
           اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية وزارة التعليم العايل  

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 جامعةعبد احلميد ابن باديس-مستغامن-

 كليةالعلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسيري

 قسم العلوم التجارية

 مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت اكادميي

 ختصص: تسويق

 عنوان املذكرة

 

 
 

 

 

:                                                              حتت اشراف االستاذة:  من اعداد الطالبة 

 العسل اميان                                                                       مقدم وهيبة

 اعضاء جلنة املناقشة:

 أستاذ مساعد (أ)                    رئيسا -األستاذ :يسعد عبد الرمحان

 مشرفا -األستاذة:مقدم وهيبة                       أستاذة حماضرة (ب)

 مناقشا -األستاذ:بشين عبد القادر                   أستاذ مساعد (أ)      

 2015-2014السنة اجلامعية: 

واقع االعالن في المؤسسة الجزائرية ومدى تاثيره على رضا 

 الزبون

 موبيليس-–دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال 



           اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية وزارة التعليم العايل  

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 جامعةعبد احلميد ابن باديس-مستغامن-

 كليةالعلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسيري

 قسم العلوم التجارية

 مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت اكادميي

 ختصص: تسويق

 عنوان املذكرة

 

 
 

 

 

:                                                              حتت اشراف االستاذة:  من اعداد الطالبة 

 العسل اميان                                                                       مقدم وهيبة

 اعضاء جلنة املناقشة:

 أستاذ مساعد (أ)                    رئيسا -األستاذ :يسعد عبد الرمحان

 مشرفا -األستاذة:مقدم وهيبة                       أستاذة حماضرة (ب)

 مناقشا -األستاذ:بشين عبد القادر                   أستاذ مساعد (أ)      

 2015-2014السنة اجلامعية: 

واقع االعالن في المؤسسة الجزائرية ومدى تاثيره على رضا 

 الزبون

 موبيليس-–دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال 



 الف 

الصفحة  العنوان
 I الفهرس..................................................................................

 I ...........................................................................قائمة االشكال
 I ............................................................................قائمة الجداول

 I قائمة المالحق............................................................................
 I .....................................................................االهداء و التشكرات

 I ...........................................................................ملخص البحث
أ  ............................................................................المقدمة العامة

 15 الفصل االول : االعالن
 16 ..................................................المبحث االول : عموميات حول االعالن

 16 املطلب االول :ماهية االعالن...............................................................

 18 املطلب التاين : اهداف االعالن ............................................................
 19 املطلب الثالث : امهية االعالن .............................................................
 20 البحث الثاين :انواع ووظائف االعالن ووسائله................................................
 20 املطلب االول : انواع االعالن ..............................................................
 22 املطلب الثاين :وظائف االعالن .............................................................
 23 املطلب الثالث : وسائل االعالن و العوامل املؤثرة على اختيار الوسيلة...........................

 29 .......................................المبحث الثالث : الحملة االعالنية و فعالية االعالن
 29 املطلب االول : ختطيط احلملة االعالنية......................................................
 32 املطلب الثاين :تصميم احلملة االعالنية و الرسالة االعالنية.....................................
 33 املطلب الثالث : تقييم  احلمالت االعالنية...................................................

 42 الفصل الثاني :تقييم تاثير االعالن على رضا الزبون
 43 ....................................................المبحث االول : عموميات حول الرضا

 43 املطلب االول :مفاهيم اساسية حول الرضا...................................................

 الفهرس

 
  I 

 



 47 املطلب الثاين : السلوكيات النامجة عن الرضا و عدم الرضا.....................................
 49 ادوات ووسائل حتسني الرضا الزبون.......................................... املطلب الثالث : 

 51 المبحث التاني : اساليب و نماذج قياس رضا الزبون
 51 املطلب االول : اساليب قياس رضا الزبون....................................................
 58 املطلب التاين :مناذج قياس الرضا............................................................

 63 المبحث الثالث :االعالن و تاثيره على رضا الزبون
 63 املطلب االول :تاثري االعالن على رضا الزبون.................................................
 70 املطلب الثاين : العوامل املساعدة يف احداث االثر االعالين.....................................

 73  موبيليس-–الفصل الثالث :دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال 
 74 ..............................................المبحث االول :تقديم عام لمؤسسة موبيليس

 74 املطلب االول :تعريف مؤسسة موبيليس......................................................
 75 املطلب الثاين :اهليكل التنظيمي ملؤسسة موبيليس..............................................
 78 املطلب الثالث: املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس.............................................

 90 ...................................................المبحث الثاني :واقع اعالنات موبيليس
 90 املطلب االول :اهداف اعالنات موبيليس....................................................
 91 املطلب الثاين :وسائل اعالنات موبيليس.....................................................
 92 املطلب الثالث :اعداد احلملة االعالنية ملوبيليس...............................................

 93 .........................................................المبحث الثالث : منهجية الدراسة
 93 املطلب االول :الطريقة و االدوات املستعملة يف الدراسة.......................................
 95 املطلب الثاين :حتليل نتائج الدراسة و اختبار صحة الفرضيات..................................

 108 ............................................................................الخاتمة العامة
 116 ............................................................................قائمة المراجع

 118 .................................................................................المالحق
 

 

 
  II 

 



 

  

 

 رقم الصفحة االشكال رقم الشكل
 31 الدائرة الذهنية للمزيج االعالني 1-1
 34 عملية االتصال 1-2
 44 نموذج الرضا 2-1
 54 مختلف ادوات التوجيه بالزبون 2-2
 58 نموذج عدم المطابقة 2-3
 60 نموذج معايير الخبرة الرضا و عدم الرضا 2-4
 66 نموذج هراكرية 2-5
 76 الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة موبيليس 3-1
 95 توزيع افراد العينة حسب الجنس 3-2
 95 توزيع افراد العينة حسب السن 3-3
 96 توزيع افراد العينة حسب المهنة 3-4
 97 توزيع العينة حسب المستوى التعليمي 3-5
 98 افراد العينة حسب الدخل الشهري 3-6
 98 افراد العينة حسب نوع االشتراك 3-7

 

 

 

 

قائمة االشكال  

 

 
 III 

 



 

 

الصفحة عنوان الجدول الرقم 
 20انواع االعالن  1-1
 25مزايا و عيوب وسائل االعالن  1-2
 69الخطوات التي تشمل كل نموذج من النماذج  2-3
 79مختلف اسعار عروض الدفع باالجال  3-1
 81تسعيرة مكالمات لموبيليس بطاقة  3-2
 82اسعار عرض موبيبوست  3-3
 83اسعار موبيكنترول  3-4
 84اسعار عرض قوسطو  3-5
 85اسعار عرض توفيق  3-6
 86اسعار عرض موبيكنت  3-7
 94االستبيان الموزع المسترد و الصالح  3-8
 99مقياس االجابات على سلم ديكارت الثالثي  3-9
 100السياسة االعالنية و وسائل االعالن  3-10
 102خصائص و مزايا اعالنات موبيليس  3-11
 102ثاتير الرسالة االعالنية على رضا الزبون  3-12

 

 

 

 

 

 

 قائمة الجداول

 
 IV 

 



 

 

 

 

 

 

 الصفحة الملحق عنوان الملحق رقم
 118 اإلستبيان نموذج 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المالحق

 
  V 

 



 

 

 

 االهداء  

 وسلم عليه اهللا صلى محمد سيدنا .... األول وحبيبنا معلمنا إلى
 ارحمهما ربي قل و الرحمة من الذل جناح لهما واخفض " الحق فيهما قال من إلى

 24 : آية اإلسراء سورة" صغيرا ربياني كما
 بالتقوى أمدهما و عمرهما في اهللا  باركوالدي وإلى ....... العزيزة والدتي إلى

 ...... والعافية
 أختيو إخوتي ..... وبهاء أنس خير ولحياتي مهجتي لفؤادي هم من إلى

الكرام  أساتذتي ....... ساعدتني التي المخلصة األيادي إلى
 الى صديقتي الغالية ................ايمان

 الى كل دفعة تخصص تسويق 
 ....الجهد هذا أهدي
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 وجل عز هللا إلى الجزیل بالشكر أتقدم
  والحمد الفضل لھ الذي

 نعلم نكن مالم علمني أنھ
 نجاح كل في ووفقني

 االنجاز ھذا على أشرف من إلى الجزیل بالشكر أتقدم وبعده
 ة مقدم وھیبةاألستاذ

 أفدوني الذین وزبائنھا موبیلیس االتصاالت مدیریة أعوان أشكر كما
 الدراسة بالبیانات

 الدراسي مشواري طیلة تابعوني الذین األساتذة كل بالشكر أتوجھ كما
 الجامعي إلى االبتدائي المستوى من وابتداء

 بھ انتفعت بعلم فادني من كل إلى الشكر أنسى ال كما
 .العالمین رب هللا والحمد

 كلمة شكر
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 الملخص :

 متعاملني بني املنافس وزيادة السوق وتشبع االتصاالت قطاع يف وخاصة عامة اجلزائر يف االقتصادي االنفتاح بعد
 طويلة عالقة وتوطيد احلالني بزبائنها االحتفاظ على جاهدة منها لكل تعمل) جنمة جيزي، موبيليس،( الثالثة
 . زبائنها مع التواصل جسر ،وبناء املدى

 النقال للهاتف اجلزائر اتصاالت زبائنرضا  يف اإلعالن تأثري مدى على للتعرف الدراسة هذه هدفت ولذلك
 البعدي الدفع مشرتكي كانوا سواءمستغامن  منطقة يف موبيليس مؤسسة مشرتكي يف امليدانية دراستنا ومتثلت )موبيليس(
 البيانات التفريغ يف وكما االستبيان عليهم توزيع مت مفردة 50من  متكونة عشوائية عينة باختيار وقمنا القبلي الدفع أو

 اإلعالن بني املوجودة اإلحصائي الربنامج على اعتمدنا spss العالقة قوة مدى حتليل من متكنا ضوئه وعلى وحتليلها
 .موبيليس زبائن رضا و

 ،موبيليس اخلدمية ،املؤسسة الزبون رضا، إعالن: المفتاحية الكلمات

Abstract: 
the economic openness in Algeria, particular ly in the telecommunication 
sector and the market saturation, besides the increased competition between 
the three dealers (Mobilis, Djezzy, Nedjma) each of which is doing hard to 
keep its current customers and consolidate a long-term relationship, as well as 
to build a communicative bridge with the customers. 
Hence, This study aims to identify the effect of advertising on the loyalty of the 
Algerian Telecom customers for the mobile phone (Mobilis) The applied study 
is represented by the subscribers of Mobilis in MOSTAGANEM, 
whether are pre payment or post payment subscribers .then, we selected a 
random sample which is composed of 50 singles to whom a questionnaire was 
distributed. In addition, we adopted a statistical program SPSS to discharge 
and analyses the data. Then , we could analyses the strength of the relationship 
between advertising and the  satisfaction of Mobilis customers. 
Keywords: advertising, satisfaction, service enterprise, Mobilis. 

 
 VIII 

 



 مقدمة
 

 .توطئة:1

 تسويق جمال يف الرئيسية األنشطة أحد تعترب حيث اإلداري، الفكر يف احلديثة االجتاهات أحد اإلعالن دراسة متثل
 من الكثري جناح يف مؤثرة كأداة اإلعالين النشاط استخدام تزايد أدى ولقد الشركات من للعديد واخلدمات السلع

 األسواق إىل وباإلضافة واخلدمات السلع من الكبري العرض زيادة وبالتايل احلجم الكبري اإلنتاج لظهور نتيجة الشركات
 وختفيض اإلنتاج زيادة إىل يؤدي مما  الطلب وزيادة األسواق حجم لزيادة فعالة وكوسيلة الشركات تستهدفها اليت

 .التكاليف
 اإلقناع على ذلك يف معتمدا له والرتويج موضوعه عرض إىل يهدف واقتصادي واتصايل اجتماعي كنشاط فاإلعالن

 وفق موضوعه حيدد اجملتمع فإن اإلعالن مسعى هو هذا كان وإذا فيه، والتأثري اجلمهور انتباه وجذب والتذكري
 تربز هنا ومن يعتنقها، اليت الثقافية واحملددات يتضمنها اليت املرجعية واجلماعات السائدة القيم ونسق أفراده حاجات

 متييز اجتاه يف دافعة قوة اإلعالن يشكل املنطلق هذا ومن ، وأخالقيا اجتماعيا اإلعالن يتحملها اليت املسؤولية
 وجذهبم املستهدفة مجاهريها إىل منتجاهتا تقريب وكذا حمببة صورة وبناء بزبائنها صلتها وتوطيد املؤسسات

 الوعي غرس أو تغيري على يعمل فهو حمدد هدف حنو املواقف وتوجيه األفكار نقل يف بارزا دورا يلعب فاإلعالن.اإليه
 .اإلعالن موضوع حنو وتوجيهه السلوك تدعيم إىل باإلضافة خدمة أو سلعة أو بفكرة

 األجنبية املؤسسات بدأت والتمويل واإلنتاج التسيري مشكلة جتاوز اجلزائرية املؤسسة فيه حتاول الذي الوقت ويف
 املنظمة إىل انضمامها بتفعيل العوملة ظل يف اجلزائر انتهجتها اليت للسياسات مباشرة كنتيجة سوقها على تتهافت

 االتصاالت قطاع ويشكل اخلارجي العامل أمام أسواقها وفتح األوريب االحتاد مع الشراكة عقود وإبرام للتجارة العاملية
 األجانب املتعاملني دخول فمع األجنبية والرساميل املنافسة على اجلزائرية احلكومة فتحتها اليت قطاعات ال احد

 اإلعالن وسائل خمتلف يف وذلك القطاع هذا ختص اليت االشهارية والومضات الرتوجيية احلمالت زاد األجنبية السوق

 جتذب وأن السوق يف موقعا لنفسها جتد أن  لرتويج وا اإلعالن بفضل املؤسسات هذه استطاعت وجيزة فرتة وخالل
 .املشرتكني من كبريا عددا إليها

 األسواق لطبيعة املالئم لإلعالن الوطنية املؤسسات تطبيق مدى على يتوقف الصناعية املنتجات وترويج جناح أن كما
 يسمى ما ظهور و املنافسة حدة زيادة ،ومعزبائن لل والسلوكية الدميغرافية اخلصائص معرفة على وقدرهتا املستهدفة

 
  أ

 



 مقدمة
 

 هذه املتغريات وأمهية خطورة لدرجة احلديثة املؤسسات إدراك ومع املعلومات؛ تكنولوجيا لالتصال،و احلديثة بالتقنيات
 من تتمكن حىت وهذا التهديدات، و الفرص معرفة وكذا وضعفها قوهتا نقاط معرفة املؤسسة على الضروري من أصبح

 .السوق يف مكانتها على احلفاظ

 .اشكالية البحث :2

 التساؤل يف صياغتها ميكن اليت البحث إشكاليةمعامل  لنا اتضحت املدخل يف عرضه سبق ما ضوء على

 :التايل اجلوهري

 ماهو واقع االعالنات في المؤسسة الجزائرية و مدى تاثيرها على رضا الزبون ؟

 : يلي فيما صياغتها ميكن اليت الفرعية األسئلة من مجلة طرح مت البحث إشكالية على ولإلجابة

 للمؤسسة؟ اإلعالنامهية  تربز ماذا يف -
 كيف ياثر االعالن على رضا الزبون؟ -

 هل العالن موبيليس ثاثري على رضا زبائنها ؟ -
 فرضيات البحث : -

 لالجابة على االسئلة السابقة نقوم بصياغة الفرضيات التالية :
  و التعريف مبنتجاهتا.زبائنها لدى عنها ذهنية صورة تكوين على املؤسسة اإلعالن يساعد -

 ياثر االعالن على رضا الزبون من خالل مناذج االستجابة. -
 اعالن موبيليس له ثاثري على رضا الزبون . -

 : الموضوع إختيار مبررات.3

 : التالية لألسباب املوضوع هلذا إختيارنا جاء

 .املوضوع لدراسة الشخصية الرغبة-1
 .اجلزائرية السوق كل يغطي كونه القطاع حيوية-2

 .اخلدمات ترويج على تأثريه و للمؤسسة اإلعالين النشاط فعالية معرفة يف الشخصية الرغبة-3
 

 
  ب

 



 مقدمة
 

 : البحث أهداف.4

 التطبيقي اجلانب أو النظري باجلانب متعلقة كانت سواء األهداف بعض حتقيق إىل الدراسة هذه خالل من نطمح
 : يلي فيما موضحة

 .اخلدمات جمال يف مكانته وإبراز اإلعالن، دراسة-1
 اتية .اخلدم كسب رضا الزبون للمؤسسة  يف اإلعالن دور إيضاح-2

 .الدراسة حمل مؤسسة يف اإلعالين النشاط واقع تقييم-3
 .اعالناهتا وتفعيل حتسني على تساعدها الدراسة، حمل للمؤسسة وتوصيات حلول إقرتاح-4

 .اهمية الدراسة:5

 اإلعالن دور معرفة يف خدمية أو اقتصادية كانت سواء للمؤسسات بالنسبة املوضوع هذا أمهية تكمن
 على قدرهتا مدى و اإلعالن يف املستخدمة الوسائل أهم إبراز خالل من ذلك و ،و مدى تاثريه على رضا الزبون 

 الزبون . يف التأثري

 .حدود الدراسة :6

 املكانية دراستنا حدود تكون أن إرتأينا املطروحة اإلشكالية على اإلجابة وقصد به، واإلملام باملوضوع اإلحاطة أجل من

 امتدت وقدت ،موبيليس  مشرتكي من عشوائية عينة على إستبيان توزيع خالل منمستغامن  والية مستوى على
 2015ماي شهر غاية إىل فيفري شهر من إمتدت زمنية حبدود والتطبيقي النظري جبانبها الدراسة

 .منهجية البحث و االدوات المستخدمة :7

 جبوانب اإلحاطة هبدف الوصفي املنهج على اعتمدنا الفرضيات، صحة واثبات إشكاليته و البحث جبوانب اإلملام بغية

 كتب، شكل يف كانت سواء املتوفرة والبحوث الدراسات مبجموع ذلك يف إستعنا حيث مكوناته، كل وفهم املوضوع
املسح  أسلوب على التطبيقي اجلانب يف اعتمدنا كما .األنرتنت مواقع عرب أو ماجستري رسائل أو مذكرات أو

 من متكننا اليت األدوات احد نعتربه والذي املعلومات على للحصول االستبيان على يعتمد والذي العينات باستخدام
 فرضيات إختبار وألجل ، موبيليس على املنتجات املقدمة من قبل اعالناهتا النقال اهلاتف سوق زبائنرضا  معرفة

  و ذلك من اجل حتليل و معاجلة معطيات االستبيان.spssي اإلحصائ بالربنامج استعنا الدراسة

 
  ج

 



 مقدمة
 

 .صعوبة البحث :8

 صعوبة فواجهتنا النظري فالشق الشقني، يف والعراقيل الصعوبات من جمموعة واجهتنا الدراسة هبذه قيامنا أثناء
 جملتمع ممثلة عينة اختيار الصعوبات بني فمن التطبيقي، الشق يف أما البحث جبوانب لإلملام الالزمة املفاهيم اختصار

املدروس  البحث

 .هيكل الدراسة :9

 : ثالث فصول  إىل البحث تقسيم مت املوضوع ومعاجلة اإلشكالية دراسة بغية

ووظائفه و انواعه و اهم وسائلة باالضافة اىل احلملة االعالنية و االعالن  تعاريف ألهم فيه التطرق مت األول الفصل
و ثاتري االعالن على الرضا مربزين اهم فعالية االعالن اما الفصل التاين فقد احتوى على عموميات حول الرضا و 

 دراسة إىل تطرقنا لثالثا الفصل يف. اخلصائص و مناذج قياس الرضا و العوامل املساعدة يف احداث االثر االعالين 
عموميات حول  األول ضمثالث مباحث  خاللمن  - موبيليس – اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال مؤسسة حالة

مؤسسة موبيليس من حيث تعريفها و هيكل تنظيمها و كذلك مزيج تسويقها اما املبحث التاين فقد احتوى على 
و اهدافها و وسائل االعالنية ملوبيليس اما الفصل الثالث ضم جمتمع  و عينة و اداة الدراسة اعالنات موبيليس 

 .ومناقشتها النتائج وحتليل الفرضيات إختبار وكذا الدراسة عينة حتليل و مت  املستخدمة، اإلحصائية واألساليب

 

 
  د

 



 

الفصل االول: االعالن 

المبحث االول : عموميات حول االعالن 

المبحث الثاني: انواع و وظائف االعالن ووسائله 

 المبحث الثالث: الحملة االعالنية و فعالية االعالن



 الفصل االول : االعالن
 

 تمهيد :

ميثل االعالن احد االنشطة الرتوجيية للسلع و اخلدمات و يعد احد انواع النشاط االقتصادي بالغ االمهية من حيث 
كونه مصدر رئيسا لدخل العديد من املشروعات ،كما انه ميثل سياسة اتصالية ووسيلة هامة لنقل االفكار و 

 املعلومات اىل الناس هبدف تغيري ارائهم و تعزيزها فهو من اهم اجلسور الواصلة بني املنتجني و املستهلكني.

فاملؤسسة تعتمد على االعالن لتوطيد صلتها بزبائنها و بناء صورة حمببة هلا حيث ا�ا تركز على اعالناهتا للوصول اىل 
هدفها على عنصرين مهمني اوهلما مدى قدرهتا على صياغة و تصميم اعالن يتناسب مع خصائص الزبون 

 االجتماعية الثقافية و املادية و ثانيا مدى استعداد الزبون ووعيه و ادراكه للرسالة االعالنية.

 و من خالل هذا الفصل سيتم التطرق اىل املباحث التالية :

 املبحث االول : عموميات حول االعالن .

 املبحث الثاين : انواع ووظائف االعالن ووسائله .

 املبحث الثالث : احلملة االعالنية و فعالية االعالن .
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 الفصل االول : االعالن
 

 المبحث االول :عموميات حول  االعالن 

 المطلب االول :ماهية االعالن 

 الفرع االول : نشاة االعالن 
 الغذاء،حيث من حاجاته تسد اليت السلع ينتج كيف عرف أن منذ بدأت باإلعالن اإلنسان معرفة أن القول نستطيع

 مل اإلعالن إنفاآلخرين، مع تباديل وبشكل أخرى بسلع لبيعها حيتاجها اليت السلع جمموعة األسواق يف يعرض كان
 اليت الفرتة عن يعرب تية اآل تطوره مراحل من مرحلة كل يف وهو القدمية العصور إىل تارخيه يرجع بل العهد حديث يكن

 .واالجتماعية والثقافية البيئية ظروفها بكل يعيشها
 1و تتمثل مراحل نشاة االعالن فيما يلي :

 )1515 عشر السادس القرن بداية وحىت امليالد قبل ما:(الطابعة اآللة اخرتاع قبل اإلعالن 1-

 استخدام األثرية،وأيضا واملعابد األهرامات يف املوجودة مثل النقوش القدمية العصور يف يستعملون الناس كان حيث

 على للتدليل الناس من عدد أكرب إىل للوصول كوسائل والرموز املناداة أسلوب مث األسواق الناس
 احملالت أبواب على اإلشارات امليناء،واستخدمت إىل والبضائع السفن بوصول إبالغهم أو معينة سلعة

 محراء خطوط ذو والعمود اسكايف يعين اخلشيب صيدلية،واحلذاء يعين والثعبان الكأس فمثال املهنة نوع على للداللة
 .حالق يعين متوالية وبيضاء

 ):1785 وحىت 1600 من ة:(الطابع اآللة اخرتاع بعد اإلعالن- 2

 عام الصحف يف نشر إعالن أول ويعترب،الطابعة اخرتاع مت عندما مميزا و واحدا شكال يأخذ اإلعالن بدأ

 الكتب،األدوية،الشاي،األشياء(ومواضيعها "النصائح" اسم الوقت ذلك يف اإلعالنات على يطلق كان وقد 1625

 وبعدها للنظر امللفتة والعناوين الكبرية واألحرف األلوان باستخدام مميز بشكل وظهرت اإلعالنات تطورت مث )املفقودة
 الوسائل أكثر كانت عشر السابع القرن منتصف واألسبوعية،ويف اليومية واملنشورات الصحف يف تطبع أصبحت

 على مسجل كان فقد مكتوب إعالن أول أما السفن، وجوانب كتيبات ،ملصقات الفتات هي املستخدمة اإلعالنية
 .اإلعالن يف الكتابة استخدم من أول فهم القدماء املصريني عند الربدى قطعة

 

 32-30،ص ص 2009،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،عمان ، االعالن الفعال على مفالح الزعيب،: 1
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 الفصل االول : االعالن
 

 ):1800-1782(- مرحلة الثورة الصناعية 3
 استخدام جيعل مما التجار، بني املنافسة حدة وزادت املنتجات وتعددت اإلنتاج حجم زاد املرحلة هذه يف

 الدور بدأ هنا ومن التجارية اإلعالنات املنافسة،فظهرت حتديات أمام الفائض لتصريف حتميا أمرا اإلعالن

 .املستهلكني لدى طريقه يأخذ اإلعالين الدعائي

 :احلديثة االتصال وسائل تطور مرحلة -4
 وحتسن اإلعالن أمهية فزادت احلديثة، االتصال ووسائل والتلفاز الراديو وسائل اكتشفت عشر التاسع القرن بداية ففي

 .وجناحها وإخراجها وتصميمها حتريرها مستوى

 :األخرى العلوم تطور مرحلة -5

 لتطوير اإلعالن انطلق ومنها والرياضيات، واالجتماع النفس بعلم كاالتصال األخرى، بالعلوم االتصال مرحلة وهي

 .املستهلكني كنشاط وجوده ويثبت طريقه ويلتمس وأصوله مبادئه
:تعريف االعالن  الفرع التاين 

عرفت اجلمعية االمريكية للتسويق بانه :"عبارة عن وسيلة غري شخصية لتقدمي االفكار ، السلع او اخلدمات  -
 1بواسطة جهة معلومة و مقابل اجر مدفوع ".

على انه :"شكل من االشكال غري شخصية لالتصاالت جيري عن طريق وسيلة ) ph kotler(و يعرف -
 2متخصصة مدفوعة االجر و بواسطة جهة معلومة و حمددة ".

 "ما يلي :"االعالن هو الوسيلة املدفوعة ختلق حالة من الرضا "عن فن البيع و االعالنكما ورد يف كتاب  -

النفسي يف اجلمهور بغرض بيع او مساعدة يف بيع سلعة او خدمة معينة لكسب موافقة اجلمهور على قبول 
 3فكرة معينة "

من التعاريف السابقة نستخلص ان االعالن هو نشاط ياخذ شكل من اشكال تقدمي االفكار و السلع او  -
 اخلدمات الغري شخصية و املدفوعة االجر و بواسطة معلن حمدد و معروف و بواسطة وسيلة متخصصة .

