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:الملخص
تتناول هذه املقالة تأثريات متغريات مستقلة مثل االتصال و صورة العالمة التجارية و جتربة العالمة التجارية و متغريات العالقة
 يهدف هذا البحث إىل فحص جترييب، و بناءا على ذلك.(اجلودة املدركة و الثقة) يف وفاء الزبائن من خالل رضاهم بالعالمة التجارية
 من زبائن العالمة التجارية103  إستنادا إىل البيانات اليت مت مجعها من.آلثار وفاء الزبائن يف سياق العالمات التجارية للسلع املادية
 متارس، تشري النتائج إىل أن املتغريات املستقلة. مت اختبار النموذج اهليكلي املفرتض باستخدام طريقة املعادالت اهليكلية.Danone
 البحث احلايل عن هذه املتغريات مفيد، عالوة على ذلك. من خالل وسيط رضا الزبائن،تأثري إجيايب و غري مباشر على وفاء الزبائن
 كما مت اقرتاح العديد من السبل ملزيد من البحث على، يف اخلامتة مت توفري بعض اآلثار املرتتبة عن البحث.جدا يف شرح هذه النتيجة
.املتغريات املتعلقة هبذه الدراسة
. الرضا و الوفاء، متغريات العالقة، صورة العالمة، اتصال العالمة:الكلمات المفتاحية
M30 M39:JEL تصنيف
Abstract :

This article examines the effects of independents variables such as communication,
brand image, brand experience, perceived quality and trust on customer loyalty
through brand satisfaction. Accordingly, this research aims at empirically
examining the effects of customer loyalty in the context of physical goods brands.
Based on data collected of 301 brand customers Danone, the hypothesized
structural model is tested using structural equation modeling. The results show that,
in addition to a direct effect, of independents variables have a positive and indirect
effect on customer loyalty, through the mediator of customer satisfaction. Existing
research on these constructs is useful in explaining this result. Some implications
are provided and several avenues for further research are suggested on this study.
Keywords: Brand communication, Brand image, Brand experience, Relationship variables,
Loyalty.
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المقدمة:
جيمع العلماء يف ميدان التسويق أن إتصال العالمة التجارية ميكن من نقل صورة معينة و توفري بعض الفوائد للزبائن الذين قد
يدركون هذه الفوائد و الصور بطرق خمتلفة ،مع ما يرتتب عن ذلك من مستوى الثقة و التجارب املمتعة و الرضا و الوفاء من قبل
الزبون .على هذا األساس و من أجل تطوير اسرتاتيجيات تسويقية مناسبة من املهم أن نفهم كيف يتطور شعور الوفاء للعالمة
التجارية ،باإلضافة إىل كيفية إدراك الزبائن لصورة العالمات التجارية .يف الواقع ،يقال إن االتصال التسويقي للمنظمة ميكن أن يؤدي
إىل تشكيل موقف مو ٍ
ات جتاه العالمة التجارية ،ففي الوقت الذي توصلت فيه األحباث السابقة إىل أن طرق االتصال التقليدية مثل
اإلعالن و الرتويج هلا أثر على سلوك الزبون ،فإن العديد من األحباث املعاصرة توصلت إىل وجود عالقة إرتباط بني اجلودة املدركة و
الثقة بالعالمة التجارية و أثرها على رضا و وفاء الزبون للعالمة التجارية [على سبيل املثا  :دراسة )1998( Frisou؛ دراسة

Harris

و  ،)4222( Goodeدراسة بن أشنهو ()4222؛ دراسة  Dengو آخرون ()4222؛ دراسة  Arikanو )4224( Guner؛ دراسة
 Fierroو آخرون ()4032؛ دراسة قريش ()4222؛ دراسة  Moreiraو آخرين ()4222؛ دراسة بن أشنهو و حاج سليمان
()4222؛ دراسة )4222( Kessas؛ دراسة محويت ( .])4222باملقابل ،جند أن القليل من األحباث اليت أجريت حول عالقة اتصال

العالمة و صورة العالمة مع رضا و وفاء الزبون [على سبيل املثا  :دراسة  Azizو آخرون ()2012؛ دراسة  Ariffو آخرون
()4222؛ دراسة  Chenو )4222( Tseng؛ دراسة )4222( Greve؛ دراسة  Balakrishnanو آخرون ()4222؛ دراسة Ansari
و )4222( Riasi؛ دراسة  .])4222( Pourdehghanيف هذه احلالة ،جيب االعرتاف باتصال العالمة التجارية و صورهتا و بالدور
الذي يلعبونه يف كسب رضا الزبون و وفاءه للعالمة التجارية.
تشري كل النقاط السابقة إىل جمموعة من املفاهيم األكثر تعقيدا يف جمال التسويق ،كمفهوم إتصال العالمة و صورة العالمة ،اجلودة
املدركة و جتربة العالمة و الثقة باإلضافة إىل الرضا و الوفاء اليت دائما ما كانت حمل جدل و نقاش بسبب عدم قدرة البعض على فهم
العالقة بينها و تفسري التداخل فيما بينها .و مع ذلك ،مل تقدم أي م ن الدراسات احمللية نظرة متكاملة لكل هذه السوابق يف إطار
واحد أي مل يتم دراستها ككتلة واحدة .يعتمد حبثنا على الدراسات السابقة لتطوير منوذج وفاء الزبون األكثر مشوال ،يدمج كل من
االتصاالت التسويقية و صورة العالمة و اجلودة املدركة و جتربة العالمة و الثقة و أثرها على رضا و وفاء الزبون للعالمة التجارية .من
أجل استكمال الدراسات السابقة ،مت تنفيذ هذا البحث يف قطاع االستهالك الواسع و بالتحديد يف جمال التغذية الزراعية الذي يتميز
بدرجة عالية من التنافسية ،حيث يتجلى ذلك يف سوق احلليب و مشتقاته يف اجلزائر مع العالمة  DANONEو الذي يتميز باملنافسة
الشرسة مع عالمات أخرى ( Nestletو  .)Soumamهذا ما دفعنا إىل تناول املوضوع لتحليل و تفصيل خمتلف جوانبه.
إشكالية الدراسة
لقد أصبح قطاع االستهالك الواسع يواجه حتديات كبرية يف السوق نظرا لشدة املنافسة و أيضا عدم التمييز بينها (تشاهبها) يف
السوق ،لذلك أصبح على عاتق رجل التسويق تبين اسرتاتيجية اتصالية متكنه من متييز عالمته التجارية عن العالمات املنافسة يف هذا
القطاع ،وكل ذلك يف سبيل حمافظتها على زبائنها و تعزيز العالقة معهم و كسب وفائهم ألطول مدة ممكنة .ذلك حيتم عليها زيادة
القدرة التنافسية ملواجهة العالمات املنافسة يف السوق اجلزائرية .يف هذه احلالة ،ميكن أن يصبح ترسيخ عالقة دائمة مع الزبائن هو
املفتاح الذي حيدد بقاء هذه املؤسسات من عدمه يف السوق ،و بالنظر إىل املزايا االقتصادية لالحتفاظ بالزبائن احلاليني بدال من
البحث عن زبائن حمتملني  ،هناك حاجة متزايدة لتلك املؤسسات لتحليل السوق من منظور الزبائن لتصميم منتج قادر على تلبية
توقعات الزبائن و دراسة العوامل املؤثرة على رضاهم و وفاءهم لعالمتها التجارية .على هذا األساس حناول من خالل هذه األطروحة
اإلجابة على اإلشكالية التالية:
ما مدى أثر االتاا التسويقي و العوامل السيكولوجية على وفاء الزبون للعالمة التجارية ؟

