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 دور اإلعالن التنافسي في تسويق الخدمات الصحية
 مستشفى الياسمين الخاص بزلتين دراسة ميدانية على

     
       
 * عبدالسالم عاشور أبو فردة     

 **و حجرـــــاح أبـــــــــــمحمد مفت                                

 

 :ملخصال

هتدؼ الدراسة إذل التعرؼ على دور اإلعالف التنافسي يف تسويق اخلدمات الصحية دبستشفى اليامسني 
وتكمن مشكلة الدراسة يف وجود تدين طلب احلصوؿ على اخلدمات الصحية ادلقدمة من  ،دبدينة زلينت

وقد استخدمت الدراسة ادلقابالت الشخصية أداةً جلمع ادلعلومات من عينة الدراسة   ،مستشفى اليامسني
وأظهرت النتائج أف ىناؾ ضعفًا يف االىتماـ بوسائل اإلعالف، وإدارة ادلستشفى إرل عمليات التطوير فيما 

ذلا من أثر فاعل يف  بضرورة  االىتماـ بوسائل اإلعالف ادلختلفة دلاوأوصت الدراسة  ،يتصل بادلادة اإلعالنية
وكذلك االىتماـ بتطوير ادلادة اإلعالنية دبا يتناسب ورغبات اجلمهور  ،إقناع وتذكري الزبوف باخلدمات الصحية

 ادلستهدؼ  .
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 الفصل األول                                   

 اإلطار العام للدراسة
 المقدمة

األعماؿ رلاالت  أماـ منظماتاليت يشهدىا العادل فتح  إف التطور وسرعة التغيري وحاالت عدـ الركود 
شلا فرض عليها بذؿ العديد  ،تواجو ادلنظمات منافسني جدد جديدة، وبالتارلواسعة للنمو والدخوؿ إذل أسواؽ 

دلا لو بالغ األثر يف الوقوؼ يف وجو  ،من اجلهود اليت من بينها )اجلهد اإلعالين( وباألخص اإلعالف التنافسي
 ادلنظمات ادلنافسة وزيادة احلصة السوقية للمنظمة أو احلفاظ عليها. 

فزيادة الطلب على اخلدمات الصحية جعل تلك ادلنظمات تأخذ شكل منظمات أعماؿ متوسطة وكبرية 
الرتقاء دبستوى األداء ألقصى هتدؼ من خالذلا إذل تقدمي خدمات عالجية أو وقائية إذل ادلرضى مث ا ،احلجم

 أخرى.وربقيق عامل الربح من جهة  ،حد شلكن ىذا من جهة
 الدراسة:مشكلة  1-1

تكمن مشكلة الدراسة يف وجود تدين طلب احلصوؿ على اخلدمات الصحية ادلقدمة من ادلنظمة قيد 
، للكشف عن الظواىر اليت بادلنظمة بعض ادلسؤولنيالدراسة، ولقد قاـ الباحثاف بإجراء مقابالت شخصية مع 

وربصل الباحثاف على بعض ادلظاىر اليت تؤكد على وجود  ،أدت إذل تدين طلب احلصوؿ على تلك اخلدمات
 ىي: ادلظاىر  إليها وىذهادلشكلة شلا دعاىم إذل العمل على دراسة ىذه ادلشكلة والوقوؼ على األسباب ادلؤدية 

 دمات بادلنظمة قيد الدراسة.اطلفاض عدد احلاالت اليومية يف بعض اخل -
 اإليرادات.التذبذب يف نسبة  -
 زيادة معدؿ دوراف العمل لدى بعض العناصر الطبية. -

ردبا  ،ذل دراسة ىذا ادلوضوع من وجهة دور اإلعالف التنافسي يف تسويق اخلدمات الصحيةإواذبو الباحثاف 
 يكوف سبباً يف تدين مستوى اخلدمات الصحية.

 التارل:وؽلكن صياغة ادلشكلة يف التساؤؿ 
 ما ىو دور اإلعالن التنافسي في تسويق الخدمات الصحية المقدمة؟ -

   1-2-  :فرضية الدراسة 
 الفرضية الصفرية/

 الصحية.ال توجد عالقة بني اإلعالف التنافسي وزيادة الطلب على اخلدمات 
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 الفرضية البديلة /
 الصحية.توجد عالقة بني اإلعالف التنافسي وزيادة الطلب على اخلدمات  -
 الدراسة:أىداف - 1-3

 : األىداؼ اآلتيةتػػػػػحػػػػقػػػػيػػػػق  الدراسة إذلتسعى 
 الدراسة.يف زيادة الطلب على اخلدمات الصحية بادلنظمة قيد  اإلعالف التنافسيالتعرؼ على دور  - 1
 تفعيل اإلعالف التنافسي بادلنظمة قيد الدراسة. التعرؼ على مستوى - 2
تقدمي توصيات واقًتاحات يف ضوء نتائج الدراسة دبا يساعد ادلسؤولني يف ادلنظمة قيد الدراسة على تطبيق  – 3