 و استنادا هلذا التعريف ميكننا حصر خصائص االعالن كالتايل : -

 18،ص 2009،عمان،1،مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع ، ط تصميم االعالن و الرتويج االلكرتوينفداء حسني و اخرون، 1
 13،ص 2000،االسكندرية،الدار اجلامعية للنشر و التوزيع،االعالنحممد فريد صحن ، 2

99،مكتبة الجنلواملصرية،القاهرة،صفن البيع و االعالن،حممد رفيق الربقوقي و اخرون 3  
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 الفصل االول : االعالن
 

 . االعالن وسيلة اتصالية غري شخصية 

 .استخدام وسائل االتصال اجلماهريي 

 .العالن مدفوع االجر 

 . االعالن سلسلة من العمليات الفنية 

 .االعالن حيدث اثر خمتلف على اجلمهور املستهدف 

 المطلب الثاني :اهداف االعالن

ألهداف احلجر الرئيسي لتخطيط احلمالت االعالنية و أساس جناحها، لذلك ميكننا القول  أن االعالن  ايعترب حتديد 

التجاري الفعال هو ذلك اإلعالن الذي يستهدف يف األساس زيادة املبيعات عن طريق أحداث  التغيري يف السلوك 
ليه اإلعالن ارار بشراء السلعة املعلن عنها، ومن أبرز ما يهدف قالشرائي للمستهلكني  باالجتاه الذي يؤدي إىل إختاذ ال

 1:ما يلي

 تعريف اجلمهور مبنتج  جديد أو ببعض اخلصائص و املزايا ملنتج موجود ومعروف.  -

 إحداث تغريات اجيابية يف سلوك املستهلكني جتاه السلعة أو اخلدمة أو الشركة املعلن عنها.  -
 لفت انتباه الناس  إىل منتج معني و تذكريهم به و بأماكن  تواجده.  -

 احلفاظ على العمالء السابقني على األقل من أجل التقليل من التقلبات يف كمية املبيعات.  -
 تكوين فكرة معينة عن السلعة  ميكن من خالهلا  دعم  و مساندة أعمال و جهود رجال البيع. -

 تقييم أفكار و بيانات تستطيع إقناع ملستهلكني مبزايا و فوائد املنتج و بتفوقه على السلع املنافسة له. -
عرض صور أو بيانات أو رسوم أو مجل قصرية من شأ�ا خلق صورة ذهنية و إنطباع ذهين لدى  املستهلكني عن  -

 .السلعة أو الشركة 
 إثارة املستهلكني و حثهم على زيادة شراء و استهالك السلعة املعلن عنها.  -

 إغراء العمالء وجذهبم حنو السلعة املعلن عنها عن طريق الرتغيب و اإلقناع مبزاياها.  -
 اكتساب درب املنافسة بتحويل املستهلكني من السلع املنافسة إىل السلع املعلن عنها.  -

 .تعليم املستهلكني على املنافذ اجلديدة و االستخدمات اجلديدة للسلعة املعلن عنها  -

 25،ص 1997 ،عمان،دار اجملدالوي،الدعاية و االعالن و العالقات العامةحممد جودت ناصر، 1
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 الفصل االول : االعالن
 

تعريف املستهلكني بطرق  استخدام السلعة وكيفية صيانتها و فكها و تركيبها إذا كانت السلعة ذات طابع  فين.   -

 المطلب الثالت:اهمية االعالن

 خلق على اإلعالن يعمل حيث ، املؤسسة داخل النشط العنصر بأنه تروجيي كنشاط اإلعالن ىعل نطلق أن ميكن

 1ي:فيمايل أمهيته وتتمثل الزبون، طرف من املؤسسة منتجات على احلصول يف والرغبة واإلدراك الطلب

 ميول وتغري تقيم خالل من للمؤسسة بالنسبة اإلعالن أمهية تكمن : املعلومات وفريت 

 حول والبيانات املعلوماتمن  جمموعة توفري من البد احملتملني املستهلكني سلوك واجتاهات

 املنتجات خمتلف بني االختيار مشكلةل ح يف الزبون تساعد لكي املؤسسة منتجات
 . الشراء قرار اختاذ يف تساعده وكذلك

 املنافسة املنتجات من غريها عن تنافسية ميزة للمنتجات اإلعالن يعطي: اإلشباع حقيق 

 وقد للزبون املنتجات حتققها اليت واإلسهامات اخلصائص إبراز طريق عن ذلك ويكون
 .ملموسة غري أو ملموسة املزايا هذه تكون

 للمادة اجليد صميمتل اأي اإلعالن طريق عن املستهدفة ئة الفحتديد يتم :السوق طاعيةق 
 .مثال اجلنس أو السناو  الدخل حسب للزبائن املنتج توجيه خالله من ميكن اإلعالنية

 املنتجات جتنيها اليت الفوائد إبراز طريق عن املستهلكني رغبات تغري على يؤثر :التأثري سرعة 

 .اقتنائها عند للمستهلك
 بتميز املؤسسة تقوم حيث األسعار، حرب عن االبتعاد أي : السعرية غري ملنافسة ا 

 وتقدم السعر خالف الرتويج التوزيع األخرى التسويق املزيج عناصرهتا عن طريق منتجا
 الشراء مضاعفة على احلالني املستهلكني طرف من الطلب على التأثري بغرض املعلومات

 .املنتج لتجربة جدد مستهلكني واستقطاب
 

 

مذكرة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و التسيري،ختصص  ،اثر الرتويج يف حتقيق والء الزبون للمؤسسة االقتصادية اخلدماتيةميسون باخلري، 1
 45،ص 2010تسويق،جامعة قاصدي مرباحي ورقلة ،
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 الفصل االول : االعالن
 

 المبحث الثاني :انواع ووظائف االعالن ووسائله

 المطلب االول: انواع االعالن 

 جتمع اليت األطر تناسب بأقسام نوع كل ختصيص إىل املنتجون عمد فقد املتعددة،لذا بأنواعه اإلعالن يتميز
 حسب املعلن،أو نوع اجلغرايف،أو االنتشار اجلمهور،وإما نوع حبسب تكون أن إما وهي األقسام، تلك

 :يف اجلدول التايل مواألقسا األنواع تلك عرض وسيتم النشاط، اهلدف،أو الوسيلة،أو
 :انواع االعالن 1-1                                  جدول رقم

 انواع االعالن  تقسيم االعالن حبسب :
 االعالن االستهالكي اجلماعي . •  نوع اجلمهور

 االعالن االستهالكي الفئوي. •

 وسائل اعالنية مقروءة. • الوسيلة االعالنية 

 وسائل اعالنية مرئية و مسموعة. •

 وسائل اعالنية مسموعة.  •

 وسائل اعالنية مرالئية. •

 االعالن القومي . • االنتشار اجلغرايف 

 االعالن احمللي . •

 االعالن الدويل . •

 االعالن االويل . • اهلدف من االعالن 

 اعالن االختياري. •

 اعالن هبدف الثاتري . •

 الرتويج لفكرة مشروع. •

 اعالن اعالمي. • الوظائف التسويقية 

 اعالن تعليمي. •

 اعالن ارشادي. •
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 الفصل االول : االعالن
 

 اعالن تنافسي. •

 اعالن تذكريي. •

 اعالن سياحي. • االنشطة اليت متارس

 اعالن جتاري. •

 اعالن مهين. •

 اعالن صناعي. •

 اعالن زراعي. •

 اعالن احلدمات العامة. •

 اعالن تعليمي و ثقايف. •

 اعالن عقاري. •

 االعالنات الصحية. •

 اعالنات مواجهة احداث السري. •

 اعالنات احلفاظ على البيئة. •

 اعالن فردي. • نوع املعلن 

 اعالن تعاوين بني املوزع و املنتج. •

 اعالن تعاوين افقي بني جمموع شركات. •

 اعالن تعاوين راسي. •

 اعالن مجاعي. •

 
 25،ص1999 ،القاهرة، املصرية اللبنانيةدارالاملصدر :مىن احلديدي ،االعالن،
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 الفصل االول : االعالن
 

 المطلب الثاني :وظائف االعالن 

 :1تنحصر وظائف االعالن يف ثالت كالتايل 

 :للمنتج اإلعالن وظائف :أوال •

 .ومميزاهتا وخصائصها املؤسسة تنتجها اليت اخلدمات أو بالسلع واملرتقبني احلاليني املستهلكني تعريف -

 .واملستهلك املنتج بني واتصال وصل حلقة اإلعالن يكون اجملال هذا ويف
  املؤسسة تنتجها اليت واخلدمات السلع على وتنشيطه الطلب زيادة يف اإلسهام -

 توفري طريق عن املستهلكني من أكرب عدد واجتذاب املنتجني بني املنافسة زيادة إىل اإلعالن يؤدي -
 .املستهلكني ورغبات حاجات مع تتناسب وتشكيل تنويع سياسات وفق الكميات

 :للمستهلك اإلعالن يؤديها اليت الوظائف :ثانيا •
 ة :الشرائي قراراته اختاذ يف املستهلك إليها حيتاج اليت للمعلومات رئيسا مصدرا يعترب اإلعالنان 

 .ومنافعها ومزاياها املختلفة وأصنافها املنتجات عن معلومات ملستهلكل  يوفر فاإلعالن-  

 .املختلفة االستهالكية والرغبات احلاجات تليب اليت املنتجات اإلعالن يقدم -
 .االستهالكية أذواقهم مستوى من يرفع مبا املستهلكني وتعليم لتثقيف فعالة وسيلة اإلعالن يعترب -

  :للموزع اإلعالن وظائف -ثالثا •

 :يف تتمثل واليت)جتزئة أو مجلة جتار كانوا سواء(للموزعني األساسية الوظائف من عددا للموزع اإلعالن يؤدي
 .لعمالئه املتجر يقدمها اليت اخلدمة أو السلعة ملميزات اإلعالن عرض نتيجة املتجر إىل العمالء اجتذاب -

 .املتجر يف البائعني مهمة وتسهيل التجزئة تاجر وقت توفري -
 م.أذهانه يف اخلدمة أو السلعة عن اجلمهور أفراد حيملها اليت اإلجيابية الصورة وتعزيز بناء -
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 الفصل االول : االعالن
 

  و العوامل المؤثرة على اختيار الوسيلة  المطلب الثالت :وسائل االعالن

 الفرع االول :وسائل االعالن و مميزاهتا و عيوب كل وسيلة:
 1 :تنقسم وسائل االعالن اىل قسمني:1-1

 أ:الوسائل املسموعة و املقروءة :و تتمثل فيما يلي 

 : املنتج( اإلعالن بالنشاط املهتمني مجيع من خاصة أمهية إعالنية كوسيلة الصحف حتتل حيثالصحف 

�ا أل املستهلك قبل من عليها احلصول وميكن كبري بشكل متوفرة وهي املستهلك) و اإلعالنية وكالة املوزع
 .معتربة تكلفةذات 

  اجملالت: ان صفحات اجملالت ال تكون مزدمحة بالكثري من احملتويات و االعالنات املتنوعة و ذلك تكون
فرصة االعالن فيكسب فرصة القارئ االكرب كما ان اجملالت تطبع عادة من الورق اجليد مما يسمح لالنتاج 

 اجليد لالعالنات خصوصا اذا كانت ملونة .
و جند انواع من اجملالت من حيث صدورها فهناك جمالت اسبوعية و اخرى  -

 شهرية و فصلية كما جند ايضا جمالت سنوية.
  الطرقات و وسائل النقل :تعترب الطرقات من الوسائل العامة لنشر االعالنات اليت يراها اجلمهور املارة و يتخد

االعالن يف الطرقات اشكال متنوعة امللصقات و املنقوشات و الالفتات و كذلك على منت وسائل النقل 
 كاحلافالت ......

  الربيد املباشر :يعتمد وصول الرسالة االعالنية و جناحها اىل اجلمهور املستهدف على دقة امساء و عناوين
قائمة العمالء و على مدى كفاءة الربيد يف توصيل لربسالة و يتخد االعالن عرب هذه الوسيلة االشكال التالية 

:بطاقات الربيد ،الكاتالوجات ،و الكتيبات،كما تستطيع املؤسسة ان ترسل منادج من منتجاهتا اىل الزبائن 
 عن طريق الربيد بغرض االطالع عليها .

 ب:الوسائل املسموعة و املرئية:و تتمثل فيما يلي :

43 فداء حسین ،مرجع سبق ذكره ، ص  1  
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 الفصل االول : االعالن
 

  التلفزيون :يعترب التلفزيون من اهم الوسائل االعالنية املتاحة ،فقد تعددت حمطات البث التلفزيوين و ميكن من

خالل االعالن يف التلفزيون تقدمي الرسالة االعالنية بالكلمات املرئية و املسموعة و تقدم معززة بالصور امللونة 

 مع استعمال مؤشرات ضوئية و صوتية لشد انتباه املشاهدين للرسالة االعالنية 

 :و من خالهلا ميكن نقل االعالن اىل مجهور واسع و الصحف جبانب املستخدمة الوسائل أقدم تعترب االذاعة 

منتشر يف مناطق عديدة و متباعدة و يف وقت قصري،و يقدم االعالن يف هذه الوسيلة بكلمات عادية و القاء 
متميز و يصاحب تقدمي االعالن مؤشرات صوتية معينة لتهيئة ذهن اجلمهور الستقبال الرسالة االعالنية و 

 خلق جو مناسب القناع اجلمهور لسماع االعالن .

  السنما:يؤثر االعالن يف السنما على االفراد عن طريق املؤثرات املسموعة و املرئية الثابتة و املتحركة و يعتمد

جناح املعلن يف حتقيق االهداف الذي يسعى اليها من االعالن عن طريق السنما على درجة قدرة االعالن يف 
استحواذ على انتباه رواد دور العرض الذين يدخلون دار العرض ،لذلك جيب ان يكون االعالن يف دور 

 العرض مصمما كما جيب بشكل دقيق او ينسجم مع اجلو النفسي للجمهور لكي حيقق اهدافه.
  االنرتنيت :يف االونة االخرية جلات املؤسسات اىل وضع اعالناهتا يف االنرتنيت عالوة عن املعلومات االخرى

املتعلقة بالشركة و خدماهتا .....و لكل شركة يف خدمات االنرتنيت و قد اصبح وسيلة لنشر االعالنات 
باختالف انواعها و من خالهلا تستطيع ان تكون التغطية لالعالن عن طريق نطاق دويل كما ميكن ملستخدم 

االنرتنيت ان يتمتع جيدا يف االعالن و ياخذ الوقت الذي يريده و يستطيع الرجوع اليه،و تظهر االعالنات 
 بصورة جمسمة و بااللوان و احلركة و الصوت 

 :مميزات و عيوب وسائل االعالن  1-2
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: مزايا و عيوب وسائل اإلعالن  2-1جدول رقم

 انواع االعالن مكامن الضعف (العيوب) مكامن القوة (املزايا) الوسيلة

. القدرة  على ضمان  تغطية  التلفزيون

واسعة  

. إمكانية ابتكار و تقنية عالية يف 

إنتاج و إخراج اإلعالن  

.ميكن أن يكون صديقا محيما 
للمشاهد حبكم توفر طابع 

االتصال املباشر تقريبا 
.استخدام مكثف لتقنيات األلوان 

و اإلثارة  
 .مسل حبكم تنوع براجمه. 

. عايل التكلفة  

.غري انتقائي عكس الربيد املباشر  

. قصر حياة الرسالة اإلعالنية د 
. التكرار املستمر للرسالة اإلعالنية 

النمطية قد يبعث إىل امللل  و الضجر.  
. إخراج اإلعالن التلفزيوين يتطلب 

توفري قدرات ومواهب خاصة، قد ال 
 تكون دائما متوفرة. 

 العرض: طريقة من حيث1-

 توجه : املباشر إلعالن ا -

 للمشاهدين مباشرة الرسالة
 .املنتج الستخدام

  إظهار:إلعالن الدرامي ا -
 قصة يف اإلعالنية الفكرة

 .املنتج مزايا توضح درامية
 يكون :احلواري إلعالن ا -

 على الطرفني بني حمادثة
ومزاياه  املنتج

 :املتحركة إعالن الرسوم -
 يف املتحركة الرسوم يستخدم

 .املنتج عرض
 نطاق -من حيث2

  اجلغرايف:
 حملي اعالن -

 عام اعالن -
 إعالنية شبكة يف اعالن -

 متخصصة

. تكلفة واطئة نسبيا   الراديو

. تكرار مكثف للرسالة 

. عدم وجود رؤية مرئية لإلعالن 

اإلذاعي  

 كلمة اإلعالن -1

اإلعالن  - يبث وموسيقى
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. غري انتقائي عكس الربيد املباشر   .واسع االنتشار ومتنقل

. صعوبة اسرتجاع اإلعالن عند 
 الضرورة.

 هلذا مصاحبة ويكون للمنتج

 لرتسيخها اإلعالن موسيقى
 .املستهلك ذهن يف

  : الواحدة اعالن الدقيقة
موقف  أو قصة .عرض

 يف اإلعالنية الرسالة وإيصال
 · .واحدة دقيقة

 هذا يعتمد:اعالنشخصية
 على تقدميه يف اإلعالن

قبل  من معروفة شخصية
اجملتمع. 

 

. سهولة االنتقاء لقطاعات دون  المجالت
غريها  

.إمكانية عرض معلومات تفصيلية  
 . سهولة الرتكيز اجلغرايف 

. صعوبة عرض السلعة و جتسيدها  
. ال يوجد حوار إقناعي ترغييب  

. عدم القدرة النسبية على تكرار 
 الرسالة.

 : اهلدف من حيث
 مواضع تغطي :لعام ا -

 معظم اهتمام متثل عامة
 .األفراد

 لفئة موجهة وهي :- اخلاص
وموضوعا متخصصة  معينة

 مثل زهرة اخلليج.
  الصدور تاريخ حيث

 - جمالت أسبوعية
 جمالت شهرية -

 جمالت فصلية -
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 جمالت سنوية -

.  اختيار جغرايف للمنطقة   الصحف

.  قلة  التكاليف  
 . تغطية واسعة

. قصرية حياة الرسالة اإلعالنية  

. عدم وجود تقنيات إنتاجية و 
إخراجية  عالية. 

 . ضعف احلركة و انعدام الصوت.

 بيع مثل :املبوبة اإلعالنات

 وتوظيف العقارات
 دليل:االعالنات االدلة

 الصادرة والكتب معارض
  .حديثا

 .تعازي: اعالنات الوفاة
اعالنات اجتماعية :زفاف و 

جناح. 
 

البريد 

 المباشر

. انتقائيا يسهل حصر نتائجه  

. قليل التكلفة  ومباشر و 
شخصي  

 . تفصيلي 

. حمدود االنتشار حبكم القوائم املرسلة 

إليها الرسالة اإلعالنية 
. عدم دقة القوائم  يف كثري من 

 احلاالت.

 

. عايل التكلفة يف الوقت الراهن   . عايل التقنية و مثايل و انتقائي  االنترنت
 . حمدود االنتشار يف الوقت الراهن. 

 
 

 ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،عمان الرتويج و االعالناملصدر : بشريعباس العالق و علي رباعية  ،
. 315، ص 1998،
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 الفصل االول : االعالن
 

 الفرع الثاين : العوامل املؤثرة على اختيار الوسيلة االعالنية 

 1هناك جمموعة من العوامل اليت ثاثر على اختيار الوسيلة االعالنية و نذكر منها :

-هدف الرسالة اإلعالنية:  إذا كان اهلدف هو الوصول إىل أكرب شرحية ممكنة من املستهلكني فقد يكون من املفضل 
استخدام اإلعالن التلفزيوين، أما إذا كان اهلدف هو الوصول إىل حمرتيف التصوير ميكن اإلعالن عن آالت التصوير يف 

الصحافة املتخصصة.  
مثال إذا كانت الغالبية العظمى من املستهلكني احملتملني جتهل القراءة أو ال تقرأ  - خصائص املستهلكني املستهدفني: 

الصحف فلن حيقق اإلعالن الصحفي هدفه يف هذه احلالة. 
يف حال السلع الصناعية يفضل استخدام اجملالت املتخصصة بينما يفضل استخدام  - طبيعة املنتج املعلن عنه:

التلفزيون يف حال املنتجات االستهالكية. 
- التكلفة: تلعب التكلفة دورا مهما يف اختيار الوسيلة اإلعالنية ولكن من اخلطأ النظر إىل التكلفة بشكل معزول عن 

املرودية فقد تكون تكلفة محلة إعالنية تلفزيونية أعلى من تكلفة محلة إعالنية صحفية ولكن قد يصل اإلعالن 
التلفزيوين إىل عدد أكرب بكثري من املستهلكني.  

-متطلبات الرسالة اإلعالنية: قد حيتاج إيصال فكرة الرسالة للجمهور إىل استخدام بعض املؤشرات اليت ميكن أن 
ال بد من استخدام  تتوفر يف بعض الوسائل األخرى فمثال قد تتطلب الرسالة وجود الصوت والصورة واحلركة وهنا

   .التلفزيون أو السينما إليصال الرسالة 
 

 
 

 
 

 
  

 264،ص 2000  ،دار الرضا للنشر ،دمشق ،االساليب احلديثة يف التسويقحسني علي ، 1
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 الفصل االول : االعالن
 

 المبحث الثالث:الحملة ااالعالنية و فعالية االعالن

احلملة اإلعالنية هي "جمموعة من اجلهود اإلعالنية املتكاملة اخلاصة بسلعة أو خدمة معينة و اليت تغطي فرتة زمنية 
،فان التخطيط و التصميم اجليد للحمالت 1"معينة و حتتوي على عدد من الرسائل هلا هدف أو مضمون مشرتك

 االعالمية و كذا تنفيذها و متبعاتعا و تفييمها تعد من املتطلبات الرئيسية لنجاح النشاط االعالين .

 المطلب االول :تخطيط الحملة االعالنية

إن ختطيط احلملة اإلعالنية هي اخلطوة األوىل اليت من خالهلا توجه اجلهود لتحقيق األهداف اإلعالنية احملددة - 

سنتعرض لبعض األساليب املعتمدة يف ختطيط احلملة اإلعالنية و كذا طلب مسبقا من قبل املنظمة، ومن خالل هذا امل
ألهم اخلطوات و املراحل اليت متر هبا.  

الفرع االول : أساليب ختطيط احلملة اإلعالنية: 
 2  هناك ثالث اساليب لتخطيط احلملة االنتخابية و هي كالتايل:

) :  و مبقتضى هذا األسلوب يتم توجيه احلملة اإلعالنية إىل  Continuous plan. أسلوب اخلطة املستمرة (1
اجلمهور بصفة عامة طول مدة احلملة، وقد   تكون الرسالة اإلعالنية واحدة ال تتغري أثناء تلك املدة، و تتضمن من 

البيانات  و املعلومات ما يتكرر نشره يف الوسائل اإلعالنية  املختارة، أو قد تتناول احلملة جمموعة من الرسائل ترتكز  
كل منها على فكرة إعالنية معينة و ال عالقة بني  الواحدة  منها األخرى، إال أ�ا تصدر من معلن واحد.  

 و يتناسب هذا األسلوب مع السلع ذات اجلمهور العام الذي يشمل كافة فئات اجملتمع و اليت يكون الرتكيز فيها  
على نقاط بيعية حمددة و سهلة وكما يستخدم   يف حالة اإلعالن عن اسم املنظمة خللق رأي عام مؤيد  هلا 

 و صورة ذهنية حمببة إىل اجلماهري  بوجه عام.  

)  : و يصلح هذا األسلوب  للشركات اليت تتبىن مفهوم قطاعية  Wear - Out Plan. أسلوب اخلطة اجملزأة (2

السوق  وتقوم خبدمة أكثر من هدف سوقي يف  نفس الوقت، ومن مث فإن مستهلكيها ميكن تقسيمهم إىل فئات  
متباينة، تشرتك   كل فئة أو جمموعة يف عدد من اخلصائص، ومن مث يتم إعداد رسالة  إعالنية لكل فئة أو قطاع 

 423،ص2001 ،مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية ،القاهرة،التسويق وجهة نظر معاصرة  عبد السالم ابو قحف، 1
 256-255محمد فرید الصحن ،مرجع سبق ذكره،ص2  
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 الفصل االول : االعالن
 

مستهدف، و حتتوي كل رسالة على جمموعة من املعلومات، ونقاط الرتكيز ختتلف  عن اجملموعة األخرى، و ذلك 
حسب طبيعة اجلمهور املستهدف وخصائصه، ومن مث جتزأ احلملة إىل عدة جمموعات حبيث تقوم كل جمموعة مبحاولة  

التأثري على قطاع معني من املستهلكني.  

): و يقوم هذا األسلوب على أساس جمموعة من األفكار  Campaign plan. أسلوب اخلطة املتكاملة ( 3

تعمل كل منها على حتقيق هدف مرحلي أو جزئي. و لكن  يف إطار هدف واحد  يف النهاية  تعمل احلملة على 
حتقيقه، ومن مث يقسم اهلدف العام  إىل جمموعة من األهداف الفرعية حبيث تعد جمموعة من الرسائل اإلعالنية حتتوي 

كل رسالة على فكرة معينة، و تقوم  مبعاجلتها و يكون  هناك نوعا من التتابع  يف  األفكار حىت إذا ما اكتمل تنفيذ 
 احلملة اإلعالنية تكون جمموعة األفكار قد حققت اهلدف النهائي من احلملة. 

