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 مستخمص
المختمفجة خخمجق الضججةس اسجتراتيجية زرع الفكجرةس مجن   بأبعجاد بالضججة  ويقالتستأثير تناول هذا البحث 

القيمجججة السجججعريةس بأبعادهجججا المختمفجججة خالقيمجججة المدركجججة وتجججم االعتمجججاد عمجججى حجججوالز لممكجججاركةي كمتتيجججر مسجججتقلس 
كمتتيججر  نيججة إعججادة الكججرا ي كمتتيججر وسججيطس واخيججرا والقيمججة الوظيفيججةس والقيمججة االجتماعيججةس والقيمججة العاطفيججة

عمججال  الكججركة الميججرية س وقججد تججم االعتمججاد عمججى الكججركة الميججرية لالتيججاالتتججاب و وذلججك بججالتطبيق عمججى 
 التسجويقكوحجدة لممعاينجةو كمجا هجدف البحجث الجى التعجرف عمجى مجد  تجأثير  لالتياالت بمحالظة بنجى سجويف
ضجو   لج  ى نيجة إعجادة الكجرا بالضججة عمج التسويقوالتعرف عمى مد  تأثير  بالضجة عمى نية إعادة الكرا 

ي قائمجججة 676تجميججج  خ وامكجججنمركجججز خدمجججة عمجججال   77س وتجججم التطبيجججق عمجججى كمتتيجججر وسجججيط القيمجججة المدركجججة
مجموعة من النتائج اهمهجاس ان هنجاك تجأثير  اإلحيائ واوضحت نتائج التحميل  واإلحيائ يالحة لمتحميل 

تجأثيرا إيجابيجا مباكجرا و يجر  ؤثريجبالضجة  التسويقن س وابالضجة عمى القيمة المدركة لمتسويقمباكر  إيجاب 
تتوسط جزئيا هذ  العالقةس حيث اكجارت النتجائج الجى وججود  القيمة المدركةس وان نية إعادة الكرا مباكر عمى 

 لمقيمة المدركة عمى نية إعادة الكرا وتأثير إيجاب  مباكر 
 إعادة الشراء.الكممات الدالة: التسويق بالضجة، القيمة المدركة، نية 
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Abstract 

 

This research discussed the effect Buzz Marketing on repurchase 

intention, through a perceived value. This is with the application on 

Telecom Egypt customers under the research in Beni Suef 

Governorate. The objective of this research is to determine the effect 

of the relationship between Buzz Marketing as independent variable 

and perceived value mediating variable and repurchase intention as a 

dependent variable. To achieve the objectives of the research, the 

researcher relied on a set of statistical techniques which represented 

in: descriptive statistics, correlation coefficient, structural equations 

model.   

The results of the statistical analysis explains a group of outcomes 

which the most important of it was: that there is a direct positive 

significance effect of Buzz Marketing on perceived value, and Buzz 

Marketing has a direct and indirect effect on repurchase intention, and 

perceived value partially mediate this relationship. The results indicate 

a positive significance effect direct to perceived value on repurchase 

intention, finally; a proposed model for the role of perceived value in 

the relationship between Buzz Marketing and repurchase intention in 

Telecom Egypt under the research in Beni Suef Governorate. 
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في ضوء القيمة المدركة كمتغير  عمى نية إعادة الشراء بالضجة التسويقتأثير 
 : بالتطبيق عمى عمالء الشركة المصرية لالتصاالتوسيط

 البحثمقدمة 

يكهد العالم االن العديد من التتيرات السجريعة والمتالحقجة لج  جميج  المججاالت االقتيجادية 
اسججيةس وقججد انعكسجت هججذ  التتيججرات عمجى واقجج  منظمججات والتكنولوجيجة والثقاليججة واالجتماعيجة والسي

االعمجججال الميجججرية والتججج  نجججتج عنهجججا زيجججادة لججج  كجججدة المنالسجججة لججج  ا سجججواق المحميجججة والعالميجججة 
ل  مجال التسجويق مطمبجا ضجروريا وحتميجا لمسجايرة التقجدم  التكنولوج االهتمام بالجانب  وايب 

 Buzzبالضججةكثيجرة مجن بينهجا مفهجوم التسجويق وقد برز عن ذلجك مفجاهيم ل  البيئة التنالسيةو 
Marketing  و حيث يركز هذا المفهوم عمى حدث يتم إنكاؤ  او عممية اتيال متعددة االبعجاد

ي الى المسجتهدلين لج  Buzzerخباإلثارةتتضمن ارسال رسائل مقنعة عبر المرسمين او القائمين 
لحيجول عمجى معمومجات عجن السجوق او  يجر المتيجمينس وا با نترنتككل محادثات لممتيمين 

 يوAhuja, et al., 2007من المرسمين عن هذا التجارب التسويقية بالضجة خ

ويعجججد التسجججويق بالضججججة مجججن االليجججات التسجججويقية الحديثجججة التججج  تعمجججل مجججن خجججالل انتكجججار 
كججبكات االنترنججت واسججتخدامها بكججكل كبيججر لجج  العمميججة التسججويقية وخايججة مججن خججالل كججبكات 

التججج  تعجججد الوسجججيمة ا كثجججر لعاليجججة لججج  عمميجججة التجججرويج التججج  تسجججتخدمها  جتمجججاع االالتوايجججل 
 ,Sewerynخ وخيائيج المنظماتس وذلك من خالل احداث ضججة إعالنيجة تتنجاول المنجتج 

حيجججججث ان وسجججججائل التوايجججججل االجتمجججججاع  تقجججججدم مجموعجججججة كبيجججججرة مجججججن ا دوات عبجججججر  يو2020
اثجارة عججن المنجتج ومججن بجين هججذ  ا دوات اإلنترنجت يسجتخدمها المسججوقون لج  احججداث ضججة او 

والمواقجججج   المسججججتهمكسالدردكججججةس والبريججججد اإللكترونجججج  مججججن المسججججتهمك إلججججى  المججججدوناتس و ججججرف
اإللكترونيججة لتيججنيفات المنججتج او الخدمججةس والمواقجج  التجج  تحتججو، عمججى يججوت رقمجج س وا لججالم 

 يوPeltovuori and Westrin, 2014واليورس ومواق  الكبكات االجتماعية خ

جا كبيجربا مجن الكتجاب بكجأن تسجويق  وتمقى القيمة الُمدركة لج  العقجود القميمجة الماضجية اهتمامب
ولذلك  يوEl-Adly, 2020خ من العمال  ايبحوا مدلوعين بالقيمة الكثيرالخدمات نظربا  ن 

تسججتخدم القيمججة المدركججة بكججكل كبيججر مججن مختمججف المنظمججات وخايججة لجج  الدراسججات المتعمقججة 
تستخدم لمعرلة مقدار ر بة المكجترين لج  تحديجد قجرارهم بكجرا  او  له يق واالعالناتس بالتسو 

تعبجججر عججن جميجج  العوامجججلس النوعيججة والكميججةس الذاتيجججة   نهججا اسججتخدام الخججدمات لججج  المسججتقبلس
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لمحفججاظ  رئيسجج انهججا تعتبججر عامججل  الكاممججةس كمججاوالموضججوعيةس التجج  تكججكل تجربججة االسججتهالك 
 يوAini, et al., 2019خلسية لمكركاتعمى الميزة التنا

ويمكن القول ان السموك الكرائ  واالستهالك  لأللراد يتأثر بالعديد من العوامل المتنوعجة 
يرجججج  بعضجججها الجججى البيئجججة الخارجيجججة المحيطجججة بهجججم يبنمجججا يرجججج  الجججبعض االخجججر الجججى اسجججباب 

ك  لمفرد وتمكن  مجن كخيية ونفسيةس تؤد  تمك العوامل مجتمع  الى تككيل النمط االستهال
تحديجججد خيجججار س حيجججث يواجججج  المسجججتهمك خيجججارات عجججدة لكجججرا  منتججججات مختمفجججة النجججوع واالسجججعار 

 ووالجودةس وتعد القيمة المدركة معيارا اساسيا ل  توجي  سموك المستهمك

وتحججاول الدراسججات اسججتخدام القيمججة المدركججة لفهججم نيججة إعججادة كججرا  المسججتهمكس مجج  انتكججار 
جا اثنجا  المنظور القائ م عمى العمال س حيث تظهر الدراسجات ان القيمجة المدركجة تمعجب دوربا مهمب

انكطة التبادلس وتتضمن عادةب مفاضمة بجين مجا يحيجل عميج  المسجتهمك خمثجل الججودة والفوائجد 
 ,Wuوالمنفعةي وما يتخمى عن  لمحيول عمى منتج واستخدام  خمثجل السجعر والتضجحياتي خ

et al., 2014اعطجى البجاحثون الكثيجر مجن االهتمجام لنوايجا العمجال  لج  إعجادة  ومجن هنجاس يو
 ,Shinخ تعتبر ميدر لخفض التكاليف ووسائل النمو ل  الحية السوقية  نهاالكرا س نظرا 

et al., 2013يس واكجار خAsshidin, et al, 2016  ي الجى ان نيجة اعجادة الكجرا  هج  ججز
 لمجا يجعجلمنظمجات تحتجاج الجى التعجرف عمجى من سموكيات المسجتهمك لج  الكجرا س لجذلك لجان ا
 لد  المستهمك الر بة ل  إعادة كرا  منتج ماو

 التسججججويق لتججججأثيريمثججججل محاولججججة لتججججدعيم الجهججججود البحثيججججة لوضجججج  إطججججار  الحججججال والبحججججث 
س وذلك بجالتطبيق عمجى عمى نية إعادة الكرا  ل  ضو  القيمة المدركة كمتتير وسيطبالضجة 

 وبمحالظة بنى سويفالتياالت عمال  الكركة الميرية ل

 أوال: المشكمة البحثية

الجى انج  مازالجت هنجاك حاججة ضجرورية التسجويقس كارت الكتابات المتاحة ل  ادبيات القد 
لجج   وثقتجج  وتعاممجج بالضجججةس لمججا لهججا مججن اثججر عمججى العميججل  التسججويق  ثججارالججى اطججار متكامججل 

 يوLeila and Abderrazak, 2013المنظمة وم  العمال  المحتممين االخرين خ

وجججدير بالججذكر انجج  خججالل العقججدين الماضججيين قججد كججهد قطججاع االتيججاالت تتيججرات جذريججةس 
ان نسجججبة تتطيجججة  7272لمرقمنجججة لعجججام  السجججنو،حيجججث تكجججير االحيجججائيات الموضجججحة بجججالتقرير 

%س و ان عدد مستخدم  اإلنترنجت لج  ميجر تخطجى حجاجز  99االتياالت لى مير تبمغ 
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مميجون كجخص نكجطا  عمجى مواقج  التوايجل االجتمجاع س  44ستخدمس  س منهم مميون م 57الج
يبمغ ثالث ساعات يوميباس و ان  االجتماع التوايل مواق  وان متوسط تواجد المستخدم عمى 

ا ان سججرعة انترنججت المحمججول  47اإلنترنججت مججن خججالل الهججاتف بمججغ  مسججتخدم  مميونبججاس موضججحب
 إجمجال س وبمغ .%622رعات اإلنترنت الثابت بنسبة %س بينما ارتفعت س5و2تراجعت بنسبة 

مميجون دوالرس حيجث ويجمت إعالنجات الفجيس  845ميجر  لج المنفق عمى االعالنات الرقمية 
مميجون مسجتخدمس وسجناب  99مميون مستخدمس بينمجا ويجمت اعالنجات انسجتجرام إلجى  68بوك 

 وي9خمميون مستخدم 4و4مميونس ولينكد إن  6و6مميون مستخدمس وتويتر إلى  6و6كات إلى 
ان اكثجر مواقج   e-Marketerمؤسسة اإلعالنات الرقميجة  ايدرت  الذ،وبحسب التقرير 

المسجججتخدمة لمتسججويق بالضججججة هجج  لججيس بجججوك يميهججا يوتيجججوب ثججم تجججويتر  االجتمججاع التوايججل 
 7272ي يوضج  النسجبة المئويجة خجالل الربج  ا ول مجن عجام 9والكجكل رقجم خ انستجرامسواخيرا 

 وي7ختكار التسويق بالضجة بهاالن

 
 0202(: انتشار التسويق بالضجة عمى مواقع التواصل االجتماعي في 1شكل رقم )

الكجرائية  قراراتج ولذلك يتمت  المستهمك ل  الوقت الحال  بمستو  كبير من العقالنية لج  
ة بججنفس لكججم هائججل مججن المعمومججات حججول العالمججات التجاريججة المتنالسججة المرتبطجج تعرضجج نتيجججة 

 المنتجاتو حيث يتم نكر المعمومات حول المنتجات بسرعة كبيرة عبر كبكة من االتيجاالت
 الكخيية  ير مرئية لموهمة ا ولى و الببا ما ييعب تحديدهاس حيث يمكن لهذ  االتياالت

 

 ت.الجهاز القومي لتنظيم االتصاال –لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  0202تقرير فبراير  (1)
 .0/4/0202، متاح بتاريخ  /https://www.emarketer.comالموقع اإللكتروني:  (0)

https://www.emarketer.com/
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ي؛ وبالتججال  تججؤثر عمججى نيججة Seweryn, 2020خالكججرا  ان تمعججب دوربا كبيججربا لجج  اتخججاذ قججرار 
كثجر سجموكيات مجا بعجد مرحمجة ا احجدإعادة الكجرا  او االسجتخدام المسجتمر لمسجمعةس والتج  تعتبجر 
اثبتجججت الدراسجججات ان القيمجججة س حيجججث تبنجججى المنجججتجس لهججج  مؤكجججر اساسججج  وحاسجججم لجججوال  العميجججل

 ويLi and Shang, 2020خالكرا  المدركة من اهم المقدمات لمويول الى نية إعادة 

 هجو ميجدر التنالسجية لج  القجرن الحجاد، والعكجرين لممسجتهمكإن توليد قيمجة عاليجة ولذلك ل
مججن دورهججا المججزدوج لهجج  ال تججؤثر لجج   ينججتج لممسججتهمكالمتزايجد  هميججة القيمججة المدركججة  اإلدراكو 

عجادة سجموك  لج  مرحمجة  المستهمكسموك  ل  مرحمة ما قبل الكرا  بل تؤثر ايضا ل  رضجا  واع
المنتج ليمجا  بكأنسييدر حكم   لالمستهمك يوAlsabbahy, et al; 2013ما بعد الكرا  خ
 المسجتهمكلإذ مجا كجان المنجتج ذو قيمجة منخفضجة لجان  منخفضةسبقيمة عالية او إذ كان يمتاز 

 .سيبحث عن منتج اخر

ولى الوقت الحاضر يعتبر تعظيم القيمة المدركة لمعميل من خالل تحديد العوامل المجؤثرة 
عميججة واحججدة مججن اكبججر التحججديات التجج  تواججج  المنظمججاتس وتعتبججر القيمججة المدركججة لمعميججل هجج  

 ,Shethيو حيجث اكجد خAli and Hasan, 2015الرئيسج  لقجرارات إعجادة الكجرا  خ المحجرك
ي عمى ان القيمة المدركة لمعميل جانب ضرور، ل  سموك يجن  القجرار لمعميجلس ومجن 1991

 اثنججججا وجهججججة نظججججر العميججججل ايضججججا الحيججججول عمججججى القيمججججة هججججدف جججججوهر، لجججج  تبججججادل السججججوق 
بعججد معنججو،  يججر مرئجج  ميججدر  القيمججة السججعرية  المعججامالت السججوقيةس نسججبة  ن المنتجججات لهججا

الت  يمكن ان تتتيجر  والمنظماتاليورة الذهنية الت  يحممها العمال  عن المنتجات و لممنتجس 
تبعججا لكثيججر مججن العوامججل كمججا لهججا بعججد مججاد، متمثججل لجج  االسججتخدام الحقيقجج  لممنججتج والمنججال  

لعميججل مججن اجججل الحيججول عمججى المنججتج حممهججا ايتالمحيججمة مججن المنججتج مقارنججة بالتكمفججة التجج  
 .الت  تكب  نفس الحاجات المكابهةوالمقارنة ايضا م  المنتجات ا خر  

بجان القيمجة المدركجة لهجا تجأثير إيججاب  مباكجر عمجى ي Li and Shang, 2020خوججادل 
نيجججة إعجججادة الكجججرا  لمعمجججال و وقجججد تجججم دعجججم ذلجججك عمجججى نطجججاق واسججج  مجججن قبجججل عجججدد كبيجججر مجججن 

عجادة  رئيسج مؤكجر   لهالدراساتس  لجوال  العمجال و كمجا انج  يمكجن زيجادة نوايجا رضجا العمجال  واع
الكججرا  مججن خججالل تقججديم خججدمات ذات قيمججة مضججالة وجججودةو حيججث ان تيججور العمججال  لجججودة 
الخدمجججججة ورضجججججاهم ليمجججججا يتعمجججججق بالخدمجججججة لججججج   ثجججججار إيجابيجججججة وهامجججججة عمجججججى النوايجججججا المسجججججتقبمية 

