دور عناصر المزيج الترويجي المبتكرة في رضا الزبون
دراسة استطالعية آلراء عينة من مستخدمي خدمات شركة اسيا سيل
لالتصاالت المحمولة

المدرس المساعد عامر عمي حمد
كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة تكريت
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المستخمص

تناوؿ البحث متغيريف تحتؿ اىمية كبيرة في منظمات االعماؿ اال وىي عناصر المزيج الترويجي المبتكرة ورضا

الزبوف  ،وييدؼ البحث لموقوؼ عمى تأثير المزيج الترويجي المبتكر في ارضاء الزبوف في قطاع شركات

االتصاالت المحمولة وتحديداً شركة (اسياسيؿ)  ،وتمثمت مشكمة الدراسة بمجموعة مف التساؤالت عف طبيعة العالقة

والتأثير المتبادؿ ب يف متغيرات الدراسة  ،واعتمد المنيج الوصفي التحميمي  ،وضمف البحث عينة عشوائية شممت
( )60شخصاً مف مستخدمي خدمات شركة (اسياسيؿ) لالتصاالت المحمولة  ،واعتمدت االستبانة لجمع البيانات

والمعمومات ومعالجتيا وتـ االعتماد عمى عدد مف االساليب االحصائية الختبار الفرضيات  ،وابرز النتائج التي

توصمت الييا الدراسة ىي اىمية المزيج الترويجي المبتكر لشركات االتصاؿ وتأثيره في رضا الزبائف  ،اما ابرز
التوصيات فتمثمت بضرورة اف تعي شركات االتصاؿ حقيقة اف االبتكار في عناصر المزيج الترويجي ىو احد

مفاتيح النجاح الرضاء الزبوف وانو مف االولويات التي تسعى الييا المنظمات المعاصرة .
Abstract
The research variables occupies great importance in the business of the
organizations, These variables are mix promo innovative elements and customer
satisfaction, the research aims to find out the mix promo innovative impact customer
satisfaction in the sector mobile communications companies and specifically Inc.
(Asiacell), and consisted study the problem of a series of questions about the nature of
the relationship and influence mutual between the variables of the study, and adopted
)the descriptive analytical method, and within your search random sample included (60
people from the users of company services (Asiacell) mobile communications, and
adopted a resolution to collect data and information and treatment was relying on a
number of statistical methods to test hypotheses, and the most prominent findings the
study is the importance of the promotional mix innovative companies of communication
and its impact on customer satisfaction, Vtmthelt The main recommendations need to be
aware of the fact that communications companies innovation in the promotional mix
elements is one of the keys to success for the customer and it's pleasing to the priorities
sought by contemporary organizations.
مقدمــة :

إف القرف الحادي والعشريف قد فرض تحديات المنافسة أماـ إدارات المنظمات لمواجية ظروؼ العصر بدرجة عالية
ّ
مف االبتكارية المتنامية والمتسارعة التطور مع الوقت وفي مجاالت أنشطة المنظمة كافة .وأ ّف النشاط التسويقي مف
األنشطة الرئيسة التي تدور حوليا األنشطة األخرى والتي جعمت الزبوف ىو محور االىتماـ وغاية األنشطة

ومنتياىا.

وأخذ االبتكار في عناصر المزيج الترويجي جانبا مف االىتماـ األكبر لما لو مف دور فاعؿ في توثيؽ الصمة بيف

المنظمة وجميورىا المستيد ؼ وتحقيؽ السبؽ في قيادتو وتوجييو عمى وفؽ مسارات تحقؽ أىداؼ المنظمة ويعطييا
قدرة تنافسية متميزة اف تمكنت مف توظيؼ األفكار المبدعة في عناصر ىذا المزيج مف اجؿ بناء مكانة المنظمة
ومنتجاتيا في ذىف الزبوف وخمؽ حوافز إيجابية إذا ما اقترنت بجودة العالمة المروج ليا .ويتوقؼ نجاح تسويؽ
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وترويج المنتجات التي تقدميا شركات االتصاالت عمى مدى تطبيقيا واختيارىا المناسب لممزيج الترويجي المبتكر
المالئـ لطبيعة األسواؽ المستيدفة وقدرتيا عمى معرفة الخصائص الديمغرافية والسموكية لمزبائف .اف الدور الذي
يقوـ بو الترويج المبتكر يحقؽ ن تائج رائعة في السياؽ التنظيمي إذ يتـ بموجبو اغناء العمؿ وتعزيز االنتاجية كما
يجعؿ الزبوف مبتيجاً في تعاممو مع المنظمة واالىـ مف ذلؾ القيمة المضافة المتحققة في المستويات المختمفة فضالً
عف تحقيؽ القيمة الصحاب المصالح مف خالؿ عممية اكتساب الزبائف .وبالتالي تحمي المنظمة حصتيا السوقية

وتبني فرص المشاركة المستقبمية وتبقييا في مقدمة المنافسيف إذ يقود االبتكار المنظمة الى االبداع والتغير .وتبحث
ىذه الدراسة دور عناصر المزيج الترويجي المبتكرة في رضا الزبوف في شركات االتصاالت .
المحور االول  :االطار المنهجي
اوالً :مشكمة الدراسة :

تتسابؽ منظمات االعماؿ اليوـ عمى تعظيـ حصتيا السوقية مف خالؿ مزيجيا التسويقي ومف بينيا الترويج  ،اذ

تختمؼ ردود افعاؿ الزبائف في االستجابة لممزيج الترويج  ،اذ اف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في عناصر

المزيج الترويجي والتي تعكس طبيعة استجابة الزبائف ومف بيف ىذه العوامؿ " االبتكار " وبما اف خدمات اليواتؼ
المحمولة اصبحت محط انظار المجتمعات والطمب عمييا يوـ بعد يوـ  ،ومع شدة المنافسة فقد ارتأى الباحث القياـ
بدراسة لبيان تأثير المزيج الترويجي المبتكر عمى رضا الزبون كما يمكن تحديد مشكمة الدراسة من خالل
التساؤالت االتية :

 .1ىؿ ىناؾ تأثير معنوي لعناصر المزيج الترويجي المبتكر في رضا الزبوف؟
 .2ما عناصر المزيج الترويجي المبتكرة األكثر تأثي اًر في ارضاء الزبوف ؟

 .3ىؿ يتالءـ المزيج الترويجي المبتكر المقدـ لزبائف المنظمات المبحوثة مع طمباتيـ وأذواقيـ ويسيـ في إشباع
حاجاتيـ ورغباتيـ المختمفة ؟
ثانياً :أهمية الدراسة :

تكمف أىمية الدراسة في معرفة األساليب الترويجية المبتكرة المفضؿ استخداميا مف قبؿ شركات االتصاالت والتي

بدورىا تؤثر عمى رضا الزبوف ومساعدة شركات االتصاؿ عمى اختيار الوقت المناسب والتصميـ المناسب في تقديـ
الرسالة الترويجية المبتكرة االنسب لزيادة عدد المشتركيف في خدمات اليواتؼ المحمولة وزيادة درجة الرضا لمزبائف
الحالييف .
ثالثاً :أهداف الدراسة :

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ اآلتي-:

 -1الكشؼ والتعرؼ عمى األىمية النسبية لعناصر المزيج الترويجي المبتكرة مف قبؿ الزبوف.
 -2مدى ارتباط وتأثير عناصر المزيج الترويجي المبتكرة عمى رضا الزبوف .

 -3التعرؼ عمى مدى تطبيؽ شركات االتصاؿ لمفيوـ االبتكار في عناصر المزيج الترويجي .
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رابعاً  :أنموذج الدراسة :

المزيج الترويجي المبتكر
االعالن المبتكر

البيع الشخصي

المبتكر

تنشيط المبيعاث
المبتكر

العالقاث
العامت
المبتكرة

رضا الزبون
عالقة ارتباط
عالقة تأثير

خامساً  :فرضيات الدراسة :

في ظؿ تحديد مشكمة البحث ومعرفة أىمية الدراسة ولتحقيؽ األىداؼ وضعت ىذه الفرضيات عمى النحو التالي-:

الفرضية الرئيسة االولى

((توجد عالقة ارتباط معنوية لعناصر المزيج الترويجي المبتكر مجتمعة في تحقيق رضا الزبون)).
تتفرع منيا الفرضيات الثانوية اآلتية:

 .1توجد عالقة ارتباط معنوية لإلعالف المبتكر في تحقيؽ رضا الزبائف المبحوثيف.
 .2توجد عالقة ارتباط معنوية لمبيع الشخصي المبتكر في تحقيؽ رضا الزبائف المبحوثيف.

 .3توجد عالقة ارتباط معنوية لتنشيط المبيعات المبتكر في تحقيؽ رضا الزبائف المبحوثيف.
 .4توجد عالقة ارتباط معنوية لمعالقات العامة المبتكرة في تحقيؽ رضا الزبائف المبحوثيف.
الفرضية الرئيسة الثانية

((يوجد تأثير معنوي لعناصر المزيج الترويجي المبتكر مجتمعة في تحقيق رضا الزبون))

تتفرع منيا الفرضيات الثانوية اآلتية:

 -1توجد عالقة تأثير معنوية لإلعالف المبتكر في تحقيؽ رضا الزبائف المبحوثيف.
 -2توجد عالقة تأثير معنوية لمبيع الشخصي المبتكر في تحقيؽ رضا الزبائف المبحوثيف.
 -3توجد عالقة تأثير معنوية لتنشيط المبيعات المبتكر في تحقيؽ رضا الزبائف المبحوثيف.
 -4توجد عالقة تأثير معنوية لمعالقات العامة المبتكرة في تحقيؽ رضا الزبائف المبحوثيف.
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سادساً  :الدراسات السابقة

 .1دراسة (عبداهلل )2007 ،
" العالقة بين المزيج الترويجي المبتكر ودوافع الشراء وانعكاساتها عمى الوالء لمعالمات دراسة تحميمية لعينة من
مستخدمي الهواتف النقالة في مدينة الموصل "

سعت ىذه الدراسة الى إعداد استراتيجية ترويجية فعالة لعناصر المزيج الترويجي وبخاصة إذا ما اقترنت بأفكار

مبتكرة يتـ توظيفيا في إعداد رسالة ترويجية تكوف منسجمة مع االختالؼ في دوافع الشراء التي تحدد نمط السموؾ
الشرائي لمزبائف وعالقتيـ بالعالمات المختمفة .وأوصت الدراسة بضرورة أف تتبنى المنظمات في البيئة المدروسة
فمسفة الترويج أالبتكاري بجميع عناصره كونو األساس في ديمومة عمؿ المنظمة وضماف استمرارىا وبقائيا ولما لو

مف انعكاسات عمى دوافع الشراء وتحقيؽ الوالء لمعالمة .