الفرع التاين : خطوات و مراحل ختطيط احلملة اإلعالنية :  
 1إن اخلطوات األساسية اليت تتبع لضمان ختطيط فاعل للحملة اإلعالنية هي كاأليت:

تقييم الفرصة اإلعالنية: و قبل البدء يف عملية ختطيط احلملة اإلعالنية ال بد على املعلن أن يقرر ما إذاكان  .1
 اإلعالن سوف يلعب دورا يف وضع تسويقي معني و هناك مخس شروط حتكم الفرصة اإلعالنية هي :

  وجود طلب أويل واعد. 
  .احتمال جيد لتمييز السلعة، فاإلعالن حيقق جناحات أكرب إن ركز على التمييز يف السلعة املعلنة 

 .وجود مزايا خفية، فاإلعالن يلعب دورا مهما يف بناء ارتباطات ذهنية حول املزايا املخفية للسلعة 
  .وجود دوافع شراء عاطفية قوية 

  .تتوفر األموال الالزمة 

 ليل السوق: و تفيد هذه اخلطوة يف اإلجابة على السؤالني التاليني: تح .2

  أين حنن اآلن ؟ 

 اذا حنن هناك ؟ مل 

 .244،ص 1998بشري العالق, علي حممد ربابعة, الرتويج و اإلعالن ( أسس نظريات و تطبيقات), دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, عمان, 1
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و حتديد السوق املستهدفة للسلعة تعد غاية يف األمهية يف هذه اخلطوة فبمعرفة خصائص املستهلكني  يف ذلك 
السوق تبدأ عملية ختطيط احلملة اإلعالنية للوصول إليهم و التأثري على سلوكاهتم االستهالكية مبا حيقق األهداف 

املنشودة، و اإلعالن  املبدع هو اإلعالن املتسائل دائما و الذي  ميكن تصور تساؤالته يف الدائرة  الذهنية التالية: 
 

 : الدائرة الذهنية للمزيج اإلعالين. 1-1الشكل رقم
 

 

 

 

 

. 243املصدر : بشري العالق و علي ربابعية، مرجع سبق ذكره، ص

حتديد أهداف اإلعالن : إن حتديد أهداف املنظمة هو األساس الذي يتم منه اشتقاق أهداف التسويق، مث  يتم .3
حتديد أهداف اإلعالن من هذه األهداف التسويقية املتعددة للشركة، والبد من  حتديد أهداف اإلعالن بصورة حمددة 
ودقيقة حىت  ميكن استخدام هذه األهداف يف تقييم اإلعالن عقب تنفيذ كذلك إذا تعددت أهداف احلملة اإلعالنية 

 فال بد  من ترتيب  هذه األهداف  وفقا ألمهيتها النسبية إىل
 1أهداف طويلة، ومتوسطة، وقصرية األجل.

وضع ميزانية اإلعالن : إن حتديد خمصصات اإلعالن ترتبط باألهداف اليت تسعى  احلملة لتحقيقها وكذا .4
طبيعة السلعة املعلن عنها و السوق املستهدفة باإلعالن، وهي ترتبط أيضا بالزمن، إال أنه البد  أن تراجع 

دوريا نتيجة للتغريات اليت حتدث يف البيئة التسويقية، أي أن هذه امليزانية البد أن تكون تفصيلية وموضوعية 
 : يتكفي إلجناز األعمال املتضمنة يف برامج احلملة اإلعالنية، وأهم طرق حتديد خمصصات اإلعالن ه

  حديد نسبة معينة من مبيعات العام املاضي 
 ديد نسبة معينة من املبيعات املرتقبة (احملتملة) تح 

 359، ص 2001، االسكندرية،  ، الدار اجلامعية اإلعالن و دوره يف النشاط التسويقي إمساعيل السيد،  1
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 صيص  مبلغ يكفي للصرف على املهمة املراد حتقيقها. تخ 
 ديد مبلغ على أساس ما ينفقه املنافسون على اإلعالن تح 
 املزج بني الطرق السابقة. 

تطوير اإلسرتاتيجية اإلعالنية : و تتعلق  هذه اخلطوة بالقرارات  الفنية املتعلقة بإعداد الدعاوي اإلعالنية، و .3

بتصميم النواحي الفنية و اإلبتكارية اخلاصة باإلعالن و إخراجه، وكذا  القرار باختيار الوسائل اإلعالنية و خطوات 
عملية االختيار  و معايريه أو اختيار الوكالة اإلعالنية يف حالة إسناد مهمة التنفيذ إىل جهة خارج  املنظمة.  

.التنسيق بني اإلعالن و أنظمة الرتويج و التسويق  األخرى : لكي حيقق اإلعالن أهدافه املرسومة و يكون فاعال 4
ومؤثرا، حيتاج إىل دعم فاعل من قنوات التوزيع و كذا من املكونات الغري اإلعالنية للتنظيم التسويقي، وهذا التكامل و 

 التعاون تقع مسئوليته على كاهل املعلن. 
.تقييم نتائج اإلعالن: يكون اختيار احلملة اإلعالنية من أجل استغالل نتائجها يف تصحيح وتعديل مسار احلملة 5

اإلعالنية، ويكون هذا االختيار قبل اختيار وسيلة اإلعالن.  

 و الرسالة االعالنية  المطلب التاني :تصميم الحمالت االعالنية

   الفرع االول :تصميم احلملة االعالنية 

كاسم و ليس كفعل يعين شيئني، األول عملية ترتيب  عناصر اإلعالن  و الثاين  اجلهود الكامنة وراء  ان التصميم 
هذا الرتتيب،  و اليت تؤدي إىل إنتاج الوحدة أو اهليكل املرغوب  لإلعالن أما كفعل فإن التصميم يعين تنظيم وترتيب  

  .وعرض  اإلعالن   بشكل ابتكاري لتحقيق غرض حمدد

إن عملية تصميم اإلعالن من الناحية الفنية تساهم  إىل حد كبري يف جناح اإلعالن و يف حتقيق األهداف اإلعالنية، و 

حتتاج هذه العملية جبانب اخلربة الفنية للمصمم إىل املعرفة  مببادئ و نظريات علم النفس و العلوم السلوكية و 
 1..التأثري على نفسية املستهلك و إحداث األثر املطلوب و من مت االتصاالت حىت ميكن من خالل التصميم 

 
 

 

 
 362نفس المرجع  1 

 
32 
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 الفرع الثاين : الرسالة االعالنية 

الرسالة اإلعالنية هي مزيج متجانس  و مدروس من  الكلمات و األصوات و احلركات و اإليقاعات، و 

 علىعالنية اإل الرسالة وحتتوي إرساله، املراد  االعالن وشكل مضمون كما ا�ا اللمسات املرئية املباشرة و غري املباشرة
:1 

  اخلدمة أو السلعة عن بيانات-
وظائف  أو ومواصفات خصائص -

 املشرتين حث إىل دفته أخرى معلومات مع التوزيع وأماكن السعر عن معلومات أيضا الرسالة تتضمن قد كما-
  .املنافسة البدائل من غريها على عنها املعلن اخلدمة أو السلعة تفضيل على احملتملني

 ما نذكر الشروط هذه ومن الفعالية تضمن حىت الشروط بعض وتوافق حترتم أن اإلشهارية الرسالة وعلى
 : يلي

 .االنتباه جذب -
 .اإلشهار أهداف مع التوافق -

 .املفهومة والعبارات البسيطة األلفاظ استخدام خالل من وذلك الفهم سهولة -
 -اشارت بواعث الشراء.

 المطلب الثالت : تقييم الحمالت االعالنية (تقييم فعالية النشاط االعالني )

يقصد بتقييم احلملة اإلعالنية حتديد مدى جناح النشاط اإلعالين يف حتقيق األهداف املرجوة منه، أو تقييم كفاءة 
النشاط اإلعالين بغرض معرفة:  

- هل أدى اإلنفاق على اإلعالن لتحقيق األهداف املرغوبة.  
- ما هو التغيري املطلوب يف اإلعالن  لزيادة كفاءته  و بالتايل زيادة مبيعات املنظمة و قياس فعالية نشاط اإلعالن يتم  

. قبل القيام باإلعالن لتقييمه و حتديد الدرجة املتوقعة لنجاحه  يف حتقيق األهداف أو الفعالية  املتوقعة لإلعالن، 1
وذلك قبل  القيام باإلنفاق الفعلي على اإلعالن.  

90،ص2007،جامعة قسنطینة،واقع و اھمیة االعالن في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة  لیلي كوسة، 1  
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. بعد القيام باإلعالن لتقييم األداء اإلعالين الذي مت و مقدرته على حتقيق األهداف  و الثغرات اليت وجدت به و 2

أسباهبا، مما يساعد يف االستفادة من ذلك يف عملية ختطيط النشاط اإلعالين للفرتات املقبلة.  

 الفرع االول :االعالن كعملية اتصال 
التسويقي ومتغري أساسي ملزجيها التسويقي، فلكي نبيع ال نكتفي  متثل سياسة االتصاالت للمؤسسة عنصر لنشاطها

بتوفري منتوج ذو جودة  معينة و بسعر معني و باستعمال قناة توزيعية معينة، بل جيب أن نصحب هذا املنتوج 
مبجموعة اتصاالت مرتبطة  فيما بينها من أجل التعريف باملنتوج وقبوله من طرف السوق املستهدف.  

و ميكن فهم عملية االتصال، و اليت  تعترب أحد اجلوانب األساسية اليت ينطوي عليها اإلعالن من خالل 
النموذج األيت :  

 عملية االتصال  :2-1 رقم شكل

 

 

 

 

. 70ص ،القاهرة ، توزيع مكتبة كوميت، هندسة االعالن  و العالقات العامة ،املصدر : عبد السالم أبو قحف 

و يف ضوء هذا النموذج جيدر االشارة إىل أن العوامل التالية تعترب العوامل األساسية  يف التأثري على مدى فاعلية 

 1االتصال وهي كاأليت : 

جيب حتديد هدف معني جلهود االتصال املبذولة يف شكل استجابة مطلوب حتقيقها من  : هدف الرسالة .أ

   أم الثالثة معا ؟ !!الرسالة، مبعىن هل  سيكون اهلدف هو االخبار، أم التشجيع أم التذكري

فهدف الرسالة يؤثر بشكل واضح على حمتواها وطريقة إرساهلا.  

70،ص1999 ،، توزيع مكتبة كوميت ،القاهرة، هندسة االعالن  و العالقات العامة  أبو قحف عبد السالم   1  

 

 

 

 

 

 

 

              

             

 

 الوسيلة  اجلمهور "االستجابة"

 معلومات مرتدة 

 املصدر  صياغة الرسالة
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حيث  جيب حتديده بشكل دقيق، وهو عامل  مؤثر على الرسالة من : اجلمهور املستهدف  (القطاع السوقي) .ب

 املضمون و أسلوب االرسال. 

  ميكن أن يؤثر على درجة االستجابة للرسالة،و يكون ارتفاع درجة املصداقية فعاال يف :مصداقية املصدر .ت

إحداث االثر املطلوب يف حالة السلع اجلديدة بصفة خاصة، و مصداقية املصدر حتكمها عدة عوامل من 

 بينها : اخلربة و الثقة و االلتزام  و القبول. 

 الفرع التاين:فعالية  النشاط االعالين و العوامل املؤثرة فيه 

 اوال :فعالية النشاط االعالين 
يعترب اإلعالن أحد وسائل حتريك الطلب. ويف حاالت نادرة جدا ميكن أن يكون هو الوسيلة الوحيدة يف حتريك -

الطلب خالل مدة زمنية معينة وتشري هذه احلقيقة إىل صعوبة تقومي فعالية اإلعالن. فغالبا ما يصاحب اجلهود 
اإلعالنية تغري يف سعر السلعة أو يف قنوات التوزيع أو جهود الرتويج األخرى كذلك تصاحب اإلعالن ظهور إعالنات 

املنافسني. 
وبغض النظر عن هذه املصاعب فانه ميكن استخدام أحباث اإلعالن لقياس فعالية اإلعالن قبل وبعد نشره. 

 1و تتلخص هذه االحباث فيما يلي :
 :أ: األحباث قبل اإلعالن

- طريقة قائمة االستقصاء: 1
هذه أبسط وأرخص وسيلة لقياس فعالية اإلعالن. حيث يقوم املعلن بعرض اإلعالن ليحكم عليه فرد أو جمموعة من 

األفراد الذين يقومون بتقومي اإلعالن طبقا لعدد من العوامل اليت أعطيت أوزانا طبقا ألمهيتها، ومنها ميكن احلصول 
على املعدل اإلمجايل الذي على أساسه يقوم اإلعالن.  

 -اختبار احمللفني:  2
يف هذا األسلوب ، يطلب من جمموعة من املستهلكني تقومي اإلعالن ويكون التقومي مبنيا على أساس مقارنة إعالنني 

أو أكثر ويتباين التقومي من أبسط صوره (أحب أو ال أحب)إىل تقومي اإلعالن على أساس من العوامل مث تقومي 
اإلعالنات حسب أمهيتها أو معدالهتا . 

 214ص ،2006 دار المناھج،  عمان، التسویق المعاصر المباديء النظریة والتطبیق،عبد العزیز،مصطفى أبو نبعة،   1
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ويشكل هذا األسلوب حتسنا عن طريق االستقصاء فهو يتميز بالسرعة والدقة إال أنه يأخذ عليه من ناحية أخرى ،أنه 
خيشى أن يتصرف احمللفني كخرباء إعالن ال كمستهلكني وحيبون إعالنا ال يرتك انطباعا جملرد أ�م جيب أن حيبوه أو قد 

حيبون إعالنا ال يرتك انطباعا قويا لدى املستهلك. 
-اختبار اإلدراك والتذكري:  3

يف اختبار اإلدراك : يعرض اإلعالن على عينة من املستهلكني مث يسألون عن اإلعالنات اليت أدركوها أو 
تذكروها.ويعتمد هذا االختبار على مقدرة املستهلك على التعرف على اإلعالنات اليت يدعي أنه رآها أثناء االختبار، 

بينما يف اختبار التذكري: يطلب املقابل من املستهلك أن يذكر اإلعالنات اليت رآها يف الوسيلة اإلعالنية.  
 :ب: اختبارات ما بعد اإلعالن

- اختبار اإلدراك والتذكر :  1

متت اإلشارة إىل هذا االختبار سابقا، وهو يقيس مدى اإلدراك لإلعالن أكثر منه مدى تأثر املستهلك باإلعالن كما 

أنه خيضع ملدى قدرة املستهلك الفعلية يف التذكري واإلدراك. 

-االختبار املتالزم:  2

يستخدم هذا االختبار إلعالنات الراديو والتلفزيون حيث يقوم الباحث يف وقت بث اإلعالنات باالتصال بعينة من 
ربات البيوت ويسأل فيما إذا كان التلفزيون أو الراديو مفتوحا ، وما هو نوع الربنامج الذي يشاهدون أو يستمعون إليه 

 ومن هم املشاهدون أو املستمعون ، وما هي اإلعالنات اليت شاهدوها أو مسعوها.
-اختبار سجل املبيعات:  3

يعترب أهم االختبارات وأكثر فعالية ألن اهلدف األخري من اإلعالن هو زيادة املبيعات.  
ولكن يصبح إجراء مثل هذا االختبار صعبا إذا كانت الشركة تبيع عدة منتجات وتستخدم عدة إعالنات. وكذلك 

تبدو الصعوبة واضحة حيث أن املبيعات احملققة تكون نتيجة عدة عوامل، اإلعالن واحد منها. ومن الصعوبة مبكان 
افرتاض أو جعل العوامل األخرى ثابتة، فضال عن صعوبة حتديد فرتة االختبار املناسبة. 

وعلى العموم يفضل استخدام هذا االختبار يف احلاالت اليت يتم فيها شراء السلعة فور ظهور اإلعالن. 
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ثانيا:العوامل املؤثرة على فعالية اإلعالن 

 1تتأثر فعالية اإلعالن مبجموعة من العوامل:

- البيئة:  1

حتدد البيئة الفرصة التسويقية املتاحة وتبلور األهداف التسويقية للمنظمة اليت يسعى اإلعالن إىل حتقيقها وأهم عناصر 

البيئة هي:  

أ- الدميغرافيا: تشمل العوامل السكانية فيما خيص حجمهم وتركيبهم، املستوى التعليمي ، الديانة، احلالة االجتماعية 

 .........

فاهلدف األساسي لإلعالن هو إحداث تغيري يف سلوك املستهلك وهذا ال يتم إال حبصول املعلن على املعلومات 

الكافية عن رغبات واجتاهات املستهلكني ليضفي عليها طابع الواقعية يف جمارات أهوائهم ورغباهتم.  
ب – اجملتمع: 

للمجتمع تأثري على تكوين أمناط حمددة للسلوك بني أفراده واإلعالن يهتم بدراسة العوامل االجتماعية وحتديد أبعاد 
التفاعل بني أفراده وأمناط السلوك واليت هلا تأثري على السلوك االستهالكي الذي ميثل جمال االهتمام الرئيسي عند 

ختطيط النشاط اإلعالين إضافة إىل ما للتقاليد واحملاكاة واملودة من تأثري على السلوك االستهالكي.  
ج - العوامل االقتصادية:   

تكمن فعالية اإلعالن يف ضرورة اإلملام باقتصاديات اجملتمع وما يطرأ عليها من منو وتغيري يف حجم االستهالك وامليل 
لالدخار وامليل االستهالكي والدخل الفائض .... 

د- العوامل الثقافية:  

أكدت االجتاهات السلوكية احلديثة أن السلوك العام يتأثر خبصائص ثقافة اجملتمع الذي يعيش فيه ولذا فمن الضروري 

االستناد على تلك املفاهيم الثقافية عند ختطيط وتصميم وإخراج اإلعالن.  
 

 

347 ،ص2001 ،دار زهران للنشر، عمان  ، التسويق يف املفهوم الشاملزكي خليل املساعد ،  1  
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ه- العوامل التكنولوجية:  

إن التغيري يف الوسائل له تأثري على اإلنتاج واملنتجات ويؤثر على التوزيع حيث يساعد على تطوير وسائل املواصالت 

وطرق االتصال وبالتايل يسهل عملية نقل وسائل اإلعالن.  
و- العوامل القانونية:  

ينبغي أن ال يتجاهل املسؤولني عن اإلعالن التشريعات والقوانني اليت تنظم ممارسة النشاط اإلعالين وتلك اليت تنظم 
احلياة فهناك قوانني حتد من التضليل والغش وخداع املستهلك.  

- املنتجات:  2
كلما كانت السلعة أو اخلدمة أو الفكرة تشبع حاجة املستهلك وتتميز جبودهتا وانطباق مواصفاهتا مع أذواق 

املستهلكني ورغباهتم كلما ساعد ذلك على جناح اإلعالن. 
- تصميم اإلعالن: 3

إن تصميم اإلعالن يعد من العوامل املهمة اليت تسهم يف فعالية اإلعالن أو تتسبب يف فشله وان كان هذا ال يعتمد 
فقط على املوهبة الفنية أو جمرد اإلبداع يف اإلخراج ولكن يتطلب معرفة األساليب النفسية املؤثرة يف سيكولوجية 

. املستهلك وزيادة احتمال تأثره االجيايب باإلعالن

الفرع الثالث :شروط جناح االعالن  

 1هناك عدة شروط جيب ان تتوفر لضمان جناح االعالن و هي كالتايل :

أن تكون لغة اإلعالن سهلة وواضحة وبعيدة عن الغموض والتعقيد وصعوبة التفسري وأن تكون دقيقة ال حتتمل −أ

أكثر من تفسري. 

استخدام األسلوب العلمي للتعرف على املستهلك أو املستعمل املزمع اإلعالن له من حيث ثقافته وحالته  − ب 
االجتماعية وعاداته وسلوكه وتعليمه وقدراته املالية واجتاهاته لكي يصمم اإلعالن مبا يتناسب ومتطلبات املعلن له. 

 175،ص 2004 ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاهرة ،،فن االعالن عبد احلكيم امحد اخلزايف  1
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مراعاة  − أن تكون املنتجات املعلن عنها ذات فائدة حقيقية للمستهلك أو املستعمل وهو حباجة إليها.   د−ج
تصميم وإخراج الرسالة اإلعالنية حبيث تكون قادرة على جذب انتباه القارئ أو املستعمل أو املشاهد وإثارة اهتمامه 

حملتوياهتا وترغيبه وحثه على الشراء. 

 أن حتظى الرسالة اإلعالنية بثقة قرائها أو سامعيها أو مشاهديها . −ه

االمتناع عن كل ما يؤدي إىل اإلساءة إىل الرأي العام سواء من الناحية الدينية أو التقاليد االجتماعية أو العادات −و

وجتنب اخلروج عن اآلداب العامة واألعراف االجتماعية . 

سعة انتشار وسيلة اإلعالن حيث ميكن أن يصل اإلعالن إىل أكرب عدد من اجلمهور. −ز

مراعاة الصدق واألمانة يف كل ما يعرض وذلك بعرض احلقائق الصرحية فقط. −ح
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 خالصة الفصل:

ان الرتويج احد اكثر عناصر املزيج التسويق امهية ،و يعترب االعالن احد الوسائل االساسية و االكثر شيوعا يف 

الرتويج فاالعالن كنشاط  اجتماعي و اتصايل و اقتصادي يهدف اىل عرض موضوعه و الرتويج له معتمدا يف 
ذلك على الوسيلة الفعالة لالعالن بعد التخطيط اجليد للحملة االعالنية و العمل و االخد باالسلوب املناسب 

هلا و كذلك ببث الرسالة االعالنية الفعالة و من مت تربز امهية االعالن يف بناء صورة تعكس مميزات اليت تتفوق هبا 
املؤسسة على غريها من املنافسسني و تصل بواسطتها اىل احلصول على موقع مميز يف السوق و ذلك بايصال 

 الفوائد و املزايا الفريدة اىل الزبون .
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 لثاني:تقيم ثاثير االعالن على رضا الزبونالفصل ا

 رضاالمبحث االول : عموميات حول ال

 نماذج و اساليب قياس رضا الزبونالمبحث الثاني:

 االعالن و تاثيره على رضا الزبونالمبحث الثالث: 



 الفصل التاني :تقييم تاثير االعالن على رضا الزبون
 

 

: تمهيد

 يف احلاصل الكبري التطور عن تبلورت الفكرة هذه عليه، اهتمامها صبت لذا املنظمة، أصول أهم من العميل  يعترب

 ث،احلدي التسويقي للمفهوم وصوال ،يالكالسيك التسويقي الفكر من انطالقا مراحله، خمتلف عرب التسويقي الفكر
 وبالتايل أداءها، املنظمة،وتقييم سياسات رسم على يساعد الذي العميل رضا ملفهوم حموريا مكانا خصص الذي

 رضائه كسب خالل عليه،من احملافظة و العميل واكتشاف خلق هي للمنظمة مهمة أهم أصبحت لذا و جناحها
 .احملاكاة أو للتقليد قابلة غري تنافسية ميزة يعترب والذي والئه وبالتايل

 أن املنظمة على سلوكيات عنه ينتج السوق يف املنظمة تطرحه الذي املنتج جودة عن العميل رضا عدم أو رضا إن
 .احملاكاة صعبة تنافسية ميزة حتقيق وبالتايل جناحها، لتحقيقية هبا درا على تكون

 و قسم هذا الفصل اىل ثالث مباحث كالتايل :
 املبحث االول :عموميات عن الرضا .

 املبحث التاين :مناذج و اساليب قياس رضا الزبون .
 املبحث الثالت :االعالن و الزبون .
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المبحث االول : عموميات عن رضا الزبون 

 سلوك املستهلك دراسة يف حموريا مركزا حيتل أصبح و اإلنساين السلوك دراسة أبعاد من هاما بعدا الفردي الرضا ميثل

 .املناسبة التسويقية اخلطط وضع و األسواق على التعرف دفبه
 استعداد لديه سيكون اشرتاها اليت املاركة أو باملنتج املقتنع و الراضي املستهلك أن التسويقية األحباث وأكدت

 املاركة. أو املنتج هذا مع الناجتة جتاربه عن اآلخرين إخبار أيضا و الشراء عملية لتكرار

الزبون   المطلب االول :مفاهيم اساسية حول رضا

الفرع االول:تعريف الرضا و امهيته 

 تعريف الرضا و عدم الرضا :أوال
 تعريف الرضا: )1

على املكافأة  حيصل عندماهبا  يشعر اليت لإلنسان العقلية "احلالة بأنه ) الرضاHowardو  Sheth(عرف
حالة  تكون أن الضروري من ليس أنه الكاتبان  هذان أضاف و ،1واجلهود" بالنقود التضحية مقابل (ثواب)كافية

 الشخص ونفس الناس بني تتغري الرضا فحالة الفرد، عليها حصل اليت للمكافأة املوضوعي التقييم مع تتناسب الرضا
 .الزمن مر على

حيصل عليها  اخلصائص أو الصفات من موعةملجالفعلي  و املثايل املزيج بني  الفرقالرضا بانه "pfaffو قد عرف 
 2الفرد"

 خالل أداء املنتجات من وتوقعاته حاجاته تلبية درجة حول العميل  رأي  بانه"2000 لسنة9000isoوقد عرفته 
 3املستلمة" واخلدمات

1  Kotler et Dubois, MarketingManagement, 9éme édition, public union éditons, Paris, 1997,p67 
 

 122،ص 1998الطبعة االوىل ،مكتبة عني الشمس،القاهرة ،سلوك املستهلك (املفاهيم ،االسرتاتيجيات)،عائشة مصطفى املنياوي، 2
3  Henri Mitonneau, "ISO9000" ,Version2000, Dunod, Paris, 2001, p 6 
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 و من خالل التعاريف السابقة ميكن القول ان الرضا هو احلالة النفسية اليت يشعر هبا الزبون  نتيجة مقارنة تتوقعاته

و بني مستوى االشباع الفعلي الذي حصل عليه بعد استعمال املنتج ،و كان هذا االخري يفوق  املنتج ألداء املسبقة
مستوى التوقع او يطابقه 

الرضا  منوذج 2-1 :لالشك
 
 
 
 
 
 
 

Source : Monique zollinger، Eric Lamarque، Marketinget StratigiedeLa Banque، 
4em éd،Dunod، paris 2004، p 86. 

 : الرضا عدمتعريف  )2
 اإلنساين السلوك جمال يف الباحثني معظم أن إال الرضاء أمهية درجة بنفس مهمة للفرد الرضاء عدم حالة أن من بالرغم

 بني الفجوة ميثل الفرد رضا عدم ان  handyفأوضح الرضاء، عدم حبالة مقارنة الرضاء حاالت لتعريف جهودهم كرسوا
 .الفرد عليه حيصل الذي احلايل واملزيج الشيء يف معينة خلصائص املثايل املزيج

 الفجوة تزيد واليت للفرد املتزايدة التوقعات من تأيت الرضا عدم حالة أن اقرتح الرضاء وعدم التوقع بني)  ( cohenوربط 
 .توقعه ودرجة عليها حيصل اليت اخلصائص بني

 1:الرضاء عدم حالة لظهور سببني) (miller وعرض  
 مستوى يف السريع بالتزايد تتصف اليت املتقدمة الدول يف وخاصة للفرد، التوقع مستوى ارتفاع هو :األول

 .التكنولوجيا
 ال ولكنه احتياجاته، على للحصول تساعده موارد الفرد عند تكون فقد املتاحة، االختيارات نقص هو:الثاين

 .احتياجاته يقابل ما املتاح من جيد

 122ص  ذكره، سبق مرجع املنياوي، مصطفى عائشة  1

 التوقعات

 االداء

لرضاا التاكد  
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 وتقييم للحكم الكافية بالدرجة مؤهل غري الفرد ولكن األسواق، يف البدائل تتوافر أن ميكن أخرى، ناحية ومن

 .البدائل هذه
 يف يرغب الفرد،كمستهلك رضا وعدم رضا على للتعرف والدارسني الباحثني من العديدهبا  قام عديدة حماوالت وهناك

  احتياجاته تقابل اليت واخلدمات، السلع على احلصول
 ثانيا :امهية الرضا

  النقاط يف الرضا أمهية أدائها،وتكمن على احلكم يف معيار أهم ألنه الزبائن رضا لكسب مؤسسة كل تسعى

 : 1اآلتية

 إليها وعودته جدد زبائن كسب وبالتايل عنها اجليد الكالم إىل يؤدي املؤسسة خدمة عن الزبون رضا . 
 محاية على قادرة جيعلها كما ،ةاملنافس إىل وجلوءه خسارته احتمال من يقلل املؤسسة عن الزبون رضا  

 .السوق يف مكانتها
 وبالتايل الزبائن حباجات أكثر درايةو تفاعل هناك سيكون حبيث للمؤسسة، بالنسبة عكسية تغذية الرضا ميثل 

 .املقدمة اتهخدما من التطوير
 املقدمة اخلدمة جلودة مقياس هو الرضا. 

