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المستخمص
تناولت الدراسة دور استراتيجيات المزيج الترويجي في تسويق خدمات الياتف السيار
لشركات (زين – أم تي إن – سوداني) في محمية ود مدني الكبرى في السودان .إذ تمثمت
مشكمة الدراسة في أن ىناك العديد من شركات االتصال تتنافس فيما بينيا لكسب أكبر عدد من
العمالء باتباع برامج ترويجية وتقديم عروض مرضية لممستفيدين من خدماتيا .من ثم كيفية
معرفة برامج المزيج الترويجي التي تستخدميا شركات االتصال في استقطاب عمالء ليذه
الشركات ومدى رضائيم عن الخدمات المقدمة ليم .وىدف البحث إلى دراسة عناصر المزيج
الترويجي لقطاع االتصال و توضيح دور استراتيجيات وبرامج المزيج الترويجي في مجال
اءا عمي ذلك
تسويق خدمات االتصال ،وكذلك أىميتيا في كسب رضا العمالء واستقطابيم .بن ً
تمت صياغة ثالثة فروض وىي أن ىناك تشابو بين عناصر المزيج الترويجي لشركات
االتصال ،وكذلك تم افتراض أن برامج المزيج الترويجي الفعالة تؤدي إلي جذب أكبر عدد من
العمالء لمشركة المعينة ،والفرضية األخيرة ىي أن ىناك رضا من قبل العمالء تجاه برامج المزيج
الترويجي المقدمة من الشركة .ولذ تُ اتباع اٌّنهج اٌىصفي اٌتحٍيٍي ودراسة اٌحاٌة ،واعتمدت
الدراسة عمى بيانات ثانوية وأولية ،إذ تمثمت البيانات الثانوية في الكتب والمراجع وتقارير
وجمعت البيانات األولية عن طريق أداة االستبيان
الشركات والدراسات السابقة والمقاالت العمميةُ ،
ومن ثَم تحميميا باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية .أىم النتائج التي توصمت
إلييا الدراسة تتمثل في أن ىناك تشابو في عناصر المزيج الترويجي بالنسبة لشركات االتصال
التي تعمل في السودان ،وأن برامج تنشيط المبيعات ليا األثر األكبر في استقطاب العمالء
لشركات االتصال في السودان ،وأن برامج المزيج الترويجي الفعالة التي تتبعيا شركات االتصال
تؤدي إلى جذب أكبر عدد من العمالء ،وباإلضافة إلى رضا العمالء تجاه برامج المزيج
الترويجي المقدمة من قبل شركات االتصال .من أىم توصيات الدراسة ىي ضرورة االىتمام
بأنشطة تنشيط المبيعات لمحفاظ عمى المشتركين وتشجيعيم و جذب مشتركين جدد ،والقيام
بدراسات في سموك المستيمك وعاداتو الشرائية قبل تصميم برنامج المزيج الترويجي ،واالىتمام
بتطوير عالقات العمالء والزبائن وخمق برامج ترفييية تجمع الشركة مع عمالئيا من حين آلخر
توطيدا لمعالقة ،وأخي اًر األخذ بالمفيوم الحديث لمتسويق في ممارسة كافة األنشطة التسويقية.
 /1المقدمــــة
يعتبر التسويق عممية تستيدف تسييل عممية تبادل السمع والخدمات واالفكار التي تقوم بيا
منظمات أو أفراد في بيئة ديناميكية من خالل آلية تعتمد التخطيط الوظيفي لمختمف السمع
والخدمات المرغوبة ،و تحديد أسعارىا و طرق توزيعيا و وسائل الترويج المناسبة لمتعريف بيا،
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وذلك من أجل تحقيق أىداف األطراف جميعيا و ىم المستيمكون و المنتجون و المسئولون عمى
حد سواء ( ،القريوتي2001 ،م ).
ينطوي المزيج التسويقي عمى توليفو من االستراتيجيات الخاصة بالمنتج  ،السعر  ،والترويج و
التوزيع والتي يمكنيا خمق مبادالت مرضية لألفراد المستيمكين و محققة لألىداف التنظيمية في
آن واحد( ،عزام وآخرون2008 ،م).
تستخدم معظم االستراتيجيات الترويجية العديد من العناصر مثل اإلعالن ،العالقات العامة،
النشر ،تنشيط المبيعات و البيع الشخصي لتصل إلى األسواق المستيدفة ،ويطمق عمي ىذا
المزيج من العناصر بالمزيج الترويجي .والمزيج الترويجي المناسب ىو ذلك الخميط من
األنشطة الترويجية الذي تعتقد اإلدارة بقدرتيا عمي مقابمة حاجات السوق المستيدف وتحقيق
األىداف العامة لمشركة .وكل ما زاد مقدار المخصصات المالية لكل عنصر من عناصر ىذا
المزيج كمما دل ذلك عمي تزايد الدور الذي يمعبو ىذا النشاط الترويجي في تحقيق األىداف
العامة لمتسويق لمشركة ككل( ،الصحن وعباس.)2004 ،
 /2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1/2التسويق :
التسويق ىو تمك الوظيفة التنظيمية والتي تتكون من مجموعة من العمميات الخاصة بخمق
والتعريف بتوصيل القيمة لممستيمكين وكذلك إدارة العالقات مع ىؤالء المستيمكين بالطرق التي
يكون من شأنيا تحقيق كل من أىداف الشركة وأىداف جميع األطراف ذات المصمحة والمخاطرة
منيا( .كوتمر.)2013 ،
أوضح الصحن وعباس ( )2004أن التسويق ىو الوسيمة التي من خالليا تتم المواءمة بين
اإلمكانات المادية لممنشأة وبين احتياجات المستيمك.
أما عبد الفتاح ( )2001فقد عرف التسويق عمى أنو ىو الذي يعنى بتوجيو تدفق السمع
والخدمات من المنتج لممستيمك النيائي أو إلى مستعمل السمعة أو الخدمة ،وىو النشاط الذي
بواسطتو تتصل السمع المنتجة باألسواق التي تحتاجيا .
وأورد كل من الصحن و عباس (2004م) أن النشاط التسويقي ىو عممية التخطيط وتنفيذ
التصور المتغير و الترويج والتوزيع لألفكار والمنتجات والخدمات وذلك إلتمام عمميات التبادل
التي تشجع أىداف األفراد وكذلك المنظمات.
 2/2المزيج التسويقي :
عبارة عن مجموعة من الجيود المتعددة التي تتفاعل مع بعضيا البعض وتمتزج بحيث تشكل
خطة كاممة مع السياسات – اإلجراءات – األدوات – الموازنة بحيث يؤدى تطبيقيا إلى تحقق
