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  :ملخص
عـن طریـق دراسـة احصـائیة تحلیلیـة  تحسین الصورة الذهنیـة االتصاالت التسویقیة المتكاملة في اهتمت هذه الورقة بأثر 

ب البحث المسـبق لتحدیـد مـزیج االتصـاالت التسـویقیة المسـتخدم فـي هـذه السـوق  َ للمـوزعین دراسـةتتطّل ِجـه ، بواسـطة استقصـاء وُ
  .وتجار الجملة والتجزئة قبل قیاس االثر باستخدام نموذج التحلیل العاملي التوكیدي

االقتصـادیة التـي المطابقة المقارنة و المطابقة و  المطابقة المطلقةنموذج المقترح وحساب مختلف كمؤشرات فبعد تطابق ال 
جـاءت مؤكـدة لـذلك، تـم اسـتخراج القـیم والتـي جـاءت كـذلك موجبـة وذات داللـة احصـائیة تشـیر ان لمـزیج االتصـاالت التســویقیة 

  .ةاثر على تحسین الصورة الذهنیة من خالل ابعادها الثالث
ــة الصــورة الذهنیــة، االتصــاالت التســویقیة المتكاملــة، ســوق االلبســة النســیجیة والجلدیــة المســتهلك الجزائــري، : الكلمــات المفتاحی

 .تحسین الصورة الذهنیة
 ,jel: C3 M37, M31 رموز

Abstract: This paper focuses on the impact of integrated marketing communication on improving brand 
image by studying an analytical statistic that requires prior research to determine the marketing 
communication mix used in this market by examining for distributors, wholesalers and retailers before 
measuring the impact using the empirical analysis model. 
 After the matching of the proposed model and a different calculation as the indicators of absolute 
conformity, comparative conformity, and economic matching, which were confirmed, the values were 
extracted, which was positive and statistically significant. The combination of marketing communication 
has an effect on improving the mental image through its three dimensions. 
Keywords: brand image, integrated marketing communications, textile and leather clothing market, 
improving brand image. 
(JEL) Classification : C3, M31, M37   
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  : مقدمة. 1
، بــل إن الشــركات العمالقــة فــي العــالم والتــي تعقیــداتُعــد مــن اهــم المصــطلحات التســویقیة وأكثرهــا   الصــورة الذهنیــة

تبلــــغ مــــن القــــوة ایجابیــــة المــــات تجاریــــة قویــــة جــــدًا مــــاهي إال شــــركات تحــــتفظ بصــــورة ذهنیــــة صــــنعت اســــماء وع
 تهـــاتغنـــیهم عـــن المفاضـــلة ومقارن اخـــدماتها بـــدون تـــردد ألنهـــ واان النـــاس یشـــترون منتجاتهـــا  درجـــة إلـــى والثبـــات

ذهنیــة، تصــنف تلــك فنظــرا للبعــد الزمنــي الــذي یمیــز بحــوث تطــویر او تحســین الصــورة ال. بالمنافســین فــي كــل مــرة
البحـوث ضــمن الدراســات االســتراتیجیة والتــي تتمیــز بالتعقیــد وتـداخل الكثیــر مــن العوامــل التســویقیة، ومــن بــین اهــم 
هــذه عوامـــل االتصــاالت التســـویقیة ودورهــا فـــي العملیـــة، اال انــه مـــن الضــروري ان المســـوق ویــتقن صـــناعتها مـــن 

یج االتصـاالت التســویقیة المتكاملــة التــي یرجــع لهــا الفضــل الكبیــر عوامـل كثیــرة والتــي مــن بینهــا او مــن اهمهــا المــز 
فــي عملیــة انشــاءها وتحســینها او تطویرهــا، ولكــن مــع تعقــد العملیــة وارتفــاع تكــالیف االعــالن وغیــره مــن الوســائل 
ـــتحكم فـــي التكـــالیف لتبلـــغ اكبـــر منفعـــة وتحقیـــق االهـــداف المرجـــوة، وذلـــك الـــذي نحـــاول  اصـــبح مـــن الضـــروري ال

ل الیــه مــن خــالل هــذه الورقــة واســتخالص قــیم یســتطیع المســوق ان یتنبــأ بهــا فــي تحســین الصــورة الذهنیــة الوصــو 
  .لمؤسسته

قسمنا البحث الى ثالثة محاور اساسیة، یتنـاول االول الجانـب المنهجـي للدراسـة  الـذي  الموضوعلإلحاطة بجوانب 
الطــــار النظــــري للدراســــة لعــــرض ادبیــــات تضــــمن المقدمــــة، االشــــكالیة وفرضــــیات البحــــث، امــــا الثــــاني ُخصــــص ل

الرئیســیة، امــا المحــور الثالــث فخصــص للدراســة المیدانیــة الــذي یتكــون مــن عــرض للنتــائج والتحلیــل ثــم  المتغیــرات
  .والتوصیات الخاتمة

  : البحثیة اإلشكالیة 1.1
مـن تكــالیف  عملیـة تحســین الصـورة الذهنیــة هـاجس كــل مؤسسـة تسـعى لالســتقرار واالسـتمرار والتخفــیض اصـبحت

التعریف بنفسها ومنتجاتها، ومن بین اهم السبل لـذلك؛ االتصـاالت التسـویقیة المتكاملـة حیـث یمكـن التخطـیط لهـذه 
العملیـة بواســطتها للوصــول الــى الصــورة المرغوبــة ایــن یتحــتم علــى المســوق او المســیر علــى معرفــة اثــر كــل دینــار 

  : ل التاليیرید اقحامه في هذه العملیة، وعلیه نطرح التساؤ 
ما هو اثر االتصاالت التسویقیة المتكاملة في تحسین الصورة الذهنیـة للمؤسسـة ؟ والـذي تتفـرع عنـه االسـئلة   - 

  :الفرعیة التالیة
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 ما هو اثر االعالن في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة ؟  - 

  ما هو اثر العالقات العامة في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة ؟  - 

  سویق المباشر في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة ؟ما هو اثر الت  - 

 ما هو اثر التسویق الفیروسي في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة ؟  - 

                                  ما هو اثر البیع الشخصي في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة ؟  - 
  : أهمیة البحث 2.1

ُراعــى تسـلط هــذه الدراســة الضــوء علــى الكیفیــة او  الطــرق التــي تــؤدي الــى تحســین الصــورة الذهنیــة للمؤسســة التــي ی
فیهــا اهــم الجوانــب فــي التخطــیط وهــي بلــوغ االهــداف والــتحكم فــي التكلفــة، حیــث قــد یحــدث للمؤسســة انهــا تتحمــل 

  .  تكالیف وجهود سعيً وراء الصورة الذهنیة المرغوبة دون بلوغها
  :أهداف الدراسة 3.1

راسة التعرف الى اهمیة الصورة ومـدى مسـاهمة االتصـاالت التسـویقیة فـي بناءهـا وتحسـینها، ان الهدف ان هذه الد
  . كما یهدف البحث الى التعرف معادلة النمذجة البنائیة واستخدامها في البحوث االستكشافیة والسببیة

  فرضیات الدراسة 4.1
فــي تحســین الصــورة الذهنیــة للمؤسســة فــي  هنــاك اثــر لالتصــاالت التســویقیة المتكاملــة :الفرضــیة الرئیســیة 1.4.1

  سوق المالبس
  :الفرضیات الفرعیة 2.4.1

 هناك اثر لإلعالن في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة. 

 هناك اثر للعالقات العامة في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة. 

  هناك اثر للتسویق المباشر في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة . 

 الفیروسي في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة هناك اثر للتسویق . 