يف ظل املنافسة الشرسة اليت تعيشها املؤسسات ،تظهر جليا احلاجة املاسة لتطبيق منهج التسويق بالعالقات لضمان وفاء الزبون،
هذا ما أدى بنا إلعداد هاته الدراسة اليت هتتم بتوليد وفاء الزبائن للعالمة التجارية ،يندرج هذا املوضوع يف إطار ختصصنا األكادميي
وأولوياتنا البحثية إذ وبالرغم من وفرة دراسات أجنبية عدة مؤخرا إال أن موضوع وفاء الزبون والعوامل املؤثرة فيه بصفة عامة يتزايد أكثر
فأكثر ,إال أن تلك اليت ركزت على تأثري االتصال التسويقي على العالمة ه ي يف احلقيقة نادرة ،هلذا ارتأينا أن نعاجل هذا املوضوع و
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نربطه بواقع املؤسسات الناشطة بالسوق االستهالكي اجلزائري ،و توضيح الدور الفعال للمتغريات املدروسة يف معاجلة الصعوبات اليت
تواجهها املؤسسات يف اجلزائر يف جماهبة املنافسة و احملافظة على زبائنها أطول مدة ممكنة .لذلك تكمن أمهية هذا البحث يف دراسته
ألثر االتصال التسويقي للعالمة التجارية و صورهتا على وفاء الزبون و كذلك حماولة معرفة العوامل املؤثرة فيه (اجلودة املدركة ،الثقة،
جتربة العالمة و الرضا) ،لكوهنا من أهم العوامل املسامهة يف استدامة املؤسسة و ميكنها من حتقيق ميزة تنافسية هلا
هندف من خالل هذه الدراسة إىل اختبار العالقات السببية املوجودة بني حمددات وفاء الزبائن حبيث نركز على أمهية إتصال العالمة
التجارية و صورهتا يف الرفع من مسعة العالمة التجارية و املؤسسة و عالقاهتما مع اجلودة املدركة و الثقة و رضا و تكلفة التحول و
الوفاء.
لقد اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري أين مت التطرق إىل بعض الدراسات اليت تناولت العوامل املؤثرة يف أثر
االتصال على وفاء الزبون ،أما فيما خيص املنهج الثاين فقد كان امربيقي أين قمنا بدراسة تأثري اتصال العالمة و صورهتا الذهنية و
متغريات أخرى على وفاء الزبائن للعالمة  ،Danoneو اختبار جمموعة من الفرضيات.
لقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل قسمني ،قسم تناولنا فيه أدبيات الدراسة (النظرية و التطبيقية) و قسم آخر شرحنا فيه منهج الدراسة
امليدانية اليت أجريناها على عينة من الزبائن و قمنا باستخراج النتائج و حتليلها و التأكد من صحة الفرضيات ،و يف األخري قمنا بتقدمي
بعض النتائج و التوصيات النهائية للدراسات املستقبلية.
 .1المسح األدي و فرضيات الدراسة:
 1.1العالقة يين سياسة إتصال العالمة و رضا الزيون:
أشار  )1998( ،Duncan and Moriartyاالتصال هو النشاط البشري الذي يربط بني الناس وخيلق عالقات .فتلعب وظائف
االتصال مثل معىن صنع ووظائف التنظيم دورا مهما يف بناء عالقات العالمة التجارية  ،كما أشار باحثني إىل أن االتصاالت هتدف
بشكل أساسي إىل زيادة الوعي بالعالمة التجارية ،لتحسني مواقف العالمة التجارية و كسب الرضا و ثقة الزبون بالعالمة التجارية و
التأثري على سلوك الشراء و اختيار العالمة التجارية ( .)Zehir et al. 2011يوجد مفهومان عامان لرضا الزبائن يف األدبيات :الرضا
اخلاص باملعاملة والرضا الكلي أو الرتاكمي (Bolton and Drew, 1991؛ Cronin and Taylor 1994; Shankar et al.
 .)2003يف حني أن الرضا اخلاص باملعامالت قد يوفر معلومات تشخيصية حمددة حول لقاء منتج أو خدمة معينة ،إال أن الرضا
الرتاكمي (أي الرضا الذي يرتاكم عرب سلسلة من املعامالت أو لقاءات اخلدمة) هو مؤشر أساسي ألداء الشركة يف املاضي واحلاضر
واملستقبل (Bitner and Hubbert 1994؛ Oliver 1996؛  9)4222 ،Lam et al ،Rust and Oliver 1994على هذا
األساس نركز على الرضا الرتاكمي يف دراستنا ،و نشري إىل الرضا الرتاكمي على أنه رضا الزبائن يف هذه الدراسة .و قد أظهرت العديد
من الدراسات السابقة أن التواصل املباشر للعالمة التجارية ميكن أن يؤثر على رضا الزبائن عن العالمة التجارية ( Crosby and
1987 ،Stephens؛ Zehir et al. 2011؛  .)Sahin et al. 2011لذلك نقرتح فرضية البحث األوىل التالية:
ف:1.سياسة إتصال العالمة تؤثر إجيابيا على رضا الزبون بالعالمة.
 .1.1العالقة يين صورة العالمة و رضا الزيون:
صورة العالمة التجارية هي االنطباع العام يف ذهن املستهلكني الذي يتكون من مجيع املصادر .يطور املستهلكون ارتباطات خمتلفة
مع العالمة التجارية ،بناء على هذه اجلمعيات ( )les association à la marqueتشكل صورة العالمة التجارية .يتم تكوين صورة
عن العالمة التجارية على أساس التصورات الذاتية حلزمة اجلمعيات اليت ميتلكها املستهلكون حول العالمة التجارية .فرتتبط Volvo
بالسالمة كما ترتبط  Toyotaباملوثوقية .رأينا أن العديد من الدراسات امليدانية اليت أكدت العالقة بني صورة العالمة و رضا الزبون و
من بني تلك الدراسات نذكر :دراسة  Upamannyuو  )4222( Sankpalيف اهلند .وفقا لـ  Tuو آخرون ( )4224مت تقييم صورة
الشركة على أهنا سابقة مهمة لرضا الزبائن و وفائهم هلا ( ،)2011 ،Wuيف نفس السياق أظهر  Daviesوآخرون ( )4222وجود
عالقة إجيابية بني صورة العالمة التجارية للشركات و رضا الزبائن ،و أضاف الباحثني بأن  (1993( Selnesقد أشار بأن صورة
العالمة التجارية للشركات هلا أثر مباشر على الوفاء للعالمة التجارية ،و مع ذلك وجد  Daviesو  )2002( Chunأن صورة العالمة
التجارية للشركات كان هلا أثر غري مباشر على وفاء الزبائن للعالمة التجارية من خالل الرضا عندما يتم استخدام مسات الشخصية
لتصوير صورة العالمة التجارية للشركات يف وضع خارج اخلط ،لذلك رضا الزبائن هو حمرك مهم لوفاء الزبائن و جناح الشركات
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(  .)1997 ،Oliverكما أن الدراسة اليت أجراها Mohd Radzi ،Mohd Said ،Ramli ،Lahapو  )4222( Adli Zainيف
ماليزيا قد أثبتت صورة العالمة قد تؤثر على رضا الزبون .على هذا األساس ميكننا طرح الفرضية الثانية التالية:
ف :2.اتصال العالمة تؤثر إجيابيا على رضا الزبون.