 يوShin, et; 2013خلمكرا 
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ونججة ا خيججرةس تتيججر مفهججوم التسججويق بكججكل كبيججر بسججبب تتيججر سججموك المسججتهمكين لجج  اآو 
س وبجدا  التسجويق يطجور بجدائل التقميجد،العديجد مجن االنتقجادات لنعجالن  توجي االلرادو حيث تم 
و يLeila and Abderrazak, 2013خالمسجتهدف مج  المسجتهمك  الضجللمتوايجل بكجكل 

يديجججججة وبخايجججججة اإلعجججججالن تحجججججديات كبيجججججرة لججججج  الوقجججججت ولجججججذلك تواجججججج  ادوات االتيجججججاالت التقم
الحاضججرو لججالبر م مججن عججدم قججدرة المنظمججات التخمججج  عججن اإلعالنججات التجج  تبججث لجج  مختمجججف 
وسجججائل االعجججالمس اال ان التطجججورات التكنولوجيجججة ادت الجججى ظهجججور وسجججائل اتيجججال جديجججدة مججج  

الجى العمجال  المحتممجين طريقجة لمويجول  إليجادينفقون ماليين الجنيهات  لالمسوقونالعمال و 
من خالل طرق او وسائل مبتكرةو لذلك لجان نججاح اإلعجالن وبجرامج التجرويج  البجا مجا تتطمجب 
المججو  لهجذ  البججدائل الجديجدةس واحجدة مججن تمجك البججدائل هج  التسجويق بالضجججةس اذ يجتم االسججتفادة 

ميجججداقيتها لججج  تنفيجججذ ابعجججاد التسجججويق بالضججججة التججج  تثبجججت  االجتمجججاع مجججن مواقججج  التوايجججل 
يو لالتسجججويق الكخيججج وموثوقيتهجججا لجججد  المسجججتهمكين مجججن الوسجججائل التقميديجججة خاإلعجججالن والبيججج  

بججرامج التسججويق البججديلس اذ تكججير التقججديرات ان حجججم االنفججاق  اسججرعواحججدا مججن  ايججب بالضجججة 
 يو7296س عبد اهللخسنويا عمى هذا النوع من برامج التسويق مميار دوالر 

ن من خالل  دراسة العالقات التأثيرية لمممارسات التسويقية بالضجة وم   ياب إطار يمك
 نيججةعمججى عمججى اسججتراتيجية زرع الفكججرةس وخمججق حججوالز لممكججاركةي خمججق الضجججةس و خ المتمثمجة لجج 
القيمة السعريةس والوظيفيةس والعاطفيةس خلمعميل القيمة المدركة س ل  ضو  توسيط إعادة الكرا 
متكامججل يمكججن مججن خاللجج  دراسججة هججذ  العالقججات  نمججوذجبحاجججة الججى س لججإن ا مججر واالجتماعيججةي

 التأثيريةو
عمجججال  المراكجججز خدمجججة مجججن قجججام الباحجججث بعمجججل دراسجججة اسجججتطالعية وذلجججك باختيجججار خمسجججة 

و وقججد اجججر  الباحججث عججدد مججن المقججابالت بمحالظججة بنججى سججويف لمكججركة الميججرية لالتيججاالت
او تيجميما معينجا لمدراسجةس وانمجا تجم االعتمجاد  الكخيية لم يستخدم الباحث ليها اطارا محجددا
ي مفجججردة مجججن عمجججال  الكجججركةس وذلجججك لمجججدة 42عمجججى عينجججة ميسجججرة مجججن مجتمججج  البحجججث قوامهجججا خ

 ي يوم تقريباس وامكن لمباحث ل  ضو  هذ  الدراسة االستطالعية ان يخمص الى مايمى:95خ
  الكججججركة الميججججرية  حتججججل اهتمامججججا مججججن جانججججب القججججائمين عمججججى إدارةيبالضجججججة  التسججججويقان

 لالتياالتو
  لجج  اآونججة االخيججرة هنججاك اتجاهججا متزايججدا مججن جانججب العمججال  نحججو القيججام بججبعض ممارسججات

 التسويق بالضجة لحمالت الكركة التسويقيةو
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 تحرص إدارة الكركة عمى متابعة العمال  بهدف تحسين القيمة السعرية لخدماتها المختمفةو 
 تو  رضا العمال  مجن خجالل الرسجائل االلكترونيجة بهجدف تعمل الكركة باستمرار بقياس مس

 متابعة نية إعادة استخدام خدمات الكركة مرة اخر و

 التساؤالت البحثية التالية: فيوفى ضوء ذلك تحددت مشكمة البحث 

بالكججججركة  القيمججججة المدركججججةعمججججى  لمممارسججججات التسججججويقية بالضجججججةهججججل يوجججججد تججججأثير  و9
 محل البحث؟  الميرية لالتياالت

 بالكركة الميجرية لالتيجاالت إعادة الكرا  نيةعمى  لمقيمة المدركةل يوجد تأثير ه و7
 البحث؟ ب

بالكجججركة  إعجججادة الكجججرا  نيجججةعمجججى  لمممارسجججات التسجججويقية بالضججججةهجججل يوججججد تجججأثير  و6
 محل البحث؟ الميرية لالتياالت

 بالضجججة التسججويقالعالقججة بججين  لجج كمتتيججر وسججيط  لمقيمججة المدركججةهججل يوجججد تججأثير  و4
 محل البحث؟ بالكركة الميرية لالتياالت إعادة الكرا  يةون

 أهداف البحثثانيا: 

 فى ضوء مشكمة البحث يمكن تحديد أهداف البحث:

بالكجركة الميجرية  القيمجة المدركجةعمجى  بالضججةالتسجويق دراسة وقياس مجد  تجأثير  .1
 محل البحثولالتياالت 

بالكججركة الميججرية  ادة الكججرا إعجج نيججةعمججى  القيمججة المدركججةدراسججة وقيججاس مججد  تججأثير  .0
 محل البحثولالتياالت 

بالكركة الميرية  إعادة الكرا  نيةعمى  بالضجة التسويقدراسة وقياس مد  تأثير  .3
 محل البحثولالتياالت 

 لجج  القيمججة المدركججةدراسججة وقيججاس مججد  تججأثير الججدور الوسججيط الججذ، يمكججن ان تمعبجج   و4
 وبالكركة الميرية لالتياالت را إعادة الك نيةو  بالضجة التسويقالعالقة بين 

القيمجة كمتتير مستقل عمجى  بالضجة التسويقمقترح لفهم تأثير  نموذجالتويل إلى  و5
بالكجججججركة الميجججججرية كمتتيجججججر تجججججاب   إعجججججادة الكجججججرا  ونيجججججةكمتتيجججججر وسجججججيطس  المدركجججججة

يمكججن  التجج التويججيات الججدالالت و تقججديم مجموعججة مججن و و محججل البحججثلالتيججاالت 
 والتسويقالستفادة بها لى مجال ا االتياالت لقطاع
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 أهمية البحثثالثا: 
 النظرية )األكاديمية( االعتبارات -1

 تبرز اهمية هذا البحث من الناحية العممية من اآت :
الدراسجججات التججج  تناولجججت العالقجججة بجججين  لججج حجججدود اطجججالع الباحجججثيس هنجججاك نجججدرة  لججج خ 9/9

كتبجججة العربيجججة تناولجججت هجججذ  س وال توججججد دراسجججة بالمالتسجججويق بالضججججة والقيمجججة المدركجججة
 هذا المجالو  ل العالقةس مما يجعل البحث يقدم مساهمة 

الدراسجات العربيجة  لج الدراسجات وخايجة  لج حدود اطجالع الباحجثيس هنجاك نجدر   ل خ 9/7
 وإعادة الكرا  ونية القيمة المدركةالت  تظهر بككل مباكر العالقة بين 

س وذلججك التسججويق بالضجججةمجججال تججأثير  لجج بقة يعججالج البحججث القيججور لجج  البحججوث السججا 9/6
خخمججق الضجججةس  التسججويق بالضجججةبتقججديم نموذجججاب متكججامالب لمعالقججات التأثيريججة لمتتيججرات 

س والتأثير القيمة المدركةوتأثيرها عمى  يسواستراتيجية زرع الفكرةس وخمق حوالز لممكاركة
لهجججذ  العالقجججاتس وذلجججك س ممجججا يقجججدم لهمجججا الضجججل إعجججادة الكجججرا  نيجججةلجججذلك عمجججى  النهجججائ 

 باستخدام تحميل المعادالت الهيكمية لتحديد اآثار المباكرةس و ير المباكرةو
التسججويق العالقججة بججين  لجج كمتتيججر وسججيط  القيمججة المدركججةحججاول الباحججث اختبججار دور  9/4

س خولى حدود اطالع الباحجثيس لجم تجتم هجذ  المعالججة لجى إعادة الكرا  ونيةبالضجة 
 هذا المجالو ل تمت  الت قة البحوث الساب

 لج البحوث السابقةس وهو ما يحجاول الباحجث معالجتج   ل لإن ذلك يمثل قيوراب  وبالتال 
 تمك العالقاتو ل هذا البحث ومعالجة الفجوة البحثية 

 االعتبارات التطبيقية -0
تويججل إليهججا البحججث والتويججيات التجج  وضججعهاس ان تعمججل عمججى  التجج يمكججن لمنتججائج  7/9

التسجججويقية وضججج  الخطجججط  لججج ؛ االتيجججاالتالمسجججئولين عجججن إدارة كجججركات  مسجججاعدة
تكفجججل تجججدعيم  التججج س وتنفيجججذ اإلججججرا اتس والسياسجججات االلكترونيجججة وتيجججميم ا نظمجججة

موضجج  البحججث؛ ممججا يججؤد، إلججى تعظججيم  كججركات االتيججاالت لجج  بالضجججة التسججويق
 محتممةوهذ  الكركات وتنمية اُلفرصس وتجنب التهديدات ال ل نقاط القوة 

يعتبججر هججذا البحججث نقطججة انطججالق لكثيججر مججن ا بحججاث ا خججر س وكججذلك بمثابججة مركججد  7/7
 الميجججججر،وموجججججج  لممهتمجججججين بدراسجججججة المتتيجججججرات المجججججؤثر عمجججججى قطجججججاع االتيجججججاالت 

 لتكجيعهم عمى اجرا  المزيد من البحوث ل  ذلك الكأنو
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 أهم المصطمحات العممية المستخدمة في البحثرابعا: 
؛ لججذلك قجججام العممججج مججججال البحججث  لجج د الميجججطمحات العمميججة امجججراب ضججرورياب يعتبججر تحديجج

 :التال البحث عمى النحو  ل الباحث بعرض اهم الميطمحات المستخدمة 
هججو جتجنيججد او تكججوين قججادة را، لمعمججل كسججفرا  لمعالمججة التجاريججةس حيججث  التسووويق بالضووجة و9

ر قجججادة الجججرا، عمجججى السجججموك يقومجججون بنكجججر تويجججياتهم عجججن منتججججات المنظمجججةس نظجججرا لتجججأثي
وتكون س الكترونية او  ير الكترونية باستخدام ا، قنوات اتياللد  المستهمكينس  الكرائ 

 وج الببا  ير رسمية
او الخدمججة مججن  لمسججمعة اسججتخدام القيمججة التجج  يججدركها العميججل عنججد  هجج  ج القيمووة المدركووة و7

 جالكرائ  سموك ت  تؤثر عمى وال تيور المستهمك لما يحيل عمية ولما يقوم بدلعةخالل 
احتمجججال اسجججتمرار الفجججرد لججج  كجججرا  المنتججججات مجججن المنظمجججة لججج   هججج  ج نيوووة إعوووادة الشوووراء و6

 ويChiu, et al, 2009خج المستقبل

 خامسا: اإلطار المقترح لمبحث والدراسات السابقة

 : التسويق بالضجة المتغير المستقل -1

وبججد  يتوسجج  تججدريجيا مججن  9997بججد  ظهججور التسججويق بالضجججة عمججى االنترنججت لجج  عججام 
واعتبجر الجبعض ان خالل الوسائط المختمفة لنقل المعمومات من خالل كخص لكخص اخجرو 

هو ميطم   امض و ير دقيق س اال ان هذا النجوع مجن التسجويق  بالضجةميطم  التسويق 
ان التسجججويق  كمجججا سبجججدا  يتزايجججد الطمجججب عميجججة لججج  ظجججل وججججود مكجججاكل لمتوايجججل مججج  العمجججال 

الجذ  يخمجق ضججة حجول منجتج او خدمجة او حجدث س وهجو  الكجفه ة يعتمد عمى الكجالم بالضج
يسجججم  بالنكجججر السجججري  والمعمومجججات الجماعيجججة التججج  سجججينقمها المسجججتهمكين الحقجججا ولجججذلك يقجججوم 

 مثال ليروس ينتكر بككل بان  جالتسويق بالضجة  س ويعرفبالتسويق السري  بتسميت البعض 
ينقل الرسججالة الججى ا كججخاص المهتمججين بججنفس المنتجججات او مجج  هججدف محججدد مسججبقا والججذ  سجج

 ليروسجج بالضجججة هججو تسججويق  اإللكترونجج التسججويق جس حيججث ان الخججدمات التجج  تحمججل الرسججالة
تطجججور بسجججبب االنترنججججت لتوليجججد كممجججة كججججفوية ومسجججتخدمين الكتجججرونين متجهججججين نحجججو العالمججججة 

االتيججال لجج  اليججوم ا ول مججن  التجاريججة او الخدمججةس ويعمججل عمججى توليججد عججدد كبيججر مججن جهججات
تنفيذ الضجة س كما ان التوايل ييب  سهال النتقال الرسجالة مجن كجخص لكجخص اخجر لديجة 

 يو Leila and Abderrazak, 2013نفس االهتمامات بالمنتج او الخدمةخ
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عمجى ان التسجويق بالضججة حيث اكدا ي Yahia and Touzani, 2012واختمف معهم خ
مجن  هجو ججز  الفيروس التسويق وذلك باعتبار ان مفان عن بعضهماس يخت الفيروس والتسويق 

بكججكل  الفيروسج التسجويق بالضجججة والمتمثجل لجج  القيجام بحمججالت تسجويقية كمججا يعتمجد التسججويق 
الحدثس بينما ال يعتمد التسويق بالضججة   نكا الت  تطمقها الكركة  الفيروساتعمى  اساس 

 ,Sewerynخوعرلججة  ذلججكويسججتمر لجج  العمججل بعججد   نجج عمججى هججذا الجانججب مججن الفيروسججات 
مجموع كل التعميقات عمى منتج معينس والت  تتم من قبل العمال  ل   ضجون بانة ج ي2020

 وج الببا  ير رسميةوتكون لترة زمنية معينة باستخدام ا، قنوات اتيالس 
مجا نفجس وعمى النحو االخرس ير  بعض الكتاب ان التسويق بالضجة والتسويق بالكممجة له

المعنىس اال ان المفهومين يختمفجان عجن بعضجهماس حيجث يعبجر التسجويق بالكممجة عجن التوايجل 
س بينما يعبر التسويق بالضجيج عن جمي  اإلجرا ات االجتماع بين ا كخاص داخل النظام 

التسويقية الت  تؤد  الي س بمعنى ان التسويق بالكممة يسم  بمعرلة اإلجرا ات الت  يجب ان 
الجى مكجاركة  اساسج كمجا ان التسجويق بالضججة يهجدف بكجكل  سالضجيج إلدارةها الكركة تتخذ

و والججدير بالجذكر ان اتيجاالت يYahia and Touzani, 2012خالمحادثجات العمجال  لج  
تسجججتخدم مكجججون هجججادف حيججججث ان  لأنهجججاالكممجججة المنطوقجججة عنجججدما تسجججتخدم التسجججويق بالضجججججة 

عكوائية وعفوية بطبيعتها وتحدث بككل طبيعج  وال  اتياالت الكممة المنطوقة ه  محادثات
س وعمجججى ذلجججك لانججج  عنجججدما يجججتم اسجججتخدم التسجججويق بالضججججة لانججج  يمجججن  ذلجججك هجججاب التنبجججؤيمكجججن 

 ,.Ahuja, et alخاليومية محادثات الكممة المنطوقة ككال تجاريا  ير موجود ل  المحادثات 
نججاك لججرق بججين الكججالم هي عمججى ان Taufique and Shahriar, 2011واكججد خ وي2007
الجذ  يحجدث نتيججة  الكجفه ينتج عن التفاعل اليجوم  بجين العمجال  ونجوع الكجالم  الذ، الكفه 

خمججق حممججة محججددةس لججاذا كججان العمججال  يتحججدثون عججن المنججتج النهججم سججعدا  بجج  لهججذا يكججير الججى 
نطوقجة مجن التسويق بالكممة بينما اذا كانجت الكجركة هج  التج  تقجوم بتكججي  وتسجري  الكممجة الم

 خالل حممة لذلك يعبر عن التسويق بالضجةو
لهجججو عبجججارة عجججن  الثرثجججرةسويمكجججن القجججول ان التسجججويق بالضججججة يكجججاب  انتكجججار االكجججاعة او 

ال يعتمججججد دائمججججا عمججججى  بالضجججججةمججججا ان التسججججويق ك معمومججججات كججججفهية مججججن خججججالل الميججججدقينو
مججن التسجويق بالضججة هججو اسجتخدام االنترنجت والوسجائل االلكترونيججة ا خجر س حيجث ان الهجدف 