 اهتم حاجى ومد عامليها أداء مستوى عن والكشف املؤسسة سياسات فاعلية مدى عن الزبون رضا يعرب
 .تكوينية لدورات

 الفرع الثاين :خصائص الرضا
 : 2يف وتتمثل رئيسية خصائص ثالثة للرضا

 فيمكن اخلدمة جودة على حكمه يف ومنطقي واقعي اليكون الزبون أن هنا بالذاتية ونقصد : ذايت الرضا •
 آخر زبون يراها بينما املنافسة املؤسسات خدمات من وأفضل عالية جودة ذات املقدمة اخلدمة يرى أن لزبون

-223 ص ، 2009 األردن، عمان، ،1 ، طوالتوزيع للنشر الوراق ،الزبون عالقات إدارة ،العبادي دباس فوزي هاشم و الطائي سلطان حجيم يوسف1
224 

2  Daniel Ray, Musurer et developper la satisfaction des clients, 2eméd, Paris, 2001, p p 24-30. 
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رهبا ويقا اجلودة مستوى على زبون كلو�ا يك اليت املسبقة التوقعات إىل أساسا هذا ويرجع مستوى، اقل ا�ا

 . وحيتاجه الزبون يتوقعه ما وفق اخلدمات ختلق ان جيب املؤسسة وهنا.هلا الفعلي باألداء

  خالل من وهذا احملققة اجلودة مستوى يف رأي عميل لكل وإمنا مطلق رضا هناك ليس : نسيب الرضا •

 اليت فاخلدمات ذاته، الزبون لدى ختتلف نسبته إالأن ذايت الرضا أن من فربغم السوق، ملعايري نظرته
 .للدقة اقرب بصفة الزبون ورغبات وحاجات تتوافق اليت تلك هي املبيعات أعلى حتقق

  فبمرور املدرك، األداء ومستوى التوقع : عنصري بتطوير الرضا يتطور أن ميكن : تطوري الرضا •

 املعايري مستوى من والرفع جديدة خدمات تقدمي خالل من تتطور أن الزبون لتوقعات ميكن الزمن

 اإلدراك مستوى بتطوير يسمح الذي بالشكل وتدريبهم اخلدمة مقدمي أداء حتسني إىل باإلضافة باخلدمات، اخلاصة
 .الزبون طرف من

 مراحل الرضا الفرع الثالت : 
مير الرضا مبجموعة من املراحل يتوجب على املسوقني احذها هبني االعتبار لتحقيق الرضا و معرفته حبيث حيتل رضا 

 الزبون امهية بالغة خاصة مع زيادة امهية الزبون بالنسبة للمنظمة مع زيادة املنافسة يف االسواق.
  :1فيتكون رضا الزبون من ثالثة خطوات امهها

  فهم حاجات الزبائن: يتوجب على املسوقني ان يكونواعلى اتصال دائم بالزبائن سواء احلاليني منهم او
احملتملني ليتسىن هلم معرفة العوامل اليت حتدد السلوك الشرائي هلؤالء الزبائن ،اذ يعد فهم الزبون و االملام 

 حباجاته و رغباته من اكثر االمور امهية للمنظمة .

 تتمثل هذه اخلطوة بالطرق و االساليب اليت يستعملها املسوقني لتعقب اراء الزبائن  التغذية املرتدة للزبائن :

 عن املنظمة ملعرفة مدى تلبيتها لتوقعاهتم ، و ميكن للمنظمة القيام بذلك من خالل طريق االستجابة .

 اخلطوة االخرية لتحقيق الرضا تتمثل بقيام املنظمة بانشاء برنامج خاص لقياس رضا الزبائن  القياس املستمر :

كنظام الذي يقدم اجراءا لتتبع رضا الزبائن طوال الوقت بدال من معرفة مدى حتسني اداء املنظمة يف وقت 
 معني .

56،ص 1998، جملة البحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق،اجمللد العشرين ،حمددات رضا العميلمربوك حوري ، 1  
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التاني :السلوكيات الناجمة عن الرضا و عدم الرضا المطلب 

 ما مرحلة فأثناء املنتج، استخدام تشمل واليت الشراء، بعد ما املرحلة خالل من يظهر الرضا عدم أو الرضا سلوك إن

 الرضا أوعدم الرضا مستوى تعكس اليت املختلفة السلوكيات أو اإلجراءات من جمموعة باختاذ العميل يقوم الشراء بعد
 : يف الشراء بعد ما السلوكيات وتتمثل لديه،

 .الرضا حدوث على املرتتب الشراء بعد ما العميل سلوكات •

 .الرضا عدم حدوث على املرتتب الشراء بعد ما العميل سلوكات •

 .الرضا عن النامجة السلوكات :الفرع االول
 :يف الرضا حدوث عن العميل فعل رد عن تعرب اليت السلوكات تتمثل

 :الشراء تكرار سلوك : أوال

 الشراء، تكرار  سلوكبأنه الوالء سلوك يعرف البعض أن من بالرغم الوالء سلوك عن خيتلف الشراء تكرار سلوك إن
 يف املنتج بنفس االلتزام بدون يكون الشراء تكرار سلوك أن حيث من بينهما جوهري اختالف هناك احلقيقة ولكن

 عدم من بالرغم العالمة نفس شراء يف يستمرون الذين هم الشراء يكررون الذين أن البعض يرى كما شراء مرحلة كل
 . بالعالمة عاطفي ارتباط لديهم من هم الوالء أصحاب بينما بينهم عاطفي ارتباط وجود

 :اجيايب بكالم التحدث سلوك:ثانيا
 هامة مقدمة يعد فالرضا الرضا، على املرتتبة الشراء بعد ما سلوكيات أهم أحد إجيايب بكالم التحدث سلوك يعد

 يف يستخدم قد العميل ذاكرة يف خيزن إجيايب إحساس عنه ينتج العميل رضا إن املنتج، عن االجيايب التحدث لسلوك
 ماتهواجتاه ماتهاعتقاد على التأثري خالل من للفرد الشرائي السلوك يف تؤثر مرجعية مجاعة العمل فيها يكون اليت احلالة

 .باإلجياب وسلوكهم وقيمهم
 مصداقية، من به تتميز ملا فعالية ذات جمانية اتصال وسيلة ميثل اجيايب بكالم التحدث سلوك أن القول وميكن

 .مباشرة األذن إىل تنتقل اجيابية صورة عنها نتجت جتربة عن ناجتة�ا ال
 الوسائل يف باإلعالن القيام من أقوى تأثريه ويعترب اهتاومنتج للمنظمة معلن خري هو الراضي العميل وعليه

 .أفراد ثالثة حنو إىل االجيايب انطباعه ينقل الراضي العميل أن أوضحت دراسة هناك حيث اإلعالنية

 
47 

 



 الفصل التاين :تقييم تاثري االعالن على رضا الزبون
 

 :الوالء سلوك:ثالثا

 على التعامل إعادة أو الشراء بتكرار عميق التزام بأنه يتميز وهو الرضا عن النامجة السلوكات أحد الوالء سلوك يعد
 .املستقبل يف املفضل املنتج مع الدوام

 يعد ال أمامه املتاحة العالمة هذه بسبب أو التعود بسبب معينة لعالمة )املنتظم الشراء(الشراء تكرار سلوك إن
 يف املتاحة العالمات من غريها دون الختيارها وسعيه معينة بعالمة ومتسكه العميل إصرار هو الوالء وإمنا والء

 .التوزيع منافذ
 الفرع التاين:السلوكيات النامجة عن عدم الرضا

 :مثل املنتج ألداء املصاحبة العمليات املنتج، أداء إخفاق :مثل اإلخفاقات من موعةملجة نتيج الرضا عدم سلوك يعود
 إىل املنظمة مع التعامل عن التحول إما عنه ينتج اإلخفاق هذا و .اخل....الشكاوى عالج الصيانة، الضمان،
 .الفعل رد غياب يضاف قد كما بالشكاوى التوجه أو املنافسني

 :املنافسني إىل املنظمة مع التعامل عن التحول اوال:
 لذا العمالء، هروب حاالت عنه ينتج مما املنتج عن الرضا عدم حدوث عن ناتج سلوكي فعل رد العميل حتول بعد

 و التحول أسباب كل عن القضاء طريق عن هذا و ،% 100 بنسبة رضا أو عيب صفر إىل الوصول املنظمة على جيب
 :1منها نذكر اليت
 .اخلارجي بالعميل األمامية الواجهة حيتلون الذين الداخليني العمالء اهتمام إظهار عدم -
 .العميل ملتطلبات لالستجابة طويل وقت استغراق -
 .املطلوب املنتج توفر عدم -
 .أعلى سعر مع املنافسني مستوى مع متقارب اجلودة مستوى -
 اجلودة و املنظمةهبا  وعدت اليت املنتج جودة بني فجوة جند كأن بوعودها الوفاء على املنظمة مقدرة عدم -
 .فعال املنتج ابه يتميز اليت
 .ترضيهم بطريقة العمالء شكاوى مع التعامل على القدرة عدم -

 :الشكوى سلوكتانيا :

 78،ص2002 مصر، مشس، عني جامعة رسالة ماجستري، ،الشراء بعد ما بسلوك عالقته و املقدمة اخلدمة عن العميل رضا قياس األلفي، صاحل حممد  رمي 1
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 تقدمي عند أخطاء وجود بسبب املنتج عن العميل به يشعر الذي الرضا عدم نتيجة حيدث فعل رد الشكوى سلوك يعد
 املكان و الوقت يف العميل يطلبه ما توفري عدم العميل، يطلبه مل منتج تقدمي أو املنتج تسليم يف التأخري :مثل املنتج،
 حني املشاكل تعاجل كانت و العمالء مع شكاوى حصول تفادي حتاول كانت املاضي يف املنظمة إن .عليه املتفق

 أمهية ازدياد أدركت فقد احلديثة املنظمة أما ،إزعاج مصدر تعترب هلا بالنسبة كانت و العليا، اإلدارة عن بعيد حصوهلا
 متعليقاته و آرائهم مساع و العمالء احتياجات لتحقيق فعالة وسيلة الشكاوى تلك بأن هلا تبني و العمالء شكاوى
 لتشجيع اجلهد و املال من الكثري تنفق املنظمة أصبحت بالتايل و اخلاصة اخلدمات و باملنتج يتعلق فيما املختلفة
 . 1املختلفة  هتمتعليقا و شكواهم عن املمكنة الوسائل بكل للتعبري العمالء

 : 2يف تتمثل للمنظمة بالنسبة إجيابية نتائج له الراضني غري العمالء قبل من الشكاوى تقدمي إن

 اليت العيوب حتديد األخطاء، لتصحيح للمنظمة فرصة ميثل الراضي غري العميل احتجاج إن :الرضا إعادة •
 التصحيحي، السلوك و العميل رضا عن املعلومات مصادر أحد الشكاوي تعترب كما املنتجات يف إجيادها ميكن

 أحسن ليصبح إليه االستماع خالل من الراضي غري العميل على املنظمة تؤثر أن الشكاوي خالل من ميكن ذاو به
 .للمنظمة حمامي

 :يكون الذي العميل ذلك هو الوالء صاحب العميل إن :الوالء •
 .املنظمة عن جدا راضيا عموما -

 .املنظمة منتج الكتساب كليا مستعدا -
 .املنظمة منتج شراء إلعادة كليا مستعد -

 المطلب الثالت :ادوات و وسائل تحسين رضا الزبون

 االستهالكي الوعي وانتشار البديلة املنتجات من واسعة تشكيلة ووجود املنافسني بتعدد تتميز اليت املتغرية البيئة ظل يف
 من الرضا حتسني إىل تعداه وإمنا الرضا هذا وقياس اجلودة عن العمالء رضا حتقيق على يقتصر ال املنظمة هدف أصبح

 .املنظمة على إجيابيات من هلذا ملاهبم  االحتفاظ وبالتايل العمالء والء ضمان أجل
 الفرع االول :ادوات حتسني رضا الزبون 

 345،ص 2002 ،شركة اجلاللة للطباعة،االسكندرية،مبادئ التسويقحممد ابراهيم عبيدات ، 1
 82رمي حممد صاحل االلفي ،مرجع سبق ذكره،ص  2
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 والذي ووالئهم  هبم االحتفاظ لضمان وهذا اخلارجيني عمالئها رضا حتسني على تركز بالعمالء املوجهة املنظمات إن

 1: ةالتايل األدوات خالل من يتم
 إرضاء منه والغرض اجلودة حتسني يف يتمثل والذي للمؤسسة الداخلي األداء حتسني إن :املدركة اجلودة-1

 بقياس تقوم أن املؤسسة على جيب حيث كاف غري لكن ضروري هو الداخل يف اجلودة قياس أن إال الزبون
 .اجلودة هذه درجة نفس يف ليس الزبائن رضا لكن جيدة اجلودة يكون قد أيضا زبائنها رضا

 ملعاجلة هبا تقوم أن املنظمة على الضروري من اليت االتصاالت عدد تصبح الرضا عدم حالة يف :الرضا عدم حتليل-2
 أن جيب األسباب عن البحث إن الرضا حلالة ضرورية عوامل املعاجلة ومدى احلالة هلذه املسببة املشاكل

 عن ناجتة غري احلالة هذه أن كما مفقود، لزبون معادل سيئة بطريقة املعاجل الرضا عدم الن دقيق بشكل يكون
 .اخل...زبون عالقة يف عيوب ، االتصال يف عيوب التسيري، مشاكل إىل تتعداه إمنا فقط اخلدمة رداءة

 أن املهم ومن واملؤسسة، الزبون بني وثيقة عالقة إقامة هدفها أشكال عدة تأخذ الزبون متابعة إن:الزبون متابعة-3
 اليقظ االستماع الزبون متابعة أساس ويعد.منفردة بصفة زبون كل يعامل أن أي شخصية العالقات هذه تكون

 .فيها خاطئ كان ولو حىت الزبائن مشاكل كل االعتبار بعنياىل االخد  باإلضافة للمفاوض
 على فان هذا ومن جديد زبون جلب من أقل ويكلف مرتني متثل مردوديته الويف الزبون إن: الزبون والء-4

 ركيزة يعترب الرضا بعدم اجليد التسيري وان .البداية نقطة الزبون والء اعتبار حنو إسرتاتيجيتها توجه أن املؤسسة
  الرضا.ولدت اليت للخدمة استعمال إلعادة ميال أكثر كان كلما راضيا الزبون كان كلما حبيث الرضا، خللق فعالة

 الفرع التاين :وسائل حتسني رضا الزبون
 :2منها الزبون رضا لتحسني وسائل هناك

 وترتيبها الزبائن حاجات توقعات على املؤسسات مساعدة يف وظيفة هذه عمل يتجسد :اجلودة وظيفة-1
 .الزبون رضا حتسني على يساعد الذي الشكل يف ودجمها األولويات حسب

 .للمؤسسة بالنسبة مالئمة الزبائن متطلبات برتمجة يقوم نظما�ا  على اجلودة انتشار وظيفة وتعرف

 .99،ص 2005، مذكرة ماجستري، ختصص تسويق، البليدة، رضا العميلكشيدة حبيبة، اسرتاتيجيات 1
 

35، ص 1998جون واملني ،طرمجة مركز التعريب و الربجمة ،اصول خدمة الزبائن ،الدار العربية للعلوم ،الطبعة االوىل ،   2  
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 األداء قياس خالل من بدقة الزبون رضا مستوى حتديد املصفوفة هذه هدف :اجلودة حتسني مصفوفة-2

 .املقدمة للخدمة
 على املؤسسة قدرة حتسني يف الفنية املساعدات حبوث برنامج من الغرض ويتمثل:الفنية املساعدة حبوث برامج-3

 :التالية املعادلة حتقيق خالل من زبائنها إرضاء

 

 
 

 :يف تتمثل واليت التالية اخلطوات خالل من السابقة املعادلة حتقيق إن
 توجيه إعادة هدفها نظم حتليل والعمليات التسويق جمال يف خربة هلا حبث جمموعات تكوين .1

 .تقدمها ومتابعة املؤسسة
 .الكمي القياس إىل للرضا النوعي القياس من للتحول املقارنة القياس ببحوث القيام.2

 شكاوي نب تجبغرض وهذا الشكاوى معاجلة خالل من حتسينها على والعمل للمؤسسة احلالية األنظمة تقييم.3
 .الزبائن

 .السابقة اخلطوات تنفيذ.4
 من االستفادة من لتمكينهم اهتمقدر لتنمية اخللفية أو األمامية سواء املستويات خمتلف من الداخليني الزبائن تدريب.5

 .املمكنة حللول مناقشتهم وإمكانية لتطوير الشكاوي ومعاجلة الزبون رضا تقارير

 المبحث التاني:اساليب و خطوات قياس رضا الزبون 

 المطلب االول :اساليب قياس رضا الزبون

 الوالء، الشراء، إعادة قرار على الرضا هذا تأثري مدى على التعرف خالل من عمالئها رضا بتحليل املنظمة تقوم لكي

 املتعلقة األساليب من العديد تستخدم فهي إخل.... السوق يف مبنافسيها باملقارنة املنظمة موقع املرتقبني، العمالء نصح
 البحوث من تتكون األخرية هذه إن التقريبية القياسات و الدقيقة القياسات يف تتمثل اليت و العميل، رضا بقياس

الكمية  البحوث و الكيفية

 تعظيم =بالزبائن لالتصال فعالة إدارة + مرة أول من الصحيح بالعمل القيام
 ا
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 الفرع االول :القياسات الدقيقة 

 :1منها البعض ذكر ميكن متعددة الدقيقة القياسات إن

  هذه يقيس من فهناك الزبائن، جمموعة كانت إذا سهل نسبيا السوقية احلصة قياس إن :السوقية احلصة •

 أعماهلا، رقم منو املؤسسة هدف أين القصري املدى يف يكون احلالة هذه جناح أن إال الزبائن عدد بتحديد احلصة
 من السوقية،وهناك احلصة عن حقيقة يعرب ال الزبائن عدد أن أي تنافسية أسعار تقدمي مقابل املال رأس عوائد املردودية

 بقدر مرتبط السوقية احلصة مقياس إن املؤسسة، مع طويلة عالقة هلم الذين الزبائن خالل من األخري هذه يقيس
 الزبون شعور حالة يف يتقلص أن ميكن املقدار هذا أن حيث زبون لكل بالنسبة وتنويعها عمالئها مع املنجزة عمالالا

 .املؤسسةله تقدميه عما راضي فيها يكون اليت احلالة يف يرتفع قد كما الرضا عدم حبالة
 كمية زبون، بكل اخلاص أو اإلمجايل سواء اإلعمال رقم الزبائن، عدد خالل من السوقية احلصة قياس ميكن وعليه

 .املشرتيات

 بالزبائن االحتفاظ وهي احلصة منو أو للحفاظ طريقة أحسن إن ):الزبون أقدميه(بالزبون االحتفاظ معدل •

 الزبائن مع املنجز النشاط مقدار منو معدل خالل من الزبائن على رضا عدم أو الرضا قياس يعتمد احلاليني،
 املؤسسة احتفظت الذين الزبائن عن تعرب وهي مطلقة أو نسبية بصفة القياس هذا يكون قد كما احلاليني

 .معهم دائمة بعالقات

(لكسب  الزبائن من دهتا قاع لتوسع جهدها املؤسسة تبدل النشاط مقدار منو أجل من :جدد زبائن جلب •

 ).الزبائن من عدد أكرب

 عدم أو رضاه عن تعرب بدورها اليت الزبون مردودية معرفة خالهلا من ميكن ال السابقة ملقاييس اإنا:املردودية •
 املرتفع الرضا معدل إن الزبائن، توقعات مع للخدمات األداءالفعلي توافق عدم أو توافق عن ينتج الذي رضاه

 االعمال مقدار قياس املؤسسات على ينبغي فال لذا باحراال لنمو وسائل إال هي ما املهمة السوقية واحلصة
 الربح قياس خالل من املردودية حساب وميكن األنشطة، هذا مبردوديةا هتتم وإمن فقط زبائنها مع تنجزها اليت

 .الزبائن من صنف أو زبون كل عن الناتج الصايف

1 Robert s.Kaplan,David P.Norton , le tableau de bord prospepectif,les editions d'organisation 
,paris ,1998,p 83. 
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 غري سوق ظل يف للمؤسسة منتج من أكثر يقتين الزبون كان إن : الزبون قبل من املستهلكة املنتجات عدد •

 هتا.وخدما املؤسسة عن راضي أنه على دليل خري فهذا احتكارية

 يف املؤسسة زبائن عدد كل فان رضاهم، عن للتعبري أداة الزبائن عدد تطور اعتبار ميكن :الزبائن عدد تطوير •

ر يؤثر الشعو هذا إن بالرضا، الشعور عنها ينتج مما الزبائن توقعات تفوق أو تليب اخلدمات أن يعين هذا تزايد
 اهتا وخدم املؤسسة عن هلم تنقل اليت اجليدة الصورة خالل من املرتقبني خاصة الزبائن عدد على باإلجياب

 .احلاليني بالزبائن االحتفاظ باإلضافةإىل جدد زبائن جبلب ستسمح الصورة هذه أن أي

 :السابقةومنها املقاييس خبالف أخرى مقاييس هناك أن كما

 .الشراء إعادة معدل- 
 .الوفاء معدل- 

 .الزبائن شكاوي عدد- 
 .املردودات وكمية قيمة- 

 الفرع التاين :القياسات التقريبية
 :مها نوعني على تعتمد التقريبية القياسات إن

 الزبون":مثل هذا تؤكد شعارات عدة ظهرت ولقد ارتكاز نقطة ميثل أصبح الزبون إن:الكيفية البحوث .أ
 ".املؤسسة مركز يف الزبون وضع "،"حق على دوما الزبون "،"أوال

 االعتبار بعني تأخذ ال �ا أل الرضا عدم أو بالرضا الزبون شعور حقيقة عن تعرب ال الدقيقة فالقياسات اإلطار هذا ويف
 من الزبائن انطباعات على تعتمد فهي التقريبية القياسات أما الزبائن، عن بعيدا تنجز وهي توقعاته

 : 1يف تتمثل وهي هلم االستماع خالل
 الزبائن شكاوي تسري 

 املفقودين الزبائن حول حبوث 

 اخلفي الزبائن حبوث 

 69:نفس املرجع ،ص  1
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 الزبون رضا قياس حبوث. 

 :املوايل الشكل خالل من للزبون لالستماع املواجهة األدوات خمتلف توضيح وميكن

 :خمتلف ادوات التوجه بالزبون2-2الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 69املصدر : كشيدة حبيبة،مرجع سبق ذكره،ص

 : بأن نستنتج أعاله الشكل من
 :الزبائن شكاوي تسيري 1-

 مل فهي إمهاهلا ميكن ال اليت الوسائل أحد الشكوى تعترب كما الزبائن، لصوت التلقائي للتصعيد أداة هي الشكاوي إن
 استطاعت إذا زبون دوما يبقى يشتكي الذي فالزبون للمؤسسة بالنسبة ذهب منجم أو هدية وإمنا إزعاج وسيلة تعد

 رضا حتقيق هو املؤسسة هدف كان وإذا صحيح، بشكل شكواه معاجلة خالل من وهذا واالحتفاظ إرضائه املؤسسة

 وما راضيني غري الزبائن هم من بدقة حتدد أن عليها فإن لدى مفقود، لزبون السلبية املؤثرات جتنب أجل من الزبون

 .الرضا لعدم الدافعة املبادئ هي
 :املفقودين الزبائن حول حبوث 2-

 :متكاملتني ظاهرتني فهم يستوجب الزبائن وضبط الرضا جمال يف التقدم إن

 الحقیقیة الجودة قیاس
 الزبون الخفي" بحث"

 

 الزبون ادركات معرفة التوجه بالزبون
 "الزبون رضا قیاس"

 یذھب لماذا معرفة
 الزبائن بحث "الزبائن

 "المفقودین
 

 راضين غير الزبون استعداد
 شكاوي الزبائن نظام تسيير"
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 مؤسسة؟ عن املؤسسة نفضل ملاذا أي املعروضة؟ باملنتجات واملرتبطة حسما األكثر الرضا دوافع ماهي -

 املؤسسة؟ مع التعامل عن الزبائن بعض ينقطع ملاذا -
 حتليل وهي الثانية بالنقطة يهتم البحوث من النوع هذا أن نستنتج املفقود الزبون حبوث اسم خالل ومن

 على والعمل األسباب إزالة وحماولة املؤسسة مع التعامل عن توافقهم أسباب حتليل طريق عن املفقودين الزبائن
 .املؤسسة مع التعامل عن حتولوا الذين بالزبائن االتصال خالل من رضائهم حتقيق

 على تعمل اخلفي الزبون فبحوث الزبون ، رضا قياس يف ن هبا يستعا أخرى تقنية هي اخلفي الزبون :اخلفي الزبون-3
 بصفة الزبون رضا أوعدم رضا معرفة ليس منها الغرض أن أي املتوفرة تلك مع الزبون ترضي اليت املثلي الشروط مطابقة

 .مباشرة
الزبون  رضا عن دقيق قياس طاء العكافية غري واالقرتاحات الشكاوي سجل وتعترب:الكمية البحوثب .

 قياس طرق استعمال املؤسسة رضاهم،وعلى عدم عن التعبري يفضلون ال راضني غري الزبائن من كبري نسبة هناك حيث
 مناملقدم   املنتججودة عن الزبون رضا مدى ملعرفة االستقصاء خالل من الرضا حبوث استخدام يف جتسد واليت الكمية

 .املؤسسة طرف
  1:يف تتمثل منهجية خالل من يتم الرضا حبوث إعداد وان

 :منها نذكر واليت البحث من عليها احلصول املتوقع النتائج يف األهداف تتمثل:البحث أهداف :أوال
 لزبائن اجلديد احلاجات التوقعات، الرضا، عدم أسباب معرفة. 

