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الشركات  و انعكاسة علً االداء التكامل بٌن التسوٌق و الخدمات اللوجستٌة

 الخدمٌة

Integration between marketing and logistics services and a 

reflection on the performance of service companies 

 ملخص الدراسة

بٌن التسوٌق واللوجستٌات فً  التكامل على  القاء الضوء الهمٌة الحالٌةهذه الدراسة  استهدفت

وحل المشاكل المرتبطة بٌنهم مما ٌترتب علٌه اظهار الخدمات اللوجستٌة  اهدافهماتحقٌق 

املة لتحقٌق النجاح داخل متكر منفصلة ولكنهم مفهوم اإلدارة ال  بؤنهم لٌس عناص ٌةوالتسوٌق

اللوجستٌة فً إدارة االعمال الحدٌثة هً  ٌةتكامل اإلدارة التسوٌقوٌعتبر مفهوم الخدمٌة  الشركة

اللوجستٌات   وإدارة اللوجستٌة الخدمات داخل نظام والوظائفدمج العملٌات اللوجستٌة المختلفة 

 .  ام التسوٌق من داخل وخارج الشركةوكذلك دمج هذا النظام مع نظ

الخدمات كٌف ٌمكن للشركات دمج االنشطة التسوٌقٌة و على توضٌح الدارسة كما هدفت 

اللوجستٌة لتحسٌن االداء.وركزت اٌضا علً ان االنشطة التسوٌقٌة و اللوجستٌة  لهم تاثر 

 جوهري علً ارضاء العمالء للوصول لتحقٌق اداء متمٌز للشركات الخدمٌة .

خدمة االداء ،،االنشطة التسوٌقٌة، التسوٌق اللوجستً،الخدمات اللوجستٌة الكلمات المفتاحٌة:

 العمالء
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Abstract 

The study aimed to focus on the importance of integration between 

marketing and logistics in achieving their goals and solving the 

problems associated between them, which requires  to display the 

logistics and marketing services that they are not separate elements, 

but rather the concept of integrated management between logistics 

and marketing to achieve success within the service company. The 

concept of integration of logistics marketing management in modern 

business management is considered Integration of various logistical 

processes and functions within the logistics and logistics management 

system as well as integrating this system with the marketing system 

from inside and outside the company. 

The objective of this study also to clarify how companies can 

integrate marketing activities and logistics services to improve 

performance. It also focused on the fact that logistics marketing 

activities have a fundamental impact on customer satisfaction to 

reach the achievement of distinguished performance for service 

companies. 

logistics services, marketing activities, logistics : Key words

marketing, performance, customer services.   
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 قدمةم

يٍ انًظاهش انسذَثت   Logistics management processحؼخبش إداسة انؼًهُاث انهىخسخُت 

االلخصادَت وانخكُىنىخُت وانًؼهىياحُت، وهٍ حؼبش ػٍ يثم نإلداسة فٍ يىاخهت حسذَاث انؼصش 

 أزذ أزذ ًَارج االداسة انًخكايهت نًضَح يٍ االػًال واالَشطت االساسُت فٍ انًُظًت؛ فهٍ حًثم

 انًُظًت نُشاط انسمُمٍ اندىهش حًثم كىَها ، انسذَثت ػًالاال يُظًاث فٍ االداسَت انىظائف أهى

 كانخسىَك االخشي انًُظًت وظائف بٍُ انشًىنٍ انخكايم بُاء ػهً حؼًم وأَها خاَب، يٍ

 انًُظًت وضغ حسذَذ ػهً االداسة هزِ حؼًذ يا فغانبا ؛آخش خاَب يٍوانؼًهُاث  واالَخاج وانًانُت

 ورنك نهًُخح يضافت لًُت حضُفبذوسها  انخٍ االَشطت حسذَذ خالل يٍ انسىق فٍ انخُافسٍ

 .انؼًالء ازخُاخاث إلشباع

اٌ األَشطت انهىخسخُت فٍ يُظًاث االػًال حهذف بشكم أساسٍ انٍ إسضاء انًسخههك يٍ خالل 

انضيُُت وانًكاَُت وكزنك فٍ انخكانُف انًشحبطت بخمذَى انخذيت انخٍ بذأث  اداء يخًُضحسمُك 

حخضخى بشكم يهسىظ وػُذيا اَمُج اإلداسة فٍ هزِ انًُظًاث أٌ انطشَك َسى حذػُى انًشكض 

( 6002انخُافسٍ، وصَادة األسباذ اًَا َبذأ يٍ خالل خذيت انؼًالء وخفض انخكهفت )ادسَس، 

ًىد انفمشٌ فٍ انًُظًاث، وانخٍ حًثم انؼ طت انهىخسخُت، وانخٍ أصبسجوحضاَذ االهخًاو باألَش

 اٌ انًضَح بٍُ ػهى(  2009بانى ،). االداء انًخًُض نهششكاثحهذف انٍ خذيت انؼًالء يغ حسمُك 

نضًاٌ حىفُش انسهؼت بأَها َظاو نهخخطُظ وانؼًم  هاَخى وصف وانخذياث انهىخسخُت. انخسىَك

طشَك وبألم انخكانُف انانًطهىبت فٍ انىلج انًسذد باسخخذاو وسائم انُمم انًُاسبت، بأسشع 

 ،Gajić، Stanković، 6002) حًُض فٍ االداء يٍ لبم انششكاث نشضاء انؼًالء وحسمُك 

Brkljač )  .وانُمم  وحًثم َمطت انخؼاوٌ بٍُ األَشطت انهىخسخُت وانخسىَك فٍ خذيت انؼًُم

 وانخخضٍَ وانخىسَذ وحذفك انًؼهىياث يًا َخهك هُكم نخسىَك انخذياث انهىخسخُت.

 الدراسات السابقة:

 بعنوان ( sharif & Mohamed ,Udin ( 2018,دراسة



  التكامل بين التسويق و الخدمات الموجيستية                                             حسنشهيرة إبراهيم 

446 
  0202 –العدد الثالث                              مجمة الدراسات المالية و التجارية                      

“Innovative, marketing and supportive capability impacts towards 

logistics performance”  

تؤثٌرات االبتكار والتسوٌق والقدرة الداعمة على أداء الخدمات اللوجستٌة استهدفت هذه الدراسة 

التً لها دور هام فً التجارة الدولٌة. بسبب تزاٌد المنافسة العالمٌة ٌجب على المنظمات التؤكٌد 

من وجود الخدمات اللوجستٌة داخل المنظمة لتحقٌق الكفاءة والفعالٌة زٌادة األداء وأٌضا زٌادة 

 .األرباح

من المشارٌع الصغٌرة و المتوسطة الحجم  111قد طبقت هذه الدراسة علً عٌنة مكونة من 

فً   23تعمل فً مجال النقل فً منطقة بوتراجاٌان فً مالٌزٌا حٌث ان هذه الدولة تحتل المركز 

مإشر األداء اللوجستً  وفقا للبنك   LPI  (Logistics Performance index)تقرٌر  

% فقط من 23. وتم تجمٌع البٌانات من العٌنة التً توصلت الً ان 3112 المركزي لعام

المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة الحجم ٌستخدمون معٌار لقٌاس أداء الخدمات اللوجستٌة لذلك فان 

هذه المشارٌع تستخدم بعض التغٌرات لتحسٌن األداء ألفضل من حٌث االبتكار والتسوٌق والدعم 

 مجال الخدمات اللوجستٌة.لتحقٌق أداء أفضل فً 

 وتوصلت الدراسة الً النتائج التالٌة:

توصلت هذه الدراسة الً إن هناك عالقة قوٌة بٌن ابتكارات التطوٌر والكفاءات اللوجستٌة  -

وأداء المنظمات ذلك الن أهمٌة االبتكار واالبداع فً تقدٌم الخدمات اللوجستٌة للعمالء 

جٌا المعلومات وقدرة الموظفٌن علً زٌادة الكفاءة داخل المنظمة ممثل فً قدرة تكنولو

 المنهجٌة من خالل مشاركة المعلومات مع العمالء والشاحنٌن. 

