أثـر ابعاد تـىزيـع انـصـحـف انـيـىمـيت انـعـراقـيـت يف بـنـاء
والء انـسبـىن "دراست استطالعيت"
أ .م.د.سعدونحمودجثٌرالربٌعاويالباحثةسماءعلًعبدالحسٌنالزبٌدي
كلٌةاالدارةواالقتصاد-جامعةبغداد 
قسمادارةاالعمال 
املستخهص

أهتمتالدراسةبمتغٌرٌنرئٌسٌنهماابعادالتوزٌع،ووالءالزبونواختارتالباحثةاجراءدراستها
علىعٌنةمنالصحفالعراقٌةمتمثلةبصحف(الصباح،المدى،والبٌنةالجدٌدة)لطبٌعةهذاالمنتجالذيال
ٌتجاوزعمرهالساعاتاالولىمنالصباحواعتمادنجاحهكلٌا ً علىقاعدةجماهٌرٌة رصٌنة،وبعدانتمت
دراسةابعادالمتغٌرٌنالمتمثلةبـ (الكلفة،المرونة،ووقتالتسلٌم)ابعاداً للتوزٌعو(تسوٌقالعالقة،تصور
الزبون ،تجربة الزبون ،العالمة التجارٌة ،وجودة المنتج) ابعاداً لوالء الزبون على وفق المشكلة التً تم
تحدٌدهافًتساؤالتعدةمطروحةتلخصتفًمدىوعًاالدارةبأهمٌةالتوزٌعووقتالتسلٌمبالذاتفً
نجاحها،ومدىاهمٌةوالءالزبونفًاستمرارالصحٌفةمستهدفةبذلكالوقوفعلىواقعوالٌاتالتوزٌع
فً الصحف المبحوثة ،توصلت الدراسة الى انوقت التسلٌم هو البعد االكثرتاثٌرافً بناء والء الزبون،
وعلىالرغممنوعًاالدارةبذلكاالانهناكتلكؤفًضبطاوقاتتسلٌمالصحف،اضافةالىضعففً
الٌاتبناءوالءالزبونلهاوالمحافظةعلٌه،بناء علىذلكوضعتالباحثةبعضالتوصٌاتلتحسٌنالواقع
ً
العملً .

المصطلحاتالرئٌسةللبحث/التوزٌع-توزٌعالصحف-والءالزبون

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 91

العدد 19

الصفحات 72 -65
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املقذمت

لم ٌعد البقاء فً عالم االعمال التنافسً ٌقتصر على من ٌملك رأس مال اكبر ،او االكثر تحقٌقاً
للمبٌعات ،انما دخلت معاٌٌر جدٌدة لالستمرار والنجاح من بٌنها اكتساب ،او بناء والء الزبون لصالح
الشركة.انمصطلحالوالءعادةماٌقترنباالفكارالسٌاسٌةلكنهدخلعالماالعمالالٌومواصبحركنا ًمهماً
من اركان بناء النجاح الدائم للشركات بمختلف اتجاهاتها ،و له دورمؤثر فً نموها اٌجابٌا ً بما ٌصب فً
صالحالعملوكلماٌسجلتقدمافًمكانةالشركةونجاحها.
وفضال عن ذلك فان التوزٌع ،وهو العنصر الرابع فً المزٌج التسوٌقً بابعاده المتمثلة بالكلفة،
والمرونة،ووقتالتسلٌمٌؤثرباتجاهٌن (االولاٌجابًاذاماكانالتوزٌعكفو ًء ،والثانًسلبًمالمٌطبق
بكفاءة)فًوالءالزبونالسٌمافًصناعةالصحفالتًتعدمنتجا ً قائما ً علىالقاعدةالجماهٌرٌةعموما،
لذلكسعتالبحثالحالٌةالىبٌاناثرابعادالتوزٌعفًبناءوالءالزبون.

اوال  -مشكهت انبحث

املبحث االول /منهجيت انبحث

تعانًالصحافةالعراقٌةفًالوقتالحاضرمنضبابٌةآلٌاتتوزٌعمنتجاتهاالمتمثلةبالصحفواثر
ذلك فً بقائها وتمٌزها ،مما ٌسبب تاخٌراً فً تسلٌمها للزبون  ،اضافة الى تحمل الشركة كلف طباعة
المنتجاتدونتوزٌعهااحٌاناً،فًضوءماتقدمٌمكناننلخصمشكلةالبحثبطرحالتساؤالتاالتٌة:
  - 9هلتعًالمؤسساتالصحفٌةاهمٌةتوفروصٌاغةستراتٌجٌةتوزٌعفًزٌادةعائداتهاوتخفٌضما
تتحملهمنكلفتأخٌرتسلٌمالمنتج؟
-2مامدىوعًالمؤسسةالصحفٌةباهمٌةوقتالتسلٌمفًاكتسابواالحتفاظبالزبائن؟
-3مامدىوعًاالدارةباهمٌةوالءالزبونلبقاءواستمرارالصحٌفة؟

ً
ثانيا  -اهميت انبحث

تتلخص اهمٌة البحثبماتقدمه من اٌضاح للدور الذيٌقومبهالتوزٌعواهمٌةوقتالتسلٌم كاحد
ابعاد هفًزٌادةارباحالصحفمنجهة،ومالهمناثرفًبناءوالءالزبونمنجهةاخرى،الذيٌعد
اساساًلوجودواستمرارايمنظمة.فالبحثالحالٌةتوضحجوانبالقوةوالضعففًاداءالصحفالمبحوثة
فً مجال التوزٌع التً من خالل التركٌز علٌها وتقوٌم الضعٌف منها االستمرار بالنجاح على المستوى
الجماهٌري،وتحقٌقاالرباحكونهامنظماتربحٌة.

ً
ثانثا  -اهذاف انبحث

ٌهدفالبحثالى:
-9الوقوفعلىواقعستراتٌجٌةتوزٌعالصحفالٌومٌةوآلٌةتطبٌقها.
-2فهممعنىوالءالزبونومدىاهمٌتهفًمسٌرةالصحفٌةواستمرارها.
 - 3بٌان دور ال توزٌع فً تحقٌق والء الزبون  ،ومدى وضوح ذلك واالهتمام به فً المنظمات الصحفٌة
المبحوثة.

ً
رابعا -فرضيت انبحث

ٌقومالبحثالحالٌةعلىالفرضٌة:
وجودعالقةتاثٌرذاتداللةمعنوٌةألبعادالتوزٌعفًبناءوالءالزبونفًالصحفالمبحوثة.
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ً
خامسا -اسانيب مجع انبياناث

استخدمتالباحثةلجمعالبٌاناتاالستبانة:تمتصمٌماالستبانةالخاصةبجمعالبٌاناتاستناداً الى
دراساتكلمن(الهاشمً(،)2006 ،الطائً( ،)2006 ،الطوٌلواسماعٌل)و(الجنابً)2006 ،بالنسبة
للمتغٌراالول(الدوراالستراتٌجًللتوزٌع)،معتكٌٌففقراتهباالضافةاوالحذفللتوافقمعطبٌعةالبحث
ومٌدانتطبٌقها،امامقٌاسالمتغٌرالثانً(والءالزبون)فتمتصٌاغتهمنقبلالباحثةاستناداً الىالجانب
النظري.

ً
سادسا -جمتمع وعينت انبحث

اختارت الباحثة مجال تطبٌق دراستها فً الصحافة العراقٌة والبالغة ( )605صحٌفة  على وفق
سج التنقابةالصحفٌٌنالعراقٌٌن،ووقعاالختٌارعلى الصحفالٌومٌةالصادرةفًبغدادوكانمجتمع
وعٌنةالبحثكاالتً:

-1مجتمعالبحث:
تمثلمجتمعالبحثبمدراءالصحفالٌومٌةالصادرةفًبغدادبضمنهممدراءاالقساموالشعبوفقهٌاكلهم
االدارٌة.

-2عٌنةالبحث:
و قع االختٌار على مدراء الصحف الثالثة الصباح ،المدى ،والبٌنة الجدٌدة عٌنة للبحث لما تتمتع به هذه
الصحفمنقاعدةجماهٌرٌةواسعةوانذلكٌتناسبوطبٌعةالموضوعالمبحوث.فكانتالعٌنةالمدروسة
()923مدٌراًبواقع()60مدٌراًفًصحٌفةالصباح)30(،مدٌراًفًالمدى،و()33فًالبٌنةالجدٌدة،تم
استرجاع ( )41استبانة من صحٌفة الصباح )30( ،المدى  ،و( )39من البٌنة الجدٌدة لٌكون اجمالً
االستماراتالمسترجعة()990وٌبٌنالجدول()2خصائصاالفرادالمجٌبٌن.

