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مجلة العلوم اإلدارٌة واالقتصادٌة
علمٌة محكمة متخصصة
العدد الثالث ٌونٌو 2009م

تكنولوجٌا معلومات اإلعالن وأثرها على والء المستهلك
للمنتج
*

د .عبد الناصر جرادات

الفصل األول

اإلطار العام
 1- 1المقدمة
ً
ً
ال شك فً أن اإلعالن قد أصبح جزءا أساسٌا من حٌاة األفراد فً
العالم .هذا وتتجه معظم دراسات التسوٌق فً وقتنا الحاضر نحو ا إلعالن،
والذي ٌعد من أهم وسائل االتصال ما بٌن منتجً أو مقدمً السلع أو الخدمات
وجمهور المستهلكٌن فً األسواق المستهدفة من قبل الشركات وخاصة
االستهالكٌة منها.
وقد أدت الثورة المذهلة فً تكنولوجٌا االتصاالت واالبتكارات
اإللكترونٌة المتطورة لتوسٌع إمكانات وقدرات وسائل اإلعالن لتوصٌل السلعة
أو الخدمة إلى األفراد مباشرة ،كما أنه توجد هناك عالقة وثٌقة بٌن إستراتٌجٌة
اإلعالن واتجاهات األفراد نحو ما ٌسمى بوالئهم تجاه السلعة أو الخدمة
المقدمة ،فهما ٌمثالن طرفً أحد أهم المعادالت التً تستند إلٌها فلسفة التسوٌق
الحدٌثة ،ونظراً ألهمٌة عملٌة التسوٌق والتطور الذي حصل خالل السنوات
* قسى انتسىيق  ،جبيعة ازبد االههية
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القلٌة السابقة فً هذا المٌدان ،وكذلك التطور العلمً فً االتصاالت وفً
أسالٌب اإلنتاج وتعدد السلع والخدمات وتعدد الحاجات والرؼبات اإلنسانٌة
ووجود االبتكارات المنافسة فً مجال السلع والخدمات ،فإن كل ذلك أ دى إلى
إٌجاد اختالفات فً التعامل مع أنواع الخدمات والسلع المقدمة.
كما ٌساهم اإلعالن التجاري فً تعرٌؾ المستهلكٌن والعمالء بالسلع
والخدمات ،كما ٌساهم فً التبصٌر بمزاٌاها واإلقناع بشرائها واستهالكها أو
استخدامها ،وهو كؽٌره من الوظائؾ التروٌجٌة األخرى ٌإثر فً حجم مبٌعات
السلع والخدمات ،وإن اختلؾ حجم التؤثٌر من موقؾ إعالنً آلخر ،ومن هنا
ال بد لنا من دراسة أثر اإلعالن وطرٌقة تصمٌم اإلعالن الجٌد على والء
المستهلك للمنتج.
 2-1أهداؾ البحث
انطالقا ً من سعً الباحثان لدراسة أثر اإلعالن على والء المستهلك
للمنتج ،فإنه ٌمكن تحدٌد أهداؾ البحث بالنقاط التالٌة:
 .1التعرؾ على أثر تكنولوجٌا اإلعالن على والء المستهلك للمنتج.
 .2التعرؾ على أثر البٌع الشخصً على والء المستهلك للمنتج.
 .3التعرؾ على أثر التصمٌم الجٌد لإلعالن على والء المستهلك
للمنتج.
 .4التعرؾ على االختالؾ بٌن اإلعالن والبٌع الشخ صً فً التؤثٌر
على والء المستهلك للمنتج.
 .5تقدٌم التوصٌات المناسبة للمساهمة فً تطوٌر اإلعالن المستخدم فً
زٌادة والء المستهلك للمنتج.
 3-1أهمٌة البحث
ٌمثل تسوٌق المنتجات سواء كانت سلعا ً أم خدمات واحداً من أهم
الؽاٌات الحٌوٌة فً مسٌرة منظمات األعمال بحٌث تتوقؾ علٌه أسباب بقائها
واستمرارها ،فهو ٌمثل تدفقا ً للعوائد والذي تختلؾ مستوٌاته وقٌمته باختالؾ
نتائج مجهودات إدارة منظمة األعمال وبتباٌن طبٌعة المنتجات التً تتعامل
معها ،وباختالؾ فئات المستهلكٌن ومتؽٌرات ظروؾ البٌئة التً تنشط ي
كنفها تلك المنظمة ،كما اهتم علماء التسوٌق والتروٌج والسلوك اإلنسانً
بموضوع أثر اإلعالن على والء المستهلك للمنتج ،ألنه ٌعد أهم المتؽٌرات
المستقلة للدافعٌة بانعكاساتها وبعالقتها اإلٌجابٌة على التؤثٌر على المستهلكٌن.
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لذلك تنبع أهمٌة البحث من متابعة البحث والدراسة عن أنسب الوسائل
الحدٌثة المس تخدمة فً تكنولوجٌا معلومات اإلعالن وأثرها على والء
المستهلك ،والتً تقابل حاجات األفراد باعتبارهم مستهلكٌن بحٌث تحقق لهم
أفضل مستوى مالئما ً من الرضا.
 4-1مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة البحث الرئٌسة فً دراسة أثر تكنولوجٌا معلومات اإلعالن
على والء المستهلك ،وإلى أي مدى ٌمكن القول أن التصمٌم الجٌد للرسالة
اإلعالنٌة أو اإلعالن بشكل عام ٌإثر على مٌول واتجاهات وسلوك المستهلك
فً اتجاه تحركه خالل مراحل شرائه للسلعة موضوع اإلعالن وبالنتٌجة
البحث فً مدى والئه للسلعة أو الخدمة المقدمة فً اإلعالن ،هذا وتتمثل
مشكلة البحث فً إمكانٌة اإلجابة عن التساإالت التالٌة:
 .1هل تإثر تكنولوجٌا معلومات اإلعالن على والء المستهلك للمنتج؟
 .2هل تإثر تكنولوجٌا معلومات اإلعالن من خالل البٌع الشخصً
على والء المستهلك للمنتج؟
 .3هل ٌإثر التصمٌم الجٌد لإلعالن على والء المستهلك للمنتج؟
 .4هل ٌوجد اختالؾ فً أثر اإلعالن والبٌع الشخصً على والء
المستهلك للمنتج؟
 5-1فرضٌات البحث
بناء على أهداؾ البحث المحددة سابقاً ،قام الباحثان باختبار أربع
فرضٌات ،وقد صٌؽت الفرضٌات العدمٌة األساسٌة على النحو التالً:
الفرضٌة األولى:
"ال تإثر تكنولوجٌا معلومات اإلعالن على والء المستهلك للمنتج"ز
الفرضٌة الثانٌة:
"ال تإثر تكنولوجٌا معلومات اإلعالن من خالل البٌع الشخصً على
والء المستهلك للمنتج".
الفرضٌة الثالثة:
"ال ٌإثر التصمٌم الجٌد لإلعالن على والء المستهلك للمنتج".
الفرضٌة الرابعة:
"ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن تؤثٌر اإلعالن وا لبٌع الشخصً
على والء المستهلك للمنتج".
 6-1مجتمع وعٌنة الدراسة
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ٌعد مجتمع الدراسة مجتمعا محلٌا  ،وٌتكون من جمٌع فئات المستهلكٌن.
وقد قام الباحثان باختٌار عٌنة الدراسة بصوره عشوائٌة وعددها ( ، )170وتم
توزٌع االستبٌانا ت علٌهم ،حٌث تم استبعاد ( )10استبٌانا ت لع دم صالحٌتها
للتحلٌل اإلحصائً  ،وتم تحلٌل ( )160استبانه لعمل االختبارات احصائٌه
ومقابلة شروطها وفقا لنظرٌة ألنزعه المركزٌة.
 1-7مصادر جمع البٌانات :
تقسم مصادر البحث إلى :
 .1مصادر أولٌه :من خالل الستبانه ألمصممه لهذه الؽاٌه.
المكتبً واالدبٌات
 .2مصادر ثانوٌة  :وذلك من خالل المسح
والدورٌات وشبكة االنترنت
 8-1أسالٌب تحلٌل البٌانات واختبار الفرضٌات:
استخدم الباحثان فً هذه الدراسة مجموعه من األسالٌب االحصائٌه الستخراج
النتائج من البٌانات المجمعة واختبار الفرضٌات ،وذلك كما ٌلً:
 .1اختبار . T
 .2اختبار تحلٌل التباٌن األحادي.
وذلك باستخدام برامج التحلٌل اإلحصائً SPSS
نموذج الدراسة:
المتؽٌرات المستقلة
المتؽٌرات الثابتة
تكىىلىجٍا معلىماث اإلعالن

