمعلومات:ف مجع البياناتادلستخدمة يف 
ذبهنا يف معانجة اإلطار النظري للبحث إذل مصادر البيانات الثانوية اليت تتمثل يف ادلصادر الثانوية: حيث ا

الرتب وادلراجع العربية ذات العالقة، والدوريات وادلقاالت والتقارير واعأحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع 
 الدراسة كما نجأنا إذل البحث وادلطالعة يف مواقع اإلنًتنت ادلختلفة.
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دلصادر اعأولية: دلعانجة انجوانب التطبيقية دلوضوع البحث مت اللجوء إذل مجع البيانات اعأولية من خالؿ ا
( نسخة مت توزيعها على 52وصممت خصيصا ذلذا الغرض ووزعنا بالابط ) ،االستبياف كأداة رئيسية للبحث
 العمالء يف احملل التجاري.

 ىيكل الدراسة: -4
فصلُت الفصل اعأوؿ ػلتوي على اإلطار النظري لدراسة اما  تقسيم الدراسة اذلادلوضوع مت من اجل تغطية 

بحث اذل ل موكو مباحث  اضي موبايل، ومت تقسيم كل فصل اذلالفصل الثاين فتناولنا فيو دراسة حالة وكالة الًت 
 مطالب.

، البيعية لرجاؿ البيع دلهاراتوا: مت تقسيمو اذل ثالثة مباحث تناولنا يف ادلبحث اعأوؿ البيع الكخصي الفصل األول
رجاؿ البيع، اما ادلطلب الثاين فراف لكاف حوؿ البيع الكخصي مطالب ادلطلب اعأوؿ   على ثالثةبدوره  مقسمروف لي

 حوؿ أنواع رجاؿ البيع والعوامل ادلؤثرة على أدائهم، وتناولنا ادلطلب الثالث ادلهارات البيعية والتفاوضية.
تروف من أربعة مطالب ادلطلب اعأوؿ كاف يدور حوؿ م وأدوات قياسو الزبوفرضا اسم راف ربت ف ما ادلبحث الثاينأ

عن أدوات قياس الرضا، وادلطلب الثالث عن ربليل زلددات الرضا وعدـ الرضا ويف  الثاينمفهـو الرضا، وادلطلب 
وبالنسبة للمبحث ، قيق رضا الزبوفاعأخَت ادلطلب الرابع الذي تناولنا فيو مرونات مهارة االتصاؿ واعليتها يف رب

سابقة، اما ادلطلب الدراسات التروف من مطلبُت، اعأوؿ دراسات متعلقة بيالسابقة و  دراساتلخص  لالثالث فقد 
 احلالية.اسات السابقة عن الدراسة الثاين فراف متعلق بتمييز الدر 

الزبائن  رضا زلل الًتاضي موبايل دلعرفة مدىمت اجراؤىا بتوزيع استبياف على زبائن ىو دراسة ميدانية : الفصل الثاني
من مث ربليل االستبيانات اجملمعة ، و احملل موضوع الدراسةعن السلوكيات وادلهارات البيعية والتفاوضية لرجاؿ بيع 

 .مناقكتهاالنتائج و الفرضيات وربليلها وعرض  اختبارو 
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يف ظل الاغوطات والتحديات ادلختلفة أصبحت ادلواجهة ادلباشرة مع ادلنافسُت هتدد وجود ادلؤسسات، فلم 
يعد اىتمامها منحصر على ربقيق الربح فقط، واظلا تسعى إذل كسب زبائن جدد مع ضرورة احملافظة على الزبائن 

وزلاولة اشباعها، باإلضافة اذل ادلهارات اليت  احلاليُت، وكسب رضا الزبوف وذلك من خالؿ معرفة احتياجاتو ورغباتو
ومن خالؿ ىذا الفصل سيتم معرفة اىم ادلهارات ، يتمتع هبا رجاؿ البيع واليت تساعد يف التأثَت على قرارات الزبوف

تقسيم ىذا الفصل اذل ثالثة مباحث  البيعية اليت غلب اف تتوفر يف رجاؿ البيع، وكيفية كسب رضا الزبوف، حيث مت
 :ي كالتارلوى

 .ادلبحث اعأوؿ: البيع الكخصي وادلهارات البيعية 

 .ادلبحث الثاين: رضا الزبوف وأدوات قياسو 

 ادلبحث الثالث: الدراسات السابقة. 
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 لمبحث األول: البيع الشخصي والمهارات البيعية لرجال البيع.ا

على أساليب سلتلفة لزيادة مبيعاهتا، ومن بُت ىذه تعتمد ادلنكآت االقتصادية أيا كانت طبيعة منتجاهتا 
اعأساليب صلد البيع الكخصي، فالبيع بصفة عامة ىو وظيفة، تسعى ادلؤسسة من خالذلا اذل خلق الطلب على 
السلع، وذلك من خالؿ ربديد احتياجات ادلستهلرُت ورغباهتم، فالبيع الكخصي يعد عنصر ىاما يف أي مؤسسة، 

يرية فهو يعٍت عملية ربليل حلاجات ادلستهلرُت، ادلتوقعة ومساعدهتم يف معرفة كيفية تلبية ادلنتوج عأنو اعأكثر دينام
 لرغباهتم واقناعهم والتأثَت على اراءىم، وذلك باستعماؿ ادلهارات البيعية اليت يتمتع هبا رجاؿ البيع.

 .البيع الشخصيماىية  األول:المطلب 
يعترب البيع الكخصي من اىم الوسائل اليت تساعد ادلؤسسة يف التعامل مع زبائنها والتعرؼ على احتياجاهتم 

 ،البيع الكخصيحوؿ علومات ادلادلطلب على اىم  ىذايف  سيتم التعرؼعليهم وكسب رضاه حيث  والتأثَت
 التبادؿ بُت البائع والعميلملية واإلجراءات اليت يتم من خالذلا ع اجملهودات ىوالبيع: تعريف  

 البيع الشخصي:  تعريف أوال:
عملية اتصاؿ شخصية بُت »أنو: على  فمنهم من اعتربه، عأخرف البيع الكخصي من اقتصادي اختلفت تعاري

طرفُت، لتبادؿ ادلعلومات والسلع واخلدمات واعأمواؿ، اليت بواسطتها يتحقق تبادؿ ادلنافع نجميع اعأطراؼ، باإلضافة 
قبل رجل البيع الذي عأنو ؽلثل عملية حل مكرالت العميل، او اشباع احتياجاهتم من خالؿ ادلنتجات ادلقدمة، من 

 1". للعمالء يعترب مستكار
وبكرل مباشر لتحقيق التأثَت  ،على انو أسلوب ذو اذباىُت يف االتصاؿ بُت البائع وادلستهلك" :أياا عرؼو 

 2."ادلناسب بالفرد او اجملموعة ادلستهدفة من عملية البيع
العناصر اعأساسية وادلهمة يف  أحدعرؼ على انو: "وسيلة بيع تعتمد على االتصاؿ ادلباشر، ويعترب البيع الكخصي و 

ادلزيج الًتوغلي وؼلتلف نكاط البيع الكخصي عن باقي االشراؿ الًتوغلية اعأخرى يف اعتماده على التفاعل ادلباشر 
3بُت رجل البيع وادلستهلك للتأثَت على إسباـ عملية البيع".

 

                                                             
 .80-79 ص ،التوزيعو  للنكر ادلوسوعة دار العاشرة، الطبعة ،الشخصي والبيع المبيعات دارةإ حداد، شفيق ضمور، ىاين عبيدات، زلمد1
العلـو االقتصادية والعلـو ، قسم علـو التسيَت فرع إدارة االعماؿ، كلية مذكرة لنيل شهادة ماجستير فعالية البيع ودوره يف خلق ميزة تنافسية،، بوبرر قواميد2

 .18، ص 2010، 3التجارية وعلـو التسيَت، جامعة اؿ جزائر
ادلملرة  ،اعأوذلالتجزئة، احلقيبة ادلناىج، بائع اإلدارة العامة لتصميم وتطوير  ،مهارات البيع وخدمة العمالءادلؤسسة العامة للتعليم الفٍت والتدريب ادلهٍت،  3

 .12ص ،2000 العربية السعودية،
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عملية مباشرة بُت البائع وادلكًتي هبدؼ إقناعو باقتناء ادلنتج  انو: من خالؿ ما سبق ؽلرن أف نعرفو علىو 
عملية البيع الكخصي يقـو البائع بتقدمي رلموعة من ادلعلومات عن منتوج او  ومن خالؿوالتأثَت على قراراتو الكرائية، 

 فررة للعمالء هبدؼ اقناعهم وحثهم على شراء الكيء ادلروج لو.
 :1أنو يفصي أعلية البيع الكخ إبراز ؽلرنوأىمية البيع الشخصي: ثانيا: 

ادلستهدؼ بكرل مباشر، يعمل على إقناعو بالتعامل  الزبوفيقلل من االسراؼ يف انجهود الًتوغلية، حيث ؼلاطب  -
مع مزيج ادلنتجات لبيت تقدمها ادلؤسسة ويساىم يف ربديد مدى رضاه عن مستوى ما يقدـ اليو من منتجات 

 وخدمات.

عن ادلؤسسة وما تقدمو من منتجات  الزبوفوخلق انطباع إغلايب يف ذىن يساىم يف ربسُت صورة ادلؤسسة  -
 وخدمات.

البيع الكخصي اقل اعأنكطة الًتوغلية اليت ربتاج اذل مكرفُت على العاملُت يف النكاط، لرنها حباجة أكثر من أي  -
.يف عملها مع االخرين نكاط اخر اذل عملية التحفيز، لتحقيق النجاحات ادلطلوبة

2 

وىذا حسب ما تقدمو ادلؤسسة من  ،توجد عدة تصنيفات للبيع الكخصي: الشخصيأنواع البيع ثالثا: 
 : 3وحسب خصائ  ودرجة تعقيد منتجاهتا وتتمثل ىذه التصنيفات فيما يلي ،منتجات او خدمات

 على حسب مكان أداء عملية البيع: -2

 ويتمثل ىذا النوع على مبيعات ذبارة التجزئة ،اذل موظف ادلبيعات ادلستهلكعندما يذىب : البيع الداخلي. 
  او يتم االتصاؿ بو ىاتفيا. ،ادلستهلكالبيع اخلارجي: وىو عندما يذىب موظفو ادلبيعات اذل 

 :على أساس الوظيفة -0

  :وتزويدىم بالسلع اليت ػلتاجوهنا واخلدمات الًتوغلية اليت تساعد يف  ،وىو االتصاؿ بتجار التجزئةالبيع التجاري
ويعترب ىذا النوع من البيع  ،ويروف رجل البيع مسؤوال عن زيادة مبيعات ادلؤسسة للمستهلرُت ،زيادة كفاءهتم البيعية

لق بسلع مستقرة يف ا ما يتعوغالب ،وخاصة يف رلاؿ السلع االستهالكية ،شائع االستخداـ لدى ذبار انجملة عامة
 السوؽ.

                                                             
 .13 ، صنفسورجع ادل 1
 .253، ص 2006 عماف، اعأردف، ، الطبعة اعأوذل، دار حامد للنكر والتوزيع،االتصاالت التسويقية والترويجية ثامر البرري، 2
 .376، ص 2008الطبعة اعأوذل، دار ادليسرة للنكر والتوزيع والطباعة، عماف اعأردف، مبدئ التسويق الحديث، زكريا عزاـ واخروف، 3
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 :وذلك من خالؿ  ،من ذبار انجملة والتجزئة ،وؼلت  بتقدمي ادلساعدات للمستهلرُت ادلباشرين البيع االرشادي
ويعترب ىذا النوع شائعا يف الصناعات  ،بكرائهاواقناعهم  ،تزويد ادلستهلرُت دبعلومات عن السلع وكيفية استخدامها

 االدوية. الغذائية والريماوية وصناعة

 :وعادة ما يروف رجاؿ  ،بغرض زيادة ادلبيعات ،وؼلت  بتزويد ادلستهلرُت بادلساعدات الفنية الالزمة البيع الفني
ويوجد ىذا النوع يف حالة السلع اليت  ،ويبيعوف مباشرة للمؤسسات ادلستخدمة للمنتجات ،البيع ىنا تابعُت للمنتج

 يماوية.تتسم بالفنية مثل ادلعدات وادلاكنات الر

  :والتعرؼ عن احتياجاهتم وتعريفهم هبذه االحتياجات وإشباعها ،وؼلت  بالبيع للمستهلرُتالبيع االبتكاري، 
ويصلح ذلك بالنسبة لسلع واخلدمات غَت ادلعروفة  ،عن طريق ربفيزىم على شراء ادلنتجات والتعامل مع ادلؤسسة

بادلقارنة مع السلع اليت يستخدموهنا  ،رهتا على اشباع احتياجاهتماو اليت ال يذكروف أعليتها وقد ،بالنسبة للمستهلرُت
 حاليا.

 : 1تتم عملية البيع وفق ادلراحل التالية :مراحل البيع الشخصيرابعا: 

وذلك من  ،وذلك دبحاولة البائع احلصوؿ على مستهلرُت: البحث عن العمالء ادلرتقبُت األولى:المرحلة  .1
 والطرؽ ادلساعدة على جذب عمالء مرتقبُت. ،خالؿ استعماؿ الوسائل

أي ما يقولو وما يفعلو وعلى ما يركز  ،ػلفز رجل البيع نفسو للمقابلة البيعية :االعداد والتجهيز الثانية:المرحلة  .2
 مع ربفيز وذبهيز كل الوسائل ادلساعدة يف صلاح عملية البيع. ،جهوده البيعية

من اجل تزويد ادلستهلرُت بادلعلومات  ،أي ربقيق االتصاالت االزمة واذلادفة :االتصاؿ بالعميل الثالثة:المرحلة  .3
للوصوؿ اذل بناء والئهم للمنتجات واخلدمات  ،وزلاولة ارضائهم واحملافظة على عالقات جيدة معهم ،الرافية
 ادلعروضة.

باإلضافة اذل  ،صور(-من خالؿ أماكن ووسائل عرض )ظلاذج :عرض السلعة او اخلدمة الرابعة:المرحلة  .4
 بالطريقة اليت سبرنو من االنتفاع هبا. ،تقدؽلها وعرضها على ادلستهلك

وىنا  ،قد يثَت ادلستهلك بعض االعًتاضات عن السلعة او اخلدمة: التغلب على االعًتاضات الخامسة:المرحلة  .5
بتقدمي ادلزيد من ادلعلومات اليت تساىم يف توسيع وتصحيح معلومات  ،على رجل البيع زلاولة التغلب عليها

  تزيل يف بعض اعأحياف ىذه االعًتاضات.يتال ،ادلستهلك

                                                             
 .264ص  سابق، ثامر البرري، مرجع1
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بعد اف يكعر انو قد  ،اهناء احملادثة مع ادلستهلكيعمل رجل البيع على  :اهناء عملية البيع السادسة:المرحلة  .6
 ،قد يوقعو يف تساؤالت ذلك عأنوابعد من  ما ىويف احملادثة اذل  ال يستمرواف  ،ربقق لديو االقناع والرغبة يف الكراء

 جديدة لذلك على رجل البيع اف يدور حواره حوؿ ماذا يريد ادلستهلك وكيف يريد اف يتم.

وذلك بغية التعرؼ على  ،بعد انتهاء عملية البيع ،على مسؤوؿ البيع متابعة العمالء :ادلتابعة السابعة:المرحلة  .7
وزلاولة  ،أي االستفادة من التجربة مع ىذا العميل ،عند وبعد االستعماؿ الفعلي ذلا ،ردود افعاذلم اذباه السلع

حقق ادلستهلك  والتأكد من اف ،عند االتصاؿ بعميل اخر بصفة عامة ،تصحيح االضلرافات اليت حدثت يف ادلستقبل
 االشباع الذي أراده.

 :1منهاللبيع الكخصي أىداؼ عديدة نذكر  ىداف البيع الشخصي:أخامسا: 
 .ككف ردود أفعاؿ ادلستهلرُت ذباه السلعة اإلغلابية منها والسلبية 

 ثَت على عواطفو واستمالتها دبا ات ادلقدمة وأساليب االقناع والتأخلق عالقة دائمة مع ادلستهلك عن طريق اخلدم
 ؼلدـ ادلؤسسة وػلقق الوالء.

  ادلستهلك باستمرار على التغَتات اليت تطرأ على السلعة.ابالغ 

 .مساعدة ادلستهلك على إعادة بيع السلع ادلكًتة 

  مساعدة ادلستهلك على استعماؿ ادلنتج، وذلك بتزويده بادلعلومات خاصة يف حالة السلع ادلعقدة فنيا، واليت يتم
 2تصميمها وفقا دلواصفات ادلستهلك.