 3.1العالقة يين الجودة المدركة و رضا الزيون يالعالمة:
وفقا لـ  )2002( Olsenتعرف اجلودة املدركة على أهنا التقييم العام للزبون حول املنتج و/أو جودة العالمة ،و مدى مطابقتها
للمعايري و وفائها بوعودها .يف نفس السياق أشار كل من ( )Linda-Ueltschy, et al, 2009 ،Prasuraman et al, 1988بإن
اجلودة املدركة هي يف الواقع مفهوم نسيب ألنه تتغري وفقا لتجارب و توقعات الناس هلا ،فضمن الدراسات اليت أجريت من طرف
 )4224( Olsenو الباحثني  Darsonoو  ،)4222( Junaediمت تناول العالقة بني املتغريين :اجلودة املدركة و الرضا (بن أشنهو،
 .)4222و وفقا لنتائج الدراسات اليت توصل إليها هؤالء الباحثني ،يوجد هناك عالقة إجيابية بني رضا الزبون و اجلودة املدركة ،و قد
أكدو على أن اجلودة املدركة هي من حمددات رضا الزبون .مما سبق ميكننا اقرتاح الفرضية الثالثة التالية:

ف :3.اجلودة املدركة تؤثر طرديا على رضا الزبون بالعالمة.

 1.1العالقة يين تجرية العالمة و رضا الزيون:
تعرف جتربة الزبون بأهنا نتيجة تفاعالت الزبون مع الشركة (أو

العالمة التجارية) (،Joy & al, 2003; Başer & Arslan, 2015

يوسف و بن أشنهو .)422. ،يف هذا الصدد أشار  Pine IIو  )2..2( Gilmoreبأن التجربة الناجحة متثل الشعور الفريد الذي ال
ينسى و حيس به الزبائن و يودون تكرارها واحملافظة عليها مع مرور الوقت و يروجون هلا حبماس .و قد ذكر  )2...( Schmittأيضا
بأنه عندما يتخذ املستهلكون قرارات عقالنية ،فإهنم يسرتشدون أو يتأثرون بالعواطف املتعلقة بتجارب استهالكهم السابقة و اليت
يكون لديهم رغبة يف تكرارها ( .)Moreira et al, 2017يعترب رضا الزبائن بأنه تقييم ما بعد االستهالك للشركة و/أو العالمة
التجارية و /أو عروضها )Oliver, 1980; Anderson & Sullivan, 1993; Başer & Arslan, 2015 ( ،و بالتايل ميكن
للزبائن أن يبنوا من خالله انطباعات إجيابية .لذلك ،تصور  Meyerو  )4222( Schwagerرضا الزبائن على أنه تراكم جتارب
متعددة للزبائن مع العالمة التجارية (يوسف و بن أشنهو .)422. ،و بالتايل كلما زادت جتربة العالمة التجارية للفرد ،زاد إلتزامه
العاطفي اجتاه هذه العالمة التجارية (  ،4222 ،Razaei et al 4222 ،Iglesias et al.حموتي و بن أشنهو .)422. ،و يف نفس
الصدد أقرت العديد من الدراسات االمربيقية إىل أن التجارب اجليدة اليت خيوضها الزبون مع العالمة التجارية تؤثر إجيابيا على رضاه
عنها و من تلك الدراسات :دراسة  Sahinو آخرون ( ،)4222و أيضا  Khanaو آخرون ( )4222يف ماليزيا ،و كذلك دراسة
 Rahmanو  ،)2015( Khanaو  )4222( Andajaniيف دولة إيران .كل الذي سبق يقودنا إىل افرتاض وجود عالقة ارتباط بني
جتربة الزبون مع العالمة التجارية و رضاه عنها .لذلك ميكننا اقرتاح الفرضية الرابعة التالية:
ف :4.جتربة اخلدمة تؤثر إجيابيا على رضا الزبون.
 1.1العالقة يين ثقة الزيون و رضاهم يالخدمات المقدمة:
لقد أشار Ashleyو  )422.( ،Leonardإىل أن املستهلكني ،يطورون الثقة يف العالمة التجارية على أساس املعتقدات اإلجيابية
حول توقعاهتم لسلوك املنظمة وأداء منتجات العالمة التجارية ( Sahinوآخرون .)4222 ،وفقا لنظرية التبادل االجتماعي (انظر
 ،)2.22 ،Blauإن تقييمات الثقة تؤثر تأثريا مباشرا على إدراكات الرضا ( Gwinnerو آخرون2..2 ،؛  Singhو
4222 ،Sirdeshmukh؛  Harisو  9)4222 ،Goodوقد توصل الباحثني  Yoonو  )4224( Kimيف دراستهم إىل وجود عالقة
بني ثقة الزبون بالعالمة التجارية و رضا الزبائن .و وفقا هلذه الدراسات،يظهر بأن ثقة الزبون بالعالمة التجارية له عالقة إجيابية مع
رضاهم عنها ( Ercisوآخرون .)4224 ،كل هذه التصرحيات تقودنا إىل اقرتاح الفرضية اخلامسة التالية:

ف :5.ثقة الزبون تؤثر طرديا على رضا الزبون بالعالمة التجارية.
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 1.1العالقة يين رضا الزيون يالعالمة و وفائهم لها:

وفقا لـ Songو  )4222( Yanوفاء الزبون يعرف بأنه "املشرتيات املكررة من قبل مشرتين من نفس العالمة التجارية اليت غالبا ما
تنتج عن رضا املشرتي و جتاربه اجليدة" .و قد أشار كل من  Sivadassو  )4222( Baker- Prewittإىل أن وفاء الزبائن للعالمة

التجارية يعترب من األهداف النهائية يف قياس رضا الزبائن .فكلما كان الزبون راضي بالعالمة التجارية خالل جتاربه السابقة معها يف
االستهالك كلما كان احتمال وفائه هلا كبري .لذلك ميكننا اقرتح الفرضية السادسة و األخرية التالية:

ف :6.رضا الزبون له تأثري إجيايب على وفائه للعالمة التجارية.

.3منهجية و طريقة اليحث:
للتحقق من منوذج الدراسة قررنا استخدام إستبيان موجه لزبائن العالمة  Danoneاليت تعترب عالمة رائدة بقطاع احلليب و مشتقاته.
عملية مجع البيانات استغرقت أربعة أشهر و للقيام بالتحليل االحصائي للبيانات اجملموعة اعتمدنا على برنامج  SPSS 25.0للقيام
بالتحليل االستكشايف كما اعتمدنا على برنامج  STATISTICA.08لتحليل املسار و اختبار الفرضيات الست املوضوعة يف الدراسة.
 .1.3خصائص عينة الدراسة:
جلمع البيانات اخرتنا عينة عشوائية من مستهلكي منتجات العالمة  ،Danoneالذين أجرينا معهم مقابالت مباشرة (وجه لوجه)
حبيث طلبنا منهم ملء استمارة حتتوي على جمموعة من الفقرات اليت نرمي من خالهلا إىل معرفة أهم العوامل املؤثرة على وفائهم للعالمة
حمل الدراسة .و قد بلغ عدد املستجوبني  222زبون الذين خلصنا خصائصهم الدميوغرافية يف اجلدول.29
جدول .1.الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
التكرار

بيانات دميوغرافية

()%

ذكور

136

45.18

إناث

165

54.81

األعمار

≤11
33-11

22
224

26.91
2292.

الدخل الشهري
( 1111دينار جزائري)

≤32
<33
03-33
<03
ابتدائي ،متوسط و ثانوي

22
422
22
22
22

4492.
22922
2292
22922
229..

املستوى لتعليمي

دراسات عليا

422

.2922

نوع اجلنس

(سنة)

مادر :من إعداد الباحث باالعتماد على 9)N=301( Excel

من اجلدول 3.يتبني أن عدد الذكور بلغ  ]%922922[ 222و اإلناث  9]%922922[ 222فيما يتعلق باألعمار فاملالحظ أن أغلب
العينة املدروسة كانت من الشباب الذين تقل أعمارهم أو تساوي 42سنة [أكثر من  ]%922و أن مستواهم التعليمي جامعي
[ .]%9.2أما فيما خيص الدخل الشهري فنالحظ أن  422زبون [أكثر من  ]%922يقل أجرهم عن 22222دج .نالحظ البيانات
اجملموعة تتعلق أغلبها من الشباب ألنه وقع اختيارنا على اجلامعيني بصفتهم من الفئات املستهلكة ملنتجات العالمة .Danone
 .1.3تفعيل المفاهيم و خصائص مقاييس القياس و نتائج التحليل االحصائ :
بعد القيام بتحليل االستكشايف للبيانات اجملموعة باستخدام برنامج  SPSS.25و ذلك للتح ّقق من اعتمادية فقرات االستمارة و
بأهنا قابلة للتحقيق و كذلك التأكد من أن مجيع الرتكيبات متعددة األبعاد حتصلنا على النتائج امللخصة يف اجلدول .4.و كذلك
استخدامنا برنامج  Statistica.08لنقوم بالتحليل العاملي التوكيدي و اختبار معنوية الفقرات و بأهنا قابلة للتحقيق (أنظر اجلدول)2.
و كذلك استخراج مؤشرات املطابقة ملعرفة مدى تقارب االجابات املتحصل عليها مع النموذج النظري.
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 1.1.3أدوات القياس و فقرات االستمارة:
لكي جنمع البيانات استخدمنا استمارة مت جتهيزها هلذه الدراسة ،و اليت قسمناها إىل قسمان :حيتوي القسم األول على فقرات
متغريات الدراسة أما القسم الثاين فيحتوي على البيانات االجتماعية و الدميوغرافية عن عينة الدراسة .مت توزيع الفقرات اليت دارت
حول العالمة  Danoneو اليت بلغ عددها  22على النحو اآليت :اتصال العالمة [ ،]2صورة العالمة [ ،]22اجلودة املدركة [،]2
جتربة العالمة [ ،]2و ثقة الزبون [ ،]2رضا الزبون [ ]2و أخريا وفاء الزبون [ .]22لإلجابة على الفقرات كان أمام املستجوبون
استخدام مقياس  Likertالسباعي الذي ينطلق من بالتأكيد غري موافق [ ]2إىل بالتأكيد موافق [.]2
 3.1.3نتائج تحليل األحادي اليعد و تحليل المكون الرئيس (:)ACP
من اجلدول 49يتبني لنا بأن نتائج حتليل مصداقية و ثبات فقرات االستبيان من خالل مؤشر ألفا كرونباخ (احتمال احلصول على
نفس اإلجابات من العينة) و أيضا بأن قيمة  KMOللمتغريات السبعة أكرب من  ،292وبالتايل فإن املتغريات يف حبثنا قابلة للتحقيق.
كما تكشف حتليالت املكون الرئيسي املطبقة أن مجيع الرتكيبات متعددة األبعاد .و قد تبني من اجلدول أن ألفا كرونباخ يفوق