 .2دراسة ()Michaut, 2004
Consumer Response To Innovative Products With Application To Foods
" استجابة الزبائن لممنتجات المبتكرة بالتطبيق عمى األغذية "
سعت ىذه الدراسة إلى طرح رؤية جديدة حوؿ كيفية إدراؾ الزبائف لممنتجات المبتكرة مف الناحية النفسية وكيؼ

تؤثر عمى نجاح المنتج المبتكر المقدـ لمسوؽ ،حيث حددت الدراسة مجموعة مف المتغيرات تدور حوؿ المنتج
وعدت خصائص ليا تأثيرات مؤكدة عمى مدى قبوؿ الزبوف واستجابتو لتمؾ المنتجات.
المبتكر ّ
 -3دراسة (رضا )2013 ،

" االيصاء التسويقي وتكنولوجيا المعمومات واثرهما في رضا الزبون – دراسة استطالعية لشركات النسيج في

العراق "

ىدفت ىذه الدراسة الى تناوؿ االيصاء التسويقي وتكنولوجيا المعمومات واثرىما في تحقيؽ رضا الزبوف،ولغرض

تحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ وضع مخططاً فرضياً يحدد طبيعة العالقة بيف ابعاد المتغيرات مف اجؿ الكشؼ عف

طبيعة العالقة  ،وتوصمت الدراسة الى مجموعة مف االستنتاجات ابرزىا  ،يوجد تأثير لاليصاء التسويقي وتكنولوجيا

المعمومات في تحقيؽ رضا الزبوف في الشركات المبحوثة .
 -4دراسة )(Levering & Liljander, 2005
Does Relationship Marketing Improve Customer Relationship Satisfaction and Loyalty
" هل يحسن التسويق بالعالقة ،عالقة الزبون بالرضا والوالء؟ "
استيدفت الدراسة التحقؽ مف إستراتيجية التسويؽ بالعالقة في البنوؾ وتحميؿ تنفيذىا الذي يقود إلى تحسيف إدراؾ

الزبوف في عالقتو بالبنؾ لزيادة والئو تجاىو .وشمؿ المسح نوعيف مف الزبائف ىما الزبائف األكثر ربحية التي تتأثر
ببرامج تسويؽ العالقة ،والزبائف األقؿ ربحية التي ال تتأثر ببرامج التسويؽ بالعالقة .ومف أىـ النتائج التي توصمت

إلييا الدراسة أف والء الزبائف األكثر ربحية أكبر مف والء الزبائف األقؿ ربحية التي ال تتأثر ببرامج التسويؽ بالعالقة
وىذا مؤشر عمى أف إستراتيجية التسويؽ بالعالقة تمعب دو اًر كبي اًر في المحافظة عمى الزبائف وكسب والئيـ.
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عمى الرغم من استفادة الدراسة الحالية من الدراسات المتعمقة بالموضوع المعروض ومساهمتها في في صياغة

منهجية الدراسة إال أن ما يميزها نقطتان:

 .1تناوليا لموضوع الترويج المبتكر واثره في رضا الزبوف وىو ما لـ تتطرؽ إليو الدراسات المتعمقة بموضوع دراستنا
الحالية في حدود اطالع الباحث .
 . 2الدراسة الحالية تحاوؿ تطبيؽ مفاىيـ حديثة في مجاؿ إدارة التسويؽ في المنظمات العراقية وكونو مف البحوث

القميمة التي تناولت اثر االبتكار في عناصر المزيج الترويجي وأثره في ارضاء الزبائف بالنسبة لممنظمات في

البيئة العراقية .
سابعاً :اسموب جمع البيانات

اعتمد الباحث عمى عمى المنيج الوصفي والتحميمي في الدراسة مف خالؿ المسح المكتبي وذلؾ لالستفادة مف

المراجع والمصادر لبناء الجانب النظري  ،وكذلؾ استخدمت االستبانة لجمع البيانات مف الميداف المبحوث وتحميميا
احصائياً الختبار فرضيات الدراسة .
ثامناً :مجتمع البحث وعينته

يتمثؿ مجتمع البحث بعدد مف الزبائف المشتركيف في شركة اسياسيؿ لالتصاالت  ،لذا فقد تـ االعتماد عمى

االستبانة لجمع البيانات  ،وقاـ الباحث بتوزيع االستمارة عمى افراد عينة البحث البالغ عددىـ ( )70استمارة وبمغ
عدد االستمارات الصالحة لمتحميؿ االحصائي ( )60استمارة وبمعدؿ االستجابة ( ، )%86وتضمنت المحور االوؿ
عمى البيانات الشخصية لالفراد عينة الدراسة ( العمر  ،الجنس  ،التحصيؿ الدراسي ) وتضمف المحور الثاني عمى
العبارات المتعمقة بعناصر المزيج الترويجي المبتكرة  ،فيما اشتمؿ المحور الثالث عمى العبارات المتعمقة برضا
الزبوف واستخداـ مقياس ليكرت الخماسي في قياس ابعاد الدراسة .
تاسعاً :اساليب التحميل االحصائي

مف اجؿ التوصؿ الى مؤشرات دقيقة تخدـ اىداؼ الدراسة وفرضياتيا  ،فقد تـ االعتماد عمى مجموعة مف االدوات

االحصائية تتمثؿ باالتي :

 -1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ لوصؼ متغيرات الدراسة
وتشخيصيا .
 -2معامؿ االرتباط (بيرسوف) الغراض قياس قوة العالقة بيف متغيرات الدراسة .
 -3معامؿ االنحدار البسيط الغراض قياس قوة التأثير بيمف متغيرات الدراسة.
 -4استخداـ اختبار ( )Fلتحديد العالقة التأثيرية بيف متغيرات الدراسة .
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المحور الثاني  :الجانب النظري

اوالً  :مفهوم التسويق االبتكاري

أصبح التسويؽ االبتكاري احد مفاتيح النجاح في بيئة االعماؿ الحالية التي تتسـ بالمنافسة الشديدة  ،وكذلؾ

تغير وتجدد حاجات ورغبات الزبائف باستمرار فتبني مفيوـ التسويؽ االبتكاري اصبح متطمب ميـ يمكف مف خاللو
جذب الزبائف والمحافظة عمييـ مف خالؿ تحقيؽ رضاىـ .

وقبؿ الدخوؿ الى مفيوـ التسويؽ االبتكاري البد مف اعطاء مفيوـ لالبتكار اذ يعرؼ (عبداهلل )35 : 2007 ،
االبتكار ( )Creativityبأنو شيء جديد غير ما ىو عميو في السابؽ  ،وقد عرؼ

( Hill & Jones,

 ) 2001:224االبتكار بأنو القدرة عمى تقديـ اكبر عدد ممكف مف المنتجات الجديدة وبسرعة اكبر قياسا بالمنافسيف
وبما يحقؽ زيادة في الحصة السوقية لممنظمة  .وقد حدد (القريوتي )11:2005 ،االبتكار عمى انو يقتصر عمى
طرح االفكار الخالقة والتي تمثؿ رؤية جديدة لألشياء او لطرائؽ العمؿ .
اف االبتكار التسويقي يركز عمى النشاط التسويقي واساليب العمؿ التسويقي وال سيما ما يتصؿ بعناصر المزيج
التسويقي وما تقوـ بو المنظم ة مف اساليب وطرؽ واجراءات او استخداـ معدات واآلت تساىـ في خمؽ حالة جديدة

تسويقياً سواء في مجاؿ المنتوج أـ التوزيع اـ الترويج وىكذا فاف استحداث طريقة جديدة في تقديـ الخدمة ىو ابتكار
تسويقي  ،توزيع المنتوج بطريقة آلية ىو ابتكار تسويقي  ،ابتداع طريقة تسعير تعزز القيمة ىو ابتكار تسويقي ،
كذلؾ ابتكار طريقة لالتصاؿ الترويجي مف خالؿ الحفالت الخاصة لعينة مف الزبائف ىو ابتكار تسويقي  ،وىكذا
فأف أي فعؿ مميز ومتفرد في مجاؿ التسويؽ يجعؿ المنظمة مختمفة عف اآلخريف في السوؽ يدخؿ في مجاؿ
االبتكار التسويقي).(Tollin ,2002:68

وقبؿ الوقوؼ عمى مفيوـ التسويؽ االبتكاري البد مف االشارة ىنا الى اف ىناؾ العديد مف الكتابات التي تناولت

االبتكار التسويقي بتعمؽ  ،نظ اًر الىميتو في مجاؿ التسويؽ وذلؾ لما لو تأثير ايجابي عمى نجاح المنظمات

تسويقياً ،اياً كاف نوعيا وحجميا في العصر الحالي  ،باعتباره عصر ثورة المعمومات والمنافسة الشديدة  ،حتى

اصبح االمر بالنسبة لممنظمات بشكؿ عاـ اما االبتكار في مجاالت التسويؽ او االندثار في ظؿ المنافسة الشديدة

(السرحاف .)31 : 2005 ،

ويعرؼ (خموط  )44 : 2013 ،التسويؽ االبتكاري عمى انو وضع االفكار الجديدة وغير التقميدية موضع
التطبيؽ والممارسة التسويقية  ،وقد ينصب االبتكار عمى احد عناصر المزيج الترويجي او كالىما في اف واحد ،
لذلؾ سوؼ تركز الدراسة الحالية عمى االبتكار في عناصر المزيج التروجي  .ويعتبر التسويؽ االبتكاري احد مفاتيح

النجاح لممنظمات في بيئة االعماؿ خصوصاً في التخطيط االستراتيجي لممنظمة وفي المنتجات الجديدة والخدمات

()Jim&Climmer,2004:7

ولعل التقدم السريع الذي تشيده شركات االتصاؿ في وقتنا الراىف لـ يكف ليظير بيذه الصورة الممموسة اال

عف طريؽ استخداـ شركات االتصاالت لطاقاتيا وامكانياتيا المتجددة وافكارىا التسويقية المبتكرة لمحصوؿ عمى اكبر
عدد مف الزبائف وتحقيؽ اىدافيا .
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ثانياً  :اهمية التسويق االبتكاري
اف االبتكار ىو عامؿ ىاـ لمحفاظ عمى تنافس المنظمة عمى المدى الطويؿ اذ اف عمى المنظمات التي تتنافس
في االسواؽ الديناميكية مع تقنيات متحركة بسرعة يجب عمييا أف تقابؿ خطر تغمب المنافسيف عمييا  ،وىذا ال

يتحقؽ اال مف خالؿ االبتكار اذ يعد االبتكار مفتاحاً رئيسياً الزدىار العمؿ والسيما بعد التغير المستمر في حالة
المعرفة والتقنيات وطمب المستيمؾ  ،واف حضور سوؽ جديد وعروض انتاج مغرية والقابمية في اجتذاب حجـ طاقة
معينة

واالحتفاظ

بيا

سوؼ

يسمح

لممنظمات

بالحفاظ

عمى

ىوامش

ربح

ونمو

مبيعات

( .)Soosay & Hyland, 2004: 41كما رأى كؿ مف (عمي وجواد  )80: 2002 ،اف تزايد العناية باالبتكارات
التسويقية شجع المنظمات عمى تقديـ منتجات جديدة ومبتكرة وذلؾ لعدة اسباب منيا :

 -1اف االبتكارات السمعية الجديدة تؤدي الى تدعيـ الموقؼ التنافسي لممنظمة في السوؽ .
 -2اف ابتكار المنتج الجديد يعد مف الوسائؿ الميمة لمنمو االقتصادي .

 -3اف االبتكار الحقيقي سوؼ ينعكس عمى شكؿ الصناعة في السوؽ ويؤثر في امكانية بقاء العديد مف المنظمات
أو إنسحابيا .

وبسبب االىمية القصوى لموضوع التسويؽ االبتكاري فإف (الفيادي  )8 : 2005 ،يعد االبتكار في مجاؿ

التسويؽ بعناصره المختمفة (منتج  ،سعر  ،ترويج  ،توزيع) مف أىـ النقاط التي يتـ التركيز عمييا والعناية بيا

وتوظيفيا مف قبؿ المنظمات وفي جميع دوؿ العالـ حتى االجنبية منيا وذلؾ لتحقيؽ العديد مف الفوائد  ،والسيما في

خمؽ الميزة التنافسية .

