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الدراسة إىل معاجلة الكيفية اليت ميكن من خالهلا للمؤسسات اجلزائرية استخدام عالماهتا هدفت هذه 
التجارية لتطوير تنافسيتها، ذلك من خالل قياس كل من هوية العالمة التجارية والصورة الذهنية املدركة هلا من 

في املؤسسة، اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة التجارية، جهة وقياس كل من إنتاجية موظ
استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة التجارية كمؤشرات لتنافسية املؤسسة من جهة 

ام بدراسة ميدانية مشلت ثالثة أخرى وهي املؤشرات اليت ُبين عليها النموذج املقرتح للدراسة. ولتحقيق هذا مت القي
باالعتماد على قائمة  Irisو ENIE ،Condorعالمات جتارية جزائرية للصناعات اإللكرتونية هي 

مفردة من املوظفني. وقد مت تطوير  011ستهلكني ومفردة من امل 0011استقصائية مت مجعها من عينة مشلت 
متغريات الدراسة إضافة إىل دراسة  تناولتالقائمة االستقصائية باالعتماد على العديد من الدراسات السابقة اليت 

الدراسات. وخلصت هذه الدراسة إىل أنه  بالنسبة هلذا النوع مناستطالعية نتج عنها مستوى ثبات جد مقبول 
ملؤسسات اجلزائرية استخدام عالماهتا التجارية لتطوير تنافسيتها من خالل العمل على حتويل هوية بإمكان ا

وتقييمه  عالماهتا التجارية إىل صورة ذهنية مدركة فعلية هلا لدى املستهلك مما يتيح هلا التأثري على سلوكياته اجتاهها
بتت الدراسة أنه بإمكان املؤسسات اجلزائرية وهو ما ينعكس على مؤشرات تنافسيتها يف السوق، كما أث هلا

وفيما استغالل هوية عالماهتا التجارية للتأثري على إنتاجية موظفيها وهو ما ينعكس بدوره على قدراهتا التنافسية. 
وهي نسبة جد مقبولة وفقا ملعظم الدراسات  %80.7خيص النموذج املقرتح للدراسة فقد بلغت قدرته التفسريية 

 السابقة.
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 دي الكريمين أطال اهلل في عمرهماإلى وال

 اإلخوة واألخواتإلى  

 إلى جميع األصدق اء واألحبة

 إلى خالي نور الدين

 إلى هدى

 علمني حرف ا في بالد العزة والكرامةإلى كل من  

 أهدي عملي هذا.
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َوَعَلى َواِلَديَّ وَأَْن أَْعَملَ   َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَليَّ "
 "وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبَ اِدَك الصَّالِِحيَن   َصالًِحا َتْرَضاه

 .91اآلية    –سورة النمل  
 الحمد هلل الذي وفقنا لهذا.

 
  إلىأتقدم بالشكر الجزيل  

 
الدكتور ف اتح مجاهدي الذي رافقني في إنجاز هذا العمل وذلل أمامي  

 الصعوبات بتوجيهاته الثمينة
 

 األساتذة الكرام الذين ثمنوا البحث بتحكيم جانبه العملي
 

الذين شرفوا هذا العمل بقبولهم    أعضاء لجنة المناقشة  األساتذة الكرام
 مناقشته



 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 فهرس المحتويات
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 فهرس المحتويات
 

 الصفحة المحتويات
 - إهداء
 - تشكر

 - فهرس احملتويات
 - فهرس األشكال واجلداول

 أ مقدمة عامة
 ج إشكالية الدراسة
 د فرضيات الدراسة

 و أسباب اختيار املوضوع
 و أهداف الدراسة

 ز أمهية الدراسة
 ح حدود الدراسة

 ط ألدوات املستخدمةمنهج الدراسة وا
 ط الدراسات السابقة

 ع هيكل الدراسة
 10 اإلطار النظري لتنافسية المؤسسةالفصل األول: 

 20 متهيد
I14 . مفاهيم عامة حول تنافسية المؤسسة 

I.124 . مفهوم التنافسية 
I.029 . مفهوم امليزة التنافسية وعالقتها بتنافسية املؤسسة 
I.3 12 اتيجية للمؤسسة. اخليارات االست 

II .01 تنافسية المؤسسةل المعالم األساسية 
II.110 . املصادر الداخلية واخلارجية لتنافسية املؤسسة يف السوق 
II.014 . حمددات التنافسية 
II.311 . مؤشرات قياس تنافسية املؤسسة 

III .10 من منظور استراتيجي المؤسسة تنافسية 
III.1 .01 يجي الداخلي لتنافسية املؤسسةالتحليل االستات 
III.0 .04 حتليل القدرات التنافسية للمنافسني 
III.302 . االستاتيجيات التنافسية للمؤسسة 

IV .12 تنافسية المؤسسة من منظور تسويقي 
IV.1 .01 الفلسفة التسويقية كمصدر لتنافسية املؤسسة 
IV.0 . 09 يق وبقية الوظائفتنافسية املؤسسة نتاج تكامل وظيفة التسو 



 فهرس المحتويات
 

IV.3 .31 عالقة نظام املعلومات التسويقية بتنافسية املؤسسة 
IV.433 . االتصاالت التسويقية وتنافسية املؤسسة 

 33 خالصة الفصل
 73 الفضل الثاني: العالمة التجارية كمدخل تسويقي

 31 متهيد
I73 . ماهية العالمة التجارية 

I.139 وتطورها التارخيي ة. مفهوم العالمة التجاري 
I.040 . وظائف العالمة التجارية 
I.344 . أنواع العالمات التجارية 

II42 . استراتيجيات إدارة العالمة التجارية 
II.141 . مكونات وحمتوى العالمة التجارية 
II.0 .22 لعالمة التجاريةل االستاتيجية دارةاإل 
II.323  . بناء وتطوير العالمة التجارية 
II.423 . مكانة العالمة التجارية يف االستاتيجية التسويقية للمؤسسة 

III .01 رأسمال العالمة التجارية 
III.132 . املفاهيم املختلفة لرأمسال العالمة التجارية 
III.030 . املقاربات املختلفة لقياس رأمسال العالمة التجارية 
III.334 للرفع من تنافسية املؤسسة جارية. بناء وتطوير رأمسال العالمة الت 
III.433 . لوحة قيادة العالمة التجارية وداللتها على قوهتا 

 31 خالصة الفصل
 31 الفصل الثالث: ميكانيزمات الرفع من تنافسية المؤسسة باالعتماد على العالمة التجارية

 11 متهيد
I31 . العالمة التجارية من منظور سلوكي ونفسي 

I.110 نظور السلوكي للعالمة التجارية. امل 
I.010 . اهلوية املرئية )اجلرافيكية( للعالمة التجارية 
I.312 . املنظور النفسي للعالمة التجارية 

