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امللخص:
تغريت ا�ستجابة الزبائن حلمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية،
و�أ�صبحت من �أهم الأهداف الذي ت�سعى �إليه ال�رشكات من خالل
تطبيق �أي حملة مماثلة ،حيث تعد م�ؤ�رشاً لنجاح احلملة ومعياراً
لكفاءتها� ،إذ �إن اال�ستجابة للحمالت الت�سويقية ب�شكل عام
وحمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ب�شكل خا�ص -يكمن وراءهاعدد من الأ�سباب والعوامل .ورغم �أن العوامل املتعلقة باحلملة بحد
ذاتها تلعب دوراً ال ميكن �إغفاله �أو التغا�ضي عنه� ،إال �أن الدوافع
االجتماعية اخلا�صة مبتل ّقي هذه احلملة مثري ٌة جداً لالهتمام ودافع ٌة
نحو درا�ستها.
ويهدف هذا البحث ب�شكل رئي�س �إىل معرفة �أثر الدوافع
االجتماعية لال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ومعرفة
طبيعة العالقة بني هذين املتغريين من خالل �إ�ضافة متغريين اثنني
للدرا�سة ،وهما درجة امل�شاركة كمتغري معدل ،وال�شك لدى الزبون
كمتغري و�سيط.
ومن خالل ا�ستق�صاء �آراء عينة ق�صدية عددها  400من زبائن
�رشكة �سرييتل /تيليكوم يف �أربع مدن رئي�سة ،والذين تعر�ضوا حلملة
ورد وغار التي �أطلقتها �رشكة �سرييتل كحملة ت�سويق مرتبط بق�ضية،
تو�صل الباحثان �إىل العديد من النتائج الهامة� ،أبرزها ب�أن العقلية
اجلماعية ت�ؤثر يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وب�أن
ال�شك يتو�سط العالقة بني التفرد واال�ستجابة ،وب�أن درجة امل�شاركة
يعدل العالقة بني العقلية اجلماعية واال�ستجابة ويتو�سط باملقابل
العالقة بني التفرد واال�ستجابة.
و�أو�صى الباحثان ال�رشكات الراغبة يف تطبيق الت�سويق
املرتبط بق�ضية ،الرتكيز على الأ�شخا�ص الذين يفكرون بالعقلية
اجلماعية ،والتو�سع بالقيام بحمالت ت�سويق مرتبط بق�ضية خمتلفة
ومتنوعة ،وب�إقامة برامج بهدف ن�رش وتعزيز الوعي ب�رضورة
التعاون والتكافل من خالل امل�ساعدة يف حل الق�ضايا املجتمعية
وا�ستهداف الزبائن �أ�صحاب العقلية املتفردة بها.
الكلمات املفتاحية :الت�سويق املرتبط بق�ضية ،التفرد ،العقلية
اجلماعية ،ال�شك ،اال�ستجابة.

Abstract:
The customers’ responses to cause-related
marketing (CRM)1 campaigns have changed. This
change has become one of the most important goals
that the company seeks by implementing any similar
campaign. It is an indicator of the campaign’s success
and a criterion for its efficiency, as a response
to marketing campaigns in general and CRM in
particular, which underlies several reasons and
 1يرمز إلى مصطلح  Cause Related Marketingعلى أنه
اختصاراً  CRMوذلك متعارف عليه في المجتمع البحثي باللغة األنكليزية ،حيث
يتناول هذا المصطلح العديد من األبحاث ،ومنها األبحاث التي وردت كمراجع في متن
هذا البحث.

factors.
Although the factors related to the campaign
itself play a role that cannot be overlooked, the social
motives of the recipients of this campaign are very
interesting and motivating to study.
This research mainly aims to know the impact of
social motives in response to cause-related marketing
and the nature of the relationship between these two
variables by adding two variables to the study: The
degree of participation as a modified variable and the
customer’s skepticism as intermediate variable.
The researchers reached many important results
by surveying the opinions of a purposive sample of
400 Syriatel Telecom customers in four major cities
exposed to the “Ward and Ghar” campaign launched
by Syriatel as a CRM campaign. The most notable
results were that collectivism influences the response
to cause-related marketing, skepticism mediates the
relationship between individualism and response, and
the degree of participation modifies the relationship
between collectivism and response, and in turn
mediates the relationship between individualism and
response.
The researchers recommended companies
wishing to implement cause-related marketing focus
on people who think with a collective mentality. Also,
to expand marketing campaigns related to different
and varied causes and establish programs to spread
and enhance awareness of the need for cooperation
and individualism by helping solve societal issues and
targeting customers with a unique mentality.
Keywords:
Cause
related
marketing,
individualism, collectivism, skepticism, response.

املقدمة:
ظهر مفهوم الت�سويق املرتبط بق�ضية( (�Cause Related Mar

 )ketingك�أحد املفاهيم �ضمن امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات �أو
الت�سويق االجتماعي ،و�أ�صبح �أحد �أكف�أ الأدوات الت�سويقية ح�سب
وجهة نظر الباحثني حيث يعرف ب�أنه :جميع عمليات التخطيط
والتنفيذ للأن�شطة التي تت�صف بتقدمي �إ�سهام من ال�رشكة لق�ضية ما
تهم املجتمع� ،إذ يجد فيها الزبون تباد ًال للقيمة بني ال�رشكة وبينهم،
حيث ي�شبع هذا التبادل رغبات ال�رشكة يف حتقيق الأرباح ،ورغبات
الزبائن �إن كان با�ستهالك املنتج �أو �إ�شباع احلاجات على امل�ستوى
االجتماعي ،ويعترب الزبون عملية �رشائه للمنتج تربع ًا حلل م�شكلة
ما يف املجتمع (.)Landreth, 2002
وحتول الت�سويق من �أداة ت�سويقية تدرج �ضمن املزيج
الرتويجي� ،إىل �أداة ا�سرتاتيجية ،مرتبطة ب�شكل وثيق با�سرتاتيجيات
ال�رشكة (.)Anuar & Mohamad, 2012
وقبل الت�سعينات من القرن املا�ضي ،قامت ال�رشكات
مببادرات اجتماعية ميكن اعتبارها �إجراءات ق�صرية املدى تهدف
�إىل حت�سني �صورة �أو �سمعة ال�رشكات �أمام جمهورها� ،إذ مل يكن
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هناك �أي م�شاركة من �أ�صحاب امل�صلحة ،وفيما بعد -حتديداً بعد
الت�سعينات من القرن ذاته ،-تبنت ال�رشكات ب�شكل متزايد مبادرات
اجتماعية طويلة الأجل تهدف �إىل القيام ب�أعمال خريية ،فانخرط
�أ�صحاب امل�صلحة واملوظفون بن�شاط يف تقدمي امل�ساهمات العينية،
اخلربة امل�ؤ�س�سية ،الدعم التكنولوجي ،تقدمي اخلدمات ،والتربع
باملعدات املن�سقة لدعم الأعمال اخلريية التي تتبناها ال�رشكات
(.)Amawate& Deb, 2019
وب�سبب �أن التربع �ضمن الت�سويق املرتبط بق�ضية مرتبط
بعملية �رشاء ،ميكن �أن ينظر امل�ستهلك لهذا النوع من الأدوات
الت�سويقية على �أنه كذب ويقع حتت بند ال�شك ،حيث �أن ال�شك قد
يعيق جناح حملة الت�سويق املرتبط بق�ضي(ة(�Anuar& Omar& Mo
. )hamad, 2013
وميكن تعريف ال�شك لدى الزبائن بحمالت الت�سويق املرتبط
بق�ضية ب�أنه ذلك امليل لدى الزبائن نحو عدم ت�صديق �أو الت�شكيك يف
دوافع ال�رشكة للقيام بحمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،حيث ت�شكل
حالة ال�شك يف ادعاءات ال�رشكات املطبقة لهذه الأداة اال�سرتاتيجية
حالة عامة لدى الزبائن الذين يتعر�ضون ملثل هذه احلمالت� ،إال
�أنها تختلف ب�شكل ن�سبي بني �شخ�ص و�آخر� ،إذ �إن ال�شك لدى الزبون
املرافق حلمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على
ا�ستجابة الزبائن لها (.)Anuar Et al ,2012
وبرزت �رشكة �سرييتل /تيليكوم يف �سوريا ك�أحد �أهم
ال�رشكات املطبقة للت�سويق املرتبط بق�ضية ،وذلك من خالل العديد
من امل�ساهمات اخلريية والفعاليات واحلمالت امل�ستمرة ،حيث
انتهجت ال�رشكة نهج ًا م�س�ؤو ًال اجتماعي ًا يف عالقتها مع جمهورها
واملجتمع ،حيث -ومنذ ت�أ�سي�سها -د�أبت ال�رشكة على البحث عن
ق�ضايا جمتمعية ملحاولة حلها والت�سويق لنف�سها من خاللها،
وتكر�س تطبيق ال�رشكة للت�سويق املرتبط بق�ضية �أكرث بعد اندالع
الأحداث الدامية يف �سوريا منذ عام � ،2011إذ تبنت �سرييتل
وبكفاءة ق�ضية دعم ذوي �شهداء اجلي�ش العربي ال�سوري ،و�أطلقت
ال�رشكة عدداً من احلمالت واملبادرات يف �سبيل حتقيق هدفها من
خالل تقدمي الدعم لهم ،حيث �سريكز الباحثان على مبادرة «ورد
وغار» الت“يعود ري” منتجاتها لذوي �شهداء اجلي�ش العربي
ال�سوري.

