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املسيلة دمحم بوضياف جامعة 
ملخص

ص بطريقة اشخاألبنياليت متثل االتصال –تعترب الكلمة املنطوقة 
لبيئة التقليدية رمسية وغري رمسية على حد سواء، يف كل من ا

من أبرز العوامل املؤثرة يف تقييم واختيار عالمة معينة دون -كرتونيةلواال
ا غاية . غريها وهي أكثر أدوات االتصال الشخصية مصداقية، إذ أ

.يف األمهية يف اختاذ خمتلف القرارات الشرائية
أشارت النتائج إىل أن الكلمة املنطوقة تنتشر بشكل واسع وكثيف 

العمالء حول خمتلف اخلدمات اليت تقدمها شركات اهلاتف النقال بني
ا تؤثر . العاملة يف اجلزائر، مما يؤكد أمهيتها يف نقل املعلومات كما أ

ا بشكل كبري على اجتاهات خدمات من العمالء والقيمة اليت يدركو
اهلاتف النقال يف اجلزائر؛ نظرا للدور الذي تلعبه يف إقناعهم سواء يف
االختيار أو احلكم على مستوى األداء واخلدمة من خالل املناقشات 

ا العمالء ت اليت عادة ما يقوم  .واملقار
الكلمة املنطوقة، تقييم العالمة، خدمة اهلاتف :الكلمات املفتاحية

النقال

Abstract
Word of mouth is a communication between

persons, in formal or informal way, in traditional
or electronic environment, and it is one of the
most importent factors influencing the
evaluation and selection of a particular brand.
As well it is the most credibil personal
communication tools, which is very important in
making different purchasing decisions.

The results indicate that word of mouth spread
widely and intensively among customers about
various services offered by mobile phone
companies operating in Algeria, which confirme
its Importent in information transforming. It also
greatly affect the customer’s attitudes and the
value they perceive from mobile phone services
in Algeria, because of the role that it plays in
persuading them both to choose or to judge the
level  of performance and service through
discussions and comparisons that are usually
carried out by the customers.
Key-words: Word of mouth, brand evaluation,
mobile phone service.

مقدمة
خصائص العالمة، السعر، : مثل(خذ العالمات التجارية حجمها من األثر املشرتك للمتغريات اليت حتددها املنظمة 

). اجلودة املدركة، رضا العميل، الوالء السلوكي، الكلمة املنطوقة: مثل(ومدركات وتصرفات املستهلكني ) االتصاالت التسويقية
ملتغريات  ملستهلك خاصة الكلمة املنطوقة، حيث يصف هذا املصطلح االتصال من شخص آلخر هناك اهتمام خاص  املتعلقة 

. وااللكرتونيةويغطي االتصاالت عالية ومنخفضة الكثافة واألسس الرمسية وغري الرمسية على حد سواء، وكل من البيئة التقليدية 
نه ينظر إىل الكلمة املنطوقة سواء كقا عندما تكون نصيحة األصدقاء : مثال(ئد مباشر الختيار العالمة ليس هناك اختالف 

عندما تعزز وتدعم أو تعارض : مثال) (نوي(، أو كمؤثر غري مباشر )والزمالء املوثوقني سبب اختيار عالمة معينة دون غريها
هذا وتعترب الكلمة املنطوقة من أهم وأكثر ). نصيحة األصدقاء والزمالء املوثوقني الرسائل اليت نقلتها االتصاالت التسويقية الرمسية

.أدوات االتصال الشخصية مصداقية، وهي غاية يف األمهية يف املرحلة األخرية من قرار الشراء
ثري الكلمة املنطوقة على تغيري اجتاهات املستهلكني وسلوكهم الشرائي، حيث وجدت  هناك جهود كبرية مبذولة الكتشاف 

ن األشخاص يعتمدون على الكلمة املنطوقة الختاذ خمتلف القرارات الشرائية؛ مثل شراء املنتجات اجلديدة الدراسات امليدانية 
والكتب واألفالم واملنتجات الغذائية، وخمتلف اخلدمات؛ صحية ومالية وترفيهية؛ طاملا أن جتربة املستخدم للخدمة حمدودة قبل 

.الشراء
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الدراسةأمهية
االزدحامظليفخاصةللمستهلك؛الشرائيةالقراراتخمتلفعلىاملنطوقةالكلمةثريقوةمدىمنلدراسةاهذهأمهيةتنبع
وعدماملستهلك؛أمامواخلدماتاملنتجاتمناملتاحةالبدائلوتشتتالراهن،الوقتيفاإلعالموسائلتشهدهالذيالرتوجيي

مناخلدماتصناعةيفخاصةاملوضوع،هذايفالعربيةالدراساتندرةإىلإضافة.بينهاواملفاضلةواملقارنةالتمييزعلىقدرته
.أخرىجهةمناملخاطرةدرجةحيثمنبنوعهايتعلقماويفجهة،

الدراسةأهداف
:التاليةالنقاطيفاحلاليةالدراسةأهدافتتمثل

.خاصةبصفةاتاخلدمسياقويفعامة؛بصفةاملنطوقةالكلمةمفهوميفالتعمق-
.العمالءبنياملنطوقةالكلمةانتشارمدىاستكشاف-
.الشرائيالقراراختاذيفاملنطوقةالكلمةتلعبهالذيالدورأمهيةإبراز-
.اخلدمةلعالمةالعمالءتقييمعلىاملنطوقةالكلمةثريمدىمعرفة-

مشكلة الدراسة
لسلع واخلدمات أمام العميل؛ وجيد نفسه حمتارا يف املفاضلة بينها، األمر الذي يدفعه إىل تتعدد وتتنوع اخليارات املعروضة من ا

يف احلراك التفاعلي بني ) التوصية أو النصيحة(املنطوقة ونظرا ألمهية الكلمة. استشارة من يثق فيهم من أقارب ومعارف وأصدقاء
ايدة حيال ما يطرح يف األسواق، حتاول الدراسة احلالية اإلجابة على األفراد وقدرته على تشكيل اجتاهات إجيابية أو سلبية أو حم

:اآلتيةاإلشكالية
ما دور الكلمة املنطوقة يف تقييم خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر؟- 

:وميكن التفصيل يف السؤال الرئيسي من خالل طرح األسئلة الفرعية التالية
ء خبصوص خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر؟ما مدى انتشار الكلمة املنطوقة بني العمال-
هل تؤثر الكلمة املنطوقة على عمالء خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر؟-
ثري الكلمة املنطوقة على تقييم العمالء خلدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر؟- ما مدى 

فرضيات الدراسة
:املواليةالعدمية لإلجابة على أسئلة مشكلة الدراسة يتم اقرتاح الفرضيات

ال تنتشر الكلمة املنطوقة بشكل واسع وكثيف بني العمالء حول خمتلف اخلدمات اليت تقدمها شركات اهلاتف النقال -
العاملة يف اجلزائر؛

اجلزائر؛يفالنقالاهلاتفعمالء خدماتعلىاملنطوقةالكلمةال تؤثر-
.اجلزائريفالنقالاهلاتفخلدماتعمالءالتقييمبدرجة كبرية علىاملنطوقةالكلمةتؤثرال-

منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحليلي بغرض التعمق يف فهم سياق الكلمة املنطوقة، إضافة إىل استخدام استبيان 

ثري الكلمة املنطوقة وتقييم عالمة اخلدمة لدى خم نتشار و تلف شركات اهلاتف النقال العاملة يف يقيس خمتلف املتغريات املتعلقة 
ملستجيب ت اخلاصة  وزع . السوق اجلزائرية؛ حيث خصص لكل متغري حمور مستقل يف االستبيان، إضافة إىل حمور البيا

لصدق االستبيان مت عرضه. االستبيان على عينة من خمتلف الفئات العمرية ممن ميكنهم تقييم عالمة خدمة اهلاتف النقال وضما
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منها،114اسرتجاعمتاستبيان150توزيعمتعلى جمموعة من األساتذة لتحكيمه؛ ومت تعديله وفق مالحظات احملكمني، حيث
تمن% 76نسبة يعادلماوهو وبلع معامل كرومباخ ألفا للثبات اإلحصائي،للتحليلصاحلةمجيعهاوكانت. املوزعةاالستبيا