والء املستهلك للمىتج

انتصًيى اجليد نإلعالٌ
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الفصل الثانً
اإلطار النظري
 1-2ماهٌة اإلعالن
ٌعتبر اإلعالن أحد أبرز العناصر األساسٌة فً المزٌج التروٌجً حتى
ٌعتقد البعض بؤن اإلعالن هو التروٌج ،وتعرؾ جمعٌة التسوٌق األمرٌكٌة
اإلعالن على أنه الوسٌلة ؼٌر الشخصٌة لتقدٌم وتروٌج البضائع والخدمات أو
األفكار بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع حٌث ٌتكون هذا التعرٌؾ من
أربعة أجزاء رئٌسة( :البكري)2006 ،
أ .وسٌلة ؼٌر شخصٌة  :أي اإلعالن من خال ل واسطة ولٌس عن طرٌق
االتصال الشخصً المباشر.
ب .تقدٌم البضائع والخدمات واألفكار.
ج .جهة معلومة وهذا ٌعنً االلتزام الكامل بمضمون ما ٌرد فً
اإلعالن.
د .مقابل أجر معلوم كون اإلعالن فً جوهرة نشاط تجاري هادؾ
للربح.
وقد أدى تزاٌد استخدام النشاط اإلعالنً كؤداة مإثرة فً ن جاح الكثٌر
من المشروعات نتٌجة لظهور اإلنتاج الكبٌر الحجم ،ومن ثم زٌادة المعروض
من السلع والخدمات عن الطلب علٌها ،باإلضافة إلى تشتت األسواق التً
تخدمها المشروعات واتساعها مما ٌتطلب معه االعتماد على وسٌلة اتصالٌة
تستطٌع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكٌن  ،فتزاٌد المنافسة وظهور
ما ٌسمى "بسوق المشترٌن" أدى إلى اعتماد المشروعات على اإلعالن كوسٌلة
للتؤثٌر فً المستهلكٌن لتفضٌل منتجات مشروع معٌن عن آخر وتوجٌه
استخدام مجموعات سلعٌة معٌنة لم ٌكن لدى المستهلكٌن علم بها.
 2-2مفهوم اإلعالن
عند استعراض األدبٌات المختلفة فً مٌدان التسوٌق واإلعالن نجد أن
هناك تعرٌفات مختلفة لإلعالن اتفقت معظمها فً المضمون والمحتوى.
وٌعرؾ أٌضا ً " :مختلؾ نواحً النشاط التً تإدي إلى نشر أو إذاعة
الرسائل اإلعالنٌة المرئٌة أو المسموعة على الجمهور لؽرض حثه على شراء
سلع أو خدمات أو من أجل التقبل الطٌب ألفكار أو أشخاص أو منشآت معلن
عنها"( .عساؾ.)1969 ،
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ٌعرؾ اإلعالن بؤنه لؽة العلنٌه وهً بذلك مفهوم لعكس كلمة السرٌة وقد
عرفه العدٌد من الباحثٌن بعدة تعارٌؾ مثل  :فن التعرٌؾ  ،وسٌلة اتصال
اقناعٌه موجهه للجمهور ،وسٌلة تسلٌم الرسالة البٌعٌه (.الزعبً.)2008 ،
وتعرؾ جمعٌة التسوٌق االمرٌكٌه االعالن بانه " وسٌله ؼٌر شخصٌه
لتقدٌم االفكار والسلع والخدمات بواسطة جهه معلومه ومقابل اجر مدفوع.
وٌقدم كوتلر  Kotlerتعرٌفا لإلعالن وهو " :شكل من األشكال ؼٌر
الشخصٌة لالتصاالت ٌجري عبر طرٌقة أو وسٌلة متخصصة مدفوعة األجر
وبواسطة جهة معلومة ومحددة "( .الصحن)1988 ،
وهكذا ٌعد اإلعالن بهذه المعانً أحد العناصر الرئٌسة للمزٌج التروٌجً
الذي ٌشمل بجانب اإلعالن كل من البٌع الشخصً وتنشٌط المبٌعات ،وٌهدؾ
أٌضا ً إلى حث المستهلك النهائً على شراء السلعة أو الخدمة المعلن عنها،
وذلك بعد نجاحه فً لفت نظره واالستحواذ على اهتمامه إلى رإٌة أو سماع
اإلعالن ثم ترؼٌبه وإقناعه بالشًء المعلن ،ومن ثم فإن لإلعالن طرق عدٌدة
لنشره ،وحسب رأي جمعٌة التسوٌق األمرٌكٌة فإن أهم طرق نشر اإلعالن
تتمثل بالطرق التالٌة على سبٌل المثال:
الصحؾ والمجالت ،األفالم السٌنمائٌة والصور المتحركة ،الالفتات
واللوحات ،البرٌد ،الفتات المحالت ،الرادٌو ،الملصقات بوسائل النقل،
الكتالوجات ،الدلٌل ،النشرات ،نتائج الحائط ،هذا باإلضافة إلى التلفزٌون
والذي أصبح من أكبر طرق نشر اإلعالنات.
وٌجب التنوٌه إلى ظهور الحملة اإلعالنٌة التً ترتبط مباشرة باإلعالن
ووسٌلة اإلعالن -فالحملة اإلعالنٌة عبارة عن " :برنامج إعالنً محدد ذو
أهداؾ معٌنة قد تكون تقدٌم سلعة جدٌدة ،أو مواجهة منافسة ،أو مواجهة
منافسة ،أو مواجهة ظاهرة انخفاض المبٌعات ،أو إعالن تعدٌالت فً
السٌاسات التسوٌقٌة للمشروع أو أسعار المستهلكٌن فً ال سوق باسم تجاري
جدٌد ،أو خلق والء لماركة تجارٌة معٌنة ...إلخ ،وهذا البرنامج موجه من
المعلن إلى المستهلكٌن المرتقبٌن".
وباستعراض التعرٌفات السابقة ٌمكننا مالحظة أن جمٌع هذه التعرٌفات
اختلفت فً المصطلحات ولكنها ركزت على نفس المضمون ،حٌث تولً
اهتماما ً بالؽا ً بد ور اإلعالن فً التؤثٌر على المستهلكٌن ،كما ٌمكننا أن
نستخلص عدة عناصر أساسٌة ٌعد توافرها فً اإلعالن معٌاراً للتفرقة بٌنه
وبٌن ؼٌره من أدوات االتصال ،ومن أهم هذه المعاٌٌر:
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 .1أن اإلعالن نشاط ؼٌر شخصً.
 .2أن اإلعالن كوسٌلة لالتصال ٌعد مزدوج االتجاه.
 .3أن الهدؾ من اإلعالن متعدد األؼراض.
ٌ .4تم توصٌل المعلومات إلى األطراؾ المختلفة من خالل وسٌلة
معلومات متخصصة.
 .5أهم ما ٌمٌز اإلعالن هو وضوح صفة المعلن فً اإلعالن.
 .6أن اإلعالن هو جهد مدفوع القٌمة.
 3-2وظائؾ اإلعالن
ٌمكن بصفة عامة أن نحدد وظٌفتٌن رئٌسٌتٌن هما:
 .1حث المستهلكٌن المرتقبٌن على اقتناء السلع أو شراء الخدمات.
 .2تهٌئة هإالء المستهلكٌن بحٌث ٌتقبلون تلك السلع والخدمات ،وهو فً
حالة الرضا العقلً والنفسً.
ومن وجهة نظر الوظائؾ التسوٌقٌة لإلعالن ٌقسم ( الزعبً )2008 ،اإلعالن
إلى االنواع التالٌه:
 .1االعالن حسب الوظائؾ التسوٌقٌه:
أ .االعالن التعلٌمًٌ .هدؾ لتعرٌؾ المستهلك بمنتج جدٌد.
ب .االعالن االرشادي.الخبار المستهلك بالمعلومات الالزمه
ج .االعالن التذكٌري.لتذكٌر الناس بموضوعات ٌعرفونها.