ً
سابعا -متغرياث انبحث

ٌدرس البحث متغٌرٌن رئٌسٌن هما ابعاد التوزٌع للصحف الٌومٌة وهً (كلفة التوزٌع ،المرونة،
ووقتالتسلٌم)،والمتغٌرالثانًهووالءالزبونوبعادههً(تسوٌقالعالقة،تصورالزبون،تجربةالزبون،
العالمةالتجارٌة،وجودةالمنتج)مناجلبحثتاثٌرالمتغٌراالولوابعادهبالمتغٌرالثانًوابعادهواختباراي
االبعاداكثرتاثٌراوفاعلٌة.

مفهىو انتىزيع

املبحث انثاني /اجلانب اننظري نهبحث

التكتملعملٌةالتسوٌقاليمنتجدوناٌصالهالىالزبون،الذيٌمكنانٌكونمستخدماًصناعٌاًاو
مستهلكا ً نهائٌاً .وهنا ٌاتً دور العنصر الرابع فً المزٌج التسوٌقً اال وهو التوزٌع .فعرفه
( ) Doyle , 1998 : 325بانه مجموعة من القراراتوالعملٌات المتضمنة تدفق السلع والخدمات من
المنتجالىالمستهلك.
وعرف بانه كٌفٌة اغناء الشركة السواقها المستهدفة ( .)Gravens, 2000, 302اما
(سوٌدانوحداد)215:2003،فأشاراالٌهبانهالعملٌةالتًٌتممنخاللهانقلالمنتجات،والخدماتمن
مكانانتاجهاالىمكاناستعمالها،واستهالكها..
وذكرعلىانهعملٌةاٌصالالمنتوجمنالمنتجالىالزبونبالشكلالمناسبفًالزمانوالمكانالمناسبٌن
عبرمنفذاومنافذمعٌنة(البراويوالبرزنجً)203:2004،
واضاف ( )Etzel & et.al, 2004: 389الى ما تقدم بانه جلب المنتوج الى السوق المستهدف
والنشاطاالكثراهمٌةفًذلكهوترتٌبعملٌةبٌعهونقلهمنالمنتجالىالمستهلكالنهائً،والنشاطالعام
االخرهوالتروٌجللمنتوج،خزنه،وتحملبعضالمخاطرالمالٌةاثناءتوزٌعه.
منخاللالتمعنفٌمااوردهالباحثون عنمفهومالتوزٌعنجدانهالٌقتصرعلىعملٌةنقلالمنتجات،انما
الحرصعلىاٌصالهافًالوقتوالمكانالمناسبٌن،والقٌامبدورتروٌجًله،بٌعه،وتحملمخاطرتلفه.
وبذلكٌمكناننعرفه:
نظاممتكاملٌناطبهمهمةنقلالمنتجاتبالطرٌقةالصحٌحةعلىوفقاسالٌبمدروسةالٌصالهاالى
الزبائنفًالوقتالمناسب،والمكانالمرغوبفٌه،معالحرصعلىالحدمنتحملكلفاضافٌةللنقل،او
تاخٌروقتالتسلٌم.
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تـىزيـع انـصـحف

الصحف وتوزٌعها هما محور البحث الحالٌة لذا ٌوضح هذا المبحث طبٌعة توزٌعها وقنواتها
التوزٌعٌة،العواملالمؤثرةفًذلك،وكلماٌتعلقبها.

اوالً-توزٌعالصحف

الصحفهًاحدىأهمأدواتاالتصالفًالمجتمعاتالمتحضرة()Eraslan & Derye , 2010 : 423فهًجزء

من  العالم الذي ٌمكن ان تؤثر فٌه الخصوصٌة بشكل رئٌسً  ،باالخص حٌن تكون الصحٌفة الى حد ما
وبشكل مؤكد الوحٌدة المغطٌة لقصة معٌنة او مقابلة هامة( ، )Krumsvik , 2006 : 285فهً تعرف
بأنهاأيمنشوراتمتاحةللمجتمعككلالتً(أ)تتضمن(اخبار،معلومات،احداث)،ملحوظاتوتعلٌقات
ذاتصلةبها  ،اوقضٌةلهااهتمامشعبً(،ب)تنتجللبٌعاوالتوزٌعالمجانًوالنشرامابشكلدوري،اجزاء،او
اعدادعلىمراحلعدةالتتجاوزستةاشهر(،)Research & Library service division , 1995 : 1وعلى
الرغممنالكلفةالمتزاٌدةللطباعةوالتوزٌعلكنهاتواصلاالحتفاظبمزاٌامهمة،فلهادرجةعالٌةمنااللفة،
القبول ،الوالء ،المصداقٌة  ،واالحترام بالرغم من انحسارها او انحدارها فهً بارزة بعمقها ومحتواها
(،)Zarwan , 2006 : 14فمنذنٌسان 2003شهدالعراقتحولكبٌرفًالمشهداالعالمً،منخمسة
صحفٌومٌةضمناالشهرالثالثةاالولىالىماٌقارب 980صحٌفةبٌناسبوعٌةوٌومٌة،التغٌٌرلمٌعد
محصوراً بكمٌةالعناوٌنالمتاحةوانمافًهٌكلالملكٌةوحرٌةحصولالجمهورعلىالمعلومات( – AL
،)Jezairy , 2006 : 3فالشركاتالناشرةٌجدربهاانتتأكدمنحصولقرائهاعلىالصحففًالوقت
المحدد،فإنالتأخٌرفًالتوزٌعربماٌسبباستٌاءهممماٌؤديالىخسارةالعائدلٌسللشركةالناشرةفقط
بل الشركة الموزعة ،تجار ومجهزي المواد االولٌة للصحٌفة ( .)Nk & Besong , 2009 : 42فمشكلة توزٌع
الصحف تتمثل بالحركة النهائٌة للصحٌفة من عملٌة الطباعة الى ٌد القارئ  ،وٌمكن النظر الٌها كجزء من
مشاكل التوزٌع التتابعٌة  ،وٌفسر ذلك بانها تمر بمرحلتٌن متتابعتٌن فً االقل  ،االولى االنتقال من مركز
االنتاجالىنقطةالنقل،والثانٌةمنتلكالنقطةالىالزبون.فهًمثاللمشكلةإنتاجوتوزٌعالسلعسرٌعة
التلف،وصنفتضمنهذاالحقلمنقبلالعاملٌنفًمجالالنشركونهاتفقدقٌمتهاالحقٌقٌةبتاخٌرطباعتها
اوتسلٌمها(.)Boonkleaw & et.al , 2009 : 4