 بيعالمطلب الثاني: رجال ال
والاغوطات اليت يتعرض ذلا العاملوف  إليهمع رجاؿ البيع وادلهاـ ادلوكلة سنتطرؽ من خالؿ ىذا ادلطلب اذل أنوا 

 البيع.يف رلاؿ 
البيعية  يستخدـ مصطلح رجاؿ البيع للداللة على الكخ  الذي ؽلارس ادلهاـ واعأنكطة تعريف رجال البيع:أوال: 

احلاليُت وادلرتقبُت بغرض تعريفهم واقناعهم وربفيزىم اذل شراء ادلنتجات  ادلستهلرُتمن خالؿ االتصاؿ مباشرة مع 
 3ادلعروضة للبيع.

                                                             
 .26-25 ص ، مرجع سابق،بوبرر قواميد1
 .428-421، ص 1984، دار انجامعات ادلصرية اإلسرندرية مصر، إدارة التسويق مدخل األنظمة واالستراتيجياتزلمد صاحل احلناوي، 2
كلية الدراسات العليا   العلـو يف إدارة االعماؿ، بحث تكميلي لنيل درجة ماجستيرثر تدريب رجاؿ البيع يف زيادة حجم ادلبيعات، أ: عمار عبد اهلل إبراىيم الياس3

 .21، ص 2017والبحث العلمي، جامعة شندي، مجهورية السوداف 
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 :1فيما يلي تلخي  لرل أنواع رجاؿ البيع بناء على ادلهاـ ادلسندة لرل نوع أنواع رجال البيع:ثانيا: 
  :وىم رجاؿ البيع الذين يقوموف بالعمل يف السوؽ بالدراسة عن العمالء ادلرتقبُت واسباـ الباحثون عن الطلبيات

العمليات البيعية ذلم، ويقـو رجل البيع الباحث عن الطلبيات بالدراسة عن ادلكًتين انجدد والعمل على زيادة حجم 
ل البيع يف بعظم السلع واخلدمات خاصة ادلبيعات اذل ادلكًتين القدامى عن طريق انجهود البيعية اخلالقة، ويعمل رج

يف بيع السلع الصناعية حيث يقـو بالدراسة عن العميل ادلرتقب وتقدمي ادلنتجات ذلم وتسهيل عملية التبادؿ الفعلية 
للسلع واخلدمات وؽلد ذلم طريق التكغيل واالستعماؿ، وقطع الغيار، وإمرانية إعادة الطلب وكلما زادت ادلنافسة 

جهدا كبَتا من رجاؿ البيع وزبتلف مهمة رجاؿ البيع يف التعامل مع ذبار التجزئة عن ادلستهلرُت، يتطلب ذلك 
وربديد حجم ادلخزوف، وطرؽ كيفية البيع فيمتد دوره بالنسبة لتجار التجزئة اذل تقدمي العديد من خدمات التدريب 

اعة عادة على ما تعطيو السلع من اشباع حلاجات للمستهلرُت، وكيفية ادارتو خلدماتو واالعالف والًتويج ويرترز الب
 ورغبات ادلستهلرُت.

 العمليات البيعية ادلتعلقة بالعمالء الدائمُت او ادلترررين ورغم اف  بإسباـوىم الذين يقوموف ات: يجامع الطلب
قد يتسبب يف  عملهم يعترب روتينيا اذل د ما، فانو غلب اف يروف عمال سلططا اذ اف عدـ كفاءهتم يف أداء عملهم

فقداف ادلؤسسة لزبائنها الدائمُت، فبالنسبة اذل السلع الصناعية يقـو رجاؿ البيع دبرور منتظم على العمالء جبانب مجيع 
الطلبيات يؤدوف خدماهتم يف مجع وتوصيل ادلعلومات، والتدريب وتقدمي اعأسعار والكروط وادلنتجات انجديدة 

اف يتم عملو يف توقيت زلرم وقد يروف عمل جامع الطلبات يف موقع العمل والتطوير ادلرتقب للمستهلرُت، على 
 يتلقى باليد او بالتلفوف طلبات ادلستهلرُت ويرسلها اذل اعأقساـ ادلعنية.

  :العملية البيعية او جلب طلبات العمالء ولرن دورىم يرترز يف  بإسباـال يقـو ىؤالء مقدمو الخدمات البيعية
تزويد العمالء وتعليمهم رلموعة من ادلعارؼ الفنية ادلتعلقة بالسلع واخلدمات ادلباعة ويعمل معظمهم يف حقل السلع 

 الصناعية ويقوموف أياا بتقدمي خدمات ما بعد البيع ومن اىم انواعهم أياا:

 :م رلموعة من رجاؿ البيع الذين يعملوف مع ادلنتج ويقوموف بزيادة الوسطاء او ادلستهلرُت ى رجال البيع الفنيون
وادلتخصصُت هبدؼ اعطائهم صورة متخصصة عن نكاط ادلؤسسة ومنتجاهتا ويقوموف بتوزيع العينات واالجابة على 

 ادلتعلقة بالسلع.اعأسئلة الفنية 

 الوسطاء بأفال طرؽ البيع واعداد نوافذ العرض اخلاصة هبم : ىم ادلتخصصوف يف توعيةرجال البيع التجاريون 
 .وترتيب السلع داخل زلالت البائعُت

                                                             
 36-35ص  مرجع سابق، ،عمار عبد اهلل إبراىيم الياس1
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 تقدمي صورة متراملة لرغبات العمالء يف شرل فٍت قابل للتنفيذ دبعرفة  إليهم: ىؤالء يسند المستشارون الفنيون
1إدارة اإلنتاج لدى ادلنكاة.

 

زبتلف مهاـ رجل البيع وذلك وفقا إلمرانياتو وقدراتو وتتمثل ىذه ادلهاـ فيما : المهام المسندة لرجال البيعثالثا: 
 يلي:

عند وصوؿ مستهلك جديد فاف ادلهمة اعأوذل لرجل البيع تتمثل يف االستماع تحديد احتياجات المستهلك:  (1
رغباتو حىت واف كاف ذلك واالصغاء انجيد اليو مث غليب عليو ومن مث مساعدتو يف احلصوؿ على ادلنتجات اليت تليب 

 يعٍت توجيو العميل اذل ادلنتجات ادلنافسة.

اف تقتصر مهمة مندوب ادلبيعات على خدمة ادلستهلرُت احلاليُت فقط واشباع  غلب ال جدد:جذب مستهلكين  (2
ع معأهنا تعترب الوسيلة الوحيدة لاماف ادلبيعات والرحبية يف ادلستقبل حاجاهتم بل كذلك جذب مستهلرُت جدد 

 .احملافظة على ادلستهلرُت احلاليُت
شلثل البيع ىو خَت مصدر نجمع ادلعلومات عن أحواؿ وخصائ  السوؽ ادلستهدفة ذلك الف  جمع المعلومات: (3

 شلثل البيع ىو ادلسؤوؿ عن تزويد اإلدارة بالتغَتات يف احتياجات وسلوؾ ادلستهلرُت.

غلب على العاملُت يف رلاؿ البيع تزويد ادلستهلرُت بادلعلومات اخلاصة  نقل المعلومات الى المستهلكين: (4
 بادلؤسسة من حيث ادلنتجات واالشراؿ ادلتاحة لسياسات البيع والتسهيالت االئتمانية ادلتاحة شروط الدفع...اخل.

ومسعة ادلنكاة يقـو البائع عادة بالبحث عن ادلنتوج وما ينطوي عليو من منافع  تقديم الخدمات للمستهلكين: (5
وبالتارل فاف البائع الناجح ىو الذي وأسلوب ادلعاملة ويف العادة فاف ىذه اعأخَتة تؤثر على قرار شراء ادلستهلك 

 يستطيع الًتكيز على العوامل اليت سبيزه او سبيز ما يبيعو عن ادلنافسُت.
دمة وطريقة استخدامها فهو بذلك بالسلعة او اخل الرئيسية ىي تعريف ادلستهلكاعأدوار  أحدتعليم العميل:  (6

 يساىم بتزويد ادلستهلك بادلعرفة حوؿ ادلنتجات او اخلدمات.

تلك احلاجات  إدراؾوذلك من خالؿ ربديد حاجات العمالء ومساعدهتم على حل مشكالت المستهلكين:  (7
 .إلشباعهاوالبحث عن البدائل ادلناسبة 

 وعدـ االكتفاء بالطرؽ التقليدية. أداء وظيفتووذلك عن طريق ابترار طرؽ جديدة يف االبتكار:  (8

                                                             
جامعة الزيتونة،  كلية االقتصاد والعلـو اإلدارية،دراسة للمهارات الواجب توافرىا في رجل البيع دليل المهارات،  :البيع الشخصيد. زلمد الصَتيف، 1

 .90-89ص ، 2002اعأردف، 
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حيث من ادلفًتض اف يروف رجل البيع قادرا على ربقيق االتصاؿ الفعاؿ بالعمالء وتزويدىم االتصال الجيد:  (9
1بادلعلومات الرافية يف الوقت ادلناسب بالتعبَت انجيد.

 

 الضغوطات والتحديات التي يتعرض لها رجال البيعرابعا: 
اعأسباب اليت يسعى البائع اف يبذؿ من اجلها رلهودا إضافيا من اجل العميل احملتمل انو يتعاطف من ضمن 

ىو الذي يعيش يف ظل ىذه  معو ويتفهم شعوره فمن يعرؼ أكثر من البائع معٌت اف تروف مكغوال للغاية فالبائع
 :2ومن بُت الاغوطات اليت يتعرض ذلا البائع ما يلي، الاغوطات

  :دل يسبق اف تعرض ذلا من قبل فقد اتسع  لبائع يف رلاؿ البيع ضغوطات تنافسيةيواجو االضغوطات النفسية
فلم يعد قاصرا على ادلنافسُت احملليُت فقط بل امتد ليكمل ادلنافسُت من مجيع اضلاء العادل ومن مث  ادلنافسة،رلاؿ 
 العامل يواجو منافسُت يف العمل من الداخل واخلارج. أصبح

 :تكرل ادليزانية يف كل عاـ ارىاقا وثقال أكرب من العاـ الذي يسبقو فالبائع ليس  الضغوطات المرتبطة بالميزانية
يف حاجة اذل العمل يف مؤسسات كربى حىت يكعر بالاغوطات ادلتزايدة ذلك الف ادلؤسسات الصغرى تاع أياا 

 صعبة. أىدافا

 ردبا تروف ادلواعيد النهائية اليت يعمل البائع وفقا ذلا زلددة العمل: غوطات المترتبة بالمواعيد النهائية إلتمام الض
 من قبل ادلستهلك او ادلؤسسة او ػلددىا ىو بنفسو، واف كاف من النادر اف يتاح لو ربديد ىذه ادلواعيد النهائية.

 :لقد  ادليزانية،قد يتجاوز تلك الاغوطات ىدؼ ربقيق ادلؤسسة لرصيد جيد يف  الضغوطات المرتبطة بالمؤسسة
قامت ادلؤسسة باالنتهاء من تركيب برامج جديدة وتتوقع من البائع اف يروف بارعا يف استخدامها بعد ارسالو اذل 

 مو بالفعل برل اتقاف.دلدة يومُت فحسب يف هناية اعأسبوع وتتوقع منو ادلؤسسة اف يقـو بتطبيق ما تعل ورشة العمل

  :ها اف وال يستطيع وقت أكربيطالب الرئيس البائع ببذؿ جهد عندما الضغوطات المرتبطة برئيسو في العمل
 .يرفض البائع ما طلبو رئيسو

 :فانو سيعاين من الاغوطات العائلية عأنو يقاي الرثَت من كانت لدى البائع اسرة   إذا الضغوطات العائلية
 يقاي وقت اقل مع عائلتو  عأنوالوقت يف العمل وسيكعر بالذنب 

 :دبا انو يعمل يف رلاؿ ادلبيعات فانو ال يستطيع اف يتوقع اعأمور ادلستقبلية ادلتعلقة باعأرباح وال  الضغوطات المالية
 وىذا يؤدي اذل ضغوطا.ؽلرنو التنبؤ بالنفقات ادلستقبلية 

                                                             
 .95-94ص  مرجع سابق، زلمد الصَتيف،1
 .109-104 ، صعماف االردف، 2016دار ادلوسوعة لنكر والتوزيع، طبعة العاشرة، ال ،إدارة المبيعات والبيع الشخصي زلمد ىاين عبيدات الامور،2
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 :كلما زادت سنوات العمل دبجاؿ ادلبيعات زادت قائمة ادلستهلرُت   الضغوطات المتعلقة بالعمالء الحاليين
ويروف لدى كل فرد من ادلستهلرُت احلاليُت توقعات متزايدة والبعض منهم يروف لديو  فأكثر أكثراحلاليُت 

الحتياجات عمل جديد او متزايد ولرن يف االغلب االعماؿ تامن احتياجات مستمرة أحيانا ينتج عن تلبية ىذه ا
 للبائع تلبية احتياجات ادلستهلرُت استمرار تعاملهم مع ادلؤسسة دوف التوسع يف نكاطهم.

 :حيث أنواع الاغوطات اليت يتعرض ذلا البائع  وأكثرىذا ىو اىم  ضغوطات المتعلقة بالمستهلكين المحتملين
وقت شلرن وىو غَت مدرؾ انو هبذا االستعجاؿ غلعل البائع يقدـ  أسرعرض اخلاص بالبائع يف اف ادلستهلك يريد الع
1عرض يفتقر اذل القوة.

 

 العوامل المؤثرة في أداء رجل البيع: خامسا: 
منها ما يتعلق بنوعية ادلستهلك واحمليط الذي يعمل فيو رجل  تؤثر على أداء رجل البيع ىناؾ عدة عوامل

 أعلها فيما يلي:وسنتناوؿ 
اوضحت  وىي تلك لصفات اليت يًتكب منها الفرد وقدالعوامل الشخصية المؤثرة على رجل البيع:  -2

 باختالؼ الصفات الكخصية لديهم واليت تتمثل يف:الدراسات االختالفات بُت كفاءة رجل البيع 

  للوجو انجاذبيةالصفات انجسمية او الكرل العاـ للجسم مثل الطوؿ الوزف ادلالمح الرئيسية 
  القدرات الذىنية والعقلية والنفسية مثل الذكاء االدراؾ والثقة بالنفس واالخرين، الرغبة يف التقدـ حب ادلغامرة

 .تأثَت من ادلرونات انجسدية أكثرويعتمد سلوؾ الفرد عليها 
بنوعية ادلستهلرُت الذين يتعامل معهم سواء من  يتأثرأداء رجل البيع  ثير المستهلكين على أداء رجل البيع:أت -0

ناحية الصفات الكخصية او من ناحية نوعية اخلدمات اليت يطلبها كل نوع من ادلستهلرُت فرل رجل بيع لو مهاـ 
ائج إغلابية تفرجل البيع التقٍت ػلقق ن ،فمثال رجل البيع التقٍت زبتلف مهامو عن رجل البيع التجاري ،خاصة بو
الف ذلك من اختصاصو فاذا ارادت ادلؤسسة بناء عالقة الصناعيُت وتعاملو معهم يروف اسهل للمستهلرُت بالنسبة 

رجل وتواجد ىذه الصفات ف، ادلستهلرُت طويلة مع ادلستهلرُت غلب اف يروف رجل البيع على دراية تامة برغبات
النفسي  التأثَتجذب ادلستهلرُت يعتمد على البيع ال يعٍت بارورة اذل ربقيق نتائج جيدة الف صلاح رجل البيع يف 

 على ادلستهلك وزيادة اىتمامو.

                                                             
أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على ، دور ادلهارات البيعية والسلوكية يف ربقيق التميز يف خدمة العالء يف بيئة االعماؿ ادلعاصرة ،نبيلة ميموف1

 .43، ص 2016علـو زبص  علـو اقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف،  ،شهادة دكتوراه
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يتعرض البائع لعدة عوامل خاصة بالبيئة التسوية ومن بُت  متغيرات البيئة التسويقية على أداء رجل البيع: تأثير -3
 :1ىذه العوامل نذكر

يف سبيل االحتفاظ بنصيب  أكربادلنافسة: كلما زادت ادلنافسة كلما تطلب من رجل البيع اف يبذؿ رلهودا  -
 لذلك غلب االخذ بعُت االعتبار ادلنافسة حُت تقييم رلهودا وأداء رجل البيع.من حجم ادلعامالت يف السوؽ 

تتحوؿ بعض الصناعات من منطقة  كانت الظروؼ االقتصادية غَت مواتية مثل اف  إذاالظروؼ االقتصادية:  -
رجل البيع اذل مناطق أخرى او حدث تدىور يف القدرة الكرائية فاف ذلك يصعب من مهمة رجل البيع يف الوصوؿ 

 اذل الزيادة يف حجم ادلبيعات.