 هناك اثر للبیع الشخصي في تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة ؟  
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 االطار المفاھیمي للدراسة. 2
  :االتصاالت التسویقیة المتكاملة 1.2

یـدرك القیمـة  هـوم؛ مف 4As(1( الجمعیة األمریكیــة لإلعــالن اشارت الیهكما  مفهوم االتصاالت التسویقیة المتكاملة
اإلضافیة التي تحدث نتیجة للتكامـل بـین مجموعـة مــن األنظمــة االسـتراتیجیة مثـل االتصـال الشخصـي، واإلعـالن 

ومنــه . والعالقـات العامـة ممـا یحقـق الحـد األقصـى مـن التـأثیر االتصـال العـام، والبیـع المباشـر، وتـرویج المبیعــات،
  فهوم؛نستخلص المرتكزات األساسیة التالیة للم

 الحوار. 

 التموقع او المكانة الذهنیة 

 االستجابة. 

  علـــى انهـــا مفهـــوم وعملیـــة 2مـــن اقـــوى تعریفـــات 5فـــي دراســـته عرفهـــا معتمـــدا علـــى ) Jerry Kliatchko(امـــا  
اسـتراتیجیة لتســییر برنــامج الصـورة الذهنیــة ترتكــز علـى الجمهــور المســتهدف، مـزیج االتصــاالت التســویقیة، النتــائج 

هــذا التعریــف شــمل تقریبــا كــل االتجاهــات التــي ســلكها البــاحثین منــذ ظهــور هــذا المفهــوم فــي اول . محققــةواآلثــار ال
ویتمحــور حــول المفهــوم التكــاملي مــن خــالل اعتبــار االتصــاالت التســویقیة مفهومــا وعملیــة فــي أن . 1980ســنوات 

 لتخطــــیط واســــتراتیجي شــــامل نهــــج نحــــو التفكیــــر طریقــــة بنــــاء یتطلــــب أو واحــــد، فكونهــــا مفهــــوم ذلــــك ألنهــــا فكــــرة
 تدریجیـة والمترابطـة، الخطـوات مـن دینامیكیـة سلسـلة علـى تنطـوي وكعملیة ذلك ألنهـا التجاریة العالمة االتصاالت

دارة البیانــات قاعــدة بنــاء مثــل  باســـتخدام نشــرها ســیتم التــي الرســائل وتخطــیط وتطـــویر االســتهالكیة، المعلومــات وإ
یركــز علــى جــودة الرســالة  3وفــي تعریــف آخــر. ادارة العالمــة بــرامج وقیــاس یــیموتق القنــوات، مــن متنوعــة مجموعــة

 االتصــال أدوات دمــج عملیــة هــي وطبیعــة تكامــل مختلــف القنــوات حیــث یعتبــر ان االتصــاالت التســویقیة المتكاملــة
الفعالـة والتـي  الوسـائل المختلفـة و مـن تحدیـد العـدد األمثـل ینبغـي المتاحة بل الوسائل كل یعني ال وذلك. المختلفة

  .من شأنها ایصال الرسالة واضحة بكیفیة متكاملة ومنسقة
ومن خالل ما سبق استخالص النقاط التي یرتكز حولها تكامل االتصاالت التسـویقیة والـذي مفـاده وصـول الرسـالة 

  كاملة خالیة من كل ضوضاء الى اذهان اصحابها المعنیون بإدراكها في زمنها المحدد؛
  العام لالتصالاعداد المخطط. 
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 تحدید مضامین الرسالة او اكثر من رسالة . 

 تحدید الجمهور المستهدف بتلك الرسالة. 

 تحدید وسائل االتصال الفعالة والمالئمة وسبل التكامل فیما بینها. 

 قیاس وتقییم النتائج المحققة. 
 

  مزیج االتصاالت التسویقیة  2.2
  )4Kotler( سبمزیج االتصاالت التسویقیة ح): 1(الجدول رقم

 ترقیة المبیعات اإلشهار
العالقــــــــــــــــــات 

 العامة
التســـــــــــــویق 

 المباشر
التســـــــــــــــــــــــــــــویق 

 الفیروسي
 الرعایة اإلحداث البیع الشخصي

التلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز، 
اإلذاعــــــــــــــــــــــــــــــــة،  

 ...الصحف

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، 
 الرعایة الریاضیة االستعراض الكلمة المنطوقة الكتالوجات ملف اإلعالم مسابقات

التعبئــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
البریــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  بیانات هدایا، مكافآت التغلیف

 االلكتروني
الدردشـــــــــــــة علــــــــــــــى 

 الرعایة الثقافیة دورات الهواء

إدراج فــــــــــــــــــــــــــــي 
لقــــــــــــــــــــــــــاءات و  العینات األفالم

 مهرجانات التجریب المدونات الهاتف حوارات

 تمویل الجمعیات المعارض اإلشاعات البرید العادي ندوات الخصومات الملصقات

 للمؤسسةزیارات    الفاكس التقاریر التخفیضات الدلیل
 متحف المؤسسة   التسوق قوى الضغط نشاطات العرض

البیـــــــع علـــــــى  مجالت داخلیة برامج الوالء في مكان البیع
 تسویق الطرقات   الهواء

الرمـــــــــــــــــــــــــــــوز و 
التســــــــــــــــــــــــویق    الشعارات

    االلكتروني

  609 فلیب كوتلر، االدارة والتسویق،  ص :المصدر
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  :املةیاس اثر االتصاالت التسویقیة المتكق 3.2

نحــاول فـــي هــذا الجـــزء تســلیط الضـــوء علــى المشـــكلة االساســیة فـــي هــذا المحـــور والتــي تتعلـــق بكیفیــة قیـــاس اثـــار 
 George(االتصاالت التسویقیة المتكاملة والتي خاض فیها الكثیر مـن البـاحثین، وفـي هـذا الصـدد طـرح الباحثـان 

& Michael Belch  (مـزیج االتصـاالت التسـویقیة المتكاملـة حسـب  تضـمن عوامـل تسـاعد فـي قیـاس أثـار 5نموذجا
  :كما هو مبین في جدول اآلتي) االدراكیة، العاطفیة، السلوكیة(االهداف 

  قیاس أثار االتصاالت التسویقیة المتكاملة): 2(الجدول رقم
 العالقات العامة التسویق االلكتروني التسویق المباشر تنشیط المبیعات االشهار االستجابة

  الدراكیةاالھداف ا
  ادراك العالمة  
 انتباه  
 المعرفة  
 استیعاب  

 التذكر 
 التعرف 
   العالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 المعتقدات
 ذات / التصـورات