II30 . تأثير العالمة التجارية على إنتاجية موظفي المؤسسة وتنافسية منتجاتها 
II.1 91 سسة. تأثري العالمة التجارية على إنتاجية موظفي املؤ 
II.092 . تأثري العالمة التجارية على اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة 
II.3 .91 القيمة املدركة للعالمة التجارية 

III32 . تأثير العالمة التجارية على استعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراء وعلى والئهم لها 
III.1 .99 السلوك الشرائي للمستهلك 



 فهرس المحتويات
 

III.0121 . تأثري العالمة التجارية على استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء 
III.3122 . والء املستهلكني للعالمة التجارية 

 112 خالصة الفصل
 001 الفصل الرابع: التصميم المنهجي للدراسة الميدانية

 113 متهيد
I .004 التصميم النظري للدراسة 

I.1114 الدراسة ومنوذج . متغريات 
I.0 .100 الدراسة فرضيات 
I.3132 . منهجية الدراسة 

II 070 للدراسة العملي. التصميم 
II.1 .130 جمتمع وعينة الدراسة 
II.0 .133 أساليب قياس املتغريات ومجع البيانات 
II.3133 . أساليب التحليل اإلحصائي 

III .تقديم مؤسسات ENIE، Condor، Iris 073 وعالمتها التجارية 
III.1 .مؤسسة  تقدميENIE 131 وعالمتها التجارية 
III.0 .مؤسسة  تقدميCondor 143 وعالمتها التجارية 
III.3 .مؤسسة  تقدميIris  141 وعالمتها التجارية 

 123 خالصة الفصل
 054 : تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانيةالخامسالفصل 

 122 متهيد
I050 ة الدراسة والمقاييس المستخدمة. التحليل الوصفي لعين 

I.1)123 . حتليل اخلصائص العامة لعينة الدراسة )الوصف الدميغرايف 
I.0129 . حتليل مستوى ثبات املقياس املستخدم يف الدراسة 
I.3131 . حتليل صدق املقياس املستخدم 

II .003 متغيرات الدراسةل الوصفيتحليل ال 
II.1131 صة باملوظفني. حتليل النتائج اخلا 
II.0111 . حتليل النتائج اخلاصة بالصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 
II.3113 . حتليل النتائج اخلاصة باجلودة والقيمة املدركتني للعالمة التجارية 
II.4119 تجارية. حتليل النتائج اخلاصة باالستعداد الختاذ قرار الشراء ومستوى والء املستهلكني للعالمة ال 

III 037 . نتائج اختبار فرضيات الدراسة 
III.1 193 الفروق بني هوية العالمة التجارية وصورهتا الذهنية املدركة. نتائج اختبار 
III.0 الفروق يف إدراكات املستهلكني للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية بداللة . نتائج اختبار

 192 متغرياهتم الدميغرافية
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III.3 199 أثر الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على تنافسية املؤسسة. نتائج اختبار 
III.4 . 012 اختبار معنوية منوذج الدراسةنتائج 

IV 102 . مناقشة النتائج النهائية 
IV.1 019 نتائج التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة. مناقشة 
IV.0 .003 ياتمناقشة نتائج اختبار الفرض 
IV.3 .031 مناقشة النتائج اخلاصة بنموذج الدراسة 

 033 خالصة الفصل
 174 خاتمة 

 142 قائمة المراجع
 101 المالحق

 033 : القائمة االستقصائية املوجهة للمستهلكني21امللحق 
 039 : القائمة االستقصائية املوجهة للموظفني20امللحق 
 010 ن اعُتمدوا يف حتكيم فقرات القائمة االستقصائية: قائمة األساتذة الذي23امللحق 
 010 : التمثيل البياين ملعادالت االحندار اخلاصة باختبار الفرضيات24امللحق 
 012 : متثيل نتائج اختبار منوذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي لكل عالمة جتارية على حدى22امللحق 
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 فهرس األشكال والجداول
 

 فهرس األشكال
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 60 العالقة بني تنافسية املؤسسة والقطاع وتنافسية البلد 1-1
 60 السلوك التنافسي للمؤسسة الرائدة واملؤسسة املتحدية )فعل / رد فعل( 1-2
 11 تبويب مداخل التنافسية يف السوق 1-3
 11 منوذج القوى التنافسية اخلمسة لبورتر 1-1
 10 حتليل سلسلة القيمة 1-1
 11 حمددات تنافسية املؤسسة على املستويني احمللي والدويل 1-0
 22 مربع حتليل تنافسية املؤسسة 1-1
 36 مكانة املستهلك والتسويق يف املؤسسة احلديثة 1-0
 31 مكونات نظام املعلومات التسويقي 1-9
 33 مراحل اليقظة االسرتاتيجية يف املؤسسة 1-16
 31 عناصر االتصال 1-11
 31 مراحل تطوير اسرتاتيجية االتصاالت التسويقية 1-12
 11 خصائص العالمة التجارية القوية 2-1
 11 عالمة املنتج الواحد أو تشكيلة املنتجات 2-2
 11 العالمة املظلة 2-3
 19 للعالمة التجاريةاملكونات غري املرئية  2-1
 10 مراحل التخطيط التسويقي يف املؤسسة 2-1
 11 اخلريطة اإلدراكية للعالمة التجارية 2-0
 19 خطوات إعداد اسرتاتيجية االتصال اخلاصة بالعالمة التجارية 2-1
 01 األبعاد املكونة لرأمسال العالمة التجارية 2-0
 13 جوهر هوية العالمة التجارية 3-1
 11 هلوية العالمة التجارية Burnettمنوذج  3-2
 11 هلوية العالمة التجارية Kapfererمنوذج  3-3
 10 هلوية العالمة التجارية Aakerمنوذج  3-1
 11 عملية تشكل الصورة الذهنية للعالمة التجارية 3-1
 19 لبناء صورة ذهنية للعالمة التجارية Aakerمنوذج  3-0
 06 لبناء صورة ذهنية للعالمة التجارية Kapfererمنوذج  3-1
 Biel 01منوذج العدسة اإلدراكية للعالمة التجارية لـ  3-0
 Aaker 00منوذج أبعاد شخصية العالمة التجارية لـ  3-9
 96 اجلوانب امللموسة وغري امللموسة هلوية العالمة التجارية وصورهتا الذهنية 3-16