د .االعالن االخباري .دون ان ٌحس الشخص انه اعالن مثل
افتتاح مسإول لمشروع انتاجً مع االشاره الى موعد
االفتتاح.
ه .االعالن التنافسً.البراز خصائص ومٌزات سلعه تنفرد بها
عن ؼٌرك.
و .االعالن االعالمً.بهدؾ تقوٌة صناعه ما.
 .2االعالن حسب الجمهور المستهدؾ:
أ .االعالن الصناعً .حٌث ٌستهدؾ االفراد الذٌن ٌشترون
المعدات الصناعٌه.
ب .االعالن التجاري.وٌهدؾ لتحقٌق اكبر توزٌع للمنتجات عن
طرٌق زٌادة المنافذ التوزٌعٌه.
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ج .االعالن المهنً  .حٌث ٌستهدؾ المهنٌٌن مثل المحامٌن
والمهندسٌن.
 .3االعالن حسب المنطقه الجؽرافٌه:
أ .االعالن المحلً.
ب .االعالن الوطنً.
ج .االعالن الدولً.
 .4االعالن حسب الؽرض منه:
أ .االعالن السلعً.بهدؾ بٌع السلعه المعلن عنها.
ب .اعالن سمعة الشركه.اعالن ممٌز للشركات الممٌزه.
ج .اعالن العالقات العام ه .من اجل االستفاده من الراي العام
وتوجٌهه نحو السلعه.
د .االعالن الهداؾ قومٌه .مثل الحفاظ على الثروات المائٌه او
الصحه العامه وؼٌرها.
 4-2أهداؾ اإلعالن
تنبثق أهداؾ اإلعالن من استراتٌجٌة التسوٌق ومن المهام المنسوبة
لإلعالن (العالن وربابعة )2007 ،حٌث أنه ال نكتفً بالقول بؤن هدؾ مدٌر
التسوٌق هو تروٌج السلعة بل ٌجب على مدٌر التسوٌق أن ٌحدد بالضبط ما
ٌجب أن ٌعمله ،كما أن أهداؾ اإلعالن ٌجب أن تكون أكثر تحدٌداً من أهداؾ
البٌع الشخصً.
فً بحث أجري بٌن  300شركة فً الوالٌات المتحدة وكندا عن
األؼراض التً ٌستهدفها النشاط اإلعالنً ،أسفر البحث عن قائمة مستفٌضة
بهذه األؼراض وكان من أهمها:
 خلق وعً طٌب واهتمام إٌجابً بمنتجات الشركة أو خدماتها بما
ٌحرك رؼبات الشراء.
 تشجٌع طلبات االستفسار عن منتجات الشركة.
 خلق صورة ذهنٌة مستحبة لسمعة الشركة.
 تبلٌػ الموزعٌن بتوافر مٌسرات البٌع وبوسائل تحسٌن وظٌفتهم البٌعٌة
بالنسبة لمنتجات الشركة.
 تشجٌع الموزعٌن على دعم منتجات الشركة بنشاطهم اإلعالنً
والمبٌعً.
 المساعدة على تقدٌم الموزعٌن الجدد للسوق.
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 تخفٌض الوقت الالزم لتحقٌق صفقات البٌع.
 دعم الروح المعنوٌة لرجال البٌع.
 تؤكٌد أهمٌة الشركة فً نظر الموردٌن.
وأحٌانا ً تذكر بعض الشركات أهدافا ً أكثر تحدٌداً لمهمة نشاطها
اإلعالنً ،فتذكر منها ما ٌؤتً عندما ٌكون اإلعالن موجها ً لسوق المستهلك
النهائً:
 إنشاء حالة تفضٌل للماركة المعلن عنها.
 جعل المشترٌن ٌطلبون الصنؾ بماركة محددة بدالً من طلبه باسمه
الوظٌفً.
 تحوٌل طلب المشترٌن من األصناؾ المنافسة إلى الصنؾ المعلن عنه.
 توسٌع قاعدة المستهلكٌن عن طرٌق تشجٌع العمالء المرتقبٌن على
تجربة الصنؾ ألول مرة.
 زٌادة االستهالك عند المستهلكٌن الحالٌٌن.
 التذكٌر المستمر للمستهلكٌن بخصوص شراء الصنؾ.
وفً سبٌل المزٌد من التخصٌص فإنه على مستوى الحملة اإلعالنٌة ٌهدؾ
المشروع إلى أي من األمور التالٌة:
 .1حث المستهلكٌن على زٌادة مشترٌاتهم من السلعة ،وذلك عن طرٌق
تشجٌع:
زٌادة عدد مرات االستعمال العادي للسلعة.
أ-
ب  -إحالل وحدة جدٌدة من السلعة محل وحدة قدٌمة.
ت  -تنوٌع االستعم ال بتوضٌح األؼراض الجدٌدة التً تستخدم فٌها
السلعة باإلضافة إلى استعماالتها المعروفة.
ث  -الشراء بكمٌات كبٌرة.
ج  -إطالة موسم الشراء.
 .2اجتذاب فئة جدٌدة من الجمهور محو شراء السلعة.
 .3الربط بٌن خط منتجات متكامل للمعلن ،مثل اإلعالنات عن منتجات
التجمٌل والزٌنة ،والتً تضم عادة عدداً كبٌراً من المستحضرات فً
إطار إعالنً واحد.
 .4تصحٌح المفاهٌم نحو السلعة المعلن عنها.
 .5مواجهة احتماالت االبدال إما بسبب مجهودات المنافسٌن أو بسبب
مجهودات الموزعٌن تجاه تحوٌل مجرى الطلب على األصناؾ.
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 .6التروٌج عٌر المباشر لمواد اإلنتاج تؤسٌسا ً على أن الطل ب على هذه
المواد هو طلب مشتق من الطلب على المنتجات المشتركة فً صنع
هذه المواد.
 5 -2مفهوم تكنولوجٌا معلومات اإلعالن
ٌعرؾ العدٌد من المهتمٌن فً تكنولوجٌا المعلومات وخاصة نظم
المعلومات التسوٌقٌة  Marketing Information Systemsبؤنها مجموعة من
األجزاء والقواعد واإلجراءات التً تتفاعل مع بعضها البعض من خالل
استخدام المكونات الصلبة ( Hard Ware )HWوالمكونات اللٌنة (Soft )SW
 Wareإضافة إلى االتصاالت بؤنواعها الثالث االنترنت واالكترانت
واالنترانٌت من أجل وضع تصور سهل وسرٌع ومإثر من أجل إبراز أهمٌة
السلعة بهدؾ المساعد ة فً صناعة القرار اإلداري والذي ٌعتبر التسوٌق من
أهم أركانه.
تإثر تكنولوجٌا معلومات اإلعالن فً هذه األٌام بإٌجاد التصامٌم السهلة
والسرٌعة والتً تإثر فً محاكاة عواطؾ المستهلك من خالل ما جاء مشابة
بؤسرع
التكنولوجٌا الحدٌثة ومن تعدد البدائل المطروحة ،لتقدم للمستهلك
وأسهل الطرق وبشكل مإثر وأٌضا دون حاجة المنظمة لتكبد المزٌد من
األموال.
 6-2تكنولوجٌا المعلومات والتخطٌط للحمالت التروٌجٌة
كما نعلم فإن خطة التروٌج واإلعالن تهدؾ إلى تعظٌم عوائد المبٌعات
وتوفٌر المعلومات من أجل تصمٌم حمالت إعالنٌة تساهم فً زٌادة المبٌعات
(تٌسٌر )2002 ،حٌث أن تكنولوجٌا المعلومات ومن خالل نظم المعلومات
التسوٌقٌة تعمل على توفٌر المعلومات الكافٌة عن الكلؾ الالزمة لعملٌة
التروٌج واإلعالن وكذلك المعلومات الكافٌة التً ٌعتمد علٌها صانع القرار من