أهمية البحث:
تتجلى �أهمية هذا البحث يف جانبني اجلانب الأول هو
الأهمية العلمية والذي يتمثل بـ:
1.1يربط هذا البحث ا�ستجابة الزبون حلمالت الت�سويق
املرتبط بق�ضية ،ويبني دور ال�شك -يف االدعاءات الت�سويقية التي
تت�ضمنها هكذا حمالت -يف العالقة بني اال�ستجابة وحمالت
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
2.2يعد البحث �إ�ضافة هامة للمكتبة ال�سورية والعربية ،حيث
يزودها مبعلومات هامة من املمكن �أن تكون قدمت لأول مرة يف
الأبحاث العربية.
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األهمية العملية:
1.1ميثل حماولة جادة لت�سليط ال�ضوء على فعالية حمالت
الت�سويق املرتبط بق�ضية ،والتي تطبقها ال�رشكات ال�سورية(�رشكة
�سرييتل خا�صة).
2.2يعمل هذا البحث على معرفة دواعي ال�شك لدى الزبون،
وماهية الإجراءات التي من املمكن �أن تخفف من �آثار ال�شكوك
املحيطة باالدعاءات الت�سويقية ،مما ي�ساهم يف جناح احلملة
الت�سويقية.
ُ 3.3ت َع ُد نتائج هذا البحث من الأهمية مبكان ،يف حماولة
التو�سع يف تطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية للت�سويق املرتبط بق�ضية،
يف ال�سوق العربية عام ًة وال�سوق ال�سورية خا�صةً.
4.4يقدم هذا البحث املعرفة املطلوبة لل�رشكات ومقدمي
اخلدمات ،والذين يرغبون يف تطبيق �أداة الت�سويق املرتبط بق�ضية
اال�سرتاتيجية من خالل تقدمي معلومات كافية عن �آلية ا�ستجابة
الزبون للحملة.
5.5متثل هذه الدرا�سة دلي ًال من املمكن �أن ت�ستعني فيه
امل�صارف وم�ؤ�س�سات القطاع املايل و�رشكات االت�صاالت يف
�سورية ،يف �سبيل الرتويج ملنتجاتها ولر�سالتها عرب تطبيق الت�سويق
املرتبط بق�ضية.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث ب�شكل رئي�س �إىل فهم �آلية اال�ستجابة حلمالت
الت�سويق املرتبط بق�ضية� ،إ�ضاف ًة �إىل معرفة �أثر الدوافع االجتماعية
يف ال�شك ودرجة امل�شاركة ،وحماولة اقرتاح منوذج يقلل من ال�شك
لدى الزبون يف هذه احلمالت ،من خالل �إدخال املتغري املعدل
(درجة امل�شاركة) .وبتلخي�ص ما �سبق حدد الباحثان �أهداف البحث
كالتايل:
1.1معرفة طبيعة الدوافع التي ت�ؤثر يف اال�ستجابة حلملة
الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ويتو�سط العالقة متغري ال�شك لدى الزبون،
ووجود درجة امل�شاركة كمتغري معدل ،ويتفرع عنه الأهداف التالية:
 .أقيا�س �أثر التفرد يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط
بق�ضية.
.بقيا�س �أثر العقلية اجلماعية يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق
املرتبط بق�ضية.
.تقيا�س �أثر ال�شك كمتغري و�سيط بني الدوافع االجتماعية
واال�ستجابة للحملة.
.ثقيا�س �أثر درجة امل�شاركة لدى الزبون كمتغري معدل يف
العالقة بني الدوافع االجتماعية واال�ستجابة للحملة.

حدود البحث:
تنق�سم حدود البحث �إىل ق�سمني احلدود املو�ضوعية واحلدود
الزمانية:
احلدود املوضوعية:
در�س الباحثان متغري الدوافع االجتماعية من خالل متغريين
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فرعيني فقط هما العقلية اجلماعية والتفرد.
احلدود الزمانية:
امتدت الدرا�سة ب�شكل كلي من ني�سان � 2020إىل ت�رشين
الثاين من العام نف�سه ،و�أقيمت الدرا�سة امليدانية يف �شهر �أيار من
العام نف�سه.
مشكلة البحث:
�إن املحدد الرئي�س لنجاح �أي حملة ت�سويقية -على اختالف
نوعها -هو ا�ستجابة اجلمهور امل�ستهدف ،وتتحدد فاعلية هذه
احلملة ونتيجتها ،من خالل عن�رص اال�ستجابة الذي يكون يف حال
كانت احلملة من النوع التقليدي متمث ًال بال�رشاء �أو النية لل�رشاء،
ويف حالة احلمالت االجتماعية �أو حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية،
تكون اال�ستجابة من خالل امل�شاركة ب�شكل �إيجابي يف احلملة،
ويختلف �أ�سلوب امل�شاركة يف احلملة بح�سب نوعها ،وغالب ًا تكون
من خالل �رشاء املنتج املرتبط بق�ضية.
وكحال �أي حملة ت�سويق مرتبط بق�ضية تتولد حالة من ال�شك
لدى الزبون ( ،)Amawate Et al, 2019ب�أن ال تكون �أهداف احلملة
كما تعلن عنه ال�رشكة� ،أو �أن ال تفي ال�رشكة بادعاءاتها اخلا�صة
بتقدمي املبالغ املتربع لها لدعم الق�ضية حيث ت�شري الدرا�سات
ال�سابقة �إىل �أن ال�شك لدى الزبون يلعب دوراً حا�سم ًا يف الت�أثري
على ا�ستجابة الزبائن للحملة (Vrontis & Leonidou &Thrassou
.), 2018
وتتمثل امل�شكلة البحثية يف الت�سا�ؤل الرئي�س التايل:
هل ت�ؤثر الدوافع االجتماعية لدى زبون �رشكة �سرييتل يف
اال�ستجابة حلملة (ورد وغار) للت�سويق املرتبط بق�ضية ؟ ويتفرع
عنه الأ�سئلة الفرعية التالية:
1.1هل هناك �أثر للتفرد لدى الزبون يف ال�شك جتاه حمالت
الت�سويق املرتبط بق�ضية؟
2.2هل يوجد �أثر للعقلية اجلماعية لدى الزبون يف ال�شك جتاه
حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية؟
3.3هل ميكن اعتبار درجة م�شاركة الزبون يف حملة الت�سويق
املرتبط بق�ضية ،متغرياً معد ًال للعالقة بني الدوافع االجتماعية(التفرد
والعقلية اجلماعية) واال�ستجابة للحملة؟
4.4هل ميكن اعتبار ال�شك متغرياً و�سيط ًا يف العالقة بني
الدوافع االجتماعية واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
فرضيات البحث:
وبناء على الدرا�سة النظرية
انطالق ًا من الدرا�سات ال�سابقة،
ً
للباحث ،وا�ستنباط ًا من م�شكلة و�أهداف البحث يفرت�ض الباحثان
الفر�ضية الرئي�سة التالية:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للدوافع االجتماعية على
اال�ستجابة حلمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية.
ويتفرع عنها الفر�ضيات الفرعية التالية:
 ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للتفرد يف اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.

 ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للعقلية اجلماعية يف
اال�ستجابة.
 ال يتو�سط ال�شك العالقة بني التفرد واال�ستجابة.
 يعدل متغري درجة امل�شاركة العالقة بني العقلية اجلماعية
واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
 يتو�سط متغري درجة امل�شاركة العالقة بني التفرد
واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
منهجية البحث:
اعتمد الباحثان منهج ًا و�صفياً ،وا�ستخدما �أ�سلوب ًا حتليلي ًا يف
معاجلتهما للجانب النظري للدرا�سة من خالل العودة �إىل عدد من
الدوريات الأجنبية املحكمة املتخ�ص�صة.
ولقد مت درا�سة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ومعاجلة الإطار
املفاهيمي اخلا�ص به ،بالإ�ضافة �إىل الدوافع االجتماعية
وماهيتها(املتغريات امل�ستقلة) وانتقل الباحثان �إىل حتديد املتغري
الو�سيط يف هذه الدرا�سة (ال�شك) ،ثم اقرتح الباحثان �إ�ضافة
متغري(درجة م�شاركة الزبون يف احلملة) كمتغري معدل للعالقة بني
الدوافع االجتماعية واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية،
وذلك من خالل الأدبيات التي تناولت هذه املوا�ضيع .ومت ا�ستق�صاء
�آراء عينة البحث من خالل ا�ستبانة �صممت لهذا الغر�ض ،ومت توزيعها
�إلكرتونياً ،من خالل خدمة ( )Google Surveysعلى زبائن �رشكة
�سرييتل الذين تعر�ضوا حلملة «ورد وغار» والتي �أطلقها �سرييتل
لدعم ذوي �شهداء اجلي�ش العربي ال�سوري ،حيث مت من خاللها قيا�س
عنا�رص الدرا�سة والعالقة بينها ،وذلك من خالل ا�ستبانة اعتمدها
الباحثان واملقدمة من قبل:
التفرد +العقلية اجلماعية +ال�شك +اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
درجة امل�شاركة

()Amawate Et al, 2019
()Vrontis Et al, 2018

 1.1جمتمع وعينة البحث:
تكون جمتمع البحث من زبائن �رشكة �سريتيل يف املحافظات
ال�سورية ،ونظرا ل�صعوبة توفر �إطار ملعاينة هذا النوع من املجتمعات
كونه جمتمع مفتوح ،ف�إنه يكفي ا�ستخدام عينة من  384مفردة
لدرا�سة هذا املجتمع وذلك كما �أ�شار ()Sekaran, Bougie, 2016
و( ،)Sarmah, Choudhury, Hazarika, 2013ومبا �أن املق�صود من
البحث معرفة �أثر الدوافع االجتماعية لال�ستجابة حلملة الت�سويق
املرتبط بق�ضية ،فقد مت اختيار عينة ق�صدية من املحافظات الأربعة
التي اقيمت فيها حملة ورد وغار (دم�شق ،حلب ،الالذقية ،طرطو�س)
خالل �شهر �أيار من عام  2020م ،وب�سبب ظروف انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ( )COVID-19قام الباحث بتوزيع  411ا�ستبانة
�إلكرتونية عن طريق مناذج غوغل ( )Google Surveysمت ا�سرتداد
 400ا�ستبانة منها مبعدل ا�ستجابة .% 97.3
2.2الأ�ساليب الإح�صائية:
مت ا�ستخدام الربنامج الإح�صائي ()PASW Statistics 18
وبرنامج ( )SPSS AMOS 24بهدف اختبار الفر�ضيات واختبار
إح�صائية امل�ستخدمة يف حتقيق
منوذج البحث ،ومتثلت الأ�ساليب ال
ّ
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أثر الدوافع االجتماعية (العقلية اجلماعية والتفرد) في االستجابة حلملة التسويق املرتبط بقضية
دراسة ميدانية على زبائن شركة سيريتل  /تيليكوم

�أهداف البحث واختبار الفر�ضيات مبا يلي:
1.1اختبار �ألفا-كرونباخ لقيا�س درجة ات�ساق فقرات الأداة.
الو�صفية (الو�سط احل�سابي ،واالنحراف
2.2الإح�صاءات
ّ
املعياري) ملتغريات البحث.
3.3اختبار االنحدار للم�سار من خالل برنامج (SPSS AMOS
.)24
4.4اختبار  RMSEAالختبار مدى ثبات منوذج البحث ،وهو
اخت�صار لـ (� ،Root Mean Square Error of (Approximationأي
اجلذر الرتبيعي ملتو�سط مربع خط�أ االقرتاب.
 3ـ �أ�ساليب جمع البيانات:
اعتمد الباحثان على نوعني من م�صادر البيانات:
 1/ 2/ 6ـ امل�صادر الثانوية :يق�صد بها البيانات واملعلومات
الواردة يف الكتب والدوريات العلمية والر�سائل العلمية العربية
والأجنبية املرتبطة مبتغريات البحث.
 2/ 2/ 6ـ امل�صادر الأولية :يق�صد بها البيانات املتعلقة
بالدرا�سة امليدانية ،والتي مت جمعها من خالل ت�صميم �أداة خا�صة،
ومت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت اخلما�سي الذي يقي�س درجة املوافقة
حيث مت تعديل املقيا�س وفق الآتي:
درجة املوافقة موافق ب�شدة موافق حمايد غري موافق غري موافق ب�شدة
الدرجات

