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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر 
اإلتصاالت التسویقیة على تموقع مؤسسات الھاتف 

الدراسةوتوصلتقال  في الجزائرفي ظل المنافسة، الن
تطبیق إستراتیجیات مزیج بینعالقةوجودإلى

بكل أشكالھ والصورة الذھنیة الجیدة للمؤسسة اإلتصال
ومنتجاتھا في ذھن العمیل وبالتالي تموقعھا الجید في 

.السوق
بشتىالتسویقیةاالتصاالتوسائلتعددت

المبیعاتوتنشیطالشخصيوالبیعإعالنمنأنواعھا
العامةوالعالقاتالمباشروالتسویقوالنشروالدعایة
المختلفةالتسویقیةاالتصاالتوسائلمنوغیرھا
أنواعھابشتىاستخدامھاالمؤسساتبذلكمحاولة

.  العمیلعلىللمحافظة
الصورةالتسویقي،التموقع: المفتاحیةالكلمات

.المؤسسةصورة،التسویقیةالذھنیة،االتصاالت

Summary
This study aimed at to Knowledge the

effect marketing communications on the
positioning of communication institutions in
Algeria With competition, the study found a
correlation between the application of a mix of
good communication of all forms and the mental
image of the institution and its product strategies
in the mind of the customer and consequently
good positioning in the market.

There were many means of marketing
communications of all kinds: advertising and
personal selling and sales promotion,
advertising, publishing, direct marketing, public
relations and other means of various marketing
communications companies in an attempt to use
various kinds to maintain the client.
Key words: marketing positioning , mental
image, marketing communications , enterprise
image

مقدمة
بینالمنافسةكبیر ومستمر، حیث إشتدتبشكلومتغیرةمعقدةبیئةفيتعملالمؤسساتأصبحتلقد
خصائصھاوتشابھوتنوعھاوالخدماتالمنتجاتكثرةظلفيللتمیزمؤسسةكلتسعىوأصبحتالمؤسسات

ً أكثرلمستھلكاأصبحذلكمقابلومكوناتھا، وفي التيوالخدماتالمنتجاتبینواالختیاراالنتقاءعلىوقدرةً وعیا
المنتجعنیبحثأصبحوالتغیر، وبالتاليبالتطوریتسمالذيذوقھحسبالمتغیرةورغباتھحاجاتھتلبیةإلىتؤدي
.أفضل مقارنة بباقي المنتجاتقیمةیحقق ورغباتھیالئمالذي

ات في وقتنا الحالي مقتنعة بضرورة االستثمار في عملیة االتصال، فالصورة التي أصبحت أغلب المؤسس
تدركھا الجماھیرالمستھدفة ما ھي إال خالصة لمجموعة من المعلومات المختلفة التي تصدر عنھا، لذلك فإن 

صورة إلستراتیجیة االتصال التسویقي دور كبیر في توجیھ تصورات الجماھیر بالشكل الذي یسمح بإیصال
المؤسسة المرغوبة، وھذا یتطلب من العملیة االتصالیة أن تكون على قدر كبیرمن التخطیط والتنفیذ والتقییم بما 

.یسمح بالوصول إلى تحقیق مجموعة من األھداف الفرعیة والھدف األساسي بشكل فعال
فيكبیرةأھمیةتجاریةالعالمتھاوعنینة،معمؤسسةعنالعمالءلدىالمدركةالذھنیةالصورةوتكتسي

المؤسسة،عنإیجابیة الجماھییرلدىالذھنیةالصورةكانتمالكأنھالدراساتأثبتتالحالي، فقدالوقت
للمؤسساتخاصة بالنسبةكبیرامعھاالتعاملعلىاألفرادإقبالكانخدماتھا، كلماأوومنتجاتھاوعالماتھا،

.الخدمیة
جید، بإتباع إستراتیجیة ن صورتھا في أذھان العمالء وتحقیق تموقعلذلك تسعى المؤسسات إلى تحسی

.تسویقیة تعتمد على االتصال بالجمھور وتركیزھا على العمالء الحالیین والمرتقبین
المتعاملینإلرضاءتسعىوالتيالجزائرفيالمتنافسةالمؤسساتأھممنالنقالالھاتفمؤسساتتعتبرو
كالعالقاتالتسویقياالتصالطرق وأسالیبمختلفخاللمنأذھانھمفيھاصورتوتحسینوفائھموكسب
.العامة

إشكالیة الدراسة
:على ضوء ھذه المعطیات قمنا بصیاغة اإلشكالیة الرئیسة التالیة
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إلى أي مدى تساھم االتصاالت التسویقیة  في تحقیق تموقع المؤسسة؟
فرضیات الدراسة

:یليفیماالبحثموضوعلمعالجةومنطلقكأساساعتمادھاالدراسة التي سیتمتتمثل فرضیات 
.تساھم اإلتصاالت التسویقیة في تحسین صورة المؤسسة وتموقعھا:الفرضیة الرئیسیة

الفرعیةالفرضیات
.تجزئة السوق واستھدافھ من االستراتیجیات المدعمة للموقف التنافسي للمؤسسةإن -
.از الخصائص التي تسمح بتمییز المؤسسة الستمالة جمھور معینالتموقع ھو إبر-

فيھاملھا دورالتسویقیةالممارساتعنوالناتجةالجماھیرمنالجیدة المدركةالمؤسسةصورةإن-
مواجھة

.تموقعھاوللمؤسسة التمیزوتحقیق المنافسةتحدیات
تسعى لذلكالثالث،المتعاملینبینالشدیدةافسةبالمنحداثتھرغمالجزائريالنقالالھاتفسوقیتمیز-

أھداف الدراسة
:أبرزھااألھدافتھدف ھذه الدراسة الى تحقیق مجموعة من 

وصورة المؤسسة،توضیح المفاھیم النظریة المتصلة باإلتصاالت التسویقیة وأشكالھا وأھم خصوصیاتھا،-
.خصائصھا وأنواعھا 

. تسویقیة في تحسین صورة المؤسسةإبراز أھمیة ودور اإلتصاالت ال-
.دراسة وتحلیل إستراتیجیة اإلتصال التسویقي في المؤسسات محل الدراسة-

المنھج المتبع في الدراسة
منالمتبناةالفرضیاتصحةوإثباتإشكالیتة،علىلمعالجة موضوع البحث من جوانبھ المختلفة واإلجابة