انكججا  عالقججات او ارتباطججات بججين العالمججات التجاريججة والمنتجججات والخججدمات بججين اكججخاص تججم 
 ويRimenda, et al., 2019خالضجة اختيارهم ليكونوا موردا لمتسويق 
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يحدث وجها لوج  من خالل تمريجر  الذ،يمكن تقسيم التسويق بالضجة الى نوعين ا ول 
مثجل ارسجال المعمومجات  الكرتجون يحجدث بكجكل  الجذ،هو  والثان اكرةس المعمومات لمكخص مب

يو وتمثجججل ا دوات التججج  يمكجججن ان يسجججتخدمها Sorokin, 2012خاالنترنجججت والرسجججائل عبجججر 
لجججج  الهواتججججف المحمولججججة والرسججججائل النيججججية القيججججيرة والمواقجججج   اإللكترونجججج التسججججويق بالضجججججة 

ومواقجججج  التوايججججل  المناقكججججةسومنتججججديات  سدوناتوالمججججاإللكترونيججججة ورسججججائل البريججججد اإللكترونجججج  
ولججذلك ايججبحت الكججركات االن س والفيججديوالمواقجج  التجج  تججدعم  البحججثساالجتمججاع س ومحركججات 

 ,Facebookمطالبجججة بإيججججاد حمجججول اكثجججر ابجججداعاس ويبجججدوا ان الكجججبكات االجتماعيجججة مثجججل 
Twitterس YouTube   مججججج  تقجججججدم ارضجججججية مثاليجججججة لتطجججججوير طجججججرق جديجججججدة لمتوايجججججل

 ويوYahia and Touzani, 2013خالمستهمكين
وقججد حقججق مججديرو التسججويق تقججدما كبيججرا لجج  التفاعججل مجج  العمججال  واالسججتفادة مججن محادثججات 
المستهمكين وم  ذلك وجهت بعض الدراسات العالمات الحمرا  ا خالقية مثل ا ساليب الت  

خر  والممارسات التج  تسجتتل عمى المدونات المزيفة وركوة المدونين من ا طراف ا  تنطو،
س لعمججى الججر م مججن ان هججذ  الممارسججات قججد تجنججى ارباحججا لجج  المججد، لأللججرادحقججوق الخيويججية 

القيير اال ان لها القدرة عمجى تحقيجق نتجائج عكسجية مج  العمجال  لج  االججل الطويجل وتحجولهم 
مجة عمجى و حيجث يكجير الكتجاب الجى اهميجة بنجا  عالقجة قائيKimmel, 2015خنحجو المنالسجين

 ويAhuja, et al., 2007خالضجيج اليدق والكفالية عند االعتماد عمى حمالت 
لحممججة ضجججة ناجحججة هججو تحديججد ا كججخاص المججؤثرين الججذين يمكججنهم  الرئيسجج إن العنيججر 

كجراكهم كمتحجدثين باسجم  ويجب ذلكس بعد نكر الرسالة ان يكون هناك نقاش معهم إلقناعهم واع
لججججإن الضججججة هجججج  اداة لمتججججأثير التسججججويق   وبالتججججال س لمسجججتهدفالكجججركة ومنتجاتهججججا لمجمهججججور ا

 ,Yahia and Touzaniخ لتحويل المستهمكين المؤثرين إلى سفرا  حقيقين لمعالمة التجارية
لمعمججل وان تكججون  المكالجج تلججذلك مججن المهججم لممنظمججة ان تجججد مسججتو  متوازنججا مججن  يو 2012
يعممججون كوسججيمة ترويجيججة لهججذا المنججتج او لجججل المسججتهمكين  كججال متريججة بكججكل  المكالجج تهججذ  

ل  الكالمس وبالتال  ال تتجولر  المبالتةالخدمة ولكن ليست كبيرة لدرجة انها تحفز االلراد عمى 
 يوShi and Wojnicki, 2014خالميداقية 
كركة او وكالة إعالنية ان تقوم بحمالت الضجيج او االثارة ولكن لج  التالجب    يمكن 

تمتمججك متخييججون لجج  تقججديم  لهجج الججى وكججاالت التسججويق بالضجججة س  جججأيممعظججم الكججركات 
الخججدمات بالضجججة وتقججوم بجججذب واحتفججاظ الكججباب الججذكور واالنججاث المسججتعدين والججرا بين لجج  
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عمجل اثجارة عجن منجتج او خدمججة مجاس ليكونجوا جمجؤثرينج بججين ايجدقائهمس حيجث ان الكجباب يكججون 
احججججدث المعمومججججات وا لكججججار الجديججججدة حججججول  لججججديهم كججججبكة اجتماعيججججة واسججججع  النطججججاق ولججججديهم

قاعجدة بيانجات  تالوكجاالالمنتجات الهامة كالموضة واالطعمة وا لعجاب والترليج س وتمتمجك هجذ  
و ولج  كثجر مجن يAhuja, et al., 2007خباإلثجارةمسججل بهجا وكجال  الضججيج او القجائمين 

جالمحادثة مثيرةجو حيث ان  ا حيان قد يتم تدريب القائمين بالضجة عمى العناير الت  تجعل
 وطبيع الهدف من حمالت الضجة هو جعل المحادثات تحدث بككل 

 (:Ahuja, et al., 2007) كاالتي األدوار التي يمعبها وكالء الضجيجيمكن تقسيم 
 يباإلثارةمحادثة تجارية  –بمثابة اعالن تجار  –خمتحدثا عن العالمة  المصدق 
 يكون سفيرا لمعالمةي –قوم بأنكطة التسويق المباكر ي –خيسمم عينات مجانية  الموزع 
 يكجججون قجججادر عمجججى كتابجججة تقريجججر عجججن  –خيكجججون عمجججى درايجججة بجججردود العجججال الضججججة  الباحوووث

 يقوم باستقيا ات كاممة لوكالة الضجيجي –الضجة 
 مسجججتخدم لممنجججتج  –المكجججاركة لججج  حمجججالت الضججججيج  طجججوع خيختجججار بكجججكل  المسوووتهمك– 

 امكنيمنتج ان يجعل االسرة تستخدم ال
 يسجججتخدم  –يسججاعد لججج  تكجججكيل را  االسجججرة  –خيسججاعد لججج  تكجججكيل را  ا يجججدقا   الموووؤثر

 ل  البيئةي طبيع ويقوم بعرضة بككل  ويذكر المنتج 
لكوووى تكوووون الحموووالت االعالنيوووة عبووور التسوووويق بالضوووجة ناجحوووة البووود مووون اتبووواع و 
 (:Leila and Abderrazak, 2013)االتي

 تنتكجججر بجججين المسجججتخدمين عجججن طريجججق مقطججج  ليجججديو يمكجججن  لكججج عالنيجججة تحديجججد مسجججار الضججججة اال
 او حدث معين يثر انتبا  الجمهورو تمفزيون عن طريق كبكة االنترنت او برنامج  تسويق 

  لمعرلججة قججوة  االجتمججاع القيججام بمتابعججة عججدد المكججاهدات وقججرا ة التعميقججات عمججى كججبكات التوايججل
 تفاعل الجمهور م  العالمة التجاريةو

  واإلعالن دراسة كل االحتماالت الخاية بإضالة مؤثرات لمعرض 
  البحث عن كيفية توليد واثارة الضجة االعالنية بنجاح عن طريق سرد قية تستحق ان ترو  او

 إعطا  الجمهور سببا لمحديث عن العالمة التجاريةو
  الوسائل لنجاح الضجة االعالنية ل  تنفيذهاو الضلالبحث عن 
 عجن طريجق  االجتمجاع فيروسات ل  نكر الضجة االعالنية عمجى كجبكات التوايجل دراسة دور ال

 استخدام وسائل االتيال ا خر وس و س وكيفية انتكارهااإللكترون الرسالة االعالنية عمى البريد 
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 يمكن تقسم االبعاد الخاصة بالتسويق بالضجة الى ثالثة ابعاد وهما:
 خمق الضجة 1/1

ستفادة من الكبكات االجتماعية لممستهمكين وتحفيز االنتكجار يحاول التسويق بالضجة اال
لممنتججججات والخجججدماتو كمجججا تجججولر ا كجججكال الجديجججدة مجججن تكنولوجيجججا االتيجججاالت طرقبجججا  الكجججفو،

لعالة لممارس  التسويق لمتفاعل م  المستهمكين والتأثير عميهم عمجى اإلنترنجت مجن اججل خمجق 
ا لعال ة من حيث التكمفة بطبيعتهاو حيجث يجتم قبجول وسجائل ضجةس وتعتبر هذ  التكتيكات ايضب

عمى نطاق واس  كاستراتيجية مهمة لالتياالت التسويقية لمكركات الت   االجتماع التوايل 
تكون مواردها المالية قميمةس كما هجو الحجال لج  الكجركات الناكجئةس وتحجاول الكجركات اسجتخدام 

المسججتهمكين حججول عالمتهججا التجاريججة او  كججأداة لتكججكيل مناقكججات االجتمججاع وسججائل التوايججل 
جججا  منتجاتهجججا او خجججدماتهاو وتجججولر كجججل مجججن التتطيجججة اإلعالميجججة عبجججر اإلنترنجججت والتقميديجججة لريب

مجججا يجججتم عجججرض الحمجججالت  و الببجججالممسجججوقين لنكجججر رسجججالة حمجججالت التسجججويق عمجججى اإلنترنجججتس 
 ويPeltovuori and Westrin, 2014خاإلعالم التسويقية الناجحة ل  وسائل 

 استراتيجية زرع الفكرة 1/0

تحججدد االسججتراتيجية المجموعججة ا وليججة مججن المسججتهمكين المسججتهدلين الججذين سججيتم االتيججال 
بهجججم او ككجججفهم لججج  المرحمجججة المبكجججرة مجججن الحممجججةس ويعتبجججر هجججذا البعجججد مجججن االبعجججاد الهامجججة الن 

الى الضجة عمى  عممية بد  االنتكار من العوامل الت  ييعب السيطرة عميهاو ويمكن النظر
انهججا مججزيج مججن اإلعججالن التقميججد، والكممججة المنطوقججة لممسججتهمكو لججذلك يجججب تحديججد عججدد نججوع 

و حظيجججت اسجججتراتيجية زرع الفكجججرة الفيروسججج المسجججتهمكين االولجججين المسجججتهدلين لنكجججر المحتجججو  
باهتمججام لجج  االدبيججات التسججويقية بسججبب ظهججور المجتمعججات عبججر االنترنججت ونكججر الرسججائل مججن 

التجج  مكنججت االلججراد مججن التججأثير عمججى ا كججخاص خججارج  االجتمججاع لهججا ووسججائل التوايججل خال
زرع الفكججرة ان ميججداقيتها عاليججة  ةالسججتراتيجيدائججرة ا يججدقا  والعائمججةو ومججن الفوائججد الرئيسججية 

مقارنجججة بالوسجججائل التسجججويقية ا خجججر و ومجججن بجججين االسجججتراتيجيات  اسجججرعوتكمفتهجججا قميمجججة ونكجججرها 
لمسجججتخدمة لخمجججق الضججججة: إحجججداث إثججارة عنجججد التتجججاح او حجججدثس او إثجججارة الججججدلس او الكججائعة ا

 Peltovuori andخمواقجج  التوايججل االجتمججاع التوايججل مجج  المججدونين والمكججاهير عمججى 
Westrin, 2014وي 

ويمكججن تقسججيم المكججاركين لجج  وسججائل التوايججل االجتمججاع  لجج  ا، مجتمجج  التراضجج  إلججى 
ثجججالث مجموعجججات اساسجججية: المكجججاهيرس وا لجججرادس والمسجججتهمكينو يبجججالغ المكجججاهير لججج  إييجججال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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ة إلجججى الجمهجججور المسجججتهدفس بسجججبب سجججمعتهم لججج  المجتمججج   الببجججاو الرسجججائل اإليجابيجججة والسجججمبي
بالتال س عمى الحممة الناجحة عمى مواق  التوايل االجتماع  ان تجد المكاهير ممن يميمون 
بكجججكل إيججججاب  إلجججى العالمجججة التجاريجججةس وتقجججدم لهجججم معمومجججات عجججن المنجججتج او الخدمجججة وحجججوالز 

اد هجججم اكجججخاص ينتمجججون إلجججى المجتمججج  ويججججدون ليسجججتمروا بتوجيهججج  نحجججو المجتمججج و امجججا ا لجججر 
ججاس ويتفججاعمون مجج  الججراد  خججرينو الهججدف المطمججق لهججذ  االسججتراتيجية التسججويقية هججو  المحتججو  قًيمب
تحويججججل ا لججججراد إلججججى مسججججتهمكين يكججججترون المنججججتج او الخدمججججةس ثججججم يتطججججور لججججديهم وال  لمعالمججججة 

 يوPowell, et al., 2011خبالضجة التجارية يككل اساس التسويق اإليجاب  
 خمق حوافز لممشاركة 1/3

لنكجر كممجاتهم اإليجابيجة عجن  لأللجرادتقدم الكجركات اليجوم العديجد مجن الحجوالز او المكالجأت 
قجد يكجون مجن  ان احاالت الى كبكتهم االجتماعيةو اال   جرا منتجات الكركة او خدماتها او 

كجن معظجم الدراسجات اكجارت الجى لممكجاركة ول الججوهر،اليعب تحديد اسباب السموك المحفز 
لممكاركة بالكممة اإليجابية والر بة ل  مساعدة الكجركةو وكممجا  الرئيس ان الحالز هو السبب 

زادت الحججوالز الماديججة والمعنويججة لمعميججل كممججا اسججهم ذلججك لجج  نجججاح المنظمججة وحيججولها عمججى 
 يوPeltovuori and Westrin, 2014خميزة تنالسية

 قيمة المدركة : الالمتغير الوسيط -0

يبحجث عجن المنتججات التج  تحقجق  ولذلك لانج  ور بات سإلى تمبية حاجات   المستهمكيسعى 
و لإذا مجا قجام باسجتخدام او تجربجة هجذا منخفضةل  اكبر إكباع وتكون تكاليف الحيول عميها 

المنججتج  ول مججرة سججوف يحكججم عميجج  انطالقججا مججن تقييمجج  لمفججرق بججين تكججاليف واعبججا  الحيججول 
  من جهة والمنال  والمزايا الت  يحيل عميها من جهة اخر و بنا  عمى هذا لان العميل عمي

قبجل الكجرا  ويسجمى القيمجة المتوقعجة لمعميجل وهجو مجا يحجدد  احجدهماييدر حكمين عجن المنجتج 
قرار الكرا  واخر بعد الكرا  ويطمق عمي  القيمة المدركة لمعميل وه  ما تحدد مستو  الرضجا 

 وي7299س عبد اهللمحمدس خالكرا   وقرار إعادة
القيمججة المدركججة بأنهججا جتقيججيم المسججتهمك الكججامل لمنفعججة المنججتج  (Zeithaml,1988)عججرف 

 Sinha andوعرلهججا خ ."او الخدمججة عمججى اسججاس ادراكاتجج  لمججا يحيججل عميجج  ومججا يقدمجج 
Verma, 2020 ن لائض المستهمك الذ، ينتج عن طرح اعمى سعر ينو، المستهمكو جي بأنها

 وجدلع  بالمبمغ المدلوع لعميبا لمنتج



 د. أدًذ فارٔق إنياص                                           تأثيز انتظٕيك تانضجح ػهٗ َيح إػادج انشزاء  

16 

0202 -يجهح انذراطاخ انًانيح ٔ انتجاريح                                                             انؼذد انثاَي  

تستخدم القيمة المدركة بككل كبيجر مجن مختمجف الكجركات وخايجة لج  الدراسجات المتعمقجة 
تستخدم لمعرلة مقدار ر بة المكجترين لج  تحديجد قجرارهم بكجرا  او  له بالتسويق واالعالناتس 

فججاظ عمجى الميجزة التنالسججية لمح رئيسج اسجتخدام الخجدمات لج  المسججتقبلس كمجا انهجا تعتبججر عامجل 
ي عمجى ان القيمجة Dovaliene, et al, 2015و واكجد خيAini, et al., 2019خ لمكجركات

المدركة لمعميل تعد اساسجا لجميج  القجرارات التسجويقيةس وينظجر اليهجا مجن منظجورين: ا ول انهجا 
انهجا  والثان منتجس ال استخدام نسبة بين المنال  المحققة لمعميل والتكاليف الت  تحممها نتيجة 

 بنا  متعدد االبعاد حيث تحقق قيمة وظيفية واجتماعية وكخيية و يرهاو
عمى الر م من ان القيمة المدركة لمعميل تؤثر عمى عممية ين  القرار ل  مرحمة ما قبل 
ججا عمججى رضججا العمججال  ونوايججاهم السججموكية خعمججى  الكججرا  مججن رحمججة الكججرا س إال انهججا تججؤثر ايضب

لس اإلحالججةس والتفججاعالت بججين العمججال س وسججموك إعججادة الكججرا ي لجج  مرحمججة مججا بعججد سججبيل المثججا
وعنججدما يتعمججق ا مجر بالخججدماتس يججدرك العمجال  مسججتو  معينبججا مجن القيمججة مججن الخدمججة  الكجرا و