0.89.
كري للكلمة املنطوقةاإلطار الف: احملور األول

املنطوقةمفهوم الكلمة: أوال
تعريف الكلمة املنطوقة/ أ

ا 1967عام iمن التعريفات األوىل اليت قدمت حول الكلمة املنطوقة ذلك التعريف الذي قدمه جون أرندت ؛ والذي يرى 
ن املتصل ال يقوم برتويج " ولتعترب التزكية كلمة ". العالمة أو املنتج أو اخلدمةاتصال شفوي شخصي بني متصل ومستقبل يدرك 

منطوقة ينبغي أن يكون املتصل مستقال عن املصنع، حيث ميكن أن تكون هذه التزكية إجيابية أو سلبية وذلك حسب اخلربة 
، أو تكون نظامية أو كما ميكن أن تكون الكلمة املنطوقة عشوائية ومعتمدة ببساطة على اخلربة الشخصية اخلاصة. السابقة للمؤثر

ة لإلشارة إىل التدفقات احملتملة للمنتجات أو العالمات  منتظمة كما هو احلال عندما يتشارك عدد من العمالء جتارب متشا
.الرائدة

ا iiويعرفها كل من طلعت عبد احلميد ومىن القصييب وماجدة اهلجرسي نوع من االتصاالت الشخصية حول منتج " على أ
املستخدمني عن طريق اجلريان واألصدقاء وأفراد األسرة والزمالء، وهي حمادثة عفوية حتدث بني املستهلكني خبصوص يصل إىل

".املنتجات أو اخلدمات أو التكنولوجيا
مالحظات إجيابية أو سلبية نتيجة خدمة تلقاها عميل أو مستهلك "ن الكلمة املنطوقة عبارة عن فريى iiiأما نظام سويدان
".ونقلها لشخص آخر

املنطوقة يف سياق اخلدمة من منظور االتصاالت الكلية أو املتكاملة، مفهوم الكلمة1990عام ivهذا وقد حدد جرونروس
ن  ا، يتم اتصاالت الكلمة" حيث حيتج  لثقة وطريقة عملها وخدما ا  املنطوقة عبارة عن رسالة حول املنظمة وموثوقيتها وجدار

".من شخص آلخرتداوهلا 
ابناء على ما تقدم ميكن تقدمي تعريف شامل التصاال -لفظية أو غري لفظية–أداة اتصال حية : ت الكلمة املنطوقة يقرتح 

تفاعلية، غري مدفوعة األجر، حتمل مصداقية عالية بسبب طبيعة العالقات القائمة بني أطرافها، حتدد فاعليتها بطبيعة األسئلة 
وطبيعة ونوعية املعلومات املقدمة من قبل املسؤول واألسلوب اإلقناعي املستخدم، وقد -املتشكك–ن قبل السائل املطروحة م

.تكون إجيابية أو سلبية أو حمايدة
أمهية الكلمة املنطوقة/ ب

هلك، ورغم أنه من الصعب تعد الكلمة املنطوقة واحدة من القوى األكثر أمهية يف االتصاالت التسويقية املؤثرة على سلوك املست
السيطرة عليها إال أن استقاللية الشخص الذي يقوم بنقلها عن موضوعها جيعلها وسيلة اتصال غري مدفوعة الثمن، وتعتمد 
ا على تشكيل التوقعات لدى املستهلك، فهي بذلك  ا واخلربة والتجربة الشخصية، إضافة إىل قدر استجابة املستهلك هلا على ذا

عتبارها مصدرا غري متحيز للمعلوماتذات وزن  .خاص 
ملنتج، فإن أمهية خاصةوللكلمة املنطوقة لدليل املؤكد؛ فإذا كانت وسائل اإلعالم اجلماهريية كبرية الفعالية يف تعميم الوعي 

إضافة إىل قوة . رار الشراء الفعليالكلمة املنطوقة هو األكثر استخداما من قبل املشرتي يف املراحل احلامسة لتقييم املنتج وقمصدر 
ثري خمتلف وسائل اإلعالن األخرى، خبصوص تشكيلة واسعة من املنتجات واخلدمات مشلت  ثريها الكبرية اليت بلغت أضعاف 
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ء واملوضى واخلدمات الصحية ملوثوقية كما تظهر أمهية الكلمة املنطوقة بسبب ا. السلع املنزلية امليسرة واملنتجات اجلديدة واألز
.vالعالية للمصدر وأثر االتصال يف اجتاهني

لذات الرتوجيية لتأثري الكلمة املنطوقة أن اإلجيابية منها متثل أحد أهم األصول التسويقية،  هذا ومن املضامني التسويقية و
ثري الكلمة املنطوقة ه. والعكس صحيح عندما تكون الكلمة املنطوقة سلبية امة جدا للمعلنني، فمن فوائد كما تعترب مراقبة 

م سيشكلون ويعتربون مبثابة إعالن متحرك للشركة،  الكلمة املنطوقة اإلجيابية خاصة الصادرة عن العمالء ذوي الرضا العايل؛ أ
.viوهذا بدوره يشجع على ختفيض التكاليف جلذب عمالء جدد
هناك . ، حيث تتنافس الشركات لتصبح الراعي الرمسي لألحداثجمتمع األعمال بدوره كان واعيا متاما بقوة الكلمة املنطوقة

العديد من الشركات بنت مسعتها يف تقدمي خدمات للعمالء استنادا إىل أساس منطقي هو االستفادة من الكلمة املنطوقة اإلجيابية، 
ثري الكلمة املنطوقة .viiيف املقابل تدعم شركات أخرى استخدام االحتفاالت والدراما لرفع 

املنطوقةهيكل الكلمة: نيا
املشاركون يف الكلمة املنطوقة/ أ

وهم ) أو قادة الرأي" (املؤثرين"وهم املشاركون الذين مترر إليهم النصيحة، و" املستقبلني"متيز أغلب األدبيات بني 
ا لآلخرين ي تعتمد على جتربته الشخصية تكمن قوة الكلمة املنطوقة يف دافعية املؤثر، فه. أصل ومنبع املعلومات وميررو

املتعلقةالعواملهياملنطوقةالكلمةيفست دوافع حمتملة للبدءviiiاقرتح فوير. أو ما قيل وُمسع عن جتارب اآلخرين
:كالتايل(Individual Factors)لفرد

مناسبشرائيقراراختاذعلى) املستمع(احلديثمستقبلمساعدةيفالرغبةعنويعرب(Altruism):اإليثار-
.وصحيح

ويقوماملنطوقة،الكلمةمعلوماتمصدرهو) املتحدث(املرسليكونحيث(Instrumental):فعالدورلعب-
.املستمعحالةأوحالتهبتحسنيأولرسالةمرتبطااهلدفهذايكونالورمباذهنه،يفهدفلتحقيقاآلخرينإىلبتمريرها

.معينةمنتجاتعلىأواآلخرينعلىالرضاوعدماالحباطلصبوذلك(Ego Defense):الذاتعنالدفاع-
.حولهاالتصاالتيبدأأناحتمالزادكلماملنتج،الشخصاهتمامزادكلما(Interest):االهتمام-
عندمااالتصاالتتنتجأنكبرياحتمالهناك(Establish Cognitive Clarity):املعريفالوضوحسيس-

.ماشيءلفهممسعىاكهنيكون
عنمتنافرةبيئتهجيعلأناملشرتيلنفورميكن: (Reduce Cognitive Dissonance)املعريفالتناقضتقليل-

.هواشرتاهالذياملنتجبشراءاآلخريناألشخاصإلقناعنشطوبشكلالسعيطريق
:تلك الدوافع يف عنصر التغلغل الذي يتضمن1966ixديشرت سنة كما أصل

يتم تذكر التجارب السارة مع املنتج من خالل (Product-involvement) :التغلغل أو التأثري النفسي للمنتج-
لرضا والقوة يف جتربته للمنتج . احلديث عنها عندما تتاح الفرصة لذلك، وتشمل هذه الفئة املناسبات اليت شعر فيها املتحدث 

مثل االستمتاع برحلة إىل (السعادة اليت حصل عليها املتحدث من جتربته للمنتج كما ميكن أن يتم التحدث عن املنتج إلحياء 
، أو االستمتاع بوجبة غدائية يف مطعم ما، أو االستمتاع بفخامة وقوة السيارة أيضا يساعد هذا احلديث يف نشر التشويق ). أورو