292

(ما بني  2924و  .)29.24نالحظ أيضا أن املتوسط احلسايب لإلجابات هو أكرب من  292و هو يؤكد بذلك موافقة العينة على فقرات
االستبيان .االحنراف املعياري بدوره نتيجته جيدة (أقرب من  )292و تشري بأن أراء العينة غري متفاوتة حبيث تراوحت ما بني  2922و
 .2922كذلك بالنسبة الختبار  Fلـ Ficherكان معنوي و نفس الشيء بالنسبة للتباين املفسر ) V(Xهو أكرب ـ %22أي أن أكثر
من  %22من املتغريات فسرت من قبل النموذج.
جدول .1.حوصلة نتائج التحليل االستكشاف للييانات
لـF

التباين

ألفا

Ficher

املفسر

كرونباخ
α

33,75

58.1
6

,82

25,34

54,4
0

,90

1545
,5

10,35

64,9
0

,89

946,
61

,881

30,01

56,3
6

,84

672,
4

,838

1.5
2

9,47

66,9
2

,87

727,
6

,852

1.4
6

4,92

1,83

62,0
8

,912

1355
,1

,918

1.5
2

5,07

2

33,75

58.1
6

,82

775,
7

,916

1.6
4

4,51

22

)V(X

معياري
σ

متوسط

عدد

حسايب

الفقرات

775,
7

,832

1.6

4,84

2

,910

1.5
2

5,05

22

1.4
7

5,16

2

4,85

2
2

Bartl
ett
test

احنراف

KMO

املتغريات الكامنة

اتاا العالمة
COM

صورة العالمة
IMAGE

جودة مدركة
QUAL

جتربة العالمة
EXP

الثقة
CONF

الرضا
SATIS

الوفاء
FID

مادر :من إعداد الباحث باستخدام]N=301[ SPSS.23.

 1.1.3معايير المطايقة و التشيعات العاملية و اختيار التوزيع الطييع :
معايري املطابقة تقيس لنا مدى مطابقة النموذج املخترب مع النموذج النظري املقرتح ،نتائجه كانت مقبولة نوعا ما ،لكون أن
نتائج مؤشرات املطابقة كانت أقل من املتوسط يف العموم و أكدت حسن املطابقة هو متوسط .نالحظ أن حاصل قسمة الكي تربيع
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[ ،]chi²=4305,78على درجة احلرية هي [ ]df=1319هي حمصورة بني  4و  ]chi² /df = 3.26[ 2فهذا يدل على أن قيمتهما
جيدة و تشري إىل حسن املطابقة .كما نالحظ أن [ ]RMSEA=0.089تقرتب من اجملال [ ]2922-2922و أن مؤشرات املطابقة
املطلقة األخرى على غرار [ ،NNFI ،NFIو ]CFIبأهنا تقرتب من  292لذلك نقول أن مطابقة النموذج النظري مع التطبيقي هي
أقل من املتوسط.
و تشري بذلك إمكانية مطابقة نتائج العينة املختربة مع النموذج النظري .التشبعات العاملية تسمح لنا مبعرفة املقدار الذي تساهم
به الفقرات يف قياس املتغري الكامن املتعلق هبا ،تكون قيمته جيدة عندما يفوق  ،292أما مقاييس الشكل فإهنا تفيد يف معرفة توزيع
اإلجابات ما إذا كان طبيعي كون أن هذا األخري تسمح لنا من معرفة مدى صالحية الفقرات يف االختبار اإلحصائي للفرضيات .من
اجلدول 2.نالحظ أن قيم التشبعات  λiفاقت الـ %22و بالتايل الفقرات املستخدمة يف القياس كانت معربة و معنوية لكون  Pأقل من
 %2و اختبار  Tلـ  Studentكان معنوي و أكرب من  29.2بالنسبة جلميع التشبعات .بناءا على ما سبق نستنتج أن كل فقرات قد
سامهت بصورة جيدة يف قياس متغري النموذج النظري للدراسة أما بالنسبة ملقاييس الشكل كانت مشجعة حبيث أن معامل االلتواء
كانت أغلبها سالبة و قريبة من الصفر و تشري بذلك إىل أن اإلجابات مالت حنو املوافقة .أما معامل التفرطح فكان سالب هو اآلخر
و قريب من الصفر و بالتايل يؤكد التوزيع الطبيعي لإلجابات.

الجدول 3.فقرات االستمارة ،تشيعاتها و مقاييس الشكل.
فقرات االستبانة

التشبعات
λi

معامل
االلتواء

درجة
التفرطح

0,619

-0,622

0,468

أشعر إجيابية جتاه اإلعالن و الرتويج هلذه العالمة التجارية.

0,750

-0,690

-0,202

اإلعالن و الرتويج هلذه العالمة التجارية منفذ بشكل جيد.

0,675

-0,688

-0,374

إن الطريقة اليت تقدم هبا اإلعالنات و الرتوجيات للعالمة  Danoneتعجبين.

0,755

-0,509

-0,513

تعجبين اإلعالنات و الرتوجيات املقدمة من طرف العالمة .Danone

0,711

-0,518

-0,621

ال ميكن لإلعالنات املتعلقة بالعالمات التجارية املنافسة تقليل اهتمامي بشراء العالمة .Danone

0,458

-0,271

-1,043

أضن بان املعلومات و البيانات الكتابية املسجلة يف تغليف منتج العالمة  Danoneتتميز بأهنا واضحة و كافية

0,508

-1,044

0,172

إن تزويد العالمة  Danoneباملعلومات الالزمة لزبائنها هو أمر غاية يف األمهية.

0,352

-1,623

2,382

تتمتع العالمة  Danoneبسمعة جيدة يف السوق.

0,654

-1,746

3,269

العالمة  Danoneهي جذابة.

