المحاضرة اﻷولى

مفﻬوم الخدمات وأهميتﻬا

مقدمة

اكتسبت الخدمات اليوم أهم ة خاصة ،وأص حت جزءا ﻻ يتج أز من اﻻقتصاد ات المتطورة ،وأضحت المؤسسات
على اختﻼف أنواعها وشتى تخصصاتها منفتحة على جمهور الزائن لتأمين الخدمات التي حتاجونها حتى

أص ح هناك نمو سر ع ومتزايد في الخدمات وصار من المم ن القول أننا نع ش في ظل ما عرف" مجتمع

الخدمات "وما حصل من نمو وتطور انع س ش ل واضح على الخدمات الصح ة وطرق تقد مها.

و انطﻼقاً من أن الخدمة الصح ة الجيدة يجب أن تتوافر لكل اﻷفراد غض النظر عن ل العوامل والظروف

)اﻻقتصاد ة ،اﻻجتماع ة ،المعتقدات ،(...فإن المؤسسات المعن ة بتقد مها أص حت مسؤولة على توفير هذه

الخدمات وف المعايير المحددة والمتف عليها عالم ا وذلك حد أدنى مما عرف حقوق المرض ،ما أنها
تعي أن الخدمة الصح ة الجيدة هي التي تنظر للزون المرض على أن له حاجات جسمان ة وماد ة ما له

حاجات عاطف ة وأحاس س ومشاعر ،و التالي فالخدمة الصح ة أ عد وأشمل من التعامل مع المرض فق بل
تشمل عناصر أخر

التوع ة الصح ة والتأهيل الطبي.

تتميز الخدمات التنوع والتعدد فضﻼ عن صعو ة تحديدها ف ما إذا انت ملموسة أو غير ملموسة ،و ذا

اشتراكها مع السلع الملموسة في ثير من المتضمنات.
مفﻬوم الخدمات وأهميتﻬا

ﻻ يوجد تعرف واضح ودقي لمصطلح الخدمة على الرغم من تداوله منذ فترة ل ست القصيرة مقارنة مفاه م

التصن ع المتخصصة ،وهو ما ضع المؤسسات الخدم ة في موقف حرج صعب معه رسم مختلف الس اسات
واﻻستراتيج ات.

أوﻻ :تعر ف الخدمات

ر زت التعارف العديدة التي تناولت الخدمة على عدة جوانب ما يلي:
عرف  Gean Lapeyreالخدمة أنها » ذلك النشا الذ
ً

الزون دون أن يتطلب ذلك إنتاج شيء ملموس«
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ش ل ق مة اقتصاد ة اﻻستجا ة لحاجات ورغ ات

و عرفها موردرك أنها»النشا اﻻقتصاد الذ

ستهدف توليد المنافع الزمن ة والم ان ة«

ما عاب على هذا التعر ف أنه ينطب على المنتجات صفة عامة سواء أكانت سلعا أو خدمات ،إذ أن ﻼهما
ستهدف توليد المنافع

عرفها» Christopher Lovelockالخدمة نشاطات اقتصاد ة تعمل على خل الق مة وهي في نفس الوقت

تقدم منفعة للمستهلكين ،وذلك في الزمان والم ان الذ
تعرفها الجمع ة اﻷمر ة للتسو

حددهما و رغب فيهما طالب الخدمة«

)» (AMAالخدمات منتجات غير ملموسة ،يتم ت ادلها من المنتج إلى

المستعمل ،وﻻ يتم نقلها أو تخزنها ،وهي تقر ا تفنى سرعة ،و صعب في الغالب تحديدها أو معرفتها ﻷنها
تظهر للوجود في نفس الوقت الذ

يتم شراؤها واستهﻼكها ،فهي تتكون من عناصر غير ملموسة متﻼزمة

وغال ا ما تتضمن مشار ة الزون طرقة هامة ،حيث ﻻ يتم نقل ملكيتها ول س لها لقب أو صفة«
عرفها  Philipe kotlerرائد المدرسة الحديثة للتسو

»أ

فعل أو أداء م ن حققه طرف لطرف آخر

ون في جوهره غير ملموس ،وﻻ يترتب عل ه أ ملك ة ،وأن إنتاجه قد يرت

نستنتج من التعارف السا قة ما يلي:

منتج ماد وقد ﻻ ون«

 الخدمة في أغلبها غير ملموسة ،بل مدر ة من خﻼل المنفعة التي تقدمها للمستفيد.
 قد ترت

منتج ملموس وقد ﻻ تكون ،وتتألف من جوهر تدعمه خدمات تكميل ة.