 فهرس األشكال والجداول
 

 92 املؤسسة تأطري وتنظيم إنتاجية موظفي 3-11
 90 اجلودة املدركة للمنتج 3-12
 91 القيمة املدركة للعالمة التجارية من قبل املستهلك 3-13
 166 مراحل للسلوك الشرائي للمستهلك 3-11
 160 مراحل تشكل الوالء لدى املستهلك للعالمة التجارية 3-11
 160 مراحل إدارة والء املستهلكني للعالمة التجارية 3-10
 161 املقاربات الثالثة للوالء للعالمة التجارية 3-11
 111 هوية العالمة التجارية وصورهتا الذهنية املدركة. 1-1
 111 احلاالت املمكنة لنجاح أو فشل املؤسسة يف استخدام عالمتها التجارية 1-2
 111 اهلوية املدركة للعالمة التجارية وإنتاجية موظفي املؤسسة 1-3
 110 لذهنية املدركة للعالمة التجارية ومؤشرات قياس تنافسية املؤسسةالصورة ا 1-1
 122 منوذج الدراسة 1-1
 ENIE 139اهليكل التنظيمي ملؤسسة  1-0
 ENIE 111العالمة التجارية  1-1
 ENIE 111لوغو مؤسسة  1-0
 ENIE 112شعار مؤسسة  1-9
 Condor 111اهليكل التنظيمي ملؤسسة  1-16
 Condor 110مة التجارية العال 1-11
 Condor 111لوغو مؤسسة  1-12
 Condor 110شعار مؤسسة  1-13
 Iris 119اهليكل التنظيمي ملؤسسة  1-11
 Iris 111العالمة التجارية  1-11
 Iris 111لوغو مؤسسة  1-10
 Iris 112شعار مؤسسة  1-11
 111 عالمة التجاريةملخص نتائج اجلوانب غري امللموسة للهوية املدركة لل 1-1
 111 ملخص نتائج اجلوانب امللموسة للهوية املدركة للعالمة التجارية 1-2
 111 ملخص نتائج اهلوية املدركة للعالمة التجارية 1-3
 110 ملخص نتائج إنتاجية املوظفني 1-1
 101 ملخص نتائج اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 1-1
 101 ملخص نتائج اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 1-0
 100 ملخص نتائج الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 1-1
 101 ملخص نتائج اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة 1-0
 109 ملخص نتائج القيمة املدركة للعالمة التجارية 1-9



 فهرس األشكال والجداول
 

 191 ئج استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراءملخص نتا 1-16
 192 ملخص نتائج والء املستهلكني للعالمة التجارية 1-11
 210 منوذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي 1-12
 231 تلخيص نتائج اختبار منوذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي 1-13
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للوجبات السريعة عن سبب جناح املؤسسة  McDonald’sُسئل ذات يوم املدير التنفيذي ملؤسسة 
ة وبشرية يف مجيع كل ما منلك من استثمارات ومباين وموارد مادي  وخسرنايف مشكلة  وقعنالو أننا "فأجاب كاآليت 

وإعادة إنشاء املؤسسة وبنفس القوة يف مدة قصرية جدا ألن بإمكاننا اقرتاض املال  لكان أحناء العامل،
McDonald’s  ليست عبارة عن استثمارات وجتهيزات، بل هي العالمة األوىل يف العامل يف جمال الوجبات

جمرد اسم أو رمز مييز املؤسسة ومنتجاهتا بل  مل تعد العالمة التجارية من هذا ميكن أن خنلص إىل أن ."السريعة
ك لتصبح االستثمار األول للمؤسسة والذي يعكس صورهتا وحيدد جناحها، فالناس ال يتعاملون مع تعدت ذل

املؤسسة ككتلة من االستثمارات واملوظفني بل يتعاملون مع العالمة التجارية وليسوا حباجة حىت إىل معرفة كم 
مة. فعندما يشرتي خصص ما تطلب من املؤسسة من استثمارات وموظفني إلنتاج املنتج الذي حيمل تلك العال

دوالر يكون عادة على علم أن املكونات املادية لذلك احلذاء ال  051بسعر  Nikeبعالمة  يااء رياضحذ
يف نظره هذا املبلغ، لذا جند أن قيمة العالمات التجارية  Nikeدوالرا بينما تستحق عالمة  051تساوي الـ 

 مليار دوالر 011أكثر من  اليت بلغت googleار قيمة عالمة العاملية وصلت إىل ماليري الدوالرات على غر 
(Interbrand, 2016) ذه املؤسسة يف مجيع أحناء العامل.هل املادية ستثماراتاال بكثري وهو مبلغ يتعدى 

االقتصادي الذي خهده ويشهده العامل وتالخي احلدود اجلغرافية واجلمركية خيئا  لعوملة النشاطوكنتيجة 
لدول، وجدت املؤسسات نفسها أمام ضرورة البحث عن سبل جديدة وأكثر فعالية ليس فقط فشيئا بني ا

للمحافظة على تنافسيتها بل ولتطويرها بغرض محاية نفسها وحصتها السوقية من املنافسة الشديدة القادمة من 
املنافسة باملاركات أين خمتلف أحناء العامل واملسلحة بعالمات جتارية عاملية. هذا ما أدى إىل ظهور ما يسمى ب

أصبح الصراع األساسي بني املؤسسات يتعدى جمرد إنتاج منتجات جبودة عالية إىل احتالل مكانة مميزة يف ذهن 
املستهلك ومحايتها من العالمات املنافسة، فالصراع اآلن بني املؤسسات أصبح يتمركز يف ذهن املستهلك وإدراكه 

ني االعتبار أن اخلصائص املادية للمنتجات مل تعد سرا وحكرا على وليس يف املصانع خاصة مع األخذ بع
مؤسسات دون أخرى بل هي يف متناول معظم املؤسسات ويف الكثري من اجملاالت. فعلى سبيل املثال جند أن 

ال ختتلفان بشكل كبري من حيث اخلصائص املادية هلا يف خمتلف اجلوانب اليت  BMWو Mercedesسياريت 
اسها تقييم السيارة، لكننا جند لكل عالمة مكانة مميزة يف ذهن املستهلك. هذه املكانة هي نتيجة يتم على أس

لصورة ذهنية مدركة للعالمة التجارية تعكس جمموعة من املعارف واألبعاد امللموسة وغري امللموسة اليت يدركها 
هبا اجتاهها وحتدد بنسبة كبرية فرص جناح واليت حتدد الكيفية اليت سيتصرف  التجارية املستهلك عن تلك العالمة

 هذه العالمة يف السوق.