 الصحية.اإلعالف التنافسي لتدعيم تسويق اخلدمات 
 أىمية الدراسة: -1-4
االستثماري دوف وجود خدمات تسويقية تتمكن من  ال ؽلكن ظلو وتطور اخلدمات الصحية يف القطاع-

 الوصوؿ للعمالء.
 الصحية.تسويق اخلدمات  ودوره يفزيادة االىتماـ باإلعالف التنافسي -
من سلرجات ىذه الدراسة وتطبيقها دبا يتوافق  الدراسة لالستفادةقيد  العليا بادلنظمةتقدمي ادلساعدة لإلدارة -

 للبيئة احمليطة هبا. ظمةتقدمها ادلنمع األنشطة اليت 
 :منهجية الدراسة – 1-5

استنتاجات هبدؼ الوصوؿ إذل  ،ألنو يناسب ىذه الدراسة ،اعتمدت الدراسة على منهج دراسة احلالة     
 دراستو.مت  الواقع الذيتطوير وربسني  تساعد يف

 أدوات جمع البيانات: – 1-6
 :البياناتجلمع على نوعني أساسيني  اعتمدت الدراسة    

 )ادلقابالت الشخصية( األولية باستخداـالبيانات األولية: مت صبع البيانات  -
وأيضاً  ،العربية والدوريات وادلنشورات، والدراسات السابقة على الكتبالبيانات الثانوية: مت االعتماد   -

 الدولية ادلتعلقة دبوضوع الدراسة. وشبكة ادلعلوماتاجملالت العلمية ادلتخصصة، 
 حدود الدراسة: - 1-7
 الصحية.احلدود ادلوضوعية: اقتصرت الدراسة على حبث دور اإلعالف التنافسي يف تسويق اخلدمات  -
 زلينت.-دبدينة اليامسني اخلاصمت تطبيق الدراسة على مستشفى  ادلكانية:احلدود  -
 ـ2020/ 12/ 31 ـ حىت2020/ 07/  01تتمثل يف الفًتة ما بني  الزمانية:احلدود  -
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 مجتمع الدراسة: - 1-8 
 يتمثل رلتمع الدراسة يف بعض ادلسؤولني اإلداريني دبستشفى اليامسني اخلاص دبدينة زلينت.

 الدراسة:عينة  – 1-9
خاصة مت اختيار عينة عشوائية بسيطة لإلداريني وادلساعدين اإلداريني وذلك نظرًا دلا ؽلتلكونو من مفاىيم     

 بعمليات االعالف ودوره التسويقي.
 مصطلحات الدراسة: - 1-10

 اإلعالن:
"وسيلة مدفوعة إلغلاد حالة من الرضا والقبوؿ النفسي من اجلماىري لغرض ادلساعدة على بيع سلعة أو 

 (91، ص2002 ،خدمة")عواد
 -اإلعالن التنافسي:

 ادلستهلك وحث ادلنتجات، من غريه عن معني منتج هبا يتفرد اليت تزاوادلمي اخلصائص زار با إذل ويهدؼ     
 (112، ص2009 ،العسكري ،)الطائي .تفضيلو على

 الخدمات الصحية:
شباعًا وارضاًء معيناً إمزيج متكامل من العناصر ادلادية ادللموسة وأخرى غري ملموسة واليت ربقق "     

 (98، ص1998 ،للمستفيد")مدكورة
 السابقة:الدراسات  -1-11
 منها ادلستفيدين نظر وجهة من الصحية اخلدمات قطاع يف التسويق دور "بعنواف سفياف عصماين دراسة-1

 من ادلستفيدين تقييم على اعتمادىا ىو الدراسة بو سبيزت ما أىم إف حيث ،ـ2006 اجلزائر ادلسيلة جامعة
 وقد ادلستفيدين، قبل من الصحي القطاع يف التسويق دوروتقييم  ادلرضىوىم  الصحية الرعاية خدمات
 مستوى ربسني يف دورهو  ،الصحية اخلدمات قطاع يف التسويقي النشاطودور  أعلية إذل الدراسة خلصت

 .التنافسي مركزىاتقوية و  الصحية للمنظمة الذىنية ادلكانة تعزيز وبالتارل اخلدمات تلك جودة
 شهادة نيل متطلبات الستكماؿ مقدمة مذكرة "الصحية اخلدمات تسويق "بعنواف العامري صلاة دراسة-2

 دراسة على اعتمدت حيث ،ـ 2009سكيكدة،   جامعة تسويق، زبصص ،التجارية العلـو يف ادلاجستري
 قد نفسها، و اخلدمة مقدمي و اخلدمة من ادلستفيدين نظر وجهة من الصحي التسويقي ادلزيج عناصر

  التسويق مفهـو تطبيق و تبين بأعلية الصحية ادلنظمات على القائمني إدراؾ ضرورة إذل الدراسة خلصت
 اجلمهور سواءً  وعي ضرورة مع كذلك ادلقدمة، اخلدمة تطوير و األداء لرفع ادلنظمات تلكالصحي يف 