ن احلديث عن املنتج هو الذي يؤكد للمتحدث امتالكه ويف حاالت كثرية فإ. واحلماس الذي ترتب عن استخدام أو امتالك املنتج
ملنتج أو اكتشافه له .لـ واستمتاعه 
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:التغلغل أو التأثري النفسي للذات- (Self-Involvement)كيد الذات دورا Self-Confirmationيلعب 
مبعىن . لتأمني نفسه يف مواجهة اآلخرينهنا تستخدم التجربة مع املنتج لتأكيد ذات املتحدث وحاجته،أساسيا يف حتفيز احلديث

مثل جذب االنتباه، وإظهار (أن احلديث عن املنتج يكون أداة ميكن من خالهلا للمتحدث تلبية أو إرضاء حاجات عاطفية معينة 
دة والَتمُيز لر ).املعرفة، والشعور 

يُقابل احلديث عن املنتج بشكل هنا(Other-Involvement) :)الغري(التغلغل أو التأثري النفسي لآلخرين -
دف مشاركة السعادة معه، أو للتعبري عن االهتمام به، أو للتعبري  أساسي احلاجة ملساعدة وتقدمي شيء للشخص اآلخر، وذلك 

خذ التزكية مكان اهلدية .عن احلب أو الصداقة، يف هذه احلالة 
ويشري إىل احلديث الذي مت حتفيزه أساسا من ): Message-Involvement(للرسالة التغلغل أو التأثري النفسي -

لضرورة على جتربة املتحدث مع املنتج ت أو من خالل العالقات العامة، وال يعتمد  .خالل طريقة تقدمي املنتج يف اإلعال
حثون آخرون على  وهناك دافع آخر للبدء يف الكلمة املنطوقة اليومية هو إمكانية تقليل اخلطر املدرك بعد شراء االبتكار ، وركز 

ا املعلومة .كيف أن خصائص معينة لالتصال مثل موثوقية املصدر ميكن أن تؤثر على املستقبل والطريقة اليت قدمت 
نه عند وزن وتقييم صالحية التزكية كان املستقبل : املستقبلون يف حتليله لسلوك الشراء الذي تلى الكلمة املنطوقة وجد ديشرت 
ثوقية وتنافسية املؤثر، حيث ترتبط املوثوقية حبضور أو غياب النية يف التالعب من طرف املؤثر، بينما تشري التنافسية إىل مهتما مبو 

هذا ويعتمد استخدام املستقبل للكلمة املنطوقة على جوانب املنتج املتغلغل وعلى قرار الشراء، مثل . خربة وقابلية معرفة املصدر
الفرد، عدم الرضا عن املنتجات اململوكة حديثا من نفس الفئة، مستوى بروز املنتج الذي يرتبط بكل من تناسب املنتج مع توقعات 

.مدى امللحوظية واحلصرية ومقدار اخلطر املدرك من قبل الفرد
ثري ثريه على  تقرتح . دمةالكلمة املنطوقة هي مستوى تغلغل الشخص مع فئة املنتج أو اخلخاصية أخرى للمستقبل تكون يف 

ن األفراد الذين لديهم تغلغل مرتفع مع موضوع الرسالة  يكونون ) أي مع فئة معينة للمنتج أو اخلدمة(نظرية احلكم االجتماعي 
ؤالء الذين لديهم تغلغل أقل،  مقارنة  أقل احتماال للتأثر بتلك الرسالة، ومن احملتمل أن يكون لديهم ميول مؤسسي أكثر ثبا

ن يشرح سبب اعتماد العينات بدرجة كبرية يف جمال صناعة الرعاية الصحية على تزكية األطباء عندما تكون اخلدمة هذا ميكن أ
.املقدمة عالية التغلغل

ومبا أن الكلمة املنطوقة عبارة عن ظاهرة اجتماعية، فمن احملتمل جدا أن تلعب العالقات االجتماعية دورا مهما يف سلوكها، 
ا، وهو يسلط الضوء كذلك على عامل ألن مثل هذا ا لسلوك يظهر من العالقات االجتماعية للفرد مع اآلخرين ويكون مقيدا 

ثري الكلمة املنطوقة على املستقبلني هلا .آخر مهم يؤثر بدوره على 
ت اخلاصة ومن املفارقات أن أغلب البحوث السابقة يف جمال الكلمة املنطوقة ركزت بشكل ضعيف على مثل هذه الب يا

ستخدام  لعالقات، ويف احلقيقة قليل من الدراسات هنا قدمت حتليال شبكيا لسلوك إحالة الكلمة املنطوقة يف بيئة حقيقية 
) مثل الوالدين" (أساسية قوية"عمليا تتضمن عالقة الفرد االجتماعية مع اآلخرين سلسلة من العالقات من . خصائص العالقات

درا ما يتم التواصل معهم" (نوية ضعيفة"إىل  حيث مييل األفراد الذين لديهم عالقات قوية إىل التفاعل ). مثل األقارب الذين 
لنسبة للعالقات القوية ؤالء الذين لديهم عالقات ضعيفة، وتشري النتائج إىل كلمة منطوقة إجيابية فقط  .بشكل أكرب مقارنة 

ثري الكلمة املنط) انتشار(كثافة / ب .xوقةو
دف : هناك اهتمام أكرب بقياس احتمال تزكية العمالء لعالمة ما لنسبة للعالمات اليت  التزكية ذات الكثافة العالية مرغوبة 

ملبيعات واحلصة  ح من رضا ووالء العمالء، وهي عبارة عن مؤشر ميكن استخدامه للتنبؤ  إليها، حيث حصدت الشركات األر
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ا ترتبط  حلصة السوقية بصفة عامة فإن هناك اختالفا بني . لعمالء مباشرةالسوقية أل إذا كانت كثافة الكلمة املنطوقة ترتبط 
ر الكلمة املنطوقة إىل أن األشخاص يف الغالب يزكون العالمة اليت  الكلمة املنطوقة اإلجيابية والسلبية، حيث تشري مراجعة آ

لتايل ين ا حاليا بشكل أساسي،  بغي أن تعكس كثافة الكلمة املنطوقة اإلجيابية يف األسواق احلالية احلصة السوقية، يستخدمو
ن الكلمة املنطوقة السلبية عادة ما ترتبط . على اعتبار أن العالمات الكبرية هلا مستخدمني حاليني كثر يف املقابل ُوجد 

ن كثافة الكل حلصة السوقية السابقة، وهذا ما لعالمات اليت مت امتالكها سابقا، األمر الذي يعين  مة املنطوقة السلبية مرتبطة 
يؤدي إىل استنتاج منطقي مفاده أن األشخاص يستخدمون الكلمة املنطوقة السلبية لشرح وتربير عدم امتالكهم العالمة لوقت 

أقوى من عالقتها بكثافة الكلمة املنطوقة كما أن العالقة بني احلصة السوقية احلالية وكثافة الكلمة املنطوقة اإلجيابية، تكون . طويل
.السلبية

هناك احتمال كبري : أوالهناك عدد من العوامل اليت ميكن أن تزيد أو تقلل كثافة الكلمة املنطوقة مقارنة مبعيار احلصة السوقية، 
ملستهلكني موضوعا للمناقشة ويدفعهم أن ترتبط استجابة الكلمة املنطوقة مبدى التعرض لإلعالن، فاإلعالن املبدع واملتميز مينح ا

لعالمات اليت ال ختتلف عنها بشكل كبري إذا كانت حصة الكلمة املنطوقة . للحديث عن العالمة خاصة عندما تقارن مباشرة 
لنسبة للعالمات الكبرية دة ما من جهة أخرى عا. أقل من احلصة السوقية فهذا ميكن أن يقلل مستوى الكلمة املنطوقة اإلجيابية 

ملبيعات وينسبونه للحصة السوقية، لكن أيضا ينبغي على العالمات اجلديدة والصغرية أن تعلن   يربط املعلنون التعرض لإلعالن 
حا  جح يُدر عليها أر كثريا لتصبح معروفة، وعلى العكس يف بعض األحيان تتوقف العالمات الكبرية عن اإلعالن بعد إعالن 

.مات الصغرية، وهو ما يربر اإلنفاق على العالمات الكبرية الذي يرفع مستوى احلصة السوقيةأكثر من ذلك لدى العال
ن أقوى : نيا ميكن حلاجات املستقبلني أن تزيد أو تقلل كثافة الكلمة املنطوقة بعيدا عن معايري احلصة السوقية، فالدليل يظهر 