أجل معرفة الجدوى االقتصادٌة من استخدام التكنولو جٌا الحدٌثة فً اإلعالن
للمستهلك ،وذلك من خالل ربط نشاط التروٌج بالمبٌعات وعلى أساس السلع الزمنٌة.
كما تساعد نظم المعلومات فً تحدٌد األماكن التً ٌجب توجٌه اإلعالن
لها من خالل االعتماد على المعلومات من حجم كل سوق وخصائص كل منتج
واستقرار استراتٌجٌة تسوٌقٌة تتماشى مع استراتٌجٌة المنشؤة.
تعمل تكنولوجٌا المعلومات على إجراء تحلٌل للمعلومات من خالل
االعتماد على الخبرة السابقة فً الماضً فً مجال اإلعالن من أجل استقراء
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المستقبل فً مدى نجاح استجابة السوق لكل وسٌلة من وسائل التروٌج ،وإذا
كان السوق ٌمتاز بالتؽٌٌر المستمر فإن ذلك ٌحتم على صانع القرار التؽٌٌر
أٌضا فً أسلوب اإلعالن.
 1-6-2االعالن باستخدام االنترنت
ٌرى ( الؽالبً والعسكري )2003 ،بان المجامٌع االخبارٌه عبر
االنترنت مخصصه لبث الرسائل التجارٌه حٌث ان الشبكه العنكبوتٌه مرتبطه
بشكل اكثر باالعالنات المالوفه لدى الوسط االعالمً مثل الصفحات الملونه
فً المجالت واالعالنات المإطره فً الصحؾ.
ان االعالن عبر االنترنت ٌقدم العدٌد من المٌزات الفرٌده للفئه
المستهدفه والمستمده من الخصائص والمٌزات التً تنفرد بها االنترنت من
حٌث سرعه الوصول للفئه المستهدفه وتقدٌم العرض الكافً والتفا صٌل الدقٌقه
عن السلعه ومٌزاتها وكان المستهلك ٌكاد ٌسها من خالل التقنٌه الموجوده فً
الشبطه العنكبوتٌه.
 2-6-2مٌزات االعالن عبر االنترنت
وإمكانً تسخٌر ذلك لعقد الصفقات الكبٌره.
ة
* السرعة والفاعلٌة
* امكانٌة الوصول العالٌه للفئه المستهدفه.
* استخدام الوسائط ا لمتعدده من اجل اٌضاح السلعه ومٌزاتها زبالتالً
ترؼٌب المستهلك بها.
* السرعه العالٌه والتكالٌؾ المعقوله لالعالن.
* التحاور مع العمٌل واجابته على استفساراته وبشكل سرٌع ومباشر.
* امكانٌه تخٌٌر العمٌل بالمعلومات التً ٌرٌد ان ٌقرائها او ٌحتاج الٌها.
* امكانٌة تزوٌد العمٌل بمواقع محدده.
 7-2ماهٌة وخصائص المستهلك
من هو المستهلك؟
المستهلك هو كافة األفراد والعائالت الذٌن ٌقومون بشراء أو اقتناء
السلع والخدمات بؽرض االستهالك الشخصً ،وٌختلؾ المستهلكون عادة
بشكل كبٌر من حٌث النوع واألعمار والدخول ومستوٌات المعٌشة والتعلً م
واألذواق ،وٌسعى رجال التسوٌق إلى تقسٌم هذه االختالفات إلى فئات ٌمكن
التعامل مع كل منها على حدة.
ما الذي ٌبحث عنه المستهلك؟
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ٌقوم المستهلك عادة بشراء السلع والخدمات إلشباع مجموعة كبٌرة من
الحاجات والرؼبات النفسٌة واالجتماعٌة والفسٌولوجٌة ،وٌبحث المستهلك فً
ذلك عن تحقٌق أقصى إشباع ممكن فً حدود إمكانٌته وموارده المحدودة عن
طرٌق الموائمة بٌن مجموعة من السلع التً تحقق له هذه الدرجة من اإلشباع .
كما أن علٌه أٌضا ً أن ٌقارن بٌن المجموعة المتاحة من نفس السلعة الختٌار
المستهلك ٌقارن بٌن
التركٌبة التً تحقق لها أقصى إشباع ،فنجد مثالً أن
معالجٌن األسنان الموجودة فً السوق وفقا ً لتركٌبة كل منها وأثرها من حٌث
حماٌتها لألسنان وطعمها ،وما ٌمكن أن تتركه من أثر انعاشً على الفرد،
وكل صنؾ من األصناؾ المتاحة تعطً المستهلك درجة إشباع بسعر معٌن،
وأن المستهلك ٌحدد الصنؾ المطلوب بالموائمة بٌن تضحٌته ومنافعه.
وٌتكون السوق عادة من أربع فئات مختلفة ٌوجه إلٌها الجهد التسوٌقً
هً :المستهلك ،والمشتري الصناعً والمشتري الحكومً ،والمشتري إلعادة
البٌع (الوسطاء).
والمستهلكٌن هم األفراد والعائالت الذٌن ٌشترون السلع والخدمات
لالستخدام الشخصً ،أما ال مشتري الصناعً فهم األفراد والمنشآت الذٌن
ٌشترون السلع والخدمات الستخدامها فً إنتاج سع أخرى.
ما هً المعلومات المطلوبة عن المستهلك؟
نظراً ألن فكرة االتصال فً اإلعالن تهدؾ إلى تزوٌد المرتقبٌن
بالمعلومات واألخبار عن السلع والخدمات ،والتً من شؤنها أن تإثر فً سلوك
المستهلك واتجاهاته ورؼباته ،وتإثر على أسلوب تصرفه فً السوق ،فإن ذلك
ال ٌتؤتى عادة إال بالتعرؾ على معالم وأبعاد شخصٌة المستهلك والعوامل
البٌئٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المإثرة فً سلوكه وتصرفاته ،ومن أهمها:
 .1معلومات شخصٌة
تتناول صفات الفرد واتجاهاته ،وم دى قدرته على التعلم والتذكر،
والعوامل الفطرٌة والمكتسبة المإثرة فً إدراكه وتفكٌره ،وكذلك الدوافع
الكامنة التً ٌمكن أن تحركه لٌتخذ اتجاها ً مإٌداً أو مضاداً للسلعة أو الخدمة
موضوع اإلعالن.
 .2معلومات عن البٌئة المحٌطة
وهً المعلومات المحٌطة بالفرد وتؤثٌرها عل ى نمط سلوكه ومنها
المإثرات الحضارٌة والتارٌخٌة ،وعادات وتقالٌد المجتمع ،ومدى تؤثر أفراده
بالتقالٌد ومدى مساهمتهم بالمبادئة ،هذا فضال عن التطور االجتماعً
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واالقتصادي للمجتمع ومالمحه األساسٌة ،وذلك مثل الطبقات والدخل والرقم
القٌاسً لألسعار...إلخ.
 .3دراسات المؽرٌات البٌعٌة
حتى ٌتمكن المعلن من توجٌه رسائله اإلعالنٌة توجٌها ً صحٌحا ً فإن علٌه
أن ٌتعمق فً دراسة المؽرٌات البٌعٌة فً السلع الحالٌة ،واتً تجعل المستهلك
ٌقبل على اقتناء السلع والخدمات.
 .4طبٌعة طلب المستهلك
وهً التً تختص بالسلع والخدمات ،إذ تإثر الظروؾ ا لمتؽٌرة للطلب
من جانب المستهلكٌن على سلع وخدمات المنشؤة على السٌاسات اإلعالنٌة التً
