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  ملخص:

قنيات ت حتليل عالقةاىل  هذه الدراسة�دف 

 ستوى الوالء العاطفيمبترقية املبيعات 

للمستهلك وهذا يف سوق اتصاالت اهلاتف 

 ،ولتحقيق اهداف الدراسة النقال �جلزائر.

 100بتوزيع استبانة على عينة مكونة من  قمنا

مؤسسات اتصاالت  مشرتك من مشرتكي

ك ضوء ذل وعلىاهلاتف النقال �جلزائر، 

جرى مجع وحتليل البيا�ت واختبار 

الفرضيات �ستخدام احلزمة اإلحصائية 

SPSS وتوصلت الدراسة اىل عدد من ،

ة دالل اتذعالقة وجود  النتائج كان أمهها:

ى إحصائية بني تقنيات ترقية املبيعات ومستو 

اصة ويربز ذلك خ الوالء العاطفي للمستهلك

قنية ا�انية، ت املكاملاتيف تقنية عروض 

  برامج الوفاء وتقنية العروض املركبة.

يعات، : تقنيات ترقية املبالكلمات املفتاحية

اطفي للمستهلك، سوق اهلاتف والء العال

  .النقال

Abstract  

This study aims to identify the 

relationship between sales 

promotion techniques and 

emotional loyalty in the Algerian 

mobile market. In order to achieve 

the objectives of the study, the 

researcher distributed a 

questionnaire to a sample of 100 

consumers. In the light of this 

study, the data were collected and 

analysed using SPSS statistical 

package, and the hypotheses have 

been tested. We have reached a 

result that sales promotion has a 

positive impact on the consumer’s 

emotional loyalty, especially the 

free calling offers, loyalty 

programs and mix offers. 

Keywords: sales promotions 

techniques, emotional loyalty, 

mobile telecommunication 

market.
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  مقدمة:

ارة التسويق يف من قبل إد املستخدمةمن بني مزيج االتصال التسويقي ترقية املبيعات تعد 

والتقليل  اىل فعالية هذه األداة من حيث التأثري املباشر على ز�دة حجم املبيعات وهذا راجع ،املؤسسة

تكرار عملية الشراء من خالل كذلك ، و (Blattberg & Neslin, 1989) من عامل تغيري العالمة

من الربيد  96%يرى املختصون يف هذا ا�ال أن و   جدد. وجذب مستهلكنيحتفيز املستهلكني 

من و  .(Yeshin, 2006) تباشر يتضمن تقنيات ترقية املبيعاااللكرتوين املستخدم كأداة للتسويق امل

سوقية ال يقتصر احلصة ال واحملافظة علىالسوق  والنمو يفلبقاء تحدي األكرب للمؤسسات لالهنا فان 

تو�ت الرضا يف كيفية ز�دة مس أصبحبل  وأذواق املستهلكني حاجيات ،تلبية رغبات فقط على

  التكنولوجي.  طورالتنتوجات املؤسسة يف ظل التنافس و مل املستهلكني وكسب والء

زد�د حدة املنافسة بني املؤسسات يف اجلزائر جند من بني الصناعات اليت تتميز � نا

 املؤرخو  03-2000منذ اصدار قانون ، وذلك اتصاالت اهلاتف النقال يف قطاعالصناعات اخلدمية 

حبيث  ، (Journal Officiel, 2000)الذي ينص بفتح القطاع أمام اخلواصو  2000أوت  05 بتاريخ

ومن  ،بذل الكثري من اجلهود التسويقية اتصاالت اهلاتف النقال فرض هذا الوضع على مؤسسات

استعماال كثر ألابني التقنيات املستخدمة تقنية ترقية املبيعات واليت تعد من بني األدوات الرتوجيية 

عدة  يةاخلدم الدليل على ذلك استخدام هذه املؤسساتو الديناميكي، يف هذا القطاع احليوي و 

رضا حملافظة على املستهلكني اجلدد و اغراء اجذب و تقنيات ترقية املبيعات قصد تندرج ضمن   وسائل

صول على رصيد جماين احلالتخفيضات السعرية، من بني التقنيات جند: احلاليني، و والء املستهلكني و 

 شراء عرض أو جمموعة من العروض عرض اختيار رقم هاتف مفضل،نية، ، رسائل جماو/أو اضايف

  ها من التقنيات.غري و االجتماعي بعروض حمدودة شبكات التواصل يف �قة واحدة، تصفح االنرتنت و 

ترقية قنيات تما طبيعة العالقة بني "عليه �يت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال التايل: و 

عاطفي الوالء ال مستوىو زائر اهلاتف النقال يف اجلاتصاالت اليت تبنتها مؤسسات  املبيعات

  "للمستهلك اجلزائري؟

الوالء العاطفي للمستهلك اجلزائري  مفادها:اإلشكالية نضع فرضية أساسية ه ولإلجابة عن هذ

  .تف النقالامرتبط ارتباطا طرد� جبهود ترقية املبيعات يف سوق اتصاالت اهل

 والختبار هذه الفرضية سنقوم �عداد استبيان موجه لعينة من مستخدمي اهلاتف النقال

قنيات ترقية ترتباط بني مستوى تقبل املستهلكني ملختلف يسمح بتحليل عالقة اال �جلزائر، والذي

  ومستوى الوالء العاطفي. املبيعات



 عزیزي نذیر

 2017جوان  – 1 ، ا�لد04العدد رقم:  58 جملة دراسات اقتصادية

 قنياتت وأنواع وأمهية طبيعة من املفاهيمي اإلطار تبيان هو الدراسة هذه من اهلدف ان

، ومن املستهلك لىع حملافظةلز�دة حجم املبيعات وا األساسية الركائز من كركيزة وهذا املبيعات ترقية

 تقنيات معرفة ةحماول األخري ويف، الوالء مستو�ت وخمتلف املستهلك والء على الضوء تسليطمث 

  .  �جلزائر لنقالا اهلاتف اتصاالت سوق يف وهذا العاطفي �لوالء ارتباطا األكثر املبيعات ترقية

  التالية: اىل احملاور الثالثة تقسيم البحثولتحقيق أهداف الدراسة مت 

I. خمتلف تقنيات ترقية املبيعات.و وأهداف ترقية املبيعات  طبيعة 

II.  أمهية والء املستهلك �لنسبة للمؤسسة مع الرتكيز على الوالء العاطفي.و مفهوم 

III.  دراسة حتليلية لعينة من مستخدمي اهلاتف النقال يف اجلزائر للوقوف على واقع العالقة بني

  الوالء العاطفي.تقنيات ترقية املبيعات و 

 يعات.املب ترقية تقنيات وخمتلفاملبيعات  وأهداف ترقية طبيعةاحملور األول: 

 .ترقية املبيعات مفهوم  -1

تعترب ترقية املبيعات عنصرا مهما ضمن عناصر مزيج االتصال التسويقي املتكامل 

 ن بينها تعريف كلمقد أعطيت لرتقية املبيعات تعاريف خمتلفة ومتعددة وكنتيجة هلذه األمهية ف

وجيية التقنيات الرت من جمموعة " هيترقية املبيعات  على ان (Gilbert & Jackaria, 2002) من

                  ."القصرية االجل واليت �دف اىل ز�دة ودفع االستجا�ت السلوكية للمستهلكني

ز شراء األدوات التسويقية اهلادفة اىل حتفي فتشمل خمتل" عرفها على ا�اف (Patel, 2011) أما

أي حافز " ترقية املبيعات على ا�ا تكما عرف  ."وهذا بتوفري الدافع احملفزالسلع واخلدمات 