وبلورة اإلطار جمع المعلومات والمعطیات وتحدید المتطلبات،سنتطرق لمراحل متتابعة تتمثل فيعدمھا،
والخروج بنتائج واقتراحات تخص موضوع البحث، ،الجانب التطبیقيدراسة ثم النظري و إعداد االستبیان،

جمعإلىویھدفالوصفي التحلیلي الذي یعبر عن الظاھرة المدروسة بشكل كمي وكیفي،المنھجیتم إتباعحیث
نتائج تمكن إلىللوصولالحقائق وتحلیلھاھذهتفسیرمحاولةمعین، معموقفأوظاھرةعنوالبیاناتالحقائق

.البحث موضوعبالظاھرةالمتعلقةمن تقدیم االقتراحات
اإلطار النظري للدراسة:المحور األول 

كل من نتعرض من خالل ھذا المحور إلى اإلطار النظري للدراسة حیث یتم التطرق الى مفھوم 
.االتصاالت التسویقیة وأشكالھا ومفھوم الصورة الذھنیة للمؤسسة والتموقع التسویقي

مفھوم االتصاالت التسویقیة :أوال
المنتج تعتبر االتصاالت التسویقیة عنصرا رئیسیا من عناصر المزیج التسویقي، الذي یتصل بموجبھا

التسویقیة من الوظائف الحیویة التي تحقق االتصال بین بالمستھلك، ویحثھ على شراء المنتج، إذا أن اإلتصاالت
.المؤسسة ونشاطھا ومنتجاتھا وبین السوق المستھدف

تعریف االتصاالت التسویقیة-1
یعني االتصال بشكل عام نقل المعلومات واألفكار من طرف آلخر أما االتصال التسویقي فھو اتصال 

.ار یف لالتصاالت التسویقیة سنتطرق إلى بعضھاولقد وردت عدة تع،یرتبط بالمفھوم التسویقي
المنتجاتوتعریفترویجلضمانتستخدمالي الوسائلمجموعة:"أما اإلتصاالت التسویقیة تعرف بأنھا

.)i("ككلالمؤسسةأووالعالمة
العملیات اإلداریة القائمة:" عرفت االتصاالت التسویقیة بشكل موسع إلعطاء معنى شمولي لھا على أنھا

على حوار تفاعلي مع الجمھور المستھدف من خالل تنظیم وتطویر وتقییم سلسلة من الرسائل الموجھة نحو 
، وھذا التعریف یحتوي على ثالث عناصر )ii("ة في ذھنھمؤسسللمالمجامیع المختلفة منھم باتجاه خلق مكانة 

:)iii(أساسیة لتحدید مفھوم االتصاالت التسویقیة وھي
الجمھور، وعبر الوسائل المتاحة أي تنظیم عملیة االتصال مع المجامیع المستھدفة من: Dialogueالحوار- 1.1

.ة باتجاه خلق استجابة لما تقدمھ من سلع أو خدماتؤسسلالتصال من قبل الم
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ة من خالل عملیة االتصال باآلخرین، ؤسسالتأثیر اإلیجابي الذي تحققھ الم: Postioningالمكانة الذھنیة - 2.1
. تلك المكانة عندما ترسخ الرسالة في ذھن المستقبل لھاوتتحقق

. د الفعل االیجابي من مستلم الرسالة المتحققة من خالل االتصال التسویقيروھي : Responseاالستجابة- 3.1
أھداف االتصاالت التسویقیة-2

بل أنھا تسعى إلى إن االتصاالت التسویقیة ال تھدف إلى تحقیق عملیة الشراء من قبل الزبائن فحسب، 
خلق الصورة الممیزة المؤثرة لھا في المجتمع، وقد تم تبویب أھداف االتصاالت التسویقیة وحصرھا في ثالث 

:)iv(مجموعات رئیسیة ھي
وفي ھذا المجال یعمل االتصال التسویقي على التعریف بالمنتوج وخصائصھ :أھداف إدراكیة معرفیة- 1.2

كما یعمل على التعریف بالمرسل في حد ذاتھ إذا كان الغرض من الحملة ،وبوجوده إذا كان المنتوج جدید
.ة وعالمتھا التجاریةمؤسساالتصالیة ھو التعریف بال

أو المنتج عند المستھلك بالتأثیر علیھ ؤسسةركز على تقویة صورة المتيوھ:)نفسیة(أھداف حسیة - 2.2
.ت المنافسة األخرىوجعلھ یغیر والءه لعالمة المرسل على حساب العالما

تعمل ھذه األھداف على تغییر سلوك الجمھور المستھدف من خالل فھم أنماط الشراء لدیھ : أھداف سلوكیة- 3.2
والعمل على تغییرھا نحو السلع المروج لھا، باالعتماد على نشاطات البیع الشخصي خاصة، وتقدیم العینات 

.لفعلي للمنتوجالمجانیة لھا لتجریبھا و التحفیز على الشراء ا
أشكال االتصاالت التسویقیة-3

ة ببیئتھا الداخلیة الخارجیة والتواصل مع ؤسسیعتبر المزیج االتصالي التسویقي أداة ھامة لربط الم
تنشیط العامة،العالقاتاإلعالن،:من أھم صوراالتصاالت التسویقیة، عمالئھا وتحقیق أھدافھا التسویقیة

.البیع الشخصيالمبیعات،
وتحقیـق األھداف ـات لترویج منتجاتـھا،ؤسسمیعتبـر اإلعالن أكثر الوسائـل استخداما لدى ال: اإلعالن-1.3

مجموعة تقنیات تحمل أفكارإبداعیة :"عرف بأنھحیث، اتؤسساالتصالیة مع األطراف التي تتعامل معھا ھذه الم
رض السلع والخدمات تساعد على عرض وإقتراح أفكار أصحاب المشاریع اإلقتصادیة بھدف ع

)v("للجمھورالمستھدف

تعتبر العالقات العامة عنصرا أساسیا وھاما في الترویج، فھي تساھم في تكوین السمعة :العالقات العامة- 2.3
أداة بناء :"تعرف على أنھاوة والصورة الذھنیة الحسنة لھا لدى مختلف فئات المتعاملین معھا، لمؤسسالطیبة ل

ة وجمھورھا المتنوع للحصول على سمعة جیدة أو بناء صورة ذھنیة جیدة عنھا ،مؤسسالعالقات جیدة بین 
.)vi("ومعالجة أي إشاعات سلبیة تتعرض لھا

بالرغم من أن اإلعالن والعالقات العامة یحتالن الصدارة في عناصر المزیج االتصالي :تنشیط المبیعات- 3.3
سنوات األخیرة شھدت عملیة تنشیط المبیعات بأشكالھا المختلفة والمزیج التسویقي بصفة عامة إال أنھ في ال