أىداف معينة  .وعمى الرغم من أن المستيمك ينظر إلي المزيج التسويقي عمى أنو مجيود
متكامل فإنو يتكون من أربعة عناصر متميزة ىي( :المنتج  ،السعر ،الترويج  ،التوزيع)( ،عزام
وآخرون2008 ،م).
أوضح كوتمر ( )2013أن مفيوم المزيج التسويقي والذي يضم كل من المنتج ،والسعر،
والمكان ،والترويج ،ىو مفيوم عمى المستوى الجزئي وليس عمى المستوى الكمي ،ويمكن أن
يكون ىناك أكثر من مزيج تسويقي لممنشأة الواحدة في حالة تعدد منتجاتيا .وأن المزيج التسويقي
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ىو مجموعة الخطط والسياسات والعمميات التي تمارسيا اإلدارة التسويقية بيدف إشباع حاجات
ورغبات المستيمكين ،وأن كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي يؤثر ويتأثر بالعنصر اآلخر.
أورد معال ( )2005أن المزيج التسويقي يشير إلى العرض التسويقي الكمي الذى سوف يقدم
إلي السوق المستيدف .حيث أن ىناك مجموعة أخرى من العوامل التي تؤثر في الق اررات
التسويقية إال أنيا ال يمكن السيطرة عمييا من قبل المنظمة ومن بين ىذه العوامل التشريعات
والقوانين والعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية وغيرىا.
ومن المعموم أن االستراتيجية التسويقية تتضمن اختيار السوق المستيدف وتطوير المزيج
التسويقي الذى يشبع احتياجات ىذا السوق ويعرف السوق بأنو مجموعة من المستيمكين أو
المنظمات التي ترغب الشركة في عمل مبادالت تسويقية معيا .والبد أن تتوافر الرغبة ليذه
المجموعة من األفراد والمنظمات في المنتجات والخدمات التي تقدميا الشركة كما تكون ىذه
الرغبة مدعومة بالقدرة عمى الشراء وأيضاً بسمطة اتخاذ قرار الشراء من مجموعة أو أكثر من
المستيمكين المحتممين ويمثل السوق المستيدف والتي تقوم الشركة بتوجيو برامجيا التسويقية
إلييم ( ،كوتمر ،2013 ،الصميدعي.)2004 ،
ويتكون المزيج التسويقي من أربعة مكونات أساسية هي :
.1المنتج  Productىو كل شيء مادي ممموس أو غير ممموس ،يتمقاه الفرد من خالل
عمميات التبادل .بمعنى أن المنتج عبارة عن حزمة من خصائص ممموسة وغير ممموسة تنطوي
عمى فوائد أو منافع وظيفية واجتماعية ونفسية (أي تطوير المنتج أو الخدمة أو الفكرة التي
سوف تقوم المنظمة بمبادلتيا)( .كوتمر.)2013 ،
.2السعر : Price
قد يعرف السعر بأنو القيمة التي يدفعيا المستيمك لبائع السمعة أو الخدمة لقاء الحصول عمييا،
أو ىو تمك القيمة التي تم تحديدىا من قبل البائع ثمناً لسمعتو أو خدمتو ،ويعرف أيضاً عمى أنو
فن ترجمة قيمة السمعة أو الخدمة في وقت ما إلى قيمة نقدية .وعندما يدفع المستيمك ثمن ًا لسمعة
أو لخدمة يشترييا فمن يحصل في مقابل ىذا الثمن عمى السمعة أو الخدمة فحسب ،بل سيحصل
أيضاً عمى كل ما يقدم مع السمعة من خدمة واصالح وصيانة  ،كما سيحصل عمى اسم وعالمة
تجارية مشيورة  ،وسيحصل عمى شروط مناسبة لمدفع( ،الصميدعي.)2004 ،
 .3التوزيع :Place
ويشير إلى كيفية الحصول عمى المنتج أو الخدمة أو الفكرة في السوق المستيدف وذلك إلتمام
عممية التبادل .كذلك فإن التوزيع يشير إلى الكيفية التي تصل بيا السمع أو الخدمات إلى العميل
المرتقب في المكان والوقت المناسبين والكيفية التي تضمن إدراكيا وضمان عممية التبادل من
جانب المستيمك أو المشتري الصناعي وىو يشمل أنشطة النقل والمناولة والتخزين ...الخ.
(خميفة.)2012 ،
 .4المكان:Place
يقصد بالمكان  :منفذ التوزيع أو قناة التوزيع أو مسمك التوزيع  ،حيث يعتبر التوزيع من
العناصر الرئيسية لمتسويق  ،والذي ييدف إلى إيصال السمع أو تقديم الخدمات من منتجييا إلى
طالبييا .ومن البدييي أن منتجات أي منشأة ال بد من أن تكون متاحة لمزبائن والعمالء ومن
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خالل قنوات التوزيع المعمومة ليم بالضرورة وفي المواقع التي تسيل الحصول عمييا وطبقاً
لطبيعة تمك المنتجات وطبيعة واحتياجات وعادات مفردات السوق المستيدفة.
ونظ اًر ألىمية استراتيجية التوزيع في تحقيق أىداف منشآت األعمال والتي تمكنيا من تحقيق
البقاء واالستم اررية ثم النمو فاالزدىار ،البد من الوصول إلى األسواق المستيدفة وذلك باختيار
دقيق لقنوات التوزيع المالئمة ،بغرض تسويق المنتجات إلى األسواق المستيدفة وفي سبيل
ت حقيق ذلك فإنو يمزم المؤسسة دراسة وتحميل البيئة التسويقية التي تعمل فييا لمعرفة عوامل
التأثير الرئيسية فييا ومن ثم تحديد االستراتيجية المالئمة لمتوزيع المباشر أو غير المباشر.
(الصميدعي و العالق.)2004 ،
 .4الترويج :Promotion
يعرف الترويج بأنو " التنسيق بين جيود البائع في إقامة منافذ لممعمومات وفي تسييل بيع السمعة
أو الخدمة أو في قبول فكرة معينة " وىو أحد عناصر المزيج التسويقي ( ،المنتج ،والسعر،
والتوزيع ،والترويج) .ويعبر عن كيفية االتصال بالسوق المستيدف ،وذلك بغرض إتمام عممية
التبادل ،وىو أحد عناصر المزيج التسويقي الذي يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر عمى اقناع
المستيمكين المستيدفين بأن ما يتم الترويج لو من سمع أو خدمات ىو القادر عمى اشباع
حاجاتيم ورغباتيم وأذواقيم ووفق إمكاناتيم وقدراتيم االقتصادية .يتغمب الترويج عمى مشكمة