تعدها المنشؤة( .طلعت)1984 ،
 7-2المإثرات السلوكٌة فً اإلعالن
ٌتجاوب المستهلك مع مجموعة كبٌرة من المإثرات المتحركة والتً
ٌستحٌل تثبٌتها فً أي وقت من األوقات ،وهدؾ رجال التسوٌق لٌس اكتشاؾ
األسباب الحقٌقٌة لسلوك المستهلك فحسب ،ولكن محاولة االقتراب منها قدر
المستطاع ،ولقد أعد الكثٌر من خبراء التسوٌق استراتجٌاتهم بناء على
التصرفات ؼٌر الرشٌدة التً تصدر عنه ،ومهما كانت الدراسة فال ٌمكن أن
تؤتً النتائج معصومة عن الخطؤ.
ومن أصعب ا ألمور فً دراسة سلوك المستهلك هو أن نصل إلى ما
ٌدور فً ذهن المستهلك ،أي أن نصل إلى القرارات التً تتم داخل دماغ
اإلنسان ،إذ ٌستحٌل أن ٌصل إلٌه باحث محلل ،وقد ٌكون المإثر أو المحرك
لتصرفات اإلنسان ما ٌذكره رجال البٌع أو ما جاء فً إعالن نشر فً صحٌفة
أو أذٌع فً التلفزٌون ،فٌحدث عنها تجاوب ٌإدي إلى الشراء أو االمتناع عن
الشراء أو طلب معلومات إضافٌة ،والعالقة بٌن المإثر وبٌن التجاوب أو رد
الفعل ٌحكمه ما داخل دماغ اإلنسان( .سعٌد)1992 ،
ثمة مداخل ثالثة أساسٌة للوصول إلى النظرٌة السلوكٌة المحددة لسلوك
المستهلكٌن أو لدوافع الشراء وهً  :مدخل التجاوب ،مدخل العٌادة النفسٌة،
مدخل علم النفس االجتماعً ،وقد ركزت الدراسات التجرٌبٌة على الحاجات
الفردٌة وأجرٌت الكثٌر من التجارب على اإلنسان وعلى الحٌوان.
أما العٌادة النفسٌة فقد جمعت بٌن السلوك والقوى االجتماعٌة ،أما
المدخل الثالث الذي ٌطلق علٌه علم النفس االجتماعً فهو ٌنظر إلى الفرد وما
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ٌحٌط به أي المجتمع المحٌط ،وٌنظر إلى سلوك المستهلك على أنه موجه إلى
هدؾ معٌن أو مجموعة من األهداؾ.
وٌضٌؾ كل مدخل من هذه المداخل الثالثة إلى فهمنا عن سلوك األفراد،
ورؼم هذا ال نستطٌع الوصول إلى نظرٌة سلوكٌة عن دوافع المستهلكٌن بحٌث
ٌمكن االعتماد علٌها فً أؼراض الدراسة.
 8 -2تؤثٌر اإلعالن على الموقؾ الشرائً للمستهلك
من الضروري اإلشارة إلى أن الموقؾ الشرائً ٌتكون من عدد من
األفراد الذٌن ٌإثرون بشكل مباشر فً تكوٌن الرسالة اإلعالنٌة ،وكذلك فً
تحدٌد الوسائل التً ٌمكن للمعلن أن ٌتبعها ،ولذلك ٌفرق كتاب التسوٌق عادة
بٌن خمس مجموعات وفقا ً لدور منهم فً عملٌة الشراء:
 .1أصحاب فكرة الشراء
وهم الذٌن ٌبادرون ببٌان مزاٌا شراء سلعة معٌنة وٌقترحون شرائها،
ففً حالة بعض األدوات المنزلٌة تكون ربة المنزل أول من ٌفكر بذلك ،وكذلك
مهندسو التصمٌم فً المصنع بالنسبة لشراء اآلالت أو المواد الخام.
 .2أصحاب التؤثٌر فً فكرة الشراء
وهم األفراد أو الوسائل التً تزود المستهلك المرتقب بؤفكار تقنعه
باقتناء سلعة معٌنة ،أو تؤثٌر عارضة األزٌاء فً اقتناع السٌدات لنوع معٌن
من المالبس ،وال ٌخفى دور اإلعالن كمإثر رئٌسً فً اتخا ذ قرار الشراء،
هذا وٌعد مصمم السلعة أولى من له تؤثٌر مباشر فً قرار الشراء باعتباره هو
الذي ٌحدد الشكل النهائً للسلع والخدمات المشتراة ،ومن أمثلة ذلك مصممو
األزٌاء بالنسبة للمرأة ،وكذلك الطبٌب الذي ٌكتب الدواء للمرٌض ،وكذلك ربة
البٌت فً األسرة بالنسبة للكثًر من السلع.
 .3مقررو الشراء
وهً تلك الفئة التً لدٌها السلطة التخاذ قرار الشراء ،وٌختلؾ مقررو
الشراء وفقا ً لمدى أهمٌة السلعة المشتراة وسعرها ،وطبٌعة استخدامها.
 .4المشترون الفعلٌون
المشتري الفعلً هو الشخص الذي ٌقوم بإتمام عملٌة الشراء ،سواء
كانت الزوجة أو ا ألوالد أو الخادمة فً المنزل ،أو مندوب المشترٌات فً
المنشؤة ،وٌقوم هإالء بتنفٌذ قرارات مسبقة خاصة بعملٌة الشراء ،وٌعمل
المعلنون على جذب هذه الفئة بالكثٌر من الهداٌا التروٌجٌة والتذكارٌة.
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 .5المستعملون
ادة من المنافع
إن مستعمل السلعة هو المستهلك النهائً الذي ٌقوم باالستؾ
التً تقدمها هذه السلعة ،وتنبع أهمٌته باعتبار أنه ٌمثل الطلب الفعلً على
السلع والخدمات.
وٌهدؾ اإلعالن إلى إثارة اهتمامهم بالسلعة ،وإثارة الرؼبات الكامنة
لدٌهم ،ومن الجدٌر بالذكر أن مستعمل السلعة ٌختلؾ دوره التؤثٌري وفقا ً
لنوعٌته ووفقا ً لنوعٌة السلع ،فقد تشترك ربة المنزل فً اتخاذ القرارات
الخاصة بشراء سلع منزلٌة معمرة ،ولكن األطفال عادة ال ٌشاركون فً صنع
القرارات المتعلقة باختٌار مالبسهم.
 9-2مفهوم تسوٌق اإلعالن كمدخل لبناء رضا ووالء العمالء
من المعروؾ أن المفهوم الحدٌث للتسوٌق ٌعتمد على ثالثة ركائز ٌمكن
إٌرادها باختصار كما ٌلً( :عبٌدات)2000 ،
 دراسة الحاجات والرؼبات واإلمكانٌات واألذواق المتصلة بالمستهلكٌن
فً األسواق المستهدفة للسلع والخدمات.
 تحدد ذلك القدر من اإلشباع الذي تقدر علٌه مإسسة إنتاجٌة أو تسوٌقٌة
(أو كالهما معا ً) من تلك الحاجات والرؼبات واألذواق المحددة من قبل
رجل التسوٌق.
 توجٌه كافة الجهود والنشطة داخل المإسسة وبإشراؾ مباشر من
اإلدارة العلٌا ونفوذ مقبول إلدارة التسوٌق إلٌجاد المعادلة المتوازنة بٌن
الحاجات والرؼبات الخاصة بالمستهلكٌن ،وذلك من خالل توفٌر القدر
الممكن منها ،والذي من المم كن تقدٌمه للمستهلكٌن على شكل سع أو خدمات
وبؤسعار مناسبة.
من المؤلوؾ أن المفهوم التقلٌدي للتسوٌق أصبح عدٌم الجدوى مع
التؽٌرات الدٌنامٌكٌة والتطور السرٌع ،لذا ال بد من دراسة وتحلٌل العوامل
المختلفة ذات التؤثٌر على القرار الشرائً من خالل اإلعالن وتضمٌنها فً