هذا املفهوم اجلديد للتنافسية بني املؤسسات أدى إىل ظهور مؤخرات جديدة غري تلك التقليدية املبنية على 
حول هذه املؤخرات تتمحور أساسا  .كم على تنافسية املؤسسة من عدمهايتم على أساسها احل ،الرحبية واملردودية

املستهلك وكيفية إدراكه للعالمة التجارية ولقيمتها. وبالتايل فالعالمة التجارية أصبحت تُعتمد لقياس مدى تنافسية 
املؤسسات ومدى قدرهتا على البقاء واالستمرار يف السوق يف ظل االنفتاح الكبري هلذا األخري وازدياد حجم 
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هذا األساس ظهرت العديد من الدراسات اليت تناولت املنافسة وتطور رغبات ومتطلبات املستهلكني. على 
العالمة التجارية باعتبارها مصدرا أساسيا لتنافسية املؤسسة واتفقت يف معظمها على أن للعالمة التجارية دورا 

 اسرتاتيجيا يف املؤسسة يتحدد على أساسه مدى قدرهتا على البقاء يف السوق.

 إشكالية الدراسة
يف منأى عن التغريات احلاصلة يف االقتصاد  مل يعدت األخري أن االقتصاد اجلزائري من املالحظ يف السنوا

يفرض على اجلزائر التكيف مع معطيات السوق الدولية يف خمتلف اجملاالت وتقبل مما ، نتيجة النفتاحه عليه العاملي
ؤسسات العاملية املتواجدة يف اجلزائر منافسة املؤسسات العاملية للمؤسسات اجلزائرية. فمع التزايد التدرجيي لعدد امل

وبأخكال خمتلفة، وجدت املؤسسات اجلزائرية نفسها يف العديد من القطاعات أمام خيارين، إما أن تكيف نفسها 
وتستعد ملواجهة هذه املؤسسات صاحبة العالمات التجارية العاملية واملعروفة جيدا عند املستهلك اجلزائري وإما 

 من السوق ببساطة.االستسالم واخلروج 

تتجلى هذه احلقائق أكثر يف قطاع الصناعات اإللكرتونية أين جتد املؤسسات اجلزائرية نفسها أمام منافسة و 
وسوين  Apple، آبل Samsungسامسونج عالمات رائدة عامليا يف هذا اجملال على غرار عالمات )

SONY) ارها تقدم كل ما هو مبدع وجديد يف جمال حتتل يف ذهن املستهلك اجلزائري مكانة جيدة باعتب اليت
الصناعات اإللكرتونية وباعتبارها توفر ملستعلمها العديد من املزايا وجبودة عالية. من جهة أخرى فإن عالمات 
الصناعات اإللكرتونية اجلزائرية ال تزال يف مرحلة بناء صورة هلا يف ذهن املستهلك اجلزائري، رمبا باستثناء عالمة 

ENIE املنِتج الوحيد للمنتجات اإللكرتونية يف السوق  كانت  أهنا لعامل الزمين يف صاحلها باعتبار يعد االيت
جيعلها يف منأى  ال يف وقت مل تكن فيه منافسة ال من طرف العالمات اجلزائرية وال األجنبية، لكن هذااجلزائري 

 عن مواجهة منافسة العالمات التجارية العاملية.

تسعى هذه الدراسة ملعاجلة مدى قدرة املؤسسات اجلزائرية على استصدام العالمة على هذا األساس 
التجارية للرفع من حظوظها التنافسية ومواجهة العالمات التجارية العاملية. ولغرض تعظيم الفائدة العملية هلا فإن 

يف هذا القطاع يف  ريةجتا عالمات اإللكرتونية وبالتحديد على ثالث هذه الدراسة تركز على قطاع الصناعات
. ووفقا ملا سبق ميكن صياغة إخكالية هذه Irisوعالمة  Condorوعالمة  ENIE اجلزائر هي عالمة
 الدراسة كما يلي:

كيف يمكن استخدام العالمة التجارية كأداة لتطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية؟ وما هو واقع ذلك 
 بالنسبة لقطاع الصناعات اإللكترونية؟

اإلملام مبصتلف جوانب هذه اإلخكالية ومعاجلتها من الزوايا املناسبة، تسعى هذه الدراسة باإلجابة  ولغرض
 على األسئلة التالية:

 الصورة الذهنية املدركة هلا؟ وما هي أبعادها؟و ما املقصود هبوية العالمة التجارية  -
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 ة؟ما هي املؤخرات اليت ميكن من خالهلا احلكم على تنافسية املؤسس -

 كيف ميكن احلكم على جناح املؤسسة يف استصدام عالمتها التجارية لتطوير تنافسيتها؟  -

 كيف يدرك ويقيم املستهلك اجلزائري العالمات التجارية اجلزائرية؟  -

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني إدراك موظفي املؤسسات اجلزائرية هلوية العالمة التجارية  -
 لصورة هذه العالمة؟وإدراك املستهلكني 

 رية ملؤسسته على مستوى إنتاجيته؟لعالمة التجاهلوية ا وظف اجلزائريهل يؤثر إدراك امل -

إدراكات املستهلكني للصورة الذهنية للعالمة التجارية هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني  -
 بداللة متغرياهتم الدميغرافية؟

 عليها العالمة التجارية؟ وما طبيعة هذا التأثري؟ ثرتؤ  أي من مؤخرات التنافسية ميكن أن -

لعالمات التجارية اجلزائرية على سلوكياته اجتاهها؟ وما ا لصورة هل يؤثر إدراك املستهلك اجلزائري -
 طبيعة هذا التأثري؟

 فرضيات الدراسة
سئلة الفرعية املنبثقة بناءا على نتائج الدراسات السابقة وقصد اإلجابة على التساؤل اجلوهري للدراسة واأل

 عنه مت صياغة سبعة فرضيات أساسية ميكن ذكرها فيما يلي:

بني إدراك  1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  الفرضية األولى: -
 .املستهلكني للصورة الذهنية للعالمة التجارية وإدراك املوظفني هلوية العالمة التجارية

بني إدراكات  1.10وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ت الفرضية الثانية: -
 .هنية للعالمة التجارية بداللة املتغريات الدميغرافيةذاملستهلكني للصورة ال

هنالك أثر دو داللة إحصائية للهوية املدركة للعالمة التجارية على إنتاجية موظفي الفرضية الثالثة:  -
 .1.10ساوي عند مستوى معنوية ي املؤسسة

ة على اجلودة هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجاري الفرضية الرابعة: -
 .1.10عند مستوى معنوية يساوي  املدركة ملنتجاهتا

لتجارية على هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة ا الفرضية الخامسة: -
 .1.10عند مستوى معنوية يساوي  ركة هلاالقيمة املد

هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على  الفرضية السادسة: -
 .1.10عند مستوى معنوية يساوي  املستهلكني الختاذ قرار الشراء استعداد
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ملدركة للعالمة التجارية على والء هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية ا الفرضية السابعة: -
 .1.10عند مستوى معنوية يساوي  املستهلكني هلا