 ﻻ م ن تملكهإ ،وانما اﻻستفادة من عرضها.
ثان ا :أهم ة الخدمات

من أبرز ما ميز العقود الثﻼث للقرن الماضي النمو الهائل للقطاع الخدمي ،وذلك في ظل اقتصاد ات الصناعة

المتطورة في العالم ،هذا ما أد

إلى ظهور خدمات جديدة صورة مستمرة ،تختلف عن الخدمات التقليد ة

وتغطي جان ا بي ار من متطل ات الح اة اليوم ة ،ما أص ح هذا القطاع محو ار أساس ا في تش يل القطاعات
اﻻقتصاد ة المختلفة وموردا هاما لدخل الدولة ﻻس ما في الدول المتطورة إذ يوجد ف ما يبدو ارت ا وثي بين
مستو النمو اﻻقتصاد

في اقتصاد ما وقوة قطاع الخدمات ف ه ف لما نما وتطور اﻻقتصاد لما ارتفعت

نس ة العاملين ف ه ،وخير دليل على ذلك بلدان اﻻتحاد اﻷورو ي ،إذ ساهم قطاع الخدمات في المملكة المتحدة

مثﻼ ما نسبته 74 %من إجمالي الناتج القومي و 71 %في فرنسا.

يلعب نمو قطاع الخدمات أ ضا دو ار تدع ما للصناعات اﻷخر حيث تزداد الحاجة للخدمات المصرف ة

وشر ات التأمين والمؤسسات المتخصصة في تقد م اﻻستشارات اﻹدارة والفن ة ومن ثم فإن دور الصناعات

الخدم ة متد ل شمل خدمة القطاعات اﻻقتصاد ة اﻷخر بجانب خدمة العمﻼء من المستهلكين النهائيين ،وﻻ
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ننسى أن تقدم العديد من الجوانب الحيو ة في الح اة ان على حساب المستهلك فما ينفقه على العﻼج الطبي

والتعل م وغيرها من الخدمات في معظم المجتمعات قد صل أح انا إلى خمس مجموع اﻹنفاق ،والسبب في

هذا عود إلى ارتفاع تكاليف الخدمات ش ل مميز وواضح ،ونﻼح في السنوات اﻷخيرة أن اﻻتجاه نحو
تقليل اﻹنفاق على السلع اﻻستهﻼك ة قد شهد زادات متواترة تقابلها زادة في اﻹنفاق على جوانب أخر في

الح اة العاد ة التي تأخذ ش ل خدمات.

واليوم على الرغم من وجود عض المعتقدات المترس ة من الماضي والتي مؤداها أن قطاع الخدمات قطاع

اقتصاد » أدنى مرت ة واقل شأنا «إﻻ أن عواق ه اﻻقتصاد ة الم اشرة وغير الم اشرة تحظى اهتمام بير،

ومؤخ ار اعتبرت الخدمات القوة الدافعة وراء ل خل للق مة في اﻻقتصاد ،هذا فضﻼ عن الدور الحيو لها

في خل الق مة اﻻستعمال ة للسلع ،لذا على المؤسسات اختﻼف أنواعها أن تأخذ في اﻻعت ار الصحوة الخدم ة

المنتشرة في العالم.

خصائص الخدمات

تنفرد الخدمات المقارنة مع السلع عدد من الصفات والخصائص المتف عليها من قبل ال احثين لعل أهمها:

.1عدم الملموس ة:

إن أبرز ما ميز الخدمة عن السلعة أنها غير ملموسة ،فﻼ م ن اﻹحساس بها أو تقدير ق متها الحواس
الماد ة ،فهي بذلك تجرد  an abstractionيتعذر اخت ارها قبل الحصول عليها ،بل هي أ عد من أن تنتج
أو تحضر ثم تستهلك ،يترتب على هذه الخاص ة:

 صعو ة تقي م الخدمات المنافسة بهدف التمييز بينها قبل الحصول عليها.

 ارت ا الحصول عليها عنصر المخاطرة ) (riskعدم الرضا عنها عد تجرتها.
 عتبر سعرها عند الحصول عليها مع ا ار لجودتها.