جيل المستيمك بتقديم المعمومات عن المشروع  ،السمعة (أو الخدمة ) ،العالمة التجارية ،
األسعار ،استخدامات السمعة (أو الخدمة) كما يتغمب النشاط الترويجي عمى تردد المستيمك
بالعمل عمى إقناعو وخمق الجو النفسي المالئم والذي من خاللو يتقبل المستيمك ما يقدم إليو من
سمع وخدمات ( ،كوتمر ،2013 ،الصميدعي.)2004 ،
يشتمل الترويج عمى عمميات أتصال ،تستيدف التأثير عمى المستيمك المستيدف ،الستمالة
سموكو الشرائي ،ويتم الترويج بأساليب كثيرة ومتعددة ،ومن أبرزىا اإلعالن والدعاية التجارية
والبيع الشخصي ووسائل تنشيط المبيعات ،واذا نظرنا إلى الترويج من وجية نظر المستيمك،
فإنو يعتبر مصد اَر رئيسياَ لممعمومات التخاذ ق ارراتو االستيالكية ،كما أنو ومن خالل الترويج
أيضاَ يتم تكوين صورة ذىنية وايجابية عن الشركة ومنتجاتيا وماركاتيا التجارية لدى المستيمك،
وذلك يساعد عمى زيادة المبيعات ،وتعزيز المكانة التنافسية لمشركة بين مثيالتيا في السوق.
(الصميدعي و العالق.)2004 ،
 3/2أهداف الترويج:
أن الترويج ىو شكل من أشكال االتصال بالمستيمكين  ،ومن خاللو يتم إيصال المعمومات
المناسبة إلييم والتي تدفعيم وتشجعيم عمي اختيار ما يناسبيم من السمع والخدمات التي يقومون
بشرائيا ،لذلك يمكن أن يحقق الترويج مجموعة من األىداف حيث يعمل عمى:
 .1إمداد المستيمك الحالي والمرتقب بالمعمومات عن السمعة وخصوصا عند تقديم سمع
جيدة ألنو يتضمن خمق المعرفة لدى المستيمك عمى ىذه السمعة ويشجعو عمى
تجربتيا.
 .2إقناع المستيمكين المستيدفين والمحتممين بالفوائد والمنافع التي تؤدييا السمعة أو
الخدمة مما يؤدي إلى إشباع حاجاتيم ورغباتيم.
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 .3تذكير المستيمكين بالسمعة او الخدمة والحصول عمييا وىذا يتم بالنسبة لمسمع القائمة
والموجودة في السوق ،حيث يحتاج المستيمك الذي يشتري السمع أصالً إلى تذكيره
بين فترة وأخرى  ،وكذلك المستيمكين ذوي المواقف واآلراء اإليجابية لدفعيم لشراء
السمعة  ،وبالتالي يعمل الترويج عمى تعميق درجة الوالء نحو السمعة وقد يمنعيم من
التحول إلى السمع المنافسة.
 .4تغير اآلراء واالتجاىات السمبية لممستيمكين في األسواق المستيدفة إلى آراء واتجاىات
إيجابية مما سيسيم إيجابا في تحقيق األىداف المرجوة.
 .5إثارة االىتمام بالسمعة وخصوصاً في حالة وجود سمع منافسة حيث يتم توضيح المزايا
التي تتمتع بيا السمعة مع غيرىا من السمع المنافسة.
 .6اتخاذ قرار الشراء والذي يعتبر الغاية النيائية لمترويج  ،أو االستمرار بالشراء بكميات
أكبر.
(كوتمر ،2013 ،الصميدعي والعالق.)2004 ،
 5/2وظائف الترويج :
لمم ْنتِج عمى حد سواء
أو
لممستيمك
اء
و
س
الوظائف
من
العديد
تحقيق
إلى
الترويجية
تيدف العممية
ُ
ومن أىم ىذه الوظائف :
 .1خمق الرغبة لدى المستيمكين وتذكيرىم بما يرغبون فيو وما يحتاجون إليو من خالل
التأثير عمى مشاعرىم وآرائيم .
 .2تقديم المعمومات إلى المستيمكين عن السمعة الجديدة وما تقدمو من إشباع وتعريف
المستيمكين بأسعارىا وأحجاميا وغيرىا من خصائص السمعة .
 .3يحقق آمال الناس وتطمعاتيم إلى حياة كريمة من خالل استخدام السمع المختمفة التي
تطور من حياتيم الشخصية .
 .4زيادة المبيعات أو المحافظة عمى حجم كبير منيا .
 .5إنقاذ المنتجات من االنحدار وايجاد استعماالت جديدة ليا .
 .6تقديم سمعة جديدة وتعريف المستيمكين بالمزايا المبتكرة التي تقدميا .
 6/2عناصر المزيج الترويجي Elements of promotion mix:
ويتغمب الترويج عمى مشكمة جيل الزبون بتقديم المعمومات عن السمعة أو الخدمة،
العالمة التجارية ،األسعار ،كما يتغمب النشاط الترويجي عمى تردد الزبون في الشراء،
وذلك بالعمل عمى إقناعو وانشاء الجو النفسي المالئم الذي من خاللو يقوم الزبون
بتفضيل ما يقدم إليو من سمع وخدمات( .كوتمر ،2013 ،الصميدعي والعالق، 2004 ،
الصحن و عباس.)2004 ،
ويتكون المزيج الترويجي من عدد من العناصر أىميا :
 -1اإلعالن
 -2تنشيط المبيعات
 -3البيع الشخصي
 -4التسويق المباشر
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 -5العالقات العامة
 -6الدعاية
 -1اإلعالن  :Advertisingوىو " وسيمة غير شخصية لتقديم األفكار أو السمع أو الخدمات
بواسطة جية معمومة ومقابل أجر مدفوع "  ،ويمثل اإلعالن جيداً من جانب المعمن إلقناع
المستيمك والتأثير عمى سموكو في السوق وتوجيو ىذا السموك في اتجاىات محددة تتفق وأىداف
المشروع  ،واإلعالن في مجال الصناعة والتجارة ييدف أساساً إلى تحقيق مبيعات من سمعة أو
خدمة يقدميا المشروع لمسوق( ،الصميدعي.)2004 ،
 -2تنشيط المبيعات  :Sales promotionويسمى أيضا ترويج المبيعات  ،وىو النشاطات
التسويقية التي تحفز المستيمك عمى شراء السمع والخدمات ،مثل معروضات البضائع واليدايا
والعينات التي تقدم لمجميور ،والمؤتمرات والمعارض التي تقدم فييا وسائل اإليضاح إلبراز مزايا
السمعة أو الخدمة لممستيمك ،وغيرىا من مجيودات البيع التي ال تتكرر بشكل دوري وال تعد
بمثابة روتين عادي  ،ويساعد ترويج المبيعات عناصر المزيج الترويجي األخرى عمى تأدية
الميام الموكمة ليا( ،الصحن و عباس.)2004 ،