 الصلة

 التذكر 
 التعرف 
 المعتقدات/ العالمة 
 التصورات 
 االرتباطات 

 التذكر 
 التعرف 
 استفسارات 
 المعتقدات 
 و التصورات 

  االرتباطات

 التذكر 
 التعرف 
 زیارة الموقع 
  الضــــــغط علـــــــى بعـــــــض

  اراتاالختی
 المعتقدات 
 التصورات و 
 االرتباطات  

 التذكر 
 انطباعات 
 المعتقدات 
  التصــــــــــــــــــــــــــــــــورات و

 االرتباطات

  االھداف العاطفیة
 االتجاهات 
  العالمة 
 نوایا  

  موقـــــــــــــــف نحـــــــــــــــو
 االشهار

  موقـــــــــــــــف نحـــــــــــــــو
 العالمة

 نیة الشراء 
  

  موقـــــف نحـــــو تنشـــــیط
 المبیعات

 موقف نحو العالمة 
 نیة الشراء 

  موقـــــــــــــــــــف نحـــــــــــــــــــو
 التسویق المباشر

  نحو العالمةموقف 
 نیة الشراء 

  موقــــــف نحــــــو التســـــــویق
 االلكتروني

 موقف نحو العالمة 
 نیة الشراء 

  موقف نحو العالقـات
 العامة

  موقـــف نحـــو العالمـــة
 او المؤسسة

 نیة الشراء 

 االھداف السلوكیة
 التجربة 
 تكرار الشراء 
 الوالء 

 المبیعات األولیة 
  المبیعــــــــــــــــــــــــــــات و

  الحصة السوقیة

 اســـــتخدام /  اســـــتجابة
، و الحســـومات القســـائم

 و العینات
  المبیعــات التـــي تمـــت

 أثناء الترقیة
  العضـــویة فـــي بـــرامج

 الوالء

 المبیعات األولیة 
 تكرار الشراء 

  اســــــــــــتخدام / اســــــــــــتجابة
كوبونــــات علــــى االنترنـــــت 

 أو العینات
  المبیعـــــات مباشــــــرة مــــــن

 موقع على شبكة اإلنترنت

 الحضور 
 مبیعات 
 الحصة السوقیة 



 التحلیل نموذج باستخدام الذهنیة الصورة تحسین في المتكاملة التسویقیة االتصاالت دور
 األلبسة لسوق میدانیة دراسة - التوكیدي العاملي

. د ؛ الحميد عبد مراكشي. د
 أحمد علماوي

 

396  

JFBE 8 

Source : George E. Belch, et Michael A. GEORGE E. BELCH, ET MICHAEL A. BELCH, 
« Evaluating The Effectiveness Of Elements Of Integrated Marketing Communications », sk- 
academic publishing - Slovakia, vol: 04, juin 2016. p. 199. 

  الصورة الذهنیة 4.2
بعــد غوصــهما الــى اعمــاق مختلــف تعــاریف الصــورة الذهنیــة  مــن طــرف العدیــد مــن علمــاء التســویق وعلــوم 

  :التالیة 6تعریفات في النقاطاشتراك تلك ال)  Dawn Dobni & George M. Zinkhan(النفس استخلص الباحثان 
 ؛الصورة الذهنیة مفهوم عالق بذهن المستهلك 

  ،الصورة الذهنیة هـي إلـى حـد كبیـر ظـاهرة ذاتیـة اإلدراك الحسـي التـي یـتم تشـكیلها مـن خـالل تفسـیر المسـتهلك
 ؛سواء كان منطقیا أو عاطفي

 قیة، وكیفیــة تلقیهـــا مـــن طـــرف الصــورة لیســـت ولیـــدة االداء وخصــائص المنـــتج بـــل هـــي صــنیع االنشـــطة التســـوی
 ؛المستهلك

 ؛كیفیة ادراك الواقع اكثر أهمیة من الواقع نفسه 
 لیس هناك اجماع بالنسبة لمكونات وقیاس الصورة الذهنیة. 

نالحــظ ایضــا ان كــل التعریفــات فــي اغلبهــا تنحــاز الــى طــرف واحــد كالمســتهلك مــثال و كــأن تلــك المشــاعر و كمــا 
عــــة او كـــأن تنحــــاز الـــى المؤسســــة وانشـــطتها فــــي ســـبیل تحســــین صـــورتها وكــــأن االنطباعـــات جــــاءت بفعـــل الطبی

وعلیــه نســتطیع القــول ومــن خــالل مــا ســبق ان الصــورة ، المســتهلك آلــة یمكــن برمجتهــا لالعتقــاد بكــل مــا بــدر منهــا
الذهنیة للمؤسسة هي مجموعـة مـن المعـارف واالحاسـیس والشـعور التـي تكونـت لـدى االفـراد مـن خـالل معلومـات، 

یحــاءات أو أعمــال و نشـــاطات تصــدر عــن المؤسســـة نفســها أو إشــاعات واخبـــار عنهــا والخبــرة مـــن التعامــل مـــع ا
منتجاتهــا، حیــث تُشــِكل لــدیهم فــي االخیــر و علــى نحــو مختلــف تصــورات معینــة تتــأثر بهــا مــواقفهم نحوهــا وتحــدد 

  :ونلخصه في الشكل التالي. سلوكهم
  یف عناصر للصورة الذهنیةتعر : 1الشكل 

  
  
  
  

             معلومات
            ایحاءات
            نشاطات

 اشاعات 
 اخبار 
            خبرات

 معارف 
 شعور 
    احاسیس        

 سلوك موقف  التصور
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  من إعداد الباحثان  :المصدر
  المعلومات، االیحاءات، النشاطات: المجموعة االولى 1.4.2

وهــي تلــك المحــاوالت المقصــودة التیــة تصــدر عــن المؤسســة لنقــل صــورتها المرغوبــة الــى ذهــن المســتهلك والتـــي  
وهــــي الشـــمولیة، الموضــــوعیة،  Brucks 1986(7(تتمیـــز بأنهـــا حقیقیــــة وغیـــر مضــــللة، واخـــرى حســــب شـــروط 

  :االنفرادیة وتتألف من
هي تلـك االخبـار الواضـحة او البیانـات او االرقـام المرسـلة مـن طـرف المؤسسـة للتسـتقر فـي اذهـان  :المعلومات. أ

  .المتلقین او المستهدفین بواسطة مختلف الوسائل
مباشــرة المدركــة عــن طریــق االســتقراء التــي تكــون  فهــي تلــك االعمــال الرمزیــة الغیــر المصــرح بهــا :االیحــاءات. ب

  . انطباعا لدى متلقیها حسب مكوناتهم الشخصیة مثال انهم ینتمون الى طبقة معینة من الطبقات االجتماعیة
هي االعمال المتعلقـة المـزیج االتصـال التسـویقي ونخـص منهـا اعمـال الرعایـا والدعایـة والمسـؤولیة  :النشاطات. ج

  .تي تكون لدى المتلقي شعور بان المؤسسة تشاركه نفس االهتمام مثالاالجتماعیة وال
  االشاعات، االخبار، الخبرات: المجموعة الثانیة 2.4.2

وهي المعلومات االیجابیـة او السـلبیة التـي تصـدر مـن المؤسسـة عـن غیـر قصـد او مصـادر اخـرى حیـث تـأثر فـي 
  : تحتمل التصدیق او التكذیب، وتتألف منتكوین الصورة المدركة ومن خصائصها انها غیر موثوقة 

هي تلك المعلومات التـي تصـدر عـن غیـر المؤسسـة او عـن مصـدر غیـر رسـمي علـى االقـل ولـیس  :االشاعات. أ
هدفها جس النبض او تشـویه صـورة مـا كتلـك التـي تصـدر عـن المنافسـین ) االشاعة(لها دلیل وال آثار مرتبطة بها 

بلها المتلقي ویصنفها ضمن واحد من االصناف وبالتـالي تـؤثر فـي تكـوین الصـورة او اعداء العالمة، حیث قد یستق
  .الذهنیة لتلك العالمة او المنتج

ونقصـد بهـا تلـك المعلومـات المسـربة سـواء كانـت ایجابیـة او سـلبیة، التـي ال تریـد المؤسسـة االفصـاح  :االخبـار. ب
او احــد المتعــاملین معهــا والتــي تتــرك وقعــا معتبــرا  عنهــا نهائیــا او ظرفیــا والتــي تصــدر عــن عمــال المؤسســة مــثال

  . خاصة اذا وصفت بالسري جدا في رسم الصورة الذهنیة لدى ملتقییها
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  . معلومات تكونت لدى الفرد نتیجة استخدام او استهالك منتجات المؤسسة :الخبرات. ج
  المعارف، الشعور، االحاسیس: المجموعة الثالثة 3.4.2