 ما أنها غير ملموسة ،فإن مقدرة مسوقيها على استخدام اﻷساليب التقليد ة في الرقا ة على الجودة تكون
ضئيلة ،لذا وجدت أساليب مبتكرة لق اس جودة الخدمات.
.2التﻼزم ة:

ﻻ م ن الفصل بوضوح بين إنتاج الخدمات واستهﻼكها ،ﻷنهما حدثان على العموم في وقت واحد وفي

الم ان ذاته ما هو الحال في الخدمات الشخص ة والعﻼج الطبي ،وتشير هذه الخاص ة إلى ظاهرة تزامن

إنتاج واستهﻼك الخدمة  simultaneousو طل

ل من  Gronroosو Normannعلى هذه اللحظة
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مصطلح »اللحظة الحق ق ة للخدمة  «the moment of truthالتي م ن أن قدمها المنتج للزون ،و ترتب

على هذه الخاص ة ما يلي:

 ص ح الزون منتجا مشار ا للخدمة وعم ﻼ مشار ا مع غيره من الزائن ،فهي ل ست له مفرده.

 أ تغيير في خصائص الخدمة المتف عليها بين المنتج والزون عني انعدام ق مة الخدمة ومنفعتها.
.3الت اين:

تتصف الخدمة عدم التجانس وصعو ة التنم

وتعبر هذه الخاص ة عما عرف ظاهرة عدم ث ات أو اتساق

اﻷداء الخدمي ،ونعني بهذه الخاص ة ال الغة الصعو ة ،عدم القدرة في ثير من الحاﻻت على تنم

الخدمات،

خاصة تلك التي عتمد تقد مها على اﻹنسان ش ل بير وواضح ،هذا عني ب ساطة أنه صعب على مورد

الخدمة أن يتعهد أن تكون خدماته متماثلة أو متجانسة على الدوام و التالي فهو ﻻ ستط ع ضمان مستو

جودة معين لها و ص ح من الصعو ة م ان على طرفي التعامل التنبؤ ما ستكون عل ه الخدمات قبل تقد مها،
هذا وتوجد دائما اختﻼفات ولو سطح ة من زون ﻵخر لذلك سنجد:

 اختﻼف الخدمة بين المؤسسات الخدم ة التي تعمل في نفس المجال.

 اختﻼف الخدمة المقدمة من نفس الموظف من وقت ﻷخر حسب الحالة النفس ة والذهن ة والصح ة والروح
المعنو ة ،عبء العمل وهي التي طل عليها العوامل الحرجة لﻸداء.

 درجة الخطأ ستكون أكبر عليها من السلع الملموسة.
.4الفنائ ة:

إذ ﻻ يتوافر مخزون من الخدمات المقدمة ،بل إن تقد مها يرت

ارت اطا وث قا عامل الزمن فهي تنتج وتستهلك

في آن واحد ،و لما زادت درجة الﻼملموس ة ،انخفضت فرصة تخزنها ،و التالي فإن انصراف الزون دون
حصوله على الخدمة والتي طل

عليها الخدمة الغير مستخدمة  unused serviceعدوله عن ر وب

القطار ،عني فرصة ب ع ة ضائعة ،وتع س هذه الخاص ة ما عرف معضلة الطاقة الخدم ة التي تشير إلى
أن الطلب على الخدمات عموما غير موزع التساو عبر الفترات الزمن ة المختلفة و ترتب على هذا:

 ضرورة العنا ة الفائقة بإدارة الطلب على الخدمة)محاولة جدولة تقل ات الطلب على الخدمة(.

 أهم ة اﻻستخدام الم ثف ﻻستراتيج ات المزج الترو جي لتحقي اﻻنتظام في الطلب على الخدمة.
.5عدم تملك الخدمة:

6

إلى فترة قر ة انحصرت خصائص الخدمات في الصفات اﻷرع الوارد ذ رها أعﻼه ،لكن ال احثين أضافوا هذه

الخاص ة انطﻼقا من ون الخدمة ينتفع بها وﻻ تنتقل ملكيتها من المنتج إلى الزون عند اﻻتفاق و ترتب على
هذه الخاص ة:

 تص ح قناة التوزع الم اشرة أكثر استخداما.
 يتحول الوس

إلى دور المشارك في إنتاج الخدمة بدﻻ من دوره ناقل فق .

الفروق الجوهرة بين السلع والخدمات

يبين الجدول التالي الفروق بين السلع والخدمات

الخدمات

السلع

السلع أش اء ملموسة وق مة السلعة تكمن في حق قة الخدمات غال ا تكون غير ملموسة ﻷنها ع ارة عن

أنه م ن تملكها أ

للمشتر .