تطورا ملحوظا في االستخدام، لما لھا دور في التأثیر على القرار الشرائي وزیادة فعالیة الحمالت الترویجیة 
.ةؤسسمالجاري تنفیذھا من قبل ال

تنشیط وتوزیع وبیع السلع القیام بمختلف األنشطة التي تھدف إلى '':أنھعلىیعرف تنشیط المبیعات 
.)vii("والخدمات لمشروع ما

یعد البیع الشخصي من أقدم النشطات في التاریخ، حیث ظھر بظھور محالت البیع :البیع الشخصي- 4.3
والیوم یحتل البیع الشخصي مكانة ھامة ورئیسیة وسط األسالیب الترویجیة التي المختلفة للسلع المعروضة

التقدیم :"ویعرف البیع الشخصي على أنھ،تسویق منتجاتھا وتحقیق التبادل المطلوبت ألجلمؤسساتستخدمھا ال
.)viii("نحو شرائھا أو االقتناع بھامستھلكالشخصي أو الشفھي لسلعة أو خدمة أو فكرة بھدف دفع ال

ماھیة التموقع التسویقي:ثانیا
حتىالمستھلكین،أذھانفيالمتنافسةتالمنتجابھاتحظىالتيالمكانةمعرفةإلىإن دراسة التموقع تٌھدف

. یجب احتاللھ لمواجھة المنافسةالذيالموقعوبكل یقظةمن تحدیدةمؤسسالتتمكن
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تعریف التموقع التسویقي-1
Al"من قبل مسؤولین أمریكیین لوكالة اشھاریة1972عام"le positionnement"ظھر مصطلح التموقع

RaisوJack Trut"االت لھما تضمنتھا المجلة العالمیة الخاصة بالتسویق واإلعالن المسماة في سلسلة مق
1981وفيالتموقع،" the positionning"ثم أعید نشرھا في كتابھما "advertesing age"عصر اإلعالن"

le""عقلكالصراع لالستیالء على:التموقع:"كتابھما الشھیربعنوانJack TrutوAl Raisنشر

positionnement : la conquête de l’esprit")ix(.
، نموھاتباطؤواألسواقتشبع:ھيالتموقعإستراتیجیةساھمت في بروز وتطورالتيالعواملأھمبینمن

سة مؤسالمردودیةتراجعإلىؤديتممكن أنتيباألسعارالالمنافسةاإلعالني،التشبعالمقلدة،تعدد المنتجات
)x(إلخ...،

وضعیة)مؤسسةأوعالمة،منتج(عرضإعطاءعنیبحثاستراتیجيخیار"::"ع بأنھیعرف التموق
.xi"العمالءوذھنیةالسوققلبفيجذابةومختلفةصادقة

" Intention"الغایة:والمتضمنة لثالث أفكار أساسیة ھي"positioning"التموقع ھو الترجمة األدبیة لـ
)Résulta:")xii"والنتیجةProcesseurالعملیات

بحیث یقوم بتحدید وإظھار المكان المطلوب الذي یجب أن تأخذه العالمة في ذھن العمالء :التموقع غایة- 1.1
.أي یشیر إلى التموقع المراد أو المرغوبالمستقبلین،

تحدید أسعارھا،خصائص الخدمة أو المنتج،:ألنھ یتطلب اتخاذ عدة قرارات تتعلق بـ:التموقع عملیات-2.1
.الخ....السیاسة الترویجیة،اختیار نقاط البیع،

مقارنة بالمنافسة فھو عبارة شغلھ المنتج أو العالمة في ذھن العمیلیحیث أنھ المكان الذي :التموقع نتیجة- 3.1
.عن التموقع المدرك

فقطمتیھیعٌدفالمستھلك لمیرتبط مفھوم التموقع بمصطلح مشابھ لھ ولكن غیر مطابق تماما وھو الصورة،
المؤسسةصورةباستحضارالمرتبطآخر ھوجانبیشملاھتمامھأصبحبلللمنتج،النفعياالستھالكيبالجانب

.والمؤسسةالعالمةالمنتج،حولاالنطباعوبناء
مفھوم صورة المؤسسة -2

سیكولوجیة، الالبحوثمیدان فيةالصورمفھوممنجذورهأخدالتسویقيالمیدانيفالصورةمفھومإن
حیث تتعدد التعریفات والدراسات الخاصة بتعریف الصورة الذھنیة ولكننا سوف نشیر إلى بعض المفاھیم ذات 

.الصلة بموضوع البحث
) الصورة الذھنیة(إن نقطة البدایة ألي إستراتیجیة ھادفة لتحدید المكانة الذھنیة : تعریف صورة المؤسسة- 1.2

مقارنة مع المنافسین ) سواء إنتاجیة أو خدمیة(لتي یدرك بھا المستھلك المؤسسة ألي مؤسسة ھي معرفة الكیفیة ا
.)xiii(ة لمؤسسالرئیسیین وھذا یتضمن قیاس ما یسمى بالصورة الذھنیة ل

التصور الذھني الناتج عن إدراك شيء أو حدث معین متعلق :"تعرف صورة المؤسسة على أنھا 
.)xiv(دوام عبر الوجود والزمن وإعادة الظھور عند االستخدامھذا التصور قابل لالستمرار والبالمؤسسة

ومعھ،تتعاملالذيالجمھورعنھایكونھاالتيوبنشاطھاالمتعلقةاآلراءمجملھيالمؤسسةفصورة
الجانبتعكسالتي)L’image institutionnelle(المؤسساتیةالصورة:نوعینإلىالمؤسسةتنقسم صورة

وكفاءاتوأداءتعكسالتي(L’image commerciale)التجاریةالذھنیةالصورةوسة،مؤساللنشاطاألخالقي
فصورة المؤسسة تمثل مجموع االنطباعات التي تتكون في ذھن الجماھیر عن ،)xv(نشاطھافيةلمؤسسامھارات

.المؤسسة وعالمتھا التجاریة ومنتجاتھا
Lendrevie et" ة بعدة خصائص، حیث یعرفھا كل منتتمیز الصورة الذھنی: خصائص صورة المؤسسة- 2.2

Lindon"انتقائیة مستقرة،منحازة،مجموعة من التمثیالت الذھنیة التي تتمیز بأنھا شخصیة،:" على أنھا
:الشكل التاليكما یوضح )xvi("ومبسطة