وى المجمــوعتین الســابقتین بــدرجات متفاوتــة ونســتطیع ان نصــفها بالصــورة المدركــة المخزنــة وهــي نتــائج آلثــار محتــ
وهــي قویــة، مالئمــة،  Keller 1993(8(فــي اذهــان المســتهلكین مــن خصائصــها الرئیســیة المرونــة، وأخــرى حســب 

  : ایجابیة ووحیدة وتتألف من
العقـل عناصـر المجمـوعتین المسـتقلتین السـابقتین  تلك المعلومات البسیطة او المركبة تكونت جـراء تلقـي: المعارف

  .مقترنة بحالة نفسیة معینة
ویمكــن تســمیته االدراك بــال دلیــل، بعــد تلقــي عناصــر المجمــوعتین المســتقلتین الســابقتین یشــعر  متلقیهــا  :الشــعور

  .براحة وقبول او استیاء وتذمر
طریـق احـد الحـواس تـؤدي الـى قبـول واستحسـان تلقـي عناصـر المجمـوعتین المسـتقلتین السـابقتین عـن : االحاسـیس

  . المضمون او رفضه وسخط علیه
  التصورات: المجموعة الرابعة 4.4.2

نتیجـة قـوة فعـل احـد أو بعـض أو  تنشـأ لـدى الفـرد وتتكون من عنصر واحد هو التصورات، وهـي عبـارة عـن صـور
  .مرنة یصعب تغییرها جمیع عناصر المجموعة السابقة من أهم خصائصها انها ثابتة نسبیا غیر

  المواقف: المجموعة الخامسة 5.4.2
اراء المسـتهلك فـي المضـمون بالسـلب او االیجـاب ولهـا عالقـة  وتتكون من عنصر واحـد هـو المواقـف، وهـي عبـارة

 .طردیة تناسبا مع المعتقدات

  السلوك: المجموعة السادسة 6.4.2
  .عل المستهلك الذي یوافق وموقفه اتجاه المضمونوتتكون من عنصر واحد هو السلوك، وهي عبارة عن ردة ف 

  ابعاد الصورة الذهنیة  5.2
شـبه إجمـاع بـین معظــم البـاحثین علـى أن الصـورة الذهنیـة تشــتمل علـى ثالثـة مكونـات أو أبعـاد أساســیة  هنـاك      

  :9تتمثل فیما یلى
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   المعرفيلبعد ا 1.5.2
موضــــوع أو قضــــیة أو شخصــــًا مــــا ، وتعتبــــر هــــذه لمتعلقــــة بوا یــــدركها الفــــرد التــــيویقصــــد بهــــذا البعــــد المعلومــــات 

یكونهـــا الفـــرد عـــن اآلخـــرین وعـــن الموضـــوعات التـــي األســـاس الـــذى تبنـــى علیـــه الصـــورة الذهنیـــة  هـــيالمعلومـــات 
نحصــل علیهــا عــن اآلخــرین تكــون دقــة الصــور  التــيوالقضــایا المختلفــة ، وبنــاء علــى دقــة المعلومــات والمعــارف 

أخطـاء  هـيالصـورة الذهنیـة المتكونـة لـدى األفـراد  فـيفإن األخطـاء  المعرفيعنهم ووفقًا للبعد نكونها  التيالذهنیة 
  .10حصل علیها هؤالء األفراد التيناتجة أساسًا عن المعلومات والمعارف الخاطئة 

   الوجدانيالبعد  2.5.2
ومـع مـرور الوقـت  )عـد المعرفـيالب(بذلك الشعور الذي یقوم على تلك المعـارف والمعلومـات  الوجدانيیقصد بالبعد 

االعجــــاب، ( احاســــیستمثــــل  التــــيكونهــــا األفــــراد وتبقــــى الجوانــــب الوجدانیــــة  التــــيتتالشــــى المعلومــــات المعــــارف 
   .األفراد نحو األشخاص والقضایا والموضوعات المختلفة...) االنجذاب، االحترام 

  السلوكي البعد 3.5.2
للصــورة الذهنیــة حیــث یتــأثر هــذا البعــد بفعالیــة البعــدین الســابقین مــن وهــو الجــزء العملــي الظــاهر مــن جبــل الجلیــد  

لدیــه فــي مختلــف شــؤون  المشــكلةیعكــس ســلوك الفــرد طبیعــة الصــورة الذهنیــة المعرفــي للســلوكي عبــر الوجــداني و 
حیــث مــن د، راأبعادهــا إلــى أنهــا تمكــن مــن التنبــؤ بســلوك األفــ الحیــاة، حیــث ترجــع أهمیــة الصــورة الذهنیــة فــي أحــد

  :شأنه على سبیل المثال
 تشجیع تعامل المستهلك مع عالمة المنتج.  
 تشجیع المستهلك الدفاع عن عالمة المنتج. 
 تشجیع تردد على محالت العالمة او احد قنواتها . 
   تشجیع االشتراك في األنشطـــة االجتماعیة واإلنسـانیة التـي تقـوم بهـا العالمـة المختلفـة ضمـــن برامــــج المسـؤولیة

  .جتماعیةاال

  . العالقة بین ابعاد وعناصر الصورة الذھنیة
تلــك النظریــة  Agapito(12(ودعمــت دراســة  هرمــي، بشــكل مترابطــة الذهنیــة الصــورة األبعــاد أن 11)Gartner(یــرى 
  :الفرضیات المبینة في الشكل التالي 4تعرضت فیها الى  تجریبیة حیث بأدلة
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  تفاعل ابعاد الضورة الذهنیة دراسة: 2: لشكلا
  
  
  
  
  

Source : Agapito, D., Valle, P., & Mendes, J., « The cognitive-affective-conative model of 
destination image », Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 5 / 30, 2013, p. 22 

   

حیث تدرس آثار كل البعد في تكوین وفعالیة البعـد اآلخـر ثـم آثـار للبعـد الوجـداني فـي العالقـة المتعدیـة بـین 
وأكـــدت  لالهتمـــام مثیـــرة نتـــائج ظهـــرت منفصـــل، بشــكل االبعـــاد اختبـــار خـــالل البعــدین المعرفـــي و الســـلوكي، ومـــن

  .13لذهنیةا السلوكیة للصورة و العاطفیة المعرفیة، لألبعاد الهرمیة الطبیعة
مكونـات البعـد المعرفـي، والمجموعـة الثالثـة ) 2(وبالتالي یمكـن اعتبـار المجموعـة االولـي والثانیـة مـن الشـكل 

والرابعـــة مـــن نفـــس الشـــكل مكونـــات للبعـــد الوجـــداني وكـــذلك االمـــر بالنســـبة للمجموعـــة الخامســـة والسادســـة والبعـــد 
  .السلوكي

بعــد االول عالیــة تكــون نتائجــه فــي البعــد التــالي فعالــة مـــع وممــا نخلــص الیــه، انــه كلمــا كانــت نســبة اداء ال
  .التركیز على ضمان فعالیة اكثر للبعد الوجداني لضمان تحقیق نتائج البعد السلوكي

 الدراسة المیدانیة. 3
قمنا بتحضیر قائمة من االسئلة موجهة الى الموزعین الجملة والتجزئـة للمالبـس واالحذیـة المتواجـدون علـى  

ث والیات هي الجزائر العاصمة، غردایة، البلیدة، كما نسـجل محاولـة القیـام بـنفس العملیـة علـى مسـتوى مستوى ثال
موزعــا وكانــت اهــداف  30والیــة تلمســان ولكــن دون جــدوى ألســباب خارجــة عــن الموضــوع، حیــث ُحــّدد عــددهم بـــ 

  :الرئیسیة لهذه العملیة كالتالي
 ه المؤسسات المنتِجة و مدي فعالیتهتحدید مستوى االتصال التسویقي التي تقوم ب. 
 تحدید مستوى ادراك الصورة الذهنیة للمنتجات المحلیة لدى الموزعین. 