 .الصحية اخلدمة بأعلية منها ادلستفيدين أـ اخلدمة مقدمي
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أثر اإلعالف التجاري على السلوؾ التجاري، وىدفت ىذه  ( بعنواف:2011) دراسة احلجار-3
الذكية الدراسة إذل الكشف عن أثر اإلعالف التجاري على السلوؾ الشرائي مستخدمي خدمات اذلواتف 

يف مدينة عماف، وتوصلت الدراسة إذل أنو يوجد أثر لإلعالف التجاري من حيث وقت اإلعالف  احملمولة
ين وزلتوى الرسالة اإلعالنية ونوع الرسالة اإلعالنية على السلوؾ الشرائي وتصميم اإلعالف واخراجو الف
وأنو ال يوجد أثر للعوامل الدؽلغرافية على السلوؾ الشرائي  ،الذكية احملمولةدلستخدمي خدمات اذلواتف 

 احملمولة.دلستخدمي خدمات اذلواتف الذكية 
وىدفت ىذه  ،ورىا يف خلق أداء تسويقي فعاؿود بعنواف: اإلعالنات( 2014دراسة بن ساعد فاطمة ) -4

وإذل  ،الدراسة إذل التعرؼ على الدور اليت تلعبو االسًتاتيجية ادلتبعة يف ربسني االداء التسويقي يف ادلؤسسة
الكشف عن دور إعالنات ادلؤسسة يف ربسني مستوى اجلمهور وتوصلت الدراسة إذل أنو توجد عالقة بني 

كما توجد عالقة بني اإلعالنات ووالء العمالء وىذا   ،السوقية للمؤسسة حلصةاإلعالين واحجم االنفاؽ 
 يشري إذل مدى تأثري اإلعالنات على اجلانب النفسي والالشعوري لدى العمالء.

 التعقيب على الدراسات السابقة: -1-12
كما   ،نواع اإلعالفلقد اىتمت الدراسات السابقة بدراسة التسويق بوجو عاـ وكذلك مدى عالقتو ببعض أ     

 .يف تسويق اخلدماتدلت نتائج تلك الدراسات على وجود أثر كبري لبعض أنواع اإلعالف 
 -ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة -1-13

أهنا تناولت أحد أنواع اإلعالف وىو اإلعالف التنافسي  ،لعل ما ؽليز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة     
 ،يق اخلدمات الصحية )يف القطاع اخلاص( وذلك دلا تشهده اليـو البيئة الصحية من تنافس متزايدودوره يف تسو 

سواًء من حيث دخوؿ مؤسسات جديدة للسوؽ، أو ظلو بعضها األخر، وأيضًا زيادة الطلب على شراء 
الدراسة يف مدينة  القياـ هبذهويعتقد الباحثاف حسب علمهما أهنما دل يسبقهما أحد يف  ،اخلدمات الصحية

 زلينت.
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 الجانب النظري الثاني:الفصل                               
 مفهوم اإلعالن وأىميتو ول:األالمبحث 

 مفهوم اإلعالن -2-1-1
يُعّد اإلعالف أداة مهّمة ومؤثّرة يف العملّيات الّتجاريّة ادلختلفة، فهو ُيشّكل وسيلة اتصاؿ تعتمد على التأثري 
نتجات، كما 

ُ
ستهلكني وادل

ُ
تاحة لبناء اتصاؿ بني ادل

ُ
يف فرد أو أكثر، عن طريق استخداـ إحدى وسائل الًتويج ادل

ستخَدـ من الّتاجر
ُ
شًتي، وذلك باالعتماد على تطبيق رلموعة من  ؽُلّثل اإلعالف األسلوب ادل

ُ
للتأثري يف ادل
، 2007 ،)ادلناصريللمنتجات.  األفكار والًتويجوسائل وطُرؽ االتصاالت غري الشخصّية، من أجل نقل 

 .(19ص
على أنو عملية اتصاؿ غري شخصية يتم من خالذلا نقل معلومات ذات طبيعة إقناعيو عن  ويعرؼ اإلعالف

 ،)الزغيب ادلختلفة.سلعة أو خدمات أو أفكار من قبل مؤسسات راعية ذلذه العملية من خالؿ وسائل االتصاؿ 
 .(226، ص2010

 واخلدمات السلع أو ،السوؽ يف التنافسي ادلركز ذات واخلدمات أما اإلعالف التنافسي فإنو يتعلق بالسلع
 ادلتكافئة واخلدمات السلع بني التنافس يكوف أف اإلعالف من النوع ىذاويشًتط  مثيالهتا، تنافس اليت اجلديدة

، 1996وآخروف، ،)عقيلي .والثمن االستعماؿ وظروؼ اخلصائص حيث من بعضها مع وادلتساوية النوع يف
 .(200ص

 ذباري أو اسم ذبارية لعالمة انتقائي طلب خلق باذباه يعمل ،رمباش أو غري مباشراً  سواءً  التنافسي فاإلعالف
 القسوة. شديدة تنافسية سوؽ يف معني،

الكاملة.  ادلنافسة ظروؼ ظل يف التنافسي اإلعالف استخداـ إذل تلجأ وقد ذكر ماؾ كاريت أف ادلنظمة قد
 .(3ص، 2006احلداد،  ،)سويداف