خصائص الصورة الذھنیة):01(الشكل رقم 
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, Dallez,théorie et pratique du MarketingMercator,lindonJacques lendrevie , Denis:Source
Paris,2000,5eme edition, p61

:یوضح الشكل خصائص الصورة الذھنیة وھي 
)مؤسسةعالمة،منتج،(وتعني تدخل ذاكرة اإلنسان في استدعاء صورة شيء:الصورة استحضار ذھني-1.2.2

.كانت قد أدارتھ سابقا
الصورة ھي ادارك وتخزین ثم استحضار شيء معین عند حدوث أي :صیة وغیر موضوعیةالصورة شخ-2.2.2

. تنبیھ، ھذه العملیة شخصیة الن كل شخص یدرك الشيء ویستحضره بشكل مختلف عن اآلخرین
یصادف المستھلك زخم ھائل من المعلومات لكنة ینتقي فقط المعلومات التي :الصورة انتقائیة وبسیطة-3.2.2

ان عملیة االستحضار محددة بوقت معین فالمعلومات التي تتعدى حدود اإلدراك ال تبقى إال مدة اسبة لھ،یراھا من
.قصیرة ثم سرعان ما تتالشى

والمیول ثابتة ال فالصورة ھي تعبیر عن معارف ومیول للمستھلكین في وقت معین،:الصورة ثابتة نسبیا-4.2.2
أو تعرض العالمة التجاریة إلى مشاكل ل ظھور منتج جدید ناجح جدا،تتغیر إال إذا تعرضت إلى أحداث ھامة مث

. لم یتم معالجتھا في وقت قصیر
المؤسسةصورةأنواع- 3.2

اخترنا أكثرھا الماما وتفصیال بواقع  المؤسسة حیث نمیز ثالث ھناك عدة تقسیمات لصورة المؤسسة،
:)xvii(أنواع حسب ھذا التقسیم وھي

وذلكلجمھورھا المختلفإیصالھالمؤسسةتتمنىماعنوتعبر:l’image voulueالمرجوةالصورة-1.3.2
أھدافأحدأنھابمعنىالحتاللھ،المؤسسةتسعىالذيبالموقعمتعلقةوتكونلدیھا،االتصالتقنیاتطریقعن

الوصولقوتھابكلتحاولالمؤسسةلكنمعاشا،واقعاتمثلالأنھاإلىباإلضافةالحالیة والمستقبلیة،المؤسسة
.مثالیةماحدإلىالصورةھذهوتكونإلیھا،

خاللمنالمؤسسةلجمھورالمرجوةالصورةترجمةوھي:l’image transmisالمنقولةلصورةا-2.4.2
منوذلكالمستھلك،إلىترغبھاالتيالصورةإیصالعلیھاتسھلبطریقةتتصلبحیثالمختلفة،االتصالتقنیات

إلىللوصولالخیریةواألعمالالریاضیةالنشاطات بعضتمویلطریقعنللمؤسسةجیدةصورةزرعجلأ
.الھدف
:الظاھرةالصورة-3.4.2 l’image perçuالمؤسسةفیما یٌخصالجمھورأذھانفيتترسخالتيالصورةوھي
بھابالطریقة التي ظھرتعلقةمتتكونبحیثاستخدمتھا،التياالتصالیةالرسائللمختلفاستقبالھمبعدوذلك

علیھاالمتحصلالنتیجةأخرىبصیغة لھا،المتلقيطرفمنالرسالةوفھمتحلیلطریقةإلىباإلضافةالرسالة
.االتصالبعملیةالقیامبعد

ألن ھذا التقسیم یساعد بحیث ال یمكننا فصلھا عن بعضھا،نظریا ھذه الصور الثالث یجب أن تتطابق 
. شاكل التي تحدث ومعرفة مصدر الخطأ بدقة بعد نقل الرسالة إلى المتلقيعلى حل الم

بتةالصورة

مبسطة وانتقائية

)ذاتية(خاصة

غیر 
موضوعیة

استحضار ذهين
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أخطاء التموقع التسویقي-3
ترتكب المؤسسة أحد األخطاء األربعة التالیة عند محاولتھا لبناء الصورة المرغوبة لھا أي تحقیق ھدف  قد

:)xviii(التموقع
وإیصالھ لھم إعالمھالمؤسسةترغبمایفھموالممستھلكینالنأبتكتشفالمؤسساتبعض:التموقعتحت- 1.3
.الترویجیة بالشكل المالئمأواإلعالنیةالرسالةبإیصالتقمأنھا لمأي

حالةفيللمنتجالممكنةحول األداءاتشكوك یصبح لدیھم مستھلكونالمنالكثیر:مصداقیةأقلتموقع- 2.3
حیث توصف بعض المنتجات بأنھا الحلولعره أوعالمتھ،سالمبالغة في اإلعالن عنھا كممیزات ھذا المنتج،

.المعجزة أو الجرعة السحریة
بعضھم اعتقادفحسب المؤسسةتخصصضیق جدا حولتصورلدیھم نستھلكیالمبعض:الضیقالتموقع- 3.3

.المنخفضةالتشكیلةذاتال تصنع سوى السیاراتFiatشركة 
التسویقي حیث یكون اتخاذ كل قرار متعلق المزیجفيتناسقعدمعنغالباناتجوھو: الغامضالتموقع- 4.3

.التسعیر،الترویج أو التوزیع مستقل عن اآلخربالمنتج
إن نجاح عملیة التموقع یعتمد على كفاءة سیاسة االتصال المعتمدة من طرف المؤسسة والتناسق بین 

عدة أسباب إلىیعود ذلكوالوقتبمرورلیتھافعاتفقدالتموقع قدإال أن عملیةعناصر المزیج التسویقي،
:)xix(أھمھا

.في السوقومواقعأمكنةوفقدلدیھمالقدراتبعضتلفإلىیؤديماھوو:المستھلكینرغباتتطور-
.المتواجدةللمنتجاتالنسبیةالوضعیةتعدیلعلىوالتي تقوم:المنافسةالمنتجاتتموقع-

دور اإلتصاالت التسویقیة في تحسین تموقع مؤسسات الھاتف النقال :یقي للدراسةالجانب التطب:المحور الثاني
.في الجزائر

، من أجل أوریدوموبیلیس و،جیزيلقد اشتدت المنافسة بین المتعاملین الثالث للھاتف النقال في الجزائر 
الت التسویقیة مع التركیز تحقیق تموقع جید والریادة في السوق من خالل تبني إستراتیجیات تعتمد على اإلتصا