 الزمن عرب تطوره ومتابعة الزبون رضا درجة قياس. 
 املنافسني مع باملقارنة اخلدمات أو املؤسسة وضعية معرفة 

 االرض أسباب أمهية حسب متسلسلة املستمر التحسني أولويات وضع.  

 :وهي بالتفصيل عناصر لثالثة نتعرض الرضا استقصاء إعداد عند :االستقصاء إعداد: ثانيا

 .املنافسني أو املؤسسة الزبون، من سواء عليها حنصل واليت :الزبون رضا أبعاد .1
 مستوى الكلي، رضا مستوى وهي مستويات ( 03 )خالل من هذا يتم:االستقصاء وصياغة تنظيم ..2

1 Jean Philippe Faive ,concevoir et réaliser une enquête de satisfaction des clients , AFNOR ,paris, 2000, p29. 
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 .الرضا أبعاد مستوى الرضا، جماالت

 .الرضا عدم أو الرضا على كبري تأثر هلا اليت االبعاد حتديد الرضا حبث أهداف بني من :اإلبعاد أمهية.3
  :األسئلة لصياغة منهجني استخدام ميكن الزبون رضا قياس يف :األسئلة ياغةثالثا:ص

 .استخدمه أو بشرائه املتعلقة اخلربات كل ضوء يف اخلدمة بتقييم الزبون قيام على يعتمد :اإلمجايل املنهج -
 دوافع هناك أن أساس على اخلدمة مكونات من مكون كل من الزبون رضا قياس على يعتمد :التفصيلي املنهج -

 .الزبون لسلوك متعددة
 :وهي األسئلة صياغة عند استخدامها ميكن مقاييس هناك السابقني املنهجني إىل باإلضافة

 :منها أشكال عدة له :الرضا سلمأ.

 · .خطأ -صحيح ،ال -نعم: مثل أحدامها خنتار بداليتني إجابتني بوجود يتحدد :الثنائي السلم •

 .راضا غري   حمايد  راضى مثل:درجات بثالث السلم •

 :منها ونذكر عديدة أشكاله :درجات بأربعة السلم •

 .اإلطالق على راضى غري     قليال راضى       راضيجدا راضى

  :ومنها أشكال عدة هلا :درجات مخس ذو سلم •

 .جدا راضى      راضى     قليال راضى     قليال راضى غري      اجد راضى غري

 ي:مايل أشكاهلا من:درجات ست ذو سلم •
 .جدا راضى          قليال راضى      حمايد     قليال راضى غري     جدا راضى غري      مالئم غري

 :فيمايلي وتتمثل : درجات سبع ذو سلم
 .متاما يراض         راضى    ما حد إيل راضى    حمايد    حدما إىل راضى غري    راضى غري    متاما راضى غري

 النقاط): مقاييس(الرضا نقاط .ب
 الرضا  درجة حسب على خاصية لكل 10 اىل0 من نقطة إعطاء يتم :وهنا10اىل0 من نقاط

0      1-2      3-4     5-6      7-8-9         10 
 .الوقت نفس يف النقاط ومقاييس الدرجات، ذات املقاييس استخدام يف تتمثل:خمتلطة مقاييس .   ج
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 :مها شكلني تأخذ االستقصاء يف املستخدمة األسئلة إن

 به اخلاصة النقاط من جمموعة و نقطة علي حبرية بالتعبري للمستقصي يسمح األسئلة هذا :مفتوحة أسئلة -
 راضى؟ غري ملاذا مثل

 السلم أسئلة إن .بينها من االختيار بديلة إجابات منه للمستقصي املغلقة األسئلة تقدم:مغلقة أسئلة -
  .مغلقة أسئلة هي سابقا املذكورة

 تقوم والنتائج لعينة أراء سرب بإجراء تقوم لذا ومكلف طويل عمل هو اجملتمع ككل أراء إن إحصاء: العينة حتديد: رابعا
 :التالية املراحل وفق يتم العينة حتديد إن على اجملتمع،بتعميمها

 .اخل...املؤسسة زبائن – القطاع زبائن سواء:املدروس تعيني اجملتمع  .1
 .عينة أخد أي جزء أو املؤسسة زبائن كل :البحث نطاق حتديد . .2

 .املنظمة عينة احلصص، عينة العشوائي، سحب :منها أشكال عدة هلا :العينة سحب طريقة .3
 .اخل...املستعملون املشرتون، القرار، أصحاب الرؤساء، سواء :االستقصاء هلم سيوجه من حتديد  .4

 هلدف تبعا العينة حجم حتديد جمتمع البحث، من كنسبة العينة حجم حتديد مثل :العينة حجم حتديد .5
 .اخل...البحث

 شكل العينة، حجم البحث، بتكلفة مباشر مرتبطة وهي البيانات لتجميع طرق عدة هناك :البيانات جتميع :خامسا
 .االنرتنت الربيد، اهلاتف، لوجه، وجها املقابلة:منها نذكر واليت األسئلة

 :يلي كما وتتمثل البيانات لتحليل مستويات أربعة هناك اجملمعة: البيانات حتليل :سادسا
 الراضني، الزبائن نسبة املتوسط خالل من الرضا مقاييس وحساب بتحديد هنا تقوم :الرضا مقاييس .1

 .اخل...الراضني غري الزبائن نسبة
 الزبون. رضا نقاط توزيع تعيني على املستوى هذا يركز :الرضا نقاط توزيع .2

 ملختلف أو الزبائن، تقسيمات خمتلف اخلدمات، ملختلف الرضا نقاط مبقارنة هنا تقوم :مقارن حتليل .3
 .املنافسني

 مستوى حتديد المهيتهايف وفق اخلدمة تقييم أبعاد ترتيب على املستوى هذا ويركز:الرضا أبعاد ترتيب .4
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 .االرتباط معامل مثل إحصائية مقاييس استخدام خالل من هذا ويتم الكلي الرضا

 متثيل شكل يف تكون قد وإمنا جداول يف فقط تتمثل ال عليها احلصول ميكن اليت النتائج إن :النتائج عرض :سابعا
 الرضا متثل بياين،

 :ملتغريتني توليفة متثل مصفوفة شكل يف الرضا حبوث نتيجة متثيل ميكن كما ...باملقاطع
 .اخلدمة جودة أبعاد نظري الزبون رضا -

 .الكلي الرضا يف بعد كل مشاركة مدى أي الزبون نظر يف بعد كل -أمهية

 نماذج قياس الرضاالمطلب التاني :

 :يف تتمثل واليت منها البعض إىل نتطرق عديدة الرضا حمددات إىل تطرقت اليت النماذج إن

 .املطابقة عدم منوذج -
 .الرضا عدم أو للرضا اخلربة على املعتمدة املعايري منوذج -

 .النظرية الرضا وتوابع مقدمات منوذج -
 الفرع االول :منوذج عدم املطابقة:

 ميكن واليت الرضا املطابقة، عدم التوقعات، األداء، :وهي أساسية عناصر اربع من يتكون النموذج هذا إن
 :التايل الشكل خالل من توضيحها

 :منوذج عدم املطابقة3-2شكل 

 

 

 

 

 

 75املصدر :كشيدة حبيب،مرجع سبق ذكره،ص 

 االداء

 التوقعات

 الرضا عدم املقابلة 
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 1:ميثل حيث

 .املدركة اجلودة أو خربته عن والناتج اخلدمة أو املنتج بأداء املتعلق العميل رأي :األداء •

 .اخلدمة أو املنتج استعمال خالل أو الشراء عملية قبل العميل يكو�ا اليت :التوقعات •

 .حيادية أو اجيابية أو سلبية تكون وقد بالتوقعات األداء مقارنة عن ناجتة وهي :املطابقة عدم •
 :أسلوبني باستخدام املطابقة عدم أو املطابقة إىل الوصول وميكن

 من عليها احلصول ويتم والتوقعات األداء حسابية دالة املطابقة عدم أو املطابقة متثل :جربي  اسلوبأ.
 :التالية مراحل خالل

 االستهالك. قبل التوقعات تكون 1-
 اخلدمة. أداء مالحظة 2-

 .بالتوقعات األداء مقارنة 3-
 .املطابقة عدم حول ادراكات تكون 4-

 .الرضا حول اآلراء تكون التوقعات ومستويات االدراكات بني التوافق 5-
 أو مطابقة مدى حول للزبون يوجه مباشر سؤال خالل من املطابقة عدم أو املطابقة إىل الوصول ب .ميكن

 .التوقعات اخلدمة جودة مطابقة عدم
الفرع الثاين:منوذج املعايري املعتمدة على الرضا و عدم الرضا 

 يف بل للمقارنة الوحيد املعيار متثل ال التوقعات أن وحبيث االستعمال حمدود للتوقعات املطابقة عدم أو املطابقة إن
 املطابقة معيار على تؤثر اخلدمة حول الزبون اخلربة فان للزبون،لدى السابقة باملعارف أيضا مرتبط املقارنة معيار الواقع

 .املطابقة عدم أو
 :املوايل الشكل خالل من ذلك توضيح وميكن

                           
 

  76:كشيدة حبيبة ،نفس املرجع السابق،ص  1
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الرضا  عدم أو الرضا اخلربة على املعايري : منوذج4-2شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 86                          املصدر:كشيدة حبيبة ،نفس املرجع السابق،ص 
 :نالحظ أعاله الشكل من
 اخلربة تعد حيث اخلدمة مع التعامل يف عليه يعتمد والذي السابقة اخلربة معيار هي النموذج هذا ارتكاز نقطة -

 .الرضا حمددات من السابقة

 الخبرة السابقة في التعامل مع المنتج او العالمة

 معايري االداء
االجتاهات حنو املنتج او 

 العالمة
 التوقعات حنو املنتج او العالمة

 االداء املدرك للماركة

 مطابقة او عدم املطابقة

 النتائج

 مشاعر اجابية مشاعر حيادية مشاعر سلبية

منطقة عدم 

 االختالل
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 آخرين لزبائن االجيابية أو السلبية املشاعر من أو للخدمة الشخصي االستخدام عن ناجتة هي السابقة اخلربة إن -

 .الزبائن جلذب اخلدمة املؤسسة تبذهلا اليت التسويقية اجلهود من أو خلدمةا حول
 :فيها تتحكم متغريات ثالثة للخدمة إن -

 اخلدمة حنو توقعات 

 األداء معايري 

 العالمة أو اخلدمة حنو االجتاهات 

  و معايري االداء.التوقعات خالل من وهذا السابقة باخلربة مباشرة غري بطريقة تتأثر اخلدمة حنو االجتاهات إن -

 وجود نالحظ كما الزبون، رضا عدم أو الرضا و املطابقة وعدم املطابقة بني كوسيط االختالف عدم منطقة وجود -
 .املطابقة حالة باإلضافةإىل السالبة املطابقة عدم وحالة املوجبة مطابقة عدم حالة

 مشاعر عنها ينتج كما التوقعات >األداء فيها يكون اليت احلالة عن ناجتة هي املوجبة املطابقة عدم حالة إن -

 عنها ينتج كما التوقعات< األداء فيها تكون اليت احلالة عن ناجتة فهي السلبية املطابقة عدم حالة أما اجيابية،

 مشاعر إىل بدورها تؤدي اليت =التوقعات األداء تعادل عن ناجتة املطابقة حالة أما سلبية، مشاعر

 .حيادية
 )بنمودج يرتكز على ان : وجود ثالت حاالت تنتج عن Hillباالضافة اىل النموذج السابق  لقد جاء ( -

 1املقارنة بني االداء املدرك و التوقعات :

 .والعميل اخلدمة موظف بني التفاعل جودة وهي : الوظيفية ودةج •

 قالسو يف املتوافرة اخلربة و البحث عن الناجتة اجلودة •

 وهي : اخلدمة عن العميل توقعات على تؤثر عوامل هناك كما -

 .السابقة اخلربة •

 .األقارب) ، (األصدقاء املرجعية اجلماعات من املقدمة املعلومات •

 67،ص 2001مصر، مشس، عني جامعة ماجستري، رسالة ،اخلدمة جودة عن العمالء رضا قياس ،علي بركات علي حممد 1
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 .اإلعالنات مثل التسويقية األنشطة •

الفرع الثالت :منوذج مقدمات و توابع الرضا النظرية  
 و هو يشمل العالقات الداخلية بني التوقعات ،عدم املطابقة ،الرضا 1980سنة Olive)( ا النوذج من قبلذقدم ه

،اخلصائص التقليدية الكل من التجاه و النوايا الشرائية . 
  الشرائية والنوايا االجتاه بينما املطابقة، وعدم ا�ا التوقع على الرضا مقدمات   )Olive(لقد حدد 

 :1التالية الداخلية العالقات اقرتح كما بالرضا، الشعور توابع ميثالن
 .حنوه واجتاهه املنتج عن العميل توقعات حتدد املنتج جتربة قبل -

الشرائية.  نواياه تكوين يف املنتج حنو العميل اجتاه يساهم املنتج جتربة قبل -
 السليب أو االجيايب التحقق عدم أو والتحقق جتربته قبل املنتج عن العميل توقعات من كل حيدد املنتج جتربة قبل -

 .املنتج عن العميل رضا مستوى التوقعات، لتلك
 يف التجربة بعد املنتج عن العميل رضا ومستوى التجربة قبل املنتج حنو العميل اجتاه من كال يساهم املنتج جتربة بعد -

 جتربته بعد املنتج حنو العميل اجتاه حتديد
 يف جتربته بعد املنتج حنو العميل واجتاه جتربته قبل املنتج بشراء العميل نية من كال تساهم املنتج جتربة بعد -

 .املنتج جتربة بعد الشرائية نواياه تكوين
 باضافة سلوك شكاوي العمالء من اجل )(Oliveبتوسيع منوذج Bearden ) (و (Tee) قام كل من 1983و يف سنة 

تفسري اعمق لرضا الزبون 
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 الفصل التاين :تقييم تاثري االعالن على رضا الزبون
 

المبحث الثالث :االعالن و تاثيره على رضا الزبون 

تمهيد : 

 الزبائن واكتشاف خبلق األخرية هذه تقوم حبيث املؤسسة وجدت أجلها من اليت العناصر أهم أحد الزبون يعترب

 لتقدمي فيها املؤثرة والعوامل الزبائن توقعات معرفة طريق عن وذلك رضائهم كسب خالل من عليهم واحملافظة
 بالزبائن دائم اتصال هناك يكون أن جيب الزبائن توقعات وملعرفة م،تهتوقعا مع تتوافق جودة ذات خدمات

 .قياسها طريق عن املقدمة اخلدمات عن رضائهم ومعرفة

المطلب االول  : االعالن و رضا الزبون  

كيف  و من مت الرضا الشراء اىل جانب معرفة بيف حتركه حنو القيام هبا الزبون ويعترب فهم عملية االستجابة اليت يقوم 

 جماال هاما لتقدمي محالت اعالنية فعالة حيث تعترب نقطة البدء يف  و الرضا يؤثر االعالن على عملية االستجابة
تصميم االسرتاتيجيات االعالنية . 

حىت قيامه  الزبون هناك جمموعة من النماذج اليت تصف عملية االستجابة او مراحل االستجابة لالعالن اليت مير هبا 
 1 وهذه النماذج هي :ء و من مت الرضا الشراب

 االستجابة:منوذج املثريـــــــ  .1
 يضمن يف احملصلة النهائية استجابة لإلعالنويقوم هذا النموذج على فكرة نظرية املثري واالستجابة ، فالتعرض 

بالشكل او الطريقة اليت يتمناها ويرغبها املعلن.  الزبون 
ان نقطة البداية بالنسبة للمستهلك تتمثل يف املثري ، حيث ياخذ شكل اقرتاح معروض من مصدر خارجي (االعالن ) 

بغرض احلصول على استجابة من نوع معني ( شراء السلعة ) . 

منوذج املبيعات كمؤشر الثر لالعالن :  .2

تتمثل يف اعداد رسالة اعالنية حتفز الزبون يقوم هذا النموذج على فكرة رئيسية هي ان نقطة البداية يف التاثري على 
 له ظروفه االقتصادية اخلاصة فهو يتخذ قراره يف ضوء هذه العوامل ، فاذا  الزبون على شراء املنتج ، ونظرا النالزبون 

 276 ، ص 2006القاهرة ، دار النهضة ،  ،االعالن وسلوك املستهلك العواديل سلوى ،   1
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 الفصل التاين :تقييم تاثري االعالن على رضا الزبون
 

ان الظروف احمليطة به مناسبة فانه يستجيب للرسالة االعالنية ويقرر الشراء ويكون هدف االعالن قد الزبون وجد 

حتقق ، وبطبيعة احلال فان اهلدف هنا يتمثل يف زيادة املبيعات . 
وجهت هلذا النموذج عدة انتقادات منها :  

- اذا كان اهلدف النهائي لالعالن هو زيادة املبيعات فهذا ال يعين انه اهلدف الوحيد فهناك اهداف فرعية 
ووجدانية يسعى االعالن اىل ترسيخها يف ذهن املستهلك . 

- ال يوضح هذا النوذج كيف ادى االعالن اىل زيادة املبيعات وهل االعالن هو السبب الوحيد يف حتقيق هذه 
الزيادة . 

مناذج هرياركية االستجابة :  .3
 ادت االنتقادات اليت وجهت لنموذج املبيعات كمؤشر الثر االعالن اىل ظهور عدة مناذج تنصب كلها حتت مفهوم

هرياركية االستجابة او هرم االستجابة ، حيث تقوم هذه النماذج على افرتاضني اساسيني : 
يقوم باختاذ القرار على خطوات متتابعة وتبدا هذه اخلطوات باالدراك وتنتهي تدرجييا بالشراء . الزبون - ان 1

على االنتقال من خطوة الخرى اىل ان ينتهي ذلك بشراء السلعة . الزبون - ان هدف االعالن هو حتضري 2

 :1و تنحصر هذه النماذج مبايلي 

AIDA :  )Attention Intrere Désir Action (  
يرى هذا النموذج ان عملية الشراء متر باربعة مراحل هي : 

 Attention - االنتباه.
 Intrere - االهتمام .

 Désir - الرغبة .
 Action  - السلوك ( الفعل )

و على الرغم من أن هذا النموذج قد مت تنميته لرجال البيع لتوضيح اخلطوات الالزمة ليأخذ املستهلك خالهلا 
القرار لعملية الشراء الفعلي. هذا النموذج ميكن تطبيقه على كافة اجلهود الرتوجيية لتحقيق أي مرحلة من املراحل 

 153،ص 2003 ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،سلوك املستهلك عوامل التاثري النفسية عنايب بن عيسى ، 1

 
64 

 

                                                         



 الفصل التاين :تقييم تاثري االعالن على رضا الزبون
 

األربعة املوجودة يف النموذج. فقد يكون اهلدف من اإلعالن يف الالفتات و امللصقات هو جذب انتباه املستهلك، و 

قد يكون اهلدف من اإلعالن يف الصحف مثال هو خلق االهتمام باملنتج، كذلك قد يكون اهلدف من استخدام 
قسائم االشرتاك هو حتفيز املستهلكني احملتملني على القيام بتجربة املنتج و بالتايل فقبل القيام بنشاط تروجيي معني 

يتطلب األمر معرفة مكانة املستهلك يف سلم االستجابة التدرجيية، و ذلك لتصميم و بفعاليٍة الربامج الرتوجيية املناسبة 
. لكل مرحلة من هذه املراحل

 : DAGMAR منوذج 
للسلعة وهي : قبول الزبون يشري هذا النموذج اىل وجود جمموعة من اخلطوات العقلية تؤدي يف النهاية اىل 

- االدراك . 
- الفهم وتكوين الصورة الذهنية . 

- االقتناع وتكوين االجتاه . 
- السلوك . 

يف هذا النموذج اهلدف االعالين هو مهمة اتصالية يسعى االعالن اىل حتقيقها لدى مجهور حمدد يف وقت معني . 
اال ان هذا النموذج مل مينع بعض الباحثني يف جمال االعالن من توجيه االنتقادات له ولعل اهم االنتقادات مايلي: 

- وجود مشكالت عملية وصعبة لقياس االجتاه واالدراك والفهم . 

- تؤدي اجلهود الرتوجيية اىل احداث التشويش ، فيصعب قياس فاعلية االعالن بعيدا عن املتغريات الرتوجيية 

االخرى . 

- ليس من الضروري ان مير املستهلك جبميع تلك اخلطوات ، فيمكن مثال االنتقال مباشرة من االدراك اىل 

الشراء . 
منوذج هرياركية التاثري : 

خالل الزبون يعد هذا النموذج من اشهر مناذج هرياركية ( هرمية ) االستجابة واكثر توضيحا للمراحل اليت مير هبا 
عملية االستجابة للجهود االعالنية . 
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ويفرتض هذا النموذج ان املستهلك يف عملية االستجابة لالعالن مير بسلسلة من اخلطوات املتتابعة ، حيث 

 على خط متصل من املعرفة باالعالن اىل السلوك الشرائي من زبونيهدف االعالن اىل التاثري من خالل حتريك ال
خالل حتقيق عدد من االستجابات التدرجيية واليت تنتهي اما بالقبول او الرفض للشْي او للفكرة املعلن عنها . ولذلك 

 .فان تاثريات االعالن حتدث عرب فرتة زمنية طويلة ، اي هلا تاثريات طويلة االجل اكثر منها تاثريات فورية 
 

منوذج هرياركية التاثري ملراحل الشراء وكيفية تاثري االعالن فيها :5-2شكل رقم
 

 مرحلة االدراكاالدراك                        
                            وهي ترتبط باالفكار ، ويلعب االعالن دوره يف تزويد الفرد                 

باملعلومات واحلقائق .  
 

  مرحلة التاثرياملعرفة - االعجاب                 
 وهي ترتبط باملشاعر ، ويلعب االعالن دوره يف تغيري االجتاهات واملشاعر 

 
 

االقناع - التفضيل          
مرحلة االستجابة  الشراء                            

                                  وهي تتعلق بالسلوك ويلعب االعالن دوره يف اثارة وتوجيه الرغبات . 
 
 

 . 278ـ ص ، مرجع سبق ذكرهاملصدر : العواديل سلوى ، 
 

وجتمع هذه املستويات الست مكونات االجتاه االساسية : 
- املكونات االدراكية : اليت ختص احلالة الفكرية والعقلية . 

- املكونات العاطفية والتاثريية : وهي ختص احلالة العاطفية . 

 
66 

 



 الفصل التاين :تقييم تاثري االعالن على رضا الزبون
 

- املكونات السلوكية : وهي اليت ختص السعي اىل الشراء واختاذ القرار . 

 املستحدثات:منوذج تبين 
 اجلديدة األفكار املستحدثة هي تلك العملية اليت تنتقل من خالهلا األفكاريقصد بعملية تبين املستحدثات او نشر 

عرب قنوات االتصال بني املسوقني واملستهلكني وبني املستهلكني انفسهم . والن عملية قبول سلعة جديدة عملية 
صعبة ومعقدة فان االعالن يعترب من اهم قنوات االتصال تادية هلذه املهمة والعملية يف اجملال التسويقي . 

 Rojers( حىت وصوله اىل اختاذ قرار شراء السلعة اجلديدة او عدمه سيمر حتما بعدة مراحل كما وضعها لزبونفا
صاحب هذا النموذج : )

- االدراك . 
- االهتمام . 

- التقييم . 
- التجريب . 

- التبين . 
وفيما بعد مت دمج مراحل هذا النموذج يف ثالث مراحل هي : 

- املعرفة . 
- االجتاه . 

- السلوك . 
وهو النموذج الذي خرجت منه فكرة الفجوة بني هذه املتغريات اي الفجوة بني املعرفة واالجتاه ، وكذلك الفجوة بني 

االجتاهات والسلوك . اي ان الفرد قد تكون لديه معرفة وقد يكون اجتاها اجيابيا ولنه ال يصل اىل مرحلة التبين او 
الشراء او االقبال على الفكرة او السلعة املستحدثة . 

 انه على الرغم من تتابع املراحل يف شكل خطي فانه ليس من الضروري ان تنتهي بعملية التبين ) (Rojersويرى 
بقبول الفكرة اجلديدة ، بل ا�ا قد تنتهي بالرفض ، كما ان االفراد ال يتبعون بالضرورة هذه املراحل يف شكل تسلسلي 
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دون حماولة لتغيري تسلسلها وختتلف امهية كل مرحلة من هذه املراحل وفقا ملا يعرفه الفرد عن السلعة ووفقا لعوامل 

ومتغريات اخرى ( ثقافية ، اجتماعية ، نفسية ...). 

ويلعب االعالن دورا هاما يف تزويد الفرد باملعلومات عن االفكار اجلديدة خاصة يف مرحلة املعرفة االوىل بالفكرة 

حيث عن طريق االعالن يتعرف الفرد على نوعية السلعة وخصائصها ومنافعها وسعرها ، وقد يؤدي ذلك اىل تغري 
معتقداته حول السلعة القدمية واقتناعه بضرورة جتريب هذه الفكرة او السلعة اجلديدة . 

بعد استعراض مناذج التاثري املختلفة يالحظ ان هذه النماذج االستجابية وان كانت ختتلف يف خطواهتا الفرعية اال 
 او تثبيته وفق تتابعات معينة . زبونا�ا تتفق مجيعا يف كون االعالن يعترب قوة دافعة لتغيري ال

اال ان الكثري من الباحثيني يف هذا اجملال يرون انه من املستحيل االعتماد على منوذج واحد الثر االعالن ، حيث 
ان هناك الكثري من القيود على هذه النماذج يف جمال التطبيقي يف ميدان االعالن كما ان هناك جمال ال �ائي حول 

االعالن وفاعليته حيث من الصعوبة الوصول اىل تعميمات تقبل من كافة الفئات . 
ذج من النماذج اليت مت عرضها : والتايل اخلطوات اليت يشملها كل مندول ويوضح اجل
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  :اخلطوات اليت تشمل كل منودج من النماذج3-2جدول رقم
 

       النماذج
 

 المراحل
 هیراركیة التاثیر داجـــــمــار ایـــــــــــدا

تبني 
 المستحدثات

 

 االنتباه المعرفة
 االدراك

  
 الفهم

 االدراك
 

 المعرفة

 االدراك

 التاثیر

 االهتمام
 

 الرغبة

 
 االقتناع

 
 
 

 االعجاب
 

 التفضیل
 

 االقتناع

 االهتمام
 

  التقییم

 السلوك السلوك السلوك
 

 الشراء

 التجریب
 

 التبني
 

 
 . 276 ص ،بق ذكرهاملصدر : العواديل سلوى ، مرجع س                      
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 المطلب الثاني  : العوامل المساعدة في احداث االثر االعالني 

 : 1تتضمن العوامل املساعدة يف إحداث األثر املطلوب من اإلعالن مايلي

 أن يكون قادر على خلق و عي و إدراك بوجوده . •
 أن يكون قادر على إبقاء الوعي و اإلدراك متوهجاً . •

 أن يكون قادر على إثارة االهتمام و االنتباه و الرغبة . •
 أن يكون قادر على إشباع حاجة  أو خلق طلب على حاجة . •

 أن يؤدي إىل نتائج ختدم املعلن و املستهلك . •

و من أبرز العوامل اليت تساعد اإلعالن على إحداث أثر إجيايب لدى املستهلكني يرتجم بتوجههم إلقتناء السلعة 

 :مايلي

:تكرار اإلعالن من خالل مواصلة بثه أونشره أوعرضه  حىت الينساه املستهلك . فاملستهلك يواجه التكرار •

كل يوم وكل ساعة و كل دقيقة مئات اإلعالنات مبختلف وسائل اإلعالن .مما يدعو حلاجة تكرار اإلعالن 

لتثبيت و جوده ضمن هذا الكم اهلائل من اإلعالنات . 