 التنافسي:أىداف اإلعالن  -2-1-2
  يلي:يهدؼ اإلعالف التنافسي إذل ربقيق ما      

 زلددة.ادلساعلة يف تقدمي خدمة جديدة إذل أسواؽ مستهدفة -1
ادلساعلة يف تثبيت صنف أو خدمة معينة يف السوؽ من خالؿ ابالغ واقناع ادلستهلكني وادلستهدفني بادلزايا -2

 (65ص، 2000العالقي، )اخلدمة. وادلنافع ادلتضمنة يف ذلك الصنف أو 
 فوري.مساعد ادلستهلكني يف تأكيد قراراهتم الشرائية واحلصوؿ على قرار شرائي -3
 للمنظمة.ادلساعدة يف توسيع احلصة السوقية -4
 مواجهة ادلنافسني وفتح أسواؽ جديدة غري موجودة باستخداـ احلمالت اإلعالنية والدعائية.-5
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 اإلعالن:وسائل  - 2-1-3 
ػلتاج صلاح اإلعالف وانتشاره بني الّناس وربقيقو ألىداؼ ادلنظمة بشكٍل فاعل إذل استخداـ رلموعة من 

 الوسائل اإلعالنّية األساسّية، تتمثل يف وسائل اإلعالف ادلقروءة ومن أعّلها: 
إعالنات حوؿ  الصُّحف وىي وسيلة إعالنّية قدؽلة مرتبطة مع ِقَدـ صدور اجلرائد، بسبب ُمساعلتها يف توفري

 األحداث ادلهمة لألفراد.
اجملالت وىي إحدى وسائل اإلعالف، وزبتلف نوعيتها وطبيعة رلاذلا باختالؼ فئة الُقرّاء الذين هتتّم بتوفري  

 اإلعالنات ذلم.
  اآليت:وسائل اإلعالف ادلرئّية ومنها  

بسبب دوره يف توصيل الرسالة اإلعالنّية إذل  ،التلفزيوف وىو من وسائل اإلعالف اليت سبتلك أعلية كبرية
 (96، ص2011،الّناس، عن طريق ادلساعلة يف ربفيزىم لشراء اخلدمات أو السلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع. )الزغيب

اإلنًتنت ويتمّثل دوره يف تقدمي الدعم اجلّيد لإلعالف؛ فعن طريقو يكوف ادلستهلك قادرًا على العودة إذل 
 شورة سابقاً ويف أّي وقت. اإلعالنات ادلن

وسائل اإلعالف ادلسموعة: تظهر يف وسيلة اإلعالف اإلذاعّي؛ حيث هتتّم بالوصوؿ إذل أكرب عدد شلكن من 
الّناس، وتكرار اإلعالف أكثر من مرة؛ شلّا ُيسهم يف توفري عملّية اتصاؿ ُتساعد على نقل رسالة اإلعالف إذل 

ستِمعني.
ُ
 (31ص، 2012،فهيمة ،حدة) ادل

 
 تسويق الخدمات الصحية الثاني:المبحث 

 -الصحي: مفهوم التسويق  -2-2-1
التسويق الصحي أنو "التحليل والتخطيط والتنفيذ والرقابة على الربامج ادلعدة  عرؼ كوتلر

بدقة ضلو ربقيق قيمة تبادلية اختيارية مع األسواؽ ادلستهدفة هبدؼ بلوغ ما تسعى إليو 
معتمدة يف ذلك على مالقاة حاجات تلك األسواؽ ادلستهدفة  ،ادلنظمات الصحية من أىداؼ

ستخداـ الفاعل للتسعري واالتصاالت والتوزيع من أجل إعالـ السوؽ ورغباهتا، ومن خالؿ اال
 (64، ص2012 ،صاحل)وخدمتهم. وإغلاد الدافع لدى األفراد 

ػي وىي   ػ ػى ادلزيج التسويقػ ػ ػ ػد استخداـ التسويق على رلموعة من األدوات تسمػ ػ ػ  )ادلنتجويعتمػ
 ( وعناصر ادلزيج 4psج التسويقي بصيغ )ادلكاف( ويعرؼ ىذا ادلزي ،التسعري، الًتويج ،أو اخلدمة

وتسمى  ،على اعتبار أهنا غري ملموسة ،التسويقي للخدمات يضاؼ إليها ثالث عناصر أخرى
(7ps: وفيما يلي توضيح سلتصر لعناصر ادلزيج التسويقي يف ادلستشفيات )- 



 
 حجرو اح أبــمحمد مفت      ، فردةعاشور أبو  معبد السال          ة     دور اإلعالن التنافسي في تسويق الخدمات الصحي                  
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 ،اخلدمات اجلراحيةادلنتج وؽلثل ذلك السلع واخلدمات اليت تقدمها ادلستشفى لسوقها مثل -1
 خدمات التوليد، خدمات األسناف، الفحوص ادلخربية،....إخل

السعر وىو مقدار ما يدفعو ادلريض من نقد وؽلثل مدى تقوؽلو )مقياس القيمة( للمنافع اليت ػلصل عليها -2
 اخلدمة.من تلك 

ستشفى /خدمات ثابتو داخل ادلكاف )التوزيع( وىو ادلوقع اجلغرايف والطريقة اليت تقدـ فيها خدمات ادل-3
 ادلستشفى / وحدات متنقلة /أبراج العناية ...إخل.