تقبل مما يؤدي للتأكيد على أي من العالمات الصغرية تكون أقل ألفة لدى حافز إلنتاج الكلمة املنطوقة هو احلاجة املدركة للمس
كما ميكن أن يكون هناك ميول لتجنب إعطاء نصيحة حول العالمات الكبرية بسبب اإلعالن الكثري، فاألشخاص ال . املستقبل

ا أصال من اإلعالن الذي من احملتمل جدا أن يك من جهة أخرى ميكن . ونوا قد شاهدوهيريدون إخبار اآلخرين عن أشياء يعرفو
ا تكون  للحجة املعاكسة أن تكون صحيحة، فالرتكيز الكبري ميكن أن يوجه لعالمات كبرية، أكثر من معايري احلصة السوقية، أل

لنقاش .الوحدات اليت من احملتمل جدا أن تكون مباعة؛ وهي بذلك األكثر ارتباطا 
ن العالمات ميكن أن يكون لنوع املعلوم: لثا ألسعار املنخفضة وهناك حجة تقول  ات اليت مت نقلها أثر، فهناك دليل يرتبط 

الرائدة متيل ألن تكون هلا أسعار أعلى من املتوسط، ميكن هلذا أن يظهر مستوى الكلمة املنطوقة اإلجيابية على العالمات الصغرية 
من جهة أخرى تكون النصيحة أكثر حول اجلودة، وإذا ما  . عالمات الكبريةعلى ال) حول السعر املرتفع(والكلمة املنطوقة السلبية 

كان هناك اخنفاض يف اجلودة عند التحول من العالمات الكبرية إىل تلك الصغرية، يف هذه النقطة يكون للعالمات الكبرية نصيب 
.أكرب من الكلمة املنطوقة اإلجيابية

اليت قامت بفحص العالقة بني نوع املنتج وانتشار الكلمة املنطوقة يف سياق السلع وعلى الرغم من ندرة الدراسات امليدانية
لسلع نتشار الكلمة املنطوقة مقارنة  ن اخلدمات أكثر احتماال للتأثر  على سبيل املثال . xiواخلدمات، إال أن هناك دليال يقرتح 

لكلمة املنطوقة، وذلك على الرسوم املتحركة وحمطات اإلذاعة والتسلية وخدما: منتجات مثل ت االستجمام تنقاد بشكل كبري 
وتظهر . الكلمة املنطوقة) تقاوم(والغاز واملواد الكيميائية اليت لديها مناعة ضد ) البنزين(الوقود : خالف وعكس منتجات مثل

لسلع، والس ن الكلمة املنطوقة تكون أكثر جاهزية ألن تعمم حول اخلدمات مقارنة  بب األرجح لذلك هو جودة التجربة النتائج 
م)  اخلربة( ام. xiiاملرتفعة للخدمات؛ اليت ميكن أن تشجع املستهلكني على مشاركة جتار س وفا ؛  فإن انتشار xiiiحسب دير
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م %90الكلمة املنطوقة عبارة عن نوع من املشاركة االجتماعية للعواطف، حيث يتشارك الناس بشكل نشط حوايل  من جتار
.فيةالعاط

لكلمة املنطوقة عمليا يدل على التغلغل املرتفع يف قرار الشراء، فرمبا يعريون انتباها من جهة أخرى؛ حبث املستهلكني بكثرة عن ا
لتايل يكونون أكثر احتماال لنشر معلومات الكلمة املنطوقة إضافة إىل ذلك . أكثر للمنتج أو لديهم اهتمام مستمر أوكبري به و

ن قيادة xivأشار ديشرت ن تغلغل املنتج عبارة عن مؤشر مهم النتشار الكلمة املنطوقة، وتؤكد األحباث األوىل يف هذا السياق 
كما أن هلؤالء األفراد اهتمام كبري مبنتج معني، . الرأي واملؤثرين يف السوق عبارة عن متصلني مهمني يف سياق الكلمة املنطوقة

م مع اآلخرين، ويف هذا السياق فإن الناس الذين ويسعون بشكل نشط للمعلومات حوله،  م مستعدون ملشاركة معارفهم وخربا وأ
ا بصورة أكرب .يسعون إىل الكلمة املنطوقة بشكل نشط لديهم ميول لنشر معلوما

ثري الكلمة املنطوقة على قرار شراء العالمة التجارية، فمن احملتمل أن يتأثر هذا التأثري  خبصائص العالمات التجارية لنظر إىل 
خذ املستهلك مالحظات أكثر من تعليق واحد حول  ت املختلفة من احلصة السوقية، ففي املتوسط ميكن أن  ذات املستو

ئعا هلا لعالمات اجلذابة املساوية، –يف األصل هذه حجة مهمة . العالمات الكبرية، ألنه من احملتمل جدا أن يكون  مواجهة 
للذهنيركز املست جلودة املدركة، فإذا كانت اجلودة . هلك على تلك اليت تكون أكثر ألفة وأكثر قر بينما ترتبط احلجة األخرى 

لنسبة للعالمات عالية اجلودة، فإنه ميكن أن  ختتلف حسب احلصة السوقية واملستهلكون يقدمون نصائحهم بشكل أكثر قوة 
ثري حلصة السالكلمةيرتبط  .وقية يف هذه النقطةاملنطوقة 

.xvالركائز الثمانية إلدارة الكلمة املنطوقة/ ج
الثمانية املدى الكلي للخصائص أو املمارسات التنظيمية اليت تؤثر بشكل معنوي على تعميم ) األعمدة(يرصد منوذج الركائز 

خذ النموذج بشكل كامل مجيع . ملمارساتالكلمة املنطوقة سواء كانت إجيابية أو سلبية، وهناك مثانية من هذه اخلصائص أو ا
معة حول الكلمة املنطوقة، حيث أن كل ركيزة أو عمود تركز على جمموعة معينة من أصحاب املصاحل اليت ميكن أن  ت ا البيا

ت تؤثر على الكلمة املنطوقة يف مجيع السياقات التنظ–خيتلف دورها من حالة ألخرى  ن نفس املكو .-يميةهذا ال يعين 
ن الكلمة املنطوقة ميكن أن حتفز من خالل رضا أو عدم رضا العميل  ، )2(، املنتجات الفريدة واملبتكرة )1(يظهر النموذج 

، كذلك حتدث )4(، ومن خالل مؤثرين رئيسيني منفصلني عن املنظمة )3(االتصاالت التنظيمية مثل اإلعالن والعالقات العامة 
طار عمل التشابك، حيث حيدث تشابك الكلمة املنطوقة عندما تقوم املنظمة جبهد صريح وواضح الكلمة املنطوقة ضمن إ

تكون الشبكات . الستغالل بعض عالقات الشبكة لتحفيز الكلمة املنطوقة اإلجيابية أو تقليل السلبية منها على سبيل املثال أحيا
ملثل تكون الكلمة املنطوقة متأثرة بتشابك القوى البيعية مع )8(ة الشخصية واالحرتافية مبدوءة من أجل أهداف الكلمة املنطوق  ،

، هذا وحتفز الكلمة املنطوقة عن طريق التصرفات ضمن حتالفات املنظمة أو شبكات )5(العمالء واألعمال املرتبطة عن قرب 
لإلشارة ميكن للكلمة ). 7(للعاملني ، كما تتأثر الكلمة املنطوقة بدفاع اإلدارة يف الشبكات الشخصية )6(املوردين األخرى 

ن كل ركيزة يف تفاعل مع الركائز  كثر من ركيزة واحدة، إذ يتبني من النموذج  املنطوقة سواء كانت إجيابية أو سلبية أن تتأثر 
:األخرى، وميكن التفصيل يف عناصر هذا النموذج على النحو اآليت

لعميل .1 لكلمة املنطوقة مهم دور العميل يف الركائز الثمانية ل: (Customer WOM)الكلمة املنطوقة اخلاصة 
ن حتفيز الكلمة املنطوقة اإلجيابية من العمالء الراضني سيكون له أثر كبري على االستحواذ وكسب  للغاية، حيث يعتقد املدراء 

ن الكلمة املنطوقة اإلجيابية متكنهم من االقتصاد يف ميزانيات  لغة يف العمالء، كما يعتقدون  االتصاالت املرنة أصال، وهلا أمهية 
تقدميها "عن طريق " خدمة جيدة جدا"تتفق شركات اخلدمات على تقدمي . اإلبقاء على العمالء من خالل حتقيق رضا العميل