:إن معظم املعلنني يدركون أن التنوع اهلائل يف تشكيلة السلع خصوصا النمطية  املعروضة و املعلن االستمرار •

عنها  بشكل مكثف تتطلب محالت إعالنية مستمرة و متواصلة على مدار العام .ألن اإلعالن الذي يظهر 

و سرعان ما خيتفي ينساه املستهلكون ,ألن الضخ اإلعالين من الشركات اآلخرى يكون مستمراً , و حيدث 
هذا على حساب اإلعالن املتقطع و غري املتواصل . 

:إن اإلعالن ليس عصا سحرية جتلب نتائج فورية , و لتوقيت اإلعالن أمهية كبرية ففي اإلعالنات الوقت  •

التلفزيونية على سبيل املثال هناك ساعات ذروة  ختتلف من جمتمع آلخر . فاإلعالن مهما كان فعال و مؤثر 
فإنه الفائدة منه ما مل يتواجد املشاهد أمام التلفاز , و أكثر املعلنني يصرون على بث إعالناهتم خالل 

الربامج األكثر شعبية بني الناس ويفضلون هذه األوقات على غريها و يدفعون أجوراً أكرب لساعات الذروة . 

 157 عنايب بن عيسى ،مرجع سبق ذكره،ص   1
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 الفصل التاين :تقييم تاثري االعالن على رضا الزبون
 

: خالصة الفصل

 التصرف أو فعل رد وميثل اخلدمة، استعمال بعد بالسعادة شعور عن عبارة الرضا بأن يظهر الفصل هذا خالل  من

 .الشراء مرحلةمابعد أثناء الزبون من الصادر
 أكرب لكسب منافسة يف دوما املؤسسات فإن لدلك املؤسسة، أجلها من نشأة اليت العناصر أحد هو الزبون ويعترب

 .إرضاهم على جهد بأقصى وعمل الزبائن من عدد
 األخري ويف أساليب، عدة طريق عن عليها واحلصول بالزبائن اخلاصة املعلومات مجع على يعتمد الزبون رضا وللقياس

 خالل من وذلك لزبائنها مستعدة دوما تكون أن املؤسسة على لذا املؤسسة بيئة وفق يتغري الزبون رضا بأن نقول
 ودفع كسب لغرض وذلك إدارية مبمارسات وتدعمها احلديثة ووسائل أدوات واستخدام هتاخدم يف حتسني إدخال

 .الزبون رضا مستوى
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دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  الثالث:الفصل 
  موبيليس-–للهاتف النقال 

 تقديم عام لمؤسسة موبيليسالمبحث االول : 

 واقع اعالنات موبيليسالمبحث الثاني:

 منهجية الدراسةالمبحث الثالث: 



  –موبیلیس-للھاتف النقال الفصل الثالث :دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر
 

 

 متهيد:

 سنحاول يف هذا الفصل امليداين معرفة واقع اإلعالن يف مؤسسة رضادراستنا النظرية ملوضوع اإلعالن وال بعد
 تنشط يف قطاع يتميز باملنافسة �اوقد قمنا باختيار هذه املؤسسة لكو ومدى ثاثريه على رضا الزبون موبيليس

احلادة من طرف املتعاملني هلذا جندأن كل متعامل يسعى إىل كسب أكرب حصة سوقية وتظهر بصورة واضحة يف 
 الزبائن يعترب رضا قطاع االتصاالت من حيث اإلعالنات وكون السوق تقريبا مشبع فإن سعي املؤسسة إىل كسب 

 سنتطرق يف هذا الفصل إىل املبحث التالية : هتامن أهم اهتماما
 

 .موبيليس ملؤسسة عام تقدمي:األول مبحثال
 :اعالنات موبيليسالثاني المبحث
الفرضيات  واختبار امليدانية الدراسة نتائج الوحتليل وعرض الدراسة منهجية :الثالث المبحث
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 المبحث االول :تقديم عام لمؤسسة موبيليس

 المطلب االول : تعريف مؤسسة موبيليس

 املنافسة،ولذلك على السوق النفتاح كنتيجة جاء النقال للهاتف اجلزائر التصاالت موبيليس مؤسسة ظهور إن
  و على مزجييها التسويقي .التنظيمي هيكلها على التعرف وأيضا موبيليس مؤسسة تعريف يأيت فيما حناول

 املطلب االول :تعريف مؤسسة موبيليس 

 أ�ا ،إال1999سنة نشاطهات بدأ اجلزائر،حيث يف النقال اهلاتف يف األول التارخيي املتعامل موبيليس شركة تعترب
 قدره برأمسال أسهم ذات شركة ،وهي 2003 سنة يف املسؤولية مستقلة اجلزائر اتصاالت من كفرع أصبحت

 أن اجلزائر،كما اتصاالت لشركة تابعة سهم لكل دج 100000 بقيمة سهم 1000 على موزعة دج 100000000
 .دج2012 25000000000سنة بلغ موبيليس مؤسسة رأمسال

 حمدودة وغري كبرية وطموحاهتا اإلدارة جمال يف دوليا املقدمة العاملية القوانني حسب منظمة شركة موبيليس
 .الوطين االقتصادي النمو معدل يف واملسامهة اخلربات وتطوير السوق يف حصتها تعويض مثل ومستمرة

  :موبيليس مؤسسة مبادئ ومن
 الشفافية. 
 االبتكار. 
 بالوعود والوفاء التجديد و التطوير. 
 اإلنسانية. 
 اإلبداع و احليوية. 
  :أيضا هو املتعامل موبيليس
 للسكان وطنية تغطية.  
 جتارية وكالة 135 من أكثر.  
 مباشرة غري بيع نقطة 60000 من أكثر.  
 حمطةتغطية 5000 أكثرمن. 

 و ملؤسسة موبيليس اهداف كثرية و متنوعة و تتلخص ابرزها فيما يلي:
 للزبائن واملبيعات اخلدمات أحسن توفري.  
 النقال اهلاتف جمال يف التطور مواكبة.  
 وفائهم لضمان باملشرتكني اجليد التكفل. 
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 السوق من احلصص واسرتجاع املشرتكني فيعدد الزيادة. : 
 الوطين الرتاب من % 95 إىل للوصول التغطية شبكة حتسني. 
 قالسو تصدر و احلديثة التكنولوجيات خمتلف إستعمال. 
 اإلتصال وسياسة التجارية اإلسرتاتيجية يف أكثر اإلبداع. 

 على بالسهر وهذا إجيابية صورة عكس على دوما موبيليس ،تعمل اإلبداع و التغيري السياسة وتبنيه وباختيارها
 .واخلدمات العروض يف واإلبداع التنويع إىل باإلضافة ناجحة جد للمشرتكني وخدمة عالية جودة ذات شبكة توفري

 أينما"اجلديد شعارها قوة ذلك ،ومازاد وزبائنها شراكائها من قربا أكثر كمتعامل التوقيع موبيليس أرادت
 فهي التعايش و املواطنة قيم حتي و السهلة و البسيطة اللغة فهي اإلعالنية، رسائلها خمتلف يرافق الذي" كنتم
 .النقال للهاتف الوطين القائد رسالة مترر
 ،لتقدمي الدوام على صاغيا املشرتكني من أقرب يكون بأن ،للمتعامل الدائم باإلصغاء تعهدا يعد الشعار هذا

 .مستدامة تنمية لضمان اجتماعي التزام وهو.رفيعة نوعية وذات جودة أكثر خدمة

 المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي لمؤسسة موبيليس

تعتمد شركة موبليس على إدارة منظمة من حيث النشاطات وعمليات التجارية، ويوضح الشكل التايل هيكل 
التنظيمي لشركة موبليس. 
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 : اهليكل التنظيمي العام ملؤسسة موبليس1-3شكل رقم
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 الرئیس المدیر العام

 
 مدیریةالموارد البشریة

 

 مدیریةالمالیة

 

 مدیریة العالمة واالتصال

 

 مدیریةاإلستراتیجیة

 

 مدیریةالنظام المعلوماتي

 

 مدیریةصفقات الشركة

 

 المدیریات الجهویة

 

 الدیوان 

 مستشار تقني

 مستشار الموارد البشریة

  

  

 

 قسم الشؤون الداخلیة

 مدیر الشؤون العامة

ة ة  ق   

 قسم السوق العمومیة

 مدیریة التسویق

 مدیریة التوزیع والبیع

   
قسم التقنیات الشبكة 

 والخدمات

مدیریة الھندسة وتطویر 
 الشبكة
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شرح اهليكل التنظيم  : 

  : هو الشخص الذي يعطي األوامر و املسؤول األول عن كل تطورات الشركة .رئيس المدير العام

 : : هي اليت هتتم مبختلف نشاطات اإلدارة و املسؤولة عنها ، و تتكون من االستشارات التطبيقية

 إدارة التسويق و اإلدارة : هي املسؤولة عن كل معامالت التجارية و تسويق اخلدمات. •
 إدارة التوظيف: تتكفل بالتوظيف و مراجعة الطلبات. •
 نظام اإلعالم: تتكفل بنظام اإلعالم يف املؤسسة. •
 اإلدارة التقنية : هي املسؤولة عن نظام التقين يف الشركة. •
اإلدارة اجلهوية : تعترب كإدارات مسؤولة عن جمموعة من الواليات ، وتوجد مثانية إدارات جهوية لالستشارات  •

 التطبيقية.

  هي اليت تتكفل باألمور القانونية للشركة، و تتكون من: - االستشارات القانونية:

 إدارة املشاريع : هي املسؤولة عن تسيريو مراقبة مشاريع الشركة. •
 املراجعة و التدقيق: تتكفل مبراجعة خمتلف أنظمة التسيري. •
 اجلودة : هي املسؤولة عن جودة اخلدمات للشركة. •

: تتكفل بكامل االستثمارات اليت ختص الشركة، وتتكون من: - إدارات االستثمارات

 إدارة العالقات العامة: هي اليت تتكفل بإدارة العالقات العامة للشركة داخليا أو خارجيا. •
 إدارة املوارد البشرية : هي املسؤولة عن العمال و تركيب نظام الشركة . •
 اإلدارة املالية و احملاسبة: هي اليت تتكفل باملشاريع املالية و احملاسبة يف الشركة. •
 اإلدارة اجلهوية : ختتص بالتسيري يف بعض الواليات ، وتوجد إدارة جهوية واحدة خاصة باالستثمارات. •

وهبذا نرى أن الشركة تعتمد يف نظامها وهيكلها التنظيمي على كل عناصر أو املديريات اهلامة يف تسيري شركة من 
النوع الذي يفرض مكانته يف السوق. 

و تعترب موبليس من الشركات اهلامة يف السوق اجلزائرية اليت تعتمد على التسويق يف إدارة منتوجها ، كو�ا شركة 
منافسة يف السوق و تتنافس مع شركات معروفة يف جمال االتصاالت ،وهلا خربة عاملية يف هذا اجملال ، وباعتبارها أول 

متعامل يف خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر وتطبق تكنولوجيات عالية ذات جودة تقرتب من العاملية . 
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المطلب الثالث:المزيج التسويقي لمؤسسة موبيليس 

 على املؤسسة تعتمد فعال،ولذلك تسويقي مزيج وضع حتدي هو مؤسسة أي تواجه اليت التحديات أكرب من إن
 التسويقي، املزيج متغريات املتغريات، هذه بني ومن املسطرة، األهداف حتقيق إىل توصلها أن ميكن متغريات عدة
 .الرتويج التوزيع، السعر، املنتج، يف املتغريات هذه وتتمثل األهداف، لتحقيق بينها فيما التنسيق جيب اليت

  و التسعري:املنتجات سياسةالفرع االول :
 من ٪ 90 نسبة أن  حيثاملؤجل، الدفع وعروض املسبق الدفع عروض العروض، من نوعني موبيليس مؤسسة تقدم

 السوق يف املتعاملني جعل احلال هذا إن حرية، من توفره ملا املسبق الدفع خدمة خيتارون اجلزائريني املشرتكني
 مست حيث  النقال اهلاتف متعاملي بني شديدة منافسة حمور تكون  أسعار ليشكبتو عروضهم يف ينوعون
 :اآلتية اجلوانب

 .األوىل الدقيقة بعد بالثانية املكاملات سعر إحتساب -
 .اآلجل والدفع املسبق الدفع ملشرتكي املكاملات أسعار ختفيض -
 ... سلكين وخدمة كلمين وخدمة الصويت الربيد مثل اخلاصة اخلدمات بعض جمانية -
  السنة �اية وخالل رمضان يف تظهر اليت  السعرية  الرتقوية العمليات -
 .عروضهم وتكييف عمالئهم إرضاء بذلك حماولني 

 :من املكونة تشكيلتها فعرضت تغريات من السوق يف حيصل ما واكبت موبيليس مؤسسةاوال : ان 
 جيريها اليت املكاملات قيمة بدفع الزبون يقوم ال العروض من النوع هذا يف :)Post paid(املؤجل الدفع عروض-1
 من أنواع 3 اآلن حلد موبيليس قدمت وقد فاتورة، طريق عن وذلك عرض لكل املخصصة املدة إنتهاء بعد إال

 :اآلجل الدفع عروض
 :)Résidentiel mobilis(العادي اإلشرتاك عرض -أ
 من مجلة العادي اإلشرتاك عرض ويتيح تسبيق، وبدون شهرين كل الفوترة وتتم ملوبيليس عرض أول يعترب

 :منها كرذن اخلدمات
  القصرية الرسائل -
 · الرقم وإخفاء إظهار -
 ·املزدوجة املكاملة -
 ·املكاملة حتويل -
 · أطراف بثالثة املكاملة -
 · تفصيلية فاتورة -
 .الدولية املكاملات -
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  ): Forfait (اجلزايف العرض -ب
 حالة يف أما لشهرين، اإلشرتاك يف حمتواة املكاملات من ساعات ( 08 ) مثاين عن عبارة ملوبيليس اجلزايف العرض إن

 تلك رصيد إنتهاء بعد أجراها اليت اإلتصاالت قيمة دفع املشرتك على فيتعني ساعات مثاين عن اإلستهالك زيادة
العادي  اإلشرتاك عرض يف املتاحة اخلدمات نفس يقدم العرض هذا إن الفاتورة، يف إليها يشار واليت املدة

 :)(Flotte املؤسسات عرضج-  
Flotte  العرض هذا من من اإلستفادة وميكن املؤسسات، إىل األوىل بالدرجة موجه عرض هو املؤسسات عرض 

 طرف من املستغلة اخلطوط عدد زاد كلما عرض خدمات أسعار وتنخفض األقل، على خطوط 10 يف باإلشرتاك
 اليت اخلدمات نفس فتضم العرض هذا بواسطة املتاحة اخلدمات  أما 2005 مارس04  يف إطالقه مت وقد املؤسسة
 .الفاكس واستقبال إرسال من متكن خدمة وهي Fax data خبدمة عليهم ولكنها تزيد السابقة العروض تقدمها

و اجلدول التايل يلخص كل اسعار العروض السابقة: 
اآلجل  الدفع عروض أسعار خمتلف :1-3جدول رقم

 
 البيان 

Résidentiel 
Forfait Flotte 

-10سا/شهر 8سا/شهر 6سا/شهر 4سا/شهر 2

خط 19
20 

فمافوق 
تعريفة 

الدخول 

دج 877.5دج 1404دج 1404

 دج 4000دج 4000الضمان 
االشرتاك 
الشهري 

 1930.5 دج 1170دج 2340

 دج
2632.5 

 دج
3100.5 

 دج
632 

 دج
527 
دج 

الدقائق 
املتاحة /شهر 

 120 240 360 480   

موبيليس حنو 
موبيليس 

دج 5.26دج 5.26دج 4.68دج 4.68دج 5.26دج 5.26دج 5.26

مابني 
flotte 

دج 3.51دج 3.51  

دج 6.79دج 7.79دج 6.43دج 6.49دج 6.79دج 6.79دج 6.79حنو الثابث 
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موبيليس حنو 
باقي 

الشبكات 
النقالة 

دج 8.77دج 8.77دج 8.77دج 8.77دج 8.77دج 8.77 دج 8.77
 

به  املتصل تواجد جهة حسبحنو اخلارج 

 www.mobilis.comاملصدر: 
 
 مسبقا املقدمة اخلدمات قيمة بدفع الزبون يقوم العروض من النوع هذا  يف:)Pré paid (املسبق الدفع عروض- 2

 :اآلتية العروض حتتها وتندرج
 :)Mobilis la carte (البطاقة موبليسأ-
 دفع يتم حيث شهري إشرتاك دفع بدون نقال هاتف خط على باحلصول يسمح عرض هو البطاقة موبيليس إن
 :اآلتية اخلدمات ويضم ، 2004 فيفري 03 يف إطالقه مت وقد فعليا استهالكه يتم ما

 األوىل الدقيقة بعد بالثانية التعريفة . 
 مكاملة كل بعد احلقيقي الوقت يف اإلستهالك متابعة. 
 القصرية الرسائل. 
 الرقم وإخفاء إظهار. 
 الصوتية الرسائل. 
 املزدوجة املكاملة. 
 املكاملة حتويل. 
 أطراف بثالث املكاملة. 

 
 و اجلدول التايل ميثل اسعار موبيليس بطاقة:
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 :تسعرية مكاملات ملوبيليس بطاقة2-3جدول رقم
 موبيليس بطاقة البيان 

  دج500 طريقة الدخول

  دج400 الرصيد االويل

 بالثانية بعد الدقيقة االوىل  طريقة االحتساب

 من موبيليس حنو موبيليس 
 

 دج1000اكثر من  دج1000- 499  دج499 – 0
 ثا30دج/ 4  ثا30دج/4.5  ثا30دج /5

  ثا30دج/4.5  ثا30دج/4.5  ثا30دج /5 من موبيليس حنو الثابت

  ثا30دج/4.5  ثا30دج/4.5  ثا30دج /5 موبيليس حنو باقي الشبكات

 www.mobilis.com املصدر :
 

 :)Mobiposte (موبيبوست عرض -أ
 من شهر كل ثابت « CCP» مبلغ اقتطاع يتم حيث الربيدي اجلاري احلساب لزبائن خمصص العرض هذا

    يوم إطالقه مت وقد اجلزائر وبريد موبيليس بني شراكة مثرة جاء العرض وهذا ،للزبون الربيدي اجلاري احلساب
 :اآلتية الصيغ أحد حسب املقتطع املبلغ اختيار ويتم 2005 مارس 04
 دج 1200 اخلضراء الصيغة. 
 دج 2000 الصفراء الصيغة . 
 دج 3000 احلمراء الصيغة. 

 1000 دج، (500التعبئة ببطاقات التزود ميكن الرصيد نفاذ وعند أوتوماتيكيا، صيغة لكل املقابل املبلغ إقتطاع يتم

 التسعري يف عنه وخيتلف البطاقة موبيليس عرض يف املقدمة اخلدمات نفس العرض هذا ويقدم ،)دج 2000 دج،
  كما هو موضح يف اجلدول التايل :أخرى إىل صيغة من بدوره خيتلف الذي
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  :اسعار عرض موبيبوست 3-3جدول رقم 
االشرتاك و الرصيد العرض 

الشهري 
حنو الشبكات االخرى حنو موبيليس 

دج 12دج 8دج 12000 12000االخضر 

دج 10دج 7دج 2000 2000االصفر 

دج 8دج 6دج 3000 3000االمحر

 SMSالقصري  الرسائل أسعار
 دج 5حنو موبيليس 

 دج  6حنو الشبكات االخرى 

 دج 15حنو الشبكات الدولية 

 MMSوالصوتية  املصورة الرسائل
جماين سعر التشغيل 

 دج  12والصوتية  املصورة الرسائل سعر

ارقام موبيليس 
جماين   ( 123 ) الصويت الربيد
ج /مكاملة د4 555 ) الزبائن(  خدمة

 
 www.mobilis.com املصدر:

 
 ):Mobicontrol( موبيكونرتول عرضج- 
 الفاتورة انتظار دون رصيده مبراقبة للمشرتك يسمح اآلجل، والدفع املسبق الدفع بني املختلطة العروض أحد وهو
 يعرضها اليت اخلدمات تسعريات وختتلف ،املسبق الدفع بطاقات باستخدام رصيده تعبئة إعادة من ميكنه كما

 .الشهري اإلشرتاك قيمة باختالف
 و تتمثل اسعار هذا العرض يف اجلدول التايل :
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 :اسعار موبيكونرتول4-3جدول رقم
 موبيكونرتول البيان 

  دج500 طريقة الدخول

  دج400 الرصيد االويل

 بالثانية بعد الدقيقة االوىل  طريقة االحتساب
 من موبيليس حنو موبيليس 

 

 دج1000اكثر من  دج1000- 499  دج499 – 0
 ثا30دج/ 4  ثا30دج/4.5  ثا30دج /5

  ثا30دج/4.5  ثا30دج/4.5  ثا30دج /5 من موبيليس حنو الثابت

  ثا30دج/4.5  ثا30دج/4.5  ثا30دج /5 موبيليس حنو باقي الشبكات

 
 :)Gostoد- عرض قوسطو (

 الذي بسعره ويتميز األوىل، بالدرجة الشباب فئة إىل موجه وهو املؤسسة، قدمتها اليت العروض أحدث من يعترب
 :اآلتية اخلدمات ويعرض ) العمل وساعات الراحة ساعات ( الزمين اجملال باختالف خيتلف
 املكاملات وحتويل الصويت الربيد. 
 الرقم وإخفاء إظهار خدمة . 
 والدولية الوطنية القصرية الرسائل · 
 لثالثة وحماضرة املزدزجة املكاملات. 
 الدولية املكاملات. 
 التجوال خدمة. 

 و تتلخص اسعار هذا العرض يف اجلدول املوايل :
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  : اسعار قوسطو5-3جدول رقم
مدة صالحية الرصيد الرصيد االويل  االلتحاق

غري حمدودة دج 150 دج250
  التسعرية

ثا  30 /دج3 حنو الشبكات الوطنية

سعر املكاملة حنو االرقام املفضلة 
 ثا 30 دج /1حنو موبيليس 

سعر الرسائل القصرية 
 دج 4حنو موبيليس 

دج 6حنو الشبكات االخرى 

دج 15حنو الشبكات الدولية 

MMS-GPRS 
جماين سعر التشغيل 

 دج 0.8سعر الكيلو اكيت 

MMS املصورة الرسائل سعر 
والصوتية 

 دج 8
 

 ارقام موبيليس
 للمكاملة/دج4 (123 )الصويت الربيد
 للمكاملة/دج4 ( 888 ) الزبائن خدمة

 
 املصدر:

 :توفيق د- عرض
 املغري العرض هذا من لالستفادة ،اجلماعة مع دائم اتصال على لبقاءل للطلبة خصيصاهذا العرض موجه 

 احلضور نقاط أو مبوبيليس اخلاصة التجارية الوكاالت إحدى إىل التوجه يكفي العمالء، احتياجات مع واملتناسب
 :ب مرفقا اجلامعات مستوى على املتواجدة

 الطالب بطاقة   -
 مدرسية شهادة أو   -
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األويل  التسجيل شهادة أو   -
 ويلخص اجلدول التايل اسعار هذا العرض:

 :اسعار عرض توفيق6-3جدول رقم
 الشبكات كل حنو موحدة تسعرية

ثانية  30 /دج4
: SMSسعر الرسائل القصرية 

دج 5حنو الشبكات الوطنية 

دج 15حنو اخلارج 

:  والصوتية املصورة خدمة الرسائل

جماين سعر التشغيل 
دج 10سعر الرسائل الصوتية و املصورة 

ارقام موبيليس 
جماين  )123الربيد الصويت(

دج /مكاملة 4) 888مصلحة خدمة الزبائن (
 

 املصدر:
  

 :باطل ه- عرض
 مكاملات إجراء من العرض هذا ميكنهم ، املسبق الدفع مشرتكي على موبيليس تقرتحه جديد عرض هو باطل

 عن قيمتها تزيد تعبئة كل بعد سا 24/24 موبيليس شبكة حنو حمدودة وغري جمانية) sms قصرية  (رسائل وإرسال
  ايام7) و تكون مدة صالحية هذا العرض الرسوم كل باحتساب(دج 500
 :منها خمتلفة مزايا العرض هذا ويوفر
 ثانية 30 بأقساط التسعرية اختيار إمكانية.   
 املصورة الرسائل MMS والصوتية   
 الدويل التجوال وخدمة الدولية املكاملات. 