هناك ارتباط إٌجابً فً التعاون بٌن الخدمات اللوجستٌة والقدرة التسوٌقٌة من خالل ان  -

افسٌة للشركة وظٌفة الخدمات اللوجستٌة لها تؤثٌر كبٌر على دعم الرغبة االستراتٌجٌة التن

فً السوق مع تغٌٌرات فً سلوك العمالء ولكن مع االحتفاظ على توفٌر الخدمة او السلعة 

فً الوقت المطلوب لهم وهذا ٌتطلب استراتٌجٌة التوزٌع لضمان وصول المنتجات فً 

 الوقت والمكان الصحٌح الً العمالء وأرضاهم.
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والقدرة الداعمة الممثلة فً األنشطة وهً وجود العالقة القوٌة بٌن أداء الخدمات اللوجستٌة  -

خفض التكالٌف وزٌادة خلق القٌمة وزٌادة اإلنتاجٌة. لذلك فان نظام المعلومات له تؤثٌر 

كبٌر على أداء دعم هذه األنشطة التً قد تإثر على اداء الخدمات اللوجستٌة مثل عملٌات 

الء فً المكان الصحٌح وفً النقل والبنٌة التحتٌة المرتبطة بها لوصول المنتجات للعم

 الوقت المناسب.

أدراك الشركات ان تقدٌم الخدمات اللوجستٌة بشكل مثالً ٌحقق المزاٌا التنافسٌة عن  -

طرٌق عملٌات اإلنتاج والتوزٌع والنقل مما ٌفٌد المجتمع وٌزٌد مستوي المعٌشة كلما زاد 

 نتجات. االبتكار والقدرة الداعمة وارتفاع مستوي جودة الخدمات والم

  ( بعنوانZielińska& Gałka,2017دراسة ) (2

The integration of Marketing Logistics”" 

الهدف من هذه الدراسة هو القاء الضوء على أهمٌة الدمج بٌن التسوٌق واللوجستٌات فً 

األهداف وحل المشاكل المرتبطة بٌنهم مما ٌترتب علٌه اظهار الخدمات اللوجستٌة 

والتسوٌق بؤنهم لٌس عناصر منفصلة ولكنهم مفهوم اإلدارة المتكاملة لتحقٌق النجاح داخل 

متكامل اإلدارة التسوٌق اللوجستٌة فً إدارة االعمال الحدٌثة هً دمج المنظمة. ٌعتبر مفهوم 

 الخدمات وإدارة اللوجستٌة الخدمات داخل نظام والوظائفالعملٌات اللوجستٌة المختلفة 

 وكذلك دمج هذا النظام مع نظام التسوٌق من داخل وخارج المنظمة.   اللوجستٌة

 التسوٌق اللوجستً التً تتمثل فً :و قد توصل الباحثون الً ادراج مهام 

 العمالء واحتٌاجات فً الطلب التغٌٌرات نحو نةومرالو سرٌعةال ستجابةاال -

  العمالء خدمة من حرص على تقدٌم اعلً مستويال -

 والموردٌن العمالء مع المناسبة العالقاتالعمل علً االحتفاظ ب  -

 للمنظمة تنافسٌة مٌزة بناء -

 .ممكنة تكلفة بؤقل العمالء خدمة -
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 وتناولت أٌضا األهداف األساسٌة للتسوٌق واللوجستٌة وتحلٌلها بما ٌتعلق بالمنظمة والتً تشمل 

 المدي الطوٌل لسلسة على التكلفةمستوى و المضافة للقٌمة األمثل الهٌكل تشكٌل -

 والتسوٌقٌة اللوجستٌة

 الطوٌل المدى على المناسب الربح مستوى تحدٌد -

 للمنظمة فً السوق. التنافسٌة القدرة تعزٌز -

 ن:( بعنواBHAYA,ALHUSSEINI,BANACU,JASSMY,2017دراسة )( 3

” IMPACT OF LOGISTICS ACTIVITIES FOR IMPROVING MARKETING PERFORMANCE 

VIA BAYESIAN QUANTILE REGRESSION: AN ANALYTICAL STUDY IN OMNNEA 

TELECOM IRAQ” 

شركة  فً   التسوٌقً واألداء اللوجستٌة األنشطة بٌن ركزت هذه الدراسة على العالقة

Omnnea Telecom Iraq هذه. التسوٌقً األداء تحسٌن اللوجستٌة فً األنشطة دور على 

 .اللوجستٌات نظام باستخدام تتمٌز التً الشركات من واحدة هً الشركة

 21و تم تجمٌع البٌانات من  Omnnea Telecom Iraqتم تطبٌق هذه الدراسة على شركة  

 واألداء اللوجستٌة األنشطة بٌناستبٌان تم توزعهم على موظفً االتصاالت لتقٌٌم العالقة 

 لتحلٌل العالقة بٌنهم من خالل إجابات االستبٌان. التسوٌقً

 توصلت الدراسة الً اهم النتائج التالٌة:

 أداء على تؤثٌر لها اللوجستٌة األنشطة أن إلى الدراسة لهذه التجرٌبً الجانب نتائج تشٌر -

 . الشركة

 أقصر فً وخدماتها لمنتجاتها أعلى وجودة للسوق أعلى استجابة إلى الشركة تحتاج -

 . تكالٌفمع تقلٌل ال وقت

 األنشطة فاعلٌة زٌادة إلى الحاجة االستنتاجات أهمها من مجموعة إلى الدراسة توصلت -

 أهمٌتها بسبب خاصة اللوجستٌة األنشطة دور تفعٌل مع عام بشكل الشركة فً التسوٌقٌة

 .للشركة التسوٌقً األداء تحسٌن وبالتالً الخدمات، تقدٌم فً
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  دراسة( 4  (Grishchenko , Kireev, Dubrova& Yanenko,2016)   بعنوان:

“Organization, Planning and Control of Marketing Logistics” 

للتحكم ومراقبة  كآلٌةاستهدف الباحثون فً هذه الدراسة التركٌز على ان لوجستٌات التسوٌق 

 المضافة القٌمة على الحفاظ مع واللوجستٌات التسوٌق تكامل وظائف من خاللقنوات التسوٌق 

 معرفةالتسوٌق،  لوجستٌات فعالٌة تقٌٌم أجل من. المقدمة من الشركة والخدمات للمنتجات

 استخدام مفهوم "النظام المثالً". 