كممجا زاد  سكمما كانت التجربة اإلجمالية اكثجر إيجابيجةو  سبنا ب عمى تجربتهم الكاممة ل  الخدمة
الجججذين يكجججاركون لججج  السجججموكيات الخايجججة بتسجججويق العالمجججة التجاريجججة لمخدمجججةس عجججدد العمجججال  

وبالتال  ينفقون المزيد من الموارد والتفاعالت م  الكركة ليال  مكاركة التججارب الكخيجية 
ان القيمجة ي عمجى Hou, et al; 2020وقجد اكجد خ يوItani, et al; 2019خ مج  اآخجرين

 ارات المستهمكين بعد الكرا والمدركة تستخدم كمحفز يؤثر عمى خي
 (PERVAL) ي انج  يمكجن اسجتخدام مقيجاسSweeney and Soutar, 2001اقتجرح خ

حيجججججث ان مقيجججججاس  .لتقيجججججيم ادراكجججججات العمجججججال  لقيمجججججة السجججججم  عمجججججى مسجججججتو  العالمجججججة التجاريجججججة
ي لمقيمججة المدركججة ينقسججم الججى اربعججة ابعججاد: القيمججة العاطفيججةس والقيمججة االجتماعيججةس PERVALخ
قيمججة االقتيججاديةس والجججودةس لهججو يكججون مقيججاس يعبججر عججن اثججار القيمججة المدركججة عمججى سججموك وال

ي ان الججودة المدركججة والسجعر المججدرك همججا Konuk, 2019العمجال  وعمميججة الكجرا و واكججار خ
يقجججارن المسجججتهمكون لائجججدة وسجججعر المنجججتج  عجججامسالمحجججددان الحاسجججمان لمقيمجججة المدركجججةو بكجججكل 

المنفعجججة المسجججتمدة مجججن المنجججتج بسجججبب  القيمجججة السجججعرية عجججن وتعبجججر ركجججةوالسجججتنتاج القيمجججة المد
 يوPeng, et al; 2020خ انخفاض تكاليف  عمى المد  القيير والطويل

من سمات  او خيائي س مثل تأتى القيمة الوظيفية خالجودة او القيمة النفعيةي لممنتج  اما
مسججتمدة مججن الجججودة المدركججة لممنججتج او االعتماديججةس لعججى تعبججر عججن المنفعججة ال المججاد،ا دا  

ولقججا لنظريججة المنفعججة االقتيججاديةس لججإن القيمججة الوظيفيججة هجج  المحججدد الرئيسجج   .وا دا  المتوقجج 
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لقرارات المسجتهمكينو تجولر القيمجة الوظيفيجة لممسجتهمكين مزايجا مفيجدة وتفج  باحتياججات العمجال  
الوظيفية كمؤكر عمى المنفعة او الخدمة يمكن النظر إلى القيمة  وبالتال سالمرتبطة بالمهمةو 

التجج  يمكججن لممسججتهمكين الحيججول عميهججا بطريقججة لعالججة مججن منتجججاتهمو وبنججا ب عمججى ذلججكس كممججا 
ارتفعججت القيمججة الوظيفيججة المدركججة لممنججتج الحججال س كممججا اعتقججد المسججتهمكون ان منججتجهم الحججال  

 ويPeng, et al; 2020خالحال  مفيد واقل احتمالية استبدالهم بمنتجهم 
تكججججير القيمججججة العاطفيججججة إلججججى قججججوة المنججججتج إلثججججارة مكججججاعر المسججججتهمكين او لتتييججججر حججججالتهم 
العاطفيججةو عنججدما يقججًيم المسججتهمكون تجربججة اسججتخدامهم لممنججتج الحججال  بكججكل إيجججاب س يكونججون 
اكثججججر اسججججتعدادبا لموايججججمة اسججججتخدام و  كمججججا ان المكججججاعر اإليجابيججججة لممسججججتهمكين لجججج  عمميججججة 

 ويHou, et al; 2020خ ام المنتج تؤثر عمى نية استمرارية المنتج الحال استخد
ُتعًرف القيمة االجتماعية بأنها المنفعة المستمدة من قدرة المنتج عمى تعزيز مفهجوم الجذات 
االجتماع و يتم استخدام القيمة االجتماعية لممنتجات كإكارة من قبل المستهمكين لمتعبير عن 

المتبادلة او الوض  االجتماع  او احترام الذاتو عمى سبيل المثجالس يسجعى قيمتها او العالقة 
العديججد مججن المسججتهمكين إلججى المنتجججات الفججاخرة دون لحججص قججيمهم الوظيفيججة او العاطفيججةس بججل 
يتطمعججون بججدالب مججن ذلججك إلججى تعزيججز معججانيهم الكخيججية او هججويتهم االجتماعيججة باسججتخدام قججيم 

 ويHou, et al; 2020خ تاالنتما  االجتماع  لممنتجا
 باإلعالنججاتلعاليجة و يججر مكمفجة مقارنجة  اكثجرولقجد ظهجر التسججويق بالضججة كجأداة ترويجيججة 
و يPeltovuori and Westrin, 2014خالتقميديجة لج  هجذا العيجر الجديجد مجن التكنولوجيجا 

وسججيمة تسجويق اكثججر قججوةس  ايججب ي الججى ان التسججويق بالضججة Baskiewicz, 2016واكجار خ
رة عمى جذب االنتبا  الى المنتجات الت  لم يسم  عنهجا احجد مجن قبجلس وخايجة لج  حالجة وقاد

 والمنتجات الت  تختمف ليها الجودة والسعر بين الكركات وهما اهم بعدين لمقيمة المدركة
الجججى ان هنجججاك عالقججة إيجابيجججة بجججين االبعجججاد  دراسجججت ي لجج  7298تويججل خزعجججالنس كجججاظمس 
والسججعريس حيججث تنججاول التطبيججق  الخدمججةسوالقيمججة المدركججة خجججودة المختمفججة لمتسججويق بالضجججة 

قامجة  قطاع البنوكس واويت الدراسة بضرورة االهتمام بالية العمل الدقيق لمتسجويق بالضججة واع
لمموظفين لمتعامل م  ا ساليب التسويقية الحديثة ومنها التسجويق  ةالتدريبيالعديد من الدورات 

السجمات الخايجة بالمنظمجة والتج   اني Graciola, et al., 2020بالضججةو واتفجق معج  خ
 المختمفةو بأبعادهاتساعد عمى تحسين القيمة المدركة  بالضجةيتناولها التسويق 

وفىىً ءىىىا ية الىىا  نذا صىىقة  نضىىققةا  نًسلهةىىا ققنسضىىىَم ققنمىىكا و نةًُىىا  نًذا ىىا   ىىٍُ 

 .نه قحث أٌ هُقك عالقا قٍُ  نسضىَم ققنمكا و نةًُا  نًذا ا



 د. أدًذ فارٔق إنياص                                           تأثيز انتظٕيك تانضجح ػهٗ َيح إػادج انشزاء  

18 

0202 -يجهح انذراطاخ انًانيح ٔ انتجاريح                                                             انؼذد انثاَي  

 نية إعادة الشراءالمتغير التابع:  -3

 الخدمجة منجال المسجتهمك لج  اكتكجاف  يبدا ثمان اتخاذ قرار الكرا  يتم خالل لترة قييرةس 
 الكجركةالكرا س وتعطجى لهجا  دما بعحقق ل  الرضاس وتبدا مرحمة سموك ت س وهلاستخدامهابعد 

حقجق ت الخدمجة ير راضس وهل راض او  المستهمكيحدد اذا كان  الذ،اهمية كبيرة لمعرلة ما 
 وحققهاتاو ال  توقعات 

تختمججف نيججة إعججادة الكججرا  عججن نيججة الكججرا  نظججرا الن إعججادة الكججرا  تكججير الججى كججرا  المنججتج 
و كمججا يكججير يWeng, et al; 2016خمتكججابهة مججن مججرتين وتتطمججب مؤكججرات  يججر  اكثججر

لج  كجرا  المنتججات  ي الى ان نيجة إعجادة الكجرا  تتمثجل لج  الر بجةSunyansanoa, 2013خ
مججرة اخججر س امججا نفججس المنججتج مججن نفججس العالمججة او نفججس المنججتج مججن العالمججات ا خججر و وهججذا 
ايضججا يتضججمن قججرارات العمججال  بكججأن الكججرا  لجج  المسججتقبلو وان نوايججا إعججادة الكججرا  اإليجابيججة 
 تتكجججون مجججن نجججوعينس اوال عمجججال  تنجججو  إعجججادة كجججرا  المنتججججات؛ وثانيجججاس عمجججال  تويجججى بهجججم

ي عمجى ان سجموك إعجادة Savila, et al; 2019او الزمال  او الجراد االسجرةو واكجد خ لأليدقا 
 الكرا  اكثر تفضيالب من نية الكرا س  ن  يكير إلى استمرار الكرا  ل  المستقبلو

تعووووووود االسوووووووباا التاليوووووووة لهوووووووا التوووووووأثير األكبووووووور عموووووووى قووووووورارات الشوووووووراء لووووووود  
 -:(Seweryn, 2020)المستهمكين

 خا سرة وا يدقا ي ا، اولئك الذين يظهرون تعاطفبا تجا  المستهمك  ا كخاصسرب  را  اق 
  را  االلججراد مججن نفججس المجتمجج  الججذ، ينتمجج  إليجج  المسججتهمك خالجيججران والمتعججاونون وكبججار 

 السن وما إلى ذلكي
  وهجم كجل مجن السجمطات جالمعتجرف  - را  ا كخاص الذين لهم سمطات ل  منطقة معينجة

وما إلى ذلكي وا كخاص جالعاديينج الذين هم خبرا   وا ساتذةسطبا  والمكاهير بهاج خا 
 ل  مجاالت معينة خمثل السيارات واجهزة الكمبيوتريو

يمكن لممستهمك بعد قيامة بكرا  واستخدام خدمة ماس ان تنكأ لدية نظرة وحكم عن مجد  
بنا   الكخي ى تقيم المستهمك س وهذا الحكم مبنى عمور بات  حاجات نجاح الخدمة ل  تمبية 

عمى القيمة الت  توقعها وحجم المنال  الت  حيل عميها نتيججة اسجتخدام الخدمجةس لبنجا  عمجى 
 هذ  ا مور تتحدد القيمة المدركة لمعميل نتيجة استخدام وتجربة الخدمةو



 د. أدًذ فارٔق إنياص                                           تأثيز انتظٕيك تانضجح ػهٗ َيح إػادج انشزاء  

19 

0202 -يجهح انذراطاخ انًانيح ٔ انتجاريح                                                             انؼذد انثاَي  

اكثجر  احجدي ان نيجة االسجتخدام المسجتمر لمخدمجة هج  Li and Shang, 2020يجر  خ
عمجججى اسججججتمرار ونجججججاح  اساسجججج الكجججرا  والتجججج  تعتبجججر مؤكججججر  دمججججا بعججججت لجججج  مرحمجججة السجججموكيا
واكججججد عمججججى ان القيمججججة المدركججججة هجججج  اهججججم المتتيججججرات التجججج  تججججؤثر عمججججى نيججججة إعججججادة  المنظمججججةو

 االستخدام او كرا  الخدمةو

ي الجى ان ابعجاد القيمجة المدركجة خالقيمجة االجتماعيجةس Hamari, et al., 2020تويجل خ
السجعرية مرتفج  عمجى نيجة إعجادة االسجتخدام ونيجة الكجرا س وان القيمجة  معنو،ا تأثير والجودةي له
 عمى نية إعادة االستخدامو معنو،ليس لها تأثير  والعاطفية

عمى عممية  معنو،ي ان القيمة المدركة لمعميل لها تأثير Chae, et al., 2020وير  خ
عمى ان نية إعجادة الكجرا  هج  جهجود  الكرا  بككل عام ونية إعادة الكرا  بككل خاصس واكد

 وهجج التجاريججة وانعكججاس لخطججة كججرا  المسججتهمك المسججتقبميةس  العالمججةواعيججة وكخيججية لكججرا  
 لممستهمكو الفعم ترتبط بسموك الكرا  

وفى ضوء مراجعة الدراسات السابقة المتعمقة القيمة المدركة ونية إعوادة الشوراء تبوين 
 مة المدركة ونية إعادة الشراء.لمباحث أن هناك عالقة بين القي

ولكججى تكججون المنظمججات اكثججر لعاليججةس يجججب ان تقججوم بججدمج التسججويق بالضجججة مجج  تقنيججات 
س لال يمكن لممنظمة ان تحل التسويق بالضجة محجل التجار،االتيال ا خر س مثل اإلعالن 

 يYahia and Touzani, 2012خاإلعالنجات التقميديجة التج  تنقمهجا وسجائل االعجالم الرئيسجية
ي الجى ان ممارسجات التسجويق الحديثجة تعتمجد Sinha and Verma, 2020وحيجث اكجار خ

بكجججكل كبيجججر عمجججى اسجججتخدام ادوات تجججرويج المبيعجججات لكونهجججا تمفجججت انتبجججا  المسجججتهمك المحتمجججل 
 وتحفزهم نحو قرار كرا  إيجاب و

عمجى ان التسجويق بالضججة يجؤثر عمجى يجورة  يYahia and Touzani, 2013خ واكجد
لعالمة التجارية وسمعتهاس حيث يسم  بنكر المعمومجات والتجأثير عمجى المسجتهمكين االخجرينو ا

ي بان التسجويق بالضججة لج  عالقجة قويج  Leila and Abderrazak, 2013واقترح كل من خ
بقجججرار الكجججرا  لجججد  المسجججتهمكس وان حمجججالت التسجججويق بالضججججة تعمجججل عمجججى تحسجججين اليجججورة 

 الذهنية عن المنظمةو

وء مراجعوة الدراسوات السوابقة المتعمقوة التسوويق بالضوجة ونيوة إعوادة الشوراء وفى ضو
 تبين لمباحث أن هناك عالقة بين التسويق بالضجة ونية إعادة الشراء.
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ولى ضو  مراجعة الدراسات السابقة تويل الباحث إلى مجموعة من العالقات والتأثيرات 
وضجججج  هججججذ  العالقججججاتس والججججذ، يتنججججاول ي ي7المفترضججججة بججججين متتيججججرات البحججججثس والكججججكل رقججججم خ

 ونيجة إعجادة الكجرا كمتتيجر وسجيطس  والقيمجة المدركجة لمعميجلكمتتير مستقلس  بالضجة التسويق
  كمتتير تاب و

 
 
 
 
 
 
 ػاللح غيز يثاشزج                 ِ.        ػاللح يثاشز                  

 (: إطار البحث المقترح0شكل رقم )

 فروض البحثادسا: س

بعججد اسججتعراض العالقجججات والتججأثيرات المفترضججة بجججين متتيججرات البحججثس والتججج  نتجججت مجججن 
الدراسجججة  الخمفيجججة النظريجججة لمتتيجججرات البحجججثس واسجججتقرا  نتجججائج الدراسجججات السجججابقةس وانطالقجججا مجججن

 إلجىمككمة البحثس والسع  نحو تحقيق اهداف البحث الحال س امكن التويل االستطالعية و 
 :التال س عمى النحو الحال لروض لمبحث  ربعةا

 عمىلمتسويق بالضجة  إحيائيةإيجابية ذات داللة  هناك عالقة تأثير الفرض األول: -9
 محل البحثوبالكركة الميرية لالتياالت  القيمة المدركة

لمقيمجة المدركجة عمجى هناك عالقة تجأثير إيجابيجة ذات داللجة إحيجائية  :الثانيالفرض  -7
 محل البحثوبالكركة الميرية لالتياالت  لكرا نية إعادة ا

إحيججائية لمتسججويق بالضجججة هنججاك عالقججة تججأثير إيجابيججة ذات داللججة  الفوورض الثالووث: -6
 محل البحثوبالكركة الميرية لالتياالت عمى نية إعادة الكرا  

التسجويق بالضججة كمتتير وسيط لى العالقجة بجين  القيمة المدركة: تؤثر الرابع الفرض -4
 محل البحثوبالكركة الميرية لالتياالت  ادة الكرا ونية إع

3ف  

4ف  

  نسضىَم ققنمكا

خهك انضجح 

 اطتزاتيجيح سراػح انفكزج 

يُخ دٕافش نهًشاركح 

 

 

  نةًُا  نًذا ا نهلًُم 

انميًح انظؼزيح 

يحانميًح انٕظيف 

انميًح انؼاطفيح 

انميًح االجتًاػيح 

 

 

َُا إعقدة 

  نشة ا
 

 

 

1ف  
2ف  
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 منهج وأسموا البحث:سابعا: 
 Descriptive analysisقجججام الباحجججث باالعتمجججاد عمجججى المجججنهج الويجججف  التحميمججج  

Method  س وهجججو المجججنهج المناسجججب لمثجججل هجججذ  النوعيجججة مجججن ا بحجججاثس  نججج  يقجججوم عمجججى جمججج
ط بها مجن ظجواهر مختمفجةس ثجم تحميجل هجذ  البيانجات البيانات المتيمة بمككمة البحثس وما يرتب

إلقججا  الضججو  عمججى المكججكمة محججل البحججثس وتججؤد  إلجج  اختبججار مججد  يججحة  لجج بطريقججة تسججهم 
س التطبيقج الجانجب  لج التويل إلج  نتجائج يمكجن االعتمجاد عميهجا  ل لروض البحثس وتساعد 