عملٌة اتخاذ القرارات وتوجٌه الموارد المتاحة إلشباع حاجات ورؼبات
العمالء وموافقة توقعاتهم ،وهذا ٌعنً ببساطة موازنة بٌن العرض والطلب
على المنتجات أو الخدمات المقدمة ،وما ٌجب فهمه هنا أن التسوٌق من خالل
اإلعالن عن المنتجات أو الخدمات المقدمة ال ٌعنً دائما ً محا ولة مضاعفة
الطلب.
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التسوٌق وكما تم توضٌحه سابقا ً ٌعنً دراسة حاجات ورؼبات العمالء،
ومحاولة إشباعها بطرٌقة أفضل من المنافسٌن وضمن الموارد المتاحة
للمإسسة ،وعملٌة التسوٌق تعنً التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة على
الجهود والموارد التسوٌقٌة لتحقٌق األهداؾ المرسومة.
كما أن عملٌة التسوٌق عبر وسائل اإلعالن ،بال شك تساعد على التوسع
فً األسواق وتقدٌم الخدمات إلعداد متنامٌة من العمالء وخلق أسواق جدٌدة
والتنوع فً عرض المنتجات ،وهذا ٌلبً حاجة المسوق بالحصول على العائد
المناسب ،وكذلك المستهلك من خالل تخفٌض قٌمة المنتج ب استخدام مفهوم
 Economies of Scaleبخدمة أعداد كبٌرة من العمالء وتخفٌض السعر أو التكلفة
للمستهلك الواحد.
 10 -2العوامل المإثرة فً والء الزبون لإلعالن
هناك عدة عوامل رئٌسة تإثر فً والء الزبون لإلعالن ،وهً خدمة
المواجهة  ،Service Encounterدلٌل الخدمة  ،Evidence of Serviceوالصورة
الذهنٌة  ،Imageوالسعر .Price
 .1خدمة المواجهة (اللحظات الحقٌقٌة)
من وجهة نظر الزبون فإن االنطباع المشرق للخدمة ٌحصل فً مواجهة
الخدمة عندما ٌتفاعل الزبون مع مقدم الخدمة أو عند قراءته إلعالن محدد ،حٌث ٌبدأ
باستخدام خبرته السابقة من حٌث االستقبال وسرعة تقدٌم الخدمة والدقة ....إلخ.
ومن خالل خدمة المواجهة فإن خبرة الزبون فً الشراء واستخدام جزء
من المعدات هً بٌع تفاعلً (تسلٌم ،تجهٌز ،إعالن ،مواعد ،تخدٌم... ،إلخ )،
حٌث ٌالحظ أن بعض األنشطة فٌها خدمات مواجهة قلٌلة وأخرى كثٌرة،
والخطاء التً تقع فً المستوٌات األولى لسلسلة الخدمة خطٌرة وحرجة بشكل
واضح ألن الفشل فً نقطة واحدة ٌظهر ضؽوطا ً كبٌرة فً عدم الرضا عن
كل مستوى ٌلً هذا المستوى ،وهً خطٌرة بشكل خاص للزبون الذي ٌتعامل
للمرة األولى ،حٌث ٌخلق االنطباع األول ،ولٌس لدى الزبون أي قاعدة للحكم على
المإسسة ،وخاصة تلك الخدمات التً ٌتوفر لها بدائل أو منافسون ،وٌمكن تقسٌم خدمة
المواجهة إلى ثالثة أنواع:
أ  -المواجهة عن بُعد :مثل أن ٌتفاعل الزبون مع اإلعالن وٌحكم الزبون
هنا على الجودة من خالل مدى الثقة فً اإلعالن.
ب -المواجهة بالهاتؾ واإلنترنت  :وهً الحصول على المنفعة من خالل
الهاتؾ أو االنترنت ،والحكم على الجودة فً هذا النوع من اإلعالن
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أكثر تعقٌداً منه فً المواجهة عن بعد ،ألن نبرة الصوت على
الهاتؾ وحجم المعرفة...إلخ ٌإثر فً حجم الزبون على المنتج.
ت -المواجهة وجها ً لوجه  :وهنا ٌكون التفاعل مباشراً مثل التفاعل مع
الموظؾ الم سإول عن اإلعالن.
 .2دلٌل أو مالمح الخدمة
وٌعد من العوامل الرئٌسة المإثرة فً والء وإقناع الزبون ،وذلك كون
اإلعالن عن المنتج أو الخدمة تعد ؼٌر ملموسة ،والزبون ٌبحث عن دلٌل أو
مظهر فً أي عملٌة تفاعل مع اإلعالن ،وهناك ثالث فئات رئٌسة لمالمح
الخدمة تشكل مع بعضه ا مظهر (دلٌل) الخدمة المادي المقدم وعناصر المظهر
هذه أو جزءا منها تظهر فً أي خدمة مواجهة للزبون مع اإلعالن ،وهً ذات
أهمٌة كبٌرة فً إدارة اإلعالن وجودة خدمة المواجهة وخلق رضا الزبون وهً :
األفراد ،الدلٌل المادي والمعالجة.
 .3الصورة الذهنٌة
ما بعد االنطباع المباشر لخدمة المواجهة وتقٌٌمات دلٌل الخدمة ،فإن
قناعات الزبون ٌمكن أن تتؤثر بالتصور الذهنً أو السمعة لإلعالن ،وهنا
تعرؾ صورة اإلعالن كادراكات تعكس فكرة ٌتحفظ بها الزبون فً ذاكرته،
وهذه الصورة قد تكون ثابتة جداً ،مثل ساعات العمل أو سهولة الوصول ،أو
قد تكون أ قل ثباتا ً حتى تعاطفٌة مثل اإلثارة ،االعتمادٌة ،التقٌد ،البراعة ،وهذه
الصورة الذهنٌة تبنى فً ذاكرة الزبون من خالل االتصاالت مثل (اإلعالن،
والعالقات العامة ،والصورة الذهنٌة المادٌة ،والكلمة المنطوقة).
وٌالحظ هنا أن الباحثٌن والكتاب قد دمجوا كال من االتصاالت والكلمة
المنطوقة واإلعالن فً الصورة الذهنٌة ،كونها هً العناصر األساسٌة فً
تشكٌل الصورة الذهنٌة لدى الزبون بنسب متفاوتة حسب تعرض الزبون لها ،أو
تؤثٌرها علٌه.
 .4سعر المنتج أو الخدمة المعلن عنها أٌضا ً قد ٌكون لها تؤثٌر كبٌر فً والء
المستهلك ،وإدراكات الجودة ،والرضا ،والقٌمة ،وذلك ألن الخدمة ؼٌر ملموسة
وؼالبا ً ٌصعب الحكم علٌها قبل الشراء ،وكثٌراً ما ٌعول على السعر كمإشر
بدٌل ،والذي سٌإثر فً توقعات وإدراكات الجودة ،فإذا كان السعر عالٌا ً جداً،
من المحتمل أن ٌتوقع جودة عالٌة ،وهذه االدراكات الفعلٌة سوؾ تتؤثر
بالتوقعات ،وإذا كان السعر عالٌا ً جداً ربما ٌكون بمثابة مالحظة أو رسالة
تطمٌنٌة للزبائن عن مستوى عال الجودة ،ومن جهة أخرى إذا كان السعر
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متدنٌا ً فالزبائن قد تشك فً قدرة اإلعالن على تسلٌم جودة عالٌة ومقدار السعر
أٌضا ً ٌكون له دور فً إدراك الزبون للقٌمة ،وبشكل خا ص توالً استهالك
الخدمة عندما ٌقدر منافعها وٌدرك مساواة قٌمة الخدمة لتكلفتها ،وأخٌراً ٌعد السعر
مهما فً تحدٌد توقعات وإدراكات الزبون للخدمة.