5

4

3

2

1

الدراسات السابقة:
1.1درا�سة (:)Thomas& Kureshi,2020
تهدف هذه الدرا�سة �إىل معرفة العالقة بني وعي الزبون
وال�شك جتاه حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ولتحقيق هذا الهدف
قام الباحثان ب�إجراء الدرا�سة من خالل توزيع  538ا�ستبانة،
كانت منها  500ا�ستبانة �صاحلة للتحليل الإح�صائي ،وذلك على
جمموعة من الزبائن من خم�س مدن هندية ،يف والية واحدة يف
اجلزء الغربي من الهند ،وتكونت اال�ستبانة من ثالثة �أ�سئلة �إحداها
ت�شري �إىل الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ويف الق�سم الثاين اختربت الأ�سئلة
الوعي دون م�ساعدة تلتها �أ�سئلة تعر�ض ثالث �إعالنات بهدف
فح�ص الوعي امل�ساعد.
ا�ستنتجت هذه الدرا�سة ب�أنه يوجد عالقة طردية بني الوعي
املوجود لدى الزبائن ،وال�شك املتولد جتاه حملة الت�سويق املرتبط
بق�ضية ،بالإ�ضافة �إىل وجود فروق �إح�صائية ذات داللة معنوية
بني الزبائن الأ�صغر عمراً والإناث ،حيث كانوا �أقل مي ًال �إىل امتالك
ال�شكوك جتاه احلمالت.
2.2درا�سة (:)Amawate Et al , 2019
تهدف هذه الدرا�سة �إىل فهم ومعرفة الدوافع والأ�سباب التي
ت�ؤدي بالزبون �إىل ال�شك يف حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،حيث
افرت�ض الباحثان ب�أن الدوافع والأ�سباب ت�ؤثر يف ال�شك باعتباره
متغرياً و�سيطاً ،واعترب الباحثان اجتاهات امل�ستهلكني نحو العالمة
التجارية واجلن�س متغريات معدلة للعالقة بني ال�شك واال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
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ومن خالل ا�ستبانة ا�ستق�صى فيها الباحثان �آراء عينة مكونة
من  520م�ستق�صى منه ،ا�ستطاع الباحثان ا�ستنتاج �أن االجتاه نحو
العالمة التجارية واجلن�س يعدالن العالقة بني ال�شك واال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وب�أن الدوافع االجتماعية ت�ؤثر
ب�شكل كبري يف ال�شك لدى الزبون ،وب�أن ال�شك لدى الزبون يتو�سط
العالقة بني الدوافع االجتماعية واال�ستجابة للحملة.
3.3درا�سة (:)Vrontis& Leonidou& Thrassou, 2018
�إن الغر�ض من هذه الورقة هو بناء �إطار مفاهيمي لأثر درجة
م�شاركة الزبائن على اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
( ، )CRMبهدف توفري �أ�سا�س علمي متني لتطوير وحتفيز البحث
امل�ستقبلي حول التقاطع الكبري بني هذين املو�ضوعني.
متكن الباحثان من بناء �إطار مفاهيمي نظري يربط بني
الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وال�شك لدى الزبون كمتغري و�سيط ،ودرجة
م�شاركة الزبون من خالل �إتاحة اختيار نوع الق�ضية وطريقة التربع
بالإ�ضافة ملالءمتها.
4.4درا�سة (�أحالم:)2019،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل �إ�ضافة معرفية ملو�ضوعات امل�س�ؤولية
االجتماعية والتنمية امل�ستدامة كونها تعالج عن�رص الت�سويق املرتبط
بق�ضية ،وت�أ�صيل املفاهيم الأ�سا�سية للت�سويق املرتبط بق�ضية
وتوعية امل�ؤ�س�سات املعا�رصة والباحثني املهتمني بهذا املو�ضوع،
ويف اجلانب العملي فقد هدفت لتحديد العالقة بني الت�سويق املرتبط
بق�ضية من خالل عوامله (العوامل املتعلقة بالق�ضية واملتعلقة
بالتربع) ،وكل من �صورة امل�ؤ�س�سة كمتغري تابع ،وحالة ال�شك عند
امل�ستهلك كمتغري و�سيط.
ويف �سبيل ذلك قامت الباحثة ب�إجراء الدرا�سة من خالل
ا�ستبانتني الأوىل ا�ستق�صائية لعينة من زبائن م�ؤ�س�سة �أوريدو
باجلزائر العا�صمة ،حيث ا�ستخدمت الباحثة العينة املي�رسة ووزعت
 200ا�ستبيان وكانت منها � 160صاحلة للتحليل الإح�صائي،
وكانت قد وزعت اال�ستبانة الثانية على عينة �أخرى من زبائن
م�ؤ�س�سة �أوريدو يف العا�صمة اجلزائر ،حيث مت اختيار عينة ع�شوائية
قدرها  270فرداً موزعني ب�صفة ع�شوائية على خمتلف نقاط البيع
التابعة للم�ؤ�س�سة ،وحللت منها � 212صاحلة للتحليل الإح�صائي.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك �أثراً �إيجابي ًا للت�سويق املرتبط
بق�ضية على �صورة امل�ؤ�س�سة من وجهة نظر الزبائن ،حيث �إن
تطبيق مفهوم الت�سويق املرتبط بق�ضية يخف�ض من حالة ال�شك عند
امل�ستهلك ،وبالتايل يح�سن من �صورة امل�ؤ�س�سة ،كما �أظهرت الدرا�سة
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الذكور والإناث
نحو الت�سويق املرتبط بق�ضية.
5.5درا�سة (:)Patel &Gadhavi& Shukla, 2016
متحورت هذه الدرا�سة حول معرفة كفاءة وفعالية الت�سويق
املرتبط بق�ضية يف �سلوك امل�ستهلك ونية ال�رشاء ،ومعرفة فيما �إذا
كان هناك عالقة بني اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
ونية ال�رشاء مروراً بال�شك لدى الزبون ،ودرجة امل�شاركة كمتغريين
معدلني ،وبا�ستخدام املنهج التجريبي مت تطوير ا�ستبانتني وذلك
للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ،حيث قام الباحثان
بتوزيع هاتني اال�ستبانتني على عينة مي�رسة تكونت من 424
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م�ستق�صى منه .
خل�صت هذه الدرا�سة �إىل نتيجة مفادها �أن الت�سويق املرتبط
بق�ضية يح�سن �سلوك الزبائن فيما يخ�ص العالمة التجارية
بالإ�ضافة �إىل حت�سني نية ال�رشاء لديهم ،وا�ستخل�صت الدرا�سة �أي�ض ًا
�إىل �أن �إ�رشاك الزبون يف احلملة ب�شكل �أكرب يح�سن من ا�ستجابته
لها ،ولكن ال�شك ال ي�ؤثر على ا�ستجابة الزبون للحملة.
6.6درا�سة (:)Saberi& Karsalari ,2014
متحور الغر�ض من هذه الدرا�سة على ا�ستك�شاف نوع العالقة
بني حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،والأبعاد الإدراكية للعالمة
التجارية وال�سمات الثقافية ،ك�سوابق حمتملة لنية �رشاء امل�ستهلك
يف �إيران ،و�سلك الباحث الأ�سلوب التجريبي من خالل امل�سح
الكمي على جمموعة من الطالب يف مراكز �رشاء خمتلفة يف مدينة
�أ�صفهان ،وقام الباحثان بتوزيع اال�ستبيان على  384طالباً ،ومن
خالل منذجة املعادالت الهيكلية قام الباحثان باختبار الفر�ضيات.
ا�ستنتجت الدرا�سة ب�أن نية ال�رشاء اخلا�صة بامل�ستهلك تت�أثر
بحمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ولوحظ �أي�ض ًا ب�أن �إدراك العالمة
التجارية والقيم الثقافية تتو�سط ب�شكل جزئي العالقة بني الت�سويق
املرتبط بق�ضية ونية ال�رشاء.
الفرق بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية:
تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف العديد من

النقاط �أهمها� ،أن الباحثني يدر�سان الدوافع وراء اال�ستجابة حلملة
بناء على درا�سة (Amawate Et al
الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وذلك ً
 ، ), 2019خمتلف ًا عنها يف عدة نقاط ،حيث يدر�س الباحثان فقط
الدوافع التي ت�ؤدي بالزبون لال�ستجابة للحملة بغ�ض النظر عن
الدوافع التي �أدت بال�رشكة للقيام باحلملة ،والنقطة الثانية هي عدم
اعتبار متغري اجلن�س متغرياً معد ًال للعالقة ،والنظر �إليه باعتباره
متغري دميوغرايف فقط يف الدرا�سة ،وتختلف الدرا�سة احلالية �أي�ض ًا
عن درا�سة ( ،)Patel& Gadhavi& Shukla, 2016يف املتغري التابع
حيث اعترب الباحثان يف الدرا�سة احلالية �أن اال�ستجابة هي املتغري
التابع بد ًال عن نية ال�رشاء.
ويرى الباحثان �أن االختالف الرئي�س والأهم من بني
االختالفات ،هو �إدخال الباحثني للمتغري املعدل (درجة امل�شاركة
من خالل االختيار) ،والذي يفرت�ض الباحثان �أنه يعدل العالقة بني
العقلية الفردية ،العقلية اجلماعية لدى الزبون واال�ستجابة حلملة
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
وبناء على الدرا�سات ال�سابقة ا�ستطاع الباحث اقرتاح منوذج
ً
�أويل للبحث ،وذلك تو�ضيح ًا للآثار التي من املفرت�ض �أن يطبقها
كل من املتغريين امل�ستقلني اخلا�صني بالدوافع االجتماعية على
متغريات الدرا�سة� ،إ�ضاف ًة �إىل نوعية العالقة بني املتغريات امل�ستقلة
واملتغري التابع مروراً باملتغريين الو�سيطني املقرتحني:

الشكل ( )1منوذج البحث األولي

المصدر :الباحث باالعتماد على األدبيات النظرية للبحث

اإلطار النظري للبحث:
1.1الت�سويق املرتبط بق�ضية

Cause Related Marketing

CRM

وهو �أداة ت�سويقية حديثة حيث كانت بدايتها انطالق ًا من
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات ،ويعرف ب�أنه عملية �صياغة
وتنفيذ الأن�شطة الت�سويقية التي تتميز بامل�ساهمة اخلا�صة والتي
ترقى �إىل جهد غري ربحي معني ي�ؤدي بدوره �إىل م�شاركة العمالء
يف التبادالت والتي بدورها توفر الإيرادات ( ،)Bae ,2018وميكن
�أن يعرف ب�أنه جميع عمليات التخطيط والتنفيذ للأن�شطة التي
تت�صف بتقدمي �إ�سهام من ال�رشكة لق�ضية ما تهم املجتمع ،حيث يجد

فيها امل�ستهلكون تباد ًال للقيمة بني ال�رشكة وبينهم حيث ي�شبع هذا
التبادل رغبات ال�رشكة يف حتقيق الأرباح ،ورغبات امل�ستهلكني �إن
كان با�ستهالك املنتج �أو �إ�شباع احلاجات على امل�ستوى االجتماعي،
حيث يعترب امل�ستهلك عملية �رشائه للمنتج تربع ًا حلل م�شكلة ما يف
املجتمع (.)Thomas& Kureshi, 2020
و�أ�شار (العطية� )2015 ،إىل تنامي امليل لدى املجتمعات
العربية يف الفرتة الأخرية للت�أثر بربامج امل�س�ؤولية االجتماعية
ب�شكل عام ،وخا�صة تلك التي تطلق من قِبل ال�رشكات الربحية،
وذلك يعود بالطبع �إىل االهتمامات املتزايدة بالبيئة واحلفاظ على
مواردها لدى املجتمع ،حيث �أ�صبح م�صطلح امل�س�ؤولية االجتماعية
من �أهم املفاهيم املتداولة يف عامل املال والأعمال يف املنطقة
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العربية ،و�أكد الباحث على وجود �أثر �إيجابي للم�س�ؤولية االجتماعية
اخلا�صة ب�رشكات الهواتف النقالة ،على زبائنها� ،إ�ضافة �إىل �أثرها
الإيجابي على املجتمع والبيئة.
وكحال -ميكن اعتبارها عامة -فيما يخ�ص الأعمال اخلريية
املرتبطة بال�رشكات ،ف�إن الزبون ي�شعر بنوع من الت�ضليل وحماولة
اخلداع من قبل ال�رشكات ،بهدف دفع الزبون نحو التربع بالق�ضية
مع عدم تخ�صي�ص هذه التربعات لهذه الق�ضايا �أو االحتفاظ بجزء
منها لنف�سها ،مما يجعل الزبون ي�شعر بحالة من ال�شك ،ويجعل احلملة
عر�ض ًة للف�شل �أو النجاح اجلزئي ،وبالتايل عدم حتقيق �أهدافها.
2.2ال�شك لدى الزبون :Customer Skepticism
ويعرف ال�شك لدى الزبون جتاه االدعاءات املرتبطة بق�ضية،
ب�أنه ذلك االجتاه العام لعدم ت�صديق االدعاءات الإعالمية للإعالن،
ووفق ًا لهذا التعريف يتم التعامل مع ال�شك لدى الزبون على �أنه �سمة
�شخ�صية ،وحالة عدم ت�صديق م�ستمرة ،بينما �أكدت بع�ض الدرا�سات
على �أنه حالة م�ؤقتة من ال�شك ،وهي حالة لدى الزبون ناجتة عن
عوامل ظرفية (.)Thomas Et al, 2020
وحالة ال�شك لدى الزبون جتعله يت�ساءل ب�شكل دائم بحقيقة
ادعاءات ال�رشكة ،وذلك يحدث خا�صة يف الدول التي ال يطبق فيها
الت�سويق املرتبط بق�ضية ب�شكل وا�سع ،مما يجعل االجتاه نحوه
�أقل �إيجابية ،ومن املمكن �أن يكون ال�سبب ارتباط عملية التربع
للق�ضية بعملية �رشاء الزبون للمنتج ،و�أكد الباحثان �أنه يف حال
ارتفاع معدل ال�شك لدى الزبائن ،يجعل من املتوقع ب�شكل كبري
رف�ض احلملة ب�شكل نهائي من قبلهم ( ،)Anuar Et al, 2012و�أ�شار
(� )Thomas Et al, 2020إىل زيادة �أعداد امل�ستهلكني املت�شككني يف
الفرتة الأخرية ،والذين ال يثقون يف خطط و�إجراءات رجال الت�سويق.
و�أكدت درا�سة ( )Shazly, 2019ب�أن عامل ال�شك حا�سم يف
جناح حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية� ،إال �أن دوره يف العالقة بني
احلملة واال�ستجابة لها ،ميكن �أن ينخف�ض يف حال كانت درجة
م�شاركة الزبون يف احلملة عالية �أي تتطلب منه امل�شاركة جهداً
�أكرب �أي �أن درجة امل�شاركة تعترب متغرياً معد ًال يف العالقة بني ال�شك
كمتغري و�سيط ،وبني اال�ستجابة للحملة.
و�أ�شار ( )Molinillo& Melé& Noronha, 2020ب�أن امل�صداقية
تلعب دوراً كبرياً يف تخفي�ض حدة ال�شك ،مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي
على ا�ستجابة الزبون للحملة ،حيث اعترب ب�أن القنوات االت�صالية
التي حتددها ال�رشكة ت�ؤثر يف امل�صداقية� ،إذ �أن قنوات االت�صال
الأقل م�صداقية بالن�سبة للزبائن ،هي مواقع التوا�صل االجتماعي �أو
مواقع الإنرتنت.
و�أكد ( )Patel Et Al, 2016ب�أن انت�شار ا�ستخدام الت�سويق
املرتبط بق�ضية ك�أداة ا�سرتاتيجية على نطاق وا�سع� ،أدى �إىل تزايد
معدالت ال�شك حيث �أ�صبح امل�ستهلكون يرف�ضون االدعاءات التي
تنطلق �ضمن هذه احلمالت ،مما ي�ؤدي �إىل تربعهم ب�شكل �أقل من
خالل الت�أثري على م�شرتياتهم ،وبحثت بع�ض الدرا�سات يف الأ�سباب
الكامنة وراء ال�شك لدى الزبون ،ووجدت ب�أن م�ستوى ال�شك يرتفع
عندما ي�صعب التحقق من ادعاءات احلملة� ،أو عدم املالءمة
بني الق�ضية وال�رشكة� ،أو عندما يكون الت�سويق املرتبط بق�ضية
مفهوم ًا جديداً يف بيئة وثقافة البلد ،وا�ستنتجت �أي�ض ًا ب�أن العقلية
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اجلماعية ت�ؤثر �سلب ًا يف ال�شك لدى الزبون ،بعك�س العقلية الفردية �أو
التفرد(.)Brønn & Vrioni, 2001
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الباحثني ي�ؤكدان على �أن ال�شك يف
االدعاءات اخلا�صة بحمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ممكن �أن
يكون له تداعيات �أكرب من ف�شل احلملة وت�أثر املبيعات على املدى
الق�صري ،بل من املمكن �أن ي�رض ب�صورة ال�رشكة و�سمعتها ،وذلك
يف حال تولد �شكوك لدى الزبون ب�أن ال�رشكة تطلق ادعاءات كاذبة
بهدف غ�سل �صورتها الذهنية� ،أو حت�صيل �أموال من خالل التالعب
بعواطف اجلمهور ،مما ي�ؤدي بر�أي الباحثني �إىل �أ�رضار ج�سيمة
من املمكن �أن ت�ؤثر يف احل�صة ال�سوقية اخلا�صة بال�رشكة ،وت�رضر
�صورتها على املدى البعيد.
وك�أي حالة �أو اجتاه لدى الزبون نحو �رشكة �أو منتج �أو
ادعاء يخ�صها ،ف�إنه يخ�ضع للعديد من العوامل والدوافع والتي
تعترب الأر�ضية التي يبني عليها الزبون موقفه �أو اجتاهه.