يتواجد فيها منافذ التوزيع: إذا كانت مواقع منافذ التوزيع جيدة وإذا كاف ذبار التجزئة وانجملة يف ادلنطقة اليت  -
 البيع يف ادلنطقة. رجل البيع على درجة مناسبة من اخلربة وادلقدرة فاف ذلك يزيد من احتماليات

الطلب على السلعة: إذا كاف الطلب على السلعة قويا فانو من ادلتوقع اف يصل رجل البيع اذل مستويات  -
غلب االخذ بعُت االعتبار الصعوبات اليت  عالية من اعأداء وعندما يروف على رجل البيع تقدمي سلعة جيدة فانو

 سيقابلها حىت يستطيع خلق طلب برميات مناسبة على السلعة. 

كانت الظروؼ انجوية وحالة وسائل ادلواصالت يف ادلنطقة البيعية   إذاالظروؼ الطبيعية يف ادلنطقة البيعية:  -
اذل شساعة رقعة ادلنطقة البيعية حيث  معتدلة وجيدة فاف ذلك سيزيد من مستوى أدائو والعرس صحيح باإلضافة

سيروف الوقت الذي سينفقو يف االنتقاؿ داؿ ادلنطقة البيعية الربَتة فيما كاف زبصيصو يف مقابالت فعلية مع 
 ادلستهلرُت.

رجل البيع ومنها الرفاءة عوامل أخرى: اذل جانب ىذه العوامل توجد عوامل أخرى متنوعة يرتبط هبا أداء  -
فمثال اف يقـو رجل البيع  ،فعدـ الفاعلية تعٍت بذؿ اجملهود الربَت دوف ربقيق نتائج يتوقع اف تروف جيدة ،والفاعلية

دل تتحقق أي اىداؼ من تلك الزيادة فهذا  إذالرن  ،بزيادة عدد ادلستهلرُت يف وقت قياسي فهذه تسمى كفاءة
 يفسر عدـ فاعلية أداء رجل البيع.

 

 

 

 

                                                             
 .49-50ص  نبيلة ميموف، مرجع سابق،1
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 البيعمواصفات رجل سادسا: 
 : 1أعلهاحىت يروف رجل البيع قادرا على اقناع الزبوف غلب اف تروف لديو العديد من ادلواصفات نذكر 

ادلرتبط بطبيعة وظيفتو وخصائ   ،غلب اف يتوفر لدى رجل البيع قدر مالئم من الذكاء ادلهٍتالذكاء المهني:  (2
 ،ويتوقف ذلك على ما لديو رجل البيع من معلومات فنية تتعلق بادلنتجات ادلطلوب بيعها فيو،النكاط الذي يعمل 

والقياس احلقيقي  والتوظيف ادلهٍت الصحيح ذلذه ادلعلومات بذكاء يف االتصاالت وادلقابالت البيعية مع ادلستهلك.
 ذلذه ادلهارة ىي قدرة البائع على اقناع ادلستهلك وكسب ثقتو.

غلب اف يتوفر لدى رجل البيع مستوى لع الى الترقي والتحسين في مجاالت العمل البيعي: الطموح والتط (0
وف لديو دافع ذايت وقوي لتحقيق تقدـ عاؿ من الطموح والرغبة يف ربسُت مستواه الثقايف واالجتماعي وادلادي وير

د مواجهتو صعوبات او البيع عنعدـ سيطرت نظرة التخوؼ او التكاـؤ او اإلحباط على رجل ، و مهٍت وظيفي مستمر
عدـ فقداف رجل البيع لوعيو او فقدانو ، إضافة إذل أزمات بيعيو او عند قوة احتماالت عدـ االتفاؽ مع ادلستهلك

 .ابراـ تعاقد كبَت مع مستهلك كبَتالسيطرة على انفعاالتو عندما ينجح يف 
وتتجلى  ،توفرىا يف أي وظيفة وخاصة يف رجل البيعال شك اف اعأمانة تعد من الصفات اذلامة الواجب األمانة:  (3

 .اعأمانة يف االحتفاظ بأسرار ادلؤسسة وعدـ التعامل مع ادلنافسُت
 صا على وقتو، منظما ونفعا لغَته، وببساطة ذا طبيعة ملهمة.اف يروف رجل البيع مثقفا، حري الثقافة: (4

غلب اف يروف ادلظهر العاـ لرجل البيع موحيا باالحًتاـ، الثقة، انجدية، االلتزاـ والبساطة،  المظهر العام: (5
 ومالئما لطبيعة النكاط البيعي.

 مفهوم المهارات البيعية والتفاوضية :مطلب الثالثال
 :البيعيةمفهوم المهارات  -1

 كبَتة بدرجة ادلقدمة للمستهلرُت بتوقف اخلدمة ربسُت ومنها مؤسستو عأىداؼ ربقيقو يف البيع رجل صلاح إف

 ادلهارات من جملموعة واكتسابو ادلتاحة، والوسائل الصحيحة الطرؽ ووفق وجو، أكمل على بواجباتو ومسؤولياتو قيامو على

 .البيعية والقدرات

البيع، أي ىي ىي ادلهارات اليت يتمتع هبا البائع وقدرتو على استثمارىا يف تقدمي عروض المهارات البيعية و 
 البيع عملية إسباـ يستطيع عندما يظهر البيع لرجل الفعاؿ فاعأداء ،2ادلدخل الذي ؽلرن من خاللو إسباـ الصفقة البيعية"

                                                             
 .284نبيلة ميموف، مرجع سابق، ص  1

 .286 ص نفسو،رجع ادل  2
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 البيع لعملية ترراره يتوقع بكرل واخلدمات السلع بكراء اعأفراد إقناع إذل يتوصل عندما ذلك ومثاؿ الصحيحة، بالطريقة

 .أخرى مرات يف معهم

 :انواع المهارات البيعية -2

 مثل رلاالت العمل، وخاصة فرص من العديد يف مهمة ادلهارات وىذه والسلوكية، البيعية للمهارات أنواع عدة توجد

  ومنها: .اليومية احلياة يف قيمة أياا وذلا والكراء، الدعابة، وادلبيعات، التسويق
اإلقناع  دبهمة ادلتحدث أو ادلرسل يقـو مستهدؼ، رأي ضلو اآلخرين راء آ تطويع أو ربويل عملية ىي: مهارة االقناع -

 القائم مهارة إذل ليس اإلقناع عملية وربتاج فقط، اإلقناع عن وادلسؤوؿ باحلديث القائم فهو ادلستقبل، أو للمستهدؼ

 ىذا خلق على مساعدتو أو ادلستهدؼ، لدى االستعداد بعض وجود إذل أياا ولرن فقط اإلقناع عن وادلسؤوؿ باحلديث

 البيع، رجل يتحدث أف يف العربة ليس أنو ادلستهلك، ذ حاجات ربديد إذل االستجابة لدقة احلقيقي ادلفتاح لديو االستعداد

 فهم عملية من مهمة مرحلة ذاتو حبد وىذا ذلك، بعد برضاه يكعر وأف فعال ادلستهلك يريده ما ربقيق على قدرتو يف بل

1ودوافعو ادلستهلك سلوؾ
. 

الرغم من كوف رجل البيع ىو البادئ يف احملادثة واحلوار مع ادلستهلك احملتمل لتحفيزه  على مهارة االنصات: -
 2على الكراء، إال أف قدرتو ومهارتو يف اإلصغاء تروف. وتكجيعو

 أدوات خالؿ من اآلخرين أفعاؿ ردود على يتعرؼ أف البيع لرجل ؽلرن االخرين:مهارة التعرف على رد فعل  -
.اخل"...تصرفاهتم مالحظة انجيد، اإلنصات ادلناسبة، اعأسئلة طرح " :منها

3
. 

الذايت على  باإلشراؼ لقياموكلما قل اإلشراؼ ادلباشر على رجل البيع كلما ا زدت احلاجة  :التخطيطمهارة  -
 االتصاالت وتعددت والكراء البيع عالقة عقدتت اانجيد، باإلضافة إذل أنو كلم للتخططعملو، وبالتارل تزداد حاجتو 

 .التخطيط دلهارات احلاجة ازدت كلما

وال بد من استثماره بكرل من اىم اعأشياء اليت ؽللرها رجل البيع ىو الوقت  اف :الوقتمهارة تنظيم وادارة  -
4وقد دلت الدراسات على اف ما يتاح لرجل البيع من وقت للقياـ بالعمل البيعي ال يتجاوز نصف وقتو. أمثل

 

                                                             
 عماف،     والطباعة، والتوزيعلنكر  ادليسرة دار اعأوذل، ، الطبعةمعاصر مدخل- التجاري واإلعالن الترويج دارة، احلبوين انجواد عبدٕادريس و  الزعيب فالح علي  1
 .87 ص ،2015 اعأردف، 
 .295ص ، زلمد الصَتيف، مرجع سابق 2 
 .283 ص ، 200 مصر، انجامعية اإلسرندرية، الدار ،البيع ومهارات العمالء خدمة فن برر، أبو زلمود ومصطفى ادلرسي زلمد الدين مجاؿ 3
 .14ا دلؤسسة العامة لتعليم الفٍت والتدريب ادلهٍت، مرجع سابق، ص  4
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 على والتعرؼ ادلختلفة، الظواىر وربليل رصد على البيع رجل قدرة ىي :المنهجيمهارة القدرة على التفكير  -
 على ويًتتب، بو خاصة وتصورات مفاىيم أو متحيزا العتبارات شخصية غَت دبوضوعيةمعها  والتعامل اعأشياء حقائق
 ػلقق لري ويراعيها يدركها أف البيع رجل على واليت ،ادلهنية احلقائق من العديد التفرَت منهجية مهارة اكتساب
1احلقائق ىذه بُت ومن والبيعية، التسويقية أىدافو

:  
 ولديو القدرة والتصرؼ، التفرَت مرتب بأنو والزمالء والرؤساء ادلستهلروف لو يكهد عملو يف ادلاىر البيع رجل -

 .واالحًتاـ بالقبوؿ وػلظى اإلقناع على

 انجهود البيعية توجيو ويتم الكرلية، اإلجرائية بالنواحي االنكغاؿ وعدـ التغاضي يتم ادلنهجية هبذه االلتزاـ عند -

 .ادلخططة والنتائج اعأىداؼ ربقيق إذل

 عملية العميل إلسباـ على الاغط ذلدؼ سابقة مرتبة لو ادلؤسسة تقدمو دبا العميل بإقناع اخلاص اذلدؼ يروف -

 .الكراء

 منفعة ربقيق أقصى على ػلرص وأف العميل مراف دائما نفسو ياع أف البيع رجل على التفرَت منهجية تفرض -

 .لو

 دبا يقدمو لو ما دبقارنة قاـ إذا إال يكًتي لن العميل بأف مقتنعا البيع رجل يروف أف ادلنهجي التفرَت يقتاي -

 .ادلنافسوف يعرضو

الترلم بوضوح ومباشرة إذل الالقط، مع ضرورة التلفظ بكرل سليم وفيو إف ؽلرن أف نقوؿ  التليفوني:مهارة الرد  -
 وعدـ االنكغاؿ بأمور أخرى، كماغ العلرة أثناء نوع من مستوى الصوت ادلناسب وادلسموع وادلناسب كذلك،

 الكخ  يرن وٕاف دل حىت اذلاتف عرب اآلخر الطرؼ إذل تنقل أف ىذه االحًتاـ لقلة ؽلرن حيث اذلاتف، احلديث على

 ويف ادلتلقي هبا يكعر ؽلرن اليت والراحة االنتباه لفت يف دور تلعب أف كبَتا دور الصوت دلوسيقى أف ننسى وال .مرئيا ادلترلم

  .ادلرادلة مع والسعادة االستمتاع حىت رلرى تأخذ اعأحياف بعض
 تنقل أف ىذه االحًتاـ لقلة ؽلرن حيث اذلاتف، احلديث على وعدـ االنكغاؿ بأمور أخرى، كماغ العلرة أثناء

 تلعب أف كبَتا دور الصوت دلوسيقى أف ننسى وال .مرئيا ادلترلم الكخ  يرن وٕاف دل حىت اذلاتف عرب اآلخر الطرؼ إذل

 مع والسعادة االستمتاع حىت رلرى تأخذ اعأحياف بعض ويف ادلتلقي هبا يكعر ؽلرن اليت والراحة االنتباه لفت يف دور
 .ادلرادلة

                                                             
 .276- 275ص ،ادلرجع زلمد الصَتيف، نفس 1
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 حلجم ووفقا النكاط، ونوع لطبيعة وفقا آلخر، موقف من التفاوض وسياسات اسًتاتيجيات زبتلف :مهارة التفاوض -
 .التفاوض طريف بُت تنفيذه ادلراد العمل نوع وحسب الصفقة

  وفن التفاوض الفعال:مفاىيم حول المهارات التفاوضية 
 متميزة خدمة وإدارة الفعاؿ التفاوض ىو اذلدؼ ىذا مع مباشرة عالقة ذلا واليت التسويقية اعأنكطة أىم 

 ماهنكو  العنصرين يربط ما وأىم البيعية، العملية إسباـ بعد متابعتهم إذل اعًتاضهم على الرد إذل بتوجيههم للمستهلرُت، بدءا
يعرؼ و ، مرضية نتائج إذل للوصوؿ ورغباتو العميل لسلوكيات دراسة إذل ػلتاج وكالعلا والعميل ادلؤسسة بُت مباشر اتصاؿ

على انو:" عملية حوار ومناقكة بُت طرفُت تربطهم مصلحة مكًتكة، هبدؼ الوصوؿ اذل اتفاؽ او عقد التفاوض 
 .1يساىم يف ربقيق اىدافهما"

 :2عدد من ادلهارات أعلها غلب اف تتوافر يف ادلفاوضالمهارات التفاوضية:   -2
مع يقصد دبهارة التحدث مدى قدرة ادلفاوض على التواصل بطريقة إغلابية  مهارة التحدث ومهارة االنصات: -

االخرين، وذلك من خالؿ زلاولة التحدث بنفس اسلوهبم يف الرالـ، واشعارىم بالراحة واالىتماـ، مع زلاولة 
النفس ويف االخرين، إدارة الوقت والتحرم التحرم يف إدارة رلرى ادلفاوضات التجارية، من خالؿ اذلدوء والتحرم يف 

 وؿ اذل طريق مسدود.يف الظروؼ واالمرانيات دوف اخلروج عن ادلوضوع، او الوص

يقصد هبا سلتلف االلفاظ واالؽلاءات اليت  تعد مهارة االقناع من ادلهارات ادلهمة يف عملية التفاوض مهارة االقناع: -
 ومقبوال يف قناعاهتم.سليما  تأثَتاؽلرن اف ربدث تغيَتا يف اذباىات وميوالت وسلوكيات االخرين، او ربدث 

من الطرؼ االخر يف ادلفاوضات نظرا لعدة  العًتاضاتالبا ما يتعرض ادلفاوض غ مهارة معالجة االعتراضات: -
 أسباب منها:

o .عدـ توافر ادلعلومات االزمة لدى ادلفاوض 
o .نق  خربة ادلفاوض 

o تردد ادلفاوض يف ازباذ القرار. 

ويتم معانجة االعًتاضات باستعماؿ مجلة من االسًتاتيجيات، والسياسات والترتيرات التفاوضية اليت تالئم 
 نوع االعًتاض، وغلب على ادلفاوض مراعات ما يلي: 

                                                             
، مذكرة ماجستَت، شعبة العلـو التجارية، زبص  تسويق، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو ودوره في تفعيل العملية البيعية التفاوض ،كايلي  رؽلة 1

 13، ص2014جامعة امحد بوقرة، بومرداس، انجزائر، التسيَت، 
 .30-25 نفس ادلرجع، ص،رؽلة كايلي2
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o رد سلتصرا ومقنعا.لاف يروف ا 

o .التحلي باذلدوء وعدـ العصبية اثناء الرد 

o االعًتاضاتدلوضوعية يف الرد على التحلي بادلصداقية وا 

 :1خصائ  عملية التفاوض تتمثل يف :التفاوضخصائص عملية   -3
 بُت ادلتفاوضُت. إف عملية التفاوض تعترب أداة لفض النزاع، ولرن استمرارىا مرىوف باستمرار ادلصاحل ادلكًتكة -

باذباىات  إف عملية التفاوض عملية اجتماعية معقدة تتأثر هبيرل العالقات االجتماعية وتؤثر فيهػا وتتػأثر  -
 ادلفاوضُت وتؤثر فيها.