 و اسعار هدا العرض تكون كالتايل :
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 تواجد أينما االنرتنيت شبكة من االستفادة من ملوبيليس موبيكنكت مفتاح عرض يسمح :موبيكنكت عرضو- 
 .املشرتك
 :ب يستعمل

 .الثابت أو النقال الكمبيوتر جهاز يف موبيكنكت مفتاح إدخال-
 .املودم كجهاز يستعمل حيث ، مرن قرص استخدام دون أوتوماتيكيا املفتاح يشتغل-

 و اسعار هذا العرض كالتايل :
  :اسعار موبيكنت7-3جدول رقم 

الرسوم)  كل دج (باحتساب14000 التزام  دون موبيكنكت مفتاح
 :اهلاتف عرب االنرتنيت لشبكة جزايف إشرتاك اقتناء -

باالشرتاك  االلتزام مدة
شهر  12  شهر  6 شهر  3شهر  االسعار 

دج 27000دج 13500دج 6750 دج 2250االشرتاكات اجلزافية 

 حمدود غري لالنرتنيت جزايف اشرتاكاجلزافية  االشرتاكات مزايا
جمانية  قصرية رسالة 1000

 :جزايف اشرتاك مع موبيكنكت شراء-
 اشهر 12 اشهر 6 اشهر 3شهر االسعار 

 دج 500دج 7500دج 10000 دج 1400املفتاح مع التزام 

دج 32000دج 21000دج 16750دج 16250املفتاح  +اجلزافية االشرتاكات

 
 ه- عرض مبتسم:

 ،مبتسم"عرض تقرتحه موبيليس على مشرتكي الدفع املسبق "
  .جد50 دقيقة جمانية مقابل 50 أو 15 من ميزات تفعيل  سيستفيد املشرتكإىل مبتسم مت االنتقالإذا  

  .دج من حسابك50عندما تريد حتويل شرحيتك إىل مبتسم سيتم خصم 
كما ميكنك شراء شرحية مبتسم مباشرة من حمالت اخلدمات اهلاتفية 

 و هي الربط بشبكة اإلنرتنت بكل 2013 ديسمرب 01مت اطالق هذه اخلدمة يف  :3Gه- عرض اجليل الثالث ++
سرعة و أفضلية و  املشرتكون املعنيون هبذا العرض هم : مبتسم, قوسطو, أّول حنو كل الشبكات, أّول حنو 

  طل,توفيقاموبيليس,ب
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  ثانيا :خدمات موبيليس
 إظهار رقم املتصل(Clip)Présentation du Numéro حيث ميكن ملستعمل موبيليس معرفة الشخص :

الذي يتصل به بواسطة هذه اخلدمة اليت متكنه من رؤية رقم املتصل. 
 إخفاء الرقم (Clir)Appel Masqué ميكن للمتصل من موبيليس إخفاء رقمه، وعدم إظهاره لدى :

خفاء مؤقت للرقم). # إ31(#اتصاله بشخص أخر 
 الرسالة الصوتيةMessagerie Vocale  متكن هذه اخلدمة من حتويل و تسجيل املكاملات يف حالة عدم :

 رسالة صوتية. 20وجودك، خارج جمال التغطية، حالة إقفالك هلاتفك..و حتتوي العلبة الصوتية على 
 االتصال املزدوج Double Appel  ،ميكنك بواسطة هذه اخلدمة من استقبال مكاملتني يف نفس الوقت :

أي يف حالة اتصال بشخص واحد تستطيع استقبال مكاملة أخرى و جعل احد املتصلني يف حالة 
انتظار. 

 حتويل االتصال  Renvoi D’appel متكن هذه اخلدمة املستهلك من حتويل اتصاالته إىل هاتف أخر :
مهما كانت صفته( نقال أو ثابت) و هذا ضمانا من عدم ضياع أي مكاملة. 

 احملاضرة الثالثية Conférence A Trois  متكن هذه اخلدمة املستهلك من االتصال بثالثة األشخاص :
وتكلم معهم يف نفس الوقت متاما كاحملاضرة. 

 املكاملات الدولية Appel Internationaux تسمح هذه اخلدمة باتصال املستهلك إىل خمتلف الدول :
سواء هاتف الثابت أو النقال يف أي وقت يريده. 

مالحظة: كل هذه اخلدمات متوفرة يف موبيليس و هي خدمات جمانية و ال حتتاج إىل تشغيل. 

باإلضافة إىل خدمات أخرى تتمثل يف: 

 الرسالة القصرية (Small Message Service)SMS:  متكن املتصل من إرسال رسالة صغرية إىل شخص 
 حرف. 160آخر حيث ال تتعدى الرسالة 

 الرسالة املصورة (Multimedia Message Service) MMS و هي خدمة جديدة ضمتها موبيليس :
ليستطيع الزبون من إرسال صوت أو صورة أو لقطات من فيديو إىل زبون من نفس الشبكة. 

  الرسالة احملسنة(Enhanced Message Service)EMS تسمح بإرسال رسالة حمسنة صغرية إىل شخص :
آخر مكونة من شعار أو رمز أو دليل أو صور صغرية. 

  نظامGPRS :(Global Packet Radio Service) يتمثل يف نظام جديد أفضل من GSM بعشر مرات 
 .Kbit/Sec 40الذي يتميز بسرعة حتويل املعلوماتو 
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  نظامEDGE: هو نظام جديد أدخل حيز التنفيذ مع تكنولوجيا نظام UMTS و الذي يتمثل كوسيط ،
 .Kbit/Sec GPRS 144 يسمح بتحويل املعلومات مرتني أسرع من   وUMTS وGPRSبني 
 نظام االنرتنيت  Net الذي يسمح للزبون بالدخول عرب جهاز النقال إىل مواقع االنرتنيت و حتميل :

صور، رنات، فيديو، العاب،...و غريها. 
 نظام(Warless Application Protocole)Wap  : الذي يسمح للزبون من إرسال رسالة اليكرتونية 

  E-mail.إىل زبون آخر أو الدخول إىل صندوق الربيد االليكرتوين اخلاص به 
  نظام إرسال الصورة عرب اهلاتف(G3)Visiophone تسمح هذه اخلدمة من مشاهدة الشخص الذي :

 .UMTSتكلمه عرب اهلاتف من مكان اتصاله بالصوت و الصورة، بفضل نظام 
  الفاكسFax ميكن للزبون موبيليس بإرسال فاكس بواسطة نقاله حنو أي هاتف فاكس آخر لدى  :

 شخص آخر.
  داتاData.متكن الزبون بإرسال معلومات متوسطة  احلجم إىل زبون آخر من شبكة موبيليس  : 
  تغيري الرقمChangement de Numéro D’appel يتمكن الزبون بواسطة هذه اخلدمة من تغيري رقمه و :

  دج).2340(هذا بطلب منه يف ذلك مع دفع مستحقات 
  تغيري البطاقةChangement de Titulaire ميكن للزبون من اسرتجاع بطاقة السيم و هذا من جراء :

  دج).1170سرقة، حدوث عطب هبا، أو ضياعها و ذلك بدفع املستحقات الالزمة (
 الرومينغRoaming  أي تلقي املكاملات و الرسائل القصرية خارج الرتاب الوطين، و تتوفر هذه اخلدمة :

 بتقدمي طلب إىل من إحدى وكاالت موبيليس 
  "خدمة كلمين: تسمح هذه اخلدمة للزبائن باالتصال بعدد من املشرتكني موبيليس بواسطة رسالة "كلمين

 .xxxxxxx06 #OK*606*و هذا حىت لو مل يتوفر لديك رصيد 
  الفاتورة املفصلةFacture Détaillée )ميكن للزبون أن يتحصل على فاتورة مفصلة خلدمة الدفع عن بعد :

Mobilis Ligne.متكنه من معرفة كل ما استهلكه و نوع املكاملات اليت قام هبا ( 
 الفاتورة االليكرتونيةFacture Electronique  اليت متكن الزبون من معرفة مستحقاته بالدخول إيل موقع :

 موبيليس االليكرتوين، و ادخار رقم هاتفه و رقم الفاتورة يف خانة الفاتورة.
: أرقام خاصة لموبيليس

 100 .مركز اخلدمات :
 111 رقم لبطاقة التعبئة#) 14*111(*: إعادة التعبئة، أو 
 123 .الربيد الصويت :
 222) جمانا). #222*: معرفة الرصيد 
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 505.خدمة تشغيل البطاقة: 
 666 خدمة الزبائن دفع ألبعدي :Postpaid .
 888دفع املسبق  : خدمة الزبائن Prepaid .

 الفرع الثاين :سياسة التوزيع و الرتويج :
 اوال سياسة التوزيع :

 اتبعت وقد .السوق يف احلاصلة التطورات مع متاشيا وذلك املعتمدة التوزيع إسرتاتيجيات تطوير إىل املؤسسة تسعى
 :على معتمدة للتوزيع إسرتاتيجيات عدة املؤسسة
 .والعمالء معالزبائن مباشر اتصال يف هي اليت التجارية بوكاالهتا املؤسسة تربط قناة وهي :املباشرة القناة -
 وغري احلصريني املوزعني يف ممثلني وسطاء طريق عن وزبائنها بعمالئها املؤسسة وتربط :املباشرة غري القناة -

 .جتزئة أو مجلة جتار كانوا سواءا احلصريني،
تعتمد موبليس فرع اتصاالت اجلزائر إليصال منتوجاهتا املتعددة  لزبائنها عرب كامل الرتاب الوطين على عدة  كما 

وسائل: 

  حمطة تغطية عرب الرتاب الوطين.4200أكثر من ) المحطات:1

 52500تتعاقد "موبليس" مع ستة موزعني يتوزعون عرب الرتاب الوطين اجلزائري؛ ميثلون أكثر من  ) نقاط البيع:2
  و يتمثل هؤالء املوزعني يف:، و كل موزع عليه تعيني منطقة نشاطه،نقطة بيع معتمدة

 
Toutes les actel          
Algérie Poste                   
Assilou.Com                   
GTS Phone                   
Anep Messagerie                   
Algérika                   

  وكالة تتوزع كما يلي عرب الوطن: 110تعتمد مؤسسة موبليس على ) الوكاالت:3
 وكاالت. 9* الناحية الوسطى: ب 

 وكالة. 16*ناحية ورقلة: ب 
 وكالة. 14* ناحية سطيف: ب 

  وكاالت10* ناحية قسنطينة: 
 وكالة. 14* ناحية عنابة: ب 

 وكالة. 14* ناحية الشلف: ب 
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 وكالة. 13* ناحية وهران: 
  وكاالت.9* ناحية بشار: 

 سياسة الترويج :
فهي تقوم  اشكاله  ختلفالرتويج مب متارس السوق يف النشطة املؤسسات من كغريها موبيليس مؤسسة إن

باالعالن يف خمتلف الوسائل االعالنية كما ا�ا تقوم بالعالقات العامة و ذلك مبشاركتها يف معارض الوطنية و 
امللتقيات االعالمية و الثقافية كما ا�ا تقوم بالرعية فهي الراعي الرمسي للمنتخب اجلزائري كما جندها ايضا ا�ا 

 تساهم يف املناسبات الدينية كتنظيمها ملسابقات يف شهر رمضان 
 .المبحث الثاني :واقع اعالنات موبيليس

 املنتجات هذه بأسعار م الزبائنوإعال وخدماهتا، مبنتجاهتا والتعريف نفسها تقدمي للمؤسسةعالن اإل يضمن
 .فيها وترغيبهم وجذهبم تواجدها وبأماكن وخبصائصها، واخلدمات

اعالنية  محالت وضع إىل تسعى مؤسسة فكل اجلزائر، يف النقال اهلاتف متعاملي بني تنافس حموراالعالن  يشكل
 .اهلدف وخالقة سباقة

 :موبيليس إعالنات أهداف :ب االول المطل
 :التالية النقاط يف نلخصها مراحل بعدة أهدافه حيث من موبيليس مؤسسة يف اإلشهار مر لقد
 لكامل شبكتها تغطية على والتأكيد باملؤسسة التعريف خالل من متت وقد :املؤسسة صورة وحتسني الثقة بناء -

 .الوطين الرتاب
 .والتجديدات املنتجات مبختلف التعريف -
 األوىل الدقيقة بعد بالثانية كالتسعري تغريات من عليها يطرأ ما وكل املنتجات بأسعار التعريف -
  .حمددة فرتة خالل املنخفض السعر ذات املكاملات أو اجملانية املكاملات خالل من :الرتقوية العمليات -
 وغريها وسلكين كلمين وخدمة األلعاب وحتميل اإلنرتنيت خدمة يف واإلشرتاكات كالرنات املرافقة اخلدمات -

 :يف للمؤسسة اإلشهار أهداف حصر ميكن وعموما       
 إمسها حيث من جديدة أ�ا إال نشاطها حيث من قدمية مؤسسة موبيليس أن من بالرغم :اإلعالمي اإلشهار -

 بإشهارها املؤسسة فبدأت بوجودها للتعريف اإلشهار من النوع هذا إعتماد من بد ال كان وبالتايل واختصاصها
 األول والقائد التارخيي الوطين املتعامل بصفة اجلمهور إىل نفسها موبيليس مؤسسة به قدمت الذي "أويويو"

 .اجلزائري للسوق
 باإلشرتاك زبائنها تقنع أن املؤسسة على فكان املنافسني دخول عند اإلشهار هذا ضرورة بدت :إقناعي إشهار -
 ... وترقوية سعرية ومزايا كاملة تغطية من توفره ملا غريها دون موبيليس خدمة يف
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 061 ا معمؤخر املؤسسة فعلت مثلما الرسائل بعض تكرار فيتم النسيان حماربة منه واهلدف :تذكريي إشهار -
 المطلب الثاني : وسائل اعالنات موبيليس

 تعرض موبيليس اعالناهتا يف خمتلف الوسائل كالتايل:

  التلفزيون:

 تعرض موبليس عدة ومضات اعالنية  على كل القنوات الوطنية حماولة منها الوصول إىل أكرب شرحية من
 ملوبليس بالعراقة حيث تستعمل عبارات و تصرفات و كذا أزياء من وحي عالنية تتصف املواضيع اإل،اجلمهور

الرتاث الوطين اجلزائري مع استخدامه شخصيات معربة و مشهورة من شا�ا التأثري يف اجلمهور كاملمثلني املعروفني 
و الالعبني املشهورين  جزائريني ،موضحة من خالل ذلك على أ�ا متعامل جزائري حياول خدمة شعبه . 

 ومباشر حي نقل :مثل الراديو مساع نسبة فيه ترتفع الذي الوقت يف إعالناهتا إذاعة على موبيليس تعمل :إذاعة
 ...منتجاهتا أكثر ميالد نعتربه ان ميكن والذي رمضان شهر الرمسية، النشرات عقب رمسية، ملباريات

و األسبوعية  و كذلك اجملالت ( الشروق ، النهار...)اجلرائد و اجملالت :تستعمل موبليس اجلرائد الوطنية اليومية 
من خمتلف التوجهات لعرض مستجداهتا من خدمات؛ كي ال تستثين يف محلتها اإلعالمية قراء الصحافة املكتوبة. 

الالفتات التجارية:  
تستعمل املؤسسة هذه الوسيلة يف الطرقات العمومية و ذلك لكرب حجم الصورة و وضوحها و كذا اهلدف منها  

و وسط املدائن. ) rompoi(، و التفاف الطرق و خصوصا املفرتقات،لفت أنظار مستعملي الطرقات
الملصقات:  

هذه وسيلة أخرى من الوسائل اإلعالمية اليت تستعملها موبليس و ذلك بتوزيعها على خمتلف نقاط البيع املعتمدة 
لديها و غري املعتمدين من جتار و حمالت بيع مستلزمات اهلواتف النقالة. 

:  (عن طريق الهاتف )الرسائل القصيرة
هذا النوع من الرسائل يستعمل مع زبائنها فقط تعلمهم من خالل االتصال على كل جديد يهم مشرتكي  

موبليس كي يكونوا السباقني باالستفادة من كل جديد تطرحه املؤسسة من خدمات؛ منتوجات؛ أو حىت تغيري يف 
األسعار. 

من اجل تعميم املعلومة و الفائدة و مسايرة التطور التكنولوجي عملت املؤسسة على انشاء موقع على االنرتنيت: 
 يالزم اسم املؤسسة مىت ظهر ،يضم هذا املوقع صفحات تقدم كل www.mobilis.dzشبكة االنرتنيت 

املعلومات اخلاصة بتطور املؤسسة و التعريف خبدماهتا و خمتلف انشطتها ،صمم املوقع بواجهة فنية رائعة و حتديث 
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مستمر وفق املستجدات من االحداث كما يسمح  املوقع بالتواصل مع الزبائن او غري الزبائن من خالل الربيد 
االلكرتوين التابع للموقع 

 املطلب الثالث : اعداد احلملة االعالنية :
 DDB و RSCG اإلشهاريتني الوكالتني على موبيليس مؤسسة اختيار وقع لقد

 : منها نذكر األسباب من جملموعة
 .الوكالة تطلبه ما مع عالناال ميزانية توافق -
 .الكربى الوكاالت من تعترب اليت الوكالة حجم -
 املؤسسة وحاجات تتوافق اليت الوكالة إختصاصات -
 .املؤسسة مع التعامل يف مصداقيتها وكذا وخربهتا للوكالة اإلبداعية املقدرة -

 :الوكالة مع التنسيقالفرع االول: 
 ومن وطموحاهتا إسرتاتيجيتها املؤسسة، وضعية إىل فيه التطرق يتم مكتوب ملف بعرض موبيليس مؤسسة تقوم

 إشهاري، إبداع إىل وحتويله مشكلة أنه على فهمه استطاعت وما فيه جاء ما برتمجة الوكالة تقوم امللف هذا خالل
 الوكالة إقرتاحات على املباشر أثره له سيكون جيد بشكل صياغته تتم الذي امللخص جودة فإن وبالتايل

 .اإلشهارية
 :أساسية فقرات ثالثة يستوعب موبيليس مؤسسة ملخص إن
 هذه سوقها، عن معلومات اإلشهارية وكالتها إىل موبيليس مؤسسة تقدمه الذي امللخص يضم :السوق-1

 :اآلتية بالنقاط تتعلق املعلومات
 السوق وتطور هيكل املهين، حميطها يف املؤسسة بوضعية وتتعلق :املؤسسة حميط -

 .التوزيع وشبكات املنافسة وضعية
 .صورهتا اإلتصالية، سياستها قيمها، تارخيها، خالل من :املؤسسة ثقافة -
 وكيف تقدميه اإلشهار على جيب ما معرفة أجل من وذلك :للمؤسسة األساسي اهلدف -

 األعمال، رقم زيادة الصورة، بناء الشهرة، كزيادة األساسي اهلدف هذا ليخدم تكييفه ميكن
 .وغريها املنافسة مواجهة

 .العمل لتنفيذ الوكالة أمام املتاحة املدة املتاحة، امليزانية خالل من :املؤسسة قيود -
 · :يلي ما املؤسسة منتجات ختص اليت املعلومات وتضم :املنتوج-2

 سبيل على فنأخذ مبنتجاهتا، تتعلق اليت الالزمة باملعلومات الوكالة حتيط أن على تعمل فاملؤسسة:املنتوج مفهوم -
 قوسطو منتوج عكس على  األفراد إىل وليس املؤسسات إىل توجه اليت النقال اهلاتف مؤسسات عروض املثال
 .الشباب فئة إىل وجه الذي
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 .لذلك املخصصة وامليزانيات أحدثه الذي اإلتصايل والتموقع وآثاره العالمة أو للمنتوج السابق :اإلتصال -
 .اإلتصالية األهداف وكذا للمنتوج احملددة :التسويقية األهداف -
 .وغريها املستهلكة الكميات عيشه، منط طبيعته، حيث من :املستهلك -

 · أو للمنتوج التسويقي املخطط عن ملخص تقدمي يتم حيث :املؤسسة داخل التسويق
 .العالمة

 عالني اال الخطابالفرع الثاني :
  .النقال اهلاتف متعاملي بني أهدافها يف واختلفت مواضيعها يف عالنية اال اخلطابات تشاهبت

 على فشيئا شيئا وجودها سجلت وهكذا اإلشهارية محالهتا BBD وكالة كلفت فقد موبيليس مؤسسة أما
 و على عكس باقي املنافسني الذين ينتجون  النقال، للهاتف الوطنية العالمة الواجهة يف واضعة التلفزيون شاشة

 .اجلمهور عليها إعتاد جزائرية وبوجوه اجلزائر يف  اعالناهتاتضع موبيليساعالناهتم خارج اجلزائر ف
 للهاتف الوطين القائد رسالة مترر فهي والتعايش املواطنة قيم وحتيي والسهلة البسيطة اللغة موبيليس تستعمل

 موبيليس شعار ف اإلشهارية رسائلها خمتلف يرافق هلا شعارا " يتكلم والكل موبيليس " املؤسسة تتخذ و .النقال
 يف وستعمل تعمل املؤسسة أن مفادها شعارها خالل من رسالة مترير املؤسسة حتاول حيث منطقي بدفع يتميز

 .النقال اهلاتف عرب احلديث إمكانية للجميع وتتيح خدماهتا لتعمم املستهلك مصلحة
 المبحث الثالث : منهجية الدراسة 

 عليها االعتماد مت اليت املنهجية واإلجراءات اخلطوات أهم إىل نتطرق سوف املبحث هذا يف
 .النتائج وكتابة التحليل من االنتهاء غاية إىل للدراسة بدءابالتحضري

 الطريقة و االدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانية املطلب االول :
 المطلب االول :مجتمع و ادوات الدراسة 

 اوال : جمتمع الدراسة و متغريات الدراسة 
االعالنات  اجتاه أفعاهلم ردود ملعرفة وذلك موبيليس شرحية ميتلكون الذين األشخاص من الدراسة جمتمع يتكون

 على رضا الزبائن. ها تأثرياملقدمة من طرف املؤسسة ومدى 
 و كانت متغريات الدراسة كالتايل  :
 املتغري املستقل :يتمثل يف االعالن 

 املتغري التابع: يتمثل يف الرضا 
 ثانيا : ادوات الدراسة 

لتأكد من فرضيات البحث قمنا بتوزيع استبيان كأداة جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالدراسة حيث اشتمل 
 :أجزاءاربع  سؤاال موجه لزبائن موبيليس موزعة على 23االستبيان على 
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للزبائن (اجلنس ، السن،املهنة، املستوى التعليمي ، الدخل ونو عية عامة اجلزء األول : يتمثل يف البيانات  •
  )االشرتاك

  اسئلة متحورت حول السياسة االعالنية ووسائل االعالن 4تكون من اجلزء الثاين :  •
  اسئلة حتت حمور خصائص و مزايا اعالنات موبيليس5تكون من اجلزء الثالث :  •
  اسئلة خصصناها لتاثري الرسالة االعالنية على رضا الزبون 7اجلزء الرابع :من  •

على اخلانة  (x) يقوم الزبون مبأل االستمارة من خالل وضع العالمةو كل من اجلزء الثاين و الثالث و الرابع 
 ق)وفق سلم اليكرات (موافق حمايد، غري مواف املناسبة

 :االستبيانات املوزعة و املسرتدة و الصاحلة8-3جدول رقم
 النسبة املؤوية العدد  االستبيان

االستبيان 
 املسرتجع

47 94% 

االستبيان 
 الصاحل

40 80% 

االستبيان 
 املوزع

50 100% 

 املصدر: من اعداد الطالبة
 يوما طوال املدة يفسرها صعوبة مأل االستمارة من طرف الزبائن 15 فقد استغرقت مدة التوزيع مع اجلمع حوايل

  . ذوي املستوى التعليمي املنخفض أو الذين اليفهمون اللغة العربية بشكل جيد

االساليب االحصائية املستخدمة : 
 Excel برنامج يف بتفريغها قمنا االستبيان الستمارات النهائي التجميع وعقب التحليل، عملية تسهيل بغية

 )( SPSS20.0االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزمة برنامج باستخدام قمنا البيانات ولتحليل
 :التالية اإلحصائية األساليب على اعتمدنا خالله ومن

 .الدراسة عينة أفراد إجابات نسب إلظهار املئوية والنسب التكرارات •
األسئلة  عن املستجوبني موافقة درجة ملعرفة احلسابية، املتوسطات •

 المطلب الثاني : تحليل نتائج الدراسة و اختبار صحة الفرضيات 
 اوال :حتليل النتائج 

اجلزء االول :البيانات العامة  
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 الجنس : -1

 اجلنس حسب العينة أفراد  توزيع:2-3شكل رقم
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 املصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على حسب نتائج االستبيان

 
و هي نسبة متقاربة نوعا ما و ) %45( اكرب من نسبة الذكور )%55(من الشكل اعاله نالحظ ان نسبة االناث 

 هذا يعكس ان كال اجلنسني يتعامالن مع مؤسسة موبيليس
 السن : -2

 : توزيع افراد العينة حسب السن3-3 شكل رقم
 

 

 املصدر : من نتائج االستبيان
  سنة) بنسبة30-18(مابني  ترتاوح اليت العمرية الفئة يف ترتكز العينة أفراد غالبية أن نالحظ السابقمن الشكل 

مث  الشباب فئة من غالبيته حيث اجلزائري اجملتمع خصائص مع يتناسب وهذا املدروسة العينة أفراد  من)50%(
 40-30  مث الفئة العمرية اليت ترتاوح اعمارهم مابني (%23 سنة )بنسبة 40تليها الفئة اليت اعمارهم (اكثر من 

45%

55%

ذكر انثى

0% 7%

50%20%

23%

سنة 18اقل من  سنة 30الى  18من 

سنة 40الى  30من  سنة 40اكثر من 
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و هذا دليل على ان مؤسسة  %7سنة بنسبة 18 و يف االخري الفئة العمرية اليت اعمارها اقل من )%20(سنة) بنسبة 
موبيليس تتعامل مع مجيع الفئات العمرية عامة و الفئة الشبابية خاصة للمجتمع 

 المهنة : -3
:افراد العينة حسب املهنة4-3شكل رقم 

 
 

حسب نتائج االستبيان  من اعداد الطالبة املصدر : 

مث تليها فئة العاطلني عن العمل %40من خالل الشكل السابق نالحظ ان اكرب فئة مستقصاة هي املوظفني بنسبة 

  لفئة املهن احلرة و هذا دليل على ان موبيليس تتعامل مع مجيع شرائح %25 و يف االخري بنسبة %35بنسبة 
 اجملتمع الن خدماهتا مهمة و  ضرورية  ملختلف االنشطة املمارسة .
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 -المستوى التعليمي :4

 : افراد العينة حسب املستوى التعليمي5-3شكل رقم

 

 املصدر:من اعداد الطالبة استنادا على نتائج االستبيان 

تعليم ال فئة من العينة أفراد غالبية أن التعليمي املستوى حسب بالتوزيع يتعلق فيمانالحظ من الشكل اعاله 
  (%25) بنسبةالثانوي  املستوى يليها مث (%25) بنسبة توسطامل املستوى ذوي فئة تليها (% 55) بنسبة اجلامعي

 املثقفني كون لإلجابات أكثر مصداقية يضيف وهذا املثقفني فئة من املستجوبني غالبية أن إىل يرجع قد وهذا
 ناإلستبيا أسئلة فهم على قدرة أكثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متوسط
25%

ثانوي
20%

جامعي
55%
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 الدخل الشهري :-4
 : توزيع العينة حسب الدخل الشهري6-3شكل رقم

 

 
 

 املصدر : من اعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان
دج و ذلك راجع للشكل رقم مما 25000 و 15000نالحظ من الشكل ان العينة املدروسة دخلهم مابني 

 يفسراكرب نسبة هي نسبة املوظفني .
 -نوعية االشتراك في موبيليس :5

 : الدائرة النسبية الفراد العينة حسب نوع االشرتاك7-3شكل رقم
 

 
 

 املصدر : من اعداد الطالبة استنادا على نتائج االستبيان

7%

30%
28%

35%

دج15000اقل من  دج25000الى  15000من 

دج25000اكثر من  بدون دخل 

72%

28%

)مسبقة الدفع(الشحن بالبطاقة خط مؤجل الدفع(الدفع بالفاتورة
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األكثر استخداما هي الشحن بالبطاقة، كون عندها   أن نوعية االشرتاك الذي سبقنالحظ من خالل الشكل
الطرح من قبل املؤسسة وأقل سعرا مقابلة بالفاتورة  أسبقية يف

 اجلزء الثاين : السياسة االعالنية ووسائل االعالن  •
 :مقياس االجابات على سلم ديكارت الثالثي9-3جدول رقم

 موافق حمايد غري موافق التصنيف
 3 2 1 الدرجة

 املصدر : من اعداد الطالبة  
 و طبقا للجدول اعاله فان :

  (اعلى قيمة مطروحة منها اقل قيمة)2=1-3املدى = 
 طول املدى = املدى /عدد الدرجات) (0.66 = 3/2طول املدى = 

 من اجل وضع احلد االعلى . 1اىل اقل درجة فاملقياس أي  0.66و من مث اضافة العدد 
 و كانت احلدود كما يلي :

 ..................غري موافق1.66 اىل 1من  -
 ..............حمايد2.33 اىل 1.66من  -

  ................موافق3 اىل 2.33من  -
اما بالنسبة للمتوسط احلسايب املعتمد ميثل درجتني ، و الذي استخرج من املعادلة جمموع القيم 

 )2=3/3+2+1(/عددها
يف هذا اجلزء نسعى اىل توضيح السياسة االعالنية ملوبيليس و اكتشاف ما هي اكثر وسيلة تاثر على الزبائن و 

 كانت النتائج كالتايل :
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 :السياسة االعالنية و وسائل االعالن10-3جدول رقم
 

متوسط  التكرار العبارات الرقم
 حسايب

 إحنراف
 املعياري

إجتاه 
 العينة

العالن موبيليس دور  1
كبري يف التعرف على 

 خدماهتا

 موافق 0.6 2.8 موافق حمايد غري موافق

4 0 36 

%10 %0 %90 

ترتكز موبيليس يف  2
اعالناهتا على كل معلومة 

ضرورية عن عروضها 
اضافة اىل كيفية استفادة 

 منها

 موافق 0.77 2.52 28 5 7

%18 %12 %70 

اتابع اعالنات موبيليس  3
 من خالل 

 التلفزة -

 موافق 0.49 2.82 35 3 2

%5 %7 %88 

 موافق 0.86 2.05 16 10 14 االذاعة -
%35 %25 %40 

اجلرائد و  -
 اجملالت

 موافق 0.86 2.4 26 4 10
%25 %10 %65 

 موافق 0.89 2.28 23 5 12 االنرتنيت -
%30 %13 %57 

الالفتات على  -
 الطرقات

 
 
 

 حمايد 0.71 2.7 34 0 6

%15 %0 %85 
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أفضل رؤية اعالنات  4
موبيليس على امللصقات 

املوجودة يف املتاجر و 
 نقاط البيع
 

 حمايد 0.71 2.48 24 11 5

%13 %27 %60 

 spsssاملصدر : من اعداد الطالبة اعتمادا نتائج برنامج 

فكان اجتاه   على التوايل 2.5  و2.8من اجلدول السابق نالحظ ان العبارة االوىل و الثانية كانت مبتوسط حسايب 
 العينة موافق .