الفصل الثالث
التحلٌل والمناقشة
 1-3صدق وثبات األداة
وذلك للحكم على دقة القٌاس من خالل تحدٌد ثبات أداة القٌاس الممثلة
باالستبانة ولمعرفة مدى صدق االستبانة فً قٌاس المفهوم المراد قٌاسه فعال
وهو أثر اإلعالن على والء المستهلك للمنتج ،وتم استخدام معمل ثبات
كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach alphaوقد بلػ معامل الثبات ألفا  %91.22وهً
نسبة تدل على مستوى عال من ثبات أداة القٌاس .
 2-3نتائج الدراسة الوصفٌة
كما تم استخدام البرنامج التحلٌلً اإلحصائً  SPSSالستخراج المتوسط
الحسابً واالنحراؾ المعٌاري ألسئلة الدراسة كل على حده ،وكما هً
موضحة فً الجدول رقم (.)1
جدول رقم ()1
Reliability Coefficient

Descriptive Statistics
Variance

Std.

Mean

Maximum

Minimum

N

Deviation
.364

.60302

4.4545

5.00

3.00

160

VAR00001

.532

.72937

4.3636

5.00

3.00

160

VAR00002

.714

.84487

4.0909

5.00

2.00

160

VAR00003

.630

.79349

4.0000

5.00

2.00

160

VAR00004

.758

.87039

3.7273

5.00

2.00

160

VAR00005

1.073

1.03573

3.9636

5.00

2.00

160

VAR00006

.359

.59910

4.4182

5.00

3.00

160

VAR00007

.574

.75745

4.0182

5.00

2.00

160

VAR00008

.469

.68510

4.1091

5.00

2.00

160

VAR00009

.830

.91121

3.8545

5.00

2.00

160

VAR00010
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.976

.98815

3.6364

5.00

1.00

160

VAR00011

.543

.73718

4.1091

5.00

3.00

160

VAR00012

.321

.56676

4.2909

5.00

3.00

160

VAR00013

.359

.59910

4.2182

5.00

3.00

160

VAR00014

.695

.83364

3.8364

5.00

2.00

160

VAR00015

.867

.93095

3.8000

5.00

1.00

160

VAR00016

.534

.73076

3.9455

5.00

2.00

160

VAR00017

.580

.76189

4.1091

5.00

3.00

160

VAR00018

.607

.77936

4.2000

5.00

3.00

160

VAR00019

.744

.86262

3.8182

5.00

2.00

160

VAR00020

.692

.83161

3.8909

5.00

2.00

160

VAR00021

.574

.75745

3.9818

5.00

2.00

160

VAR00022

.591

.76893

4.2364

5.00

3.00

160

VAR00023

( )1أن المتوسطات
ٌالحظ من ال بٌانات الواردة فً الجدول رقم
ً
الحسابٌة ألسئلة الدراسة مرتفعة ،مما ٌعد مإشراً مرتفعا على أثر اإلعالن
على والء المستهلك للمنتج ،حٌث تتراوح المتوسطات الحسابٌة بٌن 3.7273
و . 4.4545
 3-3اختبار الفرضٌات
لقد تم استخدام اختبار  Tالختبار الفرضٌات الثالثة األولى وذلك لبٌان
أي فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات كل فرضٌة من فرضٌات
الدراسة وبٌن المتوسط الحسابً المفترض والذي ٌساوي  ،3أي اختبار الفرق
بٌن متوسطٌن ،وعلما ً بؤن فرضٌة النفً للدراسة كانت كاآلتً:
الفرضٌة األولى
" ال تإثر تكنولوجٌا معلومات اإلعالن على والء المستهلك للمنتج".
جدول رقم ()2
One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.08281

.61413

4.1000

160

One-Sample Test
Test Value = 3
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95% Confidence Interval of the Difference

Upper

Lower

1.2660

.9340

Mean Difference

)Sig.(2-tailed

1.1000

df

54

.000

t

13.283

H1

( )2أن متوسط
ٌتبٌن من خالل النتائج الموضحة فً الجدول رقم
إجابات هذه الفئة أكبر من المتوسط الحسابً المفترض ،حٌث بلػ المتوسط
الحسابً  4.1بانحراؾ معٌاري  ،0.61413وقد بلؽت قٌمة ،13.283 t
وهً ذات داللة إحصائٌة عند مستوى أقل من  ،0.05ومن ثم نرفض الفرضٌة
العدمٌة القائلة :ال ٌإثر اإلعالن على والء المستهلك للمنتج ،أي أن اإلعالن ٌإثر على
والء المستهلك للمنتج.
الفرضٌة الثانٌة
" ال تإثر تكنولوجٌا معلومات اإلعالن من خالل البٌع الشخصً على
والء المستهلك للمنتج".
جدول رقم ()3
One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.07595

.56330

4.0242

160

H2

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of

Mean

the Difference

Difference

Upper
1.1765

)Sig.(2-tailed

df

t

Lower
.8720

.000

1.0242

54

13.485

H2

( )3أن متوسط
ٌتبٌن من خالل النتائج الموضحة فً الجدول رقم
إجابات هذه الفئة أكبر من المتوسط الحسابً المفترض ،حٌث بلػ المتوسط
الحسابً  4.0242بانحراؾ معٌاري  ،0.56330وقد بلؽت قٌمة ،13.485 t
وهً ذات داللة إحصائٌة عند مستوى أقل من  ،0.05ومن ثم نرفض الفرضٌة
العدمٌة القائلة  :ال ٌإثر اإلعالن على والء المستهلك للمنتج ،أي أن اإلعالن
من خالل البٌع الشخصً ٌإثر على والء المستهلك للمنتج.
الفرضٌة الثالثة
" ال ٌإثر التصمٌم الجٌد لإلعالن على والء المستهلك للمنتج".
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)4( جدول رقم
One-Sample Statistics
H3

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

160

4.0333

.52450

.07072
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One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Upper

Mean Difference

)Sig.(2-tailed

df

t

Lower

1.1751

1.0333

.8915

.000

54

14.611

H3

ٌتبٌن من خالل النتائج الموضحة فً ال جدول رقم ( )4أن متوسط
إجابات هذه الفئة أكبر من المتوسط الحسابً المفترض ،حٌث بلػ المتوسط
الحسابً  4.0333بانحراؾ معٌاري  ،0.52450وقد بلؽت قٌمة ،14.611 t
وهً ذات داللة إحصائٌة عند مستوى أقل من  ،0.05ومن ثم نرفض الفرضٌة
العدمٌة القائلة :ال ٌإثر التصمٌم الجٌد لإلعالن على والء المستهلك للمنتج ،أي
أن اإلعالن ٌإثر على والء المستهلك للمنتج.
الفرضٌة الرابعة
" ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن تؤثٌر تكنولوجٌا معلومات
اإلعالن والبٌع الشخصً على والء المستهلك للمنتج".
قام الباحثان باستخدام اختبار تحلٌل التباٌن األحادي ،و ذلك لبٌان أي
فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن تؤثٌر اإلعالن والبٌع الشخصً على والء
المستهلك للمنتج.
جدول رقم ()5
ANOVA
H1
Sig.
0.502

F
0.455

df
1
108
109

Mean Square
0.158
.347

Sum of Squares
0.158
37.501
37.659

Between
Within Groups
Total

ومن خالل ال نتائج الظاهرة فً الجدول رقم ( )5بلؽت قٌمة ()Sig.P
 ،0.502وهً أكبر من ( ،)0.05كما بلؽت قٌمة  0.455 Fوهً ذات داللة
إحصائٌة على مستوى أكبر من  ،0.05ومن ثم نقبل الفرضٌة العدمٌة ()H0
التً تنص على أنه ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن تؤثٌر اإلعالن
والبٌع الشخصي على والء المستهلك للمنتج.
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النتائج والتوصٌات
 4-3نتائج الدراسة
مما تقدم ومن خالل عرض نتائج الدراسة واختبار فرضٌات الدراسة
توصل الباحثان إلى ما ٌلً:
 .1أن تكنولوجٌا معلومات اإلعالن تإثر على والء المستهلك وإٌصال
الرسالة اإلعالنٌة.
 .2أن تكنولوجٌا معلومات اإلعال ن من خالل البٌع الشخصً ٌإثر على
والء المستهلك للمنتج وإٌصال الرسالة اإلعالنٌة.
 .3أن التصمٌم الجٌد لإلعالن ٌإثر على والء المستهلك وإٌصال الرسالة
اإلعالنٌة.
 .4إن التصمٌم الجٌد لمحتوى الرسالة اإلعالنٌة لمنتج ما ٌعمل على زٌادة
المعرفة بالمنتج موضوع اإلعالن وتكوٌن شعور طٌب نحوها من قبل
مشاهد الرسالة.
 .5أنه ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن تؤثٌر اإلعالن والبٌع
الشخصً على والء المستهلك للمنتج.
 .6أن اإلعالن ٌعد من أهم الوسائل فً تسوٌق المنتجات ،كما أنه ٌساعد
فً زٌادة الطلب على شراء المنتج أو الخدمة المقدمة.
 .7أن اإلعالنات باختالؾ أنواعها لها تؤثٌر إٌجابً فً جذب انتباه
المستهلكٌن.
ً
ً
 .8اإلعالنات تولد شعورا طٌبا لدى المستهلكٌن مما ٌإثر على قناعاتهم
تجاه اإلعالنات ،وبالنتٌجة فإنها تساعد على التذكٌر بالمنتج فً كل
وقت مما ٌإدي إلى زٌادة والء المستهلكٌن تجاه شراء المنتج أو
االستفادة من الخدمات المقدمة.
 5-3التوصٌات
فٌما ٌلً جملة من المقترحات التً ٌمكن األخذ بها واالستفادة منها
لتحقٌق درجة كافٌة وتوازن بٌن اإلعالن ودرجة اقناع الزبائن وزٌادة والئهم
تجاه ما ٌعلن عنه:
 .1استثمار التكنولوجٌا الحدٌثة كوسٌلة لإلعالن عن المنتج.
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.2
.3
.4
.5
.6