ار تشجيع البائعني (جتار مجلة، جت وهذا �دفميكن استخدامه من طرف املؤسسات املنتجة 

ارية املستهلكني على شراء العالمة التج وكذلك حثجتزئة أو أعضاء االخرين لقناة التوزيع) 

 جتار �مكان. و"من اجلهود لبيعها من جهة أخرىالبيعية لبذل املزيد  وتشجيع القوةمن جهة 

 ترقية ني حبيث اناملستهلك من املرجوة السلوكيات لتشجيع الرتوجيية احلوافز استخدام التجزئة

 .  (Nelson, 2006) القصري املدى لىعالسلوك يف  التأثري على قادرة هي تقنية املبيعات

هة جمموعة من التقنيات املوج �اأ" على املبيعات رقيةت (Kotler, et al., 2009) عرفو 

ن السلع واخلدمات م خالل ز�دة مستوى شراء وهذا منمن أجل رفع الطلب يف أمد القصري 

جمموعة من "على ا�ا  (Stanton, 2016) هاعرف. "ملستهلكني والوسطاء التجارينياطرف 

ليت �دف اىل انشطة الرتوجيية خبالف اإلعالن والبيع الشخصي والعالقات العامة والدعاية و األ

 رقية املبيعاتت من بني الوسائلو  ."حتسني األداء التسويقي للباعةطلب املستهلك و حتفيز 
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ابقات، العينات واملس االشرتاكات ا�انية، اجلوائزالتخفيضات السعرية، اهلدا� و  التحفيزية:

  ميكن القول أن: التعاريف سابقـةمن و  غريها من العروض.ا�انية و 

 ضمن مزيج االتصال التسويقي.تندرج تقنية ترقية املبيعات  -

  .بيعاتاملر مباشرة يف ز�دة حجم ثؤ تقنية ت ترقية املبيعات عبارة عن -

 وكافة الوسطـاء.اجلمهور املستهدف هلذه التقنية هم املستهلك، الباعة  -

 . تقاس يف االمد القصري وفعاليتهاترقية املبيعات تستدعي مدة زمنية حمددة  -

  :ترقية املبيعاتأهداف  -2

 مما التسويق مديري إليه يسعى الذيالرئيسي  واهلدفان لرتقية املبيعات عدة أهداف، 

ظل مساندة  يفوذلك ، املمكنة و�قل التكاليفالتأثري  من قدر أكرب حتقيقهو  فيه شك ال

فرتة  اللوذلك خ الرتوجيية األخرى داخل مزيج االتصال التسويقي املتكامل هوداجلوتكملة 

ر يف املبيعات ؤثت هاواليت بدور تستخدم تقنية ترقية املبيعات ملساعدة رجال البيع زمنية حمددة. و 

منافذ البيع أو لتدعيم االشهار عن املنتوج أو ان يكون املستهلك املستهدف الوحيد يف و 

  املعادلة. 

  �ملنتوج: املتعلقة األهداف. 2-1

  يف:�ملنتوج  املتعلقة األهدافتتمثل 

 حالة بيعات كما حيدث يفترقية امل اخلدمة حملو قناع املستهلك بتجريب السلعة ا -

 العينات ا�انية على سبيل املثال. 

 دعم املنتوج يف سوق يتسم �لتنافسية الشديدة. -

 التواصل مع املستهلك يف حال اسرتاتيجية تطوير منتوج جديد. -

  :نقاط البيعاألهداف املتعلقة �ملبيعات و . 2-2

 :فيما يلي البيع ونقاط �ملبيعات املتعلقة األهداف تتمثل

 ر.�لتايل أكثر فعالية من االشهابيعات املؤسسة و مباشر على حجم التأثري امل -

ذلك وجيية و م خالل فرتة العروض الرت تشجيع رجال البيع على ز�دة مبيعا�حتفيز و  -

 هدا�.  يق منحهم عالوات مالية، مكافآت و عن طر 

 تقدميها للمستهلكعرض منتوجات املروج هلا و  ىحتفيز وسطاء قناة التوزيع علحث و  -

(Ingold, 1995). 
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  األهداف املتعلقة �ملستهلك:. 2-3

  ما يلي:نذكر �ملستهلك  املتعلقة األهدافمن بني     

 .(Alvarez & Casielles, 2005)الشرائية احلالية للمستهلك  السلوكياتتغيري  -

شرتاة حثه على ز�دة الكمية املقرار الشرائي للمستهلك و الة اختاذ االسراع يف عملي -

 .(Blattberg & Neslin, 1989) من املنتوج

سامل، (أو اخلدمات  السلع شراء على املستهلكني إقناعو  جذب، حتفيز، تشجيع -

2006(. 

(سامل،  التقليل من والء املستهلكني غري احلاليني ملنتوجات املؤسسات املنافسة -

2006( . 

 تقنيات ترقية املبيعات:  -3

ية واجلهة مبا يستجيب وأهداف العملتستخدم املؤسسة العديد من تقنيات ترقية املبيعات 

 موضحة يف نياىل جمموعتني أساسيت الرتوجيية هذه التقنيات ميكن تصنيف حبيث ،املوجهة اليها

  اجلدول التايل:

  : تصنيف تقنيات ترقية املبيعات طبقا لنوع اجلهة املستهدفة.01جدول رقم 

  تقنيات ترقية املبيعات املوجة اىل املوزعني  ترقية املبيعات املوجة اىل املستهلكتقنيات 

 اهلدا�.و  العينات ا�انية 

 حزمة السعر 

 .اخلصومات النقدية 

 ستخدام السلعة.ال التجربة العملية 

 الكوبو�ت.و  التخفيضات السعرية 

  جما�. والثانية مقدمةشراء سلعة 

  واجلوائزاملسابقات  

  جمانية كعيناتسلع. 

 .مسابقات لرجال البيع 

 .املسابقات جبوائز نقدية 

 .تسهيالت إعالنية 

 رض التجارية.ااملع 

  ،تسهيالت الشراء (اخلصم على الكمية

  .)فعالتسهيالت يف الدو  لبيع �لتقسيطا

  )724، ص 2008(عبد السالم،  املصدر: 

 يتضح من اجلدول:

املستهلك  صممت بغرض حتفيز املبيعات املوجهة اىل املستهلك نيات ترقيةتقأن  -

وهذا �ستخدام العينات  ملختلف العروض الرتوجيية على االستجابة بطريقة معينة

 ا�انية، الكوبو�ت، التخفيضات السعرية، املسابقات واجلوائز وغريها من التقنيات.

وض الرتوجيية جمموعة من العر  تتضمنفللموزعني املبيعات املوجهة  تقنيات ترقيةأما  -

ار التجزئة وجتجتار اجلملة التجاريني من من الوسطاء  اىل كلاملوجهة بشكل رئيسي 
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 ملنتجاتاوترويج بغرض تشجيعهم على بيع  وكذلك رجال البيع والوكالء وهذا

  املؤسسة بدل منتجات املؤسسات املنافسة.