 الوجدانيالبعد  السلوكيالبعد  البعد المعرفي

H1 H2  

H3 

H4 
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 تحدید مستوى تفضیل المستهلك الجزائري للمنتجات المحلیة. 
إن هنـــاك جـــدوى لدراســـة العالقـــة التـــي تـــربط االتصـــاالت التســـویقیة وابعـــاد الصـــورة الذهنیـــة  اســـتخالصحیـــث تـــم 
   :من طرف بعض المنتجین وهي ةسوق المالبس، وذلك لوجود بعض عناصر مزیج االتصاالت معتمدلمنتجات 

 االشهار .أ 
 العالقات العامة .ب 
 التسویق المباشر .ج 
 التسویق الفیروسي .د 
 البیع الشخصي .ه 

فضـال عـن تحدیــد مـزیج االتصــاالت التسـویقیة المعتمـد بفضــل هـذا االستقصــاء، سـاعدنا كـذلك فــي اسـتنباط بعــض 
  :لمعلومات تحدد لنا منهجیة تصمیم االستبیان ومتابعة البحث من خالل ما یليالحقائق وا

الصـــورة الذهنیـــة لمنتجـــات هـــذه الســـوق غیـــر واضـــحة تـــؤول الـــى االنعـــدام حیـــث المســـتهلك الجزائـــري وال یـــدرك  .أ 
 اسماء وال عالمات منتجي المالبس المحلیین 

الصــورة   تــأثیر علــى انشــاء و تحســینوجــود نشــاط اتصــالي ترویجــي فــي هــذه الســوق لــیس لــه عالقــة وال .ب 
 .الذهنیة لمنتجاته الوطنیة

الموزعون باختالف اشكالهم لیس لهم دور فعـال فـي تطـویر وتحسـین الصـورة  الذهنیـة للمنتجـات الوطنیـة علـى  .ج 
 .االقل ان لم نعتبرهم ضمن اسباب تقهقرها وضعفها

  الدراسةمجتمع  1.3

الـذین لهـم سـلطة القــرار فـي شـراء احتیاجــاتهم او  النهـائیین المحتملــینن المسـتهلكی كافـةیتمثـل مجتمـع الدراسـة فــي  
غیــرهم مــن االلبســة النســیجیة والجلدیــة بمختلــف مــواقعهم، ثقافــاتهم  اجناســهم واتجاهــاتهم یــدركون او یشــعرون بمــا 

عالم   .یقوم به المنتجون  لهذه السلع نحوهم من خالل االتصاالت التسویقیة من نشاطات وعروض وإ
  عینة الدراسة 2.3

اي شـــرط فـــي االجابـــة علـــى محـــاور نظـــرًا لعـــدم تـــوفر العشـــوائیة البســـیط تعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى العینـــة  
باالعتمـاد علـى فـرد ذلـك  500االستبیان باستثناء ما ذكرناه سلفا، حیث تم تحدید حجمهـا عنـد تصـمیم االسـتبیان بــ 
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حیــث . واسـالیب التحلیــل العـاملي سـابقة فــي بحـوث التســویقألحجــام التـي اســتخدمت فـي الدراســات الالحـد االدنـى ل
  . 93جواب اي بنسبة  464تم الحصول على 

   خصائص ومواصفات العینة 3.3
  توزیع العینة حسب الفئة العمریة) : 3(جدول رقم

  النسبة التراكمیة  النسبة التكرارات  الفئات

 6,3 6,3 29 سنة 20اقل من 
21-30 220 47,4 53,7 
31-40 131 28,2 81,9 
41-50 43 9,3 91,2 
51-60 34 7,3 98,5 

 100,0 1,5 7 سنة 60اكثر من 
 100,0 464 المجموع

  Spss 20مخرجات برنامج : المصدر  
مــن مجمــوع العینــة وذلــك یرجــع ذلــك للتعامــل الكثیــف  47.4تمثــل  30-21كمــا نالحــظ، فــإن فئــة الشــباب 

تقلیدیــة والحدیثــة كــالتلفزیون واالنترنــت مـن جانــب ومــن جانــب آخــر كــون لهـذه الفئــة مــع مختلــف وســائل التواصـل ال
هـذه الفئــة االكثــر تعبیـرا عــن مكنــون رغبتهـا واكثــر ســعیا علـى تلبیتهــا فنــرى ان الفئـة التــي تســبقا فهـي مغلوبــة علــى 

ئــات التــي بعــدها امرهـا اذا فــي الغالــب ال یقــوم بتلبیــة رغبتــه مــن یشــتري لــه كــاألب او االم مــثال، وكــذلك مقارنــة بالف
  .فأولئك یلبون رغبات اوالدهم ولیس رغباتهم

  التحلیل العاملي التوكیدي 4.3
بعد استكشاف العینة من خالل االحصاء الوصفي نجد انفسـنا امـام عناصـر ومتغیـرات كثیـرة تسـتدعي البحـث عـن 

تمثـــل المتغیــــرات  عناصـــر مــــزیج االتصـــال التســــویقي 5العالقـــة واالجابـــة عــــن اشـــكالیة البحــــث، فمـــن جهــــة نجـــد 
عالقـة، لـذلك یتحـتم علینـا االمـر الـى اللجـوء الـى اسـتخدام احـد  30عناصـر الصـورة الذهنیـة، و 6المستقلة وتقابلهـا 

  .اسالیب النمذجة البنائیة وهو اسلوب التحلیل العاملي التوكید
  التحلیل العاملي التوكیدمتطلبات اسلوب  1.4.3

  :14تیغزة. م. التحلیل العاملي التوكید حسب د تتمثل في اهم شروط ومتطلبات استخدام
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 افـراد لكـل  5العینة؛ بعض المراجع تنصح ان تكون النسبة بین عدد االفـراد الـى عـدد الفقـرات ال تقـل عـن  حجم
فـــرد  200فـــرد تعتبـــر مقبولـــة،  وان كـــان یفضـــل ان تكـــون العینـــة االجمالیـــة  100متغیــر، وان العینـــة التـــي حجمهـــا 

ـــب علـــى كـــل حـــال حزمـــة . افـــراد لكـــل متغیـــر او ســـؤال 10عض االخـــر اوصـــى باســـتعمال نســـبة فـــأكثر، كمـــا ان ال
SPSS   مؤشر لقیاس كفایة العینة یسمى اختبـار)KMO - Test ( اذ یعتبـر حجـم العینـة مناسـبا اذا كانـت قیمـة

  . 0.5االختبار اكبر من 
 دا أو متعدد المنوالیشترط أن تكون المتغیرات موزعة توزیعا طبیعیا وأال یكون توزیعها ملت ء شدیً یا الوًا  .وً
  یجـب أن تعتبــر العوامــل الناتجــة مــن التحلیــل العــاملي عــن متغیــرات واقعیــة یســتطیع الباحــث تفســیرها فــي ضــوء

 .إطار نظري أو نظریة معینه توكد وجود عوامل في الواقع
  غیــــرات التــــي ال تتمیــــز مــــن الوجهــــة التجریبیـــة والمت) متداخلـــة(یفضـــل تجنــــب اســــتخدام متغیـــرات غیــــر مســــتقلة

 .بالبساطة بالتحلیل العاملي
  یا والتـي یجـب أن ال یقـل عـددها علـى عا إحصـائً عملیة تفسیر العوامل على عدد المتغیرات المتشـبعة تشـبً تعتمد 