و�أ�شار عدد من الباحثني ،ب�أن هناك نوعني من العوامل
التي ت�ؤثر يف عامل ال�شك يف حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
وهي(:)Amawate Et al, 2019
 .أالتفرد �أو الفردية :Individualism Mindset
حيث يدل هذا امل�صطلح على وجود ثقافة لدى الفرد ت�ضعه يف
موقع �أ�سمى من نظرائه يف املجتمع ،حيث ينظر �إىل نف�سه ب�أنه فريد
ومميز ،ومييل هذا النوع من الأ�شخا�ص �إىل الت�شكيك ب�شكل كبري يف
حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وعدم رغبته يف م�ساعدة الآخرين.
ويرى الباحثان �أنه من املمكن اعتبار هذه العقلية منط ًا
اجتماعي ًا حيث يعترب �أفراد هذه العقلية م�ستقلني عن اجلماعات،
ومن املمكن �أن تتواجد هذه العقلية ب�شكل �أكرب يف املجتمعات التي
تت�صف بالرفاهية.
.بالعقلية اجلماعية : Collectivism Mindset
ت�شري العقلية اجلماعية �إىل درجة الثقافة اجلماعية التي
ت�ؤدي �إىل التما�سك واالندماج بني الأفراد يف املجتمع ،حيث متيل
هذه اجلماعات لعدم وجود تفرد �أو فردية �أو ثقافات الفردية يف
�صفوفها� ،إذ مييل الأ�شخا�ص الذين يفكرون بعقلية جماعية �إىل
اتباع معايري املجموعة التي ينتمون �إليها ،حيث يعتقد ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ب�أنهم ي�شاركون ب�شكل �إيجابي يف م�ساعدة الآخرين.
ويرى الباحثان ب�أن هذه املجموعات غالب ًا ما متيل نحو
اال�ستجابة للحمالت االجتماعية ب�شكل عام ،وذلك انطالق ًا من
�إميانهم بامل�س�ؤولية االجتماعية التي تقع على عاتقهم مل�ساعدة
الآخرين.
 .3درجة م�شاركة الزبون �Degree of Cause’ Participa
:tion for Customers
حيث عرفها كل من (� )Folse, Grau, 2007إىل �أنها �أي مقدار
من الوقت �أو اجلهد والذي من املمكن �أن يبذلهما الزبون ،وذلك من
خالل عملية ال�رشاء �أو دعم احلملة التي تقوم بها ال�رشكة بهدف حل
ق�ضية ما.
وميكن اعتبار درجة م�شاركة الزبون يف حمالت الت�سويق
املرتبط بق�ضية من �أحد �أهم م�سببات جناح هذه احلملة ،حيث
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ميكن القول عن درجة م�شاركة الزبون ب�أنها درجة الأهمية املدركة
املوجودة لدى الزبون ،لق�ضية ما ،والتي ميكن ترجمتها بعدد من
الأفعال نحو ق�ضية �أو حالة معينة (.)Aliperti& Rizzi& Frey, 2018
و�أكد ( )Patel et al, 2016ب�أن درجة م�شاركة �أو انخراط
الزبون يف حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،تزيد من املالءمة
ال�شخ�صية مما يزيد املعلومات احلقيقية عن احلملة ،الأمر الذي
يجعل موقف الزبون و�سلوكه جتاه احلملة �إيجابياً ،مما ي�ؤثر ب�شكل
�إيجابي على نية ال�رشاء.
و�أ�شار ( )Vrontis Et al, 2018ب�أن زيادة م�شاركة الزبون
وانخراطه يف احلملة من خالل منحه عن�رص االختيار ،ي�ساهم ب�شكل
�إيجابي يف تخفي�ض م�ستوى ال�شك ،بالإ�ضافة �إىل زيادة ا�ستجابة
الزبون للحملة.
ويرى الباحثان ب�أن درجة امل�شاركة عن�رص حا�سم يف تقبل
الزبون وا�ستجابته حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،كي ال يقع
الزبون يف حالة من ال�شك ت�ؤثر على تقبله للحملة مما ي�ؤثر على نية
ال�رشاء وبالتايل ف�شل احلملة.
نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفروض:
الدرا�سة العملية:
اختبار الثبات وال�صدق:
قام الباحثان بالتحقق من �صدق املقيا�س امل�ستخدم من
خالل معامل ال�صدق ،والذي ي�ساوي اجلذر الرتبيعي ملعامل �ألفا
كرونباخ ،وبالتطبيق على البيانات التي مت احل�صول عليها ،وجد
الباحثان �أن معامل ال�صدق جلميع عبارات اال�ستبانة هو ()%92.6
وهو يزيد عن  % 70مما يدل على �صدق الأداة.
�أما بالن�سبة لثبات املقيا�س فقد حتقق الباحثان من ثبات �أداة
املقيا�س من خالل ا�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ ،وتعترب الن�سبة
املقبولة يف الدرا�سات الت�سويقية ( )% 70وحيث يالحظ �أن قيمة
معامل �ألفا كرونباخ ملتغريات البحث جمتمعة هو ()% 85.76
وبناء على ذلك
وتعترب هذه القيمة جيدة جداً لأنها �أكرب من ()% 70
ً
ميكن القول ب�أن املقايي�س امل�ستخدمة يف البحث تت�صف بالثبات
الداخلي ،وهذا يدل على وجود ترابط وات�ساق عالٍ بني عبارات
اال�ستبيان ،واجلدول التايل يبني قيمة معامل �ألفا كروبناخ ومعامل
ال�صدق لكل متغري.
جدول رقم()1

املتغري

)tics

معامل الثبات(الفا كرونباخ)

معامل ال�صدق

التفرد

% 80.3

% 89.6

العقلية اجلماعية

% 93.1

% 96.4

درجة امل�شاركة

% 78.5

% 88.6

ال�شك لدى الزبون

% 81.0

% 90.0

اال�ستجابة

% 95.9

% 97.9

املتو�سط

% 85.76

% 92.6

المصدر من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج(  (Statis� SPSS

حتليل الق�سم الأول من اال�ستبيان:
● ●اجلن�س :يبني اجلدول رقم ( )2توزيع عينة الدرا�سة وفق ًا
للجن�س.
جدول ()2
توزيع عينة الدراسة وفق الجنس

اجلن�س

عدد
التكرارات

الوزن
الن�سبي()%

ذكر

255

63.7

انثى

145

36.3

املجموع

400

% 100

المصدر :الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS Statistics

يالحظ من اجلدول ال�سابق ب�أن ن�سبة الذكور �إىل الإناث �أكرب
حيث بلغت (.)% 63.7
حتليل الق�سم الثاين من اال�ستبانة:
اختبار الفرضيات:
1.1اختبار الفر�ضية الأوىل:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للدوافع االجتماعية يف
اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
ويتفرع عنها الفر�ضيتني الفرعيتني التاليتني:
● ●الفر�ضية الفرعية الأوىل :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية
للتفرد يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
● ●الفر�ضية الفرعية الثانية :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية
للعقلية اجلماعية يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
ومت اختبار الفر�ضيتني الفرعيتني با�ستخدام خمرجات
برنامج ( )AMOS 24حيث كانت النتائج على ال�شكل التايل:
الجدول ()3
معامالت االنحدار للمسار

P

C.R.