رابعاً  :عناصر المزيج الترويجي المبتكر
يدور نشاط الترويج حوؿ االتصاالت بيف المنظمة والزبائف  ،كما يعتبر الترويج مف العناصر الحيوية في

المنظمة ،فيو يسعى إلى تحقيؽ االتصاؿ بينيا وبيف الجميور المستيدؼ ،عف طريؽ إيصاؿ معمومات تتعمؽ بباقي

عناصر المزيج التسويقي مف المنظمة إلى زبائنيا .ويعد الترويج أحد عناصر المزيج التسويقي الموجية نحو السوؽ

بوصفو اتصاالً يستيدؼ اإلقناع بالخدمة لزيادة المبيعات والحصة السوقية .
ويعرؼ الترويج بأنو عممية اتصاؿ إلقامة والحفاظ عمى عالقات مف خالؿ إعطاء معمومات واقناع جميور أو
أكثر مف جميور (ابو جمعة  ) 189 : 2003 ،فعممية الترويج تنطوي عمى ابراز خصائص السمعة أو الخدمة

المروج ليا بطريقة ابداعية مبتكرة  ،ثـ إقناع الزبوف بيذه الخصائص التخاذ قرار الشراء عف طريؽ تدفؽ المعمومات

مف المنظمة إلى الزبوف بشكؿ مباشر أو غير مباشر.

ويعرؼ(عب ػػداهلل  )36 : 2007 ،الت ػػرويج المبتك ػػر بأن ػػو اس ػػتخداـ وس ػػائؿ وأس ػػاليب جدي ػػدة ف ػػي عناص ػػر المػ ػزيج

الترويجػػي أي ابتك ػػار األفك ػػار الجدي ػػدة وتوظيفي ػػا فػػي عناص ػػر المػ ػزيج الترويج ػػي التقميديػػة المتع ػػارؼ عمييػػا إذ تق ػػدـ

المنظمة رسالة ترويجية بإطار جديد مميز وغير مألوؼ قادر عمى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 .1جذب انتباه الجميور المستيدؼ بشكؿ اكبر وتعميؽ االتصاؿ معو.

 .2تعزيز المشاعر الموجودة تجاه العالمة المروج ليا لدى الجميور المستيدؼ.
 .3بناء صورة لمعالمة في أذىاف زبائنيا مع مكانتيا.
 .4بناء قيمة لمعالمة تعزز مف أسيميا في السوؽ.
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كليت بغذاد للعلوم االقتصاديت الجامعت

ويمكف تحقيؽ االبتكار في الترويج مف خالؿ اآلتي (اوسمو :)247-246 : 2010 ،
 -1الوعد االبتكاي  :أي القيمة الفعمية لمسمعة أو التي يسعى االعػالف الػى ايصػاليا لممسػتيمكيف إذ يػتـ تقػديـ جػوىر
الرسالة االعالنية االبتكاريػة عمػى شػكؿ م ازيػا ومنػافع تتمتػع بيػا ىػذه السػعمة  ،وفػي ضػوء ىػذه الوعػود يػتـ تكػويف

الرسالة االبتكارية  ،وعمى سبيؿ المثػاؿ قامػت شػركة  Simplicityبتقػديـ اعػالف كػاف اليػدؼ منػو (( تثبيػت حالػة
باترونات الشركة بمثابة الحؿ لمشكالت الموضة التي تواجو المرأة العصرية اليوـ )) وبيػذا كػاف الوعػد االبتكػاري

كما يأتي (( اف باترونات الشركة تضع نياية لممعاناة المترتبة عمى البحث عف مالبس ذات طُ ِرَز مالئمة وبكافة
االحجاـ وباسعار متعدلة ))

 .2دعـــم االدعـــاء  :اف دع ػػـ االدع ػػاء ى ػػو بمثاب ػػة تأكي ػػد لمص ػػداقية الرس ػػالة االعالني ػػة فف ػػي المث ػػاؿ الس ػػابؽ لش ػػركة
 simplicityورد الػػنص اآلتػػي كػػدعـ لالدعػػاء (( اف باترونػػات شػػركتنا مبسػػطة الػػى درجػػة اف مػػف يتابعيػػا خطػػوه

بخطػػوه يسػػتطيع اف يحصػػؿ عمػػى بدلَ ػوُ ذات ط ػراز ح ػديث وفػػي غضػػوف سػػاعات ،بكمفػػة اقػػؿ مػػف مثيالتيػػا فػػي
المتاجر  ،واف مف جرب طريقتنا في التفصيؿ والخياطة ىو اليوـ في غاية السعادة فالكتموؾ الخاص بالشػركة قػد
أصبح موضة بحد ذاتو ))
 .3االسموب االبداعي  :فاف االستيراتيجية االبتكارية يجب اف تتضػمف وصػفا لنبػرة مرحػو  ،اودراماتيكيػة او احترافيػة
سواء كاف االعالف مسموعاً او مقروءاً فالحركة وااليقاع والموف المميز ىي اضافات ضرورية .

ويجب االشارة الى اف االبتكار في مجاؿ الترويج ال يقتصر عمى عنصر االعالف فقػط ولكػف يشػمؿ ايضػا بقيػة

عناصػػر المػزيج الترويجػػي  ،وتماشػػياً مػػع الميػػداف المبحػػوث سػػوؼ يػػتـ التركيػػز عمػػى االبتكػػار فػػي (االعــالن  ،البيــع

الشخصي  ،تنشيط المبيعات  ،العالقات العامة)

أ -االعالن المبتكر

اإلعالف المبتكر ىو اإلعالف الذي يحوي توليفة مف األفكار القيمة المبتكرة القادرة عمى الربط بيف منافع العالمة

التي يمكف اف تقدميا مع رغبات الزبائف بطريقة فنية رائعة وغير تقميدية تجعؿ القارئ أو المشاىد أو المستمع يتوقؼ
وينظر ويصػغي ويسػتجيب لإلعػالف .كمػا اف اإلعػالف المبتكػر مػف خػالؿ عنوانػو ومحتػواه يحػوي المثيػرات التػي تثيػر

دوافع الشراء لدى الزبوف( .عبداهلل  )37 : 2007 ،واالبتكار في مجاؿ اإلعػالف يمكػف أف يػدعـ أو يسػاند االبتكػار

في مجاؿ أو أكثر مف مجاالت التسويؽ االبتكاري األخرى ،فانو البد مف إيصاؿ االستخدامات الجديدة لمزبائف ،مثال
عند تطوير منتج جديد يجػب المجػوء إلػى القيػاـ بحممػة إعالنيػة ابتكاريػة ،ميمتيػا األساسػية خمػؽ إدراؾ و وعػي ليػذا
المنتج الجديد في أذىاف الزبائف وبياف الفائدة مف إبتكار ىذا المنتج (عكروش و عكروش )365 : 2004،

واف مبػػدعي االعالنػػات وىػػـ المخػػرج الفنػػي وصػػاحب حقػػوؽ الطبػػع والمصػػور وآخػػروف  ،يجػػب اف يطػػوروا فك ػرة

كبيرة وىو مفيوـ يعبر عف سمات المنتج او الخدمة والمنظمػة باسػموب مفيػوـ يجػذب العنايػة واالىتمػاـ وقابػؿ لمتػذكر
ويعػ ّػد االلتمػػاس االعالنػػي او االستحسػػاف االعالنػػي ىػػي الفك ػرة المركزيػػة لالعػػالف إذ اف بعػػض المعمنػػيف يسػػتخدموف
التماساً عاطفياَ ًً بشكؿ كامؿ بموف دراماتيكي بينما يمقي أخػروف الوقػائع عمػى اذاف المسػتمعيف كالقػذائؼ ( solmon

. )& stuart 2000 : 478-479
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إف مدى نجاح أي إعالف ابتكاري جديد وقدرتو عمى التأثير عمى الجميور المستيدؼ ،يرتبط بإمكانية وضع

البرنامج الناجح الذي يتوافؽ مع أىداؼ المنظمة وكذلؾ عمى األشخاص المصمميف لمرسالة اإلعالنية ،حيث يجب
االعتماد عمى األشخاص المبدعيف ذوي القدرات االبتكارية الفريدة لضماف الحصوؿ عمى عمؿ ناجح .وىناؾ
بعض المالحظات يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار في اإلعالف االبتكاري أىميا(خموط : )45-44: 2013 ،
 -1جذب انتباه المشاىد واثارة اىتمامو باألشياء الغريبة وغير المألوفة .
 -2استخداـ نوع مف الفكاىة والكوميديا بشكؿ مبتكر في اإلعالف .
 -3اختبار اإلعالف المبتكر قبؿ تعميـ استخدامو .
 -4استخداـ األسموب غير المباشر في اإلعالنات ألنو عادة ما يكوف أكثر فعالية في نقؿ ما يجب نقمو لمجميور.
 -5إثارة فضوؿ المشاىد وتشويقو لرؤية اإلعالف إلى نيايتو .
 -6يجب أف يأخذ اإلعالف االبتكاري في االعتبار القيـ االجتماعية واألخالقية السائدة في المجتمع الذي يتـ

استخدامو فيو ،باإلضافة إلى ما ىو مقبوؿ وما ىو مرفوض ،بحيث ال يدخؿ في مجاؿ المرفوض ،حتى ولو

كاف االبتكار يبدو أنو سيحقؽ أثر غير عادي عمى فعالية اإلعالف .
 -7تجنب اإلعالف االبتكاري الذي يسيء إلى المنافسيف بشكؿ أو بآخر .
 -8االبتكار في العنواف الرئيسي في اإلعالف البد أف يكوف قاد اًر عمى الداللة عمى جوىر الرسالة االعالنية .
ب -االبتكار في البيع الشخصي

يمثؿ البيع الشخصي تمؾ العممية التي تتـ مف خالؿ االتصاؿ الشخصي والمباشر بيف رجاؿ البيع و الزبائف

لحثيـ واقناعيـ عمى شراء السمعة أو الخدمة .ورجؿ البيع ىو عنصر أساسي وميـ في تفعيؿ عممية البيع ،فيو

يمثؿ المنظمة ويعتبر نقطة الوصؿ بينيا وبيف زبائنيا ،لذلؾ عمى المنظمة دائما االىتماـ واالعتناء باختيار رجاؿ
البيع ذوي المواىب الحقيقية لمتفاوض والبيع اوستمالة المستيمكيف وابتكار أساليب جديدة لمتعامؿ معيـ .فرجؿ البيع
المتفوؽ يمكنو في الغالب بيع مف  2إلى  10أضعاؼ ما يبيعو رجؿ البيع العادي (خموط . )45 : 2013 ،
ونضيؼ بعض االمثمة عف االبتكار في ىذه االداة الترويجية بيدؼ زيادة احتماالت نجاح العممية البيعية:
 -1الحصوؿ عمى معمومات عف الزبائف المرتقبيف :البحث عف زبائف جدد مف اىـ االىداؼ التي يسعى الييا البيع
الشخصي ،وتبذؿ المنظمات جيودا كبيرة مف اجؿ انجاح جيود العممية البيعية .وتستخدـ المنظمات طرقا مبتكػرة

فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ ذلػػؾ .فمقػػد ابتكػػرت شػػركة  Toyotaلصػػناعة السػػيارات طريقػػة جديػػدة لمحصػػوؿ عمػػى الزبػػائف
المػرتقبيف لشػراء سػػيارتيا المكػػزس الجديػػدة التػػي طرحتيػػا فػػي الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة فػػي اوائػػؿ التسػػعينات مػػف
القػػرف العش ػريف ،وتقػػوـ الطريقػػة عمػػى فك ػرة رعايػػة معػػرض لمعربػػات القديمػػة الكالسػػيكية .افتػػرض مسػػوقو المنػػتج
الجديػػد اف النػػاس الػػذيف يػػذىبوف إلػػى معػػرض السػػيارات القديمػػة لػػدييـ رغبػػة فػػي السػػيارات المثيػرة لالنتبػػاه وقػػد تػػـ

اإلعػػالف عػػف المعػػرض وكػػاف ثمػػف تػػذكرة الػػدخوؿ لممعػػرض( )15دوال اًر ،وكػػاف تحديػػد ثمػػف التػػذكرة وسػػيمة لقصػػر
الجميور المستيدؼ عمى المقتدريف منيـ  .وعند دخػوؿ ال ازئػر المعػرض يػدوف اسػمو وعنوانػو فػي سػجؿ الػزوار ،

وقد اصبح ىذا السجؿ قاعدة بيانات الرساؿ البريد لمزبائف المرتقبيف لمعالمة الجديدة .
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 -2الرد عمى االعتراضات :يعتبر الرد عمى االعت ارضػات المقدمػة مػف الزبػوف حػوؿ المنػتج المعػروض لمبيػع خطػوة
أساس ػػية م ػػف خطػ ػوات العممي ػػة البيعي ػػة ،ب ػػؿ أف نج ػػاح العممي ػػة يتوق ػػؼ عم ػػى نجػػػاح رج ػػؿ البي ػػع ف ػػي ال ػػرد عم ػػى
االعتراضات ،فإذا ما نجح رجؿ البيع في ذلؾ بطريقة مبتكػرة فػاف الخطػوة التاليػة قػد تتمثػؿ باقتنػاع الزبػوف بشػراء
المنػػتج المعػػروض .وتعتمػػد القػػدرة فػػي الػػرد عمػػى االعت ارضػػات عمػػى ميػػارة رجػػؿ البيػػع وذكائػػو فػػي إ ازلػػة العقبػػات
واالعتراضات كافة مف جانب الزبوف (عبداهلل .)50 : 2007 ،
ت -االبتكار في تنشيط البيعات

ىناؾ العديد مف الطرؽ المتاحة لدفع الزبوف لالستجابة النيائية ،فاإلعالف يولد االىتماـ ويمكف اف يقدـ

تفاصيؿ لجمب الزبوف إلى متجر البيع ،وفي الوقت نفسو فاف رجؿ البيع يستخدـ وسائؿ اخرى مكممة لالعالف وىي

عبارة عف مجموعة حوافز موجية الثارة الدوافع لدى الزبائف وتحقيؽ االستجابة السموكية المتمثمة بشراء منتج معيف
والتي تكوف بشكؿ مفاجيء ودوف تخطيط مسبؽ مف قبؿ الزبوف ،وىذا يعتمد عمى نوع الحوافز المقدمة التي تثير
الدوافع الموقفية لدى الزبوف(عبداهلل .)51 :2007 ،
ويعد تنشيط المبيعات مجاال خصبا لالبتكار في التسويؽ .وتحاوؿ المنظمات جاىدة أف تأتي بوسائؿ مبتكرة

فيو ،بحيث تتميز عف غيرىا وتحقؽ اليدؼ المرجو منو .ومف بيف الوسائؿ المبتكرة التي يمكف المجوء إلييا في
مجاؿ تنشيط المبيعات (لحوؿ : )237 :2008،

 -1حافز المستخدـ المتكرر :حيث يتـ مكافأة الزبوف الذي يقوـ بتكرار الشراء لمنتوج معيف ،ويؤدي ىذا األسموب
إلى إيجاد والء مف قبؿ الزبوف لمتعامؿ مع منظمة معينة ،وعادة ما تستخدـ ىذه الوسيمة مف طرؼ المنظمات
الخدمية .

 -2المسابقات واأللعاب :حيث يتنافس المستيمكوف لمحصوؿ عمى جوائز تعتمد عمى مياراتيـ التحميمية أو

اإلبداعية ،وىي تستخدـ بيدؼ زيادة الحركة والتجوؿ في متاجر التجزئة ،وزيادة تكرار تعرض الزبائف لمرسائؿ

الترويجية .
وعمى صعيد الميػداف المبحػوث سػوؼ نسػتعرض أحػد أسػاليب تنشػيط المبيعػات المسػتخدمة فػي السػوؽ المحميػة،

حيػػث تقػػوـ شػػركة أسػػيا سػػيؿ لخػػدمات االتصػػاالت لميػػاتؼ النقػػاؿ بإتبػػاع أسػػموب فيػػو نػػوع مػػف االبتكاريػػة لمتػػرويج عػػف
منتجيا (خطوط االتصاؿ) ،حيث تقوـ الشركة منذ بداية دخوليا السوؽ المحمية بتخفيض أسعار منتجيػا خػالؿ شػير
رمضػػاف المبػػارؾ ،وقػػد حققػػت الشػػركة مكاسػػب متعػػددة بإتباعيػػا ىػػذا األسػػموب ،فقػػد زادت مبيعاتيػػا مػػف ىػػذا المنػػتج،
وزادت مبيعػػات أجػػور خدمػػة االتصػػاؿ كمػػا أف ىػػذا األسػػموب سػػاىـ فػػي زيػػادة الطمػػب عمػػى العالمػػات المختمفػػة مػػف
اليواتؼ النقالة وبحسب اختيارات الزبائف لمعالمات المفضمة (عبداهلل . )53 : 2007 ،

ث -االبتكار في العالقات العامة

يمكػػف أف يخمػػؽ االبتكػػار فػػي العالقػػات العامػػة وعي ػاً عام ػاً مػػؤث اًر بشػػكؿ أكبػػر قياس ػاً بػػاإلعالف نظ ػ اًر الف ىػػذا

النشاط يحمؿ المزيد مف المصداقية ويثؽ بػو الجميػور بشػكؿ اكبػر ممػا يعػرض مػف خػالؿ اإلعػالف .كمػا اف النفقػات
المصروفة عمػى ىػذا النشػاط اقػؿ قياسػا بػاإلعالف ،فالمنظمػة ال تػدفع مػف اجػؿ الفضػاء أو الوقػت التػي تحصػؿ عميػو
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مف خالؿ الوسيمة .انيا تدفع فقط لموظفييا أو وكالة العالقات العامػة التػي تطػور وتػدير القصػص وتقػوـ بنشػرىا مػف

خالؿ وسائؿ اإلعالـ المختمفة ).)Kotler,2000,607

فاالبتكار في العالقات العامة يرتبط بصفة أساسية باالبتكار في الممارسات التسويقية األخرى ،ثـ اختيار ما
يتـ نشره ومتى يتـ نشره .كمثاؿ عمى ذلؾ شركة أمريكية قامت بعمؿ ابتكاري في مجاؿ إدارة الموارد البشرية ،وىو
خاص بتوظيؼ المعوقيف) ذوي االحتياجات الخاصة( فمف المألوؼ أف الشركات تختار المعوؽ الذي يالئـ وظيفة

معينة ،ولكف ىذه الشركة ال تختار المعوقيف لوظيفة معينة وانما قامت بإعادة تصميـ الوظيفة لتتالءـ مع خصائص
ذوي االحتياجات الخاصة ،وقد تـ نشر ىذا الخبر الذي أثر عمى الصورة الذىنية لمشركة ودعـ نشاط عالقاتيا
العامة  .فاالبتكار في مجاؿ العالقات العامة يمكف أف يساىـ في كسب وتأييد الجميور العاـ وتكويف اتجاىات
ايجابية نحو المنظمة .ومف وسائؿ االبتكار في العالقات العامة في الميداف المبحوث قامت الشركة المبحوثة
(اسياسيؿ) بتوزيع سمة غذائية عمى  12000عائمة عراقية فقيرة باالضافة الى االيتاـ كمبادرة لتعزيز العالقة العامة

مع جميورىا ()www.Asiacel.coml

وفـي النهايـة تجـدر االشـارة الػى اىميػة االنترنػت فػي عناصػر المػزيج الترويجػي المبتكػرة والػذي يعػد وسػيمة ترويجيػػة

مبتكػرة سػػيمت مػػف الميمػػة االتصػػالية بقاعػػدة مػػف الزبػػائف المسػػتيدفيف وادامػػة العالقػػة معيػػـ مػػف خػػالؿ تضػػميف مواقػػع

المنظمػػات عمػػى الشػػبكة العالميػػة بالمعمومػػات التفصػػيمية عػػف المنظمػػات ومنتجاتيػػا ،ومعمومػػات عػػف مواضػػيع مختمفػػة
تثير اىتماـ الزبائف وتقوي مف عالقتيـ ومع المنظمة.
ويمكف أف تساىـ ىذه األداة اإللكترونية في تفعيؿ عناصر المزيج الترويجي مف خالؿ ما تتميز بو ىذه الوسيمة

بوصفيا أداة توثيؽ لمبيانات والمعمومات عف الزبائف والمنظمة ومنتجاتيا وأنشطتيا الستثمارىا في إعداد رسائؿ
ترويجية أكثر شخصية وتحقؽ فاعمية أكبر في إحداث األثر أإلقناعي في سموؾ الزبائف وكسب والءىـ .
خامساً  :مفهوم رضا الزبون

يعد رضا الزبائف مف وجية النظر التسويقية مف اىـ المؤشرات التي تدؿ عمى نجاح المنظمة في التعامؿ مع
ُ
زبائنيا وقدرتيا عمى اشباع حاجاتيـ ورغباتيـ وكذلؾ المحافظة عمييـ وزيادة والئيـ .واف معرفة رضا الزبوف ال تتـ
اال عف طريؽ استخداميا  ،وفي حاؿ اصبح ىناؾ تكرار لعممية الشراء او الحصوؿ عمى المنتجات فانو يكوف راض
عنيا  ،وبالمقابؿ فاف عدـ الرضا لمزبائف يؤدي الى تحوليـ عف تبني المنتج  ،والحديث عنو بشكؿ سمبي (مسمـ ،

)28 : 2009

ويعرؼ ( )kotler & killer,2006:82رضا الزبوف بأنو شعور الشخص بالسعادة او الخيبة الناتجة مف مقارنة
مقدـ
االداء المدرؾ عف توقاعتو  .ويرى ( )Lee,2013:3أنو درجة الشعور اإليجابي المتولد لدى الزبوف نحو ّ
المنتج  /الخدمة .ويؤكد (جواد و حسيف  )58 : 2006 ،اف عمى المنظمة التي ترغب في النجاح في اسواؽ

المنافسة اليوـ يجب اف تجعؿ مف الزبوف النواة التي تدور حولو عممياتيا واف تبتعد عف المفيوـ التسويقي السابؽ

(المفيوـ البيعي) وتركز عمى المفيوـ التسويقي الحديث ،والذي يبدأ وينتيي بحاجات ورغبات الزبوف وكيفية
اشباعيا ،ويؤكد ( )Kotler&Armstrong,2005:17اف ىناؾ عالقة بيف اداء المنتج وتوقعات الزبوف والرضا
المتحقؽ لديو ويوضح الجدوؿ ( )1حاالت الرضا التي تتحقؽ عند الزبوف اثر التوقعات المحتممة .
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الجدول رقم ( )1العالقة بين اداء المنتج ورضا الزبون
الرضا المتحقق
اداء المنتج وتوقعات الزبون
عدم رضا الزبون
اداء المنتج اقل من توقعات الزبون
رضا الزبون
اداء المنتج مساوي لتوقعات الزبون
اداء المنتج اعلى من توقعات الزبون سعادة الزبون والتحدث لآلخرٌن باستحسان عن
المنتج

Source : Kotler , Philip, Armstong, gary, (2005) " Markiting an introduction " prentice
hall : p17.