یا ال یقل عن   ).0.6(ثالثة متغیرات، حیث أن جمیع برامج اإلحصاء تشیر إلى ان التشبع الدال إحصائً
  متغیرات الدراسة اعتدال توزیع 2.4.3

لهذا الغرض سنستخدم اختبارین اساسیین في التحقق من ان التوزیـع درجـات متغیـرات البحـث طبیعـي، وهمـا 
ــــه ).  Shapiro-Wilk(و اختبــــار ) Kolmogorov-Smirnov(اختبــــار  حیــــث رغــــم ان هــــذا الشــــرط اختلــــف فی

الرئیسـیة حیـث یتمیـز بالمناعـة عنـد عـدم  بعض الباحثین واحتسابه ضمن شروط التحلیل العاملي بطریقة المكونات
التحقق من منه، اي ان هـذا النـوع مـن التحلیـل العـاملي ال یتـأثر عنـدما یحیـد توزیـع البیانـات عـن التوزیـع الطبیعـي 

مـن بیانــات متغیـرات الدراســة  70ولكـن بــالرغم مـن ذلـك قمنــا باالختبـار وكانــت نتیجتـه انــه اكثـر مــن   15.نسـبیا
  :حیث كانت فرضیات االختبار كما یلي() یعي حسب جدول االختبار تتبع التوزیع الطب

 الفرض الصفري)H0(  : 0.05تتبع بیانات الدراسة توزیعا طبیعیا بداللة احصائیة اكبر من  
 الفرض البدیل)H1 ( : 0.05ال تتبع بیانات الدراسة توزیعا طبیعیا بداللة احصائیة اصغر من. 

االختبار وفي العمود الثاني درجـة الحریـة والـذي  قیمةول من كل اختبار حیث یظهر في الجدول العمود اال 
متغیـر یتبــع التوزیــع الطبیعـي وتمثــل نســبة  29ونالحــظ  تسـاوي حجــم العینــة وفـي العمــود الثالــث الداللـة االحصــائیة

70 .وعلیه نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض الصفري.   
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ع توزیعا تماثلیا حـول المتوسـط اعتبـاره توزیعـا طبیعیـا ویكـون بـذلك قـد بیانات الدراسة تتوز من   70ان : استنتاج
 .تحقق الشرط االول من شروط التحلیل العاملي

  
  اختبار اعتدالیة توزیع درجات متغیرات الدراسة):4(جدول

  

  .اختبار شابیرو  و  .اختبار كولوموغروف س
  داللة االحصائیة  درجة الحریة  القیمة  داللة االحصائیة  درجة الحریة  القیمة

 622, 464 997, *200, 464 023, 1_ادراك

 155, 464 995, 159, 464 037, 2_ادراك

 008, 464 991, 059, 464 041, 3_ادراك

 106, 464 995, *200, 464 029, 4_ادراك

 288, 464 996, *200, 464 032, 5_ادراك

 300, 464 996, *200, 464 026, 6_ادراك

 304, 464 996, *200, 464 030, 7_ادراك

 866, 464 998, *200, 464 030, 8_ادراك

 190, 464 995, *200, 464 030, 9_ادراك

 014, 464 992, *200, 464 035, 10_ادراك

 588, 464 997, *200, 464 031, 1_العاطفة

 679, 464 997, *200, 464 024, 2_العاطفة

 651, 464 997, *200, 464 028, 3_العاطفة

 129, 464 995, *200, 464 030, 4_العاطفة

 379, 464 996, *200, 464 027, 5_العاطفة

 373, 464 996, *200, 464 025, 6_العاطفة

 016, 464 992, *200, 464 033, 7_العاطفة

 380, 464 996, *200, 464 028, 8_العاطفة

 224, 464 996, *200, 464 027, 9_العاطفة

 677, 464 997, *200, 464 030, 10_العاطفة

 559, 464 997, 084, 464 039, 1سلوك

 322, 464 996, *200, 464 032, 2سلوك

 047, 464 994, 076, 464 040, 3سلوك

 015, 464 992, 008, 464 050, 4سلوك

 131, 464 995, 081, 464 039, 5سلوك

 705, 464 997, *200, 464 026, 6سلوك

 554, 464 997, *200, 464 027, 7سلوك

 011, 464 992, *200, 464 035, 8سلوك
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 057, 464 994, *200, 464 035, 9سلوك

 589, 464 997, *200, 464 032, 10سلوك

  SPSS.20مخرجات برنامج : المصدر

   تحدید النموذج  3.4.3
 عدد المعلمات الحرة للنموذج العاملي المفترض 
 145= عدد العوامل االجمالي 
  10= امل الكامنة العو 
  30= اخطاء القیاس 
  تة  20= التشبعات الغیر مثبّ
 45= االرتباطات بین المتغیرات المستقلة 
  105) = 45+20+30+10(عدد المعلمات الحرة الالزمة 
 عدد العناصر غیر المتكررة لمصفوفة التباین والتغایر للعینة. 

عرفة عدد العناصر غیـر المتكـررة فـي مصـفوفة التبـاین لمعرفة كم المعلومات المتوفرة في بیانات العینة أي م
  :أو التغایر للعینة نطبق المعادلة اآلتیة

 : ومنه
  

  360 = 105 – 465=    ومنه درجة الحریة 
   متعدي التعیینالنموذج وعلیه فإن درجة الحریة قیمة موجبة تعني  ان 

ذا  كانـت صـفرا كـان النمـوذج مشـبع التعیـین، أمـا فإذا كانت درجات الحریة سالبة كان النموذج غیر معین، وإ
إذا كانـــت موجبـــة فیعـــد النمـــوذج متعـــدي التعیـــین، علمـــا أن نـــوع التعیـــین األفضـــل أن یكـــون النمـــوذج قیـــد الدراســـة 

  .متعدي التعیین
  
  
  

 2) / 1+عدد المؤشرات * (عدد المؤشرات 
30  *31  /2  =465  
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  نموذج الدراسة المفترض): 3(الشكل رقم 
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  )AMOS.21(مستخرج من صفحة برنامج  :المصدر

  
  اختبار صحة النموذج 4.4.3

ان هذه المرحلة هي المرحلة النهائیة الحاسمة یتم فیها التأكد من مطابقة او عدم مطابقـة النمـوذج المفتـرض 
المتقـدم مع مصفوفة عینة الدراسة، حیث نقوم بتقسیم المؤشرات لثالث مجموعات حسب تصـنیف كتـاب االحصـاء 

  .16تجاریة واالقتصادیةاحد المراجع المتداولة في مجال علوم ال
 مؤشرات المطابقة المطلقة  :المجموعة االولى .أ 

  :تقوم بمطابقة النموذج على المستوى العام، وتتكون هذه المجموعة من المؤشرات التالیة
  2(مؤشر كاي مربع ( 
  المعلمة الالمركزیة)NCP( 
 مؤشر المطابقة المقارن )CFI( 
 ب مؤشر الجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقترا)RMSEA ( 
  مؤشر الصدق التقاطعي)ECVI( 

 مؤشرات مجموعة المطابقة المطلقة: )5(جدول رقم

ة  القیمة المعیاري قیمة المؤشر  النموذج المفترض القیم
 التأویل المحسوبة

 غیر مقبول 0,000 0,05= >داللة االحصائیة  2( 455,116( مؤشر كاي مربع

 مقبول CMIN( 1,264 CMIN > 5 1,264(كاي مربع المعیاري 

 مقبول CFI( 0,992 CFI  <0,90 0,992(مؤشر المطابقة المقارن 

ط  ي لمتوس ذر التربیع ر الج مؤش
 مقبول RMSEA( 0,024 RMSEA  <0,05 0,024(خطأ االقتراب 
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 مقبول ECVI( 1,437 ECVI < =90% 144%(مؤشر الصدق التقاطعي 