 -3البيع الشخصي  :Personal sellingوىو اتصال شفيي من خالل المحادثة مع وأحد أو
أكثر من المشتركين المحتممين من أجل إقناعيم بعممية الشراء  ،حيث تعتبر ميمة البيع
الشخصي األساسية ىي التوفيق بين سمع وعمالء معينين من أجل تحويل الممكية بصورة أو
أخرى  ،أي البحث عن العمالء المناسبين لمسمع المناسبة.
ويعتبر البيع الشخصي من أكثر طرق الترويج فاعمية وأكثرىا تكمفة في نفس الوقت  ،وذلك
العتماده عمى االتصال بشخص واحد في لحظة واحدة وبالتالي صياغة الرسالة اإلعالنية لكي
تالئم احتياجات ىذا الشخص وتحقيق اليدف من القيام بعممية االتصال( ،خميفة.)2012 ،
 -4التسويق المباشر  :Direct marketingيعرف التسويق المباشر عمى أنو " نظام
تسويقي متفاعل يستخدم واحد أو أكثر من وسائل اإلعالن إلحداث استجابة أو – و تبادل يمكن
قياسيما في أي ظرف "  ،حيث يركز عمى التسويق الذي يؤدي إلى الحصول عمى استجابة
مباشرة يمكن قياسيا  ،أي الحصول عمى طمب من العميل  ،وىنا يمكن أن يسمى بتسويق
الطمب المباشر  ،ومن أىم أدواتو الكتالوجات والبريد والياتف والتسويق اإللكتروني .
 -5العالقات العامة  :Public relationsعرفتيا جمعية العالقات العامة األميركية بأنيا
نشاط أي صناعة أو أتحاد أو ىيئة أو مينة أو حكومة أو أي منشأة أخرى في بناء وتدعيم
عالقات سميمة منتجة بينيا وبيت فئة من الجميور العمالء أو الموظفين أو المساىمين  ،أو
الجميور بوجو عام لكي تحور سياساتيا حسب الظروف المحيطة بيا وشرح ىذه السياسة
لممجتمع.
كما عرفيا حجاب و وىبي ( )2009بأنيا عممية مستمرة تقوم بيا ادارة المؤسسة لمفوز بثقة
مستخدمييا ومستيمكي منتجاتيا وخدماتيا والجميور عموما لمتفاىم معيم جميعا .لمعالقات العامة
أىداف وىي:
 -1تعزيز ثقة الرأي العام بإمداده بالمعمومات الصحيحة الموقوتة عن خدمات ومشروعات
المنظمة.
تكوين صورة ذىنية طيبة لممنظمة لدى الجميور الخارجي .
-2
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 -3نشر الوعي بأىمية الخدمات التي تقدميا المنظمة عمى مستوى جميور عمالئيا
والمستوى الوطني.
دعم العالقة بين المنظمة واألجيزة األخرى
-4
دعم العالقات اإلنسانية بين جموع العاممين بالمنظمة .
-5
تنمية المستوى الثقافي واالجتماعي لمعاممين بالمنظمة.
-6
 -6الدعاية:Publicityىي المعمومات التي تنشرىا الشركات والمشاريع والييئات الرسمية وغير
الرسمية بقصد كسب ثقة الجميور  ،وتتخذ الدعاية عادة قالباً "إخبارياً" أي نشر بيانات من
شأنيا أن تدعم مركز المعمن في نظر الجماىير وال يدفع أي مقابل لقاء ىذه المعمومات وانما يتم
ذلك مجاناً لما تحويو من أخبار يرى صاحب وسيمة النشر أنيا تيم القارئ( ،عبيدات.)2004 ،
 7/2العوامل المؤثرة عمى اختيار المزيج الترويجي :
تأخذ الشركات بعين االعتبار عدد من العوامل عند تطوير مزيجيا الترويجي منيا :
 /1نوع سوق المنتج :والتي إما أن تكون أسواق صناعية أو أسواق المستيمك النيائي ،ويختمف
بينيا ترتيب أدوات الترويج  ،فالشركات التي تتعامل مع أسواق المنتج النيائي تيتم أساساً
باإلعالن ثم تنشيط المبيعات ثم الوسائل األخرى  ،أما الشركات التي تتعامل مع األسواق
الصناعية فتيتم أوالً بالبيع الشخصي ثم تنشيط المبيعات  ،وبينما يعتبر اإلعالن أقل أىمية من
البيع الشخصي في تمك األسواق إال أنو ال يزال يمعب دو اًر ىاماً فييا .
 /2استراتيجية الجذب مقابل الدفع :حيث تتضمن استراتيجية الدفع جميع النشاطات التسويقية
التي يمارسيا المنتج والتي تعتمد بشكل أساسي عمى رجال البيع وتنشيط التجارة والموجية إلى
الوسطاء في القناة التسويقية من أجل دفعيم لطمب المنتج وترويجو إلى المستخدمين النيائيين ،
أما استراتيجية الجذب فتتضمن جميع النشاطات التسويقية التي يمارسيا المنتج والتي تعتمد
بشكل أساسي عمى اإلعالن وتنشيط المبيعات والموجية لممستخدمين النيائيين لحثيم عمى طمب
السمعة من الوسطاء والتالي دفع الوسطاء لطمب السمعة من المنتج .
 /3المرحمة التي يمر بها المستهمك من حيث الجاهزية لمشراء :حيث تختمف فاعمية األدوات
الترويجية باختالف المرحمة التي يمر بيا المستيمك من حيث الجاىزية لمشراء ،ومراحل جاىزية
المشتري تتدرج كالتالي ،اإلدراك ،المعرفة ،االقتناع ،الطمب ،واعادة الطمب ،فمثالً اإلعالن
والعالقات العامة أكثر أىمية في مرحمة اإلدراك ،وعند المعرفة يؤثر اإلعالن والبيع الشخصي
بشكل أكبر ،وفي مرحمة االقتناع يؤثر البيع الشخصي أكثر ،وىكذا .
 /4مرحمة دورة حياة المنتَج :حيث تمر السمعة عادة بأربع مراحل ىي التقديم والنمو والنضج
واالنحدار ،ويكون لكل عنصر من عناصر الترويج أىمية مختمفة حسب المرحمة التي يمر بيا
المنتج ففي مرحمتي التقديم والنمو يكون األكثر أىمية اإلعالن والعالقات العامة ،وفي مرحمة
النضج تنشيط المبيعات ثم اإلعالن ،وفي مرحمة االنحدار تكون ىناك أىمية لتنشيط المبيعات
بدرجة كبيرة( .الصحن و عباس 2004م).
 8/2الدراسات السابقة:
 /1دراسة الزاكي ( :)2005تناولت الدراسة أثر استخدام استراتيجيات المزيج التسويقي في أداء
منشآت االسمنت ( دراسة حالة مصنع أسمنت عطبرة ) حيث ىدفت الدراسة إلى إبراز أىمية
اتباع االستراتيجيات التسويقية المختمفة وكذلك تحديد الخصائص من حيث ( السعر/