 التفاوض عملية تتأثر بكخصية ادلفاوضُت. -

 يتأثر التفاوض باعتبارات عديدة مثل توقعات اخلصم وتقديرات ادلفاوض لسلوؾ اخلصم. -

 من التفاوض باعتبارات خارجية عن مائدة ادلفاوضات. يتأثر الناتج احملقق -

 اعأجل القصَت. يفكثَت من اعأحياف على ما يتحقق   يفيركز ادلفاوض  -

 نفس الوقت. يفإف التفاوض علم وفن  -

 المطلب الرابع: مكونات مهارات االتصال 

 :أوال: مفهوم االتصال
على مهاراتو يف االتصاؿ أو التواصل مع الزبائن وسعيو إف صلاح رجل البيع يف إجراء ادلقابالت البيعية يتوقف 

الدائم لتقدمي منتجات جديدة لزبائنو، وحرصو على فهمهم وإرضائهم، وذلك من خالؿ تزويدىم بادلعلومات الدقيقة 
ُت عملية االتصاؿ ىي:" نقل الرسالة ب، وتعرؼ والرافية، ويف الوقت ادلناسب، وبالتعبَت انجيد وبالوسائل ادلناسبة

فردين او أكثر باستخداـ رمز او رلموعة رموز مفهومة للمجموعة، باستخداـ قنوات اتصالية لتحقيق اىداؼ متعددة 
2وبكرل يامن التفاعل والتأثَت.

 

 

 

 

                                                             
 .7، ص 2007اذلندسة، القاىرة، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية التفاوض، مهارات امحد فهمي،  1
، زبص  علم أطروحة لنيل شهادة دكتوراه داخل التنظيم اإلداري،ترنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ يف تنمية العالقات اإلنسانية  زلمد زلجويب، دور2

 37، ص2016اجتماع اإلدارة والعمل، كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة زلمد خيار بسررة، انجزائر، 
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 ثانيا: مكونات مهارة االتصال واىميتها في تحقيق رضا المستهلك

ال تقتصر مهارات االتصاؿ على الترلم بل غلب أف تكمل مهارات التفرَت، االستماع الفعاؿ، التحدث   
 :1اإلقناع، وكذلك استخداـ طرؽ أخرى مثل اإلؽلاءات وغَتىا يف التعبَت عن بعض اعأفرار أو ادلواقف

ؼ على حقائق اعأشياء : ىي قدرة رجل البيع على رصد وربليل الظواىر ادلختلفة، والتعر مهارة التفكير (2
والتعامل معها دبوضوعية غَت متحيزا العتبارات شخصية أو مفاىيم وتصورات خاصة بو يقوؿ مثل شهَت" إذا دل 
تستخدـ تفرَتؾ اخلاص، فهناؾ شخ  آخر سوؼ يفعل ذلك "واإلنساف القادر على التفرَت لديو من اإلمرانات 

ء قدرة ابتراريو فعالة يف ربديد الفرص واحلاجات، وخلق البدائل ما غلعلو قادرا على استحداث أساليب عمل، وبنا
ادلناسبة اليت ربقق أىدافو، ويف نفس الوقت رغبات الطرؼ اعأخر. ىناؾ حقيقة مفادىا أف رجل البيع الناجح يفرر 

، وعندما يفرر أربعة أضعاؼ شلا يترلم، وىذا يعٍت أنو يفرر للوصوؿ إذل الريفية اليت ذبعل من كالمو عمال ذا فائدة
ال يعٍت أنو يعطي أذنو للزبوف الذي يترلم فحسب بل أنو يعطيو كل حواسو، حىت يروف قادرا على فهم ما يريده وما 
يرغب بو ىذا الزبوف، وأف ػللل ادلواقف اليت ربتاج إذل ربليل، فهو يف سبيل ذلك يفرر لَتاقب كل ما يقـو بو الزبوف 

 من إؽلاءات وحركات.

: االنصات ىو عملية ذىنية، تكمل االستماع والًتكيز لرل ما يقولو ادلتحدث وإدراؾ صاتمهارات اإلن (0
ما يريده، لذلك يسمى االنصات باالستماع التفاعلي، وتفيد الدراسات انو عندما يساؿ ادلكًتوف عن اىم صفات 

ى القدرة على اإلجابة على اعأسئلة، رجاؿ البيع اليت ذبذهبم فاهنم ياعوف االنصات يف ادلقدمة، مث يليو قدرة البائع عل
 شلا يربز أعلية االنصات.

: تساعد مهارة التحدث البائع يف نقل الرسالة اليت يريدىا اذل مسامع العميل او دفع مهارة التحدث (3
اف العميل اذل احلديث عما يريد باستخداـ اعأسئلة اليت تدفع اذل الرد أو مزيد من احلديث مثل قوؿ البائع )اال تعتقد 
منتجنا انجديد متميز( وال بد من االىتماـ بانتقاد االلفاظ ادلناسبة كاالىتماـ بدالالت تلك االلفاظ وما ربويو من 

 معاف وفقا دلا فهمو العميل.

: ىي لغة تستخدـ كإشارة توحي بقبوؿ أو رفض ادلستمع للفررة اليت يعرضها ادلترلم، مهارات التعبير (4
استخداـ ادلترلم لبعض أجزاء انجسم واحلواس، ىدؼ إيصاؿ فررة أو رسالة ما وتظهر بكرل واضح من خالؿ 

لذا غلب  ،لآلخر حبيث يتمرن ىذا ادلستمع من مالحظة ادلزايا والعيوب اليت تظهر على الكخ  الذي يتحدث إليو
على رجل البيع أف يروف مدركا عأعلية ىذا النوع من االتصاؿ باعتباره مرونا أساسيا من مرونات مهارات االتصاؿ، 

                                                             
 .29ادلؤسسة العامة للتعليم الفٍت والتدريب ادلهٍت، مرجع سابق، ص 1
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وياع يف احلسباف أف الزبوف يراقب كل التعابَت اليت تظهر عليو عندما يتحدث ليتمرن إذل التوصل إذل حقائق ىامة 
وإذا أراد رجل البيع كسب رضا الزبوف ووالئو عليو  ، روف عليها مؤسستوتتعلق بكخصية رجل البيع، وبالصورة اليت ت

أف يستحوذ على اىتماـ الزبوف ولفت نظره إذل أعلية منتجو وادلنافع اليت ؽلرن أف ػلصل عليها، وأف ؼللق نوع من 
يتحدث إذل زبوف  التوافق بُت ما يطرح من اعأفرار، وبُت ما يظهر من تعابَت، فال ؽلرن أف نتصور رجل بيع ناجح

وػلاوؿ أف يقنعو بالكراء، مبينا لو أعلية منتجو ومزاياه الرثَتة وضرورة أف يقتنيو ويف نفس الوقت تظهر عليو تعابَت 
توحي بعدـ الثقة فيما يقوؿ يف الوقت الذي غلب اف تظهر عليو عالمات احلماس والرغبة الصادقة يف تقدمي ىذا 

بيع فاعلة وناجحة يف استمالة الزبوف وكسب رضاه غلب على رجل البيع أف يراعي ما ادلنتج. وحىت تروف تعابَترجل ال
 :1يلي

 العميل يًتجم ويعدؿ ويفسر ما يسمعو بناءا على تعبَتات وانفعاالت رجل البيع يف احلديث. -

 الرلمات اليت ينطقها رجل البيع مرتبطة بلغة انجسم والعُت ونوعية تعبَتاتو أثناء احلديث. -

 ديث يعرؼ الزبوف على البائع أمورا كثَتة منها: ىل ىو فاىم وصادؽ ومقنع.خالؿ احل -

تعترب اإلؽلاءات مهارة من مهارات االتصاؿ الفعاؿ، فهو كل حركة يؤديها الكخ  ادلتحدث  اإليماءات: (5
 وتافي صفة اإلثبات أو التأكيد على كل ما يقولو ىذا الكخ ، وؽلرن أف تظهر باستخداـ بعض أعااء انجسم
مثل: اليدين، الذراعُت، الرتفُت...اخل، وىذه اإلؽلاءات ال يقتصر ظهورىا على وجود صفة التأكيد فحسب، بل إهنا 
تساعد ادلتحدث على إيصاؿ رسالتو بالكرل الذي يريده. إذا اإلؽلاءة وسيلة فعالة يف تأكيد ما يرغب رجل البيع 

ؿ الفررة اعأساسية، وىي بذلك تدفع الزبوف دلتابعة احلديث بعرضو على الزبوف، وتنقل محاسو مباشرة إليو قبل وصو 
 .باىتماـ أكثر وتامن مكاركتو فيو، وبالتارل كسب الزبوف واحملافظة عليو

باإلضافة إذل مهارات االتصاؿ السابقة الذكر توجد مهارات أخرى تستخدـ يف التعبَت عن بعض اعأفرار تأو 
لذي يفيد يف ربقيق أمور منها تزويد الزبائن دبعلومات تتعلق بادلنتج واالستماع ادلواقف ونذكر منها االتصاؿ اذلاتفي وا

إذل آرائهم شلا يساعد رجل البيع على رباَت نفسو جيدا، تعرؼ ادلؤسسة على شراوى الزبائن من خالؿ اتصاالهتم 
ما يستجد من متغَتات. كما هبا، باإلضافة اذل عقد ادلواعيد مع الزبائن من أجل ترتيب اللقاءات معهم ومتابعة كل 

ال ننسى مهارة االتصاؿ الرتايب عأف الرسالة تكرل جزءا ال يتجزأ من عملية االتصاؿ، وىي خطاب موجو للتعريف 
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بادلؤسسة ومنتجاهتا وانجديد الذي تروج ذلرل ىذه ادلهارات تساىم وبكرل فعاؿ يف كسب رضا ادلستهلك وبالتارل 
 1استمرارية وصلاح ادلؤسسة.

 وادوات قياسو. الزبونمبحث الثاني: رضا ال
أساسا إلقبالو على  الزبوفؽلثل الرضا مرانة أساسية يف التسويق من الناحية العلمية والفررية، اذ يعترب رضا 

كوهنا وجدت أصال من اجل تلبيو الزبوف  ادلنتج، لذا تسعى أي مؤسسة سواء كانت إنتاجية او خدمية اذل ربقيق رضا 
، ومن ىنا كاف البد من الوقوؼ على الرضا بالتطرؽ اذل تعريفو الزبوفو، أي اف جوىر ادلؤسسة ىو حاجاتو ورغبات

 :يف ادلبحث الثاين الذي يتروف من أربعة مطالب مت التطرؽ اليوواىم العناصر ادلرتبطة بو وىذا ما 
 الرضا.المطلب األول: ماىية 

اف ربقيق رضا الزبوف من اىم مفاتيح رسم صلاح أي مؤسسة او أي نوع من االعماؿ اخلاصة مع بداية القرف 
حيث يعد مبدا ربقيق رضا الزبوف خطوة مهمة ضلو مواجهة التحديات ادلختلفة يف عادل االعماؿ، الواحد والعكرين، 

وربوذلم  الكراوى، وتعدد ادلبيعاتبسبب اطلفاض  نظرا الف عدـ رضا ادلستهلرُت يؤدي اذل ارتفاع سلتلف التراليف
 .للتعامل مع ادلنافسُت

 لقد اختلفت اآلراء حوؿ تعريف الرضا وسنقتصر على التعاريف االتية: :الرضامفهوم أوال: 

  2احلرم على جودة ادلنتوج الناتج عن مقارنة بُت توقعات الزبوف للخدمة واعأداء الفعلي.""ىو  اعأوؿ:التعريف
 

  حالة نفسية دلا بعد الكراء واستهالؾ ادلنتج او خدمة معينة، يًتجم بواسطة شعور عابر ناتج يعترب "الثاين:التعريف
عن الفرؽ بُت توقعات ادلستهلك واعأداء ادلدرؾ، يعتمد بادلوازنة مع ذلك على ادلوقف ادلسبق اذباه ادلنتج او 

 3اخلدمة".
  4اإلغلايب الناتج عن التقييم نجميع جوانب عالقة جهة معينة مع جهة أخرى". التأثرحالة  ىو " الثالث:التعريف 

ومن خالؿ التعاريف ؽلرن اف نستنتج اف الرضا ىو الكعور اإلغلايب الذي ػلدث قبل واثناء وبعد عملية  
 الكراء، والناتج عن حرم مقارنة بُت أداء ادلنتج وبُت توقعاتو.

                                                             
 ..98-97،ص ص 2000، الطبعة اعأوذل، دار الرضا للنكر، بدوف ذكر البلد، البيعية هاراتتنمية الم، حسُت علي 1
جامعة الروفة  أطروحة،   الزبون دراسة حالة مصرف بابل األىلي/فرع النجف،رضا الزبون كمتغير بين جودة الخدمة ووالء ، حريم جبوري اخلفاجي 2

 .17ص ، العراؽ ، واالقتصادكلية اإلدارة 
 . 51ص، 2020،  4العدد 8، رللة التنظيم والعمل، اجمللدما بعد البيع وأثرىا على رضا الزبون خدماتفيغراف رشيد، 3
 قتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، زبص  تسويق، قسم العلـو التجارية، كلية العلـو االمذكرة ماجستير، الزبوفثر جودة اخلدمة على رضا أ بوزياف حساف،4

 .58، ص2013جامعة سعد دحلب البليدة، 
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 :أىمية الرضاثانيا: 

 : 1لتقيم اداءىا وربسينو ضلو اعأفال من خالؿ االيتادلؤسسة على تقدمي مؤشرات  الزبوفيساعد رضا 
 الركف عن مستوى أداء العاملُت يف ادلؤسسة ومدى حاجاهتم اذل الربامج التدريبية مستقبال. -

 تقدمي السياسات ادلعموؿ هبا وإلغاء تلك اليت تؤثر على رضا ادلستهلك. -

يسمح باستقرار برامج وخطط العمل من خالؿ فًتة زمنية معينة وبالتارل  عأنوػلقق ميزة تنافسية للمؤسسة،  -
 زبفيض اعياء التراليف للمؤسسة.

اليها سيروف سريعا واحتماؿ كاف راضيا عن اخلدمة او ادلنتج ادلقدـ اليو من قبل ادلؤسسة فاف قرار العودة   إذا -
 منخفاا توجهو اذل مؤسسات اخرى يبقى

كاف الزبوف راضيا عن ادلؤسسة فانو سيتحدث لألخرين عنها" الرلمة ادلنطوقة ادلوجبة" وىذا يولد زبائن   إذا -
 جدد.

 المطلب الثاني: أدوات قياس الرضا 
اليـو راض عن ادلؤسسة ومنتجاهتا وخدماهتا، ولرن ادلؤسسة  الزبوفاف ربقيق الرضا عملية مستمرة، فقد يروف 

ال تامن دؽلومة ذلك، ولذلك عليها اف تعمل على ربسينو باستمرار من خالؿ االعتماد على رلموعة من اعأساليب 
 واعأدوات من بينها:

 :2منها :القياسات الدقيقةأوال: 
كانت رلموعة من ادلستهلرُت او ذبزئة السوؽ نسبيا سهل اذا  اف قياس احلصة السوقية لحصة السوقية: ا (2

رلدودة، فهناؾ من يقيم احلصة السوقية بتحديد عدد ادلستهلرُت، اال اف االعتماد على ذلك يروف يف ادلدى القصَت 
فقط، اين يروف ىدؼ ىو ظلو رقم اعماذلا وربقيق عوائد راس ادلاؿ ادلستخدـ مقابل تقدمي أسعار تنافسية، أي اف 

هلرُت ال يعرب حقيقة عن احلصة السوقية، كما اف مقياس احلصة السوقية مرتبط دبقدار االعماؿ ادلنجزة مع عدد ادلست
الزبائن وتنوعها بالنسبة لرل مستهلك، حبيث يروف ىذا ادلقدار ؽلرن اف يتقل  يف حالة شعوره بعدـ الرضا عن 

قدمو ادلؤسسة، وعليو ؽلرن قياس احلصة السوقية من منتوج ادلؤسسة، كما يرتفع يف احلالة اليت يروف فيها راض عما ت
 خالؿ عدد ادلستهلرُت رقم االعماؿ سواء اإلمجارل او اخلاص برل مستهلك وكمية ادلكًتيات.

                                                             
 .52ص ،مرجع سابق فيغراف رشيد،1
 80، مرجع سابق، ص ثر جودة اخلدمة على رضا الزبوفأحساـ بوزياف،   2
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ظ بادلستهلك استمراره يف التعامل مع ادلؤسسة، انعٍت باالحتف معدل االحتفاظ او فقدان المستهلك: (0
لرضا، اذ يفًتض اف الرضا يف بناء الوالء اذل مدى تعبَت الوالء عن مستوى ا تأثَتوىنا نتحوا من احلديث عن 

ادلستهلك الويف يبقى وفيا للمؤسسة او العالمة نتيجة ربقيق أداء ادلؤسسة دلستوى الرضا الرفيل باماف والئو، وىذا 
مستهلرُت اوفياف رن اف نعترب مستوى الرضا الذي ربققو ادلؤسسة لزبائنها، فال ؽل ادلقياس ال ؽلرن اف يعرب بدقة عن

 دلؤسسة ربترر رلاؿ عملها ىم بالارورة راضوف الف والئهم ؽلرن اف يروف مدفوعا بانعداـ البديل.