.على عناصر المزیج الترویجي
في ھذا المحور نتطرق إلى  سیاسات االتصال التسویقي لكل مؤسسة ومدى تأثیر ھذه السیاسات  على 

.تحسین الصورة الذھنیة وتموقع كل مؤسسة
منھجیة االستبیان:أوال

ي تحسین الصورة المدركة لمؤسسات الھاتف یتعلق الجانب التطبیقي بدراسة أھمیة االتصاالت التسویقیة ف
وذلك من خالل االعتماد على االستقصاء الذي یعد أھم المصادر لجمع النقال في الجزائر من قبل العمالء،

.البیانات األولیة بھدف اختبار الفرضیات
صیاغة االستبیان-1

د السیاق العام لألسئلة الكفیلة حاولنا من خالل صیاغة االستبیان االنطالق من الفرضیات ومحاولة إیجا
.)انظر الملحق( وعلیھ اشتمل االستبیان على مجموعة من األسئلة سوف نتطرق إلیھابتوفیر البیانات واختبارھا،

موضوع األسئلة والھدف منھا-2
قدیم األسئلة للمستجوبین حول موضوع الدراسة، كان علینا التعرف على ھؤالء المستجوبینتقبل أن نقوم ب

كالجنس، الفئة العمریة، المستوى الدراسي وفي مایلي األسئلة التي قدمت : من خالل معلومات وبیانات تخصھم
:للمستجوبین

؟ والھدف من السؤال ھو التعرف على المتعامل أوریدوموبیلیس،،جیزي: ھل لدیك خط: السؤال األول- 1.2
.الذي یشترك معھ المستجوب

المؤسسة؟ والھدف ھو التعرف على مدى تأثیر رمز المؤسسة على رمزكیف ترى :السؤال الثاني- 2.2
.المستجوب
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ھل تعرف شعار المؤسسة؟ والھدف من السؤال ھوالتعرف على مدى تأثیر صورة المؤسسة : السؤال الثالث- 3.2
.على المستھلك

والھدف ھو معرفة ) الثالثةالثانیة،األولى،(:ھل تعتبر أن مكانة المؤسسة التي تتعامل معھا:السؤال الربع- 4.2
.المرتبة التي تحتلھا المؤسسات الثالثة حسب تصور المستجوب

االنترنت اإلذاعة،التلفزیون،الصحف والمجالت،(تتابع إعالنات المؤسسة من خالل:السؤال الخامس- 5.2
.المستوجبحسبحسن األوسیلة اإلتصالیةوالھدف من السؤال ھو التعرف على ال) الالفتات اإلعالنیة

اقتراحات والھدف من 5رتب حسب األھمیة أسباب تعاملك مع المؤسسة حیث قدمت :السؤال السادس- 6.2
.السؤال ھو التعرف على الدوافع التي جعلت المستجوب یختار التعامل مع المؤسسة

ن المستجوب ھل تنوي االستمرار مع المؤسسة؟ والھدف من السؤال ھو معرفة ما إذ كا:السؤال السابع- 7.2
.راض عن متعاملھ أم ال

تحلیل نتائج االستبیان:ثانیا
استخداماالطرقأكثرمنھيوالمیدانیة،دراستنافياعتمدتالتيالطریقةھياالستقصاءطریقةإن

صیاغة االستبیان باللغة العربیة، و تم تمحیث المعاینة،أسلوبأوطریقةعلىمعتمدةالدراسةتكونعندما
منھا، 135استعادة تموقدبشارووھران، : في مناطق مختلفة من والیتيالدراسةعینةعلىاستمارة150یع توز
عددتكونوبذلكتعبئتھا كاملة،لعدماإلحصائیةللمعالجةصالحیتھالعدماستمارات08استبعادتمفحصھاوبعد

مفرداتمجموعمن%84.6یعادلمايأفقطاستمارة127اإلحصائیةللمعالجةخضعتالتياالستمارات
فيإلیھاالمتوصلالنتائجوأھم)Spss)xxوExcelتم فرزھا ومعالجتھا باالعتماد على برنامج الكلیة، حیثالعینة

.سنعرضھا في ھذا المحوراالستمارةھذه
نتائج األسئلة المتعلقة ببیانات المستجوبین-1
الجنس1-1

سب الجنستركیب العینة ح: 17الشكل رقم

Spssنتائج برنامج ىباالعتماد علینمن إعداد الباحث:المصدر

كان یمثل 56,7%والباقيالمستجوبین لجمیع المتعاملین كانوا ذكور43,3%حسب الشكل یتبین أن نسبة
حیث أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكورعنصر اإلناث، والمالحظة أن ھناك فارق غیر كبیر بین الجنسین،

..%13.4بـ
الفئة العمریة-2

).العمر(نتائج تركیب العینات حسب السن

تركیب العینة حسب العمر:18الشكل رقم
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Spssباالعتماد على نتائج برنامج ینمن إعداد الباحث:المصدر

سنة وھي الفئة األولى حیث 25إلى18من المالحظة للشكل أعاله أغلبیة عینة الدراسة یتراوح سنھا من 
سنة 40إلى32، ومن%26,7سنة بـنسبة32إلى25، بینما الفئة الثانیة من %46,7انت ذات أكبر نسبة بـ ك

سنة 40بینما شكلت الفئة الرابعة أي األفراد الذین سنھم  أكثر من،%16,7وھي الفئة الثالثة شكلت نسبة
.%10نسبة 
:التالیةتحصلنا على النتائج:المستوى الدراسي- 3.1

تركیب العینة حسب المستوى الدراسي: 06الجدول رقم
التكرار الجمع الصاعد النسبة المئویة التكرار المستوى الدراسي

60% 60% 18 جامعي

76,70% 16,70% 5 ثانوي

90% 13,30% 4 متوسط

100% 10% 3 ابتدائي

100% 30 المجموع
Spssبرنامج باالعتماد علىینمن إعداد الباحث: المصدر

األغلبیة فیھا كانت یتضح من الجدول أعاله أن االستبیان مس جمیع المستویات لكن بنسب متفاوتة،
، فیما جاءت 76,7%على التوالي أي بنسبة إجمالیة تقدربـــ16,7%و%60للمستوى الجامعي والثانوي بنسبة 

.23,3%النسب المتبقیة لمجموع المستویین المتوسط واالبتدائي حوالي 
نتائج األسئلة المتعلقة بالبحث-2

؟أوریدو، موبیلیس، جیزيھل لدیك خط : السؤال األول- 1.2
:كانت نتائج ھذا السؤال كاألتي