تطوٌر وتنظٌم الهٌكل الوظٌفً للوجستٌات التً  مراحلمعظم شركات لوجستٌات التسوٌق  تقسم

 : ث فترات رئٌسٌة وهًمرت بثال

نشاًطا  األكثر الثالثة المجاالت بٌن اللوجستٌة الوظائف بتوزٌع تتمٌز الفترة االولً: التً -  

 .والتسوٌق التموٌل، اإلنتاج وهم

التوزٌع المادي اتجاه المستقبل وبدأ التسوٌق فً  وظائف بإطالق الثانٌة: التً تتمٌز لفترةا -  

 مادي.مع زٌادة التوزٌع التنفٌذ المبٌعات المتوقعة للتنبإ، 

 بشكل تشكٌلها ٌتم. المتكاملة اللوجستٌة بالخدمات كبٌرة الثالثة التً تتمٌز بدرجة الفترة -  

 السوق. متطلبات مع تستجٌبً أفضل، والت

وتعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفٌة التحلٌلٌة، حٌث ٌسلط الضوء فٌها على أهمٌة التخطٌط 

والتنظٌم والرقابة على لوجستٌات التسوٌق للوصول الً اعلً النتائج لدولة االتحاد الروسً، 

 منهجً ٌتناسب من نوع البحث.وٌستخدم الباحثون فً هذه الدراسة المنهج االستقرائً كؤسلوب 

 وقد اسفرت الدراسة عن النتائج التالٌة:

والرقابٌة على التدفق المادي  التشغٌلٌة التخطٌط، اإلدارة هً التسوٌق ان لوجستٌات -1

 النهائً للوصول الً المستهلك وتلبٌة احتٌاجاته.للموارد والمنتج 
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ٌة والتسوٌقٌة لحل مشاكل هً الدمج بٌن األفكار اللوجست التسوٌق لوجستٌاتتعتبر  -3

اإلنتاج المختلفة للحفاظ على خدمات التسوٌق مع االستخدام األمثل للتكنولوجٌا والموارد 

 لتجنب حدوث تؤخٌر او إتالف للمواد المادٌة والبشرٌة والمعدات المختلفة المستخدمة 

باستخدام أحدث تكنولوجٌات  الحدٌث األساسً اللوجستً الدور التسوٌقٌلعب  -2

المعلومات والتً تنقل باستخدام أحدث أنظمة التتبع باألقمار الصناعٌة وتبادل البٌانات 

 من٪  21-21 ب اللوجستٌة الخدماتااللكترونٌة وتحوٌل األموال مما ترتب على تقٌٌم 

  .النهائٌة للمنتجات األولٌة التكلفة

اثناء  العملٌات جمٌع ومراقبة والتنظٌم طٌطوالتخ التحلٌل التسوٌق لوجستٌات تمثل -2

اإلنتاج فً المصنع وقبل الوصول الً السوق وأٌضا ضمان التفاعل بٌن قنوات التوزٌع 

 للمنظمة واألسواق.

  ( بعنوانDurak,2016) &Akdoğanدراسة  (5

Logistic and marketing performances of logistics companies: A 

comparison between Germany and Turkey 

هدف هذه الدراسة هو تحدٌد وقٌاس الفروق بٌن األداء اللوجستً واألداء التسوٌقً 

 لشركات الخدمات اللوجستٌة العاملة فً المانٌا وتركٌا وذلك من خالل سإالٌن 

الخدمات اللوجستٌة فً المانٌا هناك فرق كبٌر بٌن األداء اللوجٌستً لشركات  -1

 ؟وتركٌا

 ؟فً المانٌا وتركٌا اللوجستٌاتبٌن األداء التسوٌقٌة لشركات  كبٌرهناك فرق  -3

 العاملة اللوجستٌة الخدمات شركات على الدراسة هذه فً االستقصائٌة الدراسات تطبٌق تم

 رابطات استخدام تم. 3112 أغسطس، ٌولٌو فً وبرٌمن وهامبورغ اسطنبول فً

 تم التً للمعلومات نتٌجة. الشركات قائمة على للحصول المدن هذه فً اللوجستٌات

 213)   .شركة 121 مجموعه هو ما تضم قائمة اللوجستٌة، الجمعٌات من علٌها الحصول

 من الرئٌسً الجزء تحدٌد تم(. برٌمن فً 193و هامبورغ فً 322و اسطنبول فً منها
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 إلى الوصول هو الكامل التعداد من الهدف وكان إنشاإها، تم التً القائمة باستخدام الدراسة

 وجهاً  الباحث جلسات بواسطة االستقصاء تطبٌق تم. القائمة فً المدرجة الشركات جمٌع

 من 31 ألمانٌا، من 13) شركة 122 مجموعههو  ما. اإللكترونً البرٌد عبر أو لوجه

  (تركٌا

 التحلٌل برنامج باستخدام ءاالستقصا من علٌها الحصول تم التً البٌانات تحلٌل تم وقد

 .الفرضٌات الختبار التباٌن تحلٌالت واستخدمت اإلحصائً،

    LPIالسبب فً اختٌار هذان البلدان الن المانٌا تحتل المركز األول فً تقرٌر  

(Logistics Performance index)    كما أن  . 3112مإشر األداء اللوجستً لعام

 .الخارجٌة ادر من التجارةمعها أكبر ق وتركٌا ٌمتلكانألمانٌا 

 توصلت الدراسة الً النتائج التالٌة:

 اللوجستٌة اإلمكانٌات اللوجستٌة تتضمم األنشطة نجاح لقٌاس مختلفة طرق استخدم -

 ألمانٌا فً اللوجستٌة الخدمات شركات أداء مقارنة هو الهدف ألن القٌاس فً للدول

 .وتركٌا

أفضل واٌضا  التحتٌة البنٌة فً ألمانٌا اللوجستٌة فً األنشطة تطبقت التً الشركات ان -

أعلى  المقدمة اللوجستٌة الخدمات وجودة منخفضة الشركات لهذه اللوجستٌة التكالٌف

  .ألمانٌا فً اللوجستٌة الخدمات لشركات كبٌرة تنافسٌة مزاٌا مما ٌإدي الً

 وزٌادة فاعلٌة، أكثر الجمركٌة اإلجراءات جعل مثل تغٌر إلى تركٌا تحتاج ولكن

 من جودة أكثر خدمات وتقدٌم اللوجستٌة، التكالٌف وخفض التحتٌة، البنٌة فً االستثمارات

  .اللوجستٌة الخدمات قطاع حٌث من األخرى الدول مع التنافس أجل

 أداء من أعلى ألمانٌا فً أنشطة تمارس التً للشركات التسوٌقً األداءبالنسبة الً  -

 مٌالتعل وأداء المالً األداء بٌن االختالفاتنتٌجة  .تركٌا فً أنشطة تمارس التً الشركات

بان الشركات فً المانٌا  إحصائٌة داللة ذات لتكون وتركٌا ألمانٌا فً للشركات والتطوٌر
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تحقق اعلً اهداف مالٌة، أفضل من حٌث التعلٌم والتطوٌر ورضا الموظفٌن مما ٌإدي الً 

توفٌر خدمات عالٌة الجودة وإعادة تحسٌن الخدمة للعمالء وحفض التكالٌف اللوجستٌة و

 تنظٌم البنٌة التحتٌة الالزمة الستخدام طرق النقل المناسبة مما ٌحقق مٌزة تنافسٌة.