فرلما كاف متوسط تررار الكراء مرتفع دؿ على ارتفاع  عدد المنتجات المستهلكة من قبل الزبون: (3
ذا النوع يتميز بنوع من القصور وقلة الداللة ىو كوف مستويات الرضا، العرس صحيح، اال اف العيب الذي غلعل ى

 بالقيم الكاذة فيوازف بُت عدد الكراءات جدا وادلنفاة جدا ويصبح غَت معرب عن احلقيقة. يتأثرادلتوسط 

، ات لتوسيع قاعدهتا من ادلستهلرُتمن اجل ظلو مقدار النكاط تبذؿ ادلؤسسة رلهودجلب زبائن جدد:  (4
رقم االعماؿ  بأمجارلوالتقدـ يف ىذا اجملاؿ يقاس بصفة مطلقة او نسبية، كما قد يعرب عنو بعدد ادلستهلرُت انجدد او 

الزبائن خالؿ  شراوىعدد  -قياس تطور الزبائن -قياس قسمة ادلردود  إضافة اذل ىذا ادلقياس ىناؾ: ادلنجز معهم؟
 فًتة زمنية معينة.

 

تعتمد القياسات التطبيقية على انطباعات ادلستهلرُت من  التقريبية )الدراسات الكيفية(:القياسات ثانيا: 
 :1خالؿ االستماع ذلم وتتمثل يف

من اإلغلابيات اخلاصة يف حالة عدـ الرضا، ويعرب هبا عن  الكراوىتعترب المستهلكين:  شكاوىإدارة  (2
غلب اف تتقبلها ادلؤسسة دبثابة  الكراوىاالستياء من اطلفاض أداء ادلنتج او اخلدمة، من خالؿ ما سبق ندرؾ اف 

ىدية: الزبوف الذي يقدـ الكروى يبقى دائما مستهلك وؽلرن للمؤسسة ارضائو واالحتفاظ بو، اف كاف بإمراهنم 
 تقدمي إجابة صحيحة ومتوافقة مع الكروى.

 تسعو ادلؤسسة من خالؿ ىذه اعأحباث اذل ربقيق اعأىداؼ التالية: :بحوث حول الزبائن المفقودين (0

 ربديد ومعرفة عوامل ادلفاضلة لدى ادلستهلك. -

 ربديد اسباب انقطاع بعض ادلستهلرُت عن التعامل مع ادلؤسسة. -

ادلنافسُت للتعرؼ على دوافع ربوذلم ضلو  ربولواتقـو ادلؤسسة بإجراء بعض ادلقابالت مع ادلستهلرُت الذين 
 :2ومقاطعتهم دلنتجات ادلؤسسة من اجل معانجتها والتقليل من فقداف ادلستهلرُت، وذلك باتباع اخلطوات التالية

                                                             
 57سابق، صفيغران رشيد، مرجع    1
 حسام بوزيان، مرجع سابق   2
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 بالزبائن.ب على ادلؤسسة أوال ربديد وتعريف معدالت االحتفاظ غل -

 تفقد اعأرباح بفقداف ادلستهلك.غلب على ادلؤسسة اف تقدر اذل أي مدى  -

وإرضائو  وىي تقنية أخرى يستعاف هبا يف قياس رضا الزبوف، فيما أف إدراؾ الزبوف بحوث الزبون الخفي: (3
ترضي الزبوف من مرتبط جبودة ادلنتجات أو اخلدمات، فبحوث الزبوف اخلفي تعمل على مطابقة الكروط ادلثلى اليت 

تلك ادلتوفرة، أي أف الغرض منها ليس معرفة الرضا أو عدمو بصفة مباشرة، ويف ىذه احلالة تتفق ادلؤسسة مع أحد 
اعأشخاص ليلعب دور الزبوف وػلصل على ردود أفعاؿ الزبائن عن ادلنتجات ادلقدمة ويرتب تقارير بذلك، يتم رفعها 

قة على مبدأ أف الزبائن قد ال يرغبوف يف تقدمي الكراوى واإلجابة بصراحة على إذل إدارة التسويق، وتعتمد ىذه الطري
 1قائمة االستقصاء، وىذا النوع من البحوث يستعمل كثَتا يف ادلؤسسات.

تعترب سبهيدا ضروري للقياـ بالبحث الرمي، البحوث االستطالعية )بحوث قياس رضا الزبون(:  (4
غلب اف ربدد أوال ماذا ستقيس، من خالؿ القياـ بدراسة استطالعية، وبتارل فادلؤسسة ترغب يف قياس رضا زبائنها 

2التحديد الدقيق دلكرلة البحث والفروض وعناصر الدراسة.
 

 المطلب الثالث: محددات الرضا وسلوك عدم الرضا
 الزبوفمن ادلؤشرات اليت تدؿ على صلاحات ادلؤسسة وتسعى ادلؤسسة اذل معرفة سلوكيات  الزبوفيعترب رضا 

 اليت تدؿ على عدـ رضاه

 .محددات الرضا :والأ

، اعأداء ادلتوقعة(دراسة سلوؾ الرضا لدى الزبوف تتحدد ضمن رلاؿ بثالثة أبعاد أساسية ىي التوقعات )القيمة 
 ، ادلطابقة أو عدـ ادلطابقة.ادلدركة( )القيمةالفعلي 

وىي تطلعات او أفرار الزبوف بكأف احتمالية ارتباط أداء ادلنتج خبصائ  ومزايا معينة متوقع  توقعات:ال (2
احلصوؿ عليها منو، حيث يروف لزبوف عند شراءه ادلنتج توقعا عن كيفية أدائو قبل اف يكًتيو فاذا كاف اعأداء الناتج 

                                                             
ص  ،2005ابًتاؾ للطباعة والنكر والتوزيع، القاىرة مصر،  ،دار انجامع للطبع والنكر، اإلسرندرية، الطبعة اعأوذل التسويق، إدارةزلمد فريد الصحن، 1
90 

والتجارية وعلـو  ، زبص  إدارة ادلنظمات، كلية العلـو االقتصاديةالتسييررسالة ماجيستر في علوم ، تأثَت الوالء التنظيمي على والء الزبوف ،حاجي كرؽلة 2
 .34، ص2011التسيَت، جامعة ادلسيلة، انجزائر، 
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توقعو كانت اإلجابة حيادية، اما إذا كاف فاؽ اعأداء رانت النتائج غَت مرضية، اما إذا كاف اعأداء كما اقل من توقعاهت
1توقعاتو فإننا نرى عندئذ مستويات واضحة من الرضا.

 

يعرب اعأداء ادلدرؾ عن مستوى اعأداء الذي ػلصل عليو فعال الزبوف نتيجة استعمالو األداء المدرك:  (0
( أف اعأعلية اعأساسية لألداء ادلدرؾ ترمن يف كونو يعترب مرجعي Churchill et permantواستهالكو للمنتج، ويرى )

لتحديد مدى ربقق التوقعات اليت كوهنا ادلستهلك خبصوص ادلنتج الذي كاف زلل اختياره من بُت رلموع البدائل، 
اء ادلثارل واعأداء ويعترب اإلدراؾ من بُت ادلعايَت ادلعتمدة يف نظرية مقاييس ادلقارنة لقياس الرضا ادلتمثلة يف )اعأد

2ادلتوسط(.
 

سبثل ادلطابقة عملية إغلاد الفرؽ بُت مستوى التوقعات )اعأداء ادلتوقع( ومستوى اعأداء  المطابقة )التثبيت(: (5
الفعلي الذي حصل عليو الزبوف بعد شراء ادلنتج، وتعرؼ ادلطابقة على أهنا " درجة اضلراؼ أداء ادلنتج عن مستوى 

 :3عملية الكراء "، وظليز حالتُت من االضلراؼ علا التوقع الذي يظهر قبل
 االضلراؼ ادلوجب: يروف فيو اعأداء الفعلي أكرب من التوقعات وىو ادلطلوب. -

 االضلراؼ السليب: يروف فيو اعأداء الفعلي أقل من التوقعات. -

 .ثانيا: تحليل سلوك عدم الرضا

، إال أنو يف االذباه ادلعاكس يوجد سلوؾ الزبوفركزت أغلب الدراسات واىتمامات ادلؤسسة على سلوؾ رضا 
عدـ الرضا الذي ال يقل وزنا وأعلية عن الرضا، فبقدر ما ذبنيو ادلؤسسة من ربح وفوائد نتيجة رضا زبائنها ؽلرن أف 

 زبسر الرثَت بسبب عدـ رضا العدد القليل منهم.

ادلثارل خلصائ  معينة وادلزيج الفعلي وربط بُت ( على أنو: "الفجوة بُت ادلزيج handgعرفو ) مفهوم عدم الرضا: (1
أف حالة عدـ الرضا تأيت من التوقعات ادلتزايدة للزبوف، واليت تزيد اخلصائ  اليت ػلصل  كما4"التوقع وعدـ الرضا
 عليها ودرجة توقعو.

قد يظهر معظم ادلؤسسات خاصة اليت تعمل يف قطاع اخلدمات تدرؾ اف عدـ رضا الزبوف  سلوكيات عدم الرضا: (2
 : 1من فًتة اذل أخرى، واستجابة الزبائن تنطوي على اعأقل ثالثة أنكطة سلتلفة

                                                             
، جامعة انجلفة، 03، العدد13، اجمللدمجلة دراسات اقتصادية، اإلدارة االلرًتونية وامرانيتها يف ربقيق رضا الزبوفىيبة طواؿ، و احساف بن علي،  1

 .22ص، 2019
 ادلرجع نفسو.  2
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 54، ص تأثَت الوالء التنظيمي على والء الزبوف ،حاجي كرؽلة  4
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 :اف اغلب الدراسات اليت قاـ هبا الباحثوف يف رلاؿ سلوؾ الكراوى ركزت على تصرفات  سلوك الشكاوى
الزبوف ادلرتبطة مباشرة بانطباع عدـ الرضا، ىذه السلوكيات تتامن شراوى مباشرة اذل منتجُت وبائعي التجزئة 

 شراوى تتمثل يف وشراوى على مستوى مجعيات محاية ادلستهلك، زلاكم، مؤسسات تطوعية...اخل باإلضافة اذل
 منها ما يلي: كثَتة  اسًتاتيجيات التعامل مع الكراوى، و االىل واعأصدقاء والزمالء...اخلاخبار 
o  فكل يف عملية انتاج وتسليم اخلدمات. عأيتكجيع الزبائن وربفيزىم على تقدمي الكراوى يف حالة التعرض 

o .التصرؼ بسرعة يف حالة ورود الكروى 

o لسابقة يف رلاؿ خسارة بعض الزبائن الذين دل تنجح ادلؤسسة يف التعامل مع شرواىم االستفادة من اخلربة ا
 بطريقة صحيحة.

 ىو ذلك السلوؾ الذي يقـو بو الزبوف عندما يتغَت مستوى الرضا لديهم  )المؤسسة(: سلوك تغيير العالمة
عن عالمة معينة او مؤسسة ما، وؽلرن تعريف سلوؾ التغيَت ىذا بانو" مرحلة يروف لدى الزبوف والء لدى خدمة ما 

َت العالمة او ومن بُت أسباب تغي، مث يقـو يتحوؿ اذل خدمة أخرى، وذلك لنتيجة عدـ الرضا او نتيجة مكاكل أخرى
 خدمة مؤسسة ما نذكر ما يلي:

o .عدـ اظهار االىتماـ بالزبوف من طرؼ ادلوظفُت الداخليُت الذين ػلتلوف الواجهة االمامية 

o .استغراؽ وقت طويل لالستجابة دلتطلبات الزبوف 

o خطاء اليت تقع اثناء تقدمي ادلنتج.تقدمي اعتذارات بكرل مستمر حوؿ اعأ 

  :الرلمة من الفم اذل االذف دل تلقى االىتماـ الربَت من طرؼ سلوك الكلمة السلبية من الفم الى االذن
الباحثُت، فمعظمهم اىتموا بالرلمة من الفم اذل االذف اإلغلابية فقط وليس السلبية، رغم اف الزبائن غَت الراضُت عن 

عكر شخصا من معارفهم، بينما الزبائن  أحداذل االذف اذل منتوج او خدمة ما يقوموف بنكر الرلمة السلبية من الفم 
 الراضوف ؽلرن اف ينكروا كلمة إغلابية من الفم اذل االذف اذل ثالثة اشخاص فقط من معارفهم.

 : سلوك تكرار الشراء -
امجع الباحثوف على اف سلوؾ تررار الكراء من اىم السلوكيات ما بعد الكراء ادلًتتبة على الرضا، فلقد اكدت نتائج 

(، على وجود عالقة ارتباط بُت الرضا عن اخلدمة ادلقدمة والعودة للكراء مرة أخرى،  2989)  woodside et.alدراسة 
الرضا على الكراء يعد اقوى من تاثَت جودة اخلدمة على تررار  (، اذل اف تاثَت2990) cronin & taylorكما توصل 
 الكراء.

                                                                                                                                                                                                    
 .76-75بوزياف حساف، مرجع سابق، ص 1
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 سلوك التحدث بكالم إيجابي:  -

: وىو الذي ػلدث بُت شخصُت او اكثر وقد يأخذ صورة من الصور التالية: على سبيل ادلثاؿ االتصال الشخصي
راسلة ادلوثقة وياخذ االتصاؿ الكخصي التقاء شخصُت وجها لوجو او ربدثهما مع بواسطة اذلاتف او عن طريق ادل

 :1شرلُت علا
: الذي ػلدث بُت البائع للسلعة او اخلدمة وادلكًتي احملتمل وىذا النوع من االتصاؿ ىو الرسمي االتصال الشخصي

 اعأكثر فعالية حيث البائع يروف ادلرسل وادلكًتي ادلستقبل للرسالة.

 سلوكيات الرضا:االتصال الشخصي 

: الذي يرتبط بالسلع واخلدمات ولرن ادلرسل للرسالة ال يتحدث بصفة مهينة او ذبارية كمندوب غير الرسمي
 اخر بلغة صديق للصديق ادلبيعات الذي قد يتحدث مع شخ  

 حظي سلوؾ الوالء باىتماـ بالغ من قبل الباحثُت، عأعليتو الكديدة كسلوؾ مًتتب على الرضا. سلوك الوالء: -
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة
ىناؾ العديد من الدراسات السابقة اليت تطرقت اذل دور ادلهارات البيعية لرجاؿ البيع يف كسب   رضا    
، وتناولتو من زوايا سلتلفة، وستستعرض ىذه الدراسة مجلة من الدراسات اليت مت االستفادة منها، مع تقدمي الزبوف

 .االتفاؽ واالختالؼ وبياف الفجوة العلمية اليت تعانجها الدراسة احلالية تعليق عليها يتامن جوانب
ومشلت مجلة من اعأقطار  0223/0226الدراسات اليت سيتم استعراضها جاءت يف القًتة الزمنية بُت  

ىذا وقد مت تصنيف ىذه الدراسات حسب ادلتغَتات الرئيسة للدراسة ، والبلداف شلا يكَت اذل تنوعها الزمٍت وانجغرايف
 .الزبوفاذل صنفُت: الصنف اعأوؿ تناوؿ زلور ادلهارات البيعية، والصنف الثاين تناوؿ رضا 

، مث نوضح بينهاو بُت الدراسة احلاليةوفيما يلي عرض ذلذه الدراسات، مث نبُت جوانب االختالؼ واالتفاؽ   
ة من خالؿ التعرؼ على اختالؼ الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة، وأخَتا جوانب االستفادة من الفجوة العلمي

 الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية.

 المتعلقة بمتغير الدراسة الحالية  األول: الدراساتالمطلب 
 محور المهارات البيعيةالتي تناولت  الدراسات -0

 دراسة بعنواف دور ادلهارات البيعية يف ربقيق رضا ووالء الزبوف، اليت ىدفت اذل ( 0223شعباف رحيمة)دراسة اـ
ابراز الدور الربَت الذي تلعبو ادلهارات والقدرات البيعية يف ربقيق رضا ووالء الزبوف، وسبثلت عينتها يف فئة من 

ق ادلنهج التحليلي وكانت أبرز ادلستهلرُت الذي ؽللروف خط موبيليس واستخدمت أداة االستبياف نجمع بياناهتا وف
 نتائجها:

بُت ادلهارات البيعية وبُت رضا ووالء واليت تظهر من خالؿ شعور الزبوف اإلغلايب قبل واثناء وبعد ىناؾ عالقة ارتباط 
ت عملية الكراء والناتج عن حرم مقارنة بُت أداء ادلنتج وبُت توقعاتو وىو ما يولد سبسرو دبا تقدمو ادلؤسسة مهما كان

 البدائل وادلؤثرات.