S.E.

Estimate

.113

1.587

.047

.075

التفرد

<---

اال�ستجابة

***

11.132

.042

.473

العقلية
اجلماعية

<---

اال�ستجابة

المصدر :الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي على برنامج
()SPSS AMOS

اختبار الفر�ضية الفرعية الأوىل:
يتبني من اجلدول رقم( )3ب�أن قيمة  P-valueبالن�سبة ملتغري
التفرد ت�ساوي  .113وهي تدل على عدم وجود �أثر معنوي بني
التفرد واال�ستجابة بانحدار وقدره  .075وهو قيمة �صغرية جداً،
مما يذهب بالباحثني �إىل قبول فر�ضية العدم بالن�سبة لل�شق الأول
من الفر�ضية الأوىل �أي:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للتفرد يف اال�ستجابة حلملة
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
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ويدعم هذه النتيجة م�صفوفة الت�أثريات الكلية غري املقدرة،
والتي يدرجها الباحثان يف اجلدول رقم( )4وهي على ال�شكل التايل:
الجدول()4
التأثيرات الكلية غير المقدرة للمتغيرات مجتمعة

درجة امل�شاركة

ال�شك

التفرد

العقلية
اجلماعية

.000

.000

.-310

.151

ال�شك

.000

.000

.146

.381

درجة
امل�شاركة

.406

.397

.011

.688

اال�ستجابة

المصدر :الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي على برنامج
()SPSS AMOS

ونالحظ من اجلدول ب�أن الت�أثري الكلي للتفرد يف اال�ستجابة
�ضعيف جداً مما ي�ؤثر على املعنوية بني املتغريين.
وهذه النتيجة منطقية وتوافق خ�صو�صية املجتمع ال�سوري،
حيث �أن الأ�شخا�ص الذين يفكرون بطريقة متفردة مييلون �إىل
الأنانية وعدم التفكري يف م�ساعدة الآخرين مما يجعل ا�ستجابتهم
لهذا النوع من املبادرات �ضعيفاً.
ويرى الباحثان ب�أن برامج التوعية الفعالة والإعالنات
الهادفة ،من املمكن �أن ت�ؤثر يف معدل ا�ستجابة املتفردين نحو هذا
النوع من احلمالت املجتمعية.
اختبار الفر�ضية الفرعية الثانية:
يتبني �أي�ض ًا من اجلدول رقم ( )3ب�أن قيمة  P-valueبالن�سبة
ملتغري العقلية اجلماعية قد ظهرت بالرمز )***( ما يدل على وجود
�أثر معنوي كبري عند درجة الداللة . 001وذلك بانحدار وقدره .473
مما ي�ؤدي بالباحثني لقبول الفر�ضية البديلة بالن�سبة لل�شق الثاين
من الفر�ضية الأوىل.
يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للعقلية اجلماعية يف اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
ويدعم هذه النتيجة �أي�ض ًا جدول الت�أثريات الكلية حيث كان
الأثر الكلي للعقلية اجلماعية ي�ساوي � .688أي �أنه كل تغري مبقدار
 1يف العقلية اجلماعية ي�ؤدي �إىل تغري مبقدار  % 68يف اال�ستجابة
�أي �أن الأثر معنوي وقوي (.)Kline R. B.,2005
وهذه النتيجة منطقية وتتما�شى مع خ�صو�صية املجتمع
ال�سوري� ،إذ �إن الأ�شخا�ص الذين يفكرون بطريقة جماعية مييلون
نحو اال�ستجابة مثل هذه احلمالت ب�شكل كبري.
وتدعم نتيجة اختبار هذه الفر�ضية الدرا�سات ال�سابقة ،وذلك
فيما يخ�ص ال�شق الثاين منها وخا�ص ًة درا�سة (Amawate Et al ,
.)2019
2.2اختبار املتغري الو�سيط واملعدل:
ميكن حتديد طبيعة العالقة بني املتغريات امل�ستقلة واملتغري
التابع واملتغري الو�سيط واملعدل ،من خالل اختبار الت�أثريات
املبا�رشة وغري املبا�رشة والت�أثريات الكلية ،والتي ميكن اختبارها
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من خالل اختبار حتليل امل�سار  Path Analysisبا�ستخدام برنامج
.AMOS 24
حيث يكون املتغري و�سيط ًا بني متغريين يف حال كان املتغري
امل�ستقل ال ي�ؤثر ت�أثرياً معنوي ًا يف املتغري التابع ،لكنه ي�صبح م�ؤثراً
معنوي ًا عندما ي�ؤثر يف متغري ثالث يتو�سط العالقة بينهما.
ويكون املتغري ُمع ِّد ًال عندما يكون هناك ت�أثري يتجه من
املتغري امل�ستقل �إىل املتغري التابع لكن يختلف حجم الأثر عندما
يتجه من املتغري امل�ستقل �إىل املتغري املُع ِّدل ثم �إىل املتغري التابع.
. 1. 2اختبار املتغري الو�سيط (ال�شك):
ال يتو�سط (ال�شك جتاه حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية)العالقة
بني كل من (العقلية اجلماعية ،التفرد) ومتغري اال�ستجابة حلملة
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
حيث قام الباحثان باختبار هذه الفر�ضية من خالل االعتماد
على برنامج ( )SPSS AMOS 24ومبا �أن �أثر التفرد يف اال�ستجابة
غري معنوي ،اخترب الباحثان دور ال�شك كمتغري و�سيط بينهما ،حيث
كانت النتائج على ال�شكل التايل:
جدول()5
معامالت االنحدار للمسار

P

.C.R

.S.E

Estimate

***

-4.510

.069

.-310

التفرد

<---

ال�شك

.113

1.587

.047

.075

التفرد

<---

اال�ستجابة

***

11.984

.033

.397

ال�شك

<---

اال�ستجابة

المصدر :الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي على برنامج
()SPSS AMOS