 بعنوان  (Janczewska,2015) دراسة (6 

Marketing & Logistics as an innovative direction of management In the 

SMEs sector 

الهدف من هذه الدراسة هو عرض أهمٌة االبتكار فً ادارة التسوٌق والخدمات اللوجستٌة 

للشركات فً تطوٌر قطاع الشركات الصغٌرة والمتوسطة مع تطبٌق دمج اإلدارتٌن ومعرفة 

 ٌعتمدخصائص كل منهما لألهمٌة للمساهمة فً تحسٌن وضع الشركة التنافسً فً السوق. 

على موارد مادٌة أكثر تواضعا مما هو  اء الصغٌرة والمتوسطةنشاط الشركات على حد سو

علٌه فً الشركات الكبٌرة، وبالتالً فإن بناء مزاٌا لوجستٌة وتسوٌقٌة من خالل استراتٌجٌات 

االبتكار غالبا ما ٌكون هو االتجاه الصحٌح لتحسٌن القدرة التنافسٌة لقطاع الشركات الصغٌرة 

 والمتوسطة.

والمتوسطة  الشركة الصغٌرةذج للتسوٌق وادارة النقل واإلمداد كابتكار فً كما تم تصمٌم نمو

Small and medium-sized enterprises (SMEs)  وشروط تنفٌذ الطرٌقة اإلدارة

 .للشركات الصغٌرة والمتوسطة فً صناعة الحلوٌات

 شركة، 1111 من أكثر بولندا فً الحلوٌات صناعة فرع تم تطبٌق الدراسة على عٌنة تضم

 الشركات تصنٌف ٌمكن حٌن فً الكبٌرة، الشركات مجموعة إلى تنتمً فقط شركات 11 منها

 .لمتوسطةوا ومتناهٌة الصغر صغٌرة شركات أنها على األخرى

 تمثل٪  31 منها الحلوٌات، صناعة من الحجم ومتوسطة صغٌرة شركة 21 فً الدراسة أجرٌت

الحجم  المتوسطة الشركات من ٪ 21و الصغٌرةمتناهٌة  الشركات-٪  21 الصغٌرة، الشركات

 وتقع هذه الشركات فً مناطة متعدد من بولندا.
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 وتوصلت الدراسة الً اهم النتائج التالٌة:

ان تطبٌق إدارة التسوٌق اللوجستً فً شركات الحلوٌات الصغٌرة والمتوسطة الحجم ٌتطلب 

 الخطوات التالً:

الالزمة لتحدٌد وضع الشركة  المعلومات والبٌانات التسوٌقٌة : جمعالخطوة األولى

 السوقٌة المحٌطة بها. المعرفة بالبٌئة معومواردها فً السوق، 

 العملٌات تعرٌف ذلك فً بما تجمٌع المعلومات والبٌانات اللوجستٌة :الثانٌة الخطوة

 .المشترٌن مع للتواصل نظام وإنشاء والمتوسطة الصغٌرة الشركات فً اللوجستٌة

من خالل مطابقة موارد الشركة مع : تطبٌق عروض التسوٌق اللوجستً الثالثةالخطوة 

 .توقعات العمالء

 األسالٌب اختٌار خالل من واللوجستٌات التسوٌق استراتٌجٌة تطوٌر :الرابعة الخطوة

 إلى باإلضافة واللوجستٌات التسوٌق تحلٌل على بناءً  متكاملة استراتٌجٌة لتحقٌق والوسائل

 .اللوجستٌة والخدمات التسوٌق مجال فً التكمٌلٌة األنشطة تعرٌف

 الشركات أعمال إلدارة واللوجستٌات التسوٌق عملٌة تنفٌذ مراقبة: الخامسة الخطوة

 .األداء لمإشرات الدوري والتقٌٌم االختٌار خالل من والمتوسطة الصغٌرة

 مشكلة الدراسة :

و ثت  انخٍ اسخهذفج انخؼشف ػهٍ يذٌ يؼشفت بها انباز جلاي انخٍ انسابمتضىء انذساست  فٍ

خُت و االَشطت انخسىَمُت نًفهىو انخكايم بٍُ االَشطت انهىخسحطبُك انؼايهٍُ فٍ انششكاث انخذيُت 

 اثش رنك ػهٍ اداء انششكاث انخذيُت.يذٌ  و انٍ 

 اسخُادا نًا ركش، ًَكٍ صُاغت يشكهت انذساست فٍ انخساؤل انخانٍ: 

 ؟انششكاث انخذيُت يا يذٌ حأثُش حكايم انخسىَك  و انخذياث انهىخسخُت ػهً اداء  

 الدراسة:اهداف 
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 نحو تحقيق األهداف االتيةفي ضوء تحديد مشكمة الدراسة تسعي الباحثة 

عمى تحديد التغيرات السوقية في  خدميةشركات الالاإلطار النظري الذي يساعد توصيف -1

 ظل المنظومة الموجستية.

 الخدمية الشركات اداء عمى الموجستية الخدمات تسويق تحميل -2

 اهمية الدراسة :

و  ( Khan,2018& Balakrishnanاحضر يٍ انذساساث انسابمت اٌ دساساث انبازثٍُ )

( سكضوا ػهً انخذياث el Bary & el-sayeh,2018)، ElMokadem، Helmyاَضا 

و اهًهىا انخذياث  االداء انًخًُضنششكاث انخذيُتانًشحبطت بانهىخسخُاث فمظ نخسمُك 

ياث انخسىَمُت نزنك اانخسىَمُت او انخكايم و االَذياج انًشخشكت بٍُ انخذياث انهىخسخُت وانخذ

بٍُ كم يٍ سىف َغطٍ هزِ انفدىة انبسثُت بخُاول االَذياج و انخكايم فاٌ هزِ انذساست 

 مُت وانهىخسخُت نخسمُك انخًُض فٍ االداء.انخذياث انخسىَ

 إطار نظري للبحث 

 للوجستٌاتلخدمات ا: عالقة التسوٌق باأوال

ٌظهر داخل شركة ان التسوٌق واالنتاج والتوزٌع كؤنهم انشطة منفصلة لكن فً إطار عالقة 

ما ٌطلق علٌه باألنشطة اللوجستٌة التسوٌق واللوجستٌات ٌتطلب ذلك الى التوحٌد بٌنهم داخل 

داخل الشركات ولتحقٌق التكامل االستراتٌجً والتخطٌط باسم التسوٌق اللوجستً الذي ٌساعد 

 القٌمة واداء أعلً للعمٌل ةالمنظمة على المنافسة من خالل مٌزة تقلٌل التكالٌف وتوفٌر سلس

 Rivera,2018) & Bellmunt-Vallet( تركز الباحثة على العالقة بٌن التسوٌق واألنشطة .