ثانٌاً:العواملالمؤثرةفًتوزٌعالصحف

ٌظهرهذهاالٌامالتوزٌعالكفوءكعاملمهموحاسملشركاتالصحف()Mantel & Fontein , 1993 : 591
فهناكعواملمختلفةتؤثرفًنجاحعملٌةالبٌعوقنواتالتوزٌع،والزبونٌختارالصحٌفةالسبابمختلفة،
وٌعودذلكلالقسامالتًتنقلالقٌمةالتًٌطمحلها()Sridhar & et.al ,2010 : 1فاذاماكانتالصحٌفة
بالمستوىالمطلوبمنالجودةالتًٌنشدهاالزبائنستحصلعلىوالءهم،اضافىالىانالوقتعاملحاسم
فًعملٌةالتوزٌع(،)N.K & Besong , 2009 : 45فعمرهااقصىماٌكونساعاتقلٌلةفانلنتباعاو
تصل قٌمتها الى القراء خالل المدة المحددة تتحول الى نفاٌات ،فالتوزٌع غٌر الكفوء ٌذهب بالعمل الجاد
المعتنى به فً هذه الصناعة ( ،) Eraslan & Derya , 2010 : 423
والكلفة تؤثرفً كفاءته(التوزٌع)،وتتضمن كلفة الحصول على الصحٌفة من الشركةولغاٌة اٌصالها الى
القراء ( ،)Yuen , 2002 : 47ووجد الناشرون العدٌد من الطرق الجدٌدة لنماذج تقلص كلفة االنتاج
والتسلٌم من خالل انتشار وتطور التكنلوجٌا واألتمتة التً ساعدت فً تحسٌن سوقها
(،)Avraam & Pomportsis , 2005 : 199فاالنترنتحطمالعملالكالسٌكً للصحفبالحصولعلى
المعلوماتدونكلفمتغٌرةوبذلكازاححواجزالنموامامها(،)Meyer , 2008 : 2فانقرارالتوسعاو
االنكماشمهمومؤثرفًالتوزٌع(،)Peters & Skinner , 2000 : 15مناالراءالواردةانفا ًٌمكنان
نلخصالعواملالمؤثرةفًتوزٌعالصحفباالتً:
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-9أختٌارالزبونٌ:تمثلبقرارالزبونأختٌارصحٌفةمعٌنةدونسواها،لماٌجدهفٌهامنقٌمةٌطمح
لها.
 - 2جودةالصحٌفة :تتمثلجودتهابالمواضٌعواالخبارالمطروحةوكٌفٌةتحرٌرها،اضافةالىالمواد
االولٌةالمستخدمةفًصناعتها.
- 3وقتالتسلٌم:أيوقتإٌصالهاللزبونوالذيٌعدعاملحاسم،كونالصحفمنالمنتجاتسرٌعة
التلفوذاتعمرمحدود.
-4كلفالتوزٌع:تتمثلبكلفالنقل،وتأخٌرالتسلٌم .
 - 5التطورالتكنولوجً ٌ:تمثلباآلالتوالمعداتالتًتسرعمنعملٌةالطبعوالرزمللصحف،فضالً
عن تطوروسائلاالتصالللحصولعلىالمعلوماتوتبادلها،واناالنترنتساهمبطرٌقتٌنمتضادتٌنفً
هذهالصناعة.االولىاٌجابٌةبالحصولعلىالمعلومةواالتصالالمنخفضالكلفة،اماالثانٌةفاناسلوب
النشرااللكترونًاثرعلىبٌعوتوزٌعالمنشوراتالورقٌةبشكلسلبً.
-6سٌاسةالصحٌفة:المتمثلةبقراراالدارةفًتوسٌعسوقهاأماالقتصارعلىزبائنمعٌنٌن.

ثالثاً:مشاكلتوزٌعالصحف

ذكرناانالصحفسلعسرٌعةالتلفوتتطلبتوقٌتا ًحاسما ًلتدفقها،وإنالتأخٌرٌنتجعنهخسارة
نتٌجةتحملكلفهائلة(،)Sridhar & et.al , 2010 : 11فاالدارةمنناحٌةتحاولإنجازالطباعةفً
وقت متأخر جداً ومن ناحٌة اخرى فإن القراء ٌودون الحصول على نسخهم باكراً
(،)Mantel & Fontein , 1993 : 591وإنتلكالكلفتقسمالىنوعٌنوهً -9:كلفتتعلقبنشاط
االنتاجوالتوزٌع -2كلفمتعلقةبضعفالقدرةعلىمعالجةالمدخالتاوالمخرجات،إنهذهالكلفتزداد
فًحالالعجزعنتطبٌقالبرنامجعملٌا ً ،فهواحدمشاكلالكثٌرمنالصحفغٌرقادرةعلىتنفٌذهفً
الوقت محدد ،والكلف المتعلقة بهذا الجانب هً  :كلفة صناعة الصحٌفة  ،فقدان االشتراك ،كلف معالجة
الشكاوى،واخٌراًكلفالتوصٌل.فضالًعنإنمراكزالتوزٌعتلعبدوراًاكثرأهمٌةمنالمخازنفًعملٌتً
االنتاج والتوزٌع التً تأخذ الوقت االكبر فً الصناعة واالكثر ارتباطا ً بها مهما زادت تلك العملٌتٌن تعقٌداً
لمثلهذهالمنتجات،االمرالذيلمٌناقشفًمجاالتاالدارة،والمشكلةالمتعلقةبالصحففًهذهالناحٌة
هًوسٌلةالطباعةالمستخدمة(.)Hurter & Buer , 1996 : 85-87
منذلكنستخلصإنابرزالمشاكلالتًتواجهتوزٌعالصحفهً:
-9طبٌعةالمنتج:تتمٌزالصحفكونهامنتجسرٌعالتلفوذاعمرمحدد.
 - 2عنصرالوقت:وٌنطويعلى اولوٌة االدارة ألنتطبع الصحٌفة متأخرة  ،مقابل رغبة القراء فً
الحصولعلٌهاباكراً.
-3الكلف:تتمثلبكلفاالخفاقفًتطبٌقبرنامجالتوزٌع،وضعفالكفاءةفًمعالجةالمواد.
-4معداتاالنتاج:تتمثلباستخدامادواتالطباعةومدىحداثتهاوسرعتهافًإنجازالعملٌةفًالوقت
المحدد.
بنا ًء على ما تقدم ٌشٌر ( )AL – Jezairy , 2006 : 13الى بعض المشاكل التً تواجه توزٌع
الصحف فً العراق منها غٌاب دور فعال لشركات التوزٌع المتخصصة  ،فالعملٌة تتم عن طرٌق متعهد
بالتنسٌق مع ادارة الصحٌفة الذٌن ٌتصلون بدورهم بمجموعة من المقاولٌن الفرعٌٌن إلٌصال النسخ الى
القر اء  ،وإن هؤالء ٌستخدمون وسائط النقل العامة وعند محاولتهم إنشاء شبكة توزٌع خاصة واجهوا
صراعاتمععصاباتمسلحةتحاولحماٌةمصالحهاولمتتوانىفًاستخدامالسالحفًسبٌلذلك.
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رابعاً-سلسلةتجهٌزالصحف
تمتازالصحفبخصائصمتعددة،منهاتغٌرمحتواهامنٌومالخر،وانتهاءصالحٌتهامعوقتالظهٌرة،
هذاجعللهانظامتوزٌعمخصصاكبرماٌكونلمنتجواحد،فعادةماٌتكونسوقالتوزٌعمنثالثمستوٌاتفً
سلسلةالتجهٌزهً:
-9الناشر.
-2الموزع.
-3بائعالمفرد.
وبسببضٌقالمدةالزمنٌةعادةماٌحاولالموزعالرئٌسًانٌضعمنافذتوزٌعمحددةلغرضنشرعناوٌن
الناشرٌن (عناوٌن المواضٌع)  ،الذٌن عادة ما ٌكونون محسوبٌن بشكل مضبوط
(.)Smith , 2009 : 2-3
وإنالشكل(ٌ)92وضحعملسلسلةتجهٌزالصحف:




ناشر الصحف


(الشركة الناشرة)

الموزع الرئيسي

تاجر التجزئة
4

الموزع الرئيسي

تاجرالتجزئة
1

تاجر التجزئة
3

الــــزبــائـــن

تاجر التجزئة
2

1

الشكل ( )1سلسلة تجهيز الصحف

Newspaperز ,ئة 1
التج
)Office of Fair Tranding (2008
& Magazine Distribution In The United Kingdom
 interoductory Overview On The Newspaper and Magazine Supply Chains , P.30بالتصرف من الباحثة

والء انـسبـىن

انأساسنجاحالمنظماتهوالزبونالذيتعملالجله،واناكتسابوالئهباتهدفا ًلتحقٌقالهدف
األكبرباالستمراروالنمو،لذلكسٌغطًهذاالمبحثالمفاهٌموالمصطلحاتوكلماٌتعلقبوالءالزبون

او الً-مفهوموالءالزبون

اجبراتساعنطاقالمنافسة،كماحدثفًاالقتصادالعالمً،منظماتاالعماللصباهتماماألكبر
علىبناءعالقاتذاتقٌمةمعالزبائن()Negi & Ketema , 2010 : 113فاصبحوالءالزبونهدف
استراتٌجًمهمفهوالتحدياألكثرأهمٌةللمدٌرٌن()Cooil & et.al , 2007 : 67وانهذاٌشكلحجر
زاوٌةلمفهومالتسوٌق،والدرسمنذلكهوالتوافقبالتفكٌرمعالقدراتلزٌادةالوالءلدىالزبائنالذي
ٌتوقعمنهعلىالمدىالبعٌدتأثٌراٌجابًفًربحٌةالشركة()Helgesen , 2006 : 245وعرفالباحثون
والءالزبونبانه:

مجلةالعلوماالقتصادٌةواإلدارٌةالمجلد91العدد71

62

أثـر ابعاد تـوزيـع الـصـحـف الـيـومـية الـعـراقـيـة في بـنـاء والء الـزبـون
"دراسة استطالعية"

 سلوكمناصرة ٌُجسدبمرورالوقتبأنماطأعادةالشراء)Johnson & et.al , 2005 : 604(. توقعشراءعالمةمافًغالباألحٌانأنطالقامنخبرةإٌجابٌةسابقة(حاتم)998:2006، التزامراسخالعادةالشراءاوالتعاملمعمنتجمفضل،اوخدمةفًالمستقبل،فهوبناءمتعدداالبعاد،وٌعتقدانهٌتألفمنمواقفومكوناتسلوكٌة(.)Cooil &et.al ,2007: 68
 هوعالقةبٌنكٌانٌناالولٌتمثلبالزبونواالخربالشركةٌبدأبالتدرجمنالضعفالى القوةمماٌنعكسعلى النواحً السلوكٌة والنفسٌة له على الرغم من وجود البدائل () Melnyk& et.al , 2009 : 82
مناالمعانفٌماتقدمٌمكناننعرفوالءالزبونبانه:
موقف اٌجابً ٌنعكس فً سلوك الزبون تجاه منتج معٌن ٌدفعه الى اعادة شراءه و انتقاءه من
مجموعةمنتجاتمختلفةبعالماتتجارٌةمتنوعة.

ثانٌا ً-أهمٌةوالءالزبون

الوالءكلمةرنانةفًالتسوٌق()Singh & et.al , 2008 : 513فهوذاتأثٌرمباشرفًقٌمة
العالمةالتجارٌة،كمااناستعادةزبونمكتسبمسبقا ًهواقلكلفةمناكتسابشخصجدٌد،وانالزبون
الموالًأكثرطلبا ً للمنتجوٌضعهدوما ً كخٌاررئٌسً()Davis ,2005 : 151لذلك ُع ِرفهدفا ً أساسٌاً
للتخطٌطاالستراتٌجًللتسوٌقلتحقٌقالعدٌدمنالعوائدالمرغوبةمنقبلالشركة،كحصولهاعلىتروٌج
لمنتجاتهادونانفاقكلفاضافٌة،وضمانالعالقةبٌنالزبونومقدمالمنتجعندتعرض االوللسٌلمن
العروض التنافسٌة الجذابة ( )Anuwichanont , 2010 : 128فهو ٌحقق عائداً للشركة واالحتفاظ
بزبائنها فالتغٌٌر فٌهٌؤدي الىتغٌٌرفً الربحٌة ()Zhang & et.al , 2010 : 127كونه ٌقود الى
زٌادة المبٌعات ،وتخفٌض الكلف ()Palmatier & et.al , 2007 : 185
()AL-Rubaiee & AL- Nazer , 2010 : 155وٌتفق()Li & Green , 2010 : 2معاالراء
اعالهوٌضٌفانانالزبونالموالًٌمنحاقتراحاتللشركةحولحاجاتهموماٌتوقعونهمنها،فالوالءٌصف
رغبةالزبونبتواصلدعمهلمنتجاتالشركةلمدةطوٌلةمنالزمنبصورةمتكررةوبشكلمفضلخصوصاً
اذاماحصلعلىقٌمةمعروضةافضل(.)Negi & Ketema , 2010 : 113
مماتقدمٌمكناننجملأهمٌةتحقٌقالوالءكاآلتً:
-9زٌادةالحصةالسوقٌةللشركةودعمموقفهاالتنافسً.
-2زٌادةكفاءةاالداءالمالًوالربحٌةعلىالمدىالطوٌل.
-3تحقٌقكلفمنخفضةللتروٌج.
-4زٌادةالمبٌعات.
-5أهمٌتهللزبونتكمنفًحصولهعلىمنتجاتذاتجودةوخدمةكفوءةوزٌادةقٌمته.


رابعا-بناءوالءالزبون
ان والء الزبون ٌمكن ان ٌنجز فً بعض الحاالت بعرض منتج ممتاز ،مع ضمان قوي ،عروض
مجانٌة،كوبونات،خصوم،وجوائز،فالهدفالنهائًللوالءهواسعادالزبائن،الذٌنسٌعودونللشراءمرة
اخرىوٌقنعوناالخرٌنالستعمالتلكالمنتجات()Holetzky , 2011 :1وانعملٌةتحقٌقوالءالزبون
ٌمربمراحلعدةوهً) loyalty institute.comwww.customer(:
 االحتفاظباالتصالمعالزبائنمنخاللالبرٌدااللكترونًللتسوٌق،بطاقاتالشكر،والمزٌدمنذلك. معاملةالفرٌقجٌداًٌجعلهمٌعاملونزبائنكجٌداً،اظهرلهمالعناٌةوتذكرماٌفضلون،وماٌبغضون. مكافأةالزبائنكونهمفضلوكعلىمنافسٌك. منحالزبائناالهتمامالحقٌقً،معاألخذباالعتباركٌفتجعلهمسعداءومبتهجٌن.باختصار ممكن ان ٌبنى الوالء من خالل معالجة ما ٌحتاجه الناس .وفرق ( )Griffin,2002بٌن
الزبونوالمشتريووضحخصائصالزبونالموالًوخطواتبنائهكاآلتً:
الزبون هو الشخص الذي اعتاد على الشراء منك بدون تتبع قوي مسجل لالتصال و تكرار الشراء ،هذا
الشخصهولٌسزبونكانتهومجردمشتري،فالزبونالحقٌقًهوالذيٌنمومعمرورالوقت،والزبون
الموالًهو:
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منٌجعلعملٌةالشراءمنتظمة.
الشراءعبرخطوطاإلنتاج.
ٌحفزاآلخرٌن.
ٌظهرالحصانةضدسحبالمنافسة.



خامسا ً-ابعادوالءالزبون

تناولت البحوثوالدراساتفًكلواحدةمنهااحدابعادالوالءوسعتلدراستهمنفرداً ،وسعتالباحثةالى
جمعهاوتوضٌحهابشكلمختصرومركزباالتًكماٌوضحالشكل()2




تسويق العالقة

جودة المنتج
والء الزبون
تجربة الزبون

تصور الزبون
الشكل()2
ابعادوالءالزبون

العالمة التجارية

Eskildsen, Jacob, Kristensen, Kai(2008), Customer satisfaction and customer loyalty as
predictors of future business potential,Total quality management, vol.19, no.7-8, p.843 853بالتصرف من الباحثة

-9تسوٌقالعالقة:
التحديالذيٌواجهالمسوقٌنالٌومهواٌجادطرٌقةلزٌادةوالءالزبونواالحتفاظبه.فتحولالزبون
من مهمل الى موالً وبناء عالقة طوٌلة االمد معه هو امر حاسم للنجاح التنظٌمً
( ) AL- Rubaiee & AL-Nazer ,2010 : 155فهو (اي تسوٌق العالقة) وجد من االجابة على
المزٌج التسوٌقً التقلٌدي الذي ٌركز على االعمال الجذابة واالحتفاظ بالزبون وان فلسفته تهدف لخلق،
تطوٌر  ،وتحسٌن العالقات مع العناٌةبالزبائن المستهدفٌن لزٌادة قٌمتهم ،ربحٌة الشركة،وحملة االسهم.
فهو كمجموعة او سلسلة من العملٌات ٌبنى من خالل ادراك الثقة وااللتزام بٌن عوامل اخرى
( ،) Negi & Ketema , 2010 :114فهما (الثقة ،االلتزام ) أساسٌان لنجاح تسوٌق العالقة النهما
ٌدعمانالمسوقٌنلـِ:
)9العملعلىأبقاءأستثمارالعالقةمعالشركاء.
ٌ) 2حبطجاذبٌةالبدائلقصٌرةاألمدفًتفضٌلالمنافعطوٌلةاألمدالمتوقعةمنالبقاءمعالشركاءالحالٌٌن
.
)3تخفٌضاالنشطةذاتالخطورةالعالٌةألنالزبائنٌؤمنونبأنشركاءهملنٌعاملوهمبانتهازٌة.لذلك
فإنوجودهماتعززالكفاءة،االنتاجٌة،والفاعلٌة(.)Morgan & Hunt , 1994 : 22
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نجدمنذلكانابعادتسوٌقالعالقةٌتمثالنفًكلمنالثقةوااللتزاموفٌماٌأتًبٌانلكلمنهما:

الثقةالتعرٌفالمفاهٌمًللثقةهوالرغبةباالعتمادعلىشرٌكمتبادلواستناداالىماتقدمفهًتشٌرالى
االعتماد على االداء  ،النزاهة  ،والثقة للمجهز  ،وقدمت على انها اداة تسوٌق عالقة قوٌة لبناء عالقات
رصٌنةمعالزبائن،وحصةسوقٌةثابتة()Anuwichanont , 2010 : 130فهًتهًءقاعدةللتعامل
المستقبلً ،فعندما تؤسس الثقة  ،الشركات التً تعمل بجهود مشتركة تؤدي الى نتائج تفوق ما تستطٌع
انجازه لو كانت منفردة  ،فلو وثق الشركاء بعضهمببعض لوجدو ان منافعتلك العالقة األكبر مما تكلفهم
( ) AL-Rubaiee & AL-Nazer , 2010 : 158وان العاملٌن ،التكنلوجٌا ،واالنظمة هً مصادر
للمنتجاذامااستخدمتووثقبهاالزبونوبتطورها،اصرعلٌها،ودعمهامستقبالًتدعموالءالزبون.فإن
توفٌر المعلومات عن المنتج والوفاء بالوعود التنظٌمٌة على افتراض وجود تواصل فعال بٌن المنظمة و
زبائنها،والزبائنعلىاطالعجٌدبانشطتهاومبادراتهافإنذلكٌحسنجودةالعالقةمعهموٌعززوالءهم
()Negi & Ketema , 2010 : 115 – 116

-االلتزام
هو احد المتغٌرات المهمة لفهم قوة تسوٌق العالقة  ،فالمستوى االعلى منه ٌجعل العالقة ناجحة
ومرضٌةبشكلمتبادللذاعرفبأنه(الرغبةفًاالبقاءعلىعالقةذاتقٌمة،بالنسبةللزبونجودةالعالقة
تعتمدعلىقدرةالمجهزبتزوٌدمنتجٌزٌلالشكوكوالحٌرةلدٌه)،ومنوجهةنظرالشركةفإنازالةشكوك
الزبائنودعمالعالقةمعهمٌزٌدمنوالءهم() Negi & Ketema , 2010 : 116فهومتغٌرأساسً
لتمٌٌزالمجتمعمنخاللالتبادلاالقتصادي،وهوعاملمتفقعلٌهفًاالدبٌاتالتنظٌمٌةوسلوكالمشتري،
فإلتزامالمنظماتهوأحدأنواععالقاتااللتزامالحاسمةفًالعالقاتالداخلٌةلهافهوأساسًالنهٌقودالى
عال ،وزٌادة سلوك المواطنة التنظٌمٌة  ،فالعالقات المبنٌة على أساس االلتزام
مخرجات متزاٌدة  ،تحفٌز
ٍ
المتبادلتبنًوالءالزبون()Morgan & Hunt , 1994 : 23

-2جودةالمنتج:
لٌستمفاجأةانهعلىالمنتجاوالمجهزوضعالجودةضمناالولوٌات،فجودةالمنتجالعالٌةتحقق
قبولهمنقبلالزبونوتقودهللرضا،وإنهذاالبعدٌتضمنجودةالمنتج،تصمٌمالتغلٌف،مٌزاتالمنتج،
الضمانات.)Kuenzel , 2009 : 81(.فٌنبغًانٌقابلتوقعاتهحٌنهاسٌعدهذاجودةعالٌةعلىخالف
ذلكٌعد منخفض الجودةهذا ٌعنً ان جودة المنتج هً قدرتهعلى االنجاز لحاجات وتوقعات الزبائن وإن
هناكحدادنىمنالمتطلباتالواجبتوفرهافٌهقبلاٌصالهللزبونوهً:حاجاتالزبون،متطلباتاالمان
والصحةفضالًعنالمتطلباتالتنظٌمٌة،توفرالمعاٌٌرالوطنٌةاوالدولٌة،ومواصفاتمنتجمنافسللحصول
علىمٌزةتنافسٌة(.) Unido , 2006 : 1فجودةالمنتجنقطةجٌدةللبدءبتزوٌدالزبونبالرضاوتولٌد
الوالء()Yuen & Chan , 2010 : 223

-3تجربةالزبون:
تجربةالزبونتعنًذكرىال تنسىاوتجربةتجذرت فًذهنالفرد(.)Lee & et . al , 2010 :356
طبقاللباحثٌنفًسلوكالمستهلكالتجربةهًحادثشخصًممزوجباألهمٌةالعاطفٌة،اسسعلىأساستفاعل

المحفزاتالتًتتمثلبالمنتجاتالمستهلكة،هذاٌمكنانٌقودالىانتصبحتجربةالفردفرٌدةوممتعة.
فبحث علماء االجتماع فً سلوك المستهلك ٌعدون التجربة العنصر الرئٌس فً حٌاته الٌوم
()Grundey , 2008 : 135لذلكٌجبانتكونشًءهاموغٌرمنسًلمنٌخوضهاوٌترتبعلىذلك
بانايتجربةقدٌمةلمتتمكنمنتحقٌقاالهدافالتسوٌقٌةولذلكفإنكسباألثراالألكبرٌكونفًذروة
التجربة  ( )Wood & Maserman , 2007 : 4فالتجربة المباشرة تؤثر فً السلوك المستقبلً
( )Alireza & et . al , 2011 : 273وهناكثالثانواعمنتجربةالزبونالمؤثرةفًوالئهوهً:
()Johnson & et . al , 2006 : 602
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-9تارٌخالتجربةاالٌجابٌةللزبونمعالمنظمةالتًتنعكساٌجابٌافًالوالءالموقفًله.
-2مصادفاتسلبٌةمعالمنظمةتقودالىتصوراتالزبونبخطورةعروضالمنظمة.
-3تجربةالزبونمعمنظماتمماثلةاومنافسة.
ً
فإنالتجارباالٌجابٌةالمتراكمةتولدمواقفأكثراستقرارا تتطورعلىمرالزمنوبذلكتكونذات
أثرموجبعلىوالئه.
بقًأننذكرانتجربةالزبونتمرباربعمراحلهً)Carù & Cova , 2003 : 271(:
  -1تجربة ماقبل االستهالك ٌ :تضمن البحث عن  ،تخطٌط  ،االستغراق فً احالم الٌقضة حول حدس او
تصورمعٌن.
-2تجربةالشراء:تشتقمناالختٌار،السعر،شكلالمنتج،والخدمة.
-3تجربةاالستهالكالرئٌسة:تتضمناالحساسباالشباع،الرضا،االستٌاء،والتدفق.
  -4تجربة االستهالك المتذكرة  ،والحنٌن العادة النشاط و ممارسة تجربة ماضٌة التً بنٌت على اثباتات
وادلةمشتركةمعاالصدقاءحولالماضً.


-4تصورالزبون:
وصفبأنهالصورةاواالنطباعالعامفًذهنالزبونحولشركةمعٌنة،اومنتجمعٌنوانهاقدتولد
نتٌجة لتراكم عملٌات الشراء او االستهالك على مر الوقت او التأثٌر المتراكم لعدم رضا الزبون
(،)Cameran & et . al , 2010 : 424منذلكنستنتجإنتصورالزبونٌكونعلىنوعٌناٌجابً
وسلبً،لذاعلىالشركةانتسعىلتحسٌنصورتهافهًاشبهبشًملتصقٌصعبتغٌٌرهفًاذهانالناس
وسٌثٌر شكوكهم اذا ما اختلفت مع انجازاتها باالخص وان الناس لٌس لدٌهم خبرات مباشرة حول تغٌٌر
المواضٌعبشكلمستمر(.)Kotler , 2000 : 554واشار()Hu & et . al , 2009 : 117الىان
البحوث أثبتتبوجودعالقةإٌجابٌةبٌنالتصوروالنواٌاالسلوكٌة،وانهعاملمؤثرمهمعلىوالءالزبون.
وانالنظرٌةالسلوكٌةتشٌرالىانتقٌٌمالمنتجٌقودالىرسمتصورتجاههوهذاالتوجهٌزٌدمنالقٌمة
المتوقعةمماٌجعلهسهلالوصولالىالذاكرة(.)ALireza , 2011 : 273