 أسباب اختيار الموضوع
 يرجع اختيار الباحث للموضوع احلايل للدراسة إىل مجلة من األسباب ميكن ذكرها فيما يلي:

التفاقيات مع القوى العاملية وعقد اجلزائر للعديد من ا املؤسساتجراء انفتاح السوق اجلزائري على  -
االقتصادية الكربى كاتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب وسعيها الدائم لالنضمام للمنظمة العاملية 
للتجارية، فإن املؤسسات اجلزائرية وجدت وستجد نفسها أمام منافسة عالمات جتارية عاملية يف 

ميكن من خالهلا بناء عالمات الباحث إىل البحث عن الكيفية اليت  وهو ما دفعمعظم اجملاالت، 
 جتارية جزائرية قوية واستغالل هذه العالمات للرفع من تنافسية املؤسسات اجلزائرية؛

مدى تأثري العالمة التجارية على سلوكيات املستهلك اجلزائري اجتاه هذه  دراسة حماولة الباحث -
كيات للرفع من حظوظ العالمة ومنتجاهتا لغرض بناء منوذج يسمح بالتأثري على هذه السلو 

 املؤسسات العالمات اجلزائرية يف مواجهة منافسة العالمات األجنبية؛

قناعة الباحث بأن مستقبل املنافسة بني املؤسسات يعتمد على بعدين، األول يتعلق بقدرة املؤسسة  -
احتالل قدرة املؤسسة على ب واآلخر يتعلقعلى بناء وتطوير عالمة جتارية قوية مبصتلف املقاييس، 

 مكانة مميزة وثابتة يف ذهن املستهلك جتعله يفضل عالمتها التجارية على العالمات املنافسة؛

ميول الباحث الشصصية إىل الدراسات املتعلقة بالعالمة التجارية ومطالعته للعديد من الدراسات يف  -
ث يف اليت سامهت يف حتفيز الباح Aakerو Kapfererهذا اجلانب خاصة دراسات كل من 

التوجه إىل هذا النوع من البحوث التسويقية. إضافة إىل ميول الباحث حنو الدراسات السلوكية اليت 
 جتعل من املستهلك حمور اهتمامها والدراسات اليت هتتم بتنافسية املؤسسة.

 أهداف الدراسة
مة التجارية لتطوير انطالقا من اهلدف األساسي هلذه الدراسة واملتمثل يف حتليل إمكانية استصدام العال

، هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف الناخطة يف قطاع الصناعات اإللكرتونية تنافسية املؤسسات اجلزائرية
 التالية:

إبراز أي من األبعاد ميكن أن جتعل من العالمة التجارية عالمة قوية وأثر كل بعد من هذه األبعاد  -
سلوكياته اجتاهها، إضافة إىل إبراز تأثري هذه األبعاد على  على إدراك املستهلك وتقييمه هلا وعلى

 سلوك املوظف داخل املؤسسة وعلى إنتاجيته؛
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توضيح مكانة وأمهية العالمة التجارية بني مصادر تنافسية املؤسسة وأهم املؤخرات اليت مكن من  -
 خالهلا احلكم على تنافسية مؤسسة ما؛

تهلك اجلزائري العالمات التجارية اجلزائرية وبالتحديد عالمات حتليل الطريقة اليت يدرك هبا املس -
ENIE وCondor وIris وكيف يؤثر هذا اإلدراك على تقييمه هلذه العالمات وملنتجاهتا؛ 

العالمة التجارية  صورة حتليل مدى متكن املؤسسات صاحبة العالمات التجارية حمل الدراسة من بناء -
اجلزائري وذلك من خالل املقارنة بني اهلوية والصورة الذهنية املدركة  اليت ترغبها يف ذهن املستهلك

 ؛التجارية هلده العالمات

حتديد مدى مسامهة العالمات التجارية حمل الدراسة يف تطوير تنافسية مؤسساهتا من خالل دراسة  -
 ؛حنوهاتأثريها على كل من إنتاجية املوظف وعلى تقييم املستهلك اجلزائري هلا وسلوكياته 

يف  الناخطة يف قطاع الصناعات اإللكرتونية إعطاء توصيات من خأهنا مساعدة املؤسسات اجلزائرية -
 تطوير تنافسيتها والتصدي لتنافسية املؤسسات األجنبية.لاستصدام عالماهتا التجارية 

 أهمية الدراسة
 ا يلي:مي العلمي والعملي كما هو مبني فتستمد هذه الدراسة أمهيتها من اجلانبني

 األهمية العلمية للدراسة:
 :تستمد الدراسة احلالية أمهيتها العلمية من كوهنا

تساهم يف إثراء أدبيات التسويق مبعاجلة إخكالية تنافسية املؤسسة من زاوية خمتلفة تعتمد على  -
األكرب االستثمارات غري امللموسة للمؤسسة متمثلة أساسا يف عالمتها التجارية، حيث جند أن اجلزء 

من الدراسات اليت اهتمت بتنافسية املؤسسة جعلت من استثماراهتا امللموسة مصدرا هلا يف حني 
 ؛جلة هذا املوضوع من زاوية خمتلفةحتاول هذه الدراسة معا

ظهر نقصا يف هذا النوع من الدراسات يف اجلزائر، خاصة من جهة أخرى فإن البحث املكتيب يُ  -
ية إدراك املوظف واملستهلك اجلزائري للعالمات التجارية اجلزائرية وتأثري الدراسات اليت اهتمت بكيف

حتاول هذه الدراسة  ومنهذلك على إنتاجية األول وسلوكيات الثاين وبالتايل على تنافسية املؤسسة 
طوير أن تكون منطلقا لدراسات مستقبلية تتعمق أكثر يف كيفية استصدام العالمة التجارية كأداة لت

 ؛ة املؤسسات اجلزائريةتنافسي

كما حتاول هذه الدراسة املسامهة يف إبراز ومناقشة بعض املفاهيم التسويقية، كأهم األبعاد اليت جتعل  -
من العالمة التجارية عالمة قوية وأبرز املؤخرات اليت ميكن أن تؤثر عليها هذه األبعاد واليت ميكن من 

 .خالهلا احلكم على تنافسية املؤسسة من عدمها
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 األهمية العملية للدراسة:
 هلذه الدراسة فإهنا تتجلى فيما يلي: العمليةبالنسبة لألمهية 

وخصوصا للمؤسسات حمل  الناخطة يف قطاع الصناعات اإللكرتونية توضح للمؤسسات اجلزائرية -
 الدراسة الكيفية اليت يدرك من خالهلا املوظف واملستهلك اجلزائري عالماهتا التجارية؛