أنه حدث نوع من نقل الملك ة أنشطة وجهود ﻻ م ن تملكها وتكمن ق مة الخدمة
أو جوهر المنفعة المترت ة على الخدم ة في التجرة

التي ع شها الزون ،وﻻ تتضمن عادة نقل أو
تحو ل الملك ة.

السلع م ن تخزن الفائض منها في وقت ما حتى الخدمات غير قابلة للتخزن فالطاقة غير المستغلة
ون الطلب عليها في وقت ﻻح

في مجال الخدمات ﻻ م ن تخزنها وتحو لها إلى

وقت أخر ،فالمقاعد الشاغرة الطائرة تتﻼشى
فرصة اﻻستفادة منها مجرد إقﻼع الطائرة.

تخضع السلعة لمواصفات معن ة وهناك انفصال بين الخدمات ﻻ م ن فصلها عن الشخص مقدم
المنتج والمستهلك و تم اﻻتصال بينهما عن طر

الوسطاء و التالي فهناك فاصل زمني بين اﻹنتاج

الخدمة إذ ﻻ م ن فصل الطبيب عن الخدمة التي
قدمها للمرض ،فالشخص مقدم الخدمة ينتج

واﻻستهﻼك ،يتم خﻼل هذا الفاصل نقل وتخزن و وزع الخدمة في نفس الوقت
السلع.

م ن إحداث قدر

و التالي

بير من النمط ة في السلع الخدمات تختلف في الجودة مرور الوقت ولذلك

م ن إنتاج السلع على نطاق واسع ﻻ م ن ضمان النمط ة في جودة الخدمة سبب
اعتماد الخدمة على مقدمها و ذلك اشتراك

واستخدام أساليب الرقا ة على الجودة سهولة
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الشخص متلقي الخدمة من خﻼل تشخ ص

احت اجاته.

وحسب  Kotlerتوجد خمسة أنواع من العروض م ن أن تقدمها المؤسسة هي ما يلي:

 .1سلع ملموسة حتة :حيث يتضمن العرض في هذا سلعا ملموسة ش ل تام ،وﻻ ترافقها أ خدمة.

 .2سلع ملموسة مصحو ة بخدمات :و تضمن هذا العرض سلعا ملموسة صاحبها نوع أو أكثر من الخدمات
لتحفيز وزادة رغ ة الزون ،فين غي مثﻼ على المؤسسة المصنعة للس ارات أن ترف منتجاتها بخدمات مضافة
إدخال التكنولوج ا التي تجعل المنتج أكثر تطو ار مع مراعاة أنه لما انت السلع معقدة من الناح ة الفن ة
أجهزة الحواسيب ،لما زادت أهم ة الخدمات المصاح ة لها.

 .3الهجين )تداخل السلع والخدمات( :والذ
في مطاعم الوج ات السرعة.

ش ل حالة مشتر ة ومتساو ة بين الخدمة والسلعة ما هو الحال

 .4خدمة في المقام اﻷول تصاحبها سلع أخر م ملة :حيث يتضمن العرض اﻷساسي خدمة مصحو ة سلع أو
خدمات مساعدة ،مثال ذلك خدمة الطيران ،إذ شتر الزائن خدمة النقل الدرجة اﻷولى ،دون تملك شيء
ملموس مقابل ما دفعوه ومع ذلك م نهم اﻻستفادة من عض اﻷش اء الملموسة والخدمات الثانو ة المرافقة لها.

 .5الخدمة ال حتة :وهي التي ﻻ تتطلب أ
اﻷطفال.

جانب ماد

فيها ) ش ل أساسي وتام( مثل العﻼج النفسي والعنا ة

وفي الواقع العملي الميداني صعب الفعل التمييز ش ل مطل بين الخدمات والسلع وهذا عود لحق قة أنه
عندما تتم عمل ة شراء سلعة ما ،فإن هذه العمل ة تتضمن في الغالب عنصر خدمة ون مرافقا للسلعة ونفس

الشيء ينطب على شراء الخدمة حيث أن تقد م الخدمة يتم من خﻼل شيء ملموس ون مرت طا بها ،فالس ارة
تبدو و أنها سلعة ول ست خدمة إﻻ أنها غال ا ما ت اع مع حزمة من الخدمات ذات العناصر غير الملموسة،