 اللوجستٌة وذلك لألسباب التالٌة:

http://repositori.uji.es/xmlui/browse?type=author&authority=2eda5109-09f3-413e-89cb-d088a790157e
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ٌتعلق أدراك عدد من الشركات فً العالم ان التسوٌق بحاجة الً القٌام بالكثٌر من االعمال فٌما  -1

بوضع تصور للمبادرة بدمج ولتصمٌم وتنفٌذ عالقة متكاملة بٌن التسوٌق واللوجستٌات والذي 

 ٌحتاج الً العدٌد من االنشطة اللوجستٌة بهدف:

 لزٌادة حجم االعمال التجارٌة العالمٌة -

 لتوفٌر المواد الخام من الدول المستخرجة والمصنعة   -

 تقلٌل حواجز التجارة العالمٌة  -

 المنافسة العالمٌةزٌادة  -

 الخدمات دمج ضرورة ٌحث على والتسوٌقٌة التجارٌة األعمال فً المنظور ان تغٌٌر وحٌث

ولكن  التجارٌة العالمة قوة تزاٌد متزاٌد، مما ادي الً نحو على. التسوٌق أنشطة فً اللوجستٌة

 وفً. وضوًحا االختالفات بٌن المنتجات أقل فقد جعل المنافسة، المنتجات تقنٌات تقارب مع

 الصورة االعالنٌة ولكن أو السعر بتصورات العمٌل ٌتؤثر قد مثل تلك المواقف، مواجهة

 ٌصبح المخازن وبناء علٌه قد تراكم المنتج فً هو الجوانب هذه من االستفادة فً اإلفراط

مطلب قد أصبح  للخدمة العمالء توقعات أن وهو الثانً الرئٌسً فً االختٌار هو التغٌر االعتبار

 (3111متزاٌد من قبل العمالء )البرعً،

 فً زٌادة احترافا أكثر الصناعٌٌن فالمشترٌن. االن بانه األكثر تطورا وتغٌرا ٌوصف العمٌل 

 فً التسلٌم أداء توفٌر هً الموردٌن والتً من ابسط ادواتها للتقٌٌم الحاجة تقٌٌم نظم استخدام

   .المناسب الوقت

 الشركة تستخدمها التً التسوٌقٌة العناصر أو األدوات من مجموعة( 1999) مكارثً صنفت

 والتً التسوٌقً، المزٌج متغٌرات من واسعة مجموعات أربع فً التسوٌقٌة أهدافها لتحقٌق

 التسوٌقً المزٌج متغٌرات فً والتحكم التصمٌم على التسوٌق ٌركز. للتسوٌق 2Ps أًٌضا تسمى

 على التسوٌقً المزٌج ٌشتمل. المستهدفة السوق فً العمالء احتٌاجات تلبٌة أجل من المختلفة

 والتروٌج( العرض لذلك تبادلها ٌتم التً القٌمة) والسعر( الفعلً العرض علٌه ٌشتمل ما) المنتج

 المنتج للمستهلك لتوفر وسٌلة) والمكان( المستهدف للجمهور العرض ذلك توصٌل وسائل)
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 أًٌضا تشمل لكنها التروٌج مثل نموذجٌة تسوٌق أنشطة تشمل 2Ps أن الواضح من(. النهائً

 اللوجستٌة الخدمات بٌن وثٌق ارتباط هناك(. المكان أي) التوزٌع مثل تقلٌدٌة لوجستٌة أنشطة

 أن أي. التسوٌق من اآلخر النصف أنها على اللوجستٌة الخدمات إلى أًٌضا ٌشار حٌث والتسوٌق

 الخدمات ترتبط. القنوات هو اآلخر المكون بٌنما" المكان" وظٌفة مكونات أحد هً اللوجستٌات

" P" من واحد أي التسوٌقً، المزٌج فً التوزٌع عنصر خالل من والتسوٌق اللوجستٌة

(Mentzer., 2008), Svensson 2003).. التغلٌف تم أدخلت “P "جانب إلى الخامسة 

 فً. التسوٌق فً والتغلٌف التعبئة أهمٌة على مإكدا التسوٌق، فً المزٌج" 2P" برنامج

 التعبئة تجاهل ٌتم ما غالًبا. التسوٌقً المزٌج فً حٌوٌة أداة التغلٌف تعد التسوٌق، استراتٌجٌة

ا إنفاقه ٌتم ما ضعف ألن نظًرا الشركات، قبل من والتغلٌف ًٌ  ما ٌفوق والتغلٌف التعبئة على سنو

 . التروٌجٌة واإلعالنات الشركات على الدعاٌة تنفقه

 العناصر من عنصر كل عبر والتسوٌق اللوجستٌة الخدمات بٌن الوظٌفٌة التعامالت تحدث

 المزٌج ٌُعد. والتغلٌف( والتعبئة والتروٌج والسعر والمكان )المنتج – التسوٌقً للمزٌج الخمسة

 والتسوٌق اللوجستٌات بٌن والتفاعل الواجهة مناقشة عند مفٌدة أداة عن عبارة للتسوٌق الخمس

 (1-1 الشكل)

  

 التسوٌق  اللوجستٌات
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 Madhani, P. M. (2017) المصدر :( عالقة التسوٌق باللوجستٌات                        1-1شكل )

 

 

 : محددات التعاون بٌن التسوٌق واللوجستٌات:ثانٌا

محددات والٌات للتنسٌق لدمج بٌن هذان التعاون بٌن وظٌفتً اللوجستٌات والتسوٌق الً تطلب ٌ

الوظٌفتٌن من الناحٌة النظرٌة والعملٌة لتطبٌق هذا التعاون للوصول الً اعلً مستوي إلرضاء 

 .تقدٌم اداء متمٌزالعمالء و

 محددات التعاون تتمثل فً التالً

 الهدف 

التسوٌق وهو ضمان وصول  هناك اهداف مشتركة بٌن وظٌفة اللوجستٌات ووظٌفة

ممٌز عن المنافسٌن وفً وقت مناسب اداء خدمات او المنتجات الً العمالء بشكل ال

بالتكلفة المناسبة والجودة المنافسة لتلبٌة توقعات العمالء وزٌادة رضا عمالء وزٌادة 

 الحصة السوقٌة.

 الداخلً والتعاون الخارجً للشركاتمما ٌتطلب الً: التعاون 

 التعاون الداخلً  -1

 اإلدارة العلٌاعلى مستوي  -

 تؤٌٌد ودعم اإلدارة للتعاون والتكامل بٌن الوظٌفة اللوجستٌات ووظٌفة التسوٌق

 على مستوي االدارات  -

1-  المنتج
2-  المكان
3-  السعر
4-  التروٌج
5-  التعبئة والتغلٌف



  التكامل بين التسويق و الخدمات الموجيستية                                             حسنشهيرة إبراهيم 

462 
  0202 –العدد الثالث                              مجمة الدراسات المالية و التجارية                      

المعلومات بٌن إدارة التسوٌق وإدارة اللوجستٌات الكتساب الخبرات المشتركة فً  تبادل

بٌن  المجالٌن للوصول الً األهداف المشتركة ولحل أي مشكالت من خالل التفاوض

 إدارة التسوٌق وإدارة اللوجستٌات  

  مستوي العاملٌن: على -

بتنمٌة الموارد البشرٌة الكتساب الخبرات الداعمة لتعاون والتكامل بٌن األنشطة  العناٌة

اللوجستٌة والتسوٌق مع تعدٌل نظام للتحفٌز العاملٌن لٌكون هناك حوافر لتشجٌع علً 

التعاون بٌن األنشطة اللوجستٌة والتسوٌقٌة وتناقل الخبرات لتحقٌق الهدف والتكامل بٌن 