نتیجة السؤال األول: 07الجدول رقم

Spssباالعتماد على نتائج برنامج ین إعداد الباحثمن:المصدر

النسبة المئویة التكرار المؤسسة
50% 15 جیزي

26,70% 8 موبیلیس

23,3% 7 أوریدو

100% 30 المجموع



الجزائرفيالنقالالھاتفمؤسساتحالةدراسةالمؤسسةتموقعتحسینفيالتسویقیةور االتصاالتد
بوشنافة أمحد. دحاجي كرمية. ا

13/2015: العدد9وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

50%كانت بالنسبة كبیرة جیزينجد أن مشتركي مؤسسة من خالل النتائج المحصل علیھا من الجدول،
احتلت المرتبة الثالثة بنسبة أوریدو، أما مؤسسة 26,7%وفي حین جاءت موبیلیس في المرتبة الثانیة بنسبة 

.ذا التفاوت في النسب سنحاول معرفتھ من خالل األسئلة الموالیةوھ،%32,3
المؤسسة؟رمزما رأیك في : السؤال الثاني-2.2

حول رمز المتعاملین الثالثمن خالل ھذا السؤال نحاول معرفة إجابات وآراء المستجوبین 
نتائج السؤال الثاني: 19الشكل رقم

Spssلى نتائج برنامج باالعتماد عینمن إعداد الباحث:المصدر

من 53,3%نجد أن نسبة المؤسسة،رمزحول )أوریدوموبیلیس،،جیزي(من خالل نتائج مستجوبین 
ھذا ما یبین ان وفھو نتیجة معدومة،) سيء(تراه جید أما االختیار األول46,7%تراه متوسط ومشتركي جیزي 

نسبة اختیار كیھا حیث یحكمون علیھ بأنھ متوسط، رمز مؤسسة جیزي ال یحظى باإلعجاب الكاف بالنسبة لمشتر
وھذا ما یوضح رضا تراه جید وال یوجد اختیار للسیئ75%من طرف زبائن موبیلیس ونسبة 25%متوسط 

اما نسبة 71,4%أن نسبة جید ھيأوریدومؤسسة مشتركيونالحظ حسب أراء ،مشتركي موبیلیس عن رمزھا
المشتركینعلیھا ھي نسب جیدة تعكس االستحسان الكبیر الذي یلیھ والنسب المحصل28,6%بـتمتوسط قدر

.ألحد مكونات الصورة األساسیة للمؤسسة
ھل تعرف شعار المؤسسة؟: السؤال الثالث- 3.2

.ھو التعرف على مدى تأثیر صورة المؤسسة على المستھلكالھدف من ھذا السؤال 
).یدوأورموبیلیس،،جیزي(بالنسبة للمتعاملین الثالثة 

)أوریدوموبیلیس،،جیزي(سؤال الثالث بالنسبة لكل من النتائج : 08الجدول رقم
أوریدو موبیلیس جیزي

النسبة المئویة التكرار النسبة المئویة التكرار النسبة المئویة التكرار شعار المؤسسة
85,70% 6 75% 6 66,70% 10 نعم

14,30% 1 25% 2 33,30% 5 ال

100% 7 100% 8 100% 15 المجموع
Spssباالعتماد على نتائج برنامج ینإعداد الباحثمن: المصدر

ونسبة66,7%الذین یدركون شعارالمؤسسة ھيمشتركي جیزينالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 
%33, عاریعرفون شمشتركیھامن 75%وكذلك بالنسبة لمؤسسة موبیلیس ال یدركون شعار المؤسسة،3

الذین یعرفون مشتركینفنسبة الأوریدوباإلضافة إلى مؤسسة ال یعرفون شعار المؤسسة،25%ؤسسة والم
. 14,3%وعدد الزبائن الذین ال یعرفون شعار المؤسسة ھي نسبة 85,7%شعارھا ھي

أوریدو
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یدركون ) أوریدوموبیلیس،،جیزي(نستنتج أن كل الزبائن الذین یتعاملون مع المؤسسات الثالثة 
ھا، ویھذا یدل على الجھود اإلتصالیة التي تبذلھا مع تكرار الشعارات في كل مرة مما أدى إلى ترسخھا شعارات

. في أذھان المشتركین، خاصة بالنسبة لمؤسسة أوریدو
كانت نتائج ،)الثالثةالثانیة،األولى،(ھل تعتبر مكانة المؤسسة التي تتعامل معھا تعتبر: السؤال الرابع- 4.2

:كما یلي)أوریدوموبیلیس،،جیزي(ال بالنسبة للمتعاملین الثالثةھذا السؤ
نتائج السؤال الرابع: 20الشكل رقم

Spssباالعتماد على نتائج برنامج ینمن إعداد الباحث:المصدر

حول مكانة المؤسسة قد بلغ نسبةجیزيمؤسسة مشتركينالحظ من خالل الشكل أعاله أن تصور 
في المرتبة الثانیة 20%ونسبة ، یدل ھذا على ثقة المشتركین في جودة خدمات المؤسسة،ولىللمرتبة األ%73,3

ونالحظ كذلك بالنسبة لمؤسسة موبیلیس العكس ، 6,7%ثم تأتي فئة قلیلة ترتبھا في المرتبة الثالثة بنسبة قدرھا ،
أما ،25%رتبة الثالثة بنسبة قدرت بـ ، ثم تأتي الم62,5%فقد احتلت المرتبة الثانیة حسب تصور زبائنھا بنسبة 

فقط وھذا مایدل على شدة المنافسة بین 12,5%الذین یصنفونھا في المرتبة األولى فقد بلغت المشتركیننسبة 
، 42,9%فبلغت نسبة األفراد الذین یرونھا في المرتبة الثانیة نسبةأوریدوأما بالنسبة لمؤسسة ،المتعاملیم الثالث

.28,6%ص المرتبة األولى والثالثة فقد كانت نتائجھم متساویة بنسبة أما في ما یخ
ومنھ نستنتج أن تصور الزبائن لمكانة المؤسسات التي یتعاملون معھا كانت نتائج جیدة حسب تقدیراتھم 

.فھم یعتبرون أن ھذه المؤسسات تحتل أحسن المراتب
اإلنترنت اإلذاعة، التلفزیون،صحف والمجالت،ال(تتابع إعالنات المؤسسة من خالل :السؤال الخامس- 5.2

:سبة للمتعاملین الثالثة كما یلي، وكانت نتائج السؤال الخامس بالن)الالفتات اإلعالنیة
نتائج السؤال الخامس: 21الشكل رقم