مثل الضمان أو التسه ﻼت اﻻئتمان ة أو خدمة ما عد الب ع وعلى نفس المنوال فإن الخدمة التي تبدو غير
ملموسة للوهلة اﻷولى مثل رحلة س اح ة ،تتضمن أ ضا عناصر ملموسة تراف وتكمل الخدمة غير الملموسة

لهذا خضعت الخدمة لعدة تصن فات لعل أهمها:
التصنيف اﻷول

يتم على أساسه اعتماد المعايير التال ة:
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 .1من حيث اﻻعتماد ة :تتنوع الخدمات على أساس اعتمادها إما على المعدات أو على اﻷفراد ما تتنوع الخدمات
التي تعتمد على اﻷفراد حسب أدائها من قبل محترفين أو مهنيين ،وهنا ص ح طلب الخدمة يتأثر الشخص
الذ يتولى تقد مها.

 .2من حيث مشار ة الزون /المستفيد :تتطلب عض الخدمات حضور الزون للحصول على الخدمة الﻼئقة مثل
العمل ات الجراح ة ،بينما ﻻ تتطلب أخر مشار ة الزون طول الوقت للحصول عليها

 .3من حيث نوع الحاجة :حيث تت اين ف ما إذا انت تحق حاجات شخص ة)خدمات فرد ة مثﻼ( أو حاجات غير
فرد ة )حاجات اﻷعمال( ،فاﻷط اء مثﻼ ضعون تسعيرة الفحوصات الطب ة لﻸفراد المرضى ش ل يختلف عن

فحوصات المشتر ين في التأمين الصحي.

 .4من حيث دوافع مقدم الخدمة :حيث م ن تصن فها إلى:

 خدمات تقدم بدافع الرح :مثل المؤسسات الخاصة المستشف ات والمدارس والجامعات.

 خدمات ﻻ تقدم بدافع الرح :مثل الخدمات المقدمة من الدولة التعل م والعﻼج الصحي.
التصنيف الثاني :و تم وف المعايير التال ة:

 .1حسب درجة ثافة وقوة العمل وهي:

 خدمات تعتمد على قوة عمل ث فة ومن أمثلتها خدمات رعا ة اﻷطفال وخدمات التدرب.

 خدمات تعتمد على المستلزمات والمعدات الماد ة مثل خدمات اﻻتصاﻻت السلك ة والﻼسلك ة.
 .2حسب نوع الزون :حيث م ن تصن فها إلى:

 خدمات شخص ة :تقدم ﻹش اع حاجات شخص ة صرفة مثل الس احة.

 خدمات المنشآت :التي تقدم لتلب ة حاجات مؤسسات اﻷعمال مثل خدمات اﻻستشارات اﻹدارة.
 .3حسب درجة اﻻتصال المستفيد:

 خدمات ذات اتصال شخصي عال :خدمات الطبيب والمحامي وخدمات النقل
 خدمات ذات اتصال شخصي منخفض :الخدمات البرد ة.

 خدمات ذات اتصال شخصي متوس  :خدمات المسرح وخدمات مطاعم الواج ات السرعة.

 .4حسب الخبرة المطلو ة في أداء الخدمات :وتنقسم إلى مهن ة مثل خدمات اﻷط اء والمحامين الخبراء أو غير
مهن ة
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التصنيف الثالث :قوم على اعت ار الخدمة مثا ة عمل ة موجﻬة حسب اﻵتي:

 .1خدمات معالجة الناس :وتحصل عندما طلب المستفيد خدمة تتألف عمل اتها من إجراءات ملموسة تكون
موجهة إلى المستفيد شخص ماد وعلى هذا فإن الخدمة تتطلب حضور المستفيد شخص ا.

 .2خدمات معالجة الممتلكات :وذلك عندما طلب المستفيد من مزود الخدمة أن قوم بإجراءات أو أعمال أو
خدمات غير موجهة إل ه شخص ا ٕوانما إلى ممتلكاته الماد ة مثل الس ن والص انة

 .3خدمات المثير العقلي :وتتضمن مجموعة من الخدمات المؤلفة من إجراءات أو أعمال غير محسوسة موجهة
إلى عقول المستفيدين وأذهانهم وهو يتطلب المشار ة الذهن ة للمستفيدين خﻼل عمل ة تقد م الخدمة ،ما يتطلب

هذا النوع من الخدمات شر أن ون المستفيد على استعداد للتفاعل مع الخدمة ذهن ا وعاطف ا )دون الحاجة
إلى حضوره الماد (.

إضافات مدرس المقرر

10