 :كاالت دراسة الميدانيةس ذلك الدراسة المكتبية وال اسموب كما تم االعتماد عمى الجم  بين 
 الدراسة المكتبية -1

س وذلجك بتجرض الحيجول Deductive Approachاستخدم الباحث المجنهج االسجتنباط  
عمى البيانجات الثانويجة الالزمجة ليجيا ة الجانجب النظجر، المتعمجق بموضجوع البحجثس باإلضجالة 

ترحجججة بجججين متتيجججرات تحقيجججق اهجججداف البحجججثس وتحديجججد عالقجججات البحجججث المق لججج إلججج  المسجججاهمة 
المقتججججرح لهججججذ   النمججججوذجس وتطججججوير القيمججججة المدركججججة لجججج ونتائجهججججا المتمثمججججة  التسججججويق بالضجججججة
عمجججى مجموعجججة مجججن المراجججج   االطجججالعس وذلجججك مجججن خجججالل نيجججة إعجججادة الكجججرا المتتيجججرات عمجججى 

تناولججت موضجوع البحجثس سججوا  تجوالرت هجذ  المراججج   التج العمميجة سجوا  العربيججة او االنجميزيجة 
 ووذلك بهدف بنا  اإلطار الفكر، لمبحث اإللكترونيةبالمكتبة العربية او المواق  

 الدراسة الميدانية -0

س وذلك بترض الحيول عمى Inductive Approach االستقرائ استخدم الباحث المنهج 
ال يمكجن توليرهجا عجن طريجق الدراسجة المكتبيجةس  والتج البيانات ا ولية الالزمة لموضوع البحجثس 

حيجث يقجوم الباحجث  االستقيجا قائمة  تيميملالزمة لتحقيق اهداف البحثس وذلك عن طريق وا
تجم  الت بقياس درجة تأثير المتتيرات عمى مفردات عينة من مجتم  البحثس ثم تحميل البيانات 

 نتائج البحثو إلىالحيول عميهاس باستخدام ا ساليب اإلحيائيةس والتويل 
 البحثوعينة مجتمع ثامنا: 
 مجتمع البحث -1

يتجوالر بهجا خيجائص موضجوع البحجثس ومجن  الت يقيد بمجتم  البحث جمي  المفردات 
بمحالظججة بنججى  الكججركة الميجرية لالتيججاالتعمججال  ثجم لججإن مجتمجج  البحجث يتكججون مججن جميج  

 وسويف
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 أسباا اختيار قطاع االتصاالت كمجال تطبيقي لمبحث -0
مسجتو  كالجة الخجدمات المقدمجة حيججث اظهجرت الكجركة نمجوبا لج  قاعجدة عمالئهججا عمجى  0/1

%س وزيجججادة عجججدد عمجججال  اإلنترنجججت 98ارتفججج  عجججدد مكجججترك  التميفجججون الثابجججت بنسجججبة 
 ي9خ و%46% كما زاد عدد مكترك  المحمول بنسبة 7الثابت لائق السرعة بنسبة 

لج  ميجرس حيجث  خدمجة االنترنجت مقجدم مجن اكبجر  لالتيجاالتتعتبر الكركة الميرية  0/0
س ولججى خدمججة االنترنججت الثابججت بججا لف 9576بمججغ عججدد المكججتركين لجج  الهججاتف الثابججت 

  7272ل  عام  6989تركين ل  خدمة الهاتف المحمول س بينما بمغ عدد المك5975
% مقارنجة بجنفس 95مميار جنيج  بنسجبة نمجو قجدرها  7بمغ إجمال  اإليرادات المجمعة  0/3

س يجأت  ذلجك النمجو نتيججة الزيجادة لج  خجدمات البيانجات 7299الفترة مجن العجام السجابق
 قو% مقارنة بنفس الفترة من العام الساب69والت  ارتفعت بنسبة 

% مقارنة بنفس الفترة من العام 4مميار جني  بنسبة نمو قدرها  7و9بمغ الرب  التكتيم   0/4
السججججابق مججججدعوما بنمججججو اإليججججرادات والتجججج  محججججت اثججججر الزيججججادة لجججج  ميججججروف االهججججالك 

 % نتيجة لخطة العمل المكثفة الخاية بتطوير البنية التحتيةو 68واالستهالك والبالغ 
الت بججججالحمالت االعالنيجججة عبججججر مواقجججج  التوايججججل االجتمججججاع  تهجججتم كججججركات االتيججججا 0/5

 وتحفيز المستخدمين لمكاركتهاو
 عينة البحث -3

ولجى  ضجو  عجدم تجوالر إطجار لمجتمج  البحجثس وعجدم إمكانيجة تكوينج  بواسجطة الباحجثس ل 
اسججتخدام نججوع مججن العينججات  لجج يعنججى البحججث بهججاس ونظججرا لر بججة الباحججث  التجج ضججو  الظججاهرة 

يتويجل إليهجا الباحجثس  التج دقة وموضوعية النتجائج  ل  إيجاب س لما لها من تأثير االحتمالية
خجججدمات العمجججال  التابعجججة لكجججركة الميجججرية لقجججد تجججم اختيجججار عينجججة مجججن المتجججرددين عمجججى مراكجججز 

 Systematicوذلك عمى اساس انها عينجة منتظمجة  محالظة بنى سويفب وذلكلالتياالت 
Sample:س وذلك بإتباع الخطوات اآتية 
يعتمججد عميهججا عنججد تحديججد حجججم  التجج بالجججداول اإلحيججائية االلكترونيججة  االسججتعانةتججم  3/1

 وحجدود ابحجاث العمجوم لج % وهو مستو  كائ  95 المطموبةالعينة ولى ضو  ان درجة الثقة 
  بحوث العموم االدارية ل ايضا حدود خطأ مقبولة  وه %يس 5خ± المعيار،الخطأ 

 

 ، انًصزيح نالتصاالخ.0202يارص  11تمزيز َتائج االػًال انًجًؼح ػٍ انفتزج انًانيح انًُتٓيح في  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 ونظرا لعدم تولر دراسات عن نسبة توالر الخيائصيو 978-977: ص ص9996خبازرع س  

المجتمججججج س لقجججججد التجججججرض الباحجججججث اكبجججججر احتمجججججال لنسجججججبة تجججججوالر هجججججذ   لججججج المطمجججججوب دراسجججججتها 
%س وهججذا يعطججى اكبججر حجججم ممكججن لمعينججةس وبججذلك بمججغ 52عججن  لال تقججان  هجج  الخيججائص و
% تقريبجججاس 92حججدود  لجج و وقججد توقجج  الباحجججث ان نسججبة الججردود ي9خ مفججرد ي 684حجججم العينججة خ

 ي مفردةو477وبذلك تكون العينة المخطط الحيول عمى تعاون مفرداتها خ
 وي7خ  عمالمركز خدمة  77محالظة بنى سويف  ل  مراكز خدمة العمال بمغ عدد  3/0

محالظة بنى  ل  مراكز خدمة العمال  بمسئول المباكر من جانب الباحث  االتيالتم  3/3
تتب  مركز خدمة عمال   74س وتعريفهم بالبحثس وقد امكن الحيول عمى تعاون سويف

 ال تقجدممراكجز لخدمجة العمجال   6اس حيجث ان هنجاك مراكز خدمجة العمجال  السجابق حيجره
 جمي  الخدمات المتاحةو

س بالتسجاو، مراكز خدمة العمال  ل  محالظة بنى سويفعمى  العينةقد تم توزي  حجم و  3/4
واخيجرا تجم اختيجار مفجردات مفجرد  تقريبجاو  98-97 مركجز خدمجة عمجال وبذلك بمغ نيجيب كجل 

 Sampling ي6خ لممعاينجججةكمجججد   عكجججوائ كجججل مسجججتو  مجججن خجججالل اختيجججار رقجججم  لججج العينجججة 
Interval يس ثجججم 92ي إلججج  رقجججم خ9ق اختيجججار مجججد  المعاينجججة مجججن رقجججم ختجججم تحديجججد نطجججاحيجججث س

ي طبقججا 6وقججد كججان مججد  المعاينججة المسججتخدم هججو الججرقم خ اختيججار رقججم عكججوائ  مججن هججذا النطججاق
  كل مراكز خدمةو ل وتم استخدام هذا المد  الختيار المفردات لالختيار العكوائ س 

 وحدة المعاينة -4

اكجان ذكجراب  الكجركة الميجرية لالتيجاالتعميل  ل هذا البحثس  ل تتمثل وحدة المعاينة 
عمججى ان يكججون حايججل عمججى مؤهججل  مراكججز خدمججة العمججال  لمكججركةاو انثججى الججذ، يتعامججل مجج  

س وتججم اختيججار تمججك ويقبججل التعججاون مجج  الباحججث عججالى حتججى يسججتطي  اسججتيعاب اسججئمة االسججتبيان
التجج  تقججوم بهججا الكججركةس  اإلعالنججات بأحججدثعمججى اطججالع مسججتمر  امججا يكونججو دائمججا   نهججمالفئججة 

 البحثو بأهدافلضال عن انهم الفئة المنوطة 

 
يغ اػتثاار  http://www.surveysystem.comتى االطتؼاَح تانًٕلغ اآلتي نذظاب دجى انؼيُح:  (1)

 يفزدِ.  322222أٌ دجى انًجتًغ<

 .0202 يارص، يتاح في   /www.te.egصاالخ: انًٕلغ انزطًي نهشزكح انًصزيح نالت (0)

 .http://www.psychicscience.org/random.aspxتاطتخذاو انزاتظ انتاني:  (1)

http://www.surveysystem.com/
http://www.te.eg/
http://www.psychicscience.org/random.aspx
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 تصميم أدوات البحثتاسعا: 

ستقيججا  كججأداة لجمجج  البيانججات الالزمججة لهججذا البحججثس عمججى قائمججة اال الحججال اعتمججد البحججث 
ابجراهيمس خالحاليجة تحقق اهداف الدراسة الميدانيجة  الت  العمم باعتبارها من اهم ادوات البحث 

ضججو  لججروض البحججث واهدالجج س وذلججك  لجج يو وقججام الباحججث بتيججميم قائمججة االستقيججا  7292
س حيججث يحججدد الخماسجج  ليكججرثقيججاس بتججرض قيججاس ابعججاد متتيججرات البحججثو وقججد تججم اسججتخدام م

 هذا المقياس درجة الموالقة واالهمية لكل عبارةو
 متغيرات البحث وكيفية قياسهاعاشرا: 

يمثل التسويق بالضجة المتتير المستقلس بينما تمثل القيمجة المدركجة المتتيجر الوسجيطس لج  
حجين تمثجل نيججة إعجادة الكججرا  المتتيجر التججاب س وقجد تججم تحديجد االبعججاد المرتبطجة بكججال مجنهم عمججى 

 :التال النحو 
كججال  قدمجج  الججذ،ي عبججارةس وقججد تججم تطويرهججا لجج  ضججو  المقيججاس 95خ التسووويق بالضووجة: -9

 يو7298؛ زعالن وكاظمس Peltovuori and Westrin, 2014خ من
 كجال مجن قدمج  الجذ،ي عبجارةس وقجد تجم تطويرهجا لج  ضجو  المقيجاس 96خ القيمة المدركة: -7

 يو7297س بركاتس Peng, et al., 2020خ
 كجال مجن قدمج  الجذ،ي عبارةس وقد تم تطويرهجا لج  ضجو  المقيجاس 6خ نية إعادة الشراء: -6

 يLi and Shang, 2020; Graciola, et al., 2020; Peng, et al., 2020خ

 -مكون من خمس درجات: موالق تمامجا Likert Scaleوقد تم استخدام مقياس من نوع 
 يجر موالجق تمامجاس وذلجك لج  جميج  العبجارات التج  تضجمنتها  – ير موالجق  –محايد  -موالق

 قائمة االستقيا و

 ستقصاءالصالحية واالعتمادية لقائمة االعشر:  حادي

 Content Validity: تجججم اسجججتخدام يجججالحية المحتجججو  Validityالصوووالحية )الصووودق( 
تضمنها البحثس لقد  الت وذلك لمتأكد من مناسبة العبارات المستخدمة لقياس ابعاد المتتيرات 

ن يتعججاممون مجج  مراكججز خدمججة العمججال س يمجج  بعججض العمججال  الججذ تججم مراجعججة قائمججة االستقيججا 
س لتقييم مد  اهمية ووضوح ا من جانب بعض االكاديميين ل  مجال التسويقوكذلك مراجعته

س ولججى ضججو  المالحظججات قياسجج اليججيا ة المتويججة لمعبججاراتس ومججد  عالقتهججا بمججا هججو مطمججوب 
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اتفججق عميهجججا المحكمججون بحجججذف  التججج التعججديالت  بجججأجرا ابجججداها المحكمججونس قجججام الباحججث  التجج 
 تما وضجعداد اداة البحث وضوحاس ومال مة لقياس وتعديل ييا ة بعض العباراتس حتى تز 

 من اجم و

دراسجات سجابقةس حيجث اعتمجد الباحجث  لج كما يدعم يالحية المقاييس انها قجد اسجتخدمت 
الدراسججات السججابقةس وذات  لجج تججم اسججتخدامها  التجج قيججاس متتيججرات البحججث عمججى المقججاييس  لجج 

حيث ادخل الباحث بعض التعجديالت معدالت مرتفعة من اليدق والثبات واالتساق الداخم س 
 المناسبة عميها لكى تالئم طبيعة البحثو 

 Construct (االصووطالحي)الصوودق  و البنوواءأصووالحية الهيكميووة كمججا تججم اسججتخدام 
validity مججن خججالل برنججامج  ي9خالتوكيججد، العججامم التحميججل سججتخدام اوذلججك بLisrel 8.80 و

ير لممتتيجرات الداخمجة لج  التحميجل والميجفولة ضجو  التجراض التطجابق بجين ميجفولة التتجاولى 
المفترضججة مججن قبججل النمججوذج تنججتج عججدة مؤكججرات تحكججم عمججى جججودة هججذ  المطابقججة تحججدد مججد  

 قبول او رلض النموذج المفترض لمبياناتو

ي عبجارةس ومقيجاس 95عمجى مقيجاس التسجويق بالضججة خ التوكيجد، العجامم التحميجل  وبجإجرا 
ي عبججارةس نججتج ان جميجج  العبججارات 6نيججة إعججادة الكججرا  خومقيججاس  رةسعبججاي 96القيمججة المدركججة خ

يس وبالتججال  تعتبججر جميجج  العبججارات مقبولججة ولقججا 42و2حيجمت عمججى معامججل تحميججل اكبججر مججن خ
لقيمجججة معممجججة المسجججار ان جميججج  معجججامالت التحميجججل  Tيس كمجججا اوضججج  اختبجججار 6لمكجججكل رقجججم خ

 يو4وض  بالككل رقم خس كما هو م ي96و9خ±معنوية حيث جا ت اكبر من 

كمجججا حجججاول البحجججث تحسجججين النمجججوذج مجججن خجججالل الرججججوع الجججى مؤكجججرات التعجججديل الخايجججة 
ولى ضو  النتائج تم تعديل النموذج اكثر مجن مجرة مجن خجالل ربجط ا خطجا    Lisrelببرنامج 

 Normed Fitببعضججها لمويججول الججى الضججل مؤكججرات لجججودة التوالججقس حيججث بمججغ مؤكججر 
Index (NFI) = 0.91 س ومؤكجرNon-Normed Fit Index (NNFI) = 0.90 كمجا  س

 Incremental Fit س ومؤكجر Comparative Fit Index (CFI) = 0.91 بمجغ مؤكجر 
Index (IFI) = 0.92 س ومؤكجرRelative Fit Index (RFI) = 0.90  وتعتبجر جميج  س

 يوBollen, 1989ي خ92و2اكبر من خ  نهاالمؤكرات مقبولة 
 

( يفازدج 20االختثار تٕسيغ لائًح االطتمصاء لثم االطاتخذاو انُٓاائي نٓاا ػهاٗ ػيُاح ييظازج )تطهة ْذا  (1)

 .Lisrel 8.80% يٍ انؼيُح انًخططح، ٔتى تفزيغ انثياَاخ ٔتذهيهٓا تاطتخذاو تزَايج 12اٖ تُظثح 
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س Price_Vعرية سالقيمة الس incentiveس منج حوالز لممكاركة Strategyس استراتيجية زرع الفكرة create_bخمق الضجة 
  وIntentionsس نوايا إعادة الكرا  Social_Vس القيمة االجتماعية Emathyس القيمة العاطفية Functionالقيمة الوظيفية 

لجميع عبارات قائمة االستقصاء، ومعامالت  التوكيدي العاممي(: التحميل 3شكل رقم )
 التحميل لمعبارات.
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 العامميت التحميل لمعبارات، من خالل التحميل (: معنوية معامال4شكل رقم )

 .التوكيدي
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 Cronbach’s Alphaختبججار اسججتخدام اتججم  Reliability االعتماديووة ولتحديججد درجججة
القيجاس  لج و الثقجة استقيا س ويقيد بالثبات تضمنتها قائمة اال الت ختبار ثبات المقاييس ال

سججججتخدام نفججججس المقججججاييس ونفججججس اث بإمكانيجججة الحيججججول عمججججى نفججججس النتججججائج عنججججد إعججججادة البحجججج
جالفججاج لتقيججيم  االرتبججاط حيججث اظهججرت نتججائج التحميججل ان معامججل  مسمججنه المستقيجج مجموعججة 

قتربججت قيمججة مججن الواحججد اس حيججث إنجج  كممججا 98و2 و الثبججات لممقيججاس ككججل يسججاو ادرجججة الثقججة 
 قياس متتيرات البحثوكان المقياس اكثر ثباتابس وهو ما يعنى إمكانية االعتماد عمى العبارات ل

وذلجك  Internal Consistency Method الجداخم كمجا تجم اسجتخدام طريقجة االتسجاق 
 يو9رقم خ ذلك جدولبحساب معامل االرتباط بين كل عبارة والمتتير التاب  ل س ويوض  

 (: قيم معامل االرتباط ومعامل الفا لمعبارات المرتبطة بالبحث1جدول رقم )
لقيم  الا  قط قٍُ  م ع قاة ي  نل قا ة  نًسغُة

 و نًسغُة  نسققع نه
Cronbach's Alpha 

 خهم  نمكا

 ( ع قا ة5) 

Q1 2..1 

2..3 

Q2 2..1 

Q3 2..0 

Q4 2..2 

Q5 2..0 

  صسة  ُكُا زاع  نفكةة

 ( ع قا ة5) 

Q6 2..0 

2..4 

Q7 2..3 

Q8 2..3 

Q9 2..2 

Q10 2... 