 ،والعالقات مع اجملتمع ،الًتويج وىو عنصر االتصاؿ باجلمهور وبالنسبة للمستشفى ؽلثل العالقات العامة-4
 إخل.الشخصي، ...واإلعالف وتثقيف ادلرضى وترويج اخلدمة الصحية والبيع 

العمليات ويقصد هبا كل األنشطة واألفعاؿ اليت تؤدى يف أثناء تقدمي اخلدمة وإدارة التفاعل بني مقدـ -5 
 ومستقبلها.اخلدمة 

رلموعة األفراد ادلشاركني يف اخلدمة للمستفيدين وادلؤثرين يف  (: ىممقدمي اخلدمة يف ادلستشفى)األفراد -6
فعليهم تقع مسؤولية خلق  ،العاملني ،ادلالؾ التمريضي ،طباءمثل األ ،مدى تقبل ادلستفيد للخدمة الصحية

 الرضا عن اخلدمة وخلق الثقة فيها،  ومن مث خلق الوالء للمستشفى .
أف  الصحية إذاإلظهار ادلادي ويعين كل الرموز ادلادية ادلستخدمة يف عملية اإليصاؿ واإلنتاج للخدمة -7

ػلصل تردد يف قبوؿ اخلدمة عادةً ، ولذلك فإف  لذلك ،موسةملالسمة األساسية للخدمة الصحية أهنا غري 
ويتم ذلك من خالؿ التعريف باألدوات  ،التسويق يعمل قدر ادلستطاع على جعل اخلدمة مظهرًا مادياً 

 (        133، ص2012 ،)الصميدعي الصحية.وادلعدات ادلستخدمة يف تقدمي اخلدمة 
 -الخدمة: مفهوم  2-2-2

واليت ربقق منفعة للزبوف أو  ،تعريفات متعددة ومنها "أهنا عبارة عن نشاطات غري زلسوسةأعطيت للخدمة 
أي أف إنتاج خدمة معينة أو تقدؽلها ال  ،واليت ليست بالضرورة مرتبطة ببيع سلعة أو خدمة أخرى ،ادلستفيد

 (99، ص2010يتطلب سلعة مادية " )شعباف ف 
اليت ربقق الرضا لدى ادلستهلك مقابل شبن ودوف أف يتضمن وىي عبارة عن صبيع النشاطات والعمليات 

العمل أي التأكيد على مسألة اجلودة يف تقدمي اخلدمة الصحية كاسًتاتيجية متقدمة يف  ،تقدؽلها أي خطا
 (127، ص2011 ،البكري)الصحية. للمؤسسات  اإلداري

 -الخدمات:تصنيف  2-2-3
 -األول: التصنيف 

 -التالية:حيث يتم االعتماد على أساسو على ادلعايري 
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اليت يعتمد يف أساسها على ادلعدات مثل خدمات  تتنوع اخلدمات  –من حيث االعتمادية  -أ
 الشبابيك.غسيل السيارات آلياً أو اعتمادىا على األفراد مثل خدمات تنظيف 

اخلدمات حضور الزبوف ومشاركتو للحصوؿ حيث تتطلب بعض  –من حيث مشاركة الزبوف )ادلستفيد(  -ب
 على اخلدمة الالئقة مثل العمليات اجلراحية أو السفر.

حيث تتباين اخلدمات فيما إذا كانت ربقق حاجة شخصية )خدمات فردية مثاًل( -احلاجة: من حيث نوع -ج
 أو حاجة غري فردية )حاجات األعماؿ مثاًل( 

باين أىداؼ مزودي اخلدمات )الرحبية أو غري الرحبية( أو من حيث تت –من حيث أىداؼ مزودي اخلدمة  -د
 (67ص، 2012،حيث ادللكية )اخلاصة او العامة(. )الصميدعي

 -الثاني: التصنيف 
 -التالية: يتم وفق ادلعايري 

 -كالتارل: حسب نوع السوؽ )أو حسب الزبوف /ادلستفيد( وىي  -أ
مثل اخلدمات  حبثوأو  صرفوخدمات استهالكية / وىي اخلدمات اليت تقدـ إلشباع حاجات شخصية -

 السياحية والصحية والنقل واالتصاالت.
خدمات األعماؿ وىي اخلدمات اليت تقدـ إلشباع حاجات منظمات األعماؿ كما ىو احلاؿ يف -

 االستشارات اإلدارية واخلدمات ادلالية واحملاسبية.
 -كالتارل: درجة كثافة قوة العمل وىي   حسب-ب
 والديكور.خدمات تعتمد على قوة عمل كثيفة ومن أمثلتها خدمات احلالقة والتجميل -
خدمات تعتمد على ادلعدات وادلستلزمات ادلادية / ومن امثلتها خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية -

 وخدمات النقل العاـ.
 -كالتارل: وىي  حسب درجة االتصاؿ بادلستفيد -ج
 خدمات ذات اتصاؿ شخصي عاؿ /مثل خدمات الطبيب واحملامي والسكن.-
 خدمات ذات اتصاؿ شخصي منخفض/مثل خدمات الصراؼ اآلرل وخدمات التسويق عرب اإلنًتنت.-
 السريعة.خدمات ذات اتصاؿ شخصي متوسط )أو معتدؿ( /مثل خدمات مطاعم الوجبات -
 -أداء اخلدمات وىي كالتارلحسب اخلربة ادلطلوبة يف -د
 خدمات مهنية / مثل خدمات األطباء واحملامني وادلستشارين اإلداريني والصناعيني واخلرباء.-
 (72، ص2011 ،العالقي)وغريىا. خدمات غري مهنية / مثل خدمات حراسة العمارات، وفالحة احلدائق -
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 الثالث:التصنيف 
 -التارل: حسب  حيث تعد اخلدمة دبثابة عملية موجهة     

خدمات معاجلة الناس/ وربصل عندما يطلب ادلستفيد خدمة تتألف عملياهتا من إجراءات ملموسة تكوف -أ
 موجهة إذل ادلستفيد كشخص مادي.

خدمات معاجلة ادلمتلكات/ وربدث عندما يطلب ادلستفيد من مزود اخلدمة أف يقـو بإجراءات أو أعماؿ -ب
 وإظلا تكوف موجهة إذل شلتلكاتو ادلادية. ،شخصياً أو خدمات غري موجهة إليو 

خدمات ادلثري العقلي/ وىي تتضمن رلموعة من اخلدمات ادلؤلفة من اجراءات أو أعماؿ غري زلسوسة -ج
 موجهة إذل عقوؿ ادلستفيدين وأذىاهنم.

خدمات معاجلة ادلعلومات/ وىي تتألف من إجراءات أو أعماؿ غري زلسوسة موجهة دلمتلكات ادلستفيدين  -د
 (65، ص2013قاىر، )احملسوسة. أو دلوجوداهتم غري 

 خصائص الخدمات الصحية: -2-2-4
 -وىي: تتمتع اخلدمات الصحية دبجموعة من اخلصائص سبيزىا عن ادلنتجات األخرى      

 ودلسها.عدـ إمكانية مشاىدهتا  وسة: أيالالملم -
 واحد.إهنا تنتج وتقدـ لالنتفاع يف وقت  أي:أي تزامن إنتاجها مع استهالكها  التزامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن: -
أي عدـ القدرة على تقدمي ادلستوى نفسو من جودة اخلدمة كالطبيب يصعب عليو التعهد  التبايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن: -

 بتقدمي خدمات متماثلة ومتجانسة على الدواـ.
 عدـ إمكانية ربزينها واالحتفاظ هبا حلقبة من الزمن. اذلػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾ: أي -
 عدـ إمكانية االنتفاع هبا أو التمتع حبق استهالكها. التملك:عدـ  -
 أنواع الخدمات الصحية: - 2-2-5 
 التالية:خدمات طبية مرتبطة بصحة الفرد وتتعلق بالتشخيص والعالج وتؤدى عرب األقساـ  -

قسم  –توليد وأمراض النساء قسم ال –قسم األطفاؿ  -قسم األمراض اجلراحية-)قسم األمراض الداخلية
 قسم اإلسعاؼ والطوارئ  –قسم التخدير واالنعاش  –قسم العالج الطبيعي  –الرأس  أمراض

 ات طبية مساعدة /وتشمل كل ما يتعلق بالرعاية السريرية داخل ادلستشفى ويندرج ضمنها خدم-
 (82ص، 2011،عبدالرزاؽ). خدمات الصيدلية-التمريض خدمات
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 الفصل الثالث
 تحليل الجانب العملي للدراسة       

 المبحث االول: -1- 3
ادلقابالت الشخصية جلمع البيانات / اعتمدت الدراسة على ادلقابالت الشخصية جلمع البيانات اخلاصة      

 -منها: باجلانب العملي وذلك لعدة أسباب 
حداثة موضوع الدراسة الذي أدى إذل عدـ وجود أقساـ متخصصة يف رلاؿ التسويق بادلستشفيات اخلاصة -1

 عموماً.
وذلك  ،اسة احلالة يف الدراسة ادليدانية دلستشفى اليامسني اخلاص دبدينة زلينتاختيار الدراسة دلنهج در -2

وذلك  ،الذين ذلم عالقة دبوضوع الدراسة ،باالعتماد على ادلقابلة الشخصية مع بعض ادلسؤولني اإلداريني
 ـ 31/12/2020 ـ إذل01/07/2020خالؿ الفًتة ما بني 

 معلومات عامة: -3-1-1
 الشؤون اإلدارية والمالية بالمستشفىالصفة /مدير  -
 ادلؤىل العلمي /جامعي.  -التخصص/ علـو إدارية -سنوات 08اخلربة / -
 الصفة /رئيس قسم الشؤون اإلدارية بالمستشفى -
 ادلؤىل العلمي /د. عارل. -التخصص/ علـو إدارية -سنوات 05اخلربة / -