Spssمن إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج :المصدر

یتعرفون على ما تقدمھ المؤسسة لھم جیزيالمتعاملین مع مؤسسة من الواضح جدا أن أغلبیة المستجوبین 
من خدمات من خالل إعالناتھا وبالتالي نالحظ أن عدد كبیر من المستجوبین یتابعون إعالنات المؤسسة من 

أوریدو

أورید
و
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نسبة المتتبعین إلعالنھا من خالل اإلذاعة 20%وبالترتیب26,7%و40%خالل اإلنترنت والتلفزیون بنسب
أما بالنسبة الذین یتابعون اإلعالنات من خالل الصحف والمجالت وكذلك الالفتات اإلعالنیة،6,7%ونسبة 

یتابعون إعالناتھم من خالل التلفزیون أما فیما یخص نسبة 50%لمؤسسة موبیلیس فنالحظ أن نسبة المستجوبین 
، وھي نفس النسبة 12,5%المستجوبین الذین یتابعون اإلعالنات من خالل الصحف والمجالت قدرت بـ

وفي ما للمستجوبین الذین یتابعون إعالناتھم من خالل االنترنت باإلضافة إلى اإلذاعة و الالفتات اإلعالنیة،
و التلفزیون نالحظ أن النسبة األكبر من المستجوبین یتابعون إعالناتھا من خالل اإلنترنتأوریدویخص مؤسسة 

ا یخص عناصر اإلعالن المتبقیة معدومة وھذا ما یؤكد أن المتعاملین و في م49,9%حیث بلغت نسبة كل منھما 
الثالثة یركزون كثیرا على المزیج الترویجي من أجل التعریف على الخدمات التي یقدمونھا وبتالي تقریب أفكار 

.المؤسسة من أذھان الزبائن ومن تم خلق المكانة المرغوبة 
؟أسباب تعاملك مع المؤسسة6إلى 1رتب حسب األھمیة من:السؤال السادس- 6.2

:كانت نتائج السؤال السادس كاألتي
نتائج السؤال السادس: 22الشكل رقم

Spssباالعتماد على نتائج برنامج ینمن إعداد الباحث:المصدر

47%بنسبة جیزيبالنسبة للمؤسسة " سعر المكالمة"یوضح الشكل تصدر معیار حیث یرتبھ 7,
حیث قدرت " امتالك األصدقاء نفس الخط"یلیھ معیار،جیزيى أنھ المعیار األول للتعامل مع المستجوبین عل

%نسبتھ  أما في ما یخص مؤسسة موبیلیس نالحظ أن ،13,3%بنسبة " العروض الترویجیة" ثم یلیھ معیار33,3
امتالك "و" ةعروض الترویجیال"ثم یلیھ معیار ،20%ھو أیضا أحتل المرتبة األولى بنسبة " سعر المكالمة"معیار

نالحظ أوریدوأما مؤسسة ،6,7%بـ" االستقبال الجید"، یلیھ معیار 13,3%بنسب متساویة " األصدقاء نفس الخط
لھما نفس النسبة حسب تصنیف المستجوبین حیث " صورة المؤسسة وسمعتھا"و" سعر المكالمة"أن المعیارین 
االستقبال "و" امتالك األصدقاء نفس الخط"ومعیار" الترویجیةالعروض "،ثم یلیھ معیار13,3%قدرة النسبة 

.6,7%بنسب متساویة المقدرة بـ" الجید
ھو المحدد الرئیسي عند اتخاذ قرار شراء خدمات " سعر المكالمة"كنتیجة عامة لھذا السؤال أن معیار

على أن صورة المؤسسة ،إال أن ھذه النتائج تعطي صورة واضحة مبدئیة)أوریدوموبیلیس،،جیزي(للمؤسسة 
.تعد من أكثر المعاییر التي تأخذ بعین االعتبار في حالة اتخاذ قرار التعامل مع المؤسسات الثالثةأیضا 

ھل تنوي االستمرار في التعامل مع المؤسسة؟:السؤال السابع- 7.2
:كانت نتائج السؤال السابع كاألتي
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نتائج السؤال السابع: 23الشكل رقم

Spssباالعتماد على نتائج برنامج ینمن إعداد الباحث:المصدر

، جیزيیرغبون في االستمرار في التعامل مع مؤسسة 93,3%من الشكل یمكن أن نالحظ أن نسبة 
و موبیلیس على الترتیب یرغبون في االستمرار مع أوریدوزبائن كل من مؤسسة 87,5%و87,7%و

ال یریدون االستمرار في التعامل مع مؤسساتھم عدد قلیل جدا كما ھو أما في ما یخص الزبائن الذینمؤسساتھم،
نتیجة وھذا مایدل على الصورة الجیدة للمؤسسات في أذھان المشتركین ووالئھم لھاموضح في الشكل أعاله

. سیاسات المتعاملین اإلتصالیة

خاتمة
أوریدو، جیزي (الثالثال في الجزائرقطاع الھاتف النقتوصلنا إلى أن مؤسسات من خالل ھذه الدراسة 

والتقرب من الجماھیر من خالل في أذھان العمالء،صورة وانطباع جید وترسیخ إلى رسم تسعى )وموبیلیس
الخ، سعیا منھا لمواجھة ...كاإلشھار، العالقات العامة، تنشیط المبیعات،مختلف أشكال االتصاالت التسویقیة 

. تیجیةالمنافسة وحقیق أھدافھا اإلسترا
نتائج الدراسة: أوال

:مایليإن تحلیل االستمارات الموزعة على عینة الدراسة أبرزت نتائج ھامة تتمثل فی
طریقةوأحدثأفضلیعتبروالعمالءالجماھیرأذھانفيمؤسسةالذھنیة المدركة للصورةالتحسینإن-

ھوالخدمةأوالمنتجاختیارفيالمساھمعیاروالخدمات، فالمالمنتجاتتماثلظلبالمنافسین فيمقارنةللتمیز
الشخصیةتعتبرالتيالتجاریة،بعالمتھاالمؤسسةصورةوترتبطللمؤسسةواألفضلاألحسنالصورة

.للمؤسسةالممثلةاالعتباریة
االتصاالت التسویقیة ال تھدف إلى تحقیق عملیة الشراء من قبل الزبائن فحسب بل إنھا تسعى إلى خلق -

.ذھنیة ممیزة ومؤثرة لھا في المجتمع ومعرفة الكیفیة التي یدرك بھا المستھلك المؤسسةصورة
عناصر تساھم في بناء صورة ..العاملین،،فیھاشعارھا، التجھیزات المختلفة المستعملةاسم المؤسسة،یعتبر-