  ( بعنواف دور ادلهارات البيعية والسلوكية يف ربقيق التميز يف خدمة العمالء يف بيئة 0226نبيلة ميموف)دراسة
ربديد مدى تأثَت ادلهارات البيعية يف ربقيق التميز خلدمة العمالء وسبثلت دراسة االعماؿ ادلعاصرة واليت ىدفت اذل 

ادلباشرين دبختلف انواعهم من ذبار مجلة وذبزئة وكالء، مؤسسات اقتصادية وانكطة يف عينتها يف عمالء ادلؤسسة 
والية دلسيلة، العاصمة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف واستعملت االستبياف، ادلقابلة، ادلالحظة والوثائق اإلدارية نجمع 

 ادلعلومات وفق ادلنهج الوصفي التحليلي، وكانت أبرز نتائجها:
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نتائج الدراسة وجود عالقة قوية وأثر إغلايب للمهارات البيعية ادلدروسة يف ربقيق التميز يف خدمة العمالء،  أظهرت -
سواء كاف التميز من خالؿ التفوؽ على ادلنافسُت او التفوؽ على توقعات العمالء، وقد كانت مستويات االرتباط 

 والتأثَت متقاربة جدا يف كل العالقات ادلدروسة.

 دراسة بعنواف دور التدريب يف ربقيق تنمية ادلهارات البيعية، واليت 0226صلاح عائكة، نوري منَت ـدراسة ل :
ىدفت اذل توضيح مسؤولية تدريب رجاؿ البيع لتحسُت ادلهارات البيعية، لديهم سبثلت عينتها يف رجاؿ بيع ادلؤسسة 

اء ادلؤسسة ضعيف لاعف أداء رجاؿ البيع بتسمسيلت، ومن اىم نتائجها اف أد TEXALGERالتجارية للمنتوجات 
 نظرا لاعف مستوى مؤىالهتم.

 الزبونالدراسات التي تناولت محور رضا  -3

  بعنواف دور اخلدمات يف ربقيق رضا الزبوف، واليت ىدفت اذل معرفة درجة  (0222)زو فاطمة الزىراءزو دراسة
رضا زبائن ادلؤسسة وسبثلت عينتها يف زبائن ادلؤسسة واستخدمت أداة االستبياف وادلالحظة مع البيانات وفق ادلنهج 

 وصفي التحليلي، ودلت نتائجها على رضا الزبوف عن اخلدمات ادلقدمة.ال

 قيمة -( دراسة بعنواف اختبار العالقات بُت جودة اخلدمة ورضا الزبوف0225الربيعي) ليث سليمافدراسة اـ
الزبوف، دراسة مقارنة بُت ادلصاريف اإلسالمية والتجارية يف اعأردف واليت ىدفت اذل مدى تأثَت جودة اخلدمة يف رضا 

 زبائن ادلصارؼ اإلسالمية اعأردنية الزبائن وقيمتو يف ادلصارؼ اإلسالمية والتجارية يف اعأردف وسبثلت عينتها يف
 واستخدمت أداة االستبياف نجمع بياناهتا وفق ادلنهج الوصفي التحليلي وكانت أبرز نتائجها:

 وجود تأثَت ذو داللة إحصائية على ربقيق رضا الزبوف يف ادلصارؼ اإلسالمية التجارية.

 ابعاد جدة اخلدمة على رضا الزبوف يف قطاع  تأثَت: دراسة بعنواف 0228 عاصم رشاد زلمد أبو فزعدراسة اـ
االتصاالت واليت ىدفت اذل معرفة الريفية ادلثلى اليت تستطيع من خالذلا ادلؤسسة من ربقيق رضا الزبوف وسبثلت 

تها يف زبائن مؤسسة شركة موبيليس، واستخدمت أداة االستبياف نجمع البيانات وفق ادلنهج الوصفي التحليلي، عين
 تائجها اف ابعاد انجودة تؤثر إغلابا على رضا الزبوف.ن أبرزومن 
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 المطلب الثاني: تميز الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية.
بعد التطرؽ اذل بعض الدراسات السابقة، واىم نتائجها سنقـو يف ىذا ادلطلب يتم عرض أوجو االختالؼ 

 والتكابو بُت الدراسات السابقة والدراسة احلالية.
 : أوجو التشابو واالختالف بين الدراسات1الجدول رقم 

 أوجو االختالؼ أوجو التكابو الدراسة
شعباف رحيمة: دور ادلهارات 
البيعية يف ربقيق رضا ووالء الزبوف 

(0223) 

تكابو يف زلتوى الدراسة اليت تترلم عن دور  -
 الزبوف.ادلهارات البيعية يف ربقيق رضا 

 تكابو يف استخداـ ادلنهج واداة الوصف. -

 استهداؼ فئة من ادلستهلرُت. -

زيادة عنصر الوالء مع رضا الزبوف يف ادلتغَت  -
 الثاين حيث تطرقت دراستنا اذل الرضا فقط.

 .اختالؼ يف مراف اجراء الدراسة -

نبيلة ميموف: دور ادلهارات البيعية 
والسلوكية يف ربقيق التميز يف 

العمالء يف بيئة االعماؿ خدمة 
 (0226ادلعاصرة )

 تكابو يف ادلتغَت اعأوؿ.  -

 استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي.  -

تكابو أداة الدراسة حيث اعتمدت على  -
 االستبياف.

 اختالؼ يف ادلتغَت التابع. -

استخداـ أداة ادلتابعة وادلالحظة واالستبياف  -
 والوثائق اإلدارية نجمع ادلعلومات.

عائكة: دور التدريب يف صلاح 
ربقيق تنمية ادلهارات 

 (0226البيعية)

تكابو يف ادلتغَت اعأوؿ للدراسة احلالية  -
 وادلتمثل يف ادلهارات البيعية.

اختالؼ يف أداة الدراسة حيث اعتمدت  -
 على الوثائق اإلدارية يف مجع وربليل ادلعطيات.

زوزو فطيمة: دور اخلدمات يف 
 (0222ربقيق رضا الزبوف)

تكابو يف ادلتغَت الثاين ادلتمثلة يف رضا  -
 الزبوف. 

استخداـ ادلنهج الوصفي. التحليلي  -
 واالستبياف كأداة للتحليل. 

 سبثلت العينة يف زبائن ادلؤسسة. -

 اختالؼ يف ادلتغَت اعأوؿ  -

 استخداـ االستبياف مدعما بادلالحظة. -

 اختالؼ يف مراف اجراء الدراسة. -

 

ليث سليماف الربيعي: اختبار 
العالقات بُت جودة اخلدمة ورضا 

 ( 0225قيمة الزبوف) –الزبوف 

تكابو يف ادلتغَت الثاين ادلتمثل يف رضا  -
 الزبوف.

استخداـ ادلنهج التحليلي الوصفي  -
 واالستبياف كأداة للتحليل. 

 اختالؼ يف ادلتغَت اعأوؿ.  -

 اختالؼ يف مراف اجراء الدراسة. -

عاصم رشاد أبو فزع: تأثَت ابعاد 
جودة اخلدمة على رضا الزبوف يف 

 ( 0228قطاع االتصاالت)

تكابو يف ادلتغَت الثاين ادلتمثل يف رضا  -
 الزبوف.

استخداـ ادلنهج التحليلي الوصفي  -
 واالستبياف. 

 استهداؼ عينة من زبائن ادلؤسسة. -

 اختالؼ يف ادلتغَت اعأوؿ -

 اختالؼ يف مراف اجراء الدراسة.  -
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 الصة الفصل: خ
مت التعرؼ يف ىذا الفصل على اإلطار ادلفاىيمي لعملية البيع الكخصي ورجاؿ البيع الذين تقع على عاتقهم 
مسؤولية خدمة الزبائن، حيث قمنا بتقدمي البيع الكخصي ومراحلو، ورجاؿ البيع واىم انواعهم والاغوطات اليت 

واليت تروف سبب يف نق  مهاراهتم البيعية، وىذا الف رضا الزبوف من العوامل اعأساسية اليت تساعد يتعرضوف ذلا 
 ادلؤسسة يف النمو، والف ادلؤسسة وجدت إلرضاء الزبوف وربقيق رغباتو وتلبيو حاجاتو.

البيعية دور كبَت يف  متغَتين اال وعلا ادلهارات البيعية وتأثَتىا على رضا الزبوف، حيث اف للمهاراتبُت  والربط 
التأثَت على رضا الزبوف، كما تطرقنا اذل مفاىيم حوؿ الرضا واعليتو وكيفية ربقيق رضا الزبوف، من خالؿ جودة 

 ادلنتجات وأداء رجاؿ البيع، وطريقة التواصل مع الزبوف اليت تساعد يف ربقيق رضا.
ؽلتلك ، وىذا الف رجل البيع الذي ا الزبوفويف اعأخَت خذنا يف مرونات مهارة االتصاؿ ودورىا يف كسب رض

 مهارات اتصاؿ جيدة يستطيع اف يرسب رضا الزبوف.



 

 

. 

 ني:  الدراسة الميدانية

 الفصل الثاني: الدراسة الميدانية
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 تمهيد

 وادلتمثلة يف أىم الفصل اعأوؿ ذلا يف اليت تعرضناإف ىذا الفصل ىو عبارة عن زلاولة إسقاط اعأسس النظرية 

ادلتعلقة دبتغَتات الدراسة )ادلهارات البيعية ورضا ادلستهلرُت(، على رلتمع الدراسة ادلتمثل يف زبائن  وانجوانب ادلفاىيم
ت بيعية والتأكد من ربلى رجاؿ البيع زلل الدارسة دبهارا البحث الفااء التجاري زلل الدراسة، وذلك من خالؿ 

 ارض الواقع. تقـو بو ىذه اعأخَتة على رضا ادلستهلك على الذي التأثَت ودراسة
وسيتم يف ىذه الدراسة استهداؼ عينة من ادلستهلرُت للسلعة ادلعروضة يف الفااء التجاري الًتاضي     

رفة مدى تأثَت ادلهارات موبايل دبدينة برج بوعريريج واليت ضمت رلموعة من الزبائن ادلختارين  بكرل عكوائي دلع
 :البيعية على رضا ادلستهلك، ومن خالؿ ىذا الفصل سنتطرؽ بكرل تفصيلي إذل ادلباحث اآلتية

 

  الدراسة ادليدانية وكيفية إجرائها المبحث األول:

 : عرض ومناقكة متغَتات الدراسة واختبار الفرضياتثانيالمبحث ال
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 للدراسة المبحث األول: اإلجراءات المنهجية 
يتم التعرض يف ىذا ادلبحث إذل تبياف رلتمع الدراسة واعأدوات واعأساليب اإلحصائية وتوضيح أىم اإلجراءات 

وكذا عرض ومناقكة البيانات ادلتعلقة  ادليدانية واعأساليب اإلحصائية ادلستخدمة واليت تتماشى وطبيعة ىذه الدراسة.
 د العينة.دبتغَتات الدراسة ومستوى إدراكها لدى أفرا

 الدراسة عينة التجاري المطلب األول : التعريف بالمحل 
 0224الًتاضي موبايل ىو زلل ذباري خاص ببيع اذلواتف النقالة دبدينة برج بوعريريج، بدأ نكاطو يف عاـ 

دج، ومت حصولو على السجل التجاري 25222دج و 0222ىاتف تًتاوح اسعارىم بُت  27برأس ماؿ ال يتجاوز 
0225عاـ 

 حيث بدأ نكاطو الفعلي كما اصبح اآلف اشهر زلل لبيع اذلواتف النقالة يف الوالية. ،1
أجهزة انجواالت ادلستعملة وانجديدة وتوفَت   بيع العديد من ادلنتجات واخلدمات، واليت تتلخ  يف يوفر احملل

إذل تقدمي  ةباإلضافويل الرصيد، اخلاصة باذلواتف، وبيع بطاقات الكحن ادلختلفة وتقدمي خدمات رب اإلكسسواركل 
العالمة التجارية اخلاصة باحملل ىو اشارة ادلرور " قف"، من وجهة ، و ات الصيانة دلختلف أنواع اعأجهزةبعض خدم

 نظر مالك احملل فإنو يدؿ على توقف جودة ادلنتجات واخلدمات عند زلل تراضي دلا لديو من شهرة ومسعة يف الوالية.
ىو رمز أو صورة مرئية يستخدـ للداللة على شيء معُت يتم استخدامها لربط أذىاف الوسم كما ىو متعارؼ 

فإف صاحب ادلكروع اخلاص ػلتاج إذل شعار غلعلو عالق يف أذىاف ، وسبييزه عن النكاطات اعأخرى ،الناس بو
ثقة أكرب للعمالء كما وكلما كاف تصميم الكعار شليزا كلما كاف ناجحا يعرس ىوية ادلكروع ويعطي  ،ادلستهلرُت

والذي يبقى دائما، فاال عن أف الكعار الناجح يغٍت عن كثَت من الرالـ وؼلتصر  ،يعطي االنطباع اإلغلايب اعأوؿ
 يروف ىناؾ خلط بينو وبُت الكعارات اعأخرى. أالالتعريف بالكركة وشرح رلاذلا، واالىم من ذلك 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 وثائق خاصة باحملل  1



 الدراسة الميدانيةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني 
 

37 

 التراضي موبايل اجهة محل: و 0صورة رقم 
 
 

 الخاص بالمحل :الوسم 
 
 
 
 

 من اعداد الباحتُت المصدر:

 المستخدمة األساليب اإلحصائيةالبحث وعينة المطلب الثاني: 
او االفراد اليت يتم اختيارىا من رلتمع الدراسة لتمثلو يف البحث : عبارة عن رلموعة الوحدات البحثعينة 

تعترب العينة من أكثر اعأساليب استعماال يف مثل ىذه ، و ادلذكور سابقازلل الدراسة "، وادلتمثل يف عينة من اجملتمع 
البحوث نظرا لصعوبة االتصاؿ جبميع زبائن احملل التجاري، وقد مت اختيار عينة عكوائية تتروف من رلتمع الدراسة: 

يرونوف موضوع مكرلة  يعٍت مجيع مفردات الظاىرة اليت يدرسها الباحث، وبذلك فإنو مجيع اعأشياء أو اعأفراد الذين
وقد مت اختيار عينة عكوائية من اجملتمع، حيث مت ، البحث وسبثل رلتمع ىذه الدراسة يف زبائن زلل الًتاضي موبايل

وذلك  %222صاحلة للمعانجة، فالعدد القابل للدراسة اإلحصائية ىو. 52استبيانا، اسًتجع منها  52توزيع 
معربة عن الواقع بأكرب للحرص والوقوؼ على االفراد من اجل اإلجابة الدقيقة على اعأسئلة للحصوؿ على بيانات 

 قدر شلرن.
رغم اختالؼ الدراسات ومواضيعهم فهي تتطلب إجراءات منهجية : اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية

س مصداقية ودقة اإلجابة عن إشرالية البحث ادلطروحة، ويف يتبناىا أي باحث للوصوؿ إذل نتائج علمية إغلابية تعر
ما يلي سيتم عرض رلمل اخلطوات ادلتبعة لإلجابة على إشرالية البحث وادلتمثلة يف معرفة مدى تأثَت ادلهارات البيعية 

 .على رضا ادلستهلرُت
استخداـ برنامج احلـز اإلحصائية لتحقيق أىداؼ الدراسة وربليل البيانات اجملمعة مت : األساليب اإلحصائية

من اجل اجراء احلسابات االحصائية، وىو برنامج ػلتوي  (29SPSSللعلـو االجتماعية والذي يرمز لو باختصار )
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وفيما يلي ، ات واالضلرافات ادلعيارية ...اخلعلى رلموعة كبَتة من االختبارات اإلحصائية مثل التررارات، ادلتوسط
 : إلحصائية اليت مت استخدامها يف ىذه مذكرةرلموعة من اعأساليب ا

 حيث بعد إدخاؿ البيانات إذل احلاسب اآلرل ولتحويل مقياس لرارت اخلماسي اذل متغَت فًتة، المدى :
(، مث 2=2-3وىو ادلقياس ادلستخدـ يف االستبياف مت حساب ادلدى بُت أكرب وأصغر قيمة لدرجات ادلقياس )

(، مث إضافة ىذه 2666= 3/2للحصوؿ يف اعأخَت على طوؿ الفًتة أي ) تقسيمو على عدد درجات ادلقياس
( وىرذا 2666=  2+  2666( وذلك لتحديد احلد اعأعلى للفئة )2القيمة إذل أقل قيمة يف ادلقياس وىي )

 أصبح طوؿ الفئات كما يلي:  
 متغَت فًتة.ربويل مقياس لرارت اخلماسي اذل : 2الجدول رقم 

 درجة ادلوافقية ادلدى الًتميز الرأي
 ضعيفة 2666إذل  2622من  2 غَت موافق
 متوسطة 0630إذل  2667من  0 زلايد
 مرتفعة 3622إذل  0633من  3 موافق

 من اعداد الطالبتُت المصدر:

  :سبت االستعانة بالتررار والنسب ادلئوية للتعرؼ على اخلصائ  الكخصية التكرار والنسب المئوية
 والوظيفية عأفراد عينة الدراسة، وكذا لتحديد استجابات أفرادىا اذباه عبارات زلاور االستبياف. 