.؛ بعد ذلك فقط ستحدث الكلمة املنطوقة اإلجيابية"بشكل مناسب أول مرة
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لعمالء أيضا بشكل نشط من خالل عملية تفاعل العميل يف مراكز االتصال، فاهلدف تشجع الكلمة املنطوقة اإلجيابية من ا
الرئيسي لربامج إدارة عالقة العميل هو خلق عمالء سعداء وموالني، حيث تتضمن تكتيكات إدارة عالقة العميل مراسلة خاصة 

استعداد ورضا العميل من خالل األحداث التسويقية عن طريق الربيد اإللكرتوين املباشر، الربيد االلكرتوين واهلاتف ورفع وتنمية
لعميل عضو وهناك نشاط آخر من إدارة عالقة العميل حيفز الكلمة املنطوقة يتضمن نشر العروض الرتوجيية . يت بعضو-اخلاصة 
.املفصلة حسب العميل

: (Brand/ Product or Service WOM)سلعة أو خدمة /الكلمة املنطوقة اخلاصة بعالمة.2
ثري خصائص العالمة أو اخلدمة على  الكلمة املنطوقة، تشمل هذه اخلصائص االبتكار واملميزات يركز هذا العمود على 

ت املالية عندما ينخفض األداء واليت هي . اخلاصة والسعر ت املنظمة للمنتج أو اخلدمة جتنبها املقار ترتبط الكلمة املنطوقة بضما
ا عممت الكلمة امل ملثل تعويض املنتج يضمن هوية الشكوى، وال يقلل اخلطر فحسب لكن بروز الكلمة املنطوقة . نطوقةذا

بنفس الطريقة ميكن للتعويض السريع أن يروج الكلمة املنطوقة اإلجيابية اليت . السلبية يف بداية النمو ينبغي أن ال يقابل التوقعات
لس عر مثل التخفيضات النقدية بدورها تروج الكلمة املنطوقة اإلجيابية، أما التأثريات عممها العميل، كما أن اخلصائص املرتبطة 

.األخرى يف هذه الركيزة فتشمل رمز العالمة وتغليف املنتج أو طريقة تقدمي اخلدمة
التصاالت.3 تعمم الكلمة املنطوقة اإلجيابية املهمة من : (Communications WOM)الكلمة املنطوقة اخلاصة 

؛ لكن أيضا من خالل األقسام املعنية )الداخلية(االتصاالت التنظيمية اخلارجية، ال ختلق فقط عن طريق العالقات العامة خالل
ألسباب احمللية والعاملية ت التجارية التلفزيونية، التغطية . إلعالن، أحداث األعمال، الرعاية، والتسويق املرتبط  حمتوى اإلعال

لعمالء اإلعالمية اليت متجد وتثين على املنتجات املبتكرة وحمتوى اإلعالن الذي يكون عايل القيمة احلوارية أو الذي يتصل 
ضة يف اإلعالن وأنشطة الرعاية أما العالقات . عاطفيا، أيضا حيفز الكلمة املنطوقة، مثل استخدام املشاهري يف جمال السينما والر

كما ترتبط اخلصائص . املنطوقة السلبية، من خالل إدارة األزمات بواسطة أشخاص مدربنيالعامة فرتكز على رقابة الكلمة
ذه الركيزة، فخربات وجتارب زوار تلك املواقع تشمل التفاعلية وتنقل الكلمة ملواقع االلكرتونية للمنظمات  واملمارسات املتعلقة 

ت وغرف الدردشة )-أخرب صديق–خاصية (وقة املنطوقة، وبعض املواقع مصممة خصيصا لتحفيز الكلمة املنط ، إضافة إىل املنتد
اليت تروج الكلمة املنطوقة اإلجيابية وحتد السلبية منها قبل أن تصبح مضرة بشكل كبري، غري أن خربة املنظمات يف معاجلة هذه 

ا على االنرتنت غري واضحة امللكية .األمور على االنرتنت قليلة بسبب كون عمليا
وتشمل املؤثرين : (Key Influencer Network WOM)ة املنطوقة اخلاصة بشبكة املؤثرين الرئيسينيالكلم.4

الرئيسيني للكلمة املنطوقة والوكاالت احلكومية ومجاعات الضغط البيئية ومجاعات تقييم املستخدم واحتادات ومجعيات الصناعة 
فضهم لسياسات وممارسات املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املنظمة ميكن والعائلة واجلماعات األخالقية واملنافسني، فقبوهلم أو ر 

لتايل تتطلب عملية إدارة العالقة عن قرب يف مواجهة الضغوط ثري كبري على الكلمة املنطوقة، و كما أن لنشاط . أن يكون له 
ثري معنوي على الكلمة املنطوقة السلبية خاصة فيما يتعلق بسحب العم ثري كبري املنافسني  الء من املنافسني، وميكن أن يكون له 

على الكلمة املنطوقة اإلجيابية لبناء مسعة طيبة، وتعمم املنظمات غري اهلادفة للربح دفاع الكلمة املنطوقة املوجبة من خالل لوحات 
لقوى البيعية رزة فيها ومرتبطة  . إرشادية تكون عالقات املؤثرين الرئيسيني 

تصف هذه الركيزة املمارسات اليت : (Referral Network WOM)وقة اخلاصة بشبكة اإلحالة الكلمة املنط.5
موعات املعتمدة  موعات العامة وا إلحالة، وا تؤثر على الكلمة املنطوقة، وهي ممارسات عدد من خمتلف األنواع الذين يقومون 

لشبكتني اهلادف. على احلوافز قي ترتبط القوى البيعية اخلاصة  ألعمال و لعمالء احلاليني، كما ترتبط بشكل وثيق  تني للربح 
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شركاء الصناعة، فهم يسعون جاهدين لرتويج الدفاع من خالل مدى من العالقات اليت تبين األنشطة مثل الدعوات ورعاية 
ضية ولنشر هذا يف تقدمي هذا وتُبذل جهود عظيمة للحصول على شهادات وتوصيات من العمالء الراضني،. األحداث الر

ت وامللتقيات اليت متنح فرصة لتوصيل  العمالء اجلدد يشارك أعضاء فريق املبيعات يف األحداث اليت ترعاها الصناعة ويف املنتد
اوتشبيك الكلمة ها أما اإلحالة املعتمدة على احلوافز فهي تلك اليت يتم في. املنطوقة املرغوبة وزرع الدفاع عن املنظمة ومنتجا

إلحالة عث أو حوافز للقيام  ح من خالل االحتفاالت .تقدمي عائد أو  هذا وتدفع املنظمات رسوما من أجل حتقيق األر
املنطوقة اإلجيابية، يف حني تفاوض املنظمات غري اهلادفة للربح على الرتتيبات املوالية للمصلحة واستخدام املشاهري لتعميم الكلمة

.خرى كثرية لرتويج اإلحاالت، ختتلف حسب سياق اإلعالن التجاريوهناك مساع أ. العامة
Supplier/Alliance Partner Network)شركاء التحالف /املنطوقة اخلاصة بشبكة املوردينالكلمة.6

WOM): يقدم الشركاء من املوردين والتحالف موارد إضافية مهمة لألعمال، فعلى سبيل املثال قد يكون لشركة تقدم خدمات
أكثر لكلتا الشركتني، كأن يتم مكافأة عمالء شركة م الية حتالف اسرتاتيجي مع شركة للخطوط اجلوية، األمر الذي مينح مزا

ن هذا االرتباط بني عالمتني حمرتمتني . اخلطوط اجلوية على والئهم مبنحهم بطاقة اامتان مشرتكة العالمة بني الشركتني حيث يعتقد 
املنطوقة اإلجيابية، إضافة إىل منح وصول للعمالء اجلدد،  تخدمني املتكررين لبطاقة االمتان وحفز الكلمةله عائد نقدي على املس
ا اخلاصة مع شركاء التحالف الذين لديهم عالمات ذات كما ميكن تفعيل الكلمة املنطوقة اإلجيابية عندما تشارك الشركة منتجا

.ابتكار عايل
حيث تشري النتائج امليدانية إىل : (Employee Network WOM)العاملني املنطوقة اخلاصة بشبكة الكلمة.7