 أي من األبعاد يف العالمات التجارية حمل الدراسة يدركها املوظف واملستهلك اجلزائري بشكل تبيني -
إجيايب لغرض العمل على تدعيمها والرتكيز عليها يف األنشطة االتصالية للمؤسسة. واألبعاد املدركة 

 بشكل سليب لغرض العمل على حتسينها وجتاوزها مستقبال؛

بناء العالمة التجارية هلا بالكيفية املرغوبة  يفح املؤسسات حمل الدراسة جنا  مدى توضح هذه الدراسة -
وذلك من خالل املقارنة بني اهلوية املدركة لعالماهتا التجارية من جانب املوظفني والصورة الذهنية 

 املدركة هلا من جانب املستهلكني؛

لتجارية على سلوكه داخل املؤسسة توضيح الكيفية اليت يؤثر هبا إدراك املوظف اجلزائري للعالمة ا -
 وعلى إنتاجيته؛

تبيني الكيفية اليت يؤثر هبا إدراك املستهلك اجلزائري للعالمة التجارية على تقييمه هلا وعلى سلوكياته  -
 اجتاهها؛

إزالة نوع من اللبس أمام املؤسسات اجلزائرية اليت تسعى الستصدام عالماهتا التجارية للتطوير من  -
 ا وتفتقر إىل اإلطار العلمي الذي حيدد كيفية القيام بذلك.تنافسيته

 حدود الدراسة
 وذلك كما يلي: نيةة، احلدود املكانية واحلدود الزمتتمثل حدود هذه الدراسة يف كل من احلدود املفاهيمي

فبالنسبة للحدود املفاهيمية فتتمثل يف اقتصارها على دراسة : الحدود المفاهيمية للدراسةأوال. 
مكانية استصدام العالمة التجارية من زاوية اهلوية والصورة الذهنية املدركة هلا كأداة للرفع من تنافسية املؤسسة إ

باالعتماد على كل من إنتاجية املوظفني، اجلودة املدركة للعالمة التجارية، القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداد 
 والئهم للعالمة التجارية كمؤخرات لتنافسية املؤسسة.املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى 

والياهتا، يف حني أما احلدود املكانية فتتمثل يف اجلزائر بكل للدراسة:  والزمنية الحدود المكانيةثانيا. 
 .6102نية للدراسة امليدانية اقتصرت على الفرتة املمتدة بني خهري جوان وسبتمرب من سنة أن احلدود الزم
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 دراسة واألدوات المستخدمةمنهج ال
وفقا لطبيعة الدراسة فقد ارتأى الباحث االعتماد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، ذلك من خالل 

على ما جاءت به أدبيات املوضوع من اجلانب النظري واملفاهيمي للدراسة عن طريق القيام مبسح مكتيب  اإلطالع
لغات هي  دكتوراه ومقاالت وملتقيات بثالث متمثلة يف كتب ورسائلملا توفر من مراجع تضمنت دراسات سابقة 

العربية، اإلجنليزية والفرنسية. هذه الدراسات استند عليها الباحث من أجل بناء النموذج النظري للدراسة وترمجته 
ق حتديد يف خكل فرضيات ليتم اختبارها إحصائيا فيما بعد. مث تصميم وتنفيذ اجلانب العملي للدراسة عن طري

البيانات املطلوبة وأدوات مجعها إضافة إىل اجملتمع املستهدف من الدراسة وحجم ونوع عينتها، لغرض حتليل هذه 
 البيانات فيما بعد باستصدام أساليب إحصائية متنوعة من أجل اختبار فرضيات الدراسة واإلجابة على أسئلتها

 الفرعية ومشكلتها.

 الدراسات السابقة
لعالمة التجارية وتنافسية املؤسسة بشكل عام باهتمام العديد من الباحثني يف خمتلف حظي موضوعي ا

اجلامعات والبلدان ومنذ فرتة ليست بالقريبة. ولغرض اإلملام مبصتلف اجلوانب املتعلقة مبوضوع الدراسة اطلع 
ى الوصول إليها، حيث الباحث يف إطار الدراسة املكتبية اليت أجراها على بعض منها حسب توفرها وقدرته عل

ميكن فيما يلي عرض أهم هذه الدراسات من خالل تصنيفها حسب قرهبا من إخكالية الدراسة يف ثالثة 
 جمموعات على أن يتم عرض باقي الدراسات يف منت البحث حسب الضرورة من ذلك.

 أوال. الدراسات التي تناولت العالمة التجارية أو أحد مكوناتها:
من منظور املؤسسة  ENIEفاتح بعنوان دراسة إدراك خصصية العالمة التجارية مقال جملاهدي  -0

تطرق فيه الباحث إىل مفهوم خصصية العالمة التجارية وكيفية إدراكها من طرف  6112واملستهلك، سنة 
جزائرية  املؤسسة واملستهلكني ومدى تأثر هذا اإلدراك باملتغريات الدميغرافية للمستهلكني مع الرتكيز على عالمة

 للصناعات اإللكرتونية. ENIEممثلة يف عالمة 

من أهم ما توصل إليه الباحث يف هذه الدراسة هو وجود فروق معنوية بني إدراك املستهلكني وإدراك 
، أي بتعبري آخر أن مكون من مكونات اهلوية املدركة لعالمة ENIEاملؤسسة ممثلة يف موظفيها لشصصية عالمة 

ENIE نفس املكون يف الصورة الذهنية املدركة هلا ويرجع ذلك إىل عدم متكن املؤسسة من إيصال  ال يتطابق مع
الشصصية املرغوبة لعالمتها التجارية بالدقة الالزمة لذهن املستهلك. كما خلصت هذه الدراسة إىل أن إدراك 

يمي وإمنا خيتلف باختالف املستهلكني لشصصية العالمة التجارية ال خيتلف باختالف جنسهم وال مستواهم التعل
سنهم ومستويات دخوهلم وهذا راجع حسب نتائج الدراسة إىل عوامل بيئية حميطة بالعالمة التجارية وباملستهلكني 
باألساس. نالحظ أن هذه الدراسة عاجلت جزءا من إخكالية دراستنا احلالية متمثل يف مدى قدرة املؤسسة على 

ة ذهنية مدركة هلا يف عقل املستهلك، لكنها ركزت فقط على خصصية إيصال هويتها املرغوبة يف خكل صور 
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العالمة التجارية وأمهلت كل من املنافع النفسية املدركة للعالمة التجارية إضافة إىل اجلوانب امللموسة هلا متمثلة يف 
 املنافع الوظيفية املدركة واملكونات املرئية هلا وهو ما تسعى هذه الدراسة إىل تداركه.