 يُح حى فز نهًشقا ا 

 ( ع قا ة5)

Q11 2..1 

2..4 

Q12 2..4 

Q13 2..0 

Q14 2..0 

Q15 2..0 

  نةًُا  نضلةَا

 ( ع قا ة3) 

Q16 2..1 

2..1 Q17 2..3 

Q18 2..1 

  نةًُا  نىظُفُا

 ( ع قا ة4) 

Q19 2..0 

2..2 
Q20 2..2 

Q21 2..2 

Q22 2..2 

  نةًُا  نلقطفُا 

 ( ع قا ة3)

Q23 2..4 

2..3 Q24 2..1 

Q25 2..4 

  نةًُا  الاسًقعُا 

 ( ع قا ة3)

Q26 2..0 

2..1 Q27 2..2 

Q28 2..3 

 َُا إعقدة  نشة ا 

 ( ع قا ة3)

Q29 2..0 

2..1 Q30 2..1 

Q31 2..4 
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 جمع البيانات ومراجعتها وترميزهاعشر:  ثاني
ججججرا  اختبجججارات اليجججدق لقائمجججة اال النهجججائ بعجججد االنتهجججا  مجججن وضججج  التيجججميم  ستقيجججا  واع

والثبات عميها لمتأكد من يالحيتها لجم  البيانات عمى النحو المبينس وقد قام الباحث بتحديد 
مجججنهمس وكيفيجججة اسجججتيفا  قائمجججة االستقيجججا س وبعجججد التأكجججد مجججن  لممستقيججج الهجججدف مجججن البحجججث 

  القجوائم لممراجعججة مججن اسجتالمها مججنهمو وخضجعت هججذو اإللمجام بهججذ  الجوانجب ثججم توزيج  القججوائمس 
 يججر اليججالحة   ججراض التحميججل اإلحيججائ س   االستقيججاجانججب الباحججثس وتججم اسججتبعاد قججوائم 

   ججراضي قائمججة استقيججا  يججالحة 676ي اسججبوعابس امكججن الحيججول عمججى خ99ولججى خججالل خ
س حيث اسفرت عمميات المراجعة المتزامنجة مج  جمج  البيانجات عجن اسجتبعاد اإلحيائ التحميل 

 التججج ي قائمجججة استقيجججا س وذلجججك ولقجججا لمعيجججار عجججدم اكتمجججال اإلجابجججة عمجججى جميججج  ا سجججئمة 46خ
او قيجججام بعجججض العمجججال  بكتابجججة تعميجججق عمجججى بعجججض العبجججاراتس او  احتوتهجججا قائمجججة االستقيجججا س

التحميججججل  لجججج يمكججججن اسججججتخدامها  التجججج س وبججججذلك بمججججغ عججججدد قججججوائم االستقيججججا  ضججججهاكججججطب بع
مجن العينجة المخططجة وهجى نسجبة  %ي89بنسجبة بمتجت خي قائمجة استقيجا س 676اإلحيجائ  خ

وبعجججججد مراجعجججججة البيانجججججات الجججججواردة لجججججى قجججججوائم  تحميجججججل البيانجججججاتو لججججج مقبولجججججة لالعتمجججججاد عميهجججججا 
س Microsoft Office Excelممف من نجوع  ل س Coding االستقيا س تم تفريتها وترميزها

 ام ا ساليب اإلحيائيةووذلك تمهيدبا إلجرا  التحميل اإلحيائ  عميها من خالل استخد
 البحث  توصيف متغيرات نتائجثالث عشر: 

لتحديججد المتوسججط العججام لمتتيججرات البحججثس والخطججأ  SPSS V.22تججم اسججتخدام برنججامج 
 ي هذ  النتائجو7لمتقديرس ويعرض جدول رقم خ المعيار،

 ( متوسط درجة متغيرات البحث0جدول )
  نًلُقاٌف  الَحة   نًسىصط حكى  نلُُا يسغُة ة  ن حث

 1.15.1 2.5.0 104 خهك انضجح
 1.0226 .2.26 104 اطتزاتيجيح سرع انفكزج
 1.1130 2.523 104 يُخ دٕافش نهًشاركح

 9.1.6. 694.6 376  نسضىَم ققنمكا
 1.1.11 .2.51 104 انميًح انظؼزيح 
 1.1.42 2.422 104 انميًح انٕظيفيح

 ..1.00 .2.46 104 انميًح انؼاطفيح 
 1.0620 2.512 104 يًح االجتًاػيح انم

 9.641. 69463 376  نةًُا  نًذا ا

 9.6.4. .6953 376 َُا إعقدة  نشة ا 
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الفرعيججججة لمتسججججويق  لألبعججججادي المتوسججججط العججججام 7وممججججا سججججبق يسججججتنتج الباحججججث مججججن جججججدول خ
ي لمجن  569و6ي الستراتيجية زرع الفكرةس خ668و6لخمق الضجةس خ )587و6خ ىما يمبالضجة 

مججنهم لخمججق الضجججة اكبججر  المستقيجج والز لممكججاركةس وبالتججال  يجججد الباحججث ان درجججة ادراك حجج
ي 598و6خ ىمجا يمجالفرعيجة لمقيمجة المدركجة  لألبعجادمن االبعاد ا خر و كمجا بمجغ المتوسجط العجام 

ي لمقيمججججة 592و6ي لمقيمججججة العاطفيججججةس خ467و6ي لمقيمججججة الوظيفيججججةس خ422و6لمقيمججججة السججججعريةس خ
مججنهم لمقيمججة السججعرية اكبججر مججن  المستقيجج ةس وبالتججال  يجججد الباحججث ان درجججة ادراك االجتماعيجج

 والمتتيرات ا خر من  اكبري وهو 589و6نية إعادة الكرا  خمتوسط االبعاد ا خر و كما بمغ 

 بين متغيرات البحث الثنائيمعامالت االرتباط الخطى 

متتيجرينس ومعرلجة مجا  بجين الرتبجاطا لقيجاس درججة الثنجائ يستخدم معامل االرتباط الخطجى 
إذا كان هناك عالقة معنوية بجين المتتيجر المسجتقلس والمتتيجر الوسجيطس والمتتيجر التجاب س وذلجك 

 عجن -اإلكجارة عن النظر بيرف -معامل االرتباط قيمة عن طريق معنوية االرتباطو وتعبر
 بجين العالقجة رججةد لويجف محجددة عالقجة توججد ال انج  ور جم المتتيجرين العالقجة بجين قجوة

 التقريبيجة المؤكجرات بعجض اسجتخدام يمكجن انج  إال االرتبجاط قيمجة معامجل عمجى بنجا  المتتيجرين
 دل )5و2 يجفر:بجين خ تقج  االرتبجاط معامجل قيمجة لجإذا كانجت .العالقجة هذ  درجة عمى لمحكم
 ذ هج قجوة عمجى ذلك : واحدي دل5و2بين خ تق  قيمت  كانت إذا بينما العالقة ضعف عمى ذلك

ويوضج  ججدول رقجم  .يجفراب  االرتبجاط معامجل كجان إذا المتتيجرين بجين العالقجة وتنعجدم .العالقجة
بجججين كجججل ُبعجججد مجججن ابعجججاد متتيجججرات البحجججثس وايضجججاب  الثنجججائ ي معجججامالت االرتبجججاط الخطجججى 6خ

 متتيرات البحثو باق معامالت ارتباط كل متتير م  

عنويجججة موجبجججة بجججين المتتيجججرات عالقجججة مان هنجججاك  ي6يسجججتنتج الباحجججث مجججن ججججدول رقجججم خ
خمجق الضجججةس واسججتراتيجية زرع الفكججرةس لكججل مججن:  التسجويق بالضجججةبأبعججاد  المتعمقججةالخارجيجة 

القيمجة السجعريةس والقيمجة الوظيفيجةس والقيمجة خالمدركجة القيمجة وبجين ابعجاد  ومن  حوالز لممكجاركة
محججل البحججث س  االتيججاالتكججركات  لجج  ونيججة إعججادة الكججرا س يالعاطفيججةس والقيمججة االجتماعيججة
يو ومجججن ثجججم توججججد عالقجججات معنويجججة موجبجججة بجججين 29و2مجججن خاقجججل وذلجججك عنجججد مسجججتو  معنويجججة 

 االتسجاقس كمجا يجدل ذلجك عمجى يجدق والتابعةالمتتيرات المستقمة وكل من المتتيرات الوسيطة 
 لمتتيرات البحثو البنائ 
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 غيرات البحثمت و بين ابعاد الثنائيمعامالت االرتباط الخطى (: 3جدول )
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          1 خهم  نمكا

 1 .2..2  صسة  ُكُا زاع  نفكةة
        

 1 12..2 1...2 هًشقا ايُح حى فز ن
       

 1 31..2 21..2 .3..2  نسضىَم ققنمكا
      

      1 2.002 2.0.2 2.4.2 2.000  نةًُا  نضلةَا

 1 .0..2 2.030 2.004 2.420 2.010  نةًُا  نىظُفُا
    

    1 00..2 4...2 2.031 2.031 2.431 2.022  نةًُا  نلقطفُا

   1 20..2 .2..2 00..2 2.034 22..2 2.411 2.004  نةًُا  الاسًقعُا

 1 34..2 42..2 .0..2 .3..2 2.0.3 20..2 .2.40 .2.03  نةًُا  نًذا ا
 

 1 20..2 13..2 12..2 10..2 2.0.2 2.031 2.030 .2.40 .2.02 َُا إعقدة  نشة ا

ضة ير  الباحث ان  نتيجة لثبوت ان هذ  االرتباطات تتفق م  اتجاهات العالقات المفتر 
بيفة اوليةس مما تكير إل  امكانيجة اختبجار هجذ  العالقجات باسجتخدام نمجوذج المعادلجة الهيكميجة 

لممتتيرات الخارجية  المعنو،س لتحديد التأثير Structural Equation Modelling يSEMخ
 عمى كل من المتتيرات الوسيطة والداخميةو

 المعادلة الهيكميةنتائج اختبار فروض البحث باستخدام نموذج رابع عشر: 

الختبجججار العالقجججات والتجججأثيرات المباكجججرة و يجججر المباكجججرة بجججين متتيجججرات نمجججوذج البحجججثس تجججم 
 Analysis of Momentاالعتمججاد عمججى نمذجججة المعججادالت الهيكميججة باسججتخدام اسججموب خ

Structuresي والمعجججروف اختيجججارا خAMOS اسجججاليب  الضجججليس حيجججث يعتبجججر هجججذا ا سجججموب
دار المتعجججججدد عنجججججد اختبجججججار الفجججججروض المرتبطجججججة بظجججججاهرة متعجججججددة المتتيجججججرات االرتبجججججاط واالنحججججج

ي قجججيم معممجججات مسجججار العالقجججات التأثيريجججة بجججين 5ي ويوضججج  الكجججكل رقجججم خByrne, 2010خ
 متتيرات نموذج البحثو
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 لمنموذج االول AMOS: تقدير التأثيرات بين متغيرات البحث باستخدام 5شكل 

س يجججد الباحججث ان هنججاك مسججتو  مقبججول لجج  المؤكججرات وبججالنظر لمؤكججرات جججودة النمججوذج
س RFI= 0.915س ومؤكجججر NFI=0.940يس مؤكجججر 92و2االتيجججة حيجججث تزيجججد قيمتهجججا عجججن خ

س بينمججججا هنججججاك عججججدد مجججججن CFI=0.94س ومؤكججججر TLI=0.92س ومؤكججججر IFI=0.94ومؤكججججر 
يس 6و92المعيارية والت  بمتت خ 7المؤكرات  ير المقبولةس حيث ان هناك ارتفاع ل  قيمة كا

ان  بال يججحيجث  RMSEA = 0.158س وهنجاك ارتفجاع لج  قيمجة P=0.000كما انهجا دالجة 
 = AGFIس ومؤكججر GFI = 0.852س وهنججاك انخفججاض لجج  مؤكججر )28و2تزيججد عججن خ

س ولججذلك قججام الباحججث بتعججديل النمججوذج ا ول مججن خججالل الرجججوع الججى مؤكججرات التعججديل 0.745
او ا خطا س وعمجى ذلجك تجم  البواق عتمد عمى ربط والت  ت AMOSالمتاحة ل  نتائج برنامج 

 يو6التويل الى النموذج النهائ  والموض  بالككل رقم خ
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 النهائيلمنموذج  AMOS: تقدير التأثيرات بين متغيرات البحث باستخدام 6شكل 

 7لجج  قيمججة كججا انخفججاضوبجالنظر لمؤكججرات جججودة النمججوذجس يجججد الباحججث حيججث ان هنججاك 
لججججج  قيمجججججة  انخفجججججاضس وهنجججججاك P=0.000يس كمجججججا انهجججججا دالجججججة 7و6بمتجججججت خ المعياريجججججة والتججججج 

RMSEA = 0.08  لج  مؤكجر  ارتفجاعس وهنجاكGFI = 0.952 س ومؤكجرAGFI = 
ن االمؤكججرات ا خججر  السججابق ذكرهججاس ولججذلك يمكججن القججول  بججاق س لضججال عججن ارتفججاع 0.904

لبيانجاتس حيجث ججا ت كجل لمبحجث وبجين ا الثان هناك جودة توالق ممتاز بين النموذج المعدل 
 واختبار لروض البحث الرئيسية خالل الحدود المقبولةس وعمى ذلك يمكن من  ل المؤكرات 

نتججائج التحميججل اإلحيججائ  لتمججك المسججاراتس  ي7س 6س 5س 4خ رقججم ةالتاليججول اوضجج  الجججدتو 
 ر المباكرةوالمباكرة و ي والتأثيراتس وقيمة ختي المعيار،والمعممة المقدرة والمعيارية والخطأ 

 لمبحث النهائي( تقديرات معممات المسارات المعيارية لمنموذج 4جدول )

 قُقٌ يضقا ة  الَحذ ا نهًسغُة ة

 نًضقا 

 نًةذا
 

 

 نًضقا 

   نًلُقاٌ

 

 نخطأ 

  نًلُقاٌ

S.E. 

 قًُا )ة(

C.R. 