يكونيا الزبوف عف المنتج
كما اشار(نجود )72،2006،إلى أف رضا الزبوف يتحقّؽ مف خالؿ التوقعات التي ّ
أو العالمة نتيجة تقييمو لمبدائؿ قبؿ اتخاذ قرار الشراء اعتماداً عمى خبراتو أو معمومات السابقة ،وبعد الشراء
واستخداـ المنتج يقوـ بمقػارنة ما يحمػػمو مف توقعات عف كفاءة المنتج وقدرتو عمى تمبية حاجاتو مع األداء الفعمي

سمبية وبالتالي عدـ الرضا فتوجيو
عممية االستخداـ فتكوف النتيجة
الذي أدركو مف
إيجابية وتقود إلى الرضا أو ّ
ّ
ّ
لمبحث عف بدائؿ أخرى  .ويرى الباحث مف خالؿ التعارؼ اعاله أف رضا الزبوف ىو ردة فعؿ ايجابي ناتجة عف
المقارنة بيف جودة المنتج المتوقعة واألداء الفعمي .

سادساً  :اهمية رضا الزبون

اف رضا الزبوف ىو الغاية التي تصب فييا كؿ جيود المنظمة سواء كانت انتاجية اـ مالية اـ تسويقية  ،وىي

بذلؾ تيدؼ الى تحقيؽ نجاح المنظمة في السوؽ االمر الذي ال يمكف تحقيقو دوف الفوز برضا الزبوف وذلؾ اف
رضا الزبوف ىو المبرر والسبب االساس الستمرار تعامؿ الزبائف مع ىذه المنظمة او تمؾ وبالتالي استمرارىا في ظؿ
بيئة ديناميكية متغيرة بشكؿ مستمر( .بريس والحميري.)380 : 2006،
وتنبع اىمية رضا الزبوف مف اىمية استمرار المنظمة وتحقيقيا لمربح وكسبيا لميزة تنافسية  ،ويجب عمى

االدارة اف تعرؼ اذا ما كاف ىدفيا اكتساب رضا الزبوف  ،اـ انيا تسعى لتقديـ خدمات ذات جودة عالية  ،ومف
الواضح اف رضا الزبوف وجودة الخدمة اصبحا ىدؼ مؤسسي بشكؿ متزايد ( .ابو موسى )62 : 2000 ،
أىمية رضا الزبوف تكمف في النقاط اآلتية:
وقد أشار (السميفاني  )88 : 2013 ،إلى أف ّ

المرجعية مع أداء الشركات المنافسة .
 -1الرضا ىو أحد المعايير المستخدمة في المقارنة
ّ
الء لمشركة .
 -2إف الزبوف الراضي يكوف موقفو إيجابيّػاً أكثر تجاه منتجات الشركة ويكوف أكثر و ً

يحسف مف سمعة الشركة مما يؤدي إلى جذب زبائف جدد إلييا .
 -3إف رضا الزبوف ّ
اإليجابية مف قبػؿ الزبػوف المػؤثرة
بحيتيا والكممة المنطوقة
ّ
 -4يؤدي رضا الزبوف إلى احتفاظ الشركة بالزبائف وزيادة ر ّ
في استقطاب زبائف جدد وتقميؿ المصروفات التسويقيػّػة.
ويؤكد (شفيؽ  )78 : 2005 ،اف اىمية رضا الزبوف تكمف في النقاط التالية :

 -1يؤدي زيادة رضا الزبوف الى زيادة االىتماـ بأوجو االنشطة التي تسبؽ عممية البيع و أثنائو وبعده.
 -2توطيد العالقة مع الزبائف .

 -3يساعد عمى دراسة مقترحات الزبائف وشكاوييـ وانتقاداتيـ .
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وأي منظمة تريد الحصوؿ عمى رضا الزبوف عمييا أف تحقؽ ست حاالت (العطاب -: )64 : 2002 ،

 -1التحدث مباشرة مع الزبوف  ،ومعرفة رضاه أو عدـ رضاه .

 -2إدارة وتوجيو أعماؿ المنظمة مف اجؿ الوصوؿ الى رضا الزبوف .
 -3اإلصغاء لكؿ ما يتعمؽ بالزبوف وتنفيذ توقعاتو .
 -4معرفة الرضا عف طريؽ التقدير والقياسات .

 -5تحقيؽ قيمة الخدمة لمزبوف مف خالؿ التفاعؿ معو .

 -6االعالف عف إنجازات المنظمة حتى تشعر الزبوف بأنيا مف المنظمات الجيدة .
سابعاً  :خطوات تحقيق رضا الزبون

يتأثر رضا الزبوف بشكؿ سريع بالعديد مف العوامؿ الداخمة والخارجية  ،اذ اف عممية تغيير رضا الزبوف وعدـ

رضاه يستمزـ مف المنظمات التي تيتـ بالزبوف وبكيفية ارضائو بايجاد طرؽ لمراقبة الرضا وقياسو وبشكؿ دقيؽ
ومستمر  ،الرتباط رضا الزبوف باستمرار المنظمة وبقائيا وتحقيؽ ارباحيا عمى االمد البعيد (رضا : 2013 ،
 ، )106كما تشير (السميفاني  )88 : 2013 ،اف خطوات تحقيؽ الرضا تتمثؿ باالتي :

 -4فيـ حاجػات الزبػوف :ومعنػاهُ اتصػاؿ الشػركة الػدائـ بػالزبوف سػواء الحػالي أو المحتمػؿ لمعرفػة العوامػؿ التػي تح ّػدد
السموؾ الشرائي ليذا الزبوف.

تدة لمزبوف :وتتمثؿ في الطرائؽ واألسػاليب التػي يسػتخدميا المسػوقوف لتعقػب آراء الزبػوف عػف الشػركة
 -7التغذية المر ّ
لمعرفة مدى تمبيتيا لتوقعاتو.
 -4القي ػػاس المس ػػتمر :أي قي ػػاـ الش ػػركة بإنش ػػاء برن ػػامج خ ػػاص لقي ػػاس رض ػػا الزب ػػوف مث ػػؿ نظ ػػاـ (

Customer

 )Satisfaction Matrices - CSMلتتبع رضا الزبػوف طػواؿ الوقػت بػدالً مػف معرفػة تحسػيف أداء الشػركة فػي

معيف.
وقت ّ

ويضيؼ ( )Evans , 2012 : 2بأف ىناؾ عدة خطوات لتحقيؽ رضا الزبائف ىي :
-1

التعامػػؿ الصػػادؽ مػػع الزبػػائف  :اذا لػػـ تػػتمكف المنظمػػة مػػف تقػػديـ منػػتج فػػي الوقػػت المحػػدد لمزبػػوف  ،فتقػػدـ

-2

االسػتماع لمزبػػائف  :فػػي كثيػػر مػف االحيػػاف يحتػػاج الزبػػوف الػى التحػػدث عػػف المنػػتج  ،حتػى لػػو كػػاف مخطػ

االعتذار عف بيع المنتج وبيذا سوؼ تكسب رضا الزبوف .

يجب اف تحاوؿ المنظمة االجابة عميو بموضوعية .

-3

عػػدـ التصػػرؼ مػػع الزبػػائف بط ػريقتيـ نفسػػيا  :اي يجػػب االجابػػة عمػػى االسػػئمة المعروضػػة مػػف قبػػؿ الزبػػوف

-4

بنػػاء عالقػػات شخصػػية مػػع الزبػػائف  :ينبغػػي اف ال يتعامػػؿ مػػع الزبػػائف عمػػى انيػػـ وسػػيمة لمػربح فقػػط  ،وانمػػا

بشكؿ فوري وسريع .

بناء عالقات شخصية معيـ والحصوؿ عمى بعض المعمومات الشخصية عف الزبائف الميميف .

-5
-6
-7

تنفيذ الوعود المبرمة مع الزبوف  :يتوجب عمى المنظمة عدـ تقديـ وعود ال تستطيع تنفيذىا.
يجب اف تكوف المنظمة عمى دراية واطالع ومعرفة تامة باحتياج الزبائف لممنتجات .

معرفة مايريد الزبائف  ،وتوقع احتياجاتيـ  ،وشكر الزبائف عمى تعامميـ مع المنظمة .
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اسػػتمرار متابعػػة الزبػػائف ومعرفػػة ارائيػػـ  :اذ يمكػػف االسػػتفادة مػف المعمومػػات واالفكػػار التػػي يقترحيػػا الزبػػائف

في تصميـ المنتجات وتطويرىا وتحسيف اداء المنظمة .
اذ تكمن اهية رضا الزبون في االحتفاظ بهم من خالل عناصر المزيج الترويجي واالبتكار فـي هـذا العناصـر التـي

بدورها سوف تعزز الثقة والعالقة بين الزبائن والمنظمة .
ثامناً :اثر المزيج الترويجي المبتكر عمى رضا الزبون

يمثؿ الزبوف أساس أي عممية تسويقية ،فالمنظمات تستوحي منو األفكار التي تبني عمييا ابتكاراتيا وتصمـ

عمى أساسيا مزيجيا التسويقي و الترويجي  ،كما أنيا تستغرؽ وقت كبير في التعمـ والبحث عف احتياجات ورغبات
زبائنيا الحالية والمستقبمية وفيميا ،لتقديـ عروض تشبع ىذه الرغبات وتحقؽ قيمة أفضؿ مف المنافسيف ،حتى أف

بعض المنظمات أصبحت تربط إنتاجيا بالزبائف الذيف أصبحوا يتحاوروف مع الباحثيف والمصمميف والميندسيف مف
أجؿ اخذ حاجاتيـ ورغباتيـ وآرائيـ بعيف االعتبار في عممية تطوير المنتجات ،أي أصبح ينظر لمزبائف عمى أنيـ
مبتكروف ،يأتوف باألفكار الجديدة حسب حاجاتيـ ورغباتيـ والمصمموف يقوموف بتحويميا إلى منتجات حسب تمؾ
الحاجة ،وىذا خالفا لمعالقة التقميدية التي كانت تستبعد الزبوف عف أي تدخؿ في عمؿ الباحثيف او المصمميف

(نجـ  .)334 : 2008 ،وتضيؼ ( خموط  )87 : 2013 ،بأنو يبقى اليدؼ مف المزيج التسويقي مرتك اًز أساسا

عمى إرضاء الزبوف وكسب والئو ،ويمكف بموغ ىذا اليدؼ مف خالؿ تفاعؿ مختمؼ متغيراتو  ،والمزج المتوازف ليذه
المتغيرات يؤدي في األخير إلى تحقيؽ قيمة اكبر لمزبائف وارضائيـ ثـ استمرار تعامميـ مع المنظمة  ،فالمزيج