 ستٌات.إدارة التسوٌق واللوج

 التعاون الخارجً -2

-العمالء-أصحاب المصالح مع المنظمة وهم الموردٌن تحقٌق التعاون والتكامل بٌن

شركات -المخازن-شركات التخزٌن-شركات النقل-شركات الشحن-الموانئ-الحكومة

 الجمارك. –شركات المناولة -المطارات-اإلعالنات

 : مزاٌا االندماج التسوٌق اللوجستًثالثا

ٌة اللوجستٌات الى االهتمام بالمتطلبات واحتٌاجات العمالء فً القنوات التسوٌقٌة بٌنما ترجع أهم

ٌركز التسوٌق على تلبٌة متطلبات واحتٌاجات العمالء فً نفس القنوات التسوٌقٌة وبالتالً هناك 

نوعٌن من مساهمات اللوجستٌات الداخلٌة والخارجٌة فً قنوات التسوٌق من نقطة الحصول 

 مواد الخام من الموردٌن الً نقطة حصول العمالء على الخدمة او السلعة المطلوبة.على ال

ان االندماج وتعاون بٌن األنشطة التسوٌقٌة واألنشطة اللوجستٌة ٌمكن اعتبارهما سلسة من    

األنشطة المستقلة المكملة لبعضها لبعض وذلك لتسهٌل العملٌات المختلفة ابتدأ من الموردٌن 

 القنوات اللوجستٌة والتسوٌقٌة حتى وصول المنتج او الخدمة للعمٌل. مرورا على

دم ازدواجٌة األنشطة ٌإدي الً تقلٌل الوقت والتكلفة وتحسٌن الخدمة وتحقٌق وبالتالً ع

 رضا ووالء العمالء وتعظٌم الحصة السوقٌة والربحٌة للشركات.
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ت والتسوٌق بحٌث ٌتكامالن لتلبٌة للوجستٌا تفاعلً نموذجمما سبق هناك حاجة ملحة الً تكوٌن 

حٌث ٌهتم التسوٌق بتلبٌة الطلب للعمالء بٌنما تهتم  الطلب وتحفٌز التسوٌق اللوجستً.

 أداء زٌادة إلى بدوره ٌإدي مما اللوجستٌات بخلق قٌمة أكبر للمنتج او الخدمة المقدمة للعمالء،

 قناة فً األساسٌة والخارجٌة الداخلٌة اللوجستٌة األنشطة تتمثل المثال، سبٌل على. الشركة

. للعمالء النهائٌة للبضائع المادي والتوزٌع الموردٌن، من والمكونات المواد شراء فً التسوٌق

 أنشطة تسهم وبالمثل،. المواد ومناولة المخزون وإدارة والتخزٌن النقل مثل أنشطة أًٌضا وٌشمل

 التروٌج مثل أنشطة أًٌضا وٌشمل. التسوٌق قناة فً والمبٌعات التروٌج أنشطة فً التسوٌق

 ((Ramasodi, 2007. التموٌل وحوافز واالتصاالت، والتسعٌر، والتروٌج، للمبٌعات،

 أنشطة على التركٌز مع العمالء رضا على ركز ،التسوٌقووبالتالً التكامل بٌن اللوجستٌات 

مع اللوجستٌة  الخدمات من بدعم( المكان) والتوزٌع والتروٌج والسعر بالمنتج المتعلقة التسوٌق

 مقبول مستوى على ٌإكد فإنه أخرى، ناحٌة من. المناسب الوقت االستجابة السرٌعة للعمٌل فً

"...  هً العمالء خدمة وبالتالً ان الواقع، فً اللوجستٌة التكالٌف تقلٌل طرٌق عن األرباح من

 Gimenez, C. and Ventura, E. (2005) ."ةوالتسوٌقٌ اللوجستٌة الخدمات بٌن الرئٌسً الرابط

 الخدمات بٌن ترابطهذا ال إلى ٌُنظر قدهناك اندماج بٌن األنشطة اللوجستٌة واألنشطة التسوٌقٌة 

 النشاط ٌعتمد قد المثال، سبٌل على. بشدة ومترابط متبادل أنه على والتسوٌق اللوجستٌة

 .صحٌح والعكس التوزٌع، قناة فً اللوجستٌة األنشطة على التسوٌقً

 تنسٌق ٌجب ،لذلك. تسوٌقٌة قناة فً األخرى األنشطة أداء كفاءة عدم واحد نشاط خلل ٌعنً قد  

. ناجحة نتٌجة تحقٌق أجل من تسوٌقٌة قناة فً العمالء احتٌاجات وتلبٌة العرض تلبٌة وتوافق

 المبٌعات سٌاسة التروٌج، السعر، المنتج،) التسوٌقً المزٌج ٌزامن التسوٌق اللوجستً تكامل

( وخدمة الطلبات تحقٌق المخزون، إدارة التخزٌن، النقل،) اللوجستٌة الخدمات ومزٌج (والتعبئة

 ((Svensson 2003 .العمالء واحتٌاجات رغبات من مستوى أعلى لتحقٌق

االندماج والتكامل بٌن األنشطة التسوٌقٌة واالنشطة اللوجستٌة ٌقع فً إطار تطوٌر العمل ان 

 وتنفٌذ تطوٌر المإسسات علىوٌجب  المستقبل، فًبٌنهم بإضافة قٌمة مضافة للنمو واالزدهار 
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 هو عمل استراتٌجٌة أي جوهر. المستهدفة السوق احتٌاجات تلبً تنافسٌة أعمال استراتٌجٌة

 العمالء، وعالقات والخدمة، المنتج سمات من الفرٌد المزٌج ٌصف الذي العمٌل، قٌمة اقتراح

 عن نفسها المإسسة ستمٌز كٌف أًٌضا ٌوضح كما. المنظمة تقدمها التً الكلٌة والصورة

  .وتعزٌزها بها واالحتفاظ المستهدفٌن العمالء مع العالقات لجذب المنافسٌن

 : تعرٌف األنشطة التسوٌقٌة اللوجستٌة رابعا

الترابط والتكامل بٌن األنشطة التسوٌقٌة والخدمات اللوجستٌة الً ظهور ما ٌسمً باألنشطة ادي 

التسوٌقٌة اللوجستٌة الذي ٌمكن تفسٌرها "بانه نظام التخطٌط والتنفٌذ والرقابة على المزٌج  من 

األنشطة اللوجستٌة التً تتضمن توفٌر المنتج طبقا لتحدٌد احتٌاجات  األنشطة التسوٌقٌة و

ومواصفات العمٌل من التغلٌف والتعبئة للحفاظ على السلعة ومعرفة خدمات مع بعد البٌع 

وتحدٌد الطلب والتنبإ بالمبٌعات "وهذا ٌتطلب  تحدٌد الكمٌة المطلوبة و الوقت المناسب لشراء 

ٌار مصادر االمداد وتجهٌزها من الموردٌن و تعبؤتها لحماٌتها من ومناولة المواد الخام واخت

التلف و تحدٌد وسائل النقل المناسبة لحمٌاتها من الفقد و نقلها وتسلٌمها للمصنع فً الوقت 

المناسب لضمان استمرار عملٌات االنتاج و جودتها فً اطار الحفاظ علً التكالٌف الكلٌة للمنتج 

ك فً الوقت و المكان والسعر و الحالة المناسبة . لتحقٌق رضا ووالء حتً وصوله الً المستهل

 العمٌل وبناء المزاٌا التنافسٌة وارتفاع الربحٌة فً السوق.   