 الصفة /مسؤول وحدة المناوبين اإلداريين بالمستشفى.
    ادلؤىل العلمي /دبلـو متوسط....... -التخصص/ علـو تطبيقية -سنة 12اخلربة / -
 الصفة / مسؤول وحدة االستعالمات بالمستشفى. 
 ادلؤىل العلمي /دبلـو متوسط. -التخصص/ علـو إدارية -سنوات 03اخلربة / -
 الدراسة:معلومات حول موضوع   -3-1-2

تضمنت معلومات حوؿ إسهاـ وسائل اإلعالف يف  اليت الدراسةمت تقييم أسئلة ادلعلومات حوؿ موضوع      
 الدراسة.قيد  الصحية بادلنظمةزيادة الطلب على اخلدمات 
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 -المعلومات: تحليل 
فيما ؼلص الفقرة األوذل ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة  -

شلا أثر على قوة وجودة  ،ال يوجد وظيفة مستقلة لإلعالف يف اذليكل التنظيمي للمستشفى %( أنو100)
ويرى الباحثاف أف غلب على إدارة ادلستشفى اغلاد وظيفة مستقلة لإلعالف  ،اخلطط والربامج اإلعالنية بو

وجو ادلنافسني  والصمود يف ،يف قوة تسويق خدماهتا من جهة ادلتخصصة، لتسهمودعمها بالعناصر البشرية 
 يف البيئة احمليطة هبا.

%( أف 100فيما ؼلص الفقرة الثانية ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة ) -
 ،ادلستشفى يعتمد على نشر خدماتو يف ادلواقع االلكًتونية وال يستخدـ بقية الوسائل اإلعالنية إال نادراً 

وذلك الختالؼ  ،ى ادلستشفى إذل استخداـ بقية الوسائل اإلعالنية األخرىويرى الباحثاف ضرورة أف يسع
شلا يساعد يف معرفتهم باخلدمات ادلقدمة وبالتارل زيادة  ،الفئات اجملتمعية وتنوع ثقافاهتم ومستوياهتم التعليمية

 الطلب عليها.
%( أف ارتباط 100العينة بنسبة ) فيما ؼلص الفقرة الثالثة ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد -

 االستشارية، ويرىادلستشفى بأغلب ادلنظمات ضعيف جدًا ويقتصر تواصلو أحيانًا ببعض ادلراكز العلمية 
الباحثاف لزيادة الطلب على خدماتو غلب وضع آلية للتواصل مع العديد من ادلنظمات والشركات الطالبة 

 دلتخصصة يف الدعاية واإلعالف للًتويج خلدماتو.أو ادلنظمات ا ،دلثل خدماتو للتسويق ذلا
%( بأف اإلعالف 75فيما ؼلص الفقرة الرابعة ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة ) -

%( أكدوا خالؼ ذلك، ويرى الباحثاف أف 25عن خدمات ادلستشفى تتم يف الوقت ادلناسب ومانسبتو )
 يف ىذا األمر وعليها زيادة االىتماـ هبا.إدارة ادلستشفى إغلابية 

%( أهنم ال 100فيما ؼلص الفقرة اخلامسة ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة ) -
ويرى الباحثاف أف على إدارة ادلستشفى نشر ادلعرفة  ،ؽلتلكوف معلومات كافية عن فوائد االعالف التنافسي

 والسيما اإلعالف التنافسي. ،ؤولني بفوائد اإلعالناتاإلعالنية وتثقيف ادلس
%( أف 100فيما ؼلص الفقرة السادسة ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة ) -

ويرى الباحثاف أف على  ،%( يروف خالؼ ذلك25ادلستشفى ال يقـو بتذكري زبائنو خبدماتو وما نسبتو )
على تذكري الزبائن عن طريق التواصل معهم وتذكريىم باخلدمات السابقة واجلديدة  إدارة ادلستشفى الًتكيز

 حىت يتواصلوا معهم عند رغبتهم يف احلصوؿ على ىذه اخلدمات.
خالؿ  %( ومن75فيما ؼلص الفقرة السابعة ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة ) -

تعمل على زيادة الطلب على اخلدمة ادلعلن عنها خبالؼ اخلدمات غري ادلعلن خربهتم أف إعالنات ادلستشفى 
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شفى حاليًا دل تقنع طاليب %( أكدوا أف إعالنات ادلست25عنها يقل الطلب عليها، وما نسبتو )
ويرى الباحثاف أف على اإلدارة ضرورة االىتماـ باإلعالف ليتمكن من إقناع طاليب اخلدمة  ،بشرائها اخلدمة

 يق زيادة يف الطلب ومواجهة ادلنافسني.وربق
%( أف اإلعالف 100فيما ؼلص الفقرة الثامنة ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة ) -

ويرى الباحثاف بضرورة اىتماـ إدارة ادلستشفى  ،لو دور قوي يف تسويق العديد من خدمات ادلستشفى
 باإلعالف.