 ال انا ودراسة معمقة، خاصا اهتماما تستحق املبيعات ترقية أنواع كل أن من الرغم وعلى      

 املوزعني دون طفق للمستهلكني املوجهة املبيعات ترقية أساليب على سريكز البحث هذا موضوع

  . وفيما يلي توضيح هلذه التقنيات.املبيعات لرتقية) Stanton, 2016تعريف ( و�لتايل تبين

  : للمستهلكنيتقنيات ترقية املبيعات املوجهة   

 :ة منتوج اهلدف من هذه التقنية الرتوجيية هو حتفيز املستهلكني على جترب العينات ا�انية

ملنتوج اقدمي تاملؤسسة من خالل تقدمي كميات حمدودة من املنتجات سواء كانت عملية 

ى الرغم من . علمباشرة للمستهلك أو عن طريق ارساهلا �لربيد أو ارفاقها مع منتوج أخر

ا ترفق هذه التقنية الرتوجيية فإ�ا تعترب األسلوب األكثر فاعلية وخاصة عندم ةارتفاع تكلف

 العينة ا�انية بنشرة توضيحية تبني خصائص املنتوج وكيفية استعماله أو استخدامه

نة من مبتكري هذه التقنية الرتوجيية يف س "جيليت كامب كينج". ويعد )2011(العبديل، 

أقدم على التربع مباكينات احلالقة ��ان وكذلك �سعار منخفضة حىت  حينما 1903

ن ن يشرتوا شفرات حالقة جديدة بعد أأيتسىن استعماهلا من طرف املستهلكني على 

 .)2008(شبايك،  تبلى األوىل ا�انية

  حيتوي هذا العرض على تقدمي السلعة للمتسوقني �لسعر : والثانية جما�شراء سلعة

العادي على ان تكون هناك كمية إضافية جمانية تقدم هلم مما يكون دافعا مقنعا لشراء 

 . )2015، عواد وا�ايل( السلعة

  :نوع من القسائم اليت تسمح للمستهلكني االستفادة من أسعار خاصة وهي الكوبو�ت

من سعر املنتوج وهذا بتقدميها لدى صناديق الدفع.  %40اىل  %20ومنخفضة حبدود 

ريق الصاقها واما عن ط عادة عرب الربيد العادي أو الربيد االلكرتوين وتوزع هذه الكوبو�ت

ملنتوج نفسه وكذلك ميكن ان تستند املؤسسة على وسائل االتصال املكتوبة كالصحف �

 .)2005(بن محدو احلمود،  عت من اجل طباعتها على صفحات قابلة لالقتطا الوا�

 :حزمة السعر Price Pack  واليت تسمى أيضا بصفقة خصم السنتاتCents-off deal 

حبيث تقوم املؤسسة يف هذا النوع من العروض الرتوجيية بتحديد السعر املنخفض على 

اسم املنتوج او مباشرة على عبوة املنتوج. يف هذه التقنية ميكن ان تكون حزمة السعر 

 عبوات فردية يتم بيعها بسعر منخفض على سبيل املثال هذه العبارة الرتوجيية " أدفع سعر
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م يف نفس احلزمة نك وضعهكبوتني"، او يف حالة منتوجني خمتلفني ميالعبوة واحصل على ع

 .)2007(كوتلر و ارسرتونج،  السعرية كمعجون االسنان وفرشاة االسنان.

  نو املؤسسة للمستهلكني الذين يكرر  تقدمها اليت املكافآت بر�مج هو فاء:الو امج بر 

ملستهلك ا عطيي قد الوفاء بر�مج .عملية شراء منتجات املؤسسة وكذا الكمية املشرتاة

 البضائع أو ةاخلاص املبيعات وكوبو�ت جديدة، منتجات إىل املتقدم الوصول األولوية يف

حبيث  ؤسسةلدى امل الشخصية معلوماته بتسجيل عادة املستهلك يقوم. وكذا اهلدا� احلرة

 ثلمتقوم هذه األخرية خبلق ملف خاص �ذا النوع من املستهلكني يسمح هلا مبعرفتهم 

من  راءش عمليةأي  إجراء عندعلى ان يتم استخدامها و  العضوية، بطاقة أو العددي الرقم

 ,investopedia) سعريةأجل جتميع عدد تكرارات الشراء أو احلصول على امتيازات 

2016). 

  عار وقتيا : تكون هذه التقنية الرتوجيية ظرفية حبيث يتم ختفيض األسالسعريةالتخفيضات

اىل ما دون األسعار العادية، وهي عملية بسيطة وفعالة وتستخدم عادة عند طرح املنتوج 

وكذلك عند اشتداد املنافسة، وهذا لغرض ز�دة استهالك املنتوج وحتقيق األر�ح. هذا 

 خذ عدة اشكال على سبيل املثال: ختفيض األسعار �لنسبالنوع من ترقية املبيعات �

جمانية من املنتوج  دةحاملئوية، البيع املزدوج لنفس املنتوج او ملنتوجات خمتلفة، تقدمي و 

 .)2005(بن محدو احلمود،  ضمن جمموعة أو حزمة من املنتوجات

 احملتملني، لمستهلكنيل الشراء ونوا� املواقف على لتؤثر اهلدا� وتستخدم :اهلدا� الرتغيبية 

 أخرى أهداف جانب إىل احلاليني، املستهلكني قبل من املشرت�ت تزيد أو على وحتافظ

وتعترب اهلدا� الرتغيبية  .(Montaner, De Chernatony, & Buil, 2011) املدى قصرية

 التجارية عالمةال على واحلفاظ منتوجات املؤسسة لتسويق فعالةأيضا من بني الوسائل ال

 مكافأةك الرتوجيية اهلدا� استخدام ميكن. املستهلك ذهنيات طليعة يف�ا  اخلاصة

دمات أو ملدة اشرتاكهم مع خ معني ملبلغ شراء عملية إجراء بعد االوفياء للمستهلكني

هدا� تذكارية، هدا� تروجيية للمنتوج  اهلدا�:أنواع من هناك عدة . (.King, s.d) املؤسسة

 العينات. واملتمثلة يف واهلدا� االعالنية حبد ذاته

دمية عية واخليف املنتوجات السلان كل من تقنيات ترقية املبيعات املذكورة أعاله تستخدم  

عالقة ف اىل دراسة دوهو ا�ال التطبيقي هلذه الدراسة واليت �خدمات سوق اهلاتف النقال مبا فيها 

   لمستهلك.ل  قطاع صناعة االتصاالت �جلزائر مبستوى الوالء العاطفيترقية املبيعات املطبقة يف
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  املستهلك  والء احملور الثاين:

  .مفهوم وأمهية الوالء:1

اتيجيا �دف كل اسرت  لشرائي للمستهلك، حبيث يعترب مسعايف إطار السلوك ا الوالء يندرج

م املؤسسات اىل حتقيقه للمحافظة على حصتها السوقية وكذا بقائها واستمرارها يف بيئة تسويقية تتس

ك اىل وتلجأ املؤسسات ضمن تبنيها للتسويق املوجه للمستهل ،�لتعقد والديناميكية وعدم التأكد

ع العمل على مأكثر جاذبية  اوجعل عروضهاالعتماد على تقنيات تساعدها على متييز منتجا�ا 

تطوير منتجا�ا وطرح منتجات أخرى مبا يليب حاجيات املستهلكني احلاليني واحملافظة عليهم من 

  من جهة أخرى.سب مستهلكني جدد جهة وك

  .تعريف والء املستهلك: 1.1

فان والء املستهلك هو عبارة  Cunninghamحسب فتنوعت األفكار يف تعريف والء، 

ء املستهلك أن والهذا التعريف هالكي، يتمثل يف الشراء املتكرر. ميكن القول من عن سلوك است

واليت من أبرز لوكي الوالء الس نظريةالوالء اىل  ة جوهرية و�لتايل تصنيفيكتسي بعدا سلوكيا بصف

قام  Cunninghamعريف أن ما يالحظ من هذا الت Tucker.و Brown روادها جند كل من

زوا� أخرى، حبيث ميكن ان يكون سبب تكرار عملية الشراء  وأمهل�عطاء مفهوم ضيق للوالء 

راجع اىل عدم توفر منتوجات وعروض بديلة، وقد يرجع هذا أيضا اىل تكرار عملية الشراء ضمن 

سلوك روتين بدون وجود تفضيالت اجتاه منتوجات املؤسسة حىت يتفادى املستهلك تكاليف تغيري 

  .)2013راج، (جمدل، ر�ن، مع املنتوج أو املؤسسة

جمموعة من السلوكيات النامجة عن إجراءات نفسية تقود اىل "الوالء على انه  وميكن تعريف

ان هذا التعريف ال . )2005(بن محدو احلمود، "نوع من املفاضلة أو احملا�ة لعالمة جتارية معينة

و املؤسسة حنومواقف إجيابية للمستهلك يقتصر على البعد السلوكي ولكن يفرتض وجود اجتاهات 

د: واليت من أهم روادها جن وميكن ادراج هذا التعريف ضمن نظرية الوالء املوقفي أو منتوجا�ا.