   )AMOS.21( التحلیل التوكیدي برنامج من تصمیم الباحثان بناء مخرجات اختبار :المصدر 

  

 فمربـع كـاي باسـتثناء تدل علـى حسـن مطابقـة النمـوذج المجموعة  أن أغلب مؤشرات )5(الجدول  فيالحظ ن
ا والـــذي یختلـــف منطقـــه فـــي هـــذا االختبـــار عـــن االختبـــارات االخـــرى، حیـــث كلمـــا تـــؤول داللتـــه  غیـــر دال إحصـــائیً

ى وجـــود فـــروق بـــین النمـــوذج المفتـــرض و مصـــفوفة االرتبـــاط و التبـــاین دل ذلـــك علـــ )0(االحصـــائیة الـــى الصـــفر 
المعیــاري ألثبــات ان المؤشــر  )2(ولكــن وبمــا انــه یتــأثر بــالحجم الكبیــر للعینــة، یجــب حســاب . للعینــة المدروســة

ویحســـب  5المؤشـــر یشـــیر الـــى حســـن المطابقــة ولكـــن تـــأثر بحجـــم العینـــة عنــدما تكـــون قیمتـــه اكبـــر مـــن حیــث أن 
  :ة التالیةبالصیغ

  

كانــت  )RMSEA( كمــا أن أكثــر مؤشــرات المطابقــة فعالیــة وأداء وهــو مؤشــر الجــذر التربیعــي لمتوســط خطــأ
وهــو أفضــل المؤشـــرات  )CFI( جیــدة ومــن جهـــة أخــرى نجــد أن مؤشــر المطابقـــة المقــارنممتــازة و  0,024قیمتــه  

الـــذي یقـــیس مـــدى  )ECVI(قیمـــة مؤشـــر أمـــا   ذات مطابقـــة مرتفعـــة، 0,992 انـــت قیمتـــهك القائمـــة علـــى المقارنـــة 
هــي كــذلك ممتــازة، االمــر الــذي یجعــل المجموعــة االولــى تشــیر الــى  %144اتســاق معلمــات النمــوذج والتــي بلغــت 

  .مطابقة النموذج المقترح بالمصفوفة االرتباطات و التباینات بین متغیرات الدراسة
 مؤشرات المطابقة المقارنة:  المجموعة الثانیة .ب 

المجموعـــة مـــن مؤشـــرات التـــي تقـــیس مقـــدار التحســـن النســـبي فـــي المطابقـــة التـــي یتمتـــع بهـــا النمـــوذج تتكـــون هـــذه 
المفتـرض مقارنــة بنمـوذج قاعــدي ویتمثـل النمــوذج القاعـدي فــي الغالـب فــي النمـوذج ذو المتغیــرات المسـتقلة، الــذي 

  :لتاليیقوم على افتراض ان تباین المتغیرات المشاهدة في المجتمع تساوي صفر، وهي كا
  مؤشر المطابقة المقارن)AGFI( 
  مؤشر تاكر لویس)TLI( 
  مؤشر المطابقة اللمعیاري)NFI( 

)2(  

  درجة الحریة
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  مؤشرات مجموعة المطابقة المقارنة: )6(رقم جدول
ة  القیمة المعیاري قیمة المؤشر النموذج المفترض القیم

 التأویل المحسوبة

 ولمقب TLI( 0,992 TLI   < =0.90 0,992(مؤشر تاكر لویس 

 مقبول NFI( 0,962 NFI   < =0.90 0,962(مؤشر المطابقة المعیاري 
 مقبول AGFI( 0,922 AGFI   < =0.90 0,922(مؤشر المطابقة المقارن 

  ) AMOS.21( بناء مخرجات اختبار التحلیل التوكیدي برنامج انمن تصمیم الباحث :المصدر 
وتشــیر هـــذه المجموعـــة كــذلك الـــى جـــودة تطـــابق النمــوذج المفتـــرض مـــع مصـــفوفة تبــاین متغیـــرات الدراســـة عنـــدما 

 .باستخدام اسلوب المقارنة 0.90تجاوزت قیمها عتبة 

  مؤشرات المطابقة االقتصادیة:  المجموعة الثالثة .ج 
التـــي تحقـــق تطـــابق النمـــوذج  ســـمیت هـــذه المجموعـــة بالمطابقـــة االقتصـــادیة ذلـــك انهـــا تقتصـــد فـــي عـــدد البیانـــات

  : المفترض مع بیانات عینة الدراسة وتتكون من مؤشرات عدة من اهمها 
  مؤشر المطابقة المعیاري االقتصادي(PNFI) 
  مؤشر جودة المطابقة االقتصادي)PGFI( 
  مؤشر حجم العینة الحرجHoelter )CN( 

 مؤشرات مجموعة المطابقة المقارنة) : 7(رقم جدول

ة  القیمة المعیاري قیمة المؤشر مفترضالنموذج ال القیم
 التأویل المحسوبة

 مقبول PNFI( 0,796 PNFI  < =0.50 0,796(مؤشر المطابقة المعیاري االقتصادي 



 التحلیل نموذج باستخدام الذهنیة الصورة تحسین في المتكاملة التسویقیة االتصاالت دور
 األلبسة لسوق میدانیة دراسة - التوكیدي العاملي

. د ؛ الحميد عبد مراكشي. د
 أحمد علماوي

 

410  

JFBE 8 

 مقبول PGFI( 0,728 PGFI   < =0.60 0,728(مؤشر جودة المطابقة االقتصادي 

 مقبول Hoelter (CN( 433 AGFI   > =464 433مؤشر حجم العینة الحرج 

  )AMOS.21( من إعداد الباحثان بناء مخرجات اختبار التحلیل التوكیدي برنامج :المصدر 
  

  اختبار الفرضیة الرئیسیة 5.4.3
لمزیج االتصـاالت التسـویقیة المتكاملـة اثـر فـي تحسـین الصـورة الذهنیـة للمنتجـات ذات داللـة احصـائیة عنـد 

  .5مستوى المعنویة 
  :الفرعیة اختبار الفرضیات 6.4.3
  5لإلعالن اثر في تحسین الصورة الذهنیة للمنتجات ذات داللة احصائیة عند مستوى المعنویة. 
0H : 5ال یوجد لإلعالن اثر في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند مستوى المعنویة. 
1H : 5ى المعنویة هناك اثر لإلعالن في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند مستو  

1اختبار االنحدار للفرضیة الفرعیة ): 8(جدول رقم  

  قیمة االنحدار  المتغیر التابع  المتغیر المستقل
مســـــــــــــــــــــــتوى 
 المعنویة

 التأویل

 االشهار

 البعد االدراكي
 مقبولة 0.000 0,78 1المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,882 2المجموعة 

 البعد العاطفي
ولةمقب 0.000 0,45 3المجموعة   
 مقبولة 0.000 0,823 4المجموعة 

 البعد السلوكي
 مقبولة 0.000 0,829 5المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,965 6المجموعة 

  )AMOS 21( مخرجات تحلیل العاملي :المصدر    
ت نالحظ من خالل قیم مستویات المعنویـة النحـدار علـى كـل مجموعـة  المتعلقـة بأبعـاد الصـورة الذهنیـة حیـث بلغـ

ویشـــیر ذلـــك الـــى وجـــود اثـــر لإلشـــهار فـــي تحســـین الصـــورة الذهنیـــة دال احصـــائيً عنـــد مســـتوى   0.05اقـــل مـــن 
  ). 1H(و یقبل الفرض البدیل ) 0H(وعلیه یرفض الفرض الصفري   5المعنویة 
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  5للتسویق المباشر اثر في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند مستوى المعنویة 
0H :5المعنویة . د للتسویق المباشر اثر في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند مال یوج. 
1H :5المعنویة . هناك اثر للتسویق المباشر في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند م .  
  