ت السياسة واالسرتاتيجية من طرف تعميم الكلمة املنطوقة بني العاملني كامللصقات املشرتكة بني املنظمات، إضافة إىل كون إعال
من خالل الكلمة امتالك عاملني مسخرين لكسب رضا العميل . ةاملنطوقاملدير التنفيذي واإلدارة الوسطى حفزت أفقيا وعمود

لغة حيث يتم التأكيد على األعضاء اجلدد والتدريب، خاصة العاملني يف خط الواجهة ويف مراكز االتصال ويف طاقم  ذو أمهية 
.املبيعات، حيث يتم جتنيد وإبقاء الطاقم يف خدمة الرغبات وامليوالت خللق رضا عايل لدى العمالء

املنطوقة من خالل سلوكيات قادة تعمم الكلمة: (Organisational WOM)طوقة التنظيمية املنالكلمة.8
املنطوقة اإلجيابية والسلبية مؤكدة وحمرضة من خالل ، وتكون الكلمة-ما يفعلونه ويقولونه أو ما فشلوا يف فعله وقوله–املنظمات 

جيابية من خالل الربامج اليت حتفزها اإلدارة العليا مثل تلك اليت تربز املنطوقة اإلكما ختلق الكلمة. السياسات اليت يروجها القادة
االبتكارات، رغم ذلك عندما تظهر األزمات التنظيمية يف وسائل اإلعالم فهناك خماوف من أن يكون هلا أثر سليب على مسعة 

ا  .ا استغرقت وقتا طويال يف بنائها، أل)خاصة عندما تفشل يف االستجابة هلا بسرعة وفعالية(املنظمة وعوائدها وتواز
الكلمة املنطوقة يف جمال اخلدمات: لثا

.Word of Mouth in Service Managementالكلمة املنطوقة يف إدارة اخلدمة/ أ
ا قناة اتصال ما بعد الشراء اليت تيف أدبيات إدارة وتسويق اخلدمة؛ ينظر إىل الكلمة بلغ رسالة املنطوقة بشكل أساسي على أ

لنسبة للخدمة اليت مت جتربتها حيدد دور xviحسب جرونروس. جودة اخلدمة إىل العمالء احملتملني، فهي تعمل كتعبري ملموس 
يف اخلدمات؛ لكل من التسويق الذي يلي عملية البيع من خالل : "املنطوقة كبديل للتجارب املباشرة للعمالء كما يليالكلمة

ئبا وبديال للتجارب املباشرة للعميل(املنطوقة الء أثناء االنتاج واتصال الكلمةتنسيق جتربة مرضية للعم ثري كبري على ) اليت تكون 
". يف كسب والء العمالء
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ح يف املدى الطويل، كما يعترب يكون اتصال الكلمة املنطوقة مهما وحامسا بعد عملية الشراء ألنه يؤثر على كيفية تطور األر
دة رضا العميل عن اخلدمة إىل أعلى مستوىمفهوم اال لتايل . ستعداد واملفاجأة اإلجيابية املرتبطة بعملية استهالك اخلدمة طريقة لز

لتكرار الشراء والكلمة املنطوقة اإلجيابية عبارة عن بديل جوهري أو فعلي تكون السعادة اليت تنتج من املخرجات املرغوبة إدار
ا أفضل من جم .رد الرضاوحىت أ

نعلى اتصاالت الكلمة1989فقد وجدا يف دراستهما عام xviiأما سوان وأوليفر املنطوقة اليت تلي عملية شراء السيارات 
املنطوقة أكثر إجيابية، كما زاد احتمال تزكية السيارة ورجل الرضا ومدركات القيمة املتحصل عليها ازداد وأصبحت رسائل الكلمة

. ارتفاع عدد التشكرات واملديح واخنفاض عدد الشكاوىالبيع، إضافة إىل
.xviiiWOM Seen From The Company Perspectiveاملنطوقة كما تبدو من منظور الشركةالكلمة/ب

املنطوقة من أبرز اهتمامات املنظمات اخلدمية، حيث أن السلوك اإلجيايب بعد الشراء والذي يصدر عن اتصال الكلمةيعد
لنسبة ملقدمي اخلدمةالعمالء كتساب عمالء جدد وأكثر من . احلاليني ذو قيمة عظيمة  ميكن ختفيض ميزانية التسويق اخلاصة 

ذلك، وملا كانت اتصاالت العمالء احلاليني بعد الشراء تنقل التجارب الشخصية مع اخلدمات وعادة ما يتم التعبري عنها بلغة 
.رسائل تسويقية مؤثرةموثوقة وحمفزة، فإنه ميكن اعتبارمها

من جهة أخرى؛ يف مرحلة ما بعد الشراء أيضا يوجد سلوك عدم الرضا، حيث يسعى العمالء غري الراضني إىل االستدراك، ففي 
ا . مثل هذه احلاالت تتاح لشركة اخلدمة فرصة احتواء املوقف أما إذا فشلت الشركة يف االستجابة ألنظمة توصيل اخلدمة، فإ

املنطوقة السلبية عالج واسرتجاع خدمة مقبولة، ومن األسباب اليت عادة ما تضر بعالقة الشركة بعمالئها الكلمةتفشل يف
.والتحذيرات والشكاوى اليت ميكن أن تؤدي إىل فقدان العمالء

غري مرغوب حنو الذي ميكن أن يسبب عدم ارتياح نفسي وشعور " التناقض املعريف"إضافة إىل عدم الرضا؛ يوجد ما يسمى 
نه 1957مت تطوير نظرية التناقض املعريف يف األصل من طرف فيستنجر عام . مقدم اخلدمة الذي وصف عدم االرتياح النفسي 

حالة من التوتر واليت غالبا ما تكون موجودة وحاضرة عند اختاذ القرار، بشكل أكثر دقة حيدث التناقض املعريف عندما يكون هناك 
وقد مت استبدال مصطلح التناقض املعريف بعد ذلك بعبارة الندم بعد القرار وندم . قي بني العناصر املعرفيةعدم توافق منط

حسب فيستنجر فإن جتربة التناقض املعريف عبارة عن حالة غري معتادة، .(post dicision and buyer’s regret)املشرتي
ت الشائعة لدى املستهلكني هي حماولة تقلي ل ذلك التناقض، وهذه هي حالة املستهلك الذي يستهلك اخلدمة أو واالستجا

إىل التناقض من وجهة نظر العمالء الذين لديهم والء فإن املوقف خيتلف. يشرتي املنتج ألول مرة بعبارة أخرى . أما إذا نظر
ان متغلغال ومندجما يف استقبال وإعطاء العمالء املوالني لديهم جتارب استهالك سابقة مع منظمة اخلدمة، كما أن العميل بدوره ك

.املنطوقةاتصال الكلمة
تصال الكلمة ا مصدرا مهما ومن األسباب النفسية للتناقض املعريف واليت جتعله مرتبطا بشكل كبري  لتايل كو املنطوقة، و
حية جتعل الشخص حياول التقليل منها للمعلومات حول الشركة، وأن عدم التأكد الداخلي وعدم التشوق والتوتر أحاسيس غري مر 

ا املستهلك يف حماولته لتقليل . دف الوصول إىل حالة ذهنية مستقرة هناك سلوكيات عديدة تلي عملية الشراء ميكن أن يقوم 
التناقض الذي ميكن أن يتحول املستهلك عن مقدم عالمة اخلدمة أو املنتج إذا مل يستطع إدارة وتقليل: أوال. التناقض املعريف لديه

لبدائل املختارة للدفاع عن : نيا. ظهر عنده نفسه ) إقناع(ميكن للمستهلك أن يضيف دعما أو معلومات جديدة هلا عالقة 
دف تقليل التناقض ميكن أن يبدأ املستهلك يف اتصال الكلمة: لثا. خبصوص خياره املنطوقة سواء كانت إجيابية أو سلبية 

.املعريف لديه
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فرتاض أمهية نتائج هذا . وحسب فيستنجر دائما؛ تزداد أمهية التناقض أو االنسجام كلما زادت أمهية أو قيمة العناصر املعرفية
جح، حيث يربرون موقفهم يف هذا اإلطار، وألن املستهلكني يريدون تربير  لنسبة لتطوير العالقات بشكل  االتصال السلوكي 