 يتم استعماؿ ىذه اعأداة اإلحصائية دلعرفة التوجو العاـ عأفراد عينة الدراسة حوؿ كل لمتوسط الحسابي: ا
 عبارة من عبارات االستبياف وكذلك بالنسبة دلتغَتات الدراسة.  

 استخدـ ىذا ادلقياس دلعرفة مدى اضلراؼ اجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ كل عبارة النحراف المعياري: ا
بيانات وأياا حوؿ متغَتات الدراسة عن متوسطها احلسايب، وكلما اقًتبت ىذه القيمة من من عبارات أداة مجع ال

الصفر كلما دؿ ذلك على تركيز واطلفاض تكتت اجابات أفراد عينة الدراسة، وكلما كاف االضلراؼ أقل من الواحد 
الواحد الصحيح اوي ا إذا كانت قيمة االضلراؼ تسالصحيح كلما قل التكتت والعرس صحيح وذلك يف حالة م

 تفوقو. أو
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  وات جمع البيانات: أدلثثاالمطلب ال
اعتمدت الدراسة على االستبياف كأداة رئيسية نجمع البيانات حيث تعترب من بُت التقنيات واعأدوات  

ادلستخدمة يف عملية االستقصاء اليت تساىم يف مجع البيانات ادلتعلقة بالبحث بكرل مباشر، وؽلرن تعريف 
اف على أنو ظلوذج يام رلموعة من اعأسئلة توجو إذل أفراد من اجملتمع زلل الدراسة لغرض احلصوؿ على بياالست

 اعأكثر استعماال يف الدراسات االستقصائية. ، وىي اعأداة 1معلومات حوؿ موضوع أو مكرلة الدراسة
انجزء اعأوؿ ؽلثل متغَتي الدراسة يُت يم االستبياف إذل جزئُت أساسيف ىذه الدراسة مت تقس :مكونات االستبيان

ما مع فرضيات البحث، وتفصيل ذلك في باإلضافة إذل جزء البيانات الدؽلغرافية حيث أف ىذا التقسيم جاء سباشيا
 :يلي

يهدؼ ىذا القسم اذل التعرؼ على بعض اخلصائ  الكخصية والوظيفية لعينة  الجزء األول )البيانات الشخصية(:
الدراسة وادلتمثلة اساسا يف انجنس، العمر، ادلستوى التعليمي، مصدر الدخل، عدد مرات الكراء من الفااء التجاري 

  زلل الدراسة.
كل زلور على مجلة من العبارات تعرب   : وتامن ىذا انجزء زلورين ػلتويالجزء الثاني )المحاور الرئيسية الستبيان(

، بعد استرماؿ أداة القياس ادلستنبطة من ادلصادر الزبائن تقيس متغَتات الدراسة ادلتمثلة يف ادلهارات البيعية ورضا
الثانوية مت عرضها على رلموعة من احملرمُت وقياس صدؽ احملرمُت ومن بيتهم اعأستاذة ادلكرفة وادلتمثل يف مدى 

اعأداة للموضوع الدراسة حيث مت من خالؿ ىذا اعأمر إجراء بعض التعديالت عليها، وبعد التأكد من قياس ىذه 
 مدى صدقها وثباهتا، مت توزيع االستبياف.

: قبل توزيع االستمارة مت مناقكتها مع اعأستاذة ادلكرفة مث ربريمها من طرؼ عدد من اعأساتذة، ثبات أداة الدراسة
غة بعض العبارات واحلذؼ الرلي عأخرى، وتعترب دبثابة قياس لصدقها ادلعنوي أي أف شلا ادى اذل اعادة صيا

كرونباخ كمقياس الختباره، -اإلستبياف يقيس ما اعد لقياسو، أما بالنسبة لثباهتا فقد مت اختيار معامل الثبات الفا
ي، واقًتح كرونباخ معادلة تعتمد ويقصد بثبات ادلقياس دقتو واتساقو فيما يقيسو من معلومات عن اذباىات ادلستقص

على متوسط معامالت االرتباط بُت مفردات ادلقياس الختبار ثبات أو ذبانس ادلقياس واتساقو الداخلي حيث أّف 
 .%72النسبة ادلقبولة باتفاؽ العلماء والباحثُت للحرم على ثبات ادلقياس تساوي او تفوؽ 

 ذه الدراسة كاآليت:ستبياف ىىذا ادلعامل بالنسبة الوكانت نتائج 
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 : معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسة.3الجدول رقم 
 ابعاد ومحاور الدراسة عدد العبارات ثبات المحور

 المهارات البيعية 24 8563

 قياس رضا المستهلكين 27 7863

 االستبيان 02 92622
 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر 

قيمتو  وىذا ما يدؿ على ثبات ت العاـ اخلاص بالدراسة كرل بلغت يتاح من انجدوؿ أعاله اف معامل الثبا
ة عأف معامل من خالؿ انجدوؿ أعاله تبُت لنا وجود ذبانس كبَت جدا بُت عبارات االستمار ، االستبياف وجاىزيتو
وىو يفوؽ النسبة ادلتعارؼ عليها برثَت خصوصا يف البحوث ادليدانية ما يعطي يساوي  %9262ألفاكرونباخ الرلي 

االستمارة مصداقية أكثر للنتائج احملصل عليها من خالؿ الدراسة، وكذلك ىو احلاؿ بالنسبة دلتغَتات الدراسة 
 دلنصوص عليها وبالتارل جاىزية االستبياف للتوزيع.ا %72فأسئلتهما ثابتة فيما بينها بنسب تفوؽ 

  : عرض ومناقشة متغيرات الدراسة واختبار الفرضياتالثانيالمبحث 
ربتاج ادلعطيات احملصلة من طرؼ أفراد العينة إذل عرض ومعانجة، مًتمجة يف شرل جداوؿ ورسومات بيانية 
 SPSSإضافة إذل اعأساليب اإلحصائية الالزمة، لذا مت االستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

 .05اإلصدار

 تقييم الفرضيات : ولالمطلب األ
سيتم يف ىذا ادلبحث التعرؼ على إجابات أفراد العينة حوؿ زلاور االستمارة وربليلها وربط ىذه النتائج مع  

 تساؤالت الدراسة وأىدافها باستخداـ اعأساليب اإلحصائية ادلناسبة
 : تحليل المعلومات الشخصية ألفراد العينةاوال

الكخصية مت ربديد خصائ  العينة، حيث يتوزع أفراد باالعتماد على اإلجابات ادلقدمة يف زلور ادلعلومات  
 العينة حسب ادلعلومات الكخصية )العمر، انجنس، ادلستوى التعليمي، عدد سنوات اخلربة، ادلسمى الوظيفي( كاآليت: 
هبدؼ اإلدلاـ جبميع جوانب موضوع الدراسة سنقـو بعرض تفصيلي عأىم اخلصائ  الكخصية والوظيفية لدى 

 ، وبعد تفريغ االستمارات ربصلنا على النتائج التالية:افراد العينة

يلخ  انجدوؿ والكرل التاليُت النتائج ادلتحصل عليها خبصوص توزيع  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: -0
  عينة الدراسة حسب انجنس.
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 : توزيع عينة الدراسة حسب انجنس4انجدوؿ رقم 

 الجنس التكرار  المئويةالنسبة 

 ذكر 36 70%

 انثى 24 08%

 المجموع 52 222%

 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر 
 ( أف عينة الدراسة.5.( والكرل )5يتاح من خالؿ انجدوؿ رقم )

التاليُت النتائج ادلتحصل عليها خبصوص توزيع عينة يلخ  انجدوؿ والكرل توزيع عينة الدراسة حسب العمر:  -3
 الدراسة حسب العمر.

 : توزيع عينة الدراسة حسب العمر5الجدول رقم 

 العمر التررار النسبة ادلئوية
 32اقل من  32 60%
 سنة 45اذل 32من  24 08%
 سنة 62اذل  46من  4 8%
 62أكثر من  2 0%
 اجملموع 52 222% 

 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر 

 .( أف الفئة العمرية الغالبة على أفراد يف عينة الدراسة 6( والكرل )6يتاح من خالؿ انجدوؿ )

ادلتحصل عليها خبصوص  يلخ  انجدوؿ والكرل التاليُت النتائجتوزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العلمي:  -5
 .توزيع عينة الدراسة حسب ادلؤىل العلمي

 : توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي6الجدول رقم 

 ادلستوى التعليمي التررار النسبة ادلئوية
 ابتدائي 4 8%

 متوسط 6 12%
 ثانوي 7 14%
 ليسانس 16 32%
 دراسات عليا 17 34%

 اجملموع 52 100%
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 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر 

 .( أف ادلستوى الدراسي الغالب يف أفراد عينة الدراسة ىو مستوى6يتاح من خالؿ انجدوؿ )

ادلتحصل عليها خبصوص توزيع يلخ  انجدوؿ والكرل التاليُت النتائج توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة:  -0
 عينة الدراسة حسب الوظيفة.

 : توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة7الجدول رقم 

 مصدر الدخل التررار النسبة ادلئوية
 عمل حر 07 54%
 وظيفة 23 46%

 اجملموع 52 100%
 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر 

 .( أف الوظيفة الغالبة للفئة اليت قامت بالتجاوب مع االستبياف ىي8( والكرل )8يتاح من خالؿ انجدوؿ )

 
ادلتحصل  خل  انجدوؿ والكرل التاليُت النتائج :ة حسب عدد مرات التعامل مع المحلتوزيع عينة الدراس -0

 .دلستهلك مع احمللعليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب عدد مرات تعامل ا
 : توزيع عينة الدراسة حسب عدد مرات التعامل مع المحل8الجدول رقم 

 عدد مرات التعامل مع المحل التكرار النسبة المئوية

 مرة 27 34%

 مرتُت 25 30%

 أكثر من ثالث 18 36%
 اجملموع 52 222%

 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر 
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  نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي الستجابة مفردات العينة نحو متغيرات الدراسة  :ثانيا
 .ج ادلتحصل عليهاالنتائ التاليُت يلخ  انجدولُت

 
 محور قياس المهارات البيعية  -0

 عرض النتائج المتعلقة بالمتغيرات المستقلة :40جدول رقم 

 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر

درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارات
 

 تعامل معك البائع بذكاء يوحي فهمو للمنتج وشرحو لك  -2 2.72 2657086 مرتفعة
 الذكاء المهني

 2683502 مرتفعة 
2.42 

لديو معلومات دقيقة احسست باف البائع يف الفااء التجاري  -0
 عن ادلنتج

 احسست بانفعاؿ البائع مع كثرة اسئلتك -3 1.96 2687972 متوسطة
 ضبط االنفعال

 2673092 مرتفعة
2.56 

اجابوؾ بطريقة ىادئة بعيدا عن التعصب )ال غلادلونك يف  -4
 الرالـ(

 2676258 مرتفعة
2.46 

ثقة كبَتة يف معلوماهتم عن ادلنتج تلمس لدى البائعُت  -5
 ادلباعة.

 لثقةا
 2685450 مرتفعة

2.38 
تبهرؾ ادلعلومات والكروحات اليت لدى البائع يف  زلاولة  -6

 اقناعو لك بكراء ادلنتجات.

 2680729 مرتفعة
2.36 

دلست التنوع الثقايف للبائع حوؿ العالمات وادلنتجات  -7
 ادلوضوعة يف احملل وخارجو.

 الثقافة
 2682239 مرتفعة

2.42 
لدى البائع ادلعرفة الرافية لإلجابة على اسئلتك  -8

 واستفساراتك
 مالبس ومظهر البائع يوحي بانو بائع داخل احملل -9 2.16 2688893 متوسطة

 المظهر
 تستطيع احلوار مع بائع مظهره يوحي بانو صاحب احملل -22 2.66 2659082 مرتفعة
 اخذت وقتك يف السؤاؿ وطرح انكغاالتك  -22 2.48 2682426 مرتفعة

 االتصال
 ينصت اليك البائع بعناية وال يقاطعوف كالمك -20 2.5 267895 مرتفعة
مهارات  اعجبتك ادلعلومات اليت قدمها لك البائع  -23 2.6 2670843 مرتفعة

 كنت مرتاح يف التعامل مع البائع الذي باعك ادلنتج -24 2.42 2685908 مرتفعة التحدث
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التجاري زلل الدراسة للمهارات ادلذكورة ل من انجدوؿ أعاله ادلستنبط من إجابات عينة الدراسة نالحظ امتالؾ البائع لدى احمل
احسست بانفعاؿ البائع مع   الثالث والذي مفاده "السؤاؿ أعاله حيث جاءت اإلجابات يف معظمها بدرجة موافقية مرتفعة ماعدا 

مالبس ومظهر البائع يوحي بانو  " وىذا راجع لطبيعة التروين لدى الفرد انجزائري اما الفقرة رقم التاسعة واليت مفادىا " كثرة اسئلتك
  تزاـ الفااء التجاري بالزي ادلوحد." وىذا راجع لعدـ ال بائع داخل احملل

 الزبون محور قياس رضا -3
 عرض النتائج المتعلقة بالمتغيرات التابعة :04جدول رقم 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعمال برنامج 
مرتفعة عموما ما ( جاء بدرجة توسط احلسايب للمتغَت ادلستقل )رضا الزبوفمن خالؿ انجدوؿ نالحظ أّف ادل

بتتبع شعور الزبوف حوؿ التجاري  ذلك لعدـ راجع لعدـ اىتماـ احمللمنخفاة و  موافقةبدرجة  27عدا العبارة رقم 
 .25ة للعبارة رقم درجة ادلوافق الطلفاضا أدى أياا ادلنتج دبعزؿ عن السعر وىو م

 : اختبار الفرضياتالثانيالمطلب 
 أثبتتبصفة كافية حيث  ادلتغَتاتوجود  إثباتمتغَتي الدراسة غلب  قبل اختبار وجود عالقة اعأثر بُت

 البيانات اجملمعة من خالؿ أداة الدراسة النتائج التالية:
 
 
 
 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 منخفاة 2676038 1.52 ن عملية البيع عتتوفر لدى الكركة سجالت لتسجيل شعورؾ  -25
 مرتفعة 2683972 0642 يهتم رجل البيع بكعورؾ عند عملية البيع  -26
 منخفاة 2682442 1.5 تتلق اتصاالت عرب اذلاتف من طرؼ الكركة لسؤاؿ عن شعورؾ باقتناء ادلنتج  -27
 مرتفعة 2672595 2.54 تكعر بالرضا والفرح باقتناء ادلنتج من الكركة  -28
 مرتفعة 2678482 2.42 ترغب بإعادة الكراء مرة أخرى من الكركة  -29
 مرتفعة 2683209 2.38 توصي اقاربك بالكراء من الكركة  -02
 مرتفعة 2692087 0634 الكراء من الكركة قدـ لك شعور بقيمة اجتماعية يف زليطك -02
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 )المهارات البيعية(: إثبات واقع المتغير األول -0

 وانجدوؿ التارل يوضح واقع ادلهارات البيعية لدى مستخدمي الفااء التجاري زلل الدراسة:
 ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ودرجة ادلوافقة لعناصر ادلهارات البيعية.: 00رقم الجدول 

 البيان الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الموافقة

 مرتفعة 2.852 2.541 المهارات البيعية 0
 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر

وباضلراؼ 0654 ، حيث بلغمرتفعةإّف ادلتوسط الرلي للمتغَت ادلستقل )ادلهارات البيعية( جاء بدرجة موافقة 
 .التجاري زلل الدراسة ا يعرب عن اكتساب مستخدمي احملل وىو م 2685معياري 
 المتغير الثاني)رضا الزبون(:إثبات واقع  -3

 التجاري زلل الدراسة: لتارل يوضح واقع رضا زبائن احمللوانجدوؿ ا
 ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ودرجة ادلوافقة دلتغَت رضا الزبوف.: 03الجدول رقم  
 درجة ادلوافقة االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب البياف الرقم

 مرتفعة 2.852 2.541 رضا الزبون 0
 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر
بناءا على  مرتفعبكرل  رضا الزبوفالتجاري زلل الدراسة عموما  ما يعرب عن اكتساب مستخدمي احمللوىو 

 362و 0654ؼ معياري رأي أفراد عينة الدراسة وادلستنبطة من خالؿ االستبياف احملرم ادلقًتح دبتوسط حساب واضلرا
 على التوارل.