وي�ستنتج الباحثان من اجلدول ال�سابق �أن متغري ال�شك قد
تو�سط العالقة بني متغري التفرد واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط
بق�ضية ،حيث �إن الأثر بني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع كان غري
معنوي ،وعندما تدخل متغري ال�شك ي�صبح الأثر معنوياً ،ويالحظ
الباحثان �أن الت�أثري �سالب ومعنوي بني التفرد وال�شك� ،أي �أنه كلما
زاد التفرد مبقدار  1تناق�ص ال�شك مبقدار .% 31
وباالعتماد على نتائج اجلدول رقم ( )5ي�ستطيع الباحثان
القول ب�أنه:
يتو�سط ال�شك العالقة بني التفرد واال�ستجابة حلملة الت�سويق
املرتبط بق�ضية.
حيث �أثبتت النتائج امل�ستخرجة من الربنامج �أي�ض ًا عدم
معنوية الأثر املبا�رش للتفرد يف اال�ستجابة ،حيث �أن قيمة  Pاخلا�صة
بالعالقة بينهما (� ) .113أي �أن الأثر غري معنوي.
ويف�رس الباحثان هاتني النتيجتني ب�أن الأ�شخا�ص الذين
يتميزون بالعقلية اجلماعية ،مييلون �إىل عدم ال�شك يف نوايا
�رشكة �سرييتل يف تطبيق حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،فيما
مييل الأ�شخا�ص الذين يت�صفون بالتفرد يف تفكريهم� ،إىل ال�شك
يف حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وهذه النتيجة تتوافق مع
الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة ( )Patel, et al, 2016التي خل�صت
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�إىل نتائج مفادها �أن ال�شك يزداد عند زيادة عدد احلمالت من هذا
النوع �أو عندما تكون هذه احلمالت جديدة بالن�سبة للزبائن كما
هو احلال يف �سورية ،وعند ا�ستهداف ه�ؤالء الزبائن بربامج توعية
فعالة ميكن �إنقا�ص ال�شك لديهم وبالتايل رفع ا�ستجابتهم حلمالت
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
 . 2. 2اختبار املتغري املعدل:
ال يعدل متغري درجة امل�شاركة �أثر (العقلية اجلماعية ،التفرد)
يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
قام الباحثان باختبار هذه الفر�ضية اعتماداً على برنامج
( ،)SPSS AMOS 24وكان �أثر التفرد يف اال�ستجابة غري معنوي،
وهذا يدل على � ّأن درجة امل�شاركة ال يعدل العالقة بينهما و�إمنا
يتو�سطها ،حيث �أ�صبح �أثر التفرد يف اال�ستجابة معنوي ًا عندما
تو�سطت درجة امل�شاركة العالقة بينهما  ،وكانت النتائج على ال�شكل
التايل:
جدول()6
معامالت االنحدار للمسار

P

.C.R

.S.E

Estimate

.018

2.363

.062

.146

التفرد

.113

1.587

.047

.075

التفرد

***

11.029

.037

.406

***

7.035

.054

.381

***

11.132

.042

.473

.012

2.516

.060

.151

درجة
امل�شاركة
العقلية
اجلماعية
العقلية
اجلماعية
العقلية
اجلماعية

وي�ستنتج الباحثان من اجلدول رقم ( )6ب�أن متغري درجة
امل�شاركة يعدل من الأثر بني متغري العقلية اجلماعية ومتغري
اال�ستجابة ،وذلك بناء على قيمة  p-valueحيث �إن الرمز (***) ي�شري
�إىل �أثر معنوي عند م�ستوى داللة معنوية ( ،) .001ومبا �أن القيمة
املقدرة يف الت�أثري بني العقلية اجلماعية واال�ستجابة كانت 47.3
 %وانخف�ضت �إىل  % 40.6عند �إدخال متغري درجة امل�شاركة،
ي�ستطيع الباحثان القول ب�أن متغري درجة امل�شاركة هو متغري معدل
للعالقة بني العقلية اجلماعية واال�ستجابة ،وتكون النتيجة على
ال�شكل التايل بالن�سبة ملتغري درجة امل�شاركة:
يعدل درجة امل�شاركة من �أثر العقلية اجلماعية يف اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
يتو�سط متغري درجة امل�شاركة العالقة بني التفرد واال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك اختبارات تنا�سب النموذج
املقرتح لطبيعة املتغريات املدرو�سة �أهمها اختبار  RMSEAلإعادة
حتديد النموذج ،يو�ضح اجلدول رقم( )7معنوية اختبار RMSEA
ح�سب خمرجات برنامج .Amos
الجدول ()7

< ---درجة امل�شاركة
<---

اال�ستجابة

<---

اال�ستجابة

اختبار  RMESA RESET Testإلعادة ضبط أو تحديد النموذج المقدر

PCLOSE

HI 90

LO 90

RMSEA

Model

.000

.604

.439

.519

Default model

.000

.507

.455

.481

Independence Model

< ---درجة امل�شاركة
<---

اال�ستجابة

<---

ال�شك

المصدر :من اعداد الباحثين بنا ًء على الدراسة الميدانية

نتائج التحليل االح�صائي على برنامج
حيث يعطي م�ؤ�رش اختبار  RMSEAقيمة مرتفعة ل�صالحية
النموذج املقدر ،مما ي�شري �إىل �صالحية النموذج ،ومتثيله ب�شكل جيد
للعالقة بني املتغريات ،مما مكّن الباحثني من اعتماد منوذج نهائي
للبحث على ال�شكل التايل:
Amos-24

الشكل ()2
نموذج البحث النهائي

المصدر :من إعداد الباحثين بنا ًء على الدراسة الميدانية
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املصادر واملراجع:

1.1هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية للعقلية اجلماعية يف
اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،حيث كانت قيم ة �P-val
 ueبالن�سبة ملتغري العقلية اجلماعية قد ظهرت بالرمز (***) مما يدل
على وجود �أثر معنوي كبري عند درجة الداللة  .001وذلك بانحدار
وقدره  .473والعالقة طردية و�إيجابية.
2.2ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للتفرد يف اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية حيث كانت قيمة  P-valueبالن�سبة
ملتغري التفرد ت�ساوي  .113وهي تدل على عدم وجود �أثر معنوي
بني التفرد واال�ستجابة بانحدار وقدره  .075وهو قيمة �صغرية جداً
�أي �أنه ال يوجد عالقة بينهما.
3.3يتو�سط ال�شك العالقة بني التفرد واال�ستجابة حلملة
الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ويالحظ الباحثان �أن الت�أثري �سالب
ومعنوي بني التفرد وال�شك� ،أي �أنه كلما زاد التفرد مبقدار  1تناق�ص
ال�شك مبقدار .% 31
4.4يعدل متغري درجة امل�شاركة العالقة بني العقلية اجلماعية
واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية حيث يثبط العالقة
بينهما حيث كانت قيمة ***(  )p-valueوت�شري �إىل �أثر معنوي عند
م�ستوى داللة معنوية ( ،) .001و�أن القيمة املقدرة يف الت�أثري بني
العقلية اجلماعية واال�ستجابة كانت  % 47.3وانخف�ضت �إىل 39.7
 %عند �إدخال متغري درجة امل�شاركة.
5.5يتو�سط متغري درجة امل�شاركة العالقة بني التفرد
واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية حيث �أثبتت النتائج
امل�ستخرجة من الربنامج عدم معنوية الأثر املبا�رش للتفرد يف
اال�ستجابة ،حيث �أن قيمة  Pاخلا�صة بالعالقة بينهما(� ) .113أي
�أن الأثر غري معنوي.

.11التوصيات:
1.1يو�صي الباحثان ال�رشكات الراغبة يف تطبيق الت�سويق
املرتبط بق�ضية ،الرتكيز على الأ�شخا�ص الذين يفكرون بالعقلية
اجلماعية ،والتو�سع بالقيام بحمالت ت�سويق مرتبط بق�ضية خمتلفة
ومتنوعة.
�2.2إقامة برامج بهدف ن�رش وتعزيز الوعي ب�رضورة التعاون
والتكافل من خالل امل�ساعدة يف حل الق�ضايا املجتمعية وا�ستهداف
�أ�صحاب العقلية املتفردة بها.
3.3تخفي�ض معدالت ال�شك املرافقة حلملة الت�سويق املرتبط
بق�ضية ،من خالل م�شاركة معلومات �أكرب مع الزبائن عن احلملة،
وتو�ضيح مقدار التربع الذي يتوجب على الزبون دفعه ،بالإ�ضافة
�إىل االهتمام بالتغذية العك�سية(.)Feedback
4.4التخفيف من �إ�رشاك الزبائن ذوي العقلية اجلماعية يف
الن�شاطات املرافقة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،واقت�صار عملية
�إ�رشاكهم فقط باختيار الق�ضية التي يرغبون بدعمها.
5.5الرتكيز على زيادة �إ�رشاك الزبائن ذوي العقلية املتفردة
يف حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،بهدف زيادة ا�ستجابتهم للحملة،
وذلك من خالل اختيار الق�ضية ،اختيار مقدار التربع.
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