لنسبة لشركة اخلدمة، والنتيجة العادية هي سلوكهم وتقليل عدم ارتياحه م فإنه يف أسوء احلاالت ميكن أن تكون نتائج هذا مدمرة 
دف تقليل التناقض يف حماولة منهم السرتجاع التوازن بني العناصر املعرفية لديهمأن العمالء يبدؤون الكلمة .املنطوقة السلبية 

xixاخلدمةالكلمة املنطوقة كما تبدو يف أعني مشرتي/ ج
WOM Seen Through The Eyes Of The Service

Buyer.
املنطوقة غري الرمسية وغري التجارية عن األنواع األخرى من االتصاالت ليس فقط يف كيفية االتصال؛ لكن ختتلف رسائل الكلمة

ومصورة ) وجها لوجه(نطوقة مباشرة املأيضا يف ما يتذكره املستهلك بعد ذلك، حيث أثبت الدليل العلمي أنه بسبب كون الكلمة
ا سهلة التذكر ثريا ما دامت تقدم عادة وجها لوجه، ومتيل لتكون على قدر  . فإ ا تكون أكثر  إضافة إىل أن الطريقة اليت تقدم 

يت مبأكثر من ذلك؛ ما دام اتصال الكلمة. كبري من األمهية وجتلب االهتمام ويتم تناقلها وتداوهلا اشرة من شخص آخر املنطوقة 
ألنواع األخرى من الرسائل ثري كبري على املستهلكني مقارنة  ا تبقى يف الذاكرة وهلا  .وينقل جتربته الشخصية، فإ

املنطوقة جزء من تبادل شبكي له أمهية عندما يتبادل شخصني املصادر يف ما من وجهة نظر املستهلك؛ عادة ما تكون الكلمة
عن : األوىلختدم أهداف خمتلفة وميكن أن تستخدم كوسيلة لتقليل التناقض املعريف، وهذا يتضمن عمليتني؛ ميكن أن . بينهما

نه ينبغي عليهم : الثانيةطريق احلصول على دعم من أشخاص يصدقون أصال ما يريده ليقنع نفسه به، و من خالل إقناع اآلخرين 
. معرفة أو تصديق ما يريد أن يصدقه هو

دور الكلمة املنطوقة يف تقييم خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر: ثايناحملور ال
.حيث يتم عرض كل من نتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة، واختبار الفرضيات املقرتحة

ت الوصفية لعينة الدراسة: أوال حتليل البيا
ملستجابني أن  ت اخلاصة  ث ميثلون ا%61,3يظهر من نتائج البيا %72,6، وكان %38,7لذكور يف حني بلغت نسبة اإل

سنة 30- 26سنة، يف حني حصلت فئيت 20و15أعمارهم بني %19,8سنة؛ و25و21من املستجابني ترتاوح أعمارهم بني 
%98,1هذا وقد كانت الغالبية العظمى من أصحاب املستوى اجلامعي بنسبة . لكل منهما%3,8سنة ما نسبته 31وأكرب من 

نوي%1,9و لشركة موبيليس %52,8: كما توزعت العينة على املتعاملني الثالث للهاتف النقال كالتايل. فقط مبستوى 
.لشركة جنمة%11,4لشركة جازي و%35,8و

حتليل نتائج آراء عينة الدراسة: نيا
:يها عينة الدراسة كما يليميكن حتليل النتائج من خالل التطرق على خمتلف حماور الدراسة اليت أجابت عل

: لنسبة حملور انتشار الكلمة املنطوقة- 
م يذكرون شركة اهلاتف النقال اليت يتعاملون معها حاليا بشكل متكرر، و%44,3يوافق  %42,5من املستجابني على أ

م احلالية مقارنة مبا يقولونه عن م خيربون أشخاصا كثريين عن شركا %29,2قي الشركات، كما أن يوافقون أيضا على أ

%46,2من العينة يقولون أشياء جيدة عنها، يف حني كان %57,5يتحدثون عن متعاملهم احلايل بتفصيل كبري، إضافة إىل كون 

م احلالية م يتعاملون مع شركا خبار اآلخرين  . مقتنعني 
:املنطوقةالكلمةثريلنسبة حملور- 
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نمن املشا%29,2أقر  الكلمة املنطوقة أثرت على اختيارهم لشركة اهلاتف النقال اليت يتعاملون معها حاليا، ركني يف الدراسة 
م يف هذا االختيار، بينما يوافق %36,8و ن الكلمة املنطوقة قدمت أشياء ساعد على أن الكلمة املنطوقة %32,1يعرتفون 

م للخصائص اليت يتطلعون إليها يف ن الكلمة %38,7خدمة اهلاتف النقال، يف حني يقول أثرت على نظر من املستجابني 
.املنطوقة قدمت معلومات خمتلفة عن تلك املقدمة من قبل املصادر األخرى للمعلومات

:لنسبة حملور القيمة املدركة من خدمات اهلاتف النقال- 
شرائها بنسبة لسعرلنسبةجيدةتقدم قيمةمعها حالياالشركة اليت يتعاملون خدماتمعظم املستجابني يوافقون على أن 

ن 47,2% الذي الوقتعلىجيداتقدم عائداحاليامعهايتعاملوناليتالشركةخدمات، بينما تراوحت نسب الذين يرون 
ا قضوه واجلهد الذي بذلوه يف اختيارها؛  متلبيةيفجيدبعملتقوموأ .%35,8و%34العملية بني حاجا

:لنسبة حملور االجتاه حنو خدمات اهلاتف النقال- 
من مفردات عينة الدراسة مقتنعون مبا حيصلون عليه من معلومات حول شركة اهلاتف النقال اليت يتعاملون معها حاليا، 54,7%

حون يف التعام%46,2منهم اختاروها عندما احتاجوا خلط هاتف نقال، كما أن %44,3و م احلالية، من العينة مر ل مع شركا
.من املستجابني فهم مستعدون ملواصلة التعامل مع الشركة اليت يتعاملون معها حاليا%42,5أما 
اختبار فرضيات الدراسة: لثا

، وقد أظهرت نتائج التحليل أن مجيع (One Sample Test)الختبار فرضيات الدراسة مت استخدام اختبار العينة األحادية 
أما االحنرافات املعيارية فقد كانت 3,31و3,15؛ حيث تراوحت بني 3ت الدراسة مبتوسط أعلى من املتوسط الفرضي متغريا

لنسبة للفرضية t، ما عدا 1,96احملسوبة فكانت أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة بـ tأما قيم .0,84-0,79حمصورة بني  احملسوبة 
الاملنطوقةاألوىل؛ اليت تقول أن الكلمة: وعليه يتم رفض الفرضية العدمية. من القيمة اجلدوليةوهي أقل 1,94الثانية واليت كانت

اجلزائر؛ يف حني تقبل يفالعاملةالنقالاهلاتفشركاتتقدمهااليتاخلدماتخمتلفحولالعمالءبنيوكثيفواسعبشكلتنتشر
اجلزائر، ويلخص اجلدول يفالنقالاهلاتفعمالء خدماتبشكل كبري علىؤثرال تاملنطوقةالفرضية الثانية القائلة بكون الكلمة

.املوايل هذه النتائج
.لدراسةة األوىل والثانية لفرضيالنتائج اختبار ): 1(جدول رقم 

النتيجةSigاملعنوية  -tاجلدولية-tاحملسوبةاالحنرافاملتوسط
رفض3,310,794,191,960,000الفرضية األوىل
قبول 3,150,841,941,960,054الفرضية الثانية

مج : املصدر .SPSSخمرجات بر

، ويالحظ أن معامالت االحندار واجلزء الثابت معنوية من 0,000أن منوذج االحندار معنوي عند مستوى ) 2(يبني اجلدول رقم 
غري املستقل، مما يدل على أن الكلمة املنطوقة تؤثر بصورة للمت10,631للجزء الثابت و5,025قدرت بـ اليت وtخالل قيم 

لتايل ترفض الفرضية العدمية الثالثة يف الدراسة كما يربز اجلدول أن . معنوية على تقييم العمالء خلدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، و
اليت R2ما تؤكده قيمة معامل التحديدمن التغريات اليت حتدث يف تقييم عالمة اخلدمة؛ وهو%50,2الكلمة املنطوقة تفسر 

.0,502بلغت 
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.للدراسةالثالثةالفرضيةاختبارنتائج): 2(رقمجدول