  
  2اختبار االنحدار للفرضیة الفرعیة ): 9(جدول رقم

 التأویل مستوى المعنویة  قیمة االنحدار  المتغیر التابع  المتغیر المستقل

 التسویق المباشر

 البعد االدراكي
 مقبولة 0.000 0,995 1المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,995 2المجموعة 

 البعد العاطفي
 مقبولة 0.000 0,994 3المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,976 4المجموعة 

 البعد السلوكي
 مقبولة 0.000 0,934 5المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,99 6المجموعة 

  )AMOS 21( مخرجات تحلیل العاملي :المصدر 

نالحظ من خالل قیم مستویات المعنویة النحـدار علـى كـل مجموعـة  المتعلقـة بأبعـاد الصـورة الذهنیـة حیـث 
توى وان للتســـویق المباشـــر اثـــر فـــي تحســـین الصـــورة الذهنیـــة ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـ 0.05بلغـــت اقـــل مـــن 

  ). 1H(و یقبل الفرض البدیل ) 0H(وعلیه یرفض الفرض الصفري   5المعنویة 
  5للتسویق الفیروسي اثر في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند مستوى المعنویة. 
0H : 5ال یوجد للتسویق الفیروسي اثر في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند 
1H :5تسویق الفیروسي في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند المعنویة هناك اثر لل.  

  3اختبار االنحدار للفرضیة الفرعیة ): 10(رقم جدول
 التأویل مستوى المعنویة  قیمة االنحدار  المتغیر التابع  المتغیر المستقل

 التسویق الفیروسي
 البعد االدراكي

 مقبولة 0.000 0,898 1المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,87 2المجموعة 

 مقبولة 0.000 0,915 3المجموعة  البعد العاطفي
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 مقبولة 0.000 0,924 4المجموعة 

 البعد السلوكي
 مقبولة 0.000 0,9 5المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,914 6المجموعة 

  )AMOS 21( مخرجات تحلیل العاملي :المصدر 

نویـة النحـدار علـى كـل مجموعـة  المتعلقـة بأبعـاد الصـورة الذهنیـة حیـث بلغـت نالحظ من خالل قیم مستویات المع
وان هنــاك اثــر للتســویق الفیروســي فــي تحســین الصــورة الذهنیــة ذات داللــة احصــائیة عنــد مســتوى   0.05اقــل مــن 
  ). 1H(و یقبل الفرض البدیل ) 0H(وعلیه یرفض الفرض الصفري   5المعنویة 
 5ن الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند مستوى المعنویة للبیع الشخصي اثر في تحسی. 
0H :5المعنویة . ال یوجد للبیع الشخصي اثر في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند م. 
1H :5المعنویة . هناك اثر للبیع الشخصي في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند م.  

  4ر االنحدار للفرضیة الفرعیة اختبا): 11(جدول رقم
 التأویل مستوى المعنویة  قیمة االنحدار  المتغیر التابع  المتغیر المستقل

 البیع الشخصي

 البعد االدراكي
 مقبولة 0.000 0,817 1المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,79 2المجموعة 

 البعد العاطفي
 مقبولة 0.000 0,834 3المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,779 4المجموعة 

 البعد السلوكي
 مقبولة 0.000 0,909 5المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,725 6المجموعة 

  )AMOS 21( مخرجات تحلیل العاملي :المصدر  

نالحظ من خالل قیم مستویات المعنویـة النحـدار علـى كـل مجموعـة  المتعلقـة بأبعـاد الصـورة الذهنیـة حیـث بلغـت 
ـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى وان هنـــاك اثـــر ل 0.05اقـــل مـــن  لبیـــع الشخصـــي فـــي تحســـین الصـــورة الذهنیـــة ذات دالل
  ). 1H(و یقبل الفرض البدیل ) 0H(وعلیه یرفض الفرض الصفري   5المعنویة 
  5للعالقات العامة اثر في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند مستوى المعنویة. 
0H :5المعنویة . ین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند مال یوجد للعالقات العامة اثر في تحس. 
1H :5المعنویة . هناك اثر للعالقات العامة في تحسین الصورة الذهنیة ذات داللة احصائیة عند م.  
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نالحـظ مـن خـالل قـیم مسـتویات المعنویـة النحـدار علـى كـل مجموعـة المتعلقـة بأبعـاد الصـورة الذهنیـة حیـث بلغــت 
وهناك اثر للعالقـات العامـة فـي تحسـین الصـورة الذهنیـة ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى المعنویـة  0.05اقل من 

5   0(وعلیه یرفض الفرض الصفريH ( و یقبل الفرض البدیل)1H .(  
  
  
  

  5اختبار االنحدار للفرضیة الفرعیة ): 12(جدول رقم 
یةمستوى المعنو   قیمة االنحدار  المتغیر التابع  المتغیر المستقل  التأویل 

 العالقات العامة

 البعد االدراكي
 مقبولة 0.000 0,821 1المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,806 2المجموعة 

 البعد العاطفي
 مقبولة 0.000 0,787 3المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,876 4المجموعة 

 البعد السلوكي
 مقبولة 0.000 0,65 5المجموعة 
 مقبولة 0.000 0,853 6المجموعة 

  )AMOS 21( مخرجات تحلیل العاملي :المصدر 
  الخاتمة. 4

بعـد اختبـار الفرضــیات الفرعیـة والتــي جـاء كلهــا تؤكـد صـدق الفرضــیة الرئیسـیة وتشــیر الـى وجــود آثـار قویــة 
 لالتصاالت التسویقیة المتكاملة في بناء او تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة نتـائج الدراسـة مـن خـالل العالقـة بـین

  .كل عنصر من عناصر المزیج التسویقي وبین جمیع ابعاد الصورة الذهنیة
  : كما سمحت لنا الدراسة بمعرفة بعض النقاط ذات اهمیة كبیرة تخص الموضوع من اهمها  :النتائج 1.4
 اغفال الكثیر من المسوقین عن فحوى وضرورة االعتناء بالصورة الذهنیة. 

 ت التســـویقیة وخصــوص وســـائل االعــالن المختلفـــة مبــرر بارتفـــاع عــزوف عــن التعامـــل مــع وســـائل االتصــاال
 .التكلفة

 نتیجة عدم التواصل مع الزبون ادى الى اللجوء الى العالمات المستوردة. 
 التوزیع غیر المنظم ادى الى عدم تعاون الموزع او البائع في ترقیة المنتجات المحلیة. 
  التوصیات 2.4
 .همیة الصورة الذهنیة وسبل االعتناء بهاتكثیف الحمالت والدورات إلبراز ا -
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 .تكثیف الحمالت والدورات للممارسة التسویق بشكل عام واالتصاالت التسویقیة بشكل خاص -
تنظـــــیم االشـــــهار وفـــــتح قنـــــوات عدیـــــدة ومختلفـــــة لكـــــبح ارتفـــــاع االســـــعار للخـــــدمات التســـــویقیة وبالخصـــــوص  -

 . االشهاریة
  .ث المؤسسات للتعامل معهمضرورة تفعیل مكاتب الدراسات التسویقیة وح -
  :والهوامش المراجع. 5
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