Egypt . J. of Appl. Sci., 30 (8) 2015

294

الجودة/الوفرة ) لتمبية احتياجات و رغبات المستخدمين و كذلك تقديم التوصيات عمى ضوء
نتائج الدراسة تساعد عمى تحسين االستراتيجيات التسويقية و إثراء المكتبات األكاديمية.
و توصمت الدراسة إلى أن تبني استراتيجيات و برامج المزيج التسويقي يؤدي لزيادة الكفاءة و
جذب العمالء و يمبي احتياجات و رغبات المستيمكين وتحقيق األىداف المرجوة ألن المستيمك
السوداني يركز عمى السعر أكثر من الخصائص األخرى ،كما أن عدم وفرة المنتج المحمي و
تشابو خصائصو مع خصائص المستورد يؤدي إلى انتقال المستيمك إلى المنتج المستورد ،كما
يعتبر عدم استغالل الطاقة بالكفاءة المطموبة من أىم األسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار منتج
االسمنت المحمي.
 /2دراسة غالم اهلل ( :) 2005تناولت المزيج التسويقي لشركة روتانا لمصوتيات و المرئيات
بالسعودية دراسة تقويمية .حيث ىدفت الد ارسة إلي دراسة ضعف األداء التسويقي و توفير
العائدات و معرفة أبعاد المشكمة و أسبابيا و تقديم الحمول لتمك المشكمة.
وتوصمت الدراسة إلي أن الجميور المستيدف يتقبل تصميم منتجات روتانا لكنو يرى أن سعرىا
مرتفع ويريد أن يشترى تمك المنتجات من معارضيا و أنو يقصد أن يكون الترويج لتمك
المنتجات عبر التمفزيون السيما أن ىذا الترويج عبر التمفزيون دائماً يكون في شكل فيديو كميب
لذلك أوصت الدراسة بأن يعاد النظر في سعر المنتج عمى أن يتم التركيز عمى الترويج عبر
التمفزيون و التركيز في بيع المنتجات عبر معارض روتانا ،كما أوصت الدراسة بضرورة إقناع
إدارة الشركة بتطبيق التسويق الحديث بجدية ،و كذلك أوصت بتحديد أنشطة التسويق المختمفة
في إدارة واحدة عمى أن تتبع تمك اإلدارة ألعمى جية تنفيذية في الشركة.
 /3دراسة أحمد ( :)2009تناولت أثر الترويج عمى تسويق خدمة الياتف السيار في السودان
( دراسة حالة شركة سوداني لمياتف السيار ) حيث ىدفت الدراسة إلي معرفة سوق خدمات
الياتف السيار في السودان و معرفة المزيج الترويجي األمثل ومدى تأثير اإلعالن ،إضافة إلى
معرفة مستوى رضا المستيمك ودوافع استيالكو لمخدمة ،فضال عن معرفة المشكالت التي
تعترض تسويق خدمة الياتف السيار وكيفية زيادة فاعمية عممية الترويج .وخمصت الدراسة إلى
نتائج أىميا أن اإلعالن اإلذاعي و التمفزيوني لو أثر كبير في انتشار خدمات الياتف السيار،
بينما لم يقدم اإلعالن عبر اإلنترنت إضافة تذكر النتشار خدمات الياتف السيار ،كما إن قسم
خدمات المشتركين ساىم في توفير معمومات واجابات الستفسارات المشتركين و االىتمام بيم.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منيا ضرورة تقديم خدمات تراعي رضا المشترك في المقام
األول عن طريق دراسة حاجاتو وما يتوقعو من الخدمة من إشباع لتمك الحاجات ،وكذلك
االستمرار في ميزة زيادة الرصيد عند إعادة الشحن لخدمة الدفع المقدم في بعض األوقات مثل
عطمتي الجمعة والسبت .وأخي ار االىتمام باليدايا والجوائز كوسيمة ترويجية وذلك لمتابعة
المنافسين ولجذب مشتركين جدد وتشجيع المشتركين السابقين عمى استخدام الخدمة.
 / 4دراسة تيمان وآخرون ( :)2010والتي تناولت تأثير الدخل في تحديد نوع اإلعالن
وكذلك التعرف عمى العوامل التي تؤثر في تحديد نوع اإلعالن الترويجي .تم إتباع المنيج
الوصفي والتحميمي وتم جمع البيانات عن طريق أداة االستبيان ومن ثم معالجتيا إحصائيا.
وقد توصمت الدراسة إلى أنو ال توجد عالقة بين نوع اإلعالن والدخل ،وكذلك أن الرسالة
اإلعالنية القصيرة المكررة ذات أثر أكبر في تشجيع المستيمكين في اإلقبال عمى الشراء،
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وأخي ار غياب دور مؤسسات اإلعالن في القيام باي د ارسات تسويقية عن سموك المستيمك
وعاداتو ومعتقداتو ومستويات دخمو .و تضمنت الدراسة تفسيرات لمنتائج واختتمت بتوصيات
منيا ،عمى المعمنين القيام بدراسة سموك المستيمك وعاداتو وتقاليده ودخمو قبل تصميم
الرسالة اإلعالنية ،وكذلك عمى المعمنين البحث عن وسائل حديثة تمكن من توصيل
المعمومة إلى نطاق واسع من المستيمكين دون اإلخالل بالنظم والضوابط األخالقية ،وأخي ار
عمى منتجي اإلعالنات تحديث إنتاجيم اإلعالني حتى يواكب التطورات الحديثة في كافة
مناحي الحياة وبما ال يتعارض مع قيم وثقافة المجتمع.
 /3منهجية البحث:
في ىذا الجزء سيتم تناول مشكمة البحث ،والفروض ،واألىداف ،واألىمية ،فضال عن مجتمع
وعينة البحث وطرق جمع البيانات واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميميا ومن ثم
مناقشتيا.
 1/3مشكمة البحث:
ىنالك عدد من شركات االتصال في السودان مثل (زين – أم تي إن – سوداني) والتي تتنافس
فيما بينيا ،وتسعى كل شركة منيا لكسب أكبر عدد من العمالء باتباع برامج ترويجية وتقديم
عروض مرضية لممستفيدين من خدماتيا .وعميو يمكن بمورة مشكمة البحث من خالل األسئمة
التالية :
 /1ماىي برامج المزيج الترويجي التي تستخدميا شركات االتصال ؟
 /2م ا ا ا ااا ىا ا ا ا او دور با ا ا ا ارامج الما ا ا ا ازيج الترويج ا ا ا ااي الت ا ا ا ااي تس ا ا ا ااتخدميا ش ا ا ا ااركات االتص ا ا ا ااال ف ا ا ا ااي
استقطاب عمالء جدد؟
 /3م ا ا ا ااا ى ا ا ا ااو م ا ا ا اادي رض ا ا ا اااء العم ا ا ا ااالء ع ا ا ا اان با ا ا ا ارامج الما ا ا ا ازيج الترويج ا ا ا ااي المقدم ا ا ا ااة م ا ا ا اان
قبل ىذه الشركات؟
 2/3فروض البحث:
 /1ىن ا ا ا ا ا اااك تش ا ا ا ا ا ااابو ف ا ا ا ا ا ااي عناص ا ا ا ا ا اار الما ا ا ا ا ا ازيج الترويج ا ا ا ا ا ااي الت ا ا ا ا ا ااي تس ا ا ا ا ا ااتخدميا شاا ا ا ا ا ااركات
االتصال.
 /2ب ا ا ا ا ارامج الم ا ا ا ا ازيج الترويجا ا ا ا ااي الفعالا ا ا ا ااة لشا ا ا ا ااركات االتصا ا ا ا ااال تا ا ا ا ااؤدى إلا ا ا ا ااى جا ا ا ا ااذب أكبا ا ا ا اار
عدد من العمالء.
 /3ىن ا ا ا اااك رض ا ا ا اااء م ا ا ا اان قب ا ا ا اال العم ا ا ا ااالء تج ا ا ا اااه با ا ا ا ارامج الما ا ا ا ازيج الترويج ا ا ا ااي المقدم ا ا ا ااة م ا ا ا اان
تمك الشركات.
 3/3أهداف البحث:
يي ا ا ا ا اادف ى ا ا ا ا ااذا البح ا ا ا ا ااث إل ا ا ا ا ااى د ارس ا ا ا ا ااة عناص ا ا ا ا اار الما ا ا ا ا ازيج الترويج ا ا ا ا ااي لقط ا ا ا ا اااع االتص ا ا ا ا ااال
(اليواتف السيارة ) وذلك من خالل األىداف التفصيمية التالية:
 /1توضيح دور برامج المزيج الترويجي في مجال تسويق خدمات االتصال.
 /2توضا ا ا ا ا اايح دور ب ا ا ا ا ا ارامج الما ا ا ا ا ا ازيج الترويجا ا ا ا ا ااي لمشا ا ا ا ا ااركات االتص ا ا ا ا ا ااال فا ا ا ا ا ااي اس ا ا ا ا ا ااتقطاب
العمالء.
 /3توضيح مدى أىمية برامج المزيج الترويجي في كسب رضاء العمالء.
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 4/3أهمية البحث:
تنبع أىمية ىذه الدراسة من دور خدمات االتصال في دفع عجمة التنمية االقتصادية لما يخمقو
ىذا القطاع من وظائف وفرص عمل لقطاع عريض من السكان  .باإلضافة لدور قطاع
االتصال في تسييل عمميات تبادل السمع والخدمات والتجارة عموماً فضالً عن الخدمات األمنية
والتعميمية والترفييية .
كما أن مساىمة قطاع االتصال في دعم الناتج المحمي (  )GDPمعتبرة إذ أن نسبة الضريبة
عمي المحادثات الياتفية .%30
 5/3مجتمع البحث:
يتمث ا ا ا اال مجتم ا ا ا ااع العين ا ا ا ااة ف ا ا ا ااي س ا ا ا ااكان محمي ا ا ا ااة ود م ا ا ا اادني الكب ا ا ا اارى م ا ا ا اان ى ا ا ا اام ف ا ا ا ااي س ا ا ا اان
18وحتى 65سنة.
ولتحديد حجم عينة البحث لمشتركي خدمات الياتف السيار لسكان محمية ود مدني الكبرى تم
تحديد إجمالي السكان في محمية ود مدني الكبرى من سن 18إلى  65سنة () N = 323877
(( الجياز المركزي لإلحصاء ،الخرطوم.)2012 ،
و باستخدام المعادلة التي تعتمد عمى إجمالي المجتمع
N = N/1+N*D2
 = nحجم العينة
 = Nحجم المجتمع
باعتبار  D = 0.07بالتالي
 = Dالضبط اإلحصائي
N = 323877/1+323877*(0.07)2 = 204
N = N/1+ND2 = 323877/1 + 323877(0.07)2 = 323877
 6/3أداة البحث:
فيما يختص بأداة البحث والمتمثمة في االستبانة فقد تم التشاور مع الخبراء في ىذا المجال من
األساتذة والباحثين ذوي الخبرة والكفاءة المينية والمختصين في عمم اإلحصاء و اإلدارة في
جامعة الجزيرة ،حيث تم أخذ عدد ( )53مبحوث لممسح التمييدي لمعرفة مدى تطابق النتائج مع
فرضيات البحث ،ومن ثم استخدام اختبار (ألفا كورنباخ) كأداة بغرض قياس االتساق الداخمي
ألسئمة االستبيان والتعرف عمى درجة ثبات إجابات المبحوثين ،وقد بمغت قيمة ألفا كورنباخ
 28.0مما يشير إلى دقة األسئمة في اختبار إجابات العينة.
 7/3األساليب اإلحصائية:
بعد الحصول عمى البيانات األساسية ليذه الدراسة عن طريق أداة االستبيان ،تم تحويل ىذه
البيانات إلى رموز رقمية وادخاليا في الحاسب اآللي ،ومعالجتيا باستخدام برنامج الحزمة
اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) (SPSSلمحصول عمى نتائج يمكن من خالليا التحقق من
صحة الفرضيات المختمفة ،ودعم العديد من النقاط التي وردت في الجزء األول من البيانات،
ولدراسة العالقات االرتباطية بين متغيرات البحث لتحديد وجود عالقة معنوية بينيا تم استخدام
اختبار). (Chi-square
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إحصائية كاي تربيع  )χ(2تحسب من خالل المعادلة:
/ Erc