0,766

-0,833

0,280

العالمة  Danoneهي رائعة.

0,835

-0,816

0,313

سأقوم بنقل صورة إجيابية عن العالمة  Danoneإىل اآلخرين.

0,696

-0,560

-0,305

تتميز العالمة  Danoneبأهنا أصيلة و هلا تاريخ.

0,701

-0,962

0,504

العالمة  Danoneهلا هوية واضحة و هذا هو سبب تفضيلها من طرف العديد من املستهلكني

0,767

-0,779

-0,041

0,671

-0,684

-0,255

0,576

-0,466

-0,334

0,650

-0,876

0,004

0,686

-0,882

0,175

0,802

-1,042

0,542

0,846

-1,168

1,119

0,719

-1,018

0,781

0,748

-0,907

0,450

0,710

-0,781

0,209

0,738

-1,192

1,044

إمجاال جتربيت مع منتجات العالمة  Danoneكانت جيدة.

0,737

-0,804

-0,116

تسهر هذه العالمة قدر املستطاع على توفري املعلومات عن املنتج

0,814

-1,183

1,129

العالمة  Danoneهي راقية.
العالمة  Danoneهي رمز احلالة االجتماعية.

إن الشكل و األلوان اليت هي عليه تعبئة و تغليف هو جذاب و يعكس صورة العالمة . Danone

إن صورة العالمة  Danoneمتيّزها عن غريها من املنافسني.
عموما ،تتميز جودة منتجات العالمة  Danoneبأهنا ممتازة
تقدم هذه العالمة منتجات ذات جودة متفوقة.
تسعى هذه العالمة إىل تقدمي منتجات ذات جودة جيدة
أود أن أقول بأن جودة منتجات العالمة  Danoneهي واحدة من أفضل يف صناعتها.
عموما تتناسب جودة منتجات العالمة مع ما كنت أتوقعه منها.
عموما ،منتجات املقرتحة من طرف العالمة  Danoneتتوافق مع ما كنت أتوقعه منها.

[]EXP

جتربة العالمة

جودة مدركة []QUAL

صورة العالمة التجارية []IMAGE

اتاا العالمة التجارية []COM

أنا أتفاعل بشكل إجيايب مع اإلعالن و الرتويج للعالمة .Danone
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0,695

-0,785

0,065

أنا أعتقد بأن استهالك منتجات العالمة  Danoneهو أفضل من العالمات املنافسة األخرى.

0,520

-0,449

0,132

حسب جتربيت مع هذه العالمة أرى أهنا تسعى قدر املستطاع إىل تقدمي منتج يرقى إىل توقعات زبائنها.

0,668

-0,400

-0,709

0,623

-0,888

0,441

بصفة عامة ،أشعر بالثقة حنو العالمة .Danone

0,782

-0,791

-0,025

أعتقد أن الوعود املقدمة من طرف العالمة  Danoneهي موثوقة.

0,836

-0,988

0,805

جودة منتجات العالمة  Danoneصحية و توفر يل نوعا ما األمان.

0,703

-0,571

-0,044

أضن أن العالمة  Danoneصادقة مع زبائنها.

0,736

-0,799

0,432

عموما أنا راضي عن جودة منتجات العالمة .Danone

0,562

-0,700

0,079

ينتابين شعور جيد عندما استهلك منتجات هذه العالمة.

0,564

-1,166

0,598

يف العموم أنا مرتاح كون أن جتربيت جيدة مع العالمة .Danone

0,602

-0,900

0,251

أنا مسرور جبودة منتجات العالمة .Danone

0,659

-0,898

0,569

اختياري للعالمة  Danoneهو أمر صائب.

0,592

-0,886

0,413

سأقوم بنقل صورة إجيابية عن العالمة  Danoneإىل اآلخرين.

0,584

-0,860

0,232

لدي موقف إجيايب اجتاه العالمة .Danone

0,575

-0,770

0,089

سأكون دائما راض يف اختيار املنتجات اجلديدة املعروضة من طرف العالمة .Danone

0,599

-1,159

1,042

عموما أنا راضي عن جودة منتجات العالمة .Danone
أعتزم شراء منتجات العالمة  Danoneيف املستقبل القريب.

0,578

-0,831

0,272

0,636

-0,857

0,293

ال أعتزم شراء منتجات أخرى غري العالمة  Danoneيف املستقبل.

0,428

-0,157

-0,919

أنا أعترب العالمة  Danoneكخياري األول يف فئة صناعتها

0,640

-0,444

-0,609

يف املرة القادمة أنوي شراء منتج العالمة .Danone

0,743

-0,739

0,370

سوف أستمر يف وفائي للعالمة .Danone

0,689

-0,744

0,098

0,502

-0,007

-1,170

سأوصي بالعالمة  Danoneلألشخاص الذين ينصتون لنصيحيت.

0,649

-0,688

0,074

أرى أين أحصل على قيمة جيدة ألموايل اليت صرفتها لشراء منتجات العالمة .Danone

0,604

-0,461

-0,237

سأحاول عدم تغيري العالمة  Danoneبالعالمات املنافسة.

0,665

-0,387

-0,721

هناك احتمال كبري ألن أبقى ويف للعالمة .Danone

0,723

-0,713

-0,198

رضا الزبون

[]SATIS

ثقة

وفاء الزبون

[]FID

الوفاء []FID

عموما ،منتجات العالمة  Danoneتتوافق مع توقعايت.
[]CONF

MECAS

أنا على استعداد لدفع سعر أكثر من السعر املعروض من طرف املنتجات املنافسة املهم أشرتي العالمة

Danone

املصدر :من إعداد الباحث باستعمال برنامج 9)N=301( STAISTICA-.8-

 1.1.3معادالت االنحدار و النمذجة يالمعادالت الهيكلية:
لتحديد طبيعة العالقة بني متغريات منوذج الدراسة باستخدام طريقة املعادالت اهليكلية .بعد استخالص نتائج االختبار االحصائي
حتصلنا على

اليت تشري إىل معامالت االحندار (أنظر اجلدول .)2.يقيس املعامل شدة األثر الذي متارسه املتغريات املستقلة على