يضسىي 

  نًلُىَا

P 

 *** 01.114 .2.21 10..2 12..2  نسضىَم ققنمكا              نةًُا  نًذا ا

 *** 10.401 2.230 2.021 2.431  نةًُا  نًذا ا             َُا إعقدة  نشة ا

 *** .2.10 .2.2 2.001 2.023  نسضىَم ققنمكا         َُا إعقدة  نشة ا
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  النهائيبين متغيرات النموذج  اآلثار المعيارية الكمية المباشرة وغير المباشرة ( 5جدول )

 نية إعادة الشراء القيمة المدركة بالضجةالتسويق  المتغير
 222و2 222و2 862و2 القيمة المدركة

 222و2 726و2 826و2 نية إعادة الشراء

 ( اآلثار المعيارية المباشرة بين متغيرات النموذج النهائى لمبحث6جدول )

 نية إعادة الشراء القيمة المدركة التسويق بالضجة المتغير
 222و2 222و2 867و2 القيمة المدركة

 222و2 726و2 779و2 نية إعادة الشراء

 بين متغيرات النموذج النهائى لمبحث ( اآلثار المعيارية الغير مباشرة7جدول )

 نية إعادة الشراء القيمة المدركة التسويق بالضجة المتغير
 222و2 222و2 222و2 القيمة المدركة

 222و2 222و2 585و2 نية إعادة الشراء

 Bootstrap- Twoاختبار معنوية التأثيرات غير المباشرة باستخدام اختبار:  (8جدول )

Tailed Significance (BC) 

 نية إعادة الشراء القيمة المدركة التسويق بالضجة المتغير
 222و2 222و2 222و2 القيمة المدركة

 222و2 222و2 24و2 نية إعادة الشراء

مناقكججة العالقججة بججين متتيججرات البحججث وتحميججل ولججى ضججو  النتججائج السججابقة يمكججن لمباحججث 
 :التال الفروض عمى النحو 

 اثر التسويق بالضجة عمى القيمة المدركة 14/1

إيجابيجة ذات  هنجاك عالقجة تجأثير هذ  العالقجة حيجث نجص عمجى ان ج الثان تناول الفرض 
ت محججل بالكججركة الميججرية لالتيججاال القيمججة المدركججة لمتسججويق بالضجججة عمججى إحيججائيةداللججة 
 قيمت بمعامل  القيمة المدركةعمى تأثيراب إيجابياب مباكراب  التسويق بالضجةجس حيث يؤثر البحثو
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التسججويق ي ولكججن ال يججؤثر P=0.000يس وهججذا التججأثير ذو داللججة إحيججائية حيججث ان خ867و2خ
يس 222و2حيجث بمتجت قيمجة المعامجل خ القيمة المدركةعمى مباكراب  ير تأثيراب إيجابياب  بالضجة

و وبجالنظر التسجويق بالضججةيرج  إلج   القيمة المدركة ل % من التباين 86وهو ما يعنى ان 
س والخطججججأ  867و2ي يتبججججين ان قيمججججة معممججججة المسججججار لهججججذ  العالقججججة قججججد بمتججججت 4إلجججج  جججججدول خ

يس إضجججججججالة إلججججججج  مسجججججججتو  داللجججججججة C.R=21.336س وقيمجججججججة ختي بمتجججججججت خ269و2 المعيجججججججار،
التسجويق بالضججة بجين  الضمن ي ان االرتباط 6ج جدول خيو كذلك ايضاب دعمت نتائ222و2خ

ي وهجذا يجدل عمجى وججود R= 0.785وقد بمتت قيمة معامل االرتباط خ إيجاب  والقيمة المدركة
ي 6و وبججالنظر إلجج  جججدول رقججم خالتسججويق بالضجججة والقيمججة المدركججة عالقججة ارتبججاط طرديججة بججين

 لمقيمجججة المدركجججةوا بعجججاد الفرعيجججة  ضججججةالتسجججويق باليالحجججظ ان قيمجججة معجججامالت االرتبجججاط بجججين 
ج بمتججت القيمججة السججعريةس والقيمججة الوظيفججةس والقيمججة العاطفيججةس والقيمججة االجتماعيججةج لجج المتمثمججة 
محجل البحججثس  االتيجاالتكججركات  لج ي 756و2س 756و2س 757و2س 772و2خ التجوال عمجى 

عنججى قبججول الفججرض ا مججر الججذ  ي%س 9وجميجج  هججذ  المعججامالت معنويججة عنججد مسججتو  معنويججة 
القيمججة انججواع  اكثججريمكججن لمباحججث القججول ان  قمججا سججبا ول مججن لججروض البحججثو ولججى ضججو  

 والقيمة الوظيفيةواقمهم تأثرا  القيمة السعرية ه  بالتسويق بالضجةتأثرا  المدركة

 اثر القيمة المدركة عمى نية إعادة الشراء  14/0

إيجابيجة ذات  هنجاك عالقجة تجأثير ان جهذ  العالقجة حيجث نجص عمجى  الثان تناول الفرض 
بالكججركة الميججرية لالتيججاالت محججل  لمقيمججة المدركججة عمججى نيججة إعججادة الكججرا  إحيججائيةداللججة 
 قيمتج بمعامجل  نية إعادة الكرا عمى تأثيراب إيجابياب مباكراب  القيمة المدركةؤثر تجس حيث البحثو

القيمجججة ؤثر تجججي ولكجججن ال P=0.000يس وهجججذا التجججأثير ذو داللجججة إحيجججائية حيجججث ان خ726و2خ
حيججججث بمتججججت قيمججججة المعامججججل  نيججججة إعججججادة الكججججرا عمججججى مباكججججراب  يججججر تججججأثيراب إيجابيججججاب  المدركججججة

القيمجججة يرجججج  إلججج   نيجججة إعجججادة الكجججرا  لججج % مجججن التبجججاين 72يس وهجججو مجججا يعنجججى ان 222و2خ
تججججت ي يتبججججين ان قيمججججة معممججججة المسججججار لهججججذ  العالقججججة قججججد بم4و وبججججالنظر إلجججج  جججججدول خالمدركججججة
يس إضججججالة إلجججج  C.R=12.621س وقيمججججة ختي بمتججججت خ257و2 المعيججججار،س والخطججججأ  726و2

بجججين  الضجججمن ي ان االرتبجججاط 6يو كجججذلك ايضجججاب دعمجججت نتجججائج ججججدول خ222و2مسجججتو  داللجججة خ
ي وهذا R= 0.847وقد بمتت قيمة معامل االرتباط خ إيجاب  القيمة المدركة ونية إعادة الكرا 

و وبججالنظر إلجج  القيمججة المدركججة ونيججة إعججادة الكججرا  اط طرديججة بججينيججدل عمججى وجججود عالقججة ارتبجج
االبعججججاد الفرعيججججة لمقيمججججة المدركججججة ي يالحججججظ ان قيمججججة معججججامالت االرتبججججاط بججججين 6جججججدول رقججججم خ
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ونيججة ج القيمججة السججعريةس والقيمججة الوظيفججةس والقيمججة العاطفيججةس والقيمججة االجتماعيججةجوالمتمثمججة لجج  
كججججججركات  لجججججج ي 865و2س 864و2س 897و2س 792و2خ  التججججججوالبمتججججججت عمججججججى إعججججججادة الكججججججرا  

ا مججر %س 9محججل البحججثس وجميجج  هججذ  المعججامالت معنويججة عنججد مسججتو  معنويججة  االتيججاالت
 من لروض البحثو الثان الذ  يعنى قبول الفرض 

 اثر التسويق بالضجة عمى نية إعادة الشراء  14/3

إيجابيجة ذات  عالقجة تجأثيرهنجاك  هذ  العالقجة حيجث نجص عمجى ان ج الثان تناول الفرض 
بالكجركة الميجرية لالتيجاالت محجل  لمتسويق بالضجة عمى نيجة إعجادة الكجرا  إحيائيةداللة 
بمعامججل  نيججة إعججادة الكججرا عمججى تججأثيراب إيجابيججاب مباكججراب  التسججويق بالضجججةؤثر يجججس حيججث البحججثو
لنظر إلجججج  يو وبججججاP=0.000يس وهججججذا التججججأثير ذو داللججججة إحيججججائية حيججججث ان خ779و2خ قيمتججج 

 المعيججار،والخطججأ  س779و2ي يتبججين ان قيمججة معممججة المسججار لهججذ  العالقججة قججد بمتججت 4جججدول خ
يو كجججذلك 222و2يس إضجججالة إلججج  مسجججتو  داللجججة خC.R=4.178س وقيمجججة ختي بمتجججت خ49و2

 التسويق بالضجة ونية إعجادة الكجرا بين  الضمن ي ان االرتباط 6ايضاب دعمت نتائج جدول خ
ي وهجذا يجدل عمجى وججود عالقجة ارتبجاط R= 0.751قيمجة معامجل االرتبجاط خ وقجد بمتجت إيججاب 

 والثالثو ا مر الذ  يعنى قبول الفرض التسويق بالضجة ونية إعادة الكرا  طردية بين
 اثر القيمة المدركة كمتغير وسيط في العالقة بين التسويق بالضجة ونية إعادة الشراء  14/4

كمتتير وسيط  القيمة المدركةة حيث نص عمى ان جتؤثر هذ  العالق الراب تناول الفرض 
محججل البحججثجس  االتيججاالتبكججركات  التسججويق بالضجججة ونيججة إعججادة الكججرا عمججى العالقججة بججين 

لمقيمجة الجذ  يكجير إلج  الجدور الوسجيط  الرابج ولقد ايدت نتائج الدراسة الميدانيجة يجحة الفجرض 
ي 7س حيججث يوضج  جججدول رقججم خعجادة الكججرا التسججويق بالضججة ونيججة إالعالقجة بججين  لجج  المدركجة

لمبحجججثس ويظهجججر مجججن خجججالل  النهجججائ اآثجججار المعياريجججة التيجججر مباكجججرة بجججين متتيجججرات النمجججوذج 
مججن  التسججويق بالضجججة ونيججة إعججادة الكججرا الجججدول ان هنججاك عالقججة معنويججة  يججر مباكججرة بججين 

وهجججو مجججا يعنجججى ان س 585و2س وقجججد بمتجججت معممجججة المسجججار لهجججذ  العالقجججة القيمجججة المدركجججةخجججالل 
التسججججويق بالضجججججة مججججن خججججالل القيمججججة يرجججج  إلجججج   نيججججة إعججججادة الكججججرا % مجججن التبججججاين لججججى 58

ي معنويججة العالقججة  يججر المباكججرة بججين التسججويق بالضجججة ونيججة 8المدركججةس كمججا يوضجج  جججدول خ
 يو24و2إعادة الكرا  حيث بمتت خ

 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرهاخامس عشر: 
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حججاول هججذا البحججث تقججديم نمججوذج  بالضجججة التسججويقلهججم الضججل لنتججائج او  ثججار سججبيل  لجج 
س حيججث حججدد االتيججاالتقطججاع  لجج  بالضجججة التسججويقتججؤد  إلجج  نجججاح  التجج يقتججرح المسججارات 

 القيمجججة المدركجججةمجججن عمجججى  لمتسجججويق بالضججججةالنمجججوذج المقتجججرح كيفيجججة تجججأثير ا بعجججاد المختمفجججة 
س عجالوة عمجى ذلجكس لجإن النمجوذج المقتجرح قجام عمجى إطجار نية إعادة الكرا وانعكاس ذلك عمى 

خمجق الضججةس واسجتراتيجية زرع وهجى خ لمتسويق بالضججةتفاعم  متكامل بين ا بعاد المختمفة 
القيمجججة السجججعريةس والقيمجججة خلمقيمجججة المدركجججةيس واالبعجججاد المختمفجججة الفكجججرةس ومجججن  حجججوالز لممكجججاركة

تمثججججل  القيمججججة المدركججججةي باعتبججججار ان ابعججججاد جتماعيججججةالوظيفججججةس والقيمججججة العاطفيججججةس والقيمججججة اال
س وعمجى ذلجك يتنجاول هجذا الججز  نية إعادة الكرا عمى  التسويق بالضجةمتتيرات تتوسط تأثير 

مناقكججة نتججائج الفججروض الخايججة ببنججا  النمججوذج المقتججرح لججى البحججث مججن خججالل مناقكججة نتججائج 
س ومناقكجة نتجائج النهائ النموذج المقترح المؤكرات الويفية لمتتيرات البحثس ومناقكة نتائج 

الفججروض الخايججة بالمسججارات المباكججرةس والمسججارات  يججر المباكججرة ومناقكججة عالقججات الوسججاطة 
 :التال س وذلك عمى النحو التسويق بالضجة ونية إعادة الكرا العالقة بين  ل  لمقيمة المدركة

 لمبحث النهائيمناقشة وتفسير نتائج النموذج المقترح  -1

النموذج المقتجرحس وبكجكل  ل دعم كامل لمعالقات بين المتتيرات إل   تكير نتائج البحث
 والتسويق بالضجةونتائج  التسويق بالضجةعتبارها تتوسط تأثير اب القيمة المدركةخاص دور 
مؤكججرات ضججو   لجج  تعديمجج لمبحججثس وتججم  المبججدئ المقتججرح  الهيكمجج النمججوذج  اختبججارحيججث تججم 

وعمى ذلك  اإلحيائ ولقا لقواعد التحميل  AMOS اإلحيائ من البرنامج  التعديل المقترحة
 لج إحيجائياب   لمبحثس وثبت درجة توالق النهائ النموذج إل   س حتى تويل الباحث تم تعديم

تضجمنها النمجوذجس وكانجت درججة تجأثير المتتيجر المسجتقل  التج تفسجير العالقجات بجين المتتيجرات 
ي نية إعجادة الكجرا ي والمتتير التاب  خالقيمة المدركةخ لوسيطتير اي عمى المتالتسويق بالضجةخ

 -:  يمكما 
 يو862و2خ القيمة المدركةعمى  لمتسويق بالضجةالمباكر و ير المباكر   ثر الكما  1/1

 يو726و2خ نية إعادة الكرا عمى  لمقيمة المدركةالمباكر و ير المباكر   ثر الكما  1/0

 يو826و2خ لمتسويق بالضجة عمى نية إعادة الكرا اكر و ير المباكر المب  ثر الكما  1/3

 االتصاالت محل البحثمناقشة وتفسير النتائج الوصفية لمتغيرات البحث بشركات  -0
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س خمجق الضجججةجكجان بعجد ج التسجويق بالضجججةاكجارت النتجائج الويجفية إلجج  ان ابجرز ابعجاد 
البحث اكبر مجن ا بعجاد االخجر  حيجث مجتم   ل  خمق الضجةتبين ان درجة وجود  وبالتال 

 Peltovuoriخوهججذا يتفججق مجج  مججا اكججار إليجج  و ي587و6خ لخمججق الضجججةبمججغ المتوسججط العججام 
and Westrin, 2014عنجد ان خمق الضجة من اهجم االبعجاد التج  يعتمجد عميهجا المسجوقين  ي

او  كجفو،بكجكل بد  حمالتهم التسويقية من خالل الوسجائل المختمفجة لنكجر الرسجائل االعالنيجة 
القيمججة كمججا اكججارت النتججائج إلجج  ان ابججرز ابعججاد س لضججال عججن لعاليججة تكمفتهججا لمكججركةو  الكترونجج
مجتمج   لج  القيمجة السجعريةتبجين ان درججة وججود  وبالتجال جس القيمجة السجعريةكجان بعجد ج المدركة

وهججذا  يس598و6خ لمقيمججة السججعريةالبحججث اكبججر مججن ا بعججاد االخججر  حيججث بمججغ المتوسججط العججام 
ان السعر من المحددات الحاسمة لمقيمة المدركة  يKonuk, 2019خيتفق م  ما تويل الية 

نيجة إعجادة ج متتيجرواظهجرت النتجائج ان  ومرئج  يجر  معنجو،وان القيمة السعرية لهجا بعجد نفسجى 
تس وهذا يؤكد االتياالكركات  ل  العمال اهمية من وجهة نظر  المتتيراتج هو اكثر الكرا 
ركات تهججتم بالعميججل الحججال  ومججد  رضججا   عجن خججدمات الكججركةس مججن خججالل نيججة إعججادة ان الكج

 االستخدام لخدمات الكركة المختمفةو

 التسويق بالضجة عمى القيمة المدركة مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بتأثير  -3

لمتسويق بالضجة عمى القيمة ذ، داللة إحيائية  إيجاب تويل البحث إل  وجود تأثير 
 التجأثيروهجذا  القيمجة المدركجةتجأثيراب إيجابيجاب مباكجراب عمجى  التسويق بالضججةحيث يؤثر  ركةسالمد

وقججد  سالقيمججة المدركججةعمججى  لمتسججويق بالضجججة يججر مباكججر  تججأثيرذو داللججة إحيججائية وال يوجججد 
%س 86حيججث بمتججت قيمججة معممججة المسججار  جججا ت هججذ  العالقججة اقججو  عالقججات النمججوذج المقتججرح

القيمججة  هجج  بالتسجويق بالضجججةتججأثرا  القيمججة المدركججةس وان اكثججر انجواع 78و2بججاط ومعامجل االرت
 ولمخدمات السعرية

اسجججتطاع الباحجججث تحقيجججق اولجججى اهجججداف بحثججج  وهجججو التعجججرف عمجججى مجججد  تجججأثير  وبالتجججال 
ومجن خجالل ذلجك قجد  القيمة المدركة بكركات االتياالت محل البحجثسعمى  التسويق بالضجة

قامججت  التج القججة عمجى الجر م مجن انجج  توججد القميجل مجن الدراسججات السجابقة اثبجت الباحجث تمجك الع
التسججويق بتنججاول هججذ  العالقججة بكججكل مباكججر بمججا يثبججت اهميججة البحججثس حيججث وجججد الباحججث ان 

ارتفجاع القيمجة المدركجة بواسجطة العمجال  نتيججة تعرضجهم لكميجة كبيجرة مجن  يعمجل عمجى بالضجة
 ,.Graciola, et alخوهججذا يتفججق مجج  مججا اكججدة س ةبالضججج التسججويقالمعمومججات خججالل لتججرة 
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تسجاعد عمجى تحسجين  بالضججةالسمات الخاية بالمنظمة والت  يتناولهجا التسجويق  اني 2020
 المختمفةو بأبعادهاالقيمة المدركة 

الجى مكجاركة  اساسج يهجدف بكجكل ان التسجويق بالضججة ذلك إل   ل وربما يعود السبب 
س كمجا االجتماع او من خالل كبكات التوايل  كفو،م بككل ت الت  تتالمحادثاالعمال  ل  

نساعد ل  الويول الى اكبر عدد مجن  يحدث نتيجة خمق حممة محددةسان التسويق بالضجة 
العمال  ومن خالل متابعة الكركات لهذ  الحممجة والتوايجل مج  العمجال  ممجا يجؤد  الجى زيجادة 