 "Capital، حتت عنوان رأس مال العالمة وخصصية العالمة Thi Minhرسالة دكتوراه لـ  -6
marque et personnalité de la marque" جبامعة غرونوبل بفرنسا. حتدثت فيها  6106، سنة

لفرد الباحثة عن خصصية العالمة التجارية وأساليب قياسها وعن العالقة بني خصصية العالمة التجارية وخصصية ا
أو املستهلك، مث تناولت عن رأس مال العالمة التجارية من وجهة نظر العميل، مث العالقة بني خصصية العالمة 

 التجارية ورأمسال العالمة من الزاوية ذاهتا.

من أهم ما خلصت إليه هذه الدراسة هو وجود عالقة قوية بني رأمسال العالمة التجارية وخصصيتها وبني 
لتجارية وخصصية العميل وهو ما يفسر اختيار الناس للعالمات التجارية اليت يروهنا تعكس خصصية العالمة ا

العالمة التجارية يعتمد عادة على أكثر من بعد مما جيعل  خصصية خصصياهتم، كما توصلت الدراسة إىل أن إدراك
حظ أن الباحثة عاجلت يف هذه تركيز املؤسسة على بعد واحد غري كاف لبناء خصصية قوية لعالمتها التجارية. نال

الدراسة متغري جزئي من الصورة الذهنية للعالمة التجارية حيث أن خصصية العالمة التجارية تعترب مكونا للجوانب 
غري امللموسة واليت تشكل إضافة إىل اجلوانب امللموسة الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية. وبالتايل ميكن 

من مكونات صورة العالمة التجارية اليت بإمكاهنا هي  امهم اهلذه الدراسة استثىن جانب تنبؤيالالقول أن النموذج 
األخرى التأثري على إدراك املستهلك العام وتقييمه للعالمة التجارية وعلى هذا األساس سنحاول يف هذه الدراسة 

 للنموذج املقرتح للدراسة. التنبؤيةاإلملام مبصتلف جوانب صورة العالمة التجارية للرفع من القدرة 

بعنوان هوية العالمات التفاخرية: أثر التكنولوجيا الرقمية  Mahyari Parisaرسالة دكتوراه لـ  -1
 Luxury brand identity : The influence of mobile digital"يف اهلاتف، 

technology" ملفاهيم املتعلقة بالعالمات ، جبامعة أيسلندا للتكنولوجيا، عاجلت فيها الباحثة ا6101، سنة
التفاخرية، هوية العالمة التجارية، الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية وإدارة العالمة التجارية. إضافة إىل 
التكنولوجيات احلديثة اخلاصة باهلواتف والتطبيقات اإلخهارية والتسويقية املعتمدة مع الرتكيز على هاتف 

"iPhone"ة هذه الدراسة تتمحور حول كيف ميكن للمؤسسات صاحبة العالمات التفاخرية ، وكانت إخكالي
من استغالل التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا احلديثة للهاتف لغرض نقل هوية عالماهتا التجارية إىل صورة ذهنية 

اخرية تتميز بصورة مدركة لدى املستهلك دون املساس باألبعاد األساسية هلذه الصورة باعتبار أن العالمات التف
 ذهنية خاصة ودقيقة يف عقل املستهلك متيزها عن العالمات املنافسة.

برتكيزها على ثالثة جماالت هي السيارات، الفنادق ومنتجات التجميل خلصت هذه الدراسة إىل أن 
ف الذكي والطريقة املؤسسة حباجة إىل فهم الكيفية اليت يدرك هبا املستهلك أنشطتها التسويقية عرب تطبيقات اهلات

اليت يتعامل هبا مع هذه األنشطة لضمان حتول اهلوية املرغوبة لعالمتها التجارية إىل صورة ذهنية مدركة مطابقة وإال 
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فستصاطر بتشتيت هذه الصورة يف ذهن املستهلك. على خالف الدراسة السابقة تناولت الباحثة يف هذه الدراسة 
عالمة التجارية إىل صورة ذهنية مدركة هلا يف عقل املستهلك لكنها عاجلتها من إخكالية حتويل اهلوية املرغوبة لل

زاوية خمتلفة متثلت يف االعتماد على تطبيقات اهلواتف الذكية لنقل هذه اهلوية، كما ركزت على العالمات 
ملقرتح فيها. بينما التفاخرية دون باقي العالمات وهو ما ضيق من جمال هذه الدراسة ومن إمكانية تعميم النموذج ا

 تسعى الدراسة احلالية إىل جعل النموذج املقرتح هلا قابال للتعميم قدر اإلمكان.

ثانيا. الدراسات التي تطرقت إلى أحد مؤشرات تنافسية المؤسسة التي اعتمدت عليها الدراسة 
 الحالية:

القيمة التعويضية بعنوان الصورة الذاتية واالستهالك:  Duguay Benoitرسالة دكتوراه لـ  -0
 L’Image de soi et la consommation : La valeur compensatoire"للمنتجات 

des produits" جامعة مونرتيال بكندا، تناول فيها الباحث املفاهيم املتعلقة بالسلوك 6111، سنة ،
مل املؤثرة فيها وأثرها على االستهالكي للفرد والعوامل املؤثرة فيه إضافة إىل الصورة الذاتية للمستهلك والعوا

 سلوكياته وتصرفاته.

توصل الباحث يف هذه الدراسة إىل أن املستهلك حياول التعويض عن صورته الذاتية السيئة عن نفسه من 
خالل خرائه ملنتجات وعالمات جتارية معينة تعوضه عن هذا النقص، إضافة إىل أن املنتجات التفاخرية واملنتجات 

د األكثر ارتباطا هبذا السلوك. من جهة أخرى توصل الباحث إىل أنه بإمكان املؤسسات استغالل هذا املعمرة تع
النوع من السلوك الشرائي بتصميم منتجات وعالمات جتارية تسمح باستهداف أمثل وأكثر دقة ملستهلكيها مما 

 يرفع من فعالية أنشطتها التسويقية وبالتايل من تنافسيتها.