-5العالمةالتجارٌة:
هًأسم،مصطلح،أشارة ،رمز،أوتصمٌمٌستخدمأحدهاأومجتمعةلتعرٌفسلعأو خدمات
لبائعواحد أو مجموعةبائعٌنوتمٌٌزهمعنغٌرهم من المنافسٌن .وتختلف العالمات التجارٌة المتنوعة
بحجمالقوةوالقٌمةالتًتمتلكهافًالسوق،فهناكالعالماتغٌرمعروفةمناغلبالمشترٌن،واخرىلها
درجةمنالوعًبهامنقبلهم(،)Kotler, 2000 :404,405فهًذاتأهمٌةاقتصادٌةللشركاتفقوتها
تنعكس فً التقٌٌم االعلى للشركة ( ، )Fischer & et .al , 2010 : 823فالسلطة الحقٌقٌة لها تلبً
تطلعات الزبون فهً بمثابة عقد بٌن البائع والمشتري وقوتها تترسخ فً قلوب وعقول الزبائن
()Clifton, 2004 :4فهًتؤثرعلىالنواٌاالمستقبلٌةللزبائنوانالخصائصالفرٌدةفًمنتجذاعالمة
معٌنةٌدفعبهاالىالرغبةفًانتقائهوانتطلبذلكانفاقنقودأكثرالنهمٌدركونالوجودلبدٌلعنهٌزود
بذا تمنافعه،انهذهالتفردٌةتعززالثقةفًالعالمةوٌخلقالوالءلهااواستخدامهاللتأثٌرلتطوٌراحساس
الزبونبالوالء.وانذلكٌتطلبامتالكتجربةمرضٌةمعالعالمةلتطوٌرموقفاٌجابً،وبشكلتجرٌبًالوالء
للعالمة ٌرتبط بتأثٌر اٌجابً و ٌعٌق البحث عن بدائل فً وقت قصٌر  ،فمنافع الزبون تبقى ثابتة كفاعلٌة
االرتباطالعاطفًعلىالمدىالطوٌلفالوالءللعالمةعظٌماذاماتركتمزاجعاطفًاٌجابًلدىالزبون،
لذلكالعالمةالتًتجعلالزبونسعٌداتدفعهللشراءأكثروتحققوالءموقفًAnuwichanont , 2010 (.
.): 129
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املبحث انثانث /اجلانب انعمهي

سٌتناولهذاالمبحثعرضوتحلٌلالبٌاناتالتًتضمنتهااستمارةاالستبٌانمنخاللتحلٌلاراء
واستجاباتعٌنةالمبحوثٌنفًالصحفالثالثحولمتغٌراتالبحثالمتمثلةبالدوراالستراتٌجًللتوزٌع،
ووالءالزبونباستخداممقٌاسلٌكرتالخماسًذوالخمسرتبمتدرجا ً مناتفقتماما ً الىالاتفقتماماً،
واعتمد الوسط الحسابً الفرضً البالغ ( )3بهدف قٌاس وتقٌٌم درجة استجابة افراد العٌنة .اضافة الى
عرضعالقاتالتاثٌربٌنمتغٌراتالبحثلغرضاختبارالفرضٌة.

حتهيم استجاباث افراد انعينت نفقراث استمارة االستبيان

ٌتبٌن من الجدول( )9اناستجابة افراد العٌنة لالسئلةالمطروحة حول ابعاد التوزٌععلى مستوى
صحٌفةالصباحكانتمتوسطةوبنسبةتشتتمرتفعةنسبٌا ً ،بٌنمااتسمتاالستجابةعلىمستوىصحٌفة
المدىبانهامرتفعةوبنسبةتشتتمنخفضة،وعلىمستوىصحٌفةالبٌنةكانتاالستجابةألسئلة المتغٌرٌن
(كلفةالتوزٌع،والمرونة)متوسطةبٌنماارتفعتالنسبةعلىمستولىالبعدالثالثوقتالتسلٌممعتشتات
حولاالجاباتمقبولنسبٌاً.

الجدول()9الوسطالحسابًواالنحرافالمعٌاريالبعادالتوزٌع

الصباح
ابعادالتوزٌع
كلفةالتوزٌع
المرونة
وقتالتسلٌم

الوسط
الحسابً
3.565
3.53
3.96

المدى
االنحراف
المعٌاري
1.155
1.2
0.938

الوسط
الحسابً
4.119
4.241
4.516

البٌنةالجدٌدة
االنحراف
المعٌاري
0.912
0.561
0.659

الوسط
الحسابً
3.686
3.846
4.581

االنحراف
المعٌاري
1.011
0.986
0.961

اماالجدول()2فٌوضحنسبةاستجابةافرادالعٌنةلالسئلةالمطروحةحولابعادوالءالزبون
الجدول()2
الوسطالحسابًواالنحرافالمعٌاريالبعادوالءالزبون
الصباح
ابعادوالءالزبون
تسوٌقالعالقة
تصورالزبون
تجربةالزبون
العالمةالتجارٌة
جودةالمنتج

الوسط
الحسابً
3.77
3.759
2.979
3.566
3.652

المدى
االنحراف
المعٌاري
1.029
1.006
0.927
0.977
0.985

الوسطالحسابً
4.553
4.483
4.516
4.306
4.52

البٌنةالجدٌدة
االنحراف
المعٌاري
0.593
0.642
0.852
0.747
0.642

الوسطالحسابً
4.271
4.354
4.174
3.851
4.251

االنحراف
المعٌاري
0.883
0.805
0.936
1.088
0.942

ٌتضحمنالجدولاعالهاننسبةاالستجابةلالسئلةالمطروحةعلىافرادالعٌنةعلىمستوىصحٌفة
الصباح كانت متوسطةواتسمتبالضعف حول بعد تجربة الزبونوبمستوٌات تشتت متوسطة ،فٌما ٌخص
صحٌفةالمدىفاننسبةاالستجابةمرتفعةبشكلعاممعمستوٌاتتشتتمنخفظة،واخٌراسجلافرادعٌنة
البٌنةالجدٌدةمتوسطمرتفعبشكلعاموتشتتاتمتوسطة.

اختبار عالقاث انتأثري واختبار انفرضيت

تسعى هذه الفقرة الختبار قبول او رفض الفرضٌة بوجود تأثٌر ذا داللة معنوٌة بٌن ابعاد التوزٌع
وبناءوالءالزبونباستخداماالنحدارالخطًالبسٌطعلىمستوىالصحفالثالثةالمبحوثة.
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ابعادوالء
الزبون

تسوٌقالعالقة
β

التوزيع

0.66

0.815

تصورالزبون
F

β

29.8

0.71

0.51

تجربةالزبون
F

β

49.1

0.57

0.32

العالمةالتجارٌة
F

β

22

0.57

0.32

جودةالمنتج
F

β

22.

0.60

0.36

االجمالً
F

β

27

0.73

F
0.54

55.4

قٌمة Fالجدولٌةعندمستوىمعنوٌة9.3=0.01

ً
اوال :صحيفت انصباح
–عالقةتأثٌرابعادالتوزٌعفًوالءالزبون

بعد اجراء التحلٌل االحصائً لمتغٌرات البحث باستخدام االنحدار الخطً البسٌط والخروج بالنتائج
الموضحة فً الجدول ( )3نالحظ وجود ( )6عالقات تأثٌر من أصل ( )6ذات داللة عند مستوى معنوٌة
()0.01بمقارنةFالمحسوبةبالجدولٌةجمٌعهاعالقاتتأثٌرقوٌة.
وعلىالمستوىاالجمالًاثبتتالنتائجالمتحققةالفرضٌة(توجدعالقةتأثٌرذاتداللةمعنوٌةألبعادالتوزٌع
فًبناءوالءالزبون)اذاتضحوجودعالقةتأثٌرقوٌةبٌنالمتغٌرٌن
ابعادوالء
الزبون

تسوٌقالعالقة
β

التوزيع

0.815

0.66

تصورالزبون
F

β

29.8

0.71

0.51

تجربةالزبون
F

β

49.1

0.57

0.32

العالمةالتجارٌة
F

β

22

0.57

0.32

جودةالمنتج
F

β

22.