الترويجي المبتكر يعد مف أىـ العناصر في العممية التسويقية التي تؤدي إلى إرضاء الزبوف والمحافظة عميو كزبوف
دائـ وخمؽ حمقة وفاء بينو وبيف المنظمة أو المنتج أو العالمة .
ومن خالل ما تقدم نالحظ أن قدرة التسويق عمى االتصال الفعال مع الزبائن وتسميم أعمى قيمة وتحقيق
الرضا لديهم يتحقق عن طريق االبتكار في عناصر المزيج الترويجي والتفاعل الفعال بين هذا العناصر هو ما

يولد القيمة المضافة لممنظمة ويخمق حمقة وفاء بينها وبين زبائنها.
المحور الثالث  /الجانب الميداني

اوالً  :نبذا تأريخية عن الميدان شركة (اسيا سيل) لالتصاالت
تأسست شركة آسياسيؿ لالتصاالت الخموية عاـ  1999عمى يد رجؿ األعماؿ العراقي المعروؼ األستاذ

فاروؽ مصطفى رسوؿ ،لتكوف بذلؾ أوؿ شركة اتصاالت عراقية خموية في العراؽ وفي عاـ  2011اعمنت و ازرة
اإلتصاالت العراقية بأف آسياسيؿ أفضؿ مشغؿ لمنظاـ العالمي لإلتصاالت المتنقمة  GSMفي العراؽ ,في عاـ
 2012أعمنت شركة ألتاي ) (Altaiالفرنسية ألبحاث التسويؽ أف آسياسيؿ ىي العالمة التجارية األولى في العراؽ
ليس في مجاؿ االتصاالت النقالة فحسب ،بؿ في جميع القطاعات وىو ما يعكس الحضور القوي لعالمة آسياسيؿ
التجارية وسمعتيا العريقة مف حيث الجودة والثقة والخدمة .تتضمف عروض الخطوط مسبقة الدفع عدداً مف حزـ
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العروض المعدلة لتناسب قطاعات مختمفة مف السوؽ -بما في ذلؾ الشباب والنساء وخدمة مبتكرة تستيدؼ مالييف

الزوار الذيف يزوروف الع ارؽ سنوياً .كما تقدـ آسياسيؿ خدمات خط الفاتورة لمشركات واألفراد .في كانوف االوؿ مف

عاـ  ،2014حصمت آسياسيؿ عمى جائزة افضؿ حممة لممسؤولية االجتماعية لمشركات في ميرجاف كومزميا الدولي

)(CommsMEAفي دبي تثمينا لبرامجيا الخيرية واالنسانية لدعـ الالجئيف والنازحيف في العراؽ و برامج تيدؼ

الى مساعدتيـ عمى التواصؿ مع بعضيـ البعض .وفي بداية عاـ  2015حصمت آسياسيؿ عمى رخصة تشغيؿ
خدمات الجيؿ الثالث ضمف نطاؽ شبكتيا في العراؽ لتقدـ مف خاللو جودة عالية في االتصاؿ الصوتي والفديو
وسرعة البيانات العالية الجودة. )www.Asiacill.comِ(.
ثانياً  :خصائص االفراد المبحوثين

يتبيف مف الجدوؿ ( )2اف وصؼ أفراد العينة وفؽ الجنس يتبيف أف الذكور يشكموف النسبة األكبر مف المجموع

الكمي ألفراد العينة ولكف بفارؽ بسيط ( )%60واف نسبة االناث اقؿ بنسبة ( )%40وىذا يدؿ عمى اف كال الجنسيف

يستخدماف خدمات اليواتؼ المحمولة ،كما نالحظ مف الجدوؿ اف غالبية افراد عينة البحث والبالغة نسبتيـ ()%70
تتراوح اعمارىـ ما بيف ( )30-20يمييا االفراد الذيف تتراوح اعمارىـ ( )39-31المرتبة الثانية وبنسبة ( )%13يمييا
الذيف تتراوح اعمارىـ ( )49-40المرتبة الثالثة وبنسبة ( )12في حيف شكؿ االفراد الذيف تتراوح اعمارىـ (50

فأكثر) النسبة االقؿ ( )% 5وىذا ما يشير اف اغمب االفراد ىـ مف الشباب و متوسطي العمر ييتموف بخدمات
اليواتؼ المحمولة  ،كما نالحظ ايضاً اف النسبة االكبر ىـ مف مف حممة المؤىالت العممية (البكالوريوس) اذ بمغت

نسبتيـ ( ، )%60واف ( )%13مف العينة مف حممة االعدادية  ،واف ( )%7مف العينة مف حممة الدبموـ العالي ،
واف ( )%12مف العينة حممة الماجستير  ،واف ( )%8مف حممة الدكتوراه  ،وىذا يدؿ عمى اف فئة االشخاص مف
حممة المؤىالت الجامعية ييتموف بخدمات اليواتؼ المحمولة .
الجدول رقم ( )2خصائص االفراد المبحوثٌن
الجنس
أنثى

ذكر
العدد

%

العدد

%

63

36

22

26

66-26

63-63

العمـر
 06فؤكثر

23-26

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

22

06

8

36

0

32

6

0

التحصٌل الدراسً
دبلوم

إعدادٌة

دبلوم عالً

بكالورٌوس

دكتوراه

ماجستٌر

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

8

36

6

6

63

36

2

0

0

32

0

8
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الجدوؿ مف اعداد الباحث
ثالثاً  :اختبار فرضيات الدراسة

تأتي مضاميف ىذا المحور استكماال لمعمميات الوصفية والتشخيصية واختبار سرياف مخطط الدراسة مف خػالؿ

التحقؽ مف صحة الفرضيات التي تشير إلى وجود عالقات تأثير مباشرة وغير مباشرة بيف متغيرات الدراسة ،وتحقيقػا
لذلؾ اعتمد أسموب تحميؿ االنحدار الذي يقوـ عمى تقدير العالقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعػة باعتمػاد
البرنػػامج اإلحصػػائي( ،)SPSSوف ػػي ضػػوء التسمسػػؿ ال ػوارد لفرضػػيات الد ارسػػة ومنيجيتيػػا ،س ػػوؼ نسػػتعرض نتػػائج
التحميؿ وفقا لممحاور اآلتية:

 – 1اختبار عالقات االرتباط بين عناصر المزيج الترويجي ورضا الزبون
رضا الزبون
*0.295
**0.342
**0.500
*0.310
1
المصدر :مف

جدول ( )3معامالت ارتباط بيرسون بين عناصر المزيج الترويجي ورضا الزبون
البٌع الشخصً االعالن المبتكر
تنشٌط المبٌعات
العالقات العامة
*
**
االعالن المبتكر
1
0.296
0.517
0.118
البٌع الشخصً
*0.296
1
**0.508
0.238
**
**
تنشٌط المبٌعات
0.517
0.508
1
0.214
العالقات العامة
0.118
0.238
0.214
1
رضا الزبون
*0.295
**0.342
**0.500
*0.310
إعداد الباحث في ضوء نتائج البرنامج اإلحصائي()SPSS

اسػػتنادا إلػػى مضػػموف الفرضػػية الرئيسػػية االولػػى التػػي تػػنص عمػػى (وجــود عالقــة معنويــة بــين عناصــر المــزيج

الترويجي وبين رضا الزبون) ،تـ احتساب معامالت ارتباط بيرسوف المعروضة في الجدوؿ اعاله .

ويتضح مف الجدوؿ اعاله اف جميع معامالت ارتباط بيرسوف بيف عناصر المزيج الترويجي مع رضا الزبوف في

العينػػة المدروسػػة ىػػي عالقػػات ارتب ػػاط معنويػػة ،امػػا بمسػػتوى معنويػػة  %1كمػػا ف ػػي حالػػة البيػػع الشخصػػي وتنشػػيط
المبيعػػات مػػع رضػػا الزبػػوف  ،او بمسػػتوى معنويػػة  %5كمػػا فػػي حالػػة االعػػالف المبتكػػر والعالقػػات العامػػة مػػع رضػػا
الزبوف .كؿ ذلؾ يثبت صحة فرضيات وجود عالقات ارتباط معنوية بيف عناصر المزيج الترويجي ورضا الزبوف.
 -2اختبار العالقة التأثيرية بين عناصر المزيج الترويجي في رضا الزبون
جدول()4تحميل العالقة التأثيرية لعناصر المزيج الترويجي في رضا الزبون
رضا الزبون
المتغٌر المستجٌب
المفسرة
المتغٌرات
F
T
Β
0.437
عناصر المزٌج التروٌجً مجتمعة
0.915
االعالن المبتكر
0.913
البٌع الشخصً المبتكر
1.158
تنشٌط المبٌعات المبتكر
0.521
العالقات العامة المبتكرة
T=1.67
F= 4.00

4.666
2.394
2.769
4.402
2.487
*P ≥ 0.05

المصدر :مف إعداد الباحث في ضوء نتائج البرنامج اإلحصائي()SPSS
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21.773
5.520
7.666
19.37
6.180
)d.f. =(58

R2
0.273
0.087
0.117
0.250
0.096
N= 60
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استنادا إلى مضموف الفرضية الرئيسية الثانية التي تػنص عمػى (وجـود تـأثير معنـوي لعناصـر المـزيج الترويجـي

في رضا الزبون ) ،وىػي فرضػية رئيسػية وبفرضػيات فرعيػة تتضػمف تػأثير االعػالف المبتكػر والبيػع الشخصػي المبتكػر

وتنشػػيط المبيعػػات المبتكػػر والعالقػػات العامػػة المبتك ػرة فػػي رضػػا الزبػػوف ،يػػأتي مضػػموف ىػػذا المحػػور الختبػػار عالقػػة
التػػأثير ،إذ اختبػػرت العالقػػة مػػف خػػالؿ معػػادالت االنحػػدار الخطػػي البسػػيط ،والتػػي شػػكمت عناصػػر الم ػزيج الترويجػػي
(مجتمعة مرة ومنفصمة مرة اخرى) المتغير المفسر ،في حيف مثؿ رضا الزبوف المتغير المستجيب ،ووضحت النتػائج

التقديرية ليا في الجدوؿ( )4اعاله :

ومف خالؿ معطيات الجدوؿ( )4تـ التوصؿ إلى النقاط اآلتية:
أ -عمى المستوى الكمي :يتضح مف تقدير معادلة انحدار رضا الزبوف عمى عناصػر المػزيج الترويجػي المبتكػر ،أف
ىناؾ تأثي ار معنويا لعناصر المزيج الترويجي المبتكر في رضا الزبوف ،واستدؿ عمى ذلؾ مػف خػالؿ قيمػة معامػؿ

االنحدار( ،)β=0.437والذي يعني إف زاد األوؿ بمقدار وحدة واحدة فسوؼ يزداد األخير بمقدار ( ،)%44وىػو
تػػأثير معنػػوي وفقػػا لقيمػػة ( )t=4.666التػػي تعتبػػر قيمػػة معنويػػة،ألنيا اكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة ( )1.67عنػػد
مستوى معنوية ( )0.05ودرجات حرية( ،)58فضال عف قيمة( )F= 21.77والتي ىي اكبر مف قيمتيا الجدولية
( ، )4.00وقػػد فسػػرت عناصػػر الم ػزيج الترويجػػي جػػزءا بسػػيطا مػػف تبػػايف رضػػا الزبػػوف وبمقػػدار معامػػؿ التحديػػد
( ،)R2=0.27وىذا يعني أف عناصر المزيج الترويجي المبتكر تفسر ما قيمتو %27مف التغير في رضا الزبوف
أما الجزء المتبقي فيعود إلى متغيرات عشوائية ال يمكف السيطرة عمييا ،أو إنيا غير داخمػة فػي أنمػوذج االنحػدار
أصال ،وىذا يعني تحقؽ الفرضية الرئيسية الثانية.
ب -عمى المستوى الفرعي:


تشير النتائج إلى وجػود تػأثير معنػوي لممتغيػر التفسػيري والمتمثػؿ بػاإلعالف المبتكػر فػي رضػا الزبػوف  ،واسػتدؿ

عمػى ذلػؾ مػف قيمػة معامػؿ االنحػدار ( ) β= 0.915والػذي يػدؿ عمػى أف زيػادة االعػالف المبتكػر بمقػدار وحػدة
واحػدة ،فػأف رضػا الزبػوف سػوؼ يػزداد بمقػدار ( )%91وىػو تػأثير كبيػر ومعنػوي وفقػا لقيمػة( )t = 2.934التػي
تعتبر قيمػة معنويػة،ألنيا اكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة ( )1.67عنػد مسػتوى معنويػة ( )0.05ودرجػات حريػة(،)58
فضػػال عػػف قيمػػة( )F=5.520والتػػي ىػػي اكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة ( ،)4.00وقػػد فسػػر االعػػالف المبتكػػر جػػزءا

بسػيطا مػػف تبػػايف التميػػز الػوظيفي بمقػػدار معامػػؿ التحديػػد ( ،)R2= 0.087أي أف ( )%9تقريبػػا مػػف االخػػتالؼ
المفسر في رضا الزبوف يعود إلى االعالف المبتكر ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكف السيطرة عمييػا ،

أو إنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصال  ،وىذا يعني تحقؽ الفرضية الفرعية األولى مف الفرضية الرئيسػية
الثانية.
 وتشػػير النتػػائج إلػػى وجػػود تػػأثير معنػػوي لممتغيػػر التفسػػيري والمتمثػػؿ بػػالبيع الشخصػػي المبتكػػر فػػي رضػػا الزبػػوف ،
واستدؿ عمى ذلؾ مف قيمة معامؿ االنحػدار ( ) β= 0.913والػذي يػدؿ عمػى أف زيػادة االعػالف المبتكػر بمقػدار

وحػدة واحػدة ،فػأف رضػا الزبػوف سػوؼ يػزداد بمقػدار ( )%91وىػو تػأثير كبيػر ومعنػوي وفقػا لقيمػة()t = 2.769
الت ػػي تعتب ػػر قيم ػػة معنوي ػػة ،ألني ػػا اكب ػػر م ػػف قيمتي ػػا الجدولي ػػة ( )1.67عن ػػد مس ػػتوى معنوي ػػة ( )0.05ودرج ػػات
حريػػة( ،)58فضػػال عػػف قيمػػة( )F=7.666والتػػي ىػػي اكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة ( ،)4.00وقػػد فسػػر االعػػالف
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المبتكػر جػزءا بسػيطا مػف تبػايف التميػز الػوظيفي بمقػدار معامػؿ التحديػد ( ،)R2= 0.117أي أف ( )%12تقريبػا
مف االختالؼ المفسر في رضا الزبوف يعود إلى البيع الشخصي المبتكػر ويعػود البػاقي إلػى متغيػرات عشػوائية ال
يمكف السيطرة عمييا  ،أو إنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصال ،وىذا يعني تحقؽ الفرضػية الفرعيػة الثانيػة
مف الفرضية الرئيسية الثانية.

 وتشػػير النتػػائج إلػػى وجػػود تػػأثير معنػػوي لممتغيػػر التفسػػيري والمتمثػػؿ بتنشػػيط المبيعػػات المبتكػػر فػػي رضػػا الزبػػوف ،
واستدؿ عمى ذلؾ مف قيمة معامؿ االنحػدار ( ) β= 1.158والػذي يػدؿ عمػى أف زيػادة االعػالف المبتكػر بمقػدار
وحدة واحدة ،فأف رضا الزبوف سوؼ يزداد بمقدار ( )%115وىو تأثير كبيػر ومعنػوي وفقػا لقيمػة ()t = 4.402
التػ ػػي تعتبػ ػػر قيمػ ػػة معنويػ ػػة،ألنيا اكبػ ػػر مػ ػػف قيمتيػ ػػا الجدوليػ ػػة ( )1.67عنػ ػػد مسػ ػػتوى معنويػ ػػة ( )0.05ودرجػ ػػات

حريػػة( ،)58فضػػال عػػف قيمػػة( )F=19.37والتػػي ىػػي اكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة ( ،)4.00وقػػد فس ػر االعػػالف
المبتكر جزءا بسيطا مف تبايف التميز الوظيفي بمقدار معامؿ التحديػد ( ،)R2= 0.25أي أف ( )%25تقريبػا مػف
االخػػتالؼ المفسػػر فػػي رضػػا الزبػػوف يعػػود إلػػى االعػػالف المبتكػػر ويعػػود البػػاقي إلػػى متغي ػرات عش ػوائية ال يمكػػف
السيطرة عمييا  ،أو إنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصػال  ،وىػذا يعنػي تحقػؽ الفرضػية الفرعيػة الثالثػة مػف

الفرضية الرئيسية الثانية.

وتشير النتائج إلى وجود تػأثير معنػوي لممتغيػر التفسػيري والمتمثػؿ بالعالقػات العامػة المبتكػرة فػي رضػا الزبػوف ،
واستدؿ عمى ذلؾ مف قيمة معامؿ االنحػدار ( ) β= 0.521والػذي يػدؿ عمػى أف زيػادة االعػالف المبتكػر بمقػدار
وحدة واحدة ،فأف رضا الزبوف سوؼ يزداد بمقدار ( )%52وىو تػأثير جيػد ومعنػوي وفقػا لقيمػة( )t=2.487التػي
تعتبر قيمة معنوية ،ألنيا اكبر مف قيمتيا الجدوليػة ( )1.67عنػد مسػتوى معنويػة ( )0.05ودرجػات حريػة(،)58

فضػػال عػػف قيمػػة( )F=6.180والتػػي ىػػي اكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة ( ،)4.00وقػػد فسػػر االعػػالف المبتكػػر جػػزءا
بسػػيطا مػػف تبػػايف التميػػز الػػوظيفي بمقػػدار معامػػؿ التحديػػد ( ،)R2=0.096أي أف ( )%10تقريبػػا مػػف االخػػتالؼ
المفسر في رضا الزبوف يعود إلى االعالف المبتكر ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكف السيطرة عمييػا ،
أو إنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصال  ،وىذا يعني تحقؽ الفرضية الفرعية الرابعة مف الفرضية الرئيسػية
الثانية.

وبناء عمى ما تقػدـ ومػف نتػائج عالقػات التػأثير بػيف عناصػر المػزيج الترويجػي ورضػا الزبػوف ،نتوصػؿ إلػى قبػوؿ
ً
الفرضػػية الرئيسػػة الثانيػػة والفرضػػيات المنبثقػػة عنيػػا ،وىػػذا يعنػػي أف لعناصػػر الم ػزيج الترويجػػي بمسػػتواىا العػػاـ وعمػػى
مسػػتوى المؤش ػرات الفرعيػػة تػػأثي ار معنويػػا فػػي رضػػا الزبػػوف ،كمػػا أف المالحػػظ مػػف قيمػػة معامػػؿ التحديػػد( )R2كانػػت
ضػػعيفة فػػي نمػػاذج االنحػػدار المتعمقػػة بالمسػػتوى الكمػػي ومسػػتوى المؤشػرات الفرعيػػة ،مػػع معنويػػة معػػامالت المتغي ػرات

المستقمة جميعا حسب اختبار  Tوكذلؾ حسب اختبار .F
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االستنتاجات

 -1البد لممنظمات مف التجاوب السريع لمتغيرات الحاصمة في األسواؽ أو استباقيا لتضمف البقاء في السوؽ و أف
تكوف السباقة في طرح التغيير والتجديد ،وىذا ال يتـ إال مف خالؿ تبني االبتكار في مجاؿ الترويج .

 -2يعتبر المزيج الترويجي المبتكر أحد مفاتيح النجاح ،و تحقيؽ الريادة و التميز في السوؽ في ظؿ الظروؼ
المتغيرة التي تميز بيئة األعماؿ الحالية ،مف خالؿ قدرتو عمى تقديـ اعالنات مبتكرة تتالءـ وتتكيؼ مع
الحاجات والرغبات المتغيرة والمتجددة لمزبائف .
 -3تحقؽ وجود عالقة ارتباط معنوية بيف عناصر المزيج الترويجي المبتكرة مجتمعة مع تحقيؽ رضا الزبوف .
 -4تحقؽ وجود عالقة ارتباط معنوية بيف كؿ عنصر مف عناصر المزيج الترويجي المبتكرة منفردة مع تحقيؽ رضا
الزبوف .

 -5تحقؽ وجود اثر معنوي بيف عناصر المزيج الترويجي المبتكرة مجتمعة مع تحقيؽ رضا الزبوف .
 -6تحقؽ وجود اثر معنوي بيف كؿ عنصر مف عناصر المزيج الترويجي المبتكرة منفردة مع تحقيؽ رضا الزبوف .

التوصيات

 .1ضػػرورة اف تعمػػؿ شػػركات االتصػػاالت عمػػى تبنػػي مفيػػوـ االبتكػػار فػػي التػػرويج  ،واف تعمػػؿ جاىػػدة عمػػى انسػػيابية
التدفؽ الحر لممعرفة عبر اقساـ المنظمة كافة وعدـ التمسػؾ بثقافػة المنظمػة الحاليػة ممػا يجعميػا بعيػدة كػؿ البعػد
عف االبتكار وكؿ ما يتصؿ بالمفاىيـ الجديدة .
 .2ضرورة وجود وحدة متخصصة ضمف الييكؿ التنظيمي لشركات االتصاالت واف يعمؿ مالؾ ىذه الوحدة مجتمعا
وبروح الفريؽ في البحث عف االفكار المتطورة والجديدة والتي ينبثؽ عنيا وسائؿ ترويجية مبتكرة لمشركات التي

تتولى تطبيؽ وتنفيذ تمؾ االفكار وطرح الخدمات في السوؽ الوؿ مرة مف قبؿ تمؾ الشركات .

 .3السعي الحثيث الجتذاب الموارد البشرية االبتكارية والتي لدييا القدرة العالية عمى التفكير االبتكاري وتحب
التجديد والعناية بيا وتشجيعيا عمى التحسيف المستمر سواء كاف ماديا او معنويا  ،وأحتضاف كؿ ما تقدمو مف
افكار جديدة تزيد مف درجة الرضا لمزبائف .