بحيث :

2

)∑ C (Orc - Erc

R

∑ = )χ(2

التكرار المشاىد في الصف  rوالعمود Orc = c
التكرار المتوقع في الصف  rوالعمود Erc = c
ونرفض فرض العادم القائال بعادم وجاود عالقاة باين المتغيارين إذا كاان مساتوى المعنوياة
أقل من .Sig < 0.05
 /4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:
في ىذا الجزء سوف يتم تحميل البيانات األولية التي تحصل عمييا الباحث من واقع الدراسة
الميدانية ،وعمى ضوء ىذه البيانات تتم اإلجابة عن أسئمة الدراسة ومن ثم اختبار الفرضيات.
تم استخدام برنامج التحميل اإلحصائي ( )SPSSلتحميل البيانات التي تم الحصول عمييا من
خالل استمارة االستبيان ،باستخدام الجداول التك اررية والنسبية إضافة إلى اختبار ) (X2مربع
كاي لدراسة العالقة بين بعض متغيرات الدراسة.
 1/4مــــــــدى تشــــــــابل عناصــــــــر المــــــــزيج الترويجــــــــي المســــــــتخدمة مــــــــن قبــــــــل شــــــــركات
االتصال:
يقوم ىذا البحث عمى فرضية تشابو عناصر المزيج الترويجي التي تستخدميا شركات االتصال.
وقبل تناول ىذه الفرضية البد من التمييد ليا ولمتبقي فرضيات الدراسة ببعض اإلحصائيات
التي توضح نصيب كل شركة ،وىي معمومات ميمة عن سوق االتصال في السودان والجدول
رقم ( )1يوضح نصيب كل شركة من ىذه الشركات في سوق االتصال في السودان.
جدول ( )1الشركة التي يتعامل معها المبحوثين:
زين