0.60

0.36

االجمالً
F

β

27

0.73

F
0.54

55.4

قٌمة Fالجدولٌةعندمستوىمعنوٌة9.3=0.01

ً
ثانيا  :صحيفت املذي

–1عالقةتأثٌرابعادالتوزٌعفًوالءالزبون
بعداجراءالتحلٌلاالحصائًلمتغٌراتالبحثباستخداماالنحدارالخطًالبسٌطوالخروجبالنتائجالموضحة
فً الجدول ( )4نالحظ وجود ( )4عالقات تأثٌر من أصل ( )5ذات داللة عند مستوى معنوٌة ()0.01
بمقارنة   Fالمحسوبة بالجدولٌة ،وان اقوى عالقة تأثٌر تحققت بٌن الدور االستراتٌجً للتوزٌع وتسوٌق
ابعاد
والء
الزبون
التوزٌع

تصورالزبون

تسوٌقالعالقة
β
0.628

0.349

F

β

18.2

0.514

0.26

تجربةالزبون
F

β

10.07

0.439

0.193

العالمةالتجارٌة
F

β

6.6

0.554

0.307

جودةالمنتج
F

β

12

0.498

0.248

االجمالً
F

β

9.2

0.68

F
0.462

قٌمة Fالجدولٌةعندمستوىمعنوٌة9.3=0.01

العالقةتلٌهاالعالمةالتجارٌةثمتصورالزبون،فًحٌنتبٌنالنتائجالوجودلعالقةتأثٌربٌنكلمنالدور
االستراتٌجًللتوزٌعوتجربةالزبونوجودةالمنتج.
وعلى المستوى االجمالً اثبتت النتائج المتحققة الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة التً نصت على
(وجودعالقةتأثٌرذاتداللةمعنوٌةألبعاد التوزٌعفًبناءوالءالزبون)اذاتضحوجودعالقةتأثٌرقوٌة
بٌنالمتغٌرٌن

24.06
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ً
ثانثا  :صحيفت انبينت اجلذيذة

–9عالقةتأثٌرابعادالتوزٌعفًوالءالزبون
بعداجراءالتحلٌلاالحصائًلمتغٌراتالبحثباستخداماالنحدارالخطًالبسٌطوالخروجبالنتائجالموضحة
فً الجدول ( )5نالحظ وجود ( )5عالقات تأثٌر من أصل ( )5ذات داللة عند مستوى معنوٌة ()0.01
بمقارنة   Fالمحسوبة بالجدولٌة  ،وان اقوى عالقة تأثٌر تحققت بٌن الدور االستراتٌجً للتوزٌع وجودة
المنتج.
وعلىالمستوىاالجمالًاثبتتالنتائجالمتحققةالفرضٌةالرئٌسةالثانٌةالتًنصتعلى(وجودعالقةتأثٌر
ذاتداللةمعنوٌةألبعادالتوزٌعفًبناءوالءالزبون)اذاتضحوجودعالقةتأثٌرقوٌةبٌنالمتغٌرٌن.
ومناالطالععلىالجداولالخاصةبالتأثٌرللصحفالثالثنجدوحسبالدالالتاالحصائٌةان:
أ – العمود ٌ βمثل مقدار التغٌر فً المتغٌر المعتمد عندما تزداد قٌمة المتغٌر المستقل وحدة واحدة .
واستناداً الى نتائج صحٌفة الصباح نجد ان تغٌراً مقداره وحدة واحدة فً التوزٌع تؤدي الى تغٌر مقداره
() 0.815فًبعدتسوٌقالعالقةالمتمثلبالثقةوااللتزاموهواعلىنسبةسجلتبالمقارنةمعاالبعاداالخرى
 ،وعلى مستوى صحٌفة المدى نجد ان تغٌراً مقداره وحدة واحدة فً التوزٌع تؤدي الى تغٌر مقداره
() 0.628فًبعدتسوٌقالعالقةالمتمثلبالثقةوااللتزاموهواعلىنسبةسجلتبالمقارنةمعاالبعاداالخرى
،واستناداً الىنتائجصحٌفةالبٌنةالجدٌدةنجدانتغٌراً مقدارهوحدةواحدةفًالتوزٌعٌؤديالىتغٌراً
قدره()0.718فًجودةالمنتج،علماًانهانتائجالتأثٌراالجمالًللتوزٌعفًابعادوالءالزبونومنخاللها
نستدل على ان مدراء كل من صحٌفتً الصباح والمدى ٌعتقدون باهمٌة التوزٌع فً بناء عالقات الثقة
وااللتزاممعالزبائن،بٌنماتعكسالنتائجانمدراءصحٌفةالبٌنةالجدٌدةباهمٌةالتوزٌعودورهفًبناء
جودةالمنتجالنهائً.
ب– العمود  معاملالتحدٌدتشٌرالنسبةالمئوٌةالىقدرةالمتغٌرالمستقلعلىتفسٌر االختالفاتفً
المتغٌر المعتمد  ،وعلى مستوى النتائج االجمالٌة للصحف الثالث سجلت الصباح والمدى اعلى نتٌجة بٌن
التوزٌعوتسوٌقالعالقة،بٌنماحققتالبٌنةاعلىمقدارمعبعدجودةالمنتج.

ابعاد والء
الزبون

تسوٌقالعالقة

β
التوزٌع

0.60

0.36

تصورالزبون

F

β

16.8

0.526

قٌمة Fالجدولٌةعندمستوىمعنوٌة9.3=0.01

تجربةالزبون

0.27

F

β

11.1

0.70

0.50

العالمةالتجارٌة

F

β

29.1

0.67

0.46

جودةالمنتج

F

β

24.8

0.71

االجمالً

0.51

F

β

30.9

0.74

F
0.55

35.7
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االستنتاجاث:

املبحث انرابع /االستنتاجاث وانتىصياث

  -9اجمعتاراءمدراءالصحفعلىأهمٌةالتوزٌعبالنسبةلهمفًبناءوالءالزبونواناكبرتركٌزكان
على أهمٌة تسوٌق العالقة المتمثل بالثقة وااللتزام على مستوى صحٌفتً المدى والصباح ،اما البٌنة
الجدٌدةفأنهمٌجدونعالقتهترتبطبجودةالمنتج.
-2انوقتالتسلٌمأهمبعدمنابعادالتوزٌعٌؤثرفًوالءالزبونوخصوصاًتسوٌقالعالقةوتصورالزبون
علىمستوىالصحفالثالث.
 -3احتلاالهتماماالداريلصحٌفةالمدىبالتوزٌعوالوعًبتأثٌرهفًوالءالزبونوبالتالًمكانةالصحٌفة
المركزاالولفًالصحفالمبحوثة،تلتهصحٌفةالصباح،واحتلتالبٌنةالجدٌدةالمركزاالخٌراستناداً
الىاراءالمدراء،التحلٌالتاالحصائٌةلها،ومالحظةالباحثةلواقعهمالعملً.

انتىصياث:

 -9ق ٌامإداراتالصحفالمبحوثةبتوزٌعمنتجاتهابنفسهاوانلمتتوفرتلكاالمكانٌةعلٌهاوضعشروط
صارمةفًاختٌارالموزعٌنوتقٌدهمباوقاتالتسلٌموفرضغرامةمالٌةعلىمنالٌلتزمبتلكالتوقٌتات.
-2قٌامإداراتالصحفالمبحوثةوضعخططواضحةللتوزٌعضمنخطةالمنظمةالكلٌة،العتمادهاكمعاٌٌر
لالداءفًمجالالتوزٌع.
  -3قٌام إدارات الصحف المبحوثة استطالع اراء الزبائن مرة كل سنة على االقل حول مدى مالئمة وقت
التسلٌملهمللعملعلىالحفاظعلٌهم،عنطرٌقتصمٌماستمارةاستبٌانخاصةبهذاالجانب.
 -4فتح باب اشتراك المواطنٌن بالصحف وتسخٌر فرٌق الٌصالها حسب العناوٌن المثبتة فان ذلك ٌزٌد
القاعدة الجماهٌرٌة للصحٌفة عن طرٌق دفع اشتراكات شهرٌة لمكاتب توزٌع او بائعً الصحف حسب
المناطقالجغرافٌة.