تقوم األنشطة التسوٌقٌة اللوجستٌة بتحدٌد السلع والمنتجات المناسب طبقا الحتٌاجات المستهلك، 

له الً المستهلك فً الوقت والتكالٌف بتحدٌد أماكن عرض المنتج لتروٌج المناسب لوصو

 المناسبة 

 اللوجستً: المزٌج التسوٌقً: خامسا

كان التسوٌق ٌتجاهل بعض األنشطة مثل النقل والشحن والتخزٌن  1921الً  1921من فترة 

ومدي تؤثٌر تكلٌفاتهم على التكلفة الكلٌة للمنتج او الخدمة. ومن ثم تم القاء الضوء علٌه فً بداٌة 
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العشرون حٌث ان بعض المدٌرٌن إلدارة التسوٌق أدركوا مكانة األنشطة اللوجستٌة  القرن

 (3112)رضوان،وأهمٌتها فً االستراتٌجٌة العامة للشركات وتمٌزها فً المستقبل.

ان التسوٌق واللوجستٌات لهم هدف واحد وهو تلبٌة احتٌاجات ومتطلبات العمالء ولكن ٌنفصلوا 

ٌتطلب ارتفاع الحصة السوقٌة وتحقٌق األرباح للشركة لكن فً التطبٌق الن التسوٌق 

اللوجستٌات تشمل األنشطة الداخلٌة وهً توفٌر المواد الخام من الموردٌن ونقلها للمصنع 

للتصنٌع واألنشطة الخارجٌة وتوصٌل المنتج الً العمالء ومعرفة مدي رضاه وإذا كان العمٌل 

 غٌر راضً تحدث اللوجستٌات العكسٌة.

األنشطة التسوٌقٌة واللوجستٌة ٌعتبروا من األنشطة المستقلة المتكاملة لبعضها البعض والتً ان 

تسهل عملٌات التبادل بٌن المشترٌٌن والبائعٌن فً األنشطة التسوٌقٌة اللوجستٌة والتً تحتوي 

 على العدٌد من األنشطة لتحقٌق ذلك الهدف.

بها األنشطة التً لها مستوٌات مشتركة بٌن  ان األنشطة التسوٌقٌة اللوجستٌة هً التً ٌقصد

إدارة التسوٌق وإدارة اللوجستٌات وهذا ٌتطلب الً التنسٌق والترتٌب بٌنهم بهدف عدم ازدواجٌة 

األنشطة وتحقٌق رضا ووالء العمالء وارتفاع الحصة السوقٌة وتحقٌق الربحٌة وكل ذلك 

 .اداء الشركاتٌنعكس على 

"المكون من   (5Ps)المكون من خمس عناصر التً ٌطلق علها ان مفهوم المزٌج التسوٌقً 

كان السبب فً ظهور المنتج، التوزٌع )المكان(،المبٌعات )السعر(،التروٌج و خدمة العمالء " 

مصطلح التسوٌق اللوجستً الذي استعار من مفهوم التسوٌق التقلٌدي الذي ٌحدد العمٌل 

 ٌة متطلبات العمٌل لرفع الحصة السوقٌة. ومتطلباته وٌقوم بتجمٌع موارد الشركة لتلب

ان التسوٌق اللوجستً ٌقوم بالتكامل والتعاون بٌن االدارات المختلفة فً المنظمة  لتوفٌر السلعة 

او الخدمة بالكمٌة المناسبة من الموارد والمكونات من الموردٌن مباشر قبل البدء فً عملٌة 

زون الذي ال ٌإثر علً توقف او تعطٌل العملٌة اإلنتاج كما ٌتم تحدٌد الحد االمثل من المخ

اإلنتاجٌة و انتاج المنتج فً الوقت المناسب و االلتزام بالمواعٌد المناسبة لتسلٌم لتجانب التؤخٌر 
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المحدودة المعلنة من قبل  بالوفاء بالمواعٌدً شعور العمٌل بعدم قدرة الشركات الذي ٌإدي ال

 .  اداء الشركاتدرة للتسلٌم و ذلك ٌنعكس علً ق الشركات

 نتائج و توصٌات 

 اوال النتائج:

تم وضعها لهذه الدراسة تقوم الباحثة ٌعرض النتائج و تقٌٌم مدي فً ضوء االهداف التً 

 مساهمتها فً تحقٌق اهداف الدراسة وذلك عن نحو التالً:

اتفقت النتائج فً جمٌع الشركات الخدمٌة علً ان اهم عنصر فً جودة الخدمة المقدمة  -1

للعمالء هو ضمان وصول المنتج المناسب للعمٌل المناسب و خلٌة من اي خطؤ و ٌلٌها 

 فً االهمٌة مدي تقبل الشركة لشكاوي العمالء ومدي االستجابة لهم 

ات الخدمٌة هً تقدٌم التنوع فً الخدمات كما اشارت النتائج ان اهم عنصر تقدمه الشرك -3

 المقدمة طبقا لنوعٌة العمالء المختلفٌن

كما اوضحت النتائج ان نسبة كبٌرة من المتعاملٌن مع الشركات الخدمٌة ٌفضلون التنوع  -2

 فً العروض و طروق تقدٌم الخدمات المختلفة.

مالء التً تسهم كما تبٌن ان اهم صورة لالنشطة اللوجستٌة التسوٌقٌة هً خدمة الع -2

 اسهاما معنوٌا فً تبٌن عنصر جودة الخدمة المقدمة بٌن الشركات.

ان اهم عنصر لتحقٌق االداء المتمٌز لشركات الخدمٌة و التً تسهم اسهاما معنوٌا فً  -2

رضاء العمالء هً سرعة االستجابة و توقٌت االستجابة لطلب العمالء و التً تفسٌر 

 مدي التمٌز الداء الشركات.

اوضحت النتائج ان اهم مجاالت التعاون اللوجستٌات مع التسوٌق فً تقدٌم الخدمة و  -2

خدمة العمالء و تسعٌر الخدمة و التروٌج للخدمة علً الترتٌب و هً بذلك تسهم اسهاما 

 معنوٌا فً التمٌز فً االداء للشركات الخدمٌة

 ثانٌا التوصٌات:
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بوضع مجموعة من دارسة النظرٌة قامت الباحثة التً تم التواصل الٌها فً الفً ضوء التنائج 

التوصٌات التً ممكن ان تسهم فً زٌادة الوعً باهمٌة التركٌز علً التكامل بٌن التسوٌق و 

 الخدمات اللوجستٌة فً الشركات الخدمٌة علً النحو التالً:

مازال هناك عدم وعً كافً بالشركات الخدمٌة للتخصصات و المهام التً تقوم بها  -1

رة اللوجستٌات و التركٌز علً ان ادارة اللوجستٌات ٌتلخص عملها فً ادارة عملٌات ادا

 النقل من حٌث االسلوب ،اي انها مازالت تعمل بالمفاهٌم القدٌمة الدارة اللوجستٌات.