التابعة .قيمه حمصورة ما بني [ 29222و  ]0,759و أن اختبار  Tكان معنوي ( )P<0.05و أكرب من القيمة املطلقة لـ .29.2مما سبق
نستنتج أن كل االختبارات كانت معنوية و مقبولة .تلك النتائج متكننا من كتابة معادالت االحندار املتعدد لوفاء الزبون للعالمة
 .Danoneيتضح من املعادلة أن رضا الزبون ( )SATISاليت تلعب دور املتغري التابع تتأثر خبمس متغريات مستقلة و هي اتصال
العالمة ( )COMو صورة العالمة ( )IMAGEو اجلودة املدركة ( )QUALو التجربة ( )EXPRو الثقة ( )CONFو أن رضا
الزبون يؤثر يف وفاء الزبون للعالمة .Danone
الجدول .1.معامالت اإلنحدار و المعادالت الهيكلية []GLS-ML
اختبار
الفرضية

Prob
Level P

Statistic
T

Standard
Error ξ
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مقبولة

0,000

5,711

0,045

0,256

)(COM)-109->(SATIS

مقبولة

0,000

5,944

0,043

0,258

)(IMAGE)-110->(SATIS

مقبولة

0,000

2,329

0,044

0,103

)(QUAL)-111->(SATIS

مقبولة

0,000

8,934

0,044

0,389

)(EXPR)-112->(SATIS

مقبولة

0,000

18,209

0,037

0,667

)(CONF)-113->(SATIS

مقبولة

0,000

23,127

0,033

0,759

)(SATIS)-114->(FID

مقبولة

0,000

6,063

0,043

0,260

)(ZETA1)-->(SATIS

مقبولة

0,000

8,506

0,050

0,424

)(ZETA2)-->(FID

SATIS = 0,256.COM + 0,258. IMAGE + 0,103. QUAL+
0,389. EXPR + 0,667. CONF + 0,26
FID = 0,256. SATIS + 0,424

MECAS

معادلة رضا الزبون ()SATIS
معادلة وفاء الزبون ()FID

املادر :من إعداد الباحث باستعمال حزمة )N=301( STATISTICA-0.8-

 .0مناقشة النتائج :
بعدما قمنا بتحليل البيانات عن العينة املدروسة يف حماولة منا للتحقق من فرضيات النموذج النظري للدراسة (أنظر شكل )1.توصلنا

إىل أن كل الفرضيات مقبولة ،حبيث مت تلخيص النتائج يف اجلدول :4.نتائج اختبار الفرضيات اخلمس األوىل أوضحت وجود أثر
للمتغريات املستقلة املرتبطة بعالقة الزبون مع العالمة ( Danoneاإلتصال التسويقي ،صورة العالمة ،اجلودة املدركة ،جتربة الزبون مع
العالمة و ثقة الزبون) على رضا الزبون هبذه العالمة حبيث كانت نتائج اختبار  Tلـ  Studentمعنوية ( )T≥1.96، P≤0.05و
،
[
التوايل:
على
التأثري
شدة
كانت
،

،

،

] .تتوافق هذه النتائج مع دراسات سابقة على غرار :دراسة

 Shahinو آخرون ([ )4034إتصال العالمة] و  Casidyو  )2008( Wymerو دراسة  Ansariو )4032( Riasi
و  Karyoseو آخرون ( )4032و [صورة العالمة بنديويس] و دراسة  Harrisو  )4002( Goodو Pantouvakis

([ )4030اجلودة املدركة] و دراسة  Khanaو آخرون ( )4031و  Sahinو آخرون ( 4031بنديويس) و Moreira
وآخرين ([ )4032جتربة الزبون مع العالمة] و دراسة  Dengو آخرون ( )4030و محويت ([ )4032ثقة الزبون بالعالمة].
نستنتج من هذه النتيجة أنه عندما يكون للمؤسسة سياسة اتصال العالمة جيد و صورة إجيابية عن عالمتها يف ذهن الزبائن و جودة
مدركة إجيابية و يثق هبا و جتربة جيدة مع العالمة ،فإن الزبائن سيكونون أكثر عرضة لشراء منتجات العالمة و اإلحساس بالرضا
حنوها .كما نالحظ أن التأثري الكبري لعامل الثقة بني الزبون و العالمة هو مؤشر أفضل من تأثري سياسة االتصال و صورة العالمة و
اجلودة و التجربة على رضا الزبائن .و بناءا على ما تقدم نكون قد تأكدنا من صحة الفرضية اخلمسة.
و وفقا لنتيجة اختبار الفرضية السادسة أن رضا الزبون بالعالمة  Danoneقد أثرت إجيابيا على وفاء الزبون حمل الدراسة
 .)T≥1.96،تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات اليت أجراها كل من  :دراسة  Harrisو Good
(
( )4002و  Dengو آخرون ( )4030و  )4033( Kimو دراسة  Sahinو آخرون ( 4031بنديويس) و  Leeو
 )4032( Wongو  )4032( Pourdehghanو  )4032( Kadriو  Benachenhouو آخرون ( )4222اليت
توصلت هذه الدراسات أيضاَ إىل أن رضا الزبون يلعب دور املتغري الوسيطي بني متغريات العالقة و وفاء الزبون للعالمة و أن هناك أثر
غري مباشر لتلك املغريات من خالل رضا الزبون .و ذلك يدفعنا لقبول الفرضية السادسة.
الخاتمة:
لقد أشار العديد من الباحثني و من بينهم  Reichheldو  )2..2( Sasserو  )422.( Willsأن تكلفة اكتساب زبائن جدد
قد تكلف املؤسسة مخسة أضعاف من الزبائن املوجودين لديها ،و يف نفس السياق قال  )1997( Copacinoإن احنفاض عدد
الزبائن خبمسة باملائة قد خيفض أرباح املؤسسة بنسبة قد تصل إىل مخسون باملائة أو أكثر ،و يضيف نفس الكاتب أن املؤسسة
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(،Rasheed &, Abadi