 .4البد مف اف تدرؾ شركات االتصاالت أف عممية االبتكار في الترويج تحتاج الى اشخاص يمتمكوف ميارات وقدرة
عمى االبتكار في مجاالت الترويج والتسويؽ.
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المصادر العربٌة
اوالً  :الرسائل واالطارٌح

 -1ابو موسى  ،رسمٌة احمد امٌن ( " )0222اثر جودة الخدمة على الربحٌة ورضا العمالء فً المصارف االردنٌة ،
دراسة مقارنة بٌن بنك االسكان والبنك االسالمً االردنً "  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،كلٌة االقتصاد والعلوم
االدارٌة  ،جامعة ال البٌت  ،كربالء  ،العراق.
 -0خلوط  ،زهوة  " )0212( ،التسوٌق االبتكاري واثره على بناء والء الزبون دراسة حالة" "مإسسة اتصاالت
الجزائر"  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،كلٌة العلوم االقتصادٌة  ،التجارٌة وعلوم التسٌٌر  ،جامعة احمد بوقرة
بومرداس  ،الجزائر .
 -2رضا  ،بشرى جواد محمد  " ، )0212( ،االٌصاء التسوٌقً وتكنولوجٌا المعلومات واثرهما فً رضا الزبون –
دراسة استطالعٌة لشركات النسٌج فً العراق "  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،كلٌة االدارة واالقتصاد  ،جامعة
كربالء .
 -4السرحان  ،عطا هللا فهد  " )0222( ،دور االبتكار واالبداع التسوٌقً فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة للبنوك التجارٌة " ،
اطروحة دكتوراه غٌر منشورة  ،كلٌة الدراسات االدارٌة والمالٌة العلٌا  ،جامعة عمان العربٌة للدراسات العالٌا  ،عمان ،
االردن.
التفوق التسوٌقً دراسة استطالع ٌّة آلراء
 -2السلٌفانً  ،فٌان مصطفى سامً  " )0212( ،الهندسة المتزامنة وأثرها فً
ّ
ع ٌّنة من المدراء فً الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة فً الموصل " رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،كلٌة
اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصل .
 -6عبدهللا  ،انٌس احمد ( " ، )0222العالقة بٌن المزٌج التروٌجً المبتكر ودوافع الشراء وانعكاساتها على الوالء
للعالمات  ،دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من مستخدمً الهواتف النقالة فً مدٌنة الموصل " اطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،
كلٌة االدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصل .
 -2الفهادي  ،شٌماء ناظم حمدون ( " )0222أثر االبتكار التسوٌقً على مستوى االداء فً منظمات االعمال الصغٌرة "
رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،كلٌة االدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصل .
 -8لحول ،سامٌة " ، )0228(،التسوٌق و المزاٌا التنافسٌة  :دراسة حالة مجمع صٌدال لصناعة الدواء فً الجزائر" ،
أطروحة دكتوراه  ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة  ،الجزائر .
 -9مسلم  ،طارق عبدالحمٌد علً  " ، )0229( ،اثر تبنً مفهوم التسوٌق الحدٌث على رضا المستهلكٌن فً مإسسات
تجارة التجزئة كبٌرة الحجم فً مدٌنة عمان "  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،كلٌة االعمال  ،جامعة الشرق االوسط
للدراسات العلٌا  ،عمان  ،االردن .
 -12نجود ،حاتم ( " )0226تفعٌل رضا الزبون كمدخل استراتٌجً لبناء والئه :دراسة حالة فً المصنع الجزائري
الجدٌد للمصبرات  " NCAرسالة ماجستٌر ،كلٌة العلوم االقتصادٌّة وعلوم التسٌٌر ،الجزائر .
ثانٌا ً  :الدورٌات والمإتمرات
 -11اوسلو  ،خٌري علً  " )0212( ،دور المعرفة السوقٌة فً تحقٌق االبتكار التسوٌقً دراسة استطالعٌة فً عدد من
المنظمات السٌاحٌة فً مدٌنة دهوك "  ،مجلة تنمٌة الرافدٌن العدد ( )92المجلد ( ، )20كلٌة االدارة واالقتصاد ،
جامعة الموصل .
 -10برٌس  ،احمد كاظم  ،الحمٌري  ،بشار عباس ( " )0226اثر المزٌج التروجً للخدمات السٌاحٌة فً تحقٌق رضا
الزبون – دراسة مٌدانٌة على عٌنة من المنشآت السٌاحٌة فً محافظة كربالء "  ،المؤتمر العلمً الثالث  ،السٌاحة فً
كربالء المقدسة الواقع واالفاق  ،جامعة اهل البٌت  ،العراق .
 -12جواد  ،عباس حسٌن  ،حسٌن  ،سحر عباس  " )0226( ،اثر التخطٌط االستراتٌجً فً رضا الزبون  ،دراسة
مٌدانٌة فً الشركة العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة "  ،المؤتمر العلمً الثالث  ،السٌاحة الدٌنٌة الواقع واآلفاق  ،جامعة
اهل البٌت  ،كربالء .
 -14علً عبد الرضا علً  ،و جواد  ،عدنان كاظم  " ، )0220(،االهمٌة المدركة للمعرفة واثرها على تحقٌق المٌزة
للمنتوج الجدٌد:دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من مدٌري قطاع السلع المعمرة فً السوق االردنٌة " ،المجلة االردنٌة
للعلوم التطبٌقٌة ،مجلد (،)2العدد (، )1جامعة العلوم التطبٌقٌة  ،عمان.
 -12القرٌوتً ،محمد قاسم أحمد( "،)0222إدارة اإلبداع" ،المؤتمر العلمً األول ،جامعة اإلسراء ،األردن .
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 الكتب: ًثالثا

. مصر، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، "  " التسوٌق االبتكاري،)0222(،  نعٌم حافظ،  أبو جمعة-16
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إلى  /السيدات والسادة األفاضؿ مستخدمي خدمات اليواتؼ النقالة في مدينة كركوؾ
ـ /استمارة االستبياف
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته

تعد االستمارة التي بين أيديكم جزءاً من متطمبات اعداد البحث الموسوم بػ(اثر عناصر المزيج الترويجي

المبتكر في رضا الزبوف) :دراسة استطالعية آلراء عينة من مستخدمي خدمات شركة اسياسيل لالتصاالت .

ان حرصكم عمى تقديم المعمومات الكافية والمطموبة بدقة وموضوعية سيؤدي بال شك الى تحقيق اهداف

البحث والخروج بالتوصيات المناسبة .

مالحظات عامة:

 .1يأمل الباحث من السادة المجيبين قراءة العبارات بدقة .

 .2يرجى عدـ ترؾ أي سؤاؿ دوف إجابة ألف ذلؾ يعني عدـ صالحية االستمارة لمتحميؿ.

 .3اآلراء والمقترحات التي سوؼ يحصؿ عمييا الباحث لف تستخدـ إال الغراض البحث العممي فقط .
أوالً .معمومات تعريفية عامة (خاصة بمستخدمي خدمات االتصال)
ذكر

 .1الجنس:
 .2العمر( :

أنثى

) سنة

 .3التحصيؿ الدراسي:
ابتدائية (

) متوسطة (

) إعدادية (

) دبموـ (

)

بكالوريوس (

) ماجستير (

) دكتوراه (

) أخرى (

)
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ثانياً  :المزيج الترويجي المبتكر  :ىو مجموعة مف المكونات التي تتفاعؿ وتتكامؿ معاً لتحقيؽ االىداؼ الترويجية
لممنظمة في اطار الفمسفة التسويقية السائدة .

االبتكار  :ىو القدرة عمى تقديـ اكبر عدد ممكف مف المنتجات الجديدة وبسرعة اكبر قياسا بالمنافسيف وبما يحقؽ

زيادة في الحصة السوقية لممنظمة .
أ -االعالن المبتكر  :هو اإلعالن الذي ٌحوي تولٌفة من األفكار القٌمة المبتكرة القادرة على اثارة دوافع الشراء
لدى الزبون .
الاتفق
الاتفق
غٌر
اتفق
اتفق
العبارات
ت
بشدة
متؤكد
بشدة
تتبع الشركة اسالٌب حدٌثة فً التروٌج عن
1
خدماتها من خالل االعالن فً (االنترنت ،
المحطات الفضائٌة  ،الملسقات والمنشورات) .
تقدم شركات االتصال حمالتها االعالنٌة بشكل
2
سلٌم من حٌث نوعها  ،حجمها  ،توقٌتها ،
مكانها  ،المنطقة المراد توجٌه واٌصال
االعالن لها .
تركز اعالنات الشركة على المنافع التً ٌسعى
3
الزبون للحصول علٌها .
ب -البٌع الشخصً المبتكر:هو االتصال الشخصً والمباشر بٌن رجال البٌع و الزبائن لحثهم واقناعهم للحصول
على الخدمة
تعمل الشركة على استقطاب كفاءات من
4
االفراد متمٌزٌن ومبتكرٌن لتوظٌفهم فً اعمال
البٌع الشخصً .
حسن تعامل رجل البٌع ٌشجع الزبائن على
2
االستمرار مع الشركة .
مهارة رجل البٌع تساهم فً استقطاب زبائن
6
جدد .
ت -تنشٌط المبٌعات المبتكر :مجموعة حوافز موجهة الثارة الدوافع لدى الزبائن المتمثلة للحصول على الخدمة
مثل الهداٌا.
تطرح الشركة عروض جدٌدة و خصومات
2
على خدماتها بشكل مستمر و مناسب .
احصل من الشركة على هدٌة مثالً (دقائق
8
اتصال و رسائل مجانٌة).
تعمل الشركة على االبتكار فً تنشٌط المبٌعات
9
من خالل المسابقات والجوائز .
ث -العالقات العامة المبتكرة :هً طرٌقة تروٌجٌة لكسب وتؤٌٌد الجمهور العام وتكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو
المنظمة.
 12تساهم الشركة فً مساعدة المنكوبٌن
والمتضررٌن
 11تعمل الشركة على ابتكار وسائل فً مساعدة
ذوي االحتٌاجات الخاصة .
 10تساهم الشركة فً معالجة المشاكل االجتماعٌة
مثل البطالة .
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ِ
حصولو عمى منافع مف المنتج الذي يشتريو مما
ثالثاً  :رضا الزبون  :الشعور اإليجابي المتولّد لدى الزبوف نتيجة

عممية الشراء مستقبالً.
يولّد لديو الرغبة لتكرار ّ
ت العبارات
12
14
12
16
12
18
19
02
01
00
02
04

اتفق
بشدة

تحرص شركات االتصال على تقدٌم خدمات ذات
جودة عالٌة .
تلتزم شركات االتصال بالمواعٌد المحددة لبرامجها
مثالً ( تخفٌض اسعار االتصاالت خالل شهر
رمضان ) .
كلفة الخدمات المقدمة لً من هذه الشركات مناسبة
.
سهولة االتصال فً شركات االتصال واالستفسار
عن الخدمات المقدمة .
سأحث اقاربً و اصدقائً للتعامل مع نفس الشركة
التً اتعامل معها .
تبسط شركات االتصال اجراءات الحصول على
الخدمة قدر االمكان لضمان السرعة فً تقدٌمها
للزبائن .
ّ
تلبً خدمات شركات االتصال تطلعات زبائنها.
ال تبذل جهداً ووقتا ً طوٌالً فً الحصول على
خدمات االتصال.
تعمل شركات االتصال بالمقترحات التً ٌقدمها
زبائنها .
تتح ّرى شركات االتصال عن عزوف بعض الزبائن
و االنخفاض فً عدد مشتركٌها .
تحرص شركات االتصال على إطالع زبائنها بكافة
الخدمات التً تقدّمها من خالل وسائل التروٌج .
كان مستوى الخدمات المقدمة لً افضل مما كنت
اتوقعه.
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اتفق

غٌر
متؤكد

الاتفق

الاتفق
بشدة