و اليت كانت 3  دارت حول اكثر الوسائل متابعتا و بالتايل تأثر الزبون هبا فالعبارة 4 و 3اما كل من العبارة رقم 
مث تليها يف  2.82"اتابع اعالنات موبيليس من خالل ....."فقد جاءت فاملرتبة االوىل التلفزة مبتوسط حسايب 

اما اجلرائد و اجملالت كانت يف املرتبة الثالثة مبتوسط  2.7املرتبة الثانية االفتات على الطرقات مبتوسط حسايب 
 و كل من العينات السابقة كان اجتاها موافق  اما يف املرتبة االخري جاء كل من االنرتنيت و االذاعة 2.4حسايب 

  على التوايل  و كان كل من اجتاه العينتني  حمايد  2.05 و 2.28مبتوسط حسايب 
 باجتاه حمايد  . 2.80 و االخرية كان املتوسط احلسايب 4اما العبارة رقم 

  خصائص و مزايا اعالنات موبيليسالجزء الثالث : •
يف هذا اجلزء ركزنا على خصائص و مزايا اعالنات موبيليس عن طريق الزبون و مدى ادراكه هلا فكانت النتائج 

 كالتايل موضحة يف اجلدول املوايل :
 : خصائص و مزايا اعالنات موبيليس11-3جدول رقم

متوسط التكرار العبارات الرقم 
حسايب 

إحنراف 
 معياري

  إجتاه العينة 

اعالنات موبيليس تتميز  1
 بالوضوح و الشكل اجلذاب

 موافق 0.77 2.58موافق حمايد غري موافق 
7 3 30 

%17 %3 %75 

ان اعالنات موبيليس هي  2
اعالنات مبتكرة 

 حمايد 0.68 1.7 5 18 17

%25 %45 %30 
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جتد اعالنات موبيليس مميزة  3
اذا ما قارنتها مع اعالنات 

املنافسني 

 حمايد 0.67 2.05 10 22 8

%20 %55 %25 

اعالنات موبيليس تكون  4
دائما مقنعة 

 موافق 0.61 2.78 35 1 4
%10 %3 %87 

موبيليس تفي دائما بوعودها  5
اليت تقدمها من خالل 

اعالناهتا 

 موافق 0.61 2.75 34 2 4
%10 %5 %85 

 spssاملصدر :من اعداد الطالبة استنادا على نتائج 
و  2اما كل من العبارتني رقم  2.58 موافق  مبتوسط حسايب 1من خالل اجلدول السابق نالحظ اجتاه العينة للعبارة 

 2.78 مبتوسط حسايب 4على التوايل باجتاه العينتني حنو حمايد  اما العبارة رقم  2.05 و 1.7  كانتا مبتوسط حسايب3
 و اجتاه للعينة موافق .

  2.75 كانت العينة باجتاه موافق مبتوسط حسايب 5و يف االخري العبارة رقم 

  ثاثير الرسالة االعالنية على رضا الزبونالجزء الرابع :
يف هذا اجلزء االخري حناول من خالله ان نقيس مدى ثاثري الرسالة االعالنية على رضا الزبون و ذلك من خالل 

 النتائج املوضح يف اجلدول املوايل :

 :ثاثري الرسالة االعالنية على رضا الزبون12-3جدول رقم

متوسط التكرار العبارات الرقم 
حسايب 

إحنراف 
املعياري 

إجتاه العينة 

امتكن من فهم الرسالة  1
االعالنية بسهولة عند 

مشاهديت اعالن 
 موبيليس

 موافق 0.74 2.45موافق حمايد  غري موافق 
6 10 24 

15% 25% 60% 

تاثر العامل الذي جيعلين ا 2
اعالنات موبيليس هو : ب

 حمايد 0.87 1.88 18 9 13
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الشخصيات  -
 املستخدمة

33% 23% 45% 

 حمايد 0.91 2.08 18 7 15اسلوب الفكاهة  -
38% 18% 45% 

 االغاين  -
و املوسيقى 

 موافق 0.67 2.72 34 1 5
13% 03% %84 

الصور و االلوان  -
املستخدمة 

 موافق 0.7 2.62 30 5 5
12% 12% 76% 

التكرار هو العامل الذي  3
جيعلين اتذكر اعالن 

موبيليس 

 حمايد 0.74 1.82 8 17 15
38% 43% 20% 

تقوم اعالنات موبيليس  4
خبلق حالة من الراحة 

بداخلي 

 موافق 0.86 2.4 26 4 10
25% 10% 65% 

استخدم عروض موبيليس  5
مبجرد االعالن عنها 

 

 حمايد 0.86 2.1 17 10 13
33% 25% %43 

اشجع اصدقائي و اقاريب   6
ملتابعة اعالنات موبيليس و 

التعامل معها 

 حمايد 0.82 2.33 22 9 9

23% 23% 54% 

انا راضي عن املنتجات  7
اليت تقدمها موبيليس من 

خالل اعالناهتا 

 موافق 0.62 2.75 34 2 4

10% 5% 85% 

 
 spssاملصدر : من اعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان و الربنامج االحصائي 

  فكان اجتاه العينة موافق   2.45مبتوسط حسايب1من خالل اجلدول السابق نالحظ ان العبارة رقم 
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(العامل الذي جيهلين اتاثر باعالنات موبيليس هو ....)فقد جاء يف املرتبة االوىل االغاين و  2اما العبارة رقم 
على التوايل و اجتاه كل من العينتني  2.62 و 2.72املوسيقى و تليها الصور و االلوان املستخدمة مبتوسط حسايب 

 و يف االخري الشخصيات املستخدمة 2.08كان موافق  مث يف املرتبة الثالثة جاء اسلوب الفكاهة مبتوسط حسايب 
 كان اجتاه العينة موافق  و متوسط 4فكان كل من اجتاه العينتني حمايد   اما العبارة رقم  1.88مبتوسط حسايب 

 و كان اجتاه العينة املدروسة حنو حمايد  اما العبارة 1.82اما العبارة الثالثة اليت كانت مبتوسط حسايب   2.4حسايب 
و كان  2.33 كانت مبتوسط حسايب 6 و اجتاه العينة حنو حمايد  اما العبارة رقم  2.1 كانت مبتوسط حسايب 5رقم 

   .2.75 كان اجتاه العينة موافق مبتوسط حسايب 7اجتاه العينة حمايد  و العبارة رقم 
 تفسير نتائج االستبيان :

السياسة االعالنية ملوبيليس و اكتشاف ما هي اكثر وسيلة تاثر  الذي متحور حول 13من اجلدول رقم  -
يدل على ان عينة   باجتاه العينة حنو موافق  و هذا مايفسر 2 و 1 فكانت كل من العبارة على الزبائن

اخلدمة عن طريق اعالناهتا و الدراسة تدرك على ان مؤسسة موبيليس تساعد و ترشد زبائنها على اقتناء 
 الصورة وبناء وترسيخ املنتج وجتربة االحتياج شعور الزبون يف ركتحمن جهة اخرى فان هذه االعالنات  

 التعريف يف األوىل بالدرجة اإلعالن تطبق املؤسسة أن  على  يربهن موبيليس،وهذا زبائن لدى الذهنية
 خبدماهتا اجلديدة او حملاربة نسيا�ا.

ان كل من الوسائل اما العبارة الثالثة اليت كانت حول اكثر الوسائل متابعة فستنتجنا من النتائج السابقة 
االوىل منتشرة يف كل االماكن اليت يقصدها الزبائن يوميا  خاصة التلفزة و اجلرائد و اجملالت مث تليهم 

الالفتات يف الطرق حيث تكون تقريبا يف نفس الوقت و الدليل على ذلك تقارب النتائج  اما الوسيلتني 
  لعدم جاذبيتها (االذاعة ).االخريتني ففي اغلب االحيان تكون غري  متاحة  او يتفداها معظمهم

ان اعالنات موبيليس على امللصقات غري كايف اىل حد على  فقد دلت 4و فيما خيص نتائج العبارة رقم  -
ما لعدم احتوائه على قد كايف من املعلومات عن املنتج هدا من جهة و من جهة اخرى تكون هذا النوع 

 من االعالنات جامد غري حيوي فهذا ماجيعل الكتري  يتحاشى النظر اليها
نقول بان مؤسسة موبيليس تساعد و ترشد و تذكر و حتفز  زبائنها على اقتناء منتجاهتا من خالل و عليه 

اعالناهتا و هذه كسياسة اعالنية منتهجة من قبلها  حيث تكون هذه االعالنات منتشر وواسعة  على خمتلف 
 .الوسائل االعالنية خاصة التلفزة و اجلرائد و االفتات على الطرقات

 الذي كان يدور حول خصائص و مزايا اعالنات موبيليس  فالنتائج 14من خالل  اجلدول رقم  -
ان هذه االعالنات ذو جودة و مستوى لكن  تفسر 4 و 3 و 2 و 1املتحصل عليا يف كل من العبارات 

 اما فما خيص العبارة ليس بالشكل الكايف لغياب نوعا ما لالبتكار و لعدم جماراهتا العالنات املنافسني
 .ايل كسب رضاهمتعلى الثقة اليت حتاول ان تكسبها املؤسسة مع زبائنها و بال فقد دلت النتائج  5رقم 
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ان اعالنات موبيليس تتميز بعدة خصائص و مزايا و تتمثل يف ا�ا ذو جودة و مستوي لكن بشكل فعليه نقول 
و ذلك راجع لغياب االبتكار و عدم جمارات املنافسني  كما ان اعالنات موبيليس تفي بوعودها مما  غري كايف

 جيعلها تطرح الثقة للزبون.
 اخلاص بتحليل اجابات افراد العينة املتعلقة بتاثري الرسالة االعالنية على رضا الزبون 15من خالل اجلدول رقم 

ان الزبون  فدلت 2 اما بالنسبة لنتائج العبارة رقم ان الزبون مقتنع باعالنات املؤسسة تفسر 1فنتائج العبارة رقم 
يهتم و يتاثر جبميع العوامل بدرجات متفاوتة  اي انه منتبه لكل تفصيل دقيق يلفت انتباهه يف يف االعالن و هذا 

  فستوحيت من النتائج 3اما العبارة  4مايساعد يف خلق الراحة النفسية لديه و هذا مادلت عليه العبارة رقم 
انه يوجد هناك عوامل اخرى تذكر الزبون باعالنات موبيليس كحديث االصدقاء مثال ..او اعالنات موبيليس ال 

ان العينة املدروسة تستخدم العروض اليت تالئمها اكثر و تليب ب  نتائجها مكن تفسري يف5 اما العبارة رقم تنسى
 فكانت 6 و فيما خيص العبارة احتياجاهتا حسب خصائص العينة املدروسة ( اجلنس ،العمر،الدخل الشهري ...)

ان اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة مناسبة متاما من حيث االسعار حنو االشرتاكات نتيجتها  تدل على 
 7، اما العبارة رقم االخرى لدى الزبائن اليتكبدون عناء االتصال باصدقائهم و اقارهبم املشرتكني يف غري موبيليس 

 اعالنات موبيليس ثاثر على الزبائن يف اقتناء منتوجاهتا اليت تناسب احتياجاهتم و اثناء دلت نتائجها على ان 
جتربتها يتم الرضا عنها نتيجة تفوقها على متوقعاهتم . 

 .عليه نقول  ان الرسالة االعالنية تاثر على الزبون و بالتايل على رضاه

 ثانيا اختبار صحة الفرضيات :
 :إىل توصلنا وتفسريها االستبيان حتليل من إليها املتوصل النتائج على بناءا

 و التعريف مبنتجاهتا،فقد مت زبائنها لدى عنها ذهنية صورة تكوين على املؤسسة اإلعالن  يساعدالفرضية االولى :
م وسيلة اتصال بني املؤسسة و زبائنها اذ تعتمد عليه تاكيد على صحة هذة الفرضية حيث ان االعالن اه

 يف املعتمدة الوسائل بتنوع وكذا عرضه أساليب يف التنوع خباصية املؤسسة يف اصال رسائلها اىل الزبائن النه يتميز
 وا.كان أينما الزبائن  إىل اإلعالنات تصل حبيث نشره

 ياثر االعالن على رضا الزبون من خالل مناذج االستجابة فقد مت تاكيد هذه الفرضية حيث ان الفرضية الثانية :
تستعمل املؤسسة املؤثرات يف بث اعالناهتا  و ذلك لتعريف على منتوجاهتا و خصائصهم مما يدفع الزبون اىل 

 اقتنائها و جتربتها و بالتايل الرضا عنها.
 اعالن موبيليس له ثاثري على رضا الزبون فرضية صحيحة فقد اكدت الدراسة ان اعالن الفرضية الثالثة :

موبيليس له ثاثري على رضا الزبون و الدليل على ذلك عدم تلقي الشكاوي من خالل جتربة عروض موبيليس 
 املعلن عنها.
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  –موبیلیس-للھاتف النقال الفصل الثالث :دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر
 

 

 خالصة الفصل :
 اجلزائر اتصاالت ملؤسسة اإلعالين النشاط فعالية مدى معرفة هو الفصل هذا يف إليه الوصول ميكن ما أهم إن

من خالل حتفيزهم عن  والئهم لكسب ثقة بناءلكسب رضا زبائنها و الزيادة يف عددهم   موبيليس النقال للهاتف
 صورة ورسم وعروضها وخدماهتا باملؤسسة للتعريفاالداة الفعالة  اإلعالن يعتربطريق االعالنات الفعالة حيث 

 .ا و بالتايل حتقيق رضا زبائنها معه للتعامل جذهبم أجل من لزبائنها جيدة ذهنية
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 الخاتمة



 الخاتمة
 

 يف ملحوظ ارتفاع من ،اخلدمايت  اجلانب يف خاصة يشهدها زال وال العامل شهدها اليت التطورات و التحوالت إن

 ختوفهم وزيادة املنتجني بني املنافسة حدة زيادة إىل أدت عوامل نشاطها، جماالت اختالف على املؤسسات عدد
 سواء تنافسي تفوق على احلصول وكذا السوقية احلصة على احلفاظ من متكنهم اليت الوسيلة عن للبحث ودفعهم

 .الدويل أو احمللي املستوى على
 من وذلك املنافسة خطر ملواجهة قويا سالحا يعترب إذ املنظمة عليها تقوم اليت املرتكزات أهم من العميل ويعترب

 اثر يت الذي الرضا وهذا واستمرارها، بقائها لضمان لرضاهم والوصول العمالء من عدد أكرب كسب خالل
 االعالن . خالل من

 اإلعالم وسائل يستخدم شخصي غري مجاهريي اتصال أنه إذ الرتوجيي، املزيج عناصر أحد هو عالن اإل
 .واملتعة واألصالة اإلبداع مستخدما الواسع اجلمهور إىل رسائله لتمرير اجلماهريية

 وجذب والتذكري اإلقناع على يعتمد هذا ويف ، اإلجتاهات وتغيري األفكار نقل يف بارزا دورا يلعب حيث
 حول(وضع توقعات ) ذهنية صورة وبناء لتكوين عليها والرتكيز اإلجيابية اجلوانب وعرض فيه والتأثري اجلمهور انتباه

 .موضوعه
  مبعاجلة قمنا حبيث ،رضا الزبون  على موبيليس مؤسسة إعالنات تأثري لدراسة التطبيقي اجلانب يف التطرق مت وهلذا

 واقع االعالن في المؤسسة الجزائرية و مدى تاثيره على رضا الزبون ؟

 لنا كانت والتطبيقي النظري اجلانبني يف به املتعلقة املفاهيم ملختلف التعرض خالل من التساؤل هذا معاجلة وأثناء
 :التالية والتوصيات االستنتاجات

 اوال :االستنتاجات 

 -اجلانب النظري :1

 .املستهدف للجمهور واخلدمات السلع عرض هبدف إبداعية أفكار حتمل تقنيات جمموعة هو اإلعالن •

 حتقيق يف نوع كل ويساعد األخرى األنواع عن خمتلفة وظيفة نوع كل يؤدي حيث خمتلفة أنواع لإلعالن •
 .األخرى اإلعالنات أنواع عن مغاير هدف

 الوسائل هذه تعترب حيث النشر وسائل من جمموعة على الزبائن  إىل رسائله إيصال يف اإلعالن يعتمد •
 زبائنها . إىل برسالته للوصولاملؤسسة  يستخدمها اليت والطرق األدوات مبثابة
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 الخاتمة
 

 حتديد مث اإلعالنية احلملة على املؤثرة املعلومات عن البيانات جبمع اإلعالنية للحملة التخطيط يتم •

 من وجدولتها احلملة شكل حتديد احلملة، يف تستخدم اليت اإلعالنية الوسائل إختيار احلملة، أهداف
 اإلعالنية احلملة تنفيذ مث للحملة اإلمجالية اإلعالنية املخصصات حتديد اإلعالن، تصميم خالل

   النماذج إىل باإلضافة الكيفية الكمية، الدقيقة، القياسات منها الرضا لقياس الطرق من العديد هناك •
 مقدمات منوذج الرضا، عدم أو للرضا اخلربة على املعتمدة املعايري منوذج املطابقة، عدم منوذج منها ونذكر

 .النظرية الرضا وتوابع

 .املنتج لتجربة مشاعره وحتريك الزبون استمالة على اإلعالن عملي •

 .التدرجيية االستجابة مناذج طريق عن الوالء يف اإلعالن ثريؤ  •

 -اجلانب التطبيقي:2

 .لإلنتباه مثري موبيليس مؤسسةاعالن  •

 اعالنات موبيليس هي اعالنات هدفها االويل التعريف باملنتجات و كيفية استخدامها . •

 تعترب إذ يستخدمها اليت اإلعالنية الوسيلة باختالف موبيليس مؤسسة إلعالناتمتابعت الزبائن  ختتلف •

 موبيليس مؤسسة إعالنات ملتابعة  الزبون يستخدمها وسيلة أهم التلفزة

 واحلالة الشخصية خصائصه باختالف خرا إىل فرد من موبيليس مؤسسة إعالنات تأثري خيتلف •

 .التعليمي املستوى و االجتماعية

 اعالنات موبيليس هي اعالنات مقنعة نتيجة لوضوح الرسالة االعالنية . •

 ان الزبائن راضون على منتجات موبيليس اليت تقدمها من خالل اعالناهتا. •

 ثانيا :التوصيات 

 : التالية التوصيات نوضع فإننا املوضوع خبصوص إليها توصلنا اليت النتائج ظل يف

  بداعياحلس اإل بتطويرعالين يف مجيع الوسائل االعالنية ذلك اإل هاضوعر حتسن أن املؤسسة على •

  هذا من جهة و من جهة اخرى جمارات االعالنات املنافسة .الزبائن وجذب اكثر إقناع هبدف

 جيب على املؤسسة ان حتصر اكثر العوامل اليت تساعد يف تذكري الزبون باعالناهتا و استخدامها . •

 اإلعالنات يف وتداركها الضعف نقاط على للوقوف وذلك اإلعالنات خمتلف فعالية بقياس القيام ضرورة •
 .الالحقة
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 الخاتمة
 

 وضع طرق و اساليب تقنع الزبائن مبتابعة اعالنات موبيليس على موقعها االلكرتوين  •

 تالثا :افاق البحث 

 تكون أن ميكن اليت املقرتحات من عدد عرض ميكن وامليدانية، النظرية الدراسة نتائج من إليه توصلنا ما خالل من
 :للتطبيق قابلة

 دور االعالن االلكرتوين يف بناء رضا الزبون . •

 دور االعالن يف كسب ميزة تنافسية للمؤسسة اخلدمتية . •

 واقع االعالن االلكرتوين يف اجلزائر . •

 مدى امهية وسائل االعالن يف جذب الزبائن . •
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 المالحق



 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة                        

 عبد الحميد ابن باديس –مستغانم - جامعة

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 تجاريةال العلوم قسم

تسويق  :تخصص

   

 

 

 

 علمي لبحث استبيان : الموضوع

 /وبعد طيبة حتية
 فالرجاء املاسرت ملذكرة حتضريي متطلبات ضمن تدخل واليت أيديكم بني االستقصائية القائمة هذه بوضع أتشرف
 خدمة أجل من وذلك وموضوعية دقة بكل أسئلتها على واإلجابة االستمارة هذه على باالطالع التفضل منكم

 دراسة االعالن في المؤسسات الجزائرية و مدى ثاثيره على رضا الزبونواقع  معرفة يستهدف والذي البحث
 لن وأ�ا قبلكم من املقدمة البيانات سرية على الشديد حرصنا لكم ونؤكدحالة مؤسسة االتصاالت موبيليس  

 .العلمي البحث إطار يف إال تستخدم
 .والتقدير االحرتام فائق مين وا وتقبل لتعاونكم مسبقا وأشكركم

 

  يف املكان املناسب واإلجابة على االسئلة اليت تتطلب ذلك:)×(ضع العالمة 
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 اوال :بيانات عامة :

 الجنس : .1

 ذكر                          انثى

 السن: .2

  سنة                                   40 اىل 30                  من   سنة 30 اىل 18 سنة                  من 18اقل من 

  سنة40                                    اكثر من 

 المهنة : .3

                           مهن حرة        عاطل عن العمل                              موظف 

 المستوى التعليمي : .4

      متوسط                                    ثانوي                               جامعي   

  :الدخل الشهري .5

 دج25000دج                 اكثر من 25000 اىل 15000دج               من 15000اقل من 

                                         بدون دخل 

  :ما هي شريحة الهاتف التي تملكها .6

 موبيليس                             جازي                                       اوريدو

 

 ماهو نظام اشتراكك في موبيليس  .7

 - الشحن بالبطاقة (مسبقة الدفع ) 

 - الدفع بالفاتورة (خط مؤجل الدفع)    
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غير  العبارات الرقم
 موافق

 موافق محايد

 السياسة االعالنية و وسائل االعالن ثانيا
    العالن موبيليس دور كبري يف التعرف على خدماهتا. 1
ترتكز موبيليس يف اعالناهتا على كل معلومة ضرورية عن  2

 عروضها اضافة اىل كيفية استفادة منها.
   

 
 
3 

 اتابع اعالنات موبيليس من خالل :
 التلفزة. -

   

    االذاعة . -
    اجلرائد و اجملالت. -
    النرتنيت . -
    الالفتات على الطرق. -

افضل رؤية اعالنات موبيليس على امللصقات املوجودة على  4
 وسائل النقل و احملطات.

   

 خصائص و مزايا اعالنات موبيليس ثالثا
    اعالنات موبيليس تتميز بالوضوح و الشكل اجلذاب. 1
    ان اعالنات موبيليس هي اعالنات مبتكرة. 2
    جتد اعالنات موبيليس مميزة اذا ما قارنتها مع اعالنات املنافسني. 3
    اعالنات موبيليس تكون دائما مقنعة. 4
    موبيليس تفي دائما بوعودها اليت تقدمها من خالل اعالناهتا. 5

 ثاثير الرسالة االعالنية على رضا الزبون رابعا
 امتكن من فهم الرسالة االعالنية بسهولة عند مشاهديت اعالن 1

 موبيليس.
   

 العامل الذي جيعلين اميز اعالنات موبيليس هو : 2
 الشخصيات املستخدمة. -

   

    اسلوب الفكاهة. -
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    االغاين و املوسيقى. -
    الصور و االلوان املستخدمة. -

    التكرار هو العامل الذي جيعلين اتذكر اعالن موبيليس. 3
    تقوم اعالنات موبيليس خبلق حالة من الراحة بداخلي. 4
    استخدم عروض موبيليس مبجرد االعالن عنها. 5
شجع اصدقائي و اقاريب ملتابعة اعالنات موبيليس و التعامل ا 6

 معها.
   

انا راضي عن املنتجات اليت تقدمها موبيليس من خالل  7
 اعالناهتا.
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