املتغري املستقلاملتغري التابع
معامل التقديرات

التحديد
R2

النتيجة اجلزء 
الثابت

املعامل
B

tSig

تقييم (الفرضية الثالثة 
)اخلدمة

الكلمةانتشار
1,16املنطوقة

0,721
5,025
10,631

0,000
0,0000,502

رفض

مج : املصدر .SPSSخمرجات بر

خامتة
لدراسة التسويقية يف ظل التغريات اليت يشهدها العامل، سواء من الناحية تعترب الكلمة املنطوقة من أهم املواضيع اليت حتظى 

املنطوقة يف تقييم عالمة اخلدمة مت ض النتائج امليدانية حول دور الكلمةومن خالل الطرح النظري وعر . االقتصادية أو الثقافية
:ت يتم عرضها يف النقاط املواليةالتوصل إىل جمموعة من االستنتاجات وتقدمي مجلة من التوصيا

االستنتاجات: أوال
:ميكن عرض أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يف النقاط اآلتية

النقالاهلاتفشركاتتقدمهااليتاخلدماتخمتلفحولالعمالءبنيوكثيفواسعبشكلنطوقةاملتنتشر الكلمة-
.اجلزائر؛ على الرغم من تصنيفها ضمن فئة اخلطر املدرك املنخفض، األمر الذي يؤكد أمهيتها يف نقل املعلوماتيفالعاملة

اجلزائر؛ نظرا إلمكانية التحول بسهولة من يفنقالالاهلاتفخدماتعمالءعلىكبريبشكلاملنطوقةالكلمةتؤثرال-
.متعامل إىل آخر، أو حىت اجلمع بني متعاملني أو أكثر يف نفس الوقت

اجلزائر؛ نظرا للدور الذي تلعبه يف يفالنقالاهلاتفخلدماتالعمالءقبلمناملدركةالقيمةعلىاملنطوقةتؤثر الكلمة-
ا العمالءإقناعهم سواء يف االختيار أو احل ت اليت عادة ما يقوم  .كم على مستوى األداء واخلدمة من خالل املناقشات واملقار

اجلزائر، فهي مصدر املعلومات األكثر موثوقية يفالنقالاهلاتفحنو خدماتالعمالءاجتاهعلىاملنطوقةالكلمةتؤثر-
رى الذي أتت منه؛ أ خذ نفس ا لتايل غالبا ما  ا تطلب عادة من املقربني وتقدم ملن يطلبها منهم بشكل ومصداقية و ي أ

.خاص
تحارت قامل: نيا

وميدانيا ميكن صياغة التوصيات التالية :من خالل الدراسة احلالية نظر
لكلمة املنطوقة كأحد عناصر املزيج الرتوجيي، حيث أثبتت النتائج أمهيتها البالغة يف خمتلف مراحل - ضرورة االهتمام 
).الوالء(ختاذ القرار الشرائي، بداية من جذب االنتباه وتكوين الصورة الذهنية إىل مراحل ما بعد عملية الشراء ا

دارة وحتفيز الكلمة- ا سواء يف العامل املادي أو العامل االفرتاضي، أو االهتمام  سيس قنوات خاصة  املنطوقة، من خالل 
عتبارمها أكثر وأسرع العناصر وصوال للعمالءعن طريق دجمها مع بقية عناصر املزيج ا .لرتوجيي خاصة اإلعالن والعالقات العامة 

ا سواء من ختصيص جزء من ميزانية الرتويج أو حىت ختصيص ميزانية مستقلة للكلمة- املنطوقة وتصميم محالت خاصة 
. املنطوقة ضمنهاوين شبكات اجتماعية ونشر الكلمةخالل تقدمي املكافآت للعمالء املوالني، أو منح أجور ألفراد يعملون على تك
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ا وحىت  كما ميكن تدريب طاقم املبيعات أو عمال اخلط األمامي لتقدمي اخلدمة على تقدمي املعلومات اجلديدة حول الشركة وخدما
ا يف املستقبل بطريقة مشوقة وابتكارية وجعلهم على تواصل دائم مع العمالء .آفاقها وتطلعا

وتنمية برامج الوالء عن طريق تنظيم املسابقات وتشجيع املنافسات بني خمتلف نقاط البيع أو اخلدمة وبني العمالء إدارة -
.     أنفسهم، إضافة إىل إمكانية تنظيم حفالت خاصة لتوزيع اجلوائز واإلعالن عنها يف خمتلف وسائل اإلعالم
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ملحق
الكلمة "هموضوعإجناز حبث علمييف إطارذي يدخل بني أيديكم، والبيانتشرف بوضع هذا االستن

. بكلية االقتصاد والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جبامعة املسيلة"اجلزائريفالنقالاهلاتفخدماتاملنطوقة حول 
ن كل ما تدلون به من معلومات سيتم التعامل معه يفحنو  إطار علمي وبشكل موضوعي، وعليه يطكم علما 
إلجابة على أسئلة هذا االرجو من سن فائق ار لكم مسبقا تعاونكم، وتقبلوا منشكنو . ستبيانيادتكم التكرم 

.  االحرتام والتقدير

:)word of mouth)/le Bouche à Oreilleتعريف الكلمة املنطوقة 

قاءواألصداجلريانطريقعناملستخدمنيإىليصلمنتجحولالشخصيةاالتصاالتمنهي نوع" 
أواخلدماتأواملنتجاتخبصوصاملستهلكنيبنيحتدثعفويةحمادثةوهيوالزمالء،األسرةوأفراد

".التكنولوجيا

:رأيك خبصوص العبارات التاليةيف اخلانة اليت تعرب عن) X(رجاء وضع عالمة ال
تالحمور .ملستجيباصةاخلبيا

أنثىذكر                :  اجلنس-
31أكرب من 30-2526-2021-15:   السن-
جامعي   نوي   :  املستوى التعليمي-
جازي                   جنمةموبيليس                    :      شركة اهلاتف النقال اليت تتعامل معها-

غري موافق العبارة
بشدة

غري 
موافق

موافق موافقحمايد
بشدة

.      متكرربشكلحاليا لآلخرينهامعأتعاملاليتالشركةأذكرأ-1
مباحاليا مقارنةمعهاأتعاملاليتالشركةعنكثريينأشخاصاأخربتلقد-2

.الشركاتقيعنقلته
للحديثأميلحاليا،معهاأتعاملاليتالشركةعناآلخرينأخربعندما-3

.تفصيل كبريبعنها
.         حاليامعهاأتعاملاليتالشركةعنوهلاألقجيدةانطباعاتلدي-4
.حاليامعهاأتعاملاليتالشركةعناآلخرينخبارمقتنعأ-5

.املنطوقةالكلمةثري: الثايناحملور
.أثرت الكلمة املنطوقة على اختياري الشركة اليت أتعامل معها حاليا-6
على اختيار الشركة اليت أتعامل معا نطوقة أشياء ساعدتينقدمت الكلمة امل-7
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. حاليا
أثرت الكلمة املنطوقة على نظريت للخصائص اليت أتطلع إليها يف خدمات -8

.اهلاتف النقال
قدمت الكلمة املنطوقة أفكارا خمتلفة عن تلك املقدمة من مصادر أخرى -9

.للمعلومات
.القيمة املدركة خلدمة اهلاتف النقال:الثالثاحملور 

لسعرلنسبةجيدةقيمةالشركة اليت أتعامل معها حالياخدماتتقدم-10
.شرائها

علىجيداعائداحاليامعهاأتعاملاليتالشركةخدماتتقدمإمجاال،-11
.الذي قضيته يف اختيارهاالوقت

علىجيداعائداحاليامعهاأتعاملاليتكةالشر خدماتتقدمإمجاال،-12
.اجلهد الذي بذلته يف اختيارها

حاجايتتلبيةيفجيدبعملحاليامعهاأتعاملاليتالشركةخدماتتقوم-13
.العملية

.النقالاهلاتفاالجتاه حنو خدمة: احملور الرابع
مقتنع مبا أحصل عليه من معلومات حو -14 الشركة اليت أتعامل ل خدماتأ

.معها حاليا
معهاأتعاملاليتالشركةاخرتتنقال؛هاتفخطلشراءاحتجتعندما-15

.حاليا
لراحة يف التعامل مع خدمات-16 .الشركة اليت أتعامل معها حالياأشعر 
مستعد-17 .حالياعهامأتعاملاليتالشركةلالستمرار يف التعامل معأ
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