%( أنو ال يوجد 75لتاسعة ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة )فيما ؼلص الفقرة ا -
%( يؤكدوف بأف ىناؾ تغيريًا طفيفًا يف 25ربديث للربامج اإلعالنية بل غالبًا ما تكوف مكررة ومانسبتو )

وىذا يعاجل من  ،ويرى الباحثاف أف ىذا ناتج عن عدـ وجود سلتصني يف اجلانب اإلعالين ،طرؽ اإلعالف
 خالؿ تبين إدارة ادلستشفى اإلعالف كوظيفة حيوية هبا.

%( أنو ال 100فيما ؼلص الفقرة العاشرة ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة ) -
 تطوير ويرى الباحثاف ضرورة سعي اإلدارة إذل ،يوجد تطوير للمادة اإلعالنية دبا ؽلكنو من مواجهة ادلنافسني

 مادهتا اإلعالنية دبا ؽلكنها من احلفاظ وزيادة حصتها السوقية يف البيئة العاملة هبا.
%( أف 100فيما ؼلص الفقرة احلادية عشر ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة ) -

رئيسيًا يدفع إدارة ادلستشفى  مستوى الطلب يتأثر بقوة االعالف وضعفو وذلذا، يرى الباحثاف أف ىذا سبباً 
 لإلسراع يف االىتماـ باجلانب اإلعالين فيها.

%( أف 100فيما ؼلص الفقرة الثانية عشر ومن خالؿ ذبميع ادلعلومات وربليلها أكد أفراد العينة بنسبة ) -
لتقنية وشدة ويرى الباحثاف أنو يف عصر ا ،اإلدارة ال تستخدـ كافة الوسائل اإلعالنية لإلعالف عن خدماهتا

ادلنافسة غلب على إدارة ادلستشفى استخداـ كافة الوسائل اإلعالنية احلديثة لتتمكن من زيادة الطلب على 
 خدماهتا والنمو يف رلاذلا.
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 النتائج والتوصيات الثاني:المبحث  -3-2
 النتائج: -3-2-1

 -أعلها: توصل الباحثاف إذل عدة نتائج  
عمليات التطوير  إذلوافتقار إدارتو ادلستشفى  ،من قبل إدارة ادلستشفى ضعف االىتماـ بوسائل اإلعالف-1

فيما يتعلق بادلادة اإلعالنية دبا يتناسب والبيئة التنافسية احمليطة هبا وعدـ وجود وظيفة متعلقة باإلعالف يف 
 اذليكل التنظيمي للمستشفى.

 أكده صبيع أفراد  بشرائها كمالب اخلدمة اإلعالف التنافسي يعمل على زيادة الطلب باخلدمات وإقناع طا-2
 

 العينة وأف مستوى الطلب على اخلدمات الصحية يتأثر بقوة اإلعالف وضعفو.
باإلضافة إذل  ،ضعف نظاـ االتصاالت مع ادلنظمات صاحبة العالقة لتطوير وطلب اخلدمات الصحية-3

ضعف اإلعالف التنافسي بادلستشفى يف مواجهة ادلنظمات ادلنافسة شلا أدى إذل ضعف الطلب على 
 بادلستشفى.اخلدمات الصحية 

 التوصيات: 3-2-2 
ضرورة االىتماـ بوسائل اإلعالف ادلختلفة، دلا ذلا من أثر كبري يف إقناع وتذكري الزبوف باخلدمات الصحية،  -1

ى اإلعالف التنافسي دلواجهة التزايد ادللحوظ للمنافسني اجلدد شلا ينتج عنو زيادة الطلب على والًتكيز عل
 اخلدمات الصحية ادلقدمة وبالتارل زيادة األرباح وفتح آفاؽ جديدة للنمو.

يتعرؼ اجلمهور على نوع اخلدمات ادلقدمة، واالىتماـ  ادلناسب حىتغلب أف يتم اإلعالف يف الوقت  -2
 خدمات.دبحتوى الرسالة اإلعالنية عند نقلها للجمهور حبيث تتطابق ادلادة اإلعالنية مع ما ىو موجود من 

ؽلكن اجلمهور من معرفة ادلزايا وادلنافع اليت سيتحصلوف عليها عند  اإلعالنية دبااالىتماـ بتطوير ادلادة  -3
 للمستشفى.اخلدمة، لزيادة الطلب وتوسيع احلصة السوقية  شرائهم
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The role of competitive advertising in marketing health 
services: A field study on (Al-Yasmine Hospital, Zeliten) 

 

Abdul Salam Ashour Abu Farda 
 Mohammed Muftah Abu Hajar 

 
The study aimed to identify the role of competitive advertising in 

marketing health services of Al-Yasmine Hospital in the city of 
Zliten، and the problem of the study is that there is a low demand for 
health services provided by Al-Yasmine Hospital، and the study used 
personal interviews As a tool to collect information from the study 
sample، the results showed that there is a lack of interest in advertising 
media، as well as the hospital administration’s lack of development 
processes with regard to advertising material. As well as interest in 
developing the advertising material to suit the wishes of the target 
audience. 

 