«Jacoby, Fichbien & Azjen et Olsen»  ،2013(جمدل، ر�ن، معراج(. 

من االنتقادات املوجهة اىل نظرية الوالء املوقفي هي عجز تفسري السلوك الفعلي لوالء 

رتاض وجود توجهات إجيابية حنو املؤسسة أو منتوجا�ا ال يضمن عملية تكرار شراء املستهلك، فاف

 منتوج املؤسسة، ونتيجة هلذا ظهرت نظرية الوالء املركب اليت جتمع بني الوالء السلوكي والوالء املوقفي

 Day, Jacoby&Kyner, Dick & Basu, Trinquecoste» اليت من رواد هذه النظرية كل من:و 

& Moulin ».  .تكررة عرب م حبيث ميكن تعريف والء املستهلك على انه عبارة عن رد فعل سلوكي
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منتوج معني أو  شراء الزمن وتتصف ��ا غري عشوائية وخاضعة اىل عملية نفسية يف اختاذ القرار

  .)2013(جمدل، ر�ن، معراج،  أكثر ضمن جمموعة من املنتجات املعروضة.

  :للوالءومن التعاريف السابقة ميكن ان نربز عدة أنواع 

: يتميز املستهلك يف هذا النوع من الوالء بشراء منتوج Ideal Loyaltyالوالء املثايل  -

 واحد فقط ملؤسسة معينة (عالمة جتارية واحدة).

: يشرتي املستهلك �لتناوب أكثر من منتوج (أكثر Divided Loyaltyالوالء املقسم  -

 مة جتارية).  من عال

: وميثل حالة املستهلك الذي ال يستقر على Unstable Loyaltyالوالء غري املستقر  -

 .)2005(بن محدو احلمود،  منتوج معني

  :. أمهية والء املستهلك 2.1

أن والء كل من املستهلكني والعمال واملسامهني �لنسبة للمؤسسة هو  Reichheld يؤكد

احملدد الرئيسي لنجاحها أو فشلها، حبيث انتشر هذا املبدأ عند رجال التسويق، وأصبح والء 

  املستهلك يكتسي أمهية كبرية �لنسبة للمؤسسة تتجلى يف:

ب تكلفة من جذكسب والء املستهلك احلايل للمؤسسة واحملافظ عليه يعد أقل  -

 مستهلك جديد.

 .وفياءاألاملستهلكني األوفياء للمؤسسة أكثر رحبية من املستهلكني غري  -

املستهلكني االوفياء ضمان ملستوى رقم اعمال مستقر و�لتايل ضمان الستقرار  -

  )2013(جمدل، ر�ن، معراج،  املؤسسة.

  . مستو�ت الوالء:2

  :ملستو�ت الوالء، من بينها هناك عدة تصنيفات

 .)(Pong Ting et Tang Pui Yee,2001 ضافة خلدمة الوالءاملقاربة امل -

 .)(Zeithaml, Berry et Parasuraman, 1996قاربة البعدية للوالء امل -

 .)(McMullan et Gilmore, 2003املقاربة املرحلية للوالء  -

حبيث مت االعتماد يف هذه الدراسة على الوالء العاطفي الذي بدوره يعد مستوى من  

  .(Fehri Belaid & Temessek Behi, 2005) املستو�ت الضمنية للمقاربة املرحلية

  أربعة مستو�ت:لقد قسمت املقاربة املرحلية اىل 
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 Cognitive Loyalty املستوى األول: الوالء االدراكي 1.2

مييز املستهلك يف هذه املرحلة انه ميتلك معلومات عن منتوج املؤسسة سواء عن جتربته ما 

ارجية مما يسمح له من تطوير جمموعة من االعتقادات، اخلاصة أو من طرف مصادر معلومات خ

وهذه األخرية هي نتيجة جمموعة من االدراكات اخلاصة جبودة ومميزات املنتوج املقدم. بعد جتريب 

ينتقل  من طرف املستهلك فانه سيقوم تلقائيا بتقييم قدرة املنتوج على تلبية حاجاته و�لتايل املنتوج

  من املستوى األول وهو الوالء االدراكي اىل املستوى العاطفي.

 Affective Loyalty املستوى الثاين: الوالء العاطفي 2.2

سيدخل جتريبه، اقتناءه و  يتمكن منتوج املؤسسة من تلبية تطلعات املستهلكني بعد ماعند 

املستهلك يف مرحلة عاطفية يكون من خالهلا موقف إجيايب أو موقف غري إجيايب اجتاه منتوج 

املؤسسة. وميكن ابراز هذه املرحلة من خالل التعبري عن شعور، املزاج والرضا لدى املستهلك، 

دراك والشعور إلا. فكلما زاد و�لتايل طور املستهلك رابطة عاطفية وشعورية مع املؤسسة ومنتجا�ا

  يليب التجربة املطلوبة زاد الوالء العاطفي لدى املستهلك.الذي توج املؤسسة ملن�لعاطفة 

  Conative Loyalty املستوى الثالث: الوالء االرادي 3.2

لتزام، ففي هذا املستوى يعرب املستهلك عن نيته المعني من ا الوالء االرادي هو مستوى

احلقيقية يف التزامه مع منتوج املؤسسة أو املؤسسة املقدمة للخدمة أو السلعة من خالل استمراره يف 

جتديد عملية الشراء املستقبلية للمنتوج وهذا حىت وان اقدمت املؤسسات املنافسة بعرض منتوجات 

املستوى من الوالء االدراكي يسمح للمؤسسة من التأكد من �سعار مغرية وتنافسية. ان هذا 

استقرار معتقدات املستهلك وقوة الرابطة العاطفية مع املنتوج. ما ميكن قوله ان الوالء االدراكي ال 

االلتزامات و  لنوا�ايعرب يف حالة من احلاالت عن الوالء احلقيقي، مما يتطلب التطبيق الفعلي هلذه 

  ، مما جيعلنا نتموقع يف املستوى املوايل للوالء.لية الشراءمن خالل جتسيد عم

 Action Loyalty املستوى الرابع: الوالء العملي 4.2

خر مرحلة من مستو�ت الوالء حبيث يقوم املستهلك يف هذا املستوى آاملستوى  هذايعد 

وى بعملية الشراء املست�لتحول من النية واالعتقادات اىل االستخدام الفعلي، ويتم التعبري عن هذا 

   وتكراره، والكمية املنفقة من املال والوقت على منتوج املؤسسة مقارنة مع املنتجات املنافسة.

ان هذه املقاربة املرحلية للوالء ال تتطابق مع كل املستهلكني وكل املنتجات فقد جند من 

ي دون ىل مستوى الوالء العاطفمن مستوى االدراكي اىل املستوى االرادي أو املرور مباشرة ا ينتقل

  .)2016(سعد، و )2011علي، (اخلرشوم و  .ملعتقدات وادراكات اخلاصة �ملنتوجعملية تقييم 
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وهلذا الغرض مت اختيار املستوى العاطفي من بني املستو�ت املقاربة املرحلية للوالء ومعرفة 

ستخدمة من طرف ترقية املبيعات امل مدى قوة الرابطة العاطفية بني والء املستهلك اجلزائري وتقنيات

  مؤسسات اتصاالت اهلاتف النقال.