 اختبار الفرضية الثانية.  -3
 وكانت ىذه الفرضية على النحو التارل:

 ".الزبونذات داللة إحصائية بين المهارات البيعية ورضا توجد عالقة ارتباط 
 زلل الدراسة. الفااءيف  ورضا الزبوف ادلهارات البيعيةذات عالقة إحصائية بُت ارتباط توجد عالقة 

ادلستقلة وادلتغَت التابع كما  مصفوفة االرتباطات بُت ادلتغَت ولإلجابة على ىذه الفرضية ؽلرن االعتماد على
 انجدوؿ التارل: ة يفوضحادل
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 .االرتباطات بُت متغَتات الدراسةمصفوفة : 05رقم الجدول  
 رضا الزبائن المهارات البيعية المتغيرات

0.410 2 المهارات البيعية
** 

0.410 رضا الزبائن
** 1 

 .(bilatéral) 4040االرتباط معنوي عند مستوى الداللة **
 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر

وبالتارل ؽلرن احلرم على  2622أعاله وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  يبُت انجدوؿ
 الفرضية بالصحة وبالتارل قبوؿ الفرضية اليت تقر بوجود عالقة االرتباط ادلذكورة.

 سبحورت ىذه الفرضية على النحو التارل:: اختبار الفرضية الثالثة  -3
 :المهارات البيعية ورضا الزبون"بين توجد عالقة أثر  

البسيط الختبار ىذه  على االضلدار البسيط ذا كانت ىناؾ العالقة ذات اعأثر يتم االعتمادومن أجل معرفة إ
بين المهارات هتدؼ ىذه الفرضية إذل معرفة إذا كاف ىناؾ عالقة أثر ذات داللة إحصائية بُت حيث ، الفرضية

، يف بادئ اعأمر ادلهارات البيعيةوادلتغَت التابع يف رضا الزبوف ، حيث يتمثل ادلتغَت ادلستقل يف البيعية ورضا الزبون
 ي البسيط، وكانت النتائج كاآليت:نقـو باختبار القدرة التفسَتية ومن مث معانجة االضلدار اخلط

 : نتائج اختبار القدرة التفسَتية00جدول
 Sigقيمة  Fقيم  معامل التحديد معامل االرتباط البيان

 0.000 15.4 2602 0.41 القيم التنظيمية

 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر
( شلا يدؿ على وجود عالقة 2645من انجدوؿ أعاله يتاح أّف معامل االرتباط بُت ادلتغَت ادلستقل والتابع ىو )

( من ادلتغَت التابع، % 02( أي أّف ادلتغَت ادلستقل يفسر نسبة )2602ارتباط ضعيفة موجبة، وبلغ معامل التحديد )
اليت تن   H1وقبوؿ  H0  وبالتارل يتم رفض الفرضية  (2625( وىي أقل من )2622ىي ) Sigوالقيمة االحتمالية 

( لتحليل Tودلعرفة تأثَت العالقة بينهما نستخدـ اختبار ) على وجود عالقة أثر ذات داللة إحصائية بُت ادلتغَتين
 االضلدار البسيط وانجدوؿ التارل يوضح النتائج"
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 التنظيمية بأخالقيات اعأعماؿ: نتائج ربليل االضلدار البسيط لعالقة القيم 25 جدول
المتغيرات 
 المستقلة

 Bétaقيمة  الخطأ المعياري معامل االنحدار
T Sig 

 2622 6630 / 2635 0604 الثبات

 2622 0673 2645 2622 2632 المهارات البيعية

 .SPSS: من إعداد الطلبة اعتمادا على بيانات أداة الدراسة باستعماؿ برنامج المصدر
( عند مستوى 0673بلغت ) T( وقيمة 2632من انجدوؿ أعاله يتاح أّف قيمة معامل ادلتغَت ادلستقل )

 ( وادلعادلة التالية توضح ىذه العالقة: H1( ومنو تقبل )2625( وىي أقل من )2622معنوي )

y = 0.31x + 2.24 
 

 (.رضا الزبوف: ادلتغَت التابع )y حيث: 
x ( ادلهارات البيعية: ادلتغَت ادلستقل.) 
 

 : نتائج الدراسة التطبيقيةالثالثالمطلب 
 :من خالؿ ربليل فرضيات الدراسة مت التوصل اذل         

وباضلراؼ 0654ادلتوسط الرلي للمتغَت ادلستقل )ادلهارات البيعية( جاء بدرجة موافقة مرتفعة، حيث بلغ  -
 التجاري زلل الدراسة.وىو ما يعرب عن اكتساب مستخدمي احملل  2685معياري 

اكتساب مستخدمي احملل التجاري زلل الدراسة عموما رضا الزبوف بكرل مرتفع بناءا على رأي أفراد عينة  -
على  362و 0654الدراسة وادلستنبطة من خالؿ االستبياف احملرم ادلقًتح دبتوسط حساب واضلراؼ معياري 

 التوارل.
( شلا يدؿ على وجود عالقة ارتباط ضعيفة 2645ستقل والتابع ىو )يتاح أّف معامل االرتباط بُت ادلتغَت ادل -

( من ادلتغَت التابع، % 02( أي أّف ادلتغَت ادلستقل يفسر نسبة )2602موجبة، وبلغ معامل التحديد )
اليت  H1وقبوؿ  H0  ( وبالتارل يتم رفض الفرضية 2625( وىي أقل من )2622ىي ) Sigوالقيمة االحتمالية 

 .تن  على وجود عالقة أثر ذات داللة إحصائية بُت ادلتغَتين
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وبالتارل ؽلرن احلرم على الفرضية بالصحة  2622وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 وبالتارل قبوؿ الفرضية اليت تقر بوجود عالقة االرتباط ادلذكورة.
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 الصة:خ
التطبيقي وصفا دلنهج  تناولنا من خالؿ الفصل و اثرىا على رضا الزبوف البيعيةمن اجل معرفة واقع ادلهارات 

الدراسة واعأدوات ادلستخدمة فيها وكذا اعأساليب اإلحصائية يف ربليل زلاور االستمارة هبدؼ معرفة عالقة اعأثر بُت 
 زلل الدراسة.الفااء التجاري ادلتغَت التابع وادلتغَت ادلستقل ب

 .ادلهارات البيعية ورضا الزبوف عرض سلتلف النتائج وربليلها حيث مت إثبات وجود عالقة أثر بُت وأخَتا تناولنا
على ادلتغَت  أف ادلتغَت ادلستقل" ادلهارات البيعية " مرتبط ارتباط قوي ولو أثر إغلايب ،وقد ظهر من خالؿ النتائج     

واالجابة على اإلشرالية اليت تتمثل يف وجود عالقة رضا الزبوف"، وبالتارل اثبات صحة الفرضيات التابع ادلتمثل يف"
 .ذات داللة إحصائية للمهارات البيعية لرجاؿ البيع على رضا الزبوف
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لوكالة  ىذه الدراسة بعرض انجوانب النظرية دلوضوع ادلهارات البيعية ودورىا يف كسب رضا ادلستهلرُتقامت 
الًتاضي للهواتف النقالة، واىم النتائج اليت مت التوصل اليها والربط بُت انجانب النظري والتطبيقي ذلذه الدراسة وبناءا 

 زلل الدراسة. يف على ما مت التوصل اليو من نتائج سنقدـ بعض االقًتاحات للموظفُت وادلسؤولُت
 النتائج: -

ليها يف الدراسة، مع زلاولة ربطها بالواقع العملي للدراسة التطبيقية إيقدـ فيما يلي أبرز النتائج اليت مت التوصل 
مت التوصل اذل ، حيث مجيع االطراؼ ادلعنية بالدراسةالتوصيات لصاحب احملل التجاري و  من خالؿ تقدمي رلموعة من

 :ن النتائج ؽلرن اغلازىا فيما يليرلموعة م
من احملالت اليت تسعى دوما اذل التميز يف رلاذلا، فمن خالؿ الدراسة قمنا بعرض وربليل الًتاضي موبايل  زلل -

ادلؤشرات  مي السلع و اخلدمات، و من بُت ىذهرلموعة من ادلؤشرات اليت تدؿ على سبيز احملل التجاري يف تقد
 يف رلاؿ عملو. 2، شهرة احملل يف ادلدينة باعتباره رقم ادلهارات البيعية لدى صاحب احملل و العماؿ، تزايد عدد الزبائن

صلاح رجل البيع أثناء إجراء ادلقابلة البيعية وتقدؽلو للخدمات يتوقف على مهاراتو يف االتصاؿ ومعانجة االعًتاضات  -
 وكيفية التعامل مع سلتلف أنواع الزبائن،

واليت تظهر من خالؿ شعور الزبوف اإلغلايب قبل وأثناء ىناؾ عالقة ارتباط بُت ادلهارات البيعية وبُت رضا الزبوف  -
 وبعد الكراء

قياس رضا الزبوف يعترب الوسيلة اعأكثر فعالية دلعرفة مستوى أداء الفااء زلل الدراسة  وبالتارل اعطائو رلاؿ  -
 لتحسُت ادائو واياا مستويات الرضا لدى زبائنو.

 ، وىذا2622زلل الدراسة مهارات بيعية عند مستوى معنوية  يوجد أثر ذو داللة إحصائية المتالؾ عماؿ الفااء -
 هبا احملل التجاري شلا يؤكد صحة الفرضية اعأوذل. جهود يقـويعٍت وجود 

،وىذا يعٍت وجود    2622يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية للمهارات البيعية على رضا الزبوف عند مستوى معنوية  -
 دراسة شلا أدى إذل رضا زبائنو شلا يؤكد صحة الفرضية الثانية.جهود حقيقية يقـو هبا الفااء زلل ال

،وىذا يعٍت وجود    2622يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمهارات البيعية على رضا الزبوف عند مستوى معنوية  -
 جهود حقيقية يقـو هبا الفااء زلل الدراسة شلا أدى إذل رضا زبائنو شلا يؤكد صحة الفرضية الثالثة.

ؿ ربليل العالقة بُت نتائج قياس ادلهارات البيعية و قياس الرضا  نالحظ وجود ارتباط ضعيف وموجب بُت من خال -
 . 2645ادلتغَتين  دبعامل االرتباط 
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وادلهارات البيعية  yتعطي معادلة النموذج ادلدروس العالقة بُت ادلهارات البيعية والرضا باعتبار الرضا متغَت تابع  -
 بالعالقة التالية :   Xمتغَتات مستقلة 

Y= 0.31x +2.24 
 االقتراحات:-3

بعد االطالع على واقع ادلهارات البيعية يف احملل التجاري الًتاضي موبايل وبالنظر للنتائج اليت مت التوصل إليها، 
 منها:فإننا نقدـ للمحل بعض االقًتاحات تساعد يف احملافظة رضا زبائنو، شلا يامن ذلا البقاء واالستمرار 

 على احملل االستمرار يف ربسُت ادلهارات البيعية دلا لو من أثر يف ربقيق رضا زبائنو. -

 على احملل القياـ بدراسات قياس للرضا واالىتماـ بكراوى الزبائن ومعانجتها للتقليل من حالة عدـ الرضا. -

 استخداـ اساليب تسويقية صحيحة يف بناء صورة ذىنية جيدة عن احملل. -
 :آفاق الدراسة-5

أثناء القياـ بدراسة للموضوع وربليل جوانبو تبُت أنو يتامن مفاىيم حساسة، كل مفهـو ؽلرن أف يكرل 
 رلاؿ حبث واسع، ومن ىنا نرى يف ادلواضع اآلتية رلاؿ للدراسة والتوسع يف ادلوضوع:

 أثر ادلهارات البيعية يف بناء عالقات قوية مع الزبوف.  -
 قيق التميز يف بيئة اعأعماؿ دلعاصرة.أثر ادلهارات البيعية يف رب -
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هظع بحن ، "لزجال البيع على رضا املصتهلكين ثأثير املهارات البيعيةبعىىان "ملرلسة املاستر في إطاز الخدظحر 

أًدًنم هره الاسدباهت بغسض إفادجىا في حمع البياهاث ذاث الصلت ببدثىا، مع العلم أن هره الاسدباهت سخهىن أساسا 

ت مع ابداء أي مالخظاث جسونها مىاسبت، مع جأليد لرا هسحى الخنسم باإلحابت على عبازاتها بعىاً، لخدمت البدث العلمي

 التزامىا أن املعلىماث املقدمت سخهىن مىطع السسيت الخامت ولً حسخخدم إال ألغساض البدث العلمي.

 

i.   الجزء ألاول: املعلومات الشخصية           

 أهثى               ذلسالجيس:  -00

 سىت 62مً  ألثر          سىت 62إلى  46مً          سىت  45إلى  32مً           سىت  32السً: أقل مً  -03

 دزاساث عليا.             ليساوس           زاهىي           مخىسط           ملسخىي الخعليمي: ابخدائي  -04

 خسة.أعماى                    مصدز الدخل: وظيفت -05

 الثر مً زالر مساث  مسة حعاملذ مع ومالت التراض ي: مسة              مسجحن           لم -06

ii. الجزء الثاني: قياس املهارات البيعية لزجال البيع 

 العبارات موافق محايد غير موافق

 الذكاء املنهي  -   

 حعامل معو البائع برماء ًىحي فهمه للمىخج وشسخه لو             -07

 اخسسذ بان البائع في الىمالت لدًه معلىماث دقيقت عً املىخج  -08

 ضبط الانفعال -   

 اخسسذ باهفعاى البائع مع لثرة اسئلخو -09

 حاوبو بطسيقت هادئت بعيدا عً الخعصب )ال ًجادلىهو في النالم( -32

 لثقة ا-    

 املباعت.عً املىخج  مزقت لبحرة في معلىماتهجلمس لدي البائعحن  -32

 املعلىماث والشسوخاث التي لدي البائع في مداولت اقىاعه لو بشساء املىخجاث.جبهسك  -30
 الثقافة -   

 ملسذ الخىىع الثقافي للبائع خىى العالماث واملىخجاث املىطىعت في املدل وخازحه. -33

 لدي البائع املعسفت الهافيت لإلحابت على اسئلخو واسخفسازاجو  -34

 املظهز -   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالحق 
 

 

 

iii. الجزء الثالث: قياس رضا املصتهلك 

 
 

 باهه بائع داخل املدلمالبس ومظهس البائع ًىحي  -35

 حسخطيع الحىاز مع بائع مظهسه ًىحي باهه صاخب املدل -36

 الاثصال -   

 اخرث وقخو في السؤاى وطسح اوشغاالجو  -37

 ًىصذ اليو البائع بعىاًت وال ًقاطعىن لالمو -38

 مهارات التحدث -   

 اعجبخو املعلىماث التي قدمها لو البائع  -39

 لىذ مسجاح في الخعامل مع البائع الري باعو املىخج  -42

 غحر مىافق مداًد مىافق العبازاث

 جخىفس لدي الشسلت سجالث لدسجيل شعىزك مً عمليت البيع  -42

 يهخم زحل البيع بشعىزك عىد عمليت البيع  -40

 جخلق اجصاالث عبر الهاجف مً طسف الشسلت لسؤاى عجن شعىزك باقخىاء املىخج  -43

 والفسح باقخىاء املىخج مً الشسلت  احشعس بالسط -44

 جسغب بئعادة الشساء مسة أخسي مً الشسلت  -45

 جىص ي اقازبو بالشساء مً الشسلت  -46

 الشساء مً الشسلت قدم لو شعىز بقيمت احخماعيت في مديطو -47

   



 

 

 
 ملخص:
اإلشرالية ادلتمثلة يف قياس اثر ادلهارات البيعية لرجاؿ البيع على رضا الزبوف خالؿ هتدؼ ىذه الدراسة اذل معانجة     
 52دراسة حيث مت توزيع ( وذلك باستخداـ ادلنهج التحليلي الوصفي و استعماؿ االستبياف كأداة ال0200الفًتة )

هارات البيعية و رضا الزبوف استبياف على زبائن زلل الًتاضي موبايل حيث خلصت الدراسة اف ىناؾ عالقة بُت ادل
 ( من وجهة نظر زبائن احملل.2622( عند مستوى معنوية )2642ذات تأثَت احصائي قيمتها )

 
Resume: 
This study aims to study the problem represented in the impact of the sales skills of salesmen on customer 

satisfaction during the period (2022) using the descriptive analytical method and the use of the questionnaire as a 

tool for the study.  Sales and customer satisfaction have a statistical effect whose value is (0.41) at the level of 

significance (0.01) from the point of view of shop customers 