ة توالججق درججة نتيججة اسجتخدام الخدمجة مج  مججا القيمجة المدركجة لمعمجال  وكجعورهم بالسجعادة نتيجج
 تعرضوا ل  من معمومات خالل حمالت التسويق بالضجةو

 القيمة المدركة عمى نية إعادة الشراءمناقشة وتفسير النتائج الخاصة بتأثير  -4

ؤثر تججس حيججث لمقيمججة المدركججة عمججى نيججة إعججادة الكججرا  اإليجججاب تبججرز نتججائج البحججث التججأثير 
وهجذا التجأثير ذو داللجة إحيجائية وال  نية إعادة الكرا أثيراب إيجابياب مباكراب عمى ت القيمة المدركة

س حيجججث بمتجججت قيمجججة معممجججة لمقيمجججة المدركجججة عمجججى نيجججة إعجججادة الكجججرا يوججججد تجججأثير  يجججر مباكجججر 
 التججج وتتفجججق هجججذ  النتيججججة مججج  الدراسجججات السجججابقة  و84و2%س ومعامجججل االرتبجججاط 72المسجججار 
 Chae, et al., 2020; Li andخ رض ومنهجا دراسججاتيجيا ة هججذا الفجج لجج اسجهمت 

Shang, 2020 بنية عالقة إيجابية مباكرة  اله القيمة المدركة لمعميلاكدت عمى ان  والت ي
 ي والتجج Hamari, et al., 2020بينمججا تختمججف تمججك النتيجججة مجج  دراسججة خ وإعججادة الكججرا 

 والعاطفية عمى نية إعادة الكرا ولمقيمة السعرية  معنو، إيجاب تويمت الى عدم وجود تأثير 

مقججدار ر بججة المكججترين لجج  تحديججد قججرارهم بكججرا  او ذلججك إلجج  ان  لجج وربمججا يعججود السججبب 
يعتمجد عمجى القيمجة المدركجة نتيججة اسجتخدام الخدمجةس ومقجدار  استخدام الخدمات لج  المسجتقبلس

دة العميججل اثنججا  المنججال  التجج  حيججل عميهججا العميججل اثنججا  اسججتخدام خججدمات الكججركة ومججد  سججعا
م  الكركة واسجتجابة خدمجة العمجال  لج  الوقجت المناسجب لمعميجل لضجال عجن العجروض  تعامم 

 مستقبالوالترويجية الت  تتم بككل متكررس مما يساعد عمى إعادة استخدام خدمات الكركة 

التسووويق بالضووجة عمووى نيووة إعووادة الشووراء مناقشووة وتفسووير النتووائج الخاصووة بتووأثير  -5
 تصاالت محل البحثبشركات اال 
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س حيجث تكجير لمتسويق بالضجة عمى نية إعادة الكرا  اإليجاب تؤيد نتائج البحث التأثير 
س حيجث بمتجت لمتسويق بالضججة عمجى نيجة إعجادة الكجرا وجود تأثير إيجاب  مباكر  إلىالنتائج 

إعجادة نيجة  ل % من التباين 77%س وهو ما يعنى ان 77معممة المسار لهذا التأثير المباكر 
دراسجججة إليججج   تمجججا تويجججموتتفجججق هجججذ  النتيججججة مججج   والتسجججويق بالضججججة لقجججطيرجججج  إلججج   الكجججرا 

س والتج  اوضجحت يجيا ة الفجرض لج اسجهمت  التج ي Leila and Abderrazak, 2013خ
 وعمى نية إعادة الكرا  إيجاب ان التسويق بالضجة يؤثر بككل 

ضججججة التججج  تقجججوم بهجججا كجججركة حمجججالت التسجججويق بالان  إلجججىذلجججك  لججج وربمجججا يعجججود السجججبب 
الميرية لالتياالت تسم  بالتأثير عمى المستهمكين االخرين ونكر المعمومجات عجن خجدمات 
الكركة عمى نطاق كبيرس واهمها العروض الترويجية الت  تتم لممستهمكين الججدد والتج  تكجون 

 وبسعر منخفض ل  البداية مما يعطى تأثير قو، عمى قرار الكرا  لد  المستهمكين

العالقوة بوين  فويكمتغير وسيط  القيمة المدركةمناقشة وتفسير النتائج الخاصة بتأثير  -6
 االتصاالت محل البحثبشركات  التسويق بالضجة ونية إعادة الشراء

لمقيمجة الجدور الوسجيط  إلجىيكجير  الجذ، الرابج ايدت نتائج الدراسة الميدانية يجحة الفجرض 
س حيجث ان هنجاك عالقجة معنويجة ة ونيجة إعجادة الكجرا التسجويق بالضججلى العالقة بجين  المدركة

س وقججد بمتججت القيمججة المدركججةمججن خججالل  التسججويق بالضجججة ونيججة إعججادة الكججرا  يججر مباكججرة بججين 
نيجججة إعجججادة  لججج % مجججن التبجججاين 58س وهجججو مجججا يعنجججى ان 585و2معممجججة المسجججار لهجججذ  العالقجججة 

 والتسويق بالضجة من خالل القيمة المدركةيرج  إل   الكرا 

ان  ا،ج القيمجججة المدركجججةوُيعجججزا ذلجججك مجججن وجهجججة نظجججر الباحجججث إلججج  دور المتتيجججر الوسجججيط ج
قيمججة مدركججة حينمججا يكججون هنججاك  نيججة إعججادة الكججرا  لجج ييججب  اكثججر تججأثيرا  التسججويق بالضجججة

كمتتيجججر  القيمججة المدركجججةتناولجججت  التجج الدراسجججات  لججج س والججججدير بالججذكر ان هنجججاك نججدرة لمخدمججة
بتطبيججق  االتيجاالتى لمبحجث اهميججةس ويؤكجد عمججى ضجرورة قيجام كججركات وهجذا مججا يعطج وسجيطس

حتججى تججتمكن هججذ  الكججركات  بالقيمججة المدركججةواالهتمججام  الممارسججات المختمفججة لمتسججويق بالضجججة
 والحفاظ عمى نية إعادة الكرا  لمخدمةمن 

يس إن Ruck, et al., 2011حجددها خ التج ضو  الكجروط   لويمكن لمباحث القول إن  
متتير التسويق بالضجة كعالقة وساطة جزئية بين متتير  ه  لمقيمة المدركةقة الوساطة عال

كمتتيججر تججاب س حيججث وجججد ان هنججاك داللججة معنويججة لكججل مججن التججأثير  ونيججة إعججادة الكججرا مسججتقل 
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 ير المباكر والتأثير المباكر لممتتير المستقل عمى المتتير التاب س وقجد كانجت القيمجة المقجدرة 
التسجججججويق الخايجججججة بالتجججججأثير  يجججججر المباكجججججر لممتتيجججججر المسجججججتقل خ المعيجججججار،االنحجججججدار لمعامجججججل 
ي اكبجر مجن القيمجة المقجدرة لمعامجل 585و2ي خنيجة إعجادة الكجرا ي عمى المتتير التجاب  خبالضجة
ي عمى المتتير التسويق بالضجةالخاية بالتأثير المباكر لممتتير المستقلخ المعيار،االنحدار 
يو وهججذا يعنججى بكججكل اخججرس ان تكججون نسججبة التبججاين عبججر 779و2ي خدة الكججرا نيججة إعججاالتججاب  خ

نيجة خالتجاب  المتتيجر   لي التسويق بالضجةلسرها المتتير المستقل خ الت التأثير  ير المباكر 
لسجرها ذلجك المتتيجر  التج كمتتير وسيط اكبر من تمجك  القيمة المدركةضو   ل ي إعادة الكرا 
ي بواسججطة التججأثير المباكججر نيججة إعججادة الكججرا المتتيججر التججاب  خ لجج ي جةالتسججويق بالضججالمسججتقل خ

 ل و
 المستقبميةه ومجاالت هتوصياتدالالت البحث و سادس عشر: 

 دالالت البحث  .1
لججى ضججو  نتججائج البحججث الحججالى ومناقكججتها وتفسججيرها واسججتنتاجات البحججثس يمكججن اإلكججارة 

 هذا البحث ليما يمى:التى الرزها  Indicationsإل  نوعين من الدالالت 
 دالالت عممية )نظرية( 1/1
البعججاد  العمججال اظهججرت نتججائج البحججث الحججالى ان تججوالر مسججتو  ادراك عججال  مججن قبججل  1/1/1

من خالل  نية إعادة الكرا خبيفة إجماليةيس ل  تأثير جوهر  عمى  بالضجة التسويق
القيمجة الوظيفيجةس القيمجة القيمجة السجعريةس كمتتير وسجيط والمتمثمجة لجى:  القيمة المدركة

س وتعد هذ  الداللة بمثابة اضالة تسهم لى اثرا  االدبيات العاطفيةس القيمة االجتماعية
بيججفة خايججة  التسججويقالمتاحججةس وتعمججل عمججى توسججي  قاعججدة البحججث لججى مجججال إدارة 

دارة ا عمال بيفة عامةو  واع
ركة تأثرا بالتسويق بالضجة ه  اكثر انواع القيمة المداكدت نتائج البحث الحالى ان  1/1/0

القيمججة السججعريةس وهججذا يعطججى داللججة عمججى ان السججعر عامججل اساسججى لجج  جججذب العميججل 
س وهجذا يجدل عمجى ان بتض النظر عن القيمة الوظيفية الت  يتمقها العميجل مجن الخدمجة

 هناك حاجة لمزيد من الدراسة لهذ  العالقة لى مجاالت بحثية مستقبميةو
الباحجججثس ان هجججذ  الجججدالالت تعجججد اضجججالة متواضجججعة لألدبيجججات لجججى هجججذا  إجمجججاال يجججر  1/1/3

التسجويق المجالس حيث لجم يريجد الباحجث مجن خجالل مراجعتج  لمدراسجات التجى تناولجت 
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وهجذا مجن كجأنة  القيمجة المدركجةمعبج  تالجدور الوسجيط الجذ   بالضجة ونيجة إعجادة الكجرا 
 وإدارة التسويق توسي  قاعدة البحث لى هذا المجال الحيو  من مجاالت

 الدالالت التطبيقية 1/0
 يوجد العديد من الدالالت التى تويل إليها البحث عمى مستو  التطبيقس من اهمها مايمى:

ونيججة إعجججادة  التسججويق بالضجججةان وجججود عالقججة تججأثير إيجابيججة معنويججة بجججين متتيججرات  9/7/9
محجججل  الكجججركةبهجججذ   ةالعمجججال  القجججائمين باالثجججارة او الضججججيجججدل عمجججى قجججدرة  الكجججرا  ممجججا

يتحقججق مجججن اقنججاعهم بإعجججادة اسججتخدام خجججدمات الكججركة مجججرة اخججر س وذلجججك البحججث عمجججى 
عطجججا  الكجججركة الفريجججة والمعمومجججات الالزمجججة  خجججالل التكامجججل بجججين العمجججال  والكجججركةس واع

 ولمعمال  لمقيام بحمالت تسويقية باالثارة
التسجججويق لجججى العالقجججة بجججين  ةالقيمجججة المدركجججان وججججود تجججأثير معنجججو  لممتتيجججر الوسجججيط  1/0/0

محجل البحجثس يوضج  الجدور  بالضجة ونية إعادة الكجرا  بالكجركة الميجرية لالتيجاالت
يججن  حججل البحججث لججى م بالكججركة الميججرية لالتيججاالت القيمججة المدركججةالججذ  تقججوم بجج  

 والقرار الكرائى لمعميل مرة اخر 
الكججركة لججى  العمججال نظججر ج هججو اكثججر االبعججاد اهميججة مججن وجهججة خمججق الضجججةان بعججد ج 1/0/3

 المسجوقينس يجدل عمجى مقجدار االهتمجام الجذ  يضجعة محجل البحجث  الميرية لالتياالت
 وبالكركة لجذب انتبا  العميل لخدمات الكركة وحمالت الضجيج الت  تتم

 توصيات البحث .0
تويججل إليهججا البحججثس يقتججرح الباحججث مجموعججة مججن  التجج  السججابقة النتججائج عمججى بنججا 

 :التال ك عمى النحو التويياتس وذل
ضجججرورة اهتمجججام كجججركات االتيجججاالت بحمجججالت التسجججويق بالضججججةس مجججن خجججالل االكجججكال  7/9

المختمفة لخمق الضجة بين العمجال س وتجولير موازنجات ماليجة لتجنيجد المسجتهمكين الحجاليين 
وبالتعاون بين إدارة التسويق واإلدارة الماليةس س لعمل مكاركات عن خدمات الكركة لمتير

   تولير الدعم من اإلدارة العميا بالكركةوم
المختمفةس من خالل انكا  إدارة  االجتماع اهتمام كركات االتياالت بوسائل التوايل  7/7

رةس مجن خجالل الكترونية لمتابعجة استفسجار المسجتهمكين حجول خجدمات الكجركة بكجكل مسجتم
ل مواقجج  التوايججل عمججل خطججة قيججيرة االجججل تتتيججر باسججتمرار ولقججا لتوجهججات العمججال  حججو 

 االجتماعىس وضرورة دعم إدارة التسويق واإلدارة العمياو
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ضرورة تدريب القائمين عمجى عمجل الضججةس واسجتقطاب الفئجة العمريجة ا يجتر سجناب مجن  7/6
س مجن االجتماع الكباب لقدرتهم عمى جذب عدد اكبر من زمالئهم عمى مواق  التوايل 

ة بمقجججججرات الكجججججركة وتجججججولير حجججججوالز لممكجججججاركين خجججججالل عقجججججد الجججججدورات التدريبيجججججة المسجججججتمر 
دارة الموارد البكرية بالكركةو  بالحمالتس ويتم ذلك من خالل إدارة التسويق واع

ضججججرورة انكججججا  نظججججام لتفعيججججل اسججججتراتيجيات مججججن  الحججججوالز لممسججججتهمكين مججججن اجججججل نكججججر  7/4
دارة س من خجالل إدارة نظجم المعمومجات واع ومكاركة خدمات كركات االتياالت ل  السوق

 التسويقس وتسجيل عدد مكاركات المستهمكين لخدمات ومعمومات الكركةو
االهتمجججام بالقيمجججة المدركجججة لمعميجججلس وخايجججة القيمجججة السجججعرية لججج  ضجججو  الخجججدمات التججج   7/5

تقجججدمها الكجججركات المنالسجججةس مجججن خجججالل وضججج  خطجججة طويمجججة االججججل لججج  تحديجججد ا سجججعار 
دارة اإلنتاجوس وتولير الدعم المنابككل ثابت م  العمال   سب من اإلدارة المالية واع

ضججرورة عمججل سجججل خججاص بججالعمال  الحججاليين يتضججمن معمومججات عججن مواقجج  التوايججل  7/6
االجتمجججاع  لهجججم وااليمجججيالت االلكترونيجججة وارسجججال تحجججديثات بكجججكل مسجججتمر عجججن خجججدمات 

 س من خالل إدارة عالقات العمال  بالكركةوالكركة لهم
إعججادة الكججرا  لججد  المسججتخدمين مججن العمججال   بنوايججاتيججاالت ضججرورة اهتمججام كججركات اال 7/7

س مججججن خججججالل إدارة  خججججرلخججججدمات الكججججركةس وذلججججك بتججججولير عججججروض ترويجيججججة مججججن حججججين 
دارة عالقات العمال س ووض  خطط قييرة االجل لمعروض الترويجيةو  التسويق واع

 البحوث المستقبمية .3
موضججوع البحججثس يويججى الباحججث س والدراسججات المتعمقججة بالحججال ضججو  نتججائج البحججث  لجج 

دراسجة  لج يود ان يقجوم بهجا الباحجث  والت بإجرا  العديد من الدراسات المستقبمية ذات اليمةس 
 مستقبميةس او يقوم بها باحثون  خرونس لتكون بمثابة استكمال لهذا البحثس وهى:

يمججججة القعمججججى التسججججويق بالضجججججة تطرقججججت لدراسججججة اثججججار  التجججج الدراسججججات  لجججج توجججججد نججججدرة  3/1
 س ومن ثم لان هناك حاجة لتناول هذ  العالقة بككل خاصوالمدركة

 دور اتجاهات العميل نحو الكرا  ل  العالقة بين التسويق بالضجة ونية إعادة الكرا و 3/0
 التسجويق بالضججةالعالقة بين  ل  اليورة الذهنية لمكركةاجرا  دراسات حول دور عدم  3/3

 الميريةو تياالتكركات اال ل  ونية إعادة الكرا 
 هج ليسجت  الحجال البحجث  لج لما كانت ابعاد كل من المتتير المستقل والوسيط والتجاب   3/4

نما البعض منها لقجطس لجإن الباحجث يويجى بجإجرا  ذات البحجث مج  تتييجر  كل ا بعادس واع
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ابعججاد المتتيججر المسججتقلس او تتييججر ابعججاد المتتيججر الوسججيطس او ابعججاد المتتيججر التججاب س عججن 
 حالة وجود اختالفو ل  الحال طريق اإلضالة او الحذفس ومقارنة النتائج م  البحث 
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