قائمت املصادر :

 –9البراوي ،نزار عبد المجٌد ،البرزنجً ،احمد محمد فهمً ( ،)2004استراتٌجٌات التسوٌق المفاهٌم،
االسس،الوظائف،الطبعةاالولى،داروائلللنشر،عمان
-2سوٌدان،نظامموسى،حداد،شفٌقابراهٌم(،)2003التسوٌقمفاهٌممعاصرة،الحامدللنشروالتوزٌع
،عمان.
 -3نجود،حاتم(،)2006تفعٌلرضاالزبونكمدخلاستراتٌجًلبناءوالئهبحثحالةالمصنعالجزائري
الجدٌدللمبصرات، NCAجامعةالجزائر
3- Al-Jezairy ,Zuhair (2006) , The Iraqi press : the heritage of the past and the
challenges of the future , IMS centre national / Media support , KOBENHAVN K ,
p.1-23 .
4- Al-Rubaiee , Laith , Al-Nazer , Nahla (2010) , Investigate the impact of relationship
marketing orientation on customer loyalty : the customer’s perspective ,
international journal of marketing studies , vol. 2 , no. 1 , p. 155-174
5-Alireza , Fazkzadeh , Ali , Khoshmaram , and Aram , Feyzipour (2011) , How quality,
volume, image,and satisfaction create loyalty at Iran telecom ,International journal
of business and management , vol. 6 , no. 8 , p. 271-279.
7- Anuwichanont. Jirawat (2010), Examining the relationship between commitment and
airline loyalty and the moderating effect of uncertainty avoidance , journal of
business and economics research, vol. 8, no. 9 , p. 127-137 .

70

71العدد91مجلةالعلوماالقتصادٌةواإلدارٌةالمجلد
أثـر ابعاد تـوزيـع الـصـحـف الـيـومـية الـعـراقـيـة في بـنـاء والء الـزبـون
""دراسة استطالعية

8– Cameran , Mara, Moizer, Peter, and Pettinicchoi, Angela (2010) , Custoner satisfaction,
corporate image and service quality in professional services , the service industries journal ,
vol. 30 , no. 3 , p. 421-435 .
9- Carù , Antonella , Cova , Bernard (2003) , Revisiting consumption experience a more humble
but complete view of the concept , marketing theory , vol. 3, p. 267-286 .
01-Clifton, Rita (2004), Brand and Branding , second edition , inter brand , New York .
00- Cooil, Bruce, Keiningham , Timothyl , Aksoy , Lerzan , and Hsu , Michael (2007) , A
longitudinal analysis of customer satisfaction and share of wallet : investigating the
moderating effect of customer characteristics , journal of marketing , vol. 71 , p. 67-83
01– Davis , John(2007) ,Magic numbers for consumer marketing , Wiley India , New Delhi
02- Doyle , Peter (1998) , Marketing management and strategy , second edition , Prentice hall ,
London .
13- Eraslan, Eegün, Derya, Tusan (2010) , Daily newspaper distribution planning with integer
programming ; an application in turkey, Transportation planning and technology , vol. 33 ,
no. 5 , p. 423_433.
04-EtZel, Michael J , Walker , Bruce J , Stanton , William J (2007) .
15– FISCHER , MARC , VÖLCKNER , FRANZISKA, and SATTLER, HENRIK (2010) , How
Important Are Brands? A Cross- Category, Cross-Country Study , Journal of Marketing
Research, p. 823 – 839 .
17- Greenwell , Lori (2000) , 10 Ways to improve customer loyalty , American business advisors ,
Inc
08-Gravens , David W. (2000) , Strategic marketing , 6 th edition , Irwin McGraw Hill , Boston .
19- Grundey , Dainora (2008) , Experiental marketing Vs . traditional marketing : creating
rational and emotional liaisons with consumers , the Romanian economic journal , no. 29 , p.
133-149.
11– Helgesen , Øyvind(2006) , Are Loyal Customers Profitable?Customer Satisfaction^
Customer (Action) Loyalty and CustomerProfitability at the Individual Level, Journal of
Marketing Management , vol.22 , p. 245-266
10- Hu , Hsin-Hui , Kanadampully , Jay , and Juwaheer , Thanika Devi (2009) ,

relationship and impacts of service quality , perceived value , customer satisfaction ,
and image : an empirical study , The service industries journal , vol. 29 , no. 2 , p.
111-115
11- Johnson , Mark s. , Garbarino , Ellen , Sivadas , Eugene (2005) , influences of
customer differences of loyalty , perceived risk and category experience on customer
satisfaction ratings , international journal of market research , vol. 48 , no. 5 , p. 601622 .
12- Kotler , Philip (2000) , Marketing management , The Millenniume edition , prentice
hall international , London .
13-Krumsvik , Arne H. (2006) , What is the strategic role of online newspaper ? ,
nordicom review,vol. 27,no, 2 , p. 285-297
14- Kuenzel , Sven (2009) , Development of customer satisfaction and customer loyality
in business to business markets , Journal of international business and economics ,
volume , no. 4 , p. 78-87 .
15– Lee , Ming-Shing , Hsiao , Huey-Der , and Yang , Ming-Fen (2010) , The study of
the relationships , experiential marketing , service quality , customer satisfaction
and customer loyalty , international journal of organizational innovation , p. 352378.

71

71العدد91مجلةالعلوماالقتصادٌةواإلدارٌةالمجلد
أثـر ابعاد تـوزيـع الـصـحـف الـيـومـية الـعـراقـيـة في بـنـاء والء الـزبـون
""دراسة استطالعية

27- Melnyk , Valentyna , Osselaer , Stijn M.J . Van , and Bijmolt Tammo H.A. (2009) ,
Are women more loyal customers than men ? Geder differences in loyalty to firms
and individual service providers , Journal of marketing , vol. 73 , p. 82-96 .
28- Morgan , Robert M., Hunt , Shelby D. (1994), The commitment – trust theory of
relationship marketing , Journal of marketing , vol. 58 , p. 20-38 .
29- Negi , Rakshit , Ketema , Eyob (2010) , Relationship marketing and customer loyalty
: the Ethiopian mobile communications perspective , IJMM , vol. 5 , no. 1 , p. 113124 .
21- Research and Library services division legislative council secretariat (1995) ,
Newspaper licensing and distribution system in Hong Kong .
20- Singh , Jaywant , Ehrenberg, Andrew and Goodhardt, Gerald (2008) , Measuring
customer loyalty to product variants, International Journal of Market Research
,vol.50 , no.4 , p.513-532 .
21- Smith , Louis (2009) , Newspaper and magazine distribution agreements :
competition issues, Business and Transport section, library-house of commons .
22-Unido , United Nations industrial development organization (2006) , Product quality
a guide or small and medium – sized enterprises , p. 1-41 , Vienna
23- Wood , Emma H , Masterman , Guy (2007), Event marketing : measuring an
experience ? , international marketing trends congress , P. 1-27 .
24- Yuen , Chung Foon (2002) , (“Today” Newspaper’s distribution system in
Singapore:competing with a monopoly , school of communication and information.
35- Zhang, Jason Q., Dixit, Ashutosh , and Friedmann , Roberto (2010) , Customer
loyalty and lifetime value : An empirical investigation of consumer packaged goods ,
Journal of marketing theory and practice , vol. 18 , no. 2 , p. 127-139 .
37-Zarwan, John (2006), Newspaper trends an issues, www.canadianprinter.com .

71العدد91مجلةالعلوماالقتصادٌةواإلدارٌةالمجلد

72

أثـر ابعاد تـوزيـع الـصـحـف الـيـومـية الـعـراقـيـة في بـنـاء والء الـزبـون
""دراسة استطالعية

The impact of dimensions of concerning the distribution of
daily Iraqi newspapers informing customer loyalty
Abstract
The study deal with two main variables:- the dimensions of distribution,
and the customer loyalty . the researcher has chosen samples of Iraqi
newspapers like (AL Sabah, AL Mada, AL Bayna aljdeida newspaper), because
this product depends greatly on the consumption of customers so as to achieve
the success. After studying the dimensions of these variables ( cost, flixibilty &
deliver time ) which concerns the distribution, and for these dimensions (
marketing relationship, customer perception, customer experience, brand, &
product quality) which relate to the customer loyalty . the problem has been
identified in a number of remarks concerning the extent of awareness that the
administration of the newspaper have about the importance of distribution and
the delivery time of customer loyalty for achieving this success in continuation of
the paper, the target of the administration must be on the techniques of the
distribution and the reality of these newspapers. concluded that the time of
delivery is the dimension of the most influential in building customer loyalty, in
spite of the awareness of management, there is reluctance to adjust the times of
delivery of newspapers, in addition to the weakness in the mechanics of forming
customer loyalty and maintain its Accordingly

Key words: distribution , newspaper distribution , customer loyalty