 على للوقوف زائراجل يف النقال اهلاتف مستخدمي من لعينة حتليلية دراسة احملور الثالث:

  .العاطفي والوالء املبيعات ترقية تقنيات بني العالقة واقع

  :وإجراءا�امنهجية الدراسة   .1

ذلك و على املنهج الوصفي التحليلي يف اجراء هذه الدراسة  �اعتمد: منهجية الدراسة 1.1

اهلاتف تصاالت اللمستهلك يف سوق لوالء العاطفي �تقنيات ترقية املبيعات عالقة على  للتعرف

  جلزائر.�النقال 

  :إجراءا�ا 2.1

من كل مستهلك لديه خط هاتف نقال ألحدى  الدراسة جمتمع : يتكونجمتمع وعينة الدراسة     

  :وهياهلاتف النقال �جلزائر اتصاالت ؤسسات الناشطة يف سوق امل

 . Djezzyحتت اسم جتاري: جازي  اجلزائر تيليكوم مؤسسة أوبتيموم -

 (جنمة سابقا).  Ooredooمؤسسة الوطنية لالتصاالت حتت اسم: أوريدو -

  .Mobilis موبيليسمؤسسة تيليكوم اجلزائر حتت اسم جتاري:  -

تدة من مويف الفرتة امل قسنطينة والية يف مستجوب 120 تبلغ ميسرة عينة منها اخذت وقد

 %83ة أي بنسب اإلحصائي للتحليل قابلة استبيان 100 اسرتجاع مت، حبيث 2016أكتوبر اىل نوفمرب 

كانت ألجل املصادقة على   حجم عينة الدراسة وان عملية اختيار .عدد االستبا�ت املوزعة من

  الدراسة األولية ألبعاد تقنية ترقية املبيعات.

ة، اذ االستبيان ألغراض الدراسة امليداني بتصميم وتطويرنا مق: األولية البيا�ت مجع أداة

  :تبياناالس ألجزاء توضيح يلي وفيما ،الدراسات السابقةاعتمد يف اعدادها على استبا�ت 

 عينة فرادأل الشخصية خلصائص� املتعلقة الفقرات من جمموعةأوال  ضموي: األول القسم -

 من و�نيا جمموعة )(Vipul, P. 2010العلمي املؤهل العمر، اجلنس، وتشمل الدراسة

الشرتاك هاتف النقال املستخدم، طبيعة ا وتشمل (خط صائص املنتوجخب املتعلقة الفقرات

 لدراسةامعرفة داللتها اإلحصائية على فرضيات  ). والغرض منهااالشرتاك واالقدمية يف

(Almossawi. M, 2012).  
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تقنيات  عالقة ولح أفراد العينة �ستجا�ت تتعلق فقرات جمموعة ويشمل: القسم الثاين -

  رعيني:ف حمورين من اجلزء هذا للمستهلك. ويتكونلوالء العاطفي � ترقية املبيعات

حبيث حاول الباحث  ،ترقية املبيعات تقنيات املتمثل يف املستقل املتغري خيص احملور األول

خدمة توجهات وتفضيالت املستجوبني ملختلف تقنيات ترقية املبيعات املستمعرفة من خالله 

 مخسة ورهذا احمل يتضمنو  من طرف املؤسسات الناشطة يف سوق اهلاتف النقال �جلزائر.

 االتصاالت روضع كافة تقنيات ترقية املبيعات:  واليت تغطي فقرة 15 على حتتوي فرعية حماور

 ،)12( عروض برامج الوفاء ،)11-8( الباقة عروض ،)7-6( االنرتنت عروض ،)5-1ا�انية (

مسح كلي  علىمت اعداد هذا احملور من طرف الباحث استنادا  ).15-13( عروض مركبة

اتصاالت ق املؤسسات الناشطة يف سو  ملختلف تقنيات ترقية املبيعات املستخدمة من طرف

   .اهلاتف النقال �جلزائر

  ) 21-16( فقرات 06 ــب الوالء العاطفي التابع املتغري يف يتمثل الثاين احملور 

قنيات ترقية ت حبيث حاول الباحث اختيار العبارات اليت تساهم يف القدرة على دراسة �ثري

  للمستهلك. الوالء العاطفياملبيعات اخلاصة بسوق اهلاتف النقال على 

 موافق غري( اخلماسي ليكرت مقياس على االعتماد مت، وحماور االستبيانبعد حتديد أقسام 

 التالية األوزان إعطاء مت حيث الدراسة متغريات لقياس) متاما موافق موافق، حمايد، موافق، غري متاما،

  .)5 ،4 ،3 ،2 ،1( الدراسة ملقياس التوايل على

 ريةاجلزائ اجلامعات منمن احملكمني  عددعلى  استبيان عرض مت :املقياس أداة صدق

 كيموحت الدراسات على واإلشراف العلمي البحث جمال يف خمتصنيمن جامعة كندا  وحمكمني

 مدى نم لتحققلثالث خرباء يف جمال اتصاالت اهلاتف النقال �جلزائر  وكذلك اىلاالستبيا�ت 

 .مناسبتها ومدى اللغوية صياغتها من والتأكد جماال�ا إىل الفقرات انتماء

 رونباخك ألفا معاملمن أجل التأكد من ثبات أداة الدراسة، مت االعتماد على  :األداء ثبات

والذي تشري فيه القيم اىل امكانية احلصول على نفس النتائج يف حال عرض االستبيان على العينة 

  كل.ك  وألداة االستبيانيوضح معامالت الثبات لكل حمور  جلدول أسفلهيف نفس الظروف. وا
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  كرونباخ حسب حماور االستبيان  α: قيم درجة 02جدول رقم

  كرونباخ  αمعامل   عدد الفقرات  القسم الثاين

  0.738  15  ات)احملور االول: املتغري املستقل (تقنيات ترقية املبيع

  0.733      06  )فيالعاط الوالءاحملور الثاين: املتغري التابع (

  0.785    21    ثبات االستبيان ككل

  SPSSالدراسة امليدانية �العتماد على خمرجات  من نتائج املصدر:

 كرونباخ تقع يف املدى املرتفع حبيث بلغ  αيتضح لنا من خالل اجلدول أعاله �ن مجيع قيم 

 ذاه بلغ فقدالوالء العاطفي  حملور �لنسبة أما ،0.738 قيمة تقنيات ترقية املبيعات حملور �لنسبة

كرونباخ    αم فقيّ و�لتايل  0.785ككل كانت  لألداة أما قيمة املعامل �لنسبة ،0.733قيمة  املعامل

 هذه راضألغ مقبول فهو و�لتايل يف مجيع احملاور وهو احلد األدىن املطلوب 0.6كلها أكرب من 

  .الدراسة

  :الدراسة متغريات قياس 3.1

 مت فرضيا�ا صحة من والتحقق الدراسة أسئلة عن إلجابةل :البيا�ت معاجلة أساليب

 :واالستداليل الوصفي اإلحصاء أساليب استخدام

 الدراسة. عينة أفراد إلجا�ت املئوية والنسب التكرارات استخراج -

 الوالءو  يعاتتقنيات ترقية املب عالقة بني وجود لبيانمعامل االرتباط لبريسون  استخدام -

 للمستهلك. العاطفي

 ملتغرياتا على الدراسة مشلت لقد: الدراسة عينة التعريفية ملفردات صائصاخل أوال

املنتوج  ستخداما متعلقة بطبيعة اسئلةالتعليمي وكذلك  واملستوى اجلنس، العمر: التالية الشخصية

 ولارتاك. واجلداالشعدد خطوط هاتف النقال املستخدمة، طبيعة االشرتاك واالقدمية يف متمثلة يف 