بإمكاهنا تقليل تكاليف استغالهلا و نفقاهتا اإلمجالية و زيادة أرباحها من خالل امتالكها لزبائن خملصني
 .)4222و بالتايل توضح هذه اإلحصائيات إمكانية مسامهة اتصال العالمة التجارية وتأثريه على وقاء الزبون يف الرفع من إيرادات
املؤسسة و ختفيض تكاليفها ,بغية حتسني هوامش رحبها ،إذ أن ذلك يرجع حلساسية الزبائن الذين مييلون غالبا إىل اجلودة و الثقة و
اللذان ال ميكن التحسيس هبما إال من خالل سياسة اتصال ناجعة تكون مثرهتا وفاء الزبون للعالمة التجارية .و لقد كان هذا هو
هدف دراستنا هذه باقرتاح منوذج نظري حول تأثري اتصال العالمة التجارية على وفاء الزبون مدعمني إياه جبانب ببحث تطبيقي لدى
زبائن شركة  Danoneحملاولة اختبار العالقات املوجودة يف اجلانب النظري ،لذلك نقرتح اإلسهامات نظرية و العلمية فيما يلي:
اإلسهامات النظرية
لقد أولت األدبيات اهتماما كبريا للتأثري الذي تلعبه املتغريات السيكولوجية اليت تتمثل يف اتصال العالمة التجارية ،الثقة و اجلودة
املدركة يف بناء وفاء الزبائن للعالمة التجارية .كما بينت الدراسات النظرية الدور الكبري الذي يلعبه اتصال العالمة التجارية يف التأثري
على وفاء الزبون للعالمة التجارية و رضاه عنها .يف األدبيات ،اعتربت العديد من الدراسات متغري الثقة بالعالمة التجارية من بني
مؤشرات وفاء الزبون للعالمة التجارية ،و أنه إذا كانت هناك ثقة بالعالمة التجارية من طرف املستهلكني ،فإن ذلك سيجعلهم راضني
هبا ( Chaudhuriو 4222 ،Holbrook؛  Ercisوآخرون .)4224 ،كما توصلنا من خالل املسح األديب إىل أن جتربة الزبائن جتلب
رضا هذا األخري مما يؤدي إىل وفائه للعالمة التجارية (  Shankarو آخرون .)4222 ،Khana et al ،4222،عالوة على ذلك ،فإن
أفضل التجارب تؤدي إىل مشاعر و عواطف إجيابية بسبب أن املستهلك يرغب يف تكرار هذه التجارب اليت ال تؤثر فقط على رضا
الزبائن و لكن أيضا تؤدي إىل وفاء العالمة التجارية (محويت و بن أشنهو .)422. ،و لقد عملت هذه الدراسة على إدراج الدور
الوسيطي الذي تلعبه العالمة التجارية يف العالقة بني املتغريات السيكولوجية (كتغريات العالقة) و تشكيل وفاء الزبون للعالمة التجارية،
على الرغم من أن ثقة الزبون بالعالمة التجارية إضافة إىل اجلودة املدركة ميكن أن يؤثرا بصورة مباشرة على وفاء الزبون للعالمة
التجارية.
اإلسهامات التطييقية للدراسة
إن القيام بالدراسة امليدانية على الزبائن الذين قاموا بتكرار شراء العالمة  Danoneمكننا من احلصول على نتائج إحصائية هامة .يف
البداية التحليل العاملي االستكشايف أجريناه ألجل التأكد من سالمة الفقرات ،بعد ذلك قمنا بالتحليل التوكيدي الذي مكنتنا من
استنتاج جمموعة من النتائج اليت أكدت وجود جمموعة من العالقات املفسرة بني املتغريات املستقلة (سياسة اتصال العالمة ،صورة
العالمة ،اجلودة املدركة ،جتربة الزبون للعالمة و ثقته هبا) ،الوسيطية (رضا الزبون بالعالمة  )Danoneو املتغري التابعة (وفاء الزبون
للعالمة  .)Danoneكما أننا استخلصنا من الدراسة معادلتني بينتا قوة العالقة اخلطية بني متغريات مستقلة و اليت كانت عالقتها
إجيابية مع رضا الزبون .إن اختبار صحة الفرضيات مكننا من استنتاج بأن الفرضيات الستة املوضوعة يف البحث بأهنا صحيحة ،كما
بينت النتائج ،أن سياسة اتصال اليت تقوم هبا العالمة  Danoneو أيضا الصورة املدركة عن تلك العالمة قد أثرت إجيابيا على رضا
الزبون و أن أثرمها له أمهية أكثر من تأثري غري املباشر على وفاء الزبون من خالل رضا الزبون .كما أشارت النتائج أن التأثري األكثر
أمهية سجل بني الثقة و الرضا و أيضا بني هذه األخرية و وفاء الزبائن هلا.
محدودية اليحث
إن هذه الدراسة وككل دراسة ميدانية ليست كاملة وال ختلو من األخطاء ,مما يصعب من تعميم النتائج املتوصل إليها من العينة
على اجملتمع اجلزائري ,نظرا الختالف ظروف الدراسة على مستوى القطر الوطين.
اآلفاق المستقيلية
مبا أن هذه الدراسة حاولت إجياد منوذج نظري و تطبيقي لتأثري اتصال العالمة التجارية على وفاء الزبون و درست حالة زبائن شركة
 ,Danoneفأننا نأمل أن تكون منطلقا للدراسات األخرى املستقبلية اليت حتاول التوسع أكثر يف هذا امليدان ,سواء بتوسيع العينة ,أو
تطبيق أدوات هذا البحث على عينات أخرى ,أو اقرتاح أدوات حبثية جديدة تعود بالفائدة أكثر على تأثري اتصال العالمة التجارية
على وفاء الزبون.
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.10  العدد،0. جامعة بشار اجمللد، " جملة املؤشر للدراسات االقتصادية،)7102( ، بن أشنهو س م و حاج سليمان م ن دراسة إمربيقية باستخدام طريقة المعادالت:Djezzy  "دراسة املكونات املؤثرة على وفاء الزبون بالعالمة،)7101( ،م. بن أشنهو س. أطروحة دكتوراه جامعة تلمسان،"اهليكلية
." اختبار جترييب مع زبائن العالمة إفري: "الدور الوسيطي للرضا يف حتديد وفاء الزبون للعالمة التجارية،)7102( ، بن أشنهو سيدي حممد جامعة بشار9471-410.ص. ص،0. العدد،0. اجمللد.جملة البشائر االقتصادية
 دراسة حالة زبائن اخلطوط اجلوية: " تأثري جتربة العالمة و الرضا بالعالمة على وفاء الزبائن،)7102( ، محويت صاحل و بن أشنهو سيدي حممد جامعة تلمسان.001 -040.ص. ص،17  العدد،01. اجمللد،MECAS  جملة." اجلزائرية
. أطروحة دكتوراه جامعة تلمسان،" "دراسة اهلوية االجتماعية و املماثلة بالعالمة التجارية يف حتقيق والء الزبون،)7102( ، قريش ب-
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