االدارات العلٌا بالشركات الخدمٌة بضرورة اعادة النظر فً لذا توصً الباحثة 

رعاٌة ادارة اللوجستٌات مع مساهمة باقً االدارات الوظائف اللوجستٌة ووضعها تحت 

 لتقدٌم اداء متكامل فٌما بٌنهم.

الحصة السوقٌة زٌادة زٌادة القدرات اللوجستٌة لشركات الخدمٌة له تاثٌر مباشر علً   -3

و تحقٌق االداء المتمٌز و ذلك من خالل بعض االنشطة اللوجستٌة التً تقدم بشكل 

 متمٌز للعمالء.

وٌر العالقة التعاونٌة و التكاملٌة بٌن التسوٌق و اللوجستٌات و ان تجعل تشجٌع و تط -2

منها الشركات استراتٌجٌة ادارٌة عامة تركز فٌها علً عناصر الجودة فً اداء الخدمات 

 المقدمة من تلك الشركات لتحقٌق التمٌز فً االداء.

بٌن اداراتً اللوجستٌات ان االهتمام و التاكٌد علً عنصر تمٌز االداء الناتج من تكامل  -2

و التسوٌق حٌث تبٌن ان لها تاثٌر اٌجابً علً سرعة االستجابة لطلبات العمالء و 

سب و الكمٌة المطلوبه و فً توقٌت االستجابة حٌث ٌصل الخدمة للعمٌل فً المكان المنا

 المناسب بالجودة المطلوبة لكتساب رضا العمٌل .   التوقٌت

زٌز مفهوم التسوٌق اللوجستٌة فً الشركات الخدمٌة و ضرورة خلق بٌئة داخلٌة تع -2

تشجٌع الجهود المبذلة لتحسٌن خدمة العمالء و اعداد البرامج التدرٌبٌة للعاملٌن فً تلك 

الشركات لغرس و تعمٌق مفهوم التكامل و التعاون و التنسٌق بٌن االدارات المختلفة و 

 ادارة اللوجستٌات فً ثقافة تلك الشركات. 



  التكامل بين التسويق و الخدمات الموجيستية                                             حسنشهيرة إبراهيم 

464 
  0202 –العدد الثالث                              مجمة الدراسات المالية و التجارية                      

 جعمراال

 اوال: المراجع العربٌة:

( ، نموذج مقترح لألنشطة اللوجستٌة التسوٌقٌة لدعم المٌزة التنافسٌة، 3111البرعى ،سلوى زغلول ) -

 إدارة االعمال –كلٌة التجارة  –رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة 

( إدارة االعمال اللوجستٌة :االمداد والتوزٌع 3112ادرٌس،ثابت عبدالرحمن ) -

 المادي،اإلسكندرٌة،الدار الجامعٌة.
 ابراهٌم تركً :ترجمة ،" اإلمداد سلسلة وتنظٌم تخطٌط اللوجستٌات إدارة 3119 اتش بالورونالد -

 الرٌاض للنشر، المرٌخ – دار مسلم، أحمد وأسامة سلطان

التجارة ("إدارة التسوٌق مدخل استراتٌجً"دار الدلتا للنشر كلٌة 3112رضوان،فاروق عبد الفتاح) -

 جامعة طنطا

 :ثانٌا:المراجع االجنبٌة

- Akdoğan, M. Şükrü and Durak, Ayhan (2016),” Logistic and marketing 

performances of logistics companies: A comparison between Germany and Turkey” 

In Proceeding of Social and Behavioral Sciences 235.( pp 576 – 586), 12th 

International Strategic Management Conference, Antalya,Turky. 

-Brkljač, Milan N., Stanković, Jelena M.and Gajić, Slađana B.(2013),”Gaining a 

Competitive Advantage by Integration of Marketing and Logistics”, In Proceeding of 

LOGIC,1
st
 logistics international conference, (pp 121-125), Belgrade, Serbia 

--BHAYA, Zaki., ALHUSSEINI, Fadel., BĂNACU, Cristian, and JASSMY, Basim 

(2017),” Impact Of Logistics  Activates  For Improving Marketing Performance  Via  

Bayesian Quintile Regression: An Analytical Study  In  Omnnea  Telecom  IRAQ”.In 

Proceeding of the 11
th

 International Management conference,”the Role of 

Management in the Economics Paradigm of the XXI Century”.(pp462-

473).Bucharest,Romania. 

-Gimenez,Cristina,and Ventura,Eva.(2005)”logistics-Production-Marketing and 

External Integration: Their Impact on Performance “International Journal of 

Operation Production Management.25(1):20-38  

Madhani, P. M. (2017), “Logistics and Marketing Integration: Enhancing 

Competitive Advantages”, The IUP Journal of Management Research, Vol. 16, No. 

3, pp. 7-29. 

- Grishchenko, Olga V., Kireev, Vasiliy S., Dubrova, Lyudmila I., Yanenko, Marina 

B. and Vakulenko, Ruslan Ya.,(2016),” Organization, Planning and Control of 

Marketing Logistics”, International Journal of Economics and Financial Issues 6(S8) 

,(pp166-172). 



  التكامل بين التسويق و الخدمات الموجيستية                                             حسنشهيرة إبراهيم 

465 
  0202 –العدد الثالث                              مجمة الدراسات المالية و التجارية                      

-Janczewska, Danuta (2015),” Marketing and logistics management as an innovative 

direction of management in the SMEs sector”, Entrepreneurship & Management 

,vol.XVI “Company Management during Globalization Processes”, issue 2, (pp 121-

133), Poland. 

 

-Madhani, P. M. (2017), “Logistics and Marketing Integration: Enhancing 

Competitive Advantages”, The IUP Journal of Management Research, Vol. 16, No. 3, 

pp. 7-29. 

-Mohame,Mofd Fathi, Udin,Zulkihli,and Sharif,Kamal (2018)” Innovative Marketing 

and Supportive Capability Impacts Towards Logistcs Performance”. In Proceeding of 

AIP, the 3rd International Conference on Applied Science and Technology, 18.(pp1-

6). 

- Mentzer,John T.,Theodore P. Stank, and Esper(2008),”Supply Chain Management 

and its Relationship to Logistics Marketing Production and Operation Management:, 

Journal of Business Logistics,29(1),pp31-34 

-Ramasodi0S.E. (2007) ; the marketing- logistics interface: a way to sustainable 

competitive advantage in the passenger car industry in South Africa0 master 

dissertation University of Johannesburg0 Faculty of management0 pp42-45 

-Sevensson,Goran(2003),”Supply Chain Management: the Re-Integration of 

Marketing Issus in Logistics Theary and practice”,European Business 

Reviw,14(6),pp.426-436 

-Vallet-Bellmunt, Teresa and Rivera Torres, Pilar(2018)” The relationship between 

logistics and marketing performance in the supply chain. Different paths for 

manufacturers and distributors” Universidad Camilo José Cela. V15.N4.03 

-Zielińska، Anetta and Gałka, Agnieszka (2017) “Marketing Logistics”, international 

youth science forum “LITTERIS ET ARTIBUS”, 23(25),pp354-356. 

 

http://repositori.uji.es/xmlui/browse?type=author&authority=2eda5109-09f3-413e-89cb-d088a790157e
http://repositori.uji.es/xmlui/browse?type=author&authority=5700f2d7-b0aa-4032-a63b-fff113956878
https://doi.org/10.3232/UBR.2018.V15.N4.03