 .املتغريات هذه حسب الدراسة عينة أفراد توزيع بنيت ةالتالي

  : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية03جدول رقم 

  النسبة %  التكرار  الفئة  تغريامل

  اجلنس
  44.00  44  ذكر

  56.00  56  أنثى

  العمر

  30.00  30  سنة 18أقل من 

  37.00  37  سنة 18-24

  19.00  19  سنة 25-31

  10.00  10  سنة 32-38
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  04.00  4  سنة 39-45

  0.00  0  سنة فأكثر 46

  املستوى التعليمي 

  01.00  01  ابتدائي

  22.00  22  متوسط

  22.00  22  �نوي

  55.00  55  جامعي (ليسانس، ماسرت)

  0.00  0  دكتوراه

  SPSSمن إعداد الباحث استنادا على نتائج التحليل اإلحصائي  املصدر:

  ما يلي: يالحظ من اجلدول أعاله

 ، حبيثاال�ثالغالبية العظمى من عينة الدراسة كانت جلنس اجلنس: حسب متغري  -

  .%44من أفراد عينة الدراسة فيما متثل الذكور ما نسبته  %56يشكلون ما نسبته 

سنة هي أعلى فئة بنسبة  24اىل  18فقد تبني أن الفئة العمرية بني  :من حيث العمر -

، %19سنة بنسبة  31اىل  25، مث الفئة من %30سنة فأقل بنسبة  18، تليها الفئة %37تقدر بـ 

سنة فكانت أخر  45اىل  39، اما فئة من %10سنة نسبة  38اىل  32مث تليها كل من الفئتني من 

 .%4فئة بنسبة 

ي اىل يتوزع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليم املستوى التعليمي:من حيث  -

الفئة الغالبة  واملاسرت هي على شهادة الليسانس ني املتحصلنيمعيامخسة فئات حيث أن فئة اجل

 %22تليها فئة املستوى الثانوي واملستوى املتوسط بنسبة  ،%55على �قي الفئات العينة بنسبة 

 .%01واخر نسبة كانت لفئة املستوى االبتدائي بنسبة �لتساوي بني املستجوبني، 

  :وخصوصية االشرتاكصائص عينة الدراسة املرتبطة بطبيعة املنتوج �نيا: خ

 يوضح خمرجات التحليل االحصائي: فاجلدول املوايل 

  املنتوج بطبيعة املتعلقة : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلصائص04جدول رقم 

  النسبة %  التكرار  الفئة  املتغري

  عدد خطوط اهلاتف

  النقال لكل مستجوب

  14.00  14  جازي فقط

  09.00  9  أوريدو فقط

  27.00  27  موبيليس فقط

  11.00  11  جازي وأوريدو 

  24.00  24  جازي وموبيليس

  08.00  8  أوريدو وموبيليس

  07.00  7  جازي وأوريدو وموبيليس
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  نقال الرئيسي املعتمد دائماخط هاتف 

  43.00  43  جازي فقط

  15.00  15  أوريدو فقط

  42.00  42  موبيليس فقط

سي نقال الرئيالاتف اهلاالقدمية يف استعمال خط 

  املعتمد دائما

  11.00  11  سنة 01أقل من 

  29.00  29  سنوات 03-01من

  39.00  39  سنوات 05-03من 

  21.00  21  سنوات فأكثر 05

  االشرتاك طبيعة
  96.00  96  الدفع املسبق

  4.00  4  الدفع البعدي (فاتورة)

  .SPSS التحليل اإلحصائي نتائجعلى استنادا من إعداد الباحث  املصدر:

 %50 تشري النتائج أن: مستجوب لكل اهلاتف النقال خطوط عددحسب  -

ملؤسسة  %27وحصري موزعة على ميتلكون خط هاتف نقال وحيد  املستجوبنيمن 

 ستجوبني، اما فيما خيص عدد اململؤسسة أوريدو %9ملؤسسة جازي و %14يليها موبيليس، 

وموزعة  امجايل املستجوبنيمن  %43فبلغ نسبة اهلاتف النقال  وطخطاثنني من الذين لديهم 

ومؤسسة جازي ومؤسسة أوريدو  %24 ومؤسسة موبيليس بـنسبةجازي  سةمؤسمن لكل 

ويف . %8وأقل نسبة كانت ملؤسسة أوريدو مؤسسة وموبيليس واليت قدرت بـ  %11بنسبة 

من امجايل  %7خطوط للهاتف النقال فكان  03االخري فان عدد املستجوبني الذين ميتلكون 

  املستجوبني وهي أقل نسبة.

من العينة  %43يتضح ان ما نسبته : دائما املعتمد الرئيسي نقالال هاتف خط -

خط هاتف النقال ملؤسسة جازي وتليها يف املرتبة الثانية مؤسسة تستخدم دائما االمجالية 

 من عدد املستجوبني، اما املتبقي من النسبة فهي تعود ملؤسسة أوريدو %42 بـموبيليس 

 من عدد املستجوبني. %15بنسبة 

وزع أفراد يت دائما: املعتمد الرئيسي نقال هاتف خط استعمال يف االقدمية -

 03مية من ملدة االقد فئة كانتحبيث أن أكرب  ،حسب هذا املعيار اىل أربعة فئاتالعينة 

الصدارة ملؤسسة ضمن هذه الفئة كانت . و %39بنسبة  وهذاسنوات  05سنوات اىل 

لصاحل مؤسسة أوريدو.  %6يف االخري و  %16ملؤسسة جازي بنسبة  مث %17موبيليس بنسبة 

. %29سنوات وهذا بنسبة  03فيما خيص الفئة املوالية كانت ملدة االقدمية من سنة اىل 

مث ملؤسسة موبيليس بنسبة  %19وضمن هذه الفئة كانت الصدارة ملؤسسة جازي بنسبة 

  لصاحل مؤسسة أوريدو.  %2 ويف االخري 8%
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  اختبار فرضيات الدراسة 4.1

بريسون للوصول اىل معامالت لل االرتباط امفرضيات الدراسة مع الختباراستخدمنا 

 سوق اتصاالت اهلاتف لك يفللمسته الوالء العاطفيبعد االرتباط بني ابعاد تقنيات ترقية املبيعات و 

  ختبار الفرضيات التالية.��جلزائر، حيث سنقوم النقال 

وق اتصاالت اهلاتف لمستهلك يف سالوالء العاطفي لقة بني تقنيات ترقية املبيعات و اختبار العال

  النقال �جلزائر 

  لتالية:االرئيسية من أجل اإلجابة على التساؤل الرئيسي نطرح الفرضية الصفرية 

 نأقل م α داللة احصائيةعند مستوى ارتباط : ال توجد عالقة H0)1(الفرضية الصفرية الرئيسية 

 النقال �جلزائر. لمستهلك يف سوق اتصاالت اهلاتفل الء العاطفيو التقنيات ترقية املبيعات و  بني 5%

  :هم أربع فرضيات صفرية فرعيةوتنبثق عن هذه الفرضية الصفرية 

عند مستوى داللة (ال توجد عالقة ارتباط  :)1H0-1( الفرضية الصفرية الفرعية األوىل  -

يف  هلكللمست العاطفيالوالء و  عروض االتصاالت ا�انيةتقنيات  بني) %5 أقل من α	احصائية

  .�جلزائر سوق اتصاالت اهلاتف النقال

عند مستوى داللة (ال توجد عالقة ارتباط  :)1H0-2( الثانيةالفرضية الصفرية الفرعية   -

ق للمستهلك يف سو  الوالء العاطفيو  عروض االنرتنتتقنيات  ني) ب%5 أقل من α	احصائية

  �جلزائر. اتصاالت اهلاتف النقال

عند مستوى داللة (ال توجد عالقة ارتباط  :)1H0-3( الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة  -

صاالت للمستهلك يف سوق ات الوالء العاطفيعروض الباقة و تقنيات  بني) %5 أقل من α	احصائية

  �جلزائر. اهلاتف النقال

مستوى داللة  عند(ال توجد عالقة ارتباط  :)1H0-4( الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة  -

سوق  للمستهلك يف الوالء العاطفيو  عروض برامج الوفاءبني تقنيات  )%5 أقل من α	احصائية

  �جلزائر. اتصاالت اهلاتف النقال

عند مستوى داللة (ال توجد عالقة ارتباط  :)1H0-5( اخلامسةالفرضية الصفرية الفرعية   -

ق اتصاالت للمستهلك يف سو  الوالء العاطفيو  عروض املركبةالبني تقنيات  )%5 أقل من α	احصائية

  اهلاتف النقال �جلزائر.