. مؤسسة الخدمیةجیدة لل
وذلك من خالل العناصر التي یتكون رمز المؤسسة عنصر مھم الستحضار المشتري لصورة المؤسسة،-

فالرمز بمثابة بطاقة فنیة ) الخ...اسم المؤسسةالشكل العام للرمز،كاأللوان المستخدمة،(منھا ھذا الرمز
.للتعریف بالمؤسسة

في بناء صورة قویة للمؤسسة ) المنتج،السعر،التوزیع،الترویج(تساعد كل عناصر المزیج التسویقي -
یة لھا القسم األكبر في ھذا البناءواالتصاالت التسویق

.دور كبیر في التعریف بالمؤسسة وبالتالي تقریبھا من الزبائنلإلعالن
االقتراحات: ثانیا

:إلى بعض االقتراحات والتوصیات العامة التالیةنشیردراسةالهمن خالل استعراضنا لنتائج ھذ
 ألنھا مؤسسات الھاتف النقال في الجزائر حتمیة لاالھتمام بتطویر وتنسیق جمیع عناصر المزیج التسویقي

.تساھم في بناء صورة حسنة وسمعة طیبة للمؤسسة
 ضرورة االتجاه نحو االبتكار ألن وتیرة نمو ھذا السوق تتجھ إلى تماثل جودة الخدمات، وتعد صورة

.المؤسسة عنصر مھم لخلق التمیز والتطور
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واإلعالنیة خاصة إلى ترسیخ االنطباع اإلیجابي للمؤسسةضرورة توجیھ اإلستراتیجیة الترویجیة عامة.
 یجب على المؤسسات أن تركز على عناصر عملیة االتصال التسویقي من أجل تحقیق أھداف المؤسسة

.اإلستراتیجیة
عمل المؤسسات على تحسین صورتھا وسمعتھا للمستھلك من خالل تحسین جودة خدماتھا.

ملحق

خصیةالبیانات الش-أوال

:الجنس-1

ذكر                                                                                                 أنثى

:المستوى الدراسي-3:الفئة العمریة-2

سنة25الى 18جامعي                                              من

سنة32الى25من ثانوي 

سنة40الى 32من متوسط

سنة   40ابتدائي                                              أكثر من 

الدراسةبیانات-ثانیا

:ھل لدیك خط-1

نجمةموبیلیسجازي

المؤسسة؟ما رایك في  رمز-2

جیدمتوسطسيء 

ھل تعرف شعار المؤسسة؟-3



الجزائرفيالنقالالھاتفمؤسساتحالةدراسةالمؤسسةتموقعتحسینفيالتسویقیةور االتصاالتد
بوشنافة أمحد. دحاجي كرمية. ا

13/2015: العدد14وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

النعم 

:ھل تعتبر أن مكانة المؤسسة التي تتعامل معھا تعتبر-4

الثالثةالثانیة                                     األولى

:تتابع اعالنات المؤسسة من خالل-5

مجالتالصحف وال

التلفزیون

االنترنت

االذاعة

الالفتات االعالنیة

:أسباب تعاملك مع المؤسسة- 5الى 1من -رتب حسب االھمیة -6

العروض الترویجیة

سعر المكالمة

امتالك نفس خط االصدقاء

سمعة المؤسسة وصورتھا

االستقبال الجید

ھل تنوي االستمرار في التعامل مع المؤسسة؟-7

العمن

لماذ؟

................................................................................

...............................................................................



الجزائرفيالنقالالھاتفمؤسساتحالةدراسةالمؤسسةتموقعتحسینفيالتسویقیةور االتصاالتد
بوشنافة أمحد. دحاجي كرمية. ا

13/2015: العدد15وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

الھوامش

iMarie Camille Debourg, Pratique du Marketing, 2éme édition, berti édit, Alger, 2004, p301.
ii Fill Cheris, Marketing Communication, prentice hall, Europe, 2nded 1999, P14.

iii ،66ص، 2006، حامد للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، دار الاالتصاالت التسویقیة و الترویجثامر البكري.
iv Philip kotler et Bernard Dubois, Marketing Management, 9éme édition, pubil-union, paris, 1997.
v Jacques Lendrevie , Bernard Brochand, publicitor, 5eme édition, paris, dalloz, 2001, p03.
vi Philip Kotler & Keller Kiven Lane, Marketing Management, 12th edition,prentice Hall, 2006 p571.

vii105، ص2002، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الترویج واإلعالن التجاري: العالق بشیر، ربابعة علي.
viii93، ص2001نة،، منشورات جامعة قسنطی، مبادئ التسویقناجي بن حسین، فرید كورتل.

ix Philip kotler , Bernard Dubois,op cit,p323.
x Yaves chirouse, Le Marketing Stratégique , édition marketing, Paris, France, 1995, p .56.
xiFill Cheris, Marketing Communication, prentice hall, europe, 2nded 1999.
xii Gilles Marion, Frank Azimont, François Mayaux, Daniel Michel, Marketing,Mode d'emploi 2eme

édition, Édition d'Organisation, Paris,2001, p15-16.
xiii ،مذكرة ،صورة المؤسسة وأثرھا على القرار الشرائي، حالة المؤسسات في قطاع الھاتف النقال بوالیة سكیكدةعصام سلیماني

.41ص،2009ورقلة،جامعة قصدي مرباح،تخصص تسویق،الماجستیر،تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة
xiv Michel Ratier, L’image en Marketing ,cadre théorique d’un concept multidimensionnel, Cahier
de Recherche n° 2002-152, Centre de Recherche en Gestion -Toulouse-, France, Novembre 2002, p
05.
xv Philipe Morel, Communication d’Entreprise, Vuibert, Paris, 2000,16.
xvi Jacques lendrevie, Denis lindon, Mercator, théorie et pratique du Marketing, Dallez,
Paris,2000,5eme edition, P613.
xvii Ratier Michel, op.cit, p07.
xviii Philip.Kotler, Bernard Dubois, op.cit, p.326- 327 .
xix Michon .christian , Le Marketeur, Pearson édition, Paris, France, 2003, p 34 -35.

xxStas tical package for social studies (Spss) :یقوم ھذا البرنامج اآللي بتحلیل قطاع كبیر من البیانات وھي : الحزمة اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة
.ریشفتوتجھیزھا بحیث یتوافر بھا إرشادات تسھل عملیة االستخدام،ویمكن للقائم بالتحلیل بإدخال البیانات بطریقة الطریقة تم إعدادھا