الشركــــة

التكرار

العينة

62

30.2

88

سوداني

30

إم تي إن

11

زين  +سوداني

3

زين +إم تي إن

سوداني +إم تي إن

زين  +سوداني  +إم تي إن

المجموع

3
8

205

المصدر :جمعت وحسبت من نتائج المسح الميداني.)2015( ،

42.9
14.6
504
1.5
1.5
3.9

%100

من الجدول أعاله نجد أن  %42.9من أفراد العينة أكدوا أنيم يتعاممون مع شركة زين مقابل
 %30.2مع شركة سوداني و  %14.6مع إم تي إن و  %3.9من أفراد العينة أفادوا بأنيم
يتعاممون مع كل الشركات .ومن خالل ىذه اإلحصائية يالحظ أن شركة زين تستحوذ عمى
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النصيب األكبر من حصة سوق االتصال وتمييا شركة سوداني ،ثم تأتي شركة إم تي إن
بعدىما.
جدول ( )2مدى وجود فروقات بين شركات االتصال في المزيج الترويجي المستخدم:
قيمة X2

درجة الحرية

المعنوية

تنشيط المبيعات

5.973

6

0.426

التسويق المباشر

7.710

الدعاية

5.300

اإلعالن

المتغير

9.388

البيع الشخصي

6

9.388

العالقات العامة

6
6
6

5.973

6

0.153
0.153
0.260
0.426
0.506

المصدر :جمعت وحسبت من نتائج المسح الميداني.)2015( ،
من الجدول أعاله نالحظ عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين شركات االتصال في كل
المتغيرات تحت االختبار وىي اإلعالن ،وتنشيط المبيعات ،والبيع الشخصي ،والتسويق المباشر،
والعالقات العامة ،وأخي اًر الدعاية .وىذه النتيجة اإلحصائية تعضد الفرضية األولى والتي تنص
عمى تشابو عناصر المزيج الترويجي التي تستخدميا شركات االتصال .وىذا الوضع ال يجعل
العميل يفاضل بين شركات االتصال المختمفة عمى اساس برامج المزيج الترويجي المستخدمة،
ويمكن أن يعود التفضيل إلى اسباب أخرى غير برامج المزيج الترويجي.
 2/4دور برامج المزيج الترويجي لشركات االتصال في استقطاب العمالء:
يقوم ىذا البحث أيضا عمى فرضية ثانية وىي أن برامج المزيج الترويجي الفعالة لشركات
االتصال تؤدي إلى جذب أكبر عدد من العمالء.
جدول ()3عناصر المزيج الترويجي لشركات االتصال و التي تجذب العمالء
االعالن
تنشيط المبيعات
البيع الشخصي
التسويق المباشر
العالقات العامة
الدعاية
كل ما ذكر
المجموع

السبب

التكرار
31
53
11
12
21
34
43
205

النسبة
15.1
25.9
5.4
5.8
10.2
16.6
21.0
%100

المصدر :جمعت وحسبت من نتائج المسح الميداني.)2015( ،
يالحظ من الجدول ( )3أن غالبية أفراد العينة أفادوا بالدور الكبير الذي تمعبو برامج تنشيط المبيعات
في جذب العمالء في قطاع االتصال إلى الشركة التي يتعامل مع الزبون .ثم تأتي الدعاية بنسبة 16.6%
من أفراد العينة وبعدىا اإلعالن بنسبة  15.1%وتشكل الدعاية واإلعالن مع بعضيما نسبة  31.7%من
العينة المبحوثة مما يدل عمى أىميتيما في جذب العمالء نحو شركات االتصال .بينما يالحظ دور كل من
التسويق المباشر والبيع الشخصي بالنسبة ألفراد العينة إذ شكمت نسبتييما  5.8%و  5.4%عمى التوالي
مما يدل عمى عدم اىمية ىذه العناصر بالنسبة ألفراد العينة المبحوثة بالمقارنة مع عناصر اخرى مثل تنشيط
المبيعات والدعاية واإلعالن.
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جدول ( )4برامج المزيج الترويجي الفعالة تؤدي إلى جذب العمالء
اإلجابة

أوافق بشدة

التكرار

النسبة

33

16.1

126

أوافق

10

نوعا ما

21

ال أوافق

15

ال أوافق بشدة

205

المجموع

61.4
5.0

10.2
7.3

%100

المصدر :جمعت وحسبت من نتائج المسح الميداني.)2015( ،
عند قراءة الجدول ( )4نجد أن نسبة  61.4%من عينة الدراسة يوافقون بشدة عمى أن برامج المزيج
الترويجي التي تستخدميا شركات االتصال في السودان تؤدي إلى جذب العمالء ،وىي نسبة معتبرة ،وتزداد
داللتيا عندما نضيف ليا نسبة الذين يوافقون عمى ان برامج المزيج الترويجي الفعالة تؤدي إلى جذب
العمالء بالنسبة لشركات االتصال والتي تبمغ  ،16.1%وتصير جممة نسبة الموافقون بشدة والموافقون
 77.5%وىي تمثل أكثر من ثالث أرباع عينة الدراسة .وبذلك يمكن القول أن برامج المزيج الترويجي
لشركات االتصال ليا دور كبير في استقطاب العمالء .وىذه الخالصة تقودنا إلى قبول الفرضية الثانية والتي
تقول أن برامج المزيج الترويجي الفعالة لشركات االتصال تؤدي إلى جذب أكبر عدد من العمالء .ولكن
لمتأكيد عمى صحة قبول الفرضية سيتم تعضيد ىذه النتائج اإلحصائية البد من دراسة العالقة االرتباطية بين
كل من المزيج الترويجي الفعال وزيادة العمالء باستخدام اختبار كاي تربيع .)χ(2
جدول ( )5العالقة بين برامج المزيج الترويجي الفعالة وزيادة عدد العمالء
قيمة )χ(2

13.04

درجة الحرية df

مستوى المعنوية sig

6

0.024

المصدر :جمعت وحسبت من نتائج المسح الميداني.)2015( ،

من الجدول ( )5نجد أن معنوية  )χ(2والتي بمغت ( )0.024تشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
المتغيرين .وبالتالي سنقبل الفرضية الثانية لمدراسة وىي أن برامج المزيج الترويجي الفعالة لشركات االتصال تؤدي
إلى جذب أكبر عدد من العمالء.
 3/4مدى رضاء العمالء من برامج المزيج الترويجي المقدمة من قبل شركات االتصال:
الفرضية الثالثة واألخيرة ليذه الدراسة ىي أن ىناك رضاء من قبل العمالء تجاه برامج المزيج الترويجي
المقدمة من تمك الشركات.