  الفرضيات، يكون منوذج الدراسة �لشكل التايل:انطالقا من 
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  : منوذج الدراسة01شكل رقم

 : الوالء العاطفي للمستهلكYاملتغري التابع             ترقية املبيعات     : تقنياتXة املستقل اتاملتغري 

  من اعداد الباحث :املصدر          

  :)1H0-1( الفرضية الصفرية الفرعية األوىل أوال: اختبار

  :فيما يلي نتائج اختبار الفرضية الصفرية الفرعية األوىل

  : معامل االرتباط بريسون بني بعد تقنيات عروض االتصاالت ا�انية والوالء العاطفي05 جدول رقم

التابعاملتغري  الوالء العاطفي   

 معامل االرتباط  SIGمستوى الداللة  املتغري املستقل                           

 تقدمي مكاملات جمانية عند كل تعبئة جذابة **0.288 0.004

 منح رسائل قصرية جما� عند كل تعبئة مغرية **0.359 0.000

 رصيد إضايف أو مضاعف جما� عند كل تعبئة ممتع 0.139 0.169

 اجراء مكاملات جمانية مع رقم هاتف نقال مفضل مغرية 0.033 0.748

 العروض املوجهة يف املناسبات واألعياد مدهشة **0.294 0.003

تقنيات عروض االتصاالت ا�انية بعد  **0.342 0.000  

  .(من جانبني) % 5االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  *:

 (من جانبني). % 1مستوى داللة  **: االرتباط دال إحصائيا عند

  الباحث.املصدر: من إعداد  

 نيبوجود عالقة ارتباط اجيابية ضعيفة ذات داللة احصائية  05تبني من خالل اجلدول رقم 

 .0.342 الرتباطالمستهلك، حيث بلغ معامل لتقنيات عروض االتصاالت ا�انية والوالء العاطفي 

موعة بعد تصدرت جم تعبئة كل عند جما� قصرية رسائل منحالحظته أيضا ان تقنية موما ميكن 

 يف املوجهة العروضلتليها تقنية  0.359مبعامل ارتباط قدر بـ  ا�انية االتصاالت عروضتقنيات 

الوالء العاطفي 

تقنیات عروض 
االتصاالت المجانیة 

تقنیات عروض 
االنترنت 

تقنیات عروض الباقة 

تقنیات عروض برامج 
الوفاء 

عروض  التقنیات 
المركبة 
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 تعبئة كل عند جمانية مكاملات تقدمي . اما تقنية0.294مبعامل ارتباط قدر بـ واألعياد  املناسبات

 إضايف رصيد. من اجلدول ميكن القول ان كل من تقنية 0.288فكان معامل االرتباط يقدر بـ  جذابة

هلما  لمفض نقال هاتف رقم مع جمانية مكاملات اجراءوتقنية  تعبئة كل عند جما� مضاعف أو

  مستوى داللة إحصائية أكرب من مستوى املعنوي.

وقبول الفرضية البديلة  H0)1-1(ان مما سبق يستدعي رفض الفرضية الصفرية الفرعية األوىل 

تقنيات عروض االتصاالت بني  %5 من أقل α احصائية داللة مستوى عند عالقةوجد تنه االقائلة 

 ا�انية والوالء العاطفي للمستهلك يف سوق اتصاالت اهلاتف النقال �جلزائر.

  :)1H0-2( الثانيةالفرضية الصفرية الفرعية  : اختبار�نيا

  :الثانيةفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الصفرية الفرعية 

 والوالء العاطفي االنرتنت : معامل االرتباط بريسون بني بعد تقنيات عروض06 جدول رقم
  املتغري التابع الوالء العاطفي

 معامل االرتباط SIGمستوى الداللة  املتغري املستقل                           

 جذابة )ا�جم أو االشرتاك طريق عن( االنرتنت بتصفح اخلاصة العروض 0.172 0.870

 ، Facebook،Twitter: االجتماعي التواصل مواقع استخدام 0.090 0.376

Viber ، WhatsApp مغرية 

 االنرتنت تقنيات عروض بعد  0.137 0.173

  (من جانبني). % 5االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  *:

 (من جانبني). % 1**: االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 .(SPSS)من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي  املصدر: 

تقنيات عروض  بعد بني داللة احصائيةذات وجد عالقة انه ال ت 6اجلدول رقم يوضح 

 قبولمما سبق يستدعي  .0.173االرتباط لمستهلك، حيث بلغ معامل لوالوالء العاطفي  االنرتنت

 إحصائية عند مستوى معنوية داللةذات  عالقةوجد ت ال أنه H0)1-2( الثانيةالفرضية الصفرية الفرعية 

 α ≤  والوالء العاطفي للمستهلك يف سوق اتصاالت اهلاتفاالنرتنت تقنيات عروض بني 0.05

 النقال �جلزائر.

   :)1H0-3( الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة�لثا: اختبار 

  يبني اجلدول التايل نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
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 والوالء العاطفي الباقة : معامل االرتباط بريسون بني بعد تقنيات عروض70 جدول رقم
  املتغري التابع الوالء العاطفي

مستوى  املتغري املستقل                           

  SIGالداللة 

معامل 

 االرتباط

 جذاب «Carte SIM» عرض تروجيي لشراء هاتف نقال + شرحية 0.016 0.874

 مغري «Carte SIM» شرحية + Tabletteعرض تروجيي لشراء لوحة الكرتونية 0.006 0.956

 جذاب «Carte SIM» شرحية + Clé internet االنرتنتعرض تروجيي لشراء مفتاح  0.004 0.72

0.045 0.201*  مغري «Carte SIM» شرحية + Modem مودامعرض تروجيي لشراء  

الباقة تقنيات عروض بعد  0.069 0.495  

  (من جانبني). % 5االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  *:

 (من جانبني). % 1**: االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 .)SPSS(من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي  املصدر: 

 نيبضعيفة ذات داللة احصائية  وجود عالقة ارتباط اجيابية 07تبني من خالل اجلدول رقم 

والوالء العاطفي  »Carte SIM« شرحية+  Modem مودام لشراء تروجيي عرضتقنيات عروض 

أن �قي العروض ضمن بعد مالحظته وما ميكن  %20،1 االرتباطلمستهلك، حيث بلغ معامل ل

مما سبق يستدعي قبول الفرضية  وهو ضعيف. %1تقنيات ترقية املبيعات هلا معامل ارتباط أقل من 

تقنيات عروض بني بعد  داللة إحصائيةعالقة ذات جد تو  ال أنه H0)1-3(الصفرية الفرعية الثالثة 

  والوالء العاطفي للمستهلك يف سوق اتصاالت اهلاتف النقال �جلزائر. الباقة

  :)1H0-4( الفرضية الصفرية الفرعية الرابعةرابعا: 