رفع مستوى وجودة خدمة االتصال المقدمة لتحقٌق أعلى قدر من
الربحٌة المتؤتٌة من زٌادة أعداد الزبائن أو الحفاظ على الزبائن
الحالٌٌن واستمرارٌتها.
ضرورة سماع شكاوي الزبائن ودراستها وتقدٌم الحلول على أساس
تحقٌق رضاهم وإٌجاد العدٌد من البدائل لتحقٌق أعلى مستوى من
التمٌز.
السعً للحصول على تكامل الخدمة والحصول على االمتٌازات التً
من شؤنها زٌادة وجذب عمالء جدد ولتفعٌل الوالء لدى هإالء الزبائن.
االهتمام برفع كفاءة إدارات التسوٌق فً الشركات لتزٌد من كفاءتها
وتسوٌق خدماتها ٌشكل أفضل ،سواء من حٌث التوزٌع أو التروٌج أو
الخدمات المصاحبة لها أو من حٌث التخطٌط السلعً.
التركٌز عند اإلعالن عن الخدمة المقدمة على الجودة المرتفعة
والشكل الجذاب ،وؼٌر ذلك من الصفات التً تحاول إقناع المستهلك
بشراء أو اقتناء هذه الخدمة لمزاٌاها الخاصة بها.
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المالحق
استبانة البحث
تشكل هذه االستبانة جزءا من الدراسة التً سٌجرٌها الباحثان الستكمال
بحث بعنوان "أثر تكنولوجٌا اإلعالن على والء المستهلك للمنتج".
ٌهدؾ هذا البحث إلى التعرؾ على أثر اإلعالن على مٌول واتجاهات
وسلوك المستهلك فً اتجاه تحركه خالل مراحل شراءه للسلعة موضوع
اإلعالن ومدى والءه لمنتج المقدم فً اإلعالن ،ومن ثم الخروج بنتائج مناسبة
للوصول إلى التوصٌات المالئمة والكفٌلة بتحسٌن الوسائل المستخدمة فً
اإلعالن ،لذا ٌرجو الباحثان اإلجابة على األسئلة بكل صدق وصراحة
وموضوعٌة ،علما بؤن إجاباتكم ستعامل بسرٌة تامة ،ولن تستخدم إال
ألؼراض ابحث العلمً فقط.
شاكرٌن لكم تعاونكم

الباحثان
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أوالً :معلىماث دميغرافٍت عه عٍىت الدراست
انسجبء وضع دائسة حىل األزقبو انيت متثهك يف انفئبت املىجىدة ببملتغريات اآلتية:
اجلىس :ذكس
العمر:

املؤهل العلمً:

أَثى
أقم يٍ 25

 -25أقم يٍ 35

 -35أقم يٍ 50

أكرب يٍ 50

دوٌ انثبَىية انعبية ثبَىية عبية
دبهىو كهية جمتًع بكبنىزيىس أو دزاسبت عهيب

متىسط الدخل الشهري:
-250أقم يٍ 400
أكثس يٍ 600

أقم يٍ  250ديُبز
-400أقم يٍ 600
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ثاوٍاًٌ :رجى اإلجابت عما ٌلً بىضع إشارة ( )Xيف اخلاوت املىاسبت
الرقم

الفقرة

1

ٌعد اإلعالن من أهم الوسائل لتسوٌق
المنتج.
ٌساعد اإلع الن فً زٌادة الطلب على
شراء المنتج.
ٌإثر اإلعالن بشكل إٌجابً على جذب
انتباهك.
هناك قناعة من قبل المستهلكٌن تجاه ما
ٌتم عرضه فً اإلعالن عن المنتج.
تعطً اإلعالنات معلومات أكثر عن
المنتج.
تساعد اإلعالنات على التذكٌر بالمنتج.
اإلعالنات تزٌد من إقبال المستهلك على
الشراء.
تتضمن اإلعالنات تعرٌفا جٌدا بمنافع المنتج.
ٌساعد اإلعالن من خالل البٌع الشخصً
فً زٌادة الطلب على شراء المنتج.
ٌإثر اإلعالن من خالل البٌع الشخصً
بشكل إٌجابً على جذب انتباهك.
ٌعد اإلعالن من خالل البٌع الشخصً
من أهم الوسائل لتسوٌق المنتج.
ٌعطً اإلعالن من خالل البٌع الشخصً
معلومات أفضل عن المنتج للمستهلك.
ٌعطً اإلعالن من خالل البٌع الشخصً
معلومات أكثر عن المنتج.
ٌساعد اإلعالن من خالل البٌع الشخصً
على التذكٌر بالمنتج.
ٌزٌد اإلعالن من خالل البٌع الشخصً
من اقبال المستهلك على الشراء
تتضمن اإلعالنات من خالل البٌع
الشخصً تعرٌفا جٌدا بمنافع المنتج.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

موافق موافق محاٌد
بشدة
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17
18
19
20
21
22
23

ٌإثر التعرٌؾ الجٌد بمنافع المنتج على
شراء المستهلك للمنتج.
تزٌد اإلعالنات ال مصحوبة بنشرات
توضٌحٌة من معرفة المستهلك بالمنتج.
ٌإثر التصمٌم الجٌد لمحتوى الرسالة
اإلعالنٌة على شراء المستهلك للمنتج.
ٌلبً تصمٌم اإلعالنات حاجات وأذواق
المستهلكٌن.
ٌقوم التصمٌم الجٌد لإلعالنات بلفت انتباه
المستهلكٌن نحو المنتج.
ٌؽطً تصمٌم اإلعالن جمٌع جوانب
المنتج وٌزٌد من معرفة المستهلكٌن.
تولد اإلعالنات شعورا طٌبا من قبل
المستهلكٌن نحو المنتج.
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Advertisement Information Technology and it's
Impact on Customer Loyalty for The Product
تهدؾ الدراسه ا لى التعرؾ على أثر تكنولوجٌا اإلعالن على والء المستهلك
للمنتج ،.كما تهدؾ الى التعرؾ على أثر التصمٌم الجٌد لإلعالن على والء المستهلك
للمنتج والتعرؾ على االختالؾ بٌن اإلعالن والبٌع الشخصً فً التؤثٌر على والء
المستهلك للمنتج.
توصلت الدراسه الى  :أن تكنولوجٌا مع لومات اإلعالن تإثر على والء المستهلك
وإٌصال الرسالة اإلعالنٌة،أن تكنولوجٌا معلومات اإلعالن من خالل البٌع الشخصً
،أن التصمٌم الجٌد
ٌإثر على والء المستهلك للمنتج وإٌصال الرسالة اإلعالنٌة
لإلعالن ٌإثر على والء المستهلك وإٌصال الرسالة اإلعالنٌة.
.ورفع
تقترح الدراسه استثمار التكنولوجٌا الحدٌثة كوسٌلة لإلعالن عن المنتج
مستوى وجودة خدمة االتصال المقدمة لتحقٌق أعلى قدر من الربحٌة المتؤتٌة من
زٌادة أعداد الزبائن أو الحفاظ على الزبائن الحالٌٌن واستمرارٌتها وضرور ة سماع
شكاوي الزبائن ودراستها وتقدٌم الحلول على أساس تحقً ق رضاهم وإٌجاد العدٌد
من البدائل لتحقٌق أعلى مستوى من التمٌز.
The aim of the study to see the impact of IT on customer loyalty, and
to see the impact of advertising design on customer loyalty for the
product and the deference between advertising and personal buying in
effecting customer loyalty.
The results were the IT impacts customer loyalty and proceeding the
advertising message ,also the personal buying affecting customer
loyalty
The study suggested that companies should invest in IT as a tool for
advertising to the product, and raising the level of quality to get more
revenues and to preserve the current customers, and to hear from them
and solve their problems, with supporting them with alternatives.
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