جدول ( )6مدى رضا العمالء من برامج المزيج الترويجي لشركات االتصال:
راضي تماماً
راضي
نوعا ما
غير راضي
غير راضي تماماً
المجموع

اإلجابة

المصدر :جمعت وحسبت من نتائج المسح الميداني.)2015( ،

التكرار
84
53
41
16
11
205

النسبة
41
26
20
8
5
%100
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يالحظ من جدول ( )6والمتعمق بدرجة رضا عمالء شركات االتصال في السودان عن برامج المزيج
الترويجي التي تستخدميا .وقد كانت نسبة إجابات الراضون اإلجمالية بمغت  67%وىي نسبة معتبرة وتشير
إلى أن ىناك رضا بين أفراد العينة لبرامج المزيج الترويجي ليذه الشركات .وفي المقابل فإن مجموع غير
الراضين عن برامج المزيج الترويجي تمثل نسبة ضئيمة من عينة المبحوثين وىي في مجمميا حوالي 13%
ولذلك يمكن القول بقبول الفرضية الثانية ،ولكن البد من تعضيد ىذه الخالصة بمزيد من نتائج التحميل
اإلحصائي وبخاصة العالقة االرتباطية بين المتغيرات وسيتم ذلك من خالل من دراسة العالقة االرتباطية
بين كل من المزيج الترويجي الفعال وزيادة العمالء باستخدام اختبار كاي تربيع .)χ(2
جدول ( )7العالقة بين برامج المزيج الترويجي ورضا العمالء:
قيمة )χ(2

درجة الحرية df

مستوى المعنوية sig

19.697

6

0.003

المصدر :جمعت وحسبت من نتائج المسح الميداني.)2015( ،

من الجدول ( )7نجد أن معنوية  )χ(2والتي بمغت ( )0.003تشير إلى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين برامج المزيج الترويجي ورضا العمالء .وبالتالي سنقبل الفرضية الثالثة لمدراسة وىي أن
ىناك رضا من قبل العمالء تجاه برامج المزيج الترويجي المقدمة من شركات االتصال.
/5استنتاجات الدراسة:
 /1ىناك تشابو في عناصر المزيج التسويقي بالنسبة لشركات االتصال التي تعمل في السودان.
 /2برامج تنشيط المبيعات ليا األثر األكبر في استقطاب العمالء لشركة االتصال.
 /3أن برامج المزيج الترويجي الفعالة لشركات االتصال تؤدي إلى جذب أكبر عدد من العمالء.
 /4أن ىناك رضاء من قبل العمالء تجاه برامج المزيج الترويجي المقدمة من شركات االتصال في
السودان.
بناءاً عمى االستنتاجات السابقة خمص البحث إلى التوصيات التالية:
 /1االهتّاَ بؤنشطة تنشيط اٌّبيعات ٌٍحفاظ عًٍ اٌّشتزوين وتشجيعهُ و جذب ِشتزوين جذد.
 /0اٌمياَ بذراسات في سٍىن اٌّستهٍه وعاداته اٌشزائية لبً تصّيُ بزناِج اٌّزيج اٌتزويجي.
 /5االهتّاَ بتطىيز عاللات اٌعّالء واٌزبائن وخٍك بزاِج تزفيهية تجّع اٌشزوة ِع عّالئها ِن حين
آلخز تىطيذاً ٌٍعاللات ِع اٌعّالء.
 /4االهتّاَ بآراء وِمتزحات وشىاوي اٌعّالء سعيا ٌتحسين وتطىيز اٌخذِات اٌّمذِة ٌهُ.
 /3تجزئة سىق االتصاي عًٍ أساس بعط اٌّتغيزات اٌذيّغزافية بغزض خذِة وً شزيحة بتمذيُ ِا
يناسبها ِن خذِات.
 /6االهتّاَ باٌبحىث اٌعٍّية وتشجيع اٌشزاوات ِع ِؤسسات اٌبحج اٌعٍّي بغزض تمذيُ تىصيات
تخذَ وً األطزاف.
 /7األخذ بالمفيوم الحديث لمتسويق في ممارسة كافة األنشطة التسويقية خاصة وأن العميل في ظل
اشتداد المنافسة في سوق االتصال أصبح يفاضل بين ما تقدمو الشركات من خدمات.
 /8اعتماد أساليب حديثة في عمل المديرين بيذه الشركات مثل حمقات النقاش البؤرية والحوارات
الموسعة مع الخبراء و العمالء والجميور بغرض استكشاف أفكار جديدة.
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أحمد أنور إبراىيم  ،)2009( ،أثر الترويج عمى تسويق خدمة الهاتف السيار في السودان  ،دراسة
حالة عمى ىاتف جوال سوداني  ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا
 ،السودان  ،رسالة دكتوراه "غير منشورة" .
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ABSTRACT
The problem of the research is that, there are many
telecommunication companies that are competing with each other to gain
the largest market share of the industry. As well as the problem of how
to detect the promotional mix programs that are used by
telecommunication companies to attract customers and the extent of
satisfaction with the services provided to them. The research aims to
study the promotional mix elements of the telecommunications sector
and clarifying the role of promotion programs and promotional mix in the
marketing of telecommunication services, as well as its importance in
making customers quite satisfied, and attracting more new customers.
Based on that, three hypotheses were formulated, of which the first is that
there are similarities in the promotional mix programs that adopted by the
companies in question; Then the effective promotion mix programs lead
to attraction of large number of customers to the specific company, the
last hypothesis is that there is consumer satisfaction towards the
promotional mix programs offered by the preferred company.The
research followed the descriptive, analytical and case study methods.
Data were collected via questionnaire instrument and secondary sources,
and then statistical techniques were used for the analysis.The findings of
the study are that, there are similarities in the promotion mix programs
that adopted by the telecommunication companies in Sudan, then sales
activation programs have a crucial role in attracting customers for the
company, also it is concluded that the effective promotional programs
have a vital role in attracting more new customers. Finally, the customers
of the telecommunication sector are quite satisfied with the adopted
promotional mix programs.The most important recommendations of the
study are, attention must be focused on sales activation programs so as to
retain the current customers and attracting new ones, consumer behavior
researches must be conducted before the formulation of the promotional
mix strategies, as well as developing and maintaining good relations with
customers. Finally, the necessity of adopting the concept of modern
marketing in every aspect of marketing activities.