  :الرابعةفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الصفرية الفرعية 

 طفيالعاوالوالء  برامج الوفاء : معامل االرتباط بريسون بني بعد تقنيات عروض08 جدول رقم
  املتغري التابع الوالء العاطفي

 معامل االرتباط  SIGمستوى الداللة  املتغري املستقل                           

 جمانية مكاملات صيغة يف هدا� اىل وحتويلها النقاط جتميع **0.293 0.003

 .جذابة النجوم أو الفيديليس أو االمتياز كخدمات

  الوفاء برامجتقنيات عروض بعد  **0.293 0.003

  (من جانبني). % 5االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  *:

 (من جانبني). % 1**: االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 .(SPSS): من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي املصدر 
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وجود عالقة ارتباط اجيابية ضعيفة ذات داللة احصائية عند  08تبني من خالل اجلدول رقم 

معامل  لمستهلك، حيث بلغل تقنيات عروض برامج الوفاء والوالء العاطفي بني %5مستوى داللة 

   .%29.30االرتباط 

وقبول الفرضية البديلة  H0)1-4( الرابعةمما سبق يستدعي رفض الفرضية الصفرية الفرعية 

لعاطفي والوالء ا برامج الوفاءتقنيات عروض بني داللة إحصائية  عالقة ذاتوجد تنه االقائلة 

 للمستهلك يف سوق اتصاالت اهلاتف النقال �جلزائر.

  )1H0-5( اخلامسةالفرضية الصفرية الفرعية خامسا: اختبار 

  :اخلامسةفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الصفرية الفرعية 

 والوالء العاطفي املركبة : معامل االرتباط بريسون بني بعد تقنيات العروض09 جدول رقم
  املتغري التابع الوالء العاطفي

 معامل االرتباط  SIGمستوى الداللة  املتغري املستقل                           

 ابةجذ االنرتنت+  قصرية رسائل+  املكاملات من تشكيلةتعد  **0.226 0.024

 مغرية االنرتنت+  املكاملات من تشكيلةتعد  **0.315 0.001

 جذابة قصرية رسائل+  املكاملات من تشكيلةتعد  0.191 0.057

  املركبة عروضالتقنيات بعد  **0.307 0.002

 (من جانبني). % 1**: االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 .(SPSS): من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي املصدر 

وجود عالقة ارتباط اجيابية ضعيفة ذات داللة احصائية عند  09تبني من خالل اجلدول رقم 

االرتباط مل لمستهلك، حيث بلغ معال تقنيات العروض املركبة والوالء العاطفي بني %5 مستوى داللة

" االنرتنت +قصرية رسائل+املكاملات من تشكيلة "تقنية  كل من  أيضا انمالحظته وما ميكن .0.307

 %22.6ـ  بــعلى التوايل معامل ارتباط قدر" احتوت على االنرتنت +املكاملات من تشكيلةوتقنية "

وقبول الفرضية البديلة  H0)1-5( اخلامسةمما سبق يستدعي رفض الفرضية الصفرية الفرعية  .%31.5و

�  داللة إحصائية عند مستوى معنوية عالقة ذاتجد تو نه �القائلة  ≤ عروض التقنيات بني  0.05

  والوالء العاطفي للمستهلك يف سوق اتصاالت اهلاتف النقال �جلزائر. املركبة

  :H0)1(الفرضية الصفرية الرئيسية  اخريا: اختبار

  :الرئيسيةفيما يلي نتائج اختبار الفرضية الصفرية 
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 كوالوالء العاطفي للمستهل ترقية املبيعات: معامل االرتباط بريسون بني بعد تقنيات 10 جدول رقم
  املتغري التابع الوالء العاطفي

 معامل االرتباط  SIGمستوى الداللة  املتغري املستقل                           

 تقنيات عروض االتصاالت ا�انية بعد  **0.342 0.000

 تقنيات عروض االنرتنت بعد  0.137 0.173

 تقنيات عروض الباقة بعد  0.690 0.495

  الوفاء برامجتقنيات عروض بعد  **0.293 0.003

  عروض املركبةتقنيات بعد  **0.307 0.002

ترقية املبيعات تقنياتبعد  **0.406 0.000  

 (من جانبني). % 1**: االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

  .(SPSS): من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي املصدر 

 ومما سبق أن استخدام تقنيات ترقية املبيعات واملتمثلة يف تقنيات 10نالحظ من اجلدول رقم 

عروض االتصاالت ا�انية وتقنيات عروض برامج الوفاء وتقنيات العروض املركبة تؤثر وبشكل اجيايب 

�  وبداللة معنوية ≤ مستهلك وهذا ما يستدعي عدم قبول العاطفي لل والءالمستوى  على 0.05

داللة إحصائية القة ذات ع الفرضية العدمية الرئيسية وقبول الفرضية الرئيسية البديلة القائلة بوجود

�  عند مستوى معنوية ≤ ومستوى الوالء العاطفي  ككل  بني تقنيات ترقية املبيعات 0.05

 يف سوق اتصاالت اهلاتف النقال.للمستهلك اجلزائري 

 خامتة:

توصلت الدراسة اىل عدة استنتاجات بعد اجراء التحليل االحصائي ملتغريات الدراسة 

اخلاصة بتقنيات ترقية املبيعات وعالقتها يف ز�دة مستوى والء املستهلك وهذا يف قطاع سوق 

  اتصاالت اهلاتف النقال �جلزائر. ومن أبرز هذه االستنتاجات:

يث بلغ حب ل،كك  يوجد والء عاطفي للمستهلك اجلزائري اجتاه تقنيات ترقية املبيعات -

 وهي عالقة اجيابية متوسطة. 0.406معامل بريسون 

والء العاطفي ال هلا عالقة معأوضحت الدراسة أن مجيع النشاطات املكونة لرتقية املبيعات  -

نرتنت ا عادا برامج عروض االعند املستهلك اجلزائري يف سوق اتصاالت اهلاتف النقال م

 وعروض الباقة. 

مستوى و  تقنيات عروض االتصاالت ا�انيةعالقة بني وجود  أوضحت نتائج الدراسة -

، تعبئة كل ندع جمانية مكاملات تقدميوالء املستهلك اجلزائري كاستخدام تقنيات التالية: 
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حبيث  عيادالعروض املوجهة يف املناسبات واأل وتقنية منح رسائل قصرية جما� عند كل تعبئة

 .0.294و 0.359 ،0.288 قدر معامل االرتباط �لقيم التالية على التوايل:

ويعود  عروض االنرتنت ووالء املستهلكبني بعد تقنية  عالقةالنتائج عدم وجود  أوضحت -

لنقال يف اذلك اىل توفر هذه اخلدمة بسعر تنافسي بني مجيع مؤسسات اتصاالت اهلاتف 

 اجلزائر.

 شرحية+  Modem مودام لشراء تروجيي عرضابرزت النتائج اىل وجود عالقة بني تقنية " -

»Carte SIM«  ومستوى الوالء العاطفي للمستهلك اجلزائري وما يقسر ذلك هو عدم "

توفر الكمية املطلوبة من جهاز املودام يف سوق اتصاالت اهلاتف النقال وكذلك حتول 

 اىل استعمال التكنولوجيا أكثر مما سبق.املستهلك 

درجة و بني كل مكو�ت بعد تقنية العروض املركبة  ةإجيابي عالقةأشارت النتائج اىل وجود  -

ذا وهذا ما يفسر املوقف اإلجيايب والعاطفي للمستهلك اجلزائري هل والء املستهلك اجلزائري

 ة.العاطفي اجتاه منتوج املؤسسالء النوع من التقنيات مما خيلق مستوى معني من الو 
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