اسة السابقة أن الباحث تطرق إىل مؤخر من مؤخرات قياس تنافسية املؤسسة متمثال يف نالحظ من الدر 
السلوك الشرائي للمستهلك من خالل تركيزه على اجلانب التعويضي للمنتجات وللصورة الذهنية املدركة للعالمة 

عاكس هلذه العملية املتمثل يف التجارية ودوره يف السلوك الشرائي للمستهلك فقط. بينما أمهل اجلانب املقابل أو امل
النظرية القائلة بأن املستهلك يشرتي املنتجات والعالمات التجارية اليت تتوافق صورهتا مع صورته الذاتية عن نفسه 
وخصصيتها مع الشصصية اليت يراها يف نفسه، إذ أن هذين اجلانبني متكامالن وال ميكن دراسة جانب وإمهال 

 اسة احلالية تداركه.اآلخر، هذا ما حتاول الدر 

، حتت عنوان القدرة على امتصاص املعلومة، تنافسية Edmond Charlesرسالة دكتوراه لـ  -6
 ,Capacité d’absorption de l’informationوأداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة املصدرة "

compétitivité et performance des PME exportatrice: une étude 
empirique،"  جامعة مونرتيال بكندا. عاجل فيها الباحث سلوك املؤسسات يف احلصول على 6110سنة ،

 املعلومات وأثر ذلك على تنافسيتها مع تركيزه يف دراسته على املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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من اهم ما توصل إليه الباحث أن املؤسسات األكثر تنافسيه هي املؤسسات اليت لديها خربة ومهارة يف 
ع املعلومات واألكثر ثراء من حيث مصادر مجع املعلومات سوآءا تلك املتعلقة بالسوق ومعطيات العرض مج

والطلب، أو تلك اخلاصة باملستهلكني واملنافسني. تناول الباحث يف هذه الدراسة تنافسية املؤسسة من زاوية 
ة املؤسسة، هذه الدراسة تشرتك مع الدراسة خمتلفة أين ربطها باملعلومة اليت تعد مصدرا أساسيا من مصادر تنافسي

احلالية يف كون هذه األخرية تعتمد على املعلومة كمصدر لتنافسية املؤسسة لكن من زاوية مغايرة تتمثل يف 
املعلومات اليت جتمعها املؤسسة عن املستهلك واملعلومات اليت ترسلها له بغرض تشكيل صورة ذهنية مدركة لديه 

 رها مصدرا أساسيا للمعلومات اليت يعتمد عليها املستهلك للمفاضلة بني العالمات وتقييمها.إجيابية تعترب بدو 

مقال لـكاتالن سلمى حتت عنوان مراحل بناء التنافسية، عوامل وقياس، دراسة حالة املؤسسات  -1
 Processus de compétitivité: Facteurs et évaluation, Applicationالتونسية "

aux entreprises tunisiennes حتدثت الباحثة يف هذه الدراسة عن مراحل بناء 6105" سنة .
التنافسية من خالل ثالث مداخل )البيئة، املؤسسة، املنتج(، مث عن كيفية قياس تنافسية املؤسسة من خالل بعض 

 املؤخرات واملعايري.

إدارهتا اجليدة ملراحل خلق القيمة  من أهم ما توصلت إليه الباحثة أن املؤسسة تستمد تنافسيتها من خالل
للمستهلك ومن حسن استعماهلا لعوامل القوة الداخلية لديها، كما توصلت إىل أنه بإمكان املنتج أن يكون 
مصدرا لتنافسية املؤسسة سوآءا من خالل أحد مكوناته امللموسة كعنصر اجلودة أو أحد مكوناته غري امللموسة  

حظ أن نقطة الضعف األساسية يف هذه الدراسة هي أن الباحثة عاجلت مفهوم كصورة العالمة التجارية. نال
الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية باعتبارها مكونا من مكونات املنتج، يف حني أن التوجه التسويقي احلديث 

للعالمة التجارية وهو  يضع املنتج وخمتلف عناصره امللموسة وغري امللموسة كأحد مكونات الصورة الذهنية املدركة
املبدأ اليت تقوم عليه دراستنا احلالية. من جهة أخرى جند أن هذه الدراسة تطرقت إىل مؤخر واحد من مؤخرات 

 يف دراستنا. تناوهلاتنافسية املؤسسة وهو جودة املنتجات يف حني أمهلت مؤخرات عديدة أخرى سنحاول 

ارية أو أحد مكوناتها وبين تنافسية المؤسسة أو أحد ثالثا. الدراسات التي ربطت بين العالمة التج
 مؤشراتها:

، حتت عنوان التعرف على العالمات التجارية املصزنة  Korchia Michaelرسالة دكتوراه لـ  -0
 Connaissance des marques stockées en mémoireيف الذاكرة من طرف املستهلك "

par les consommateurs, Model théorique et test empirique 6110" سنة ،
فيها ذاكرة املستهلك وعن تعرفه عن العالمات التجارية  تناولبفرنسا.  1جامعة احلقوق، االقتصاد والعلوم مرسيليا 

واالرتباطات اليت يضعها املستهلك يف ذهنه عن العالمة وأثر ذلك على سلوكه. خلص الباحث أن عدد الروابط 
ذهنه عن العالمة التجارية ومدى ثباهتا وقدمها يؤثر إجيابا على تذكر العالمة التجارية  اليت يصنعها املستهلك يف 
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كذلك الفضول الذي حتمله العالمة للمستهلك يؤثر إجيابا على إمكانية تذكرها مما جيعل منها عالمة ساخنة 
(Hot Brandوجيعلها مفضلة ويرفع من ) األمر الذي يساهم حظوظها مقارنة بالعالمات املنافسة، و  قسمتها

 يف الرفع من تنافسية املؤسسة.

نالحظ من هذه الدراسة أن الباحث درس العالقة بني االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية واليت تعترب 
متقاربة مع صورهتا الذهنية وبني قدرة املستهلك على تذكر العالمة التجارية، كما تطرق إىل مفهوم الفضول الذي 

ة التجارية والذي يندرج حسب معظم الدراسات يف هذا اجملال حتت خصصية العالمة التجارية حتمله العالم
وعالقته دائما بتذكر العالمة التجارية من طرف املستهلك. حيث أن الباحث يف هذه الدراسة اكتفى بقدرة 

حظوظها يف السوق ومل  املستهلك على تذكر العالمة التجارية كعامل للرفع من تنافسية املؤسسة من خالل زيادة
يتعدى ذلك إىل تقييمه هلا وسلوكه اجتاهها مما حيد من القدرة التفسريية هلذا النموذج وهو ما تسعى الدراسة احلالية 

 إىل تداركه

حتت عنوان تأثري العالمات التجارية على  Farjaudon Anne-Laureرسالة دكتوراه لـ  -6
 L’Impact des marques sur les modes de pilotage de"أساليب قيادة املؤسسة، 

l’entreprise" جامعة باريس. عاجل الباحث يف هذه الدراسة خمتلف املفاهيم املتعلقة بتقييم 6112، سنة ،
 وإدارة العالمة التجارية وبأساليب قيادة املؤسسة اعتمادا على العالمة التجارية من منظور عمليايت واسرتاتيجي.

الدراسة على عينة مكونة من أربعة عالمات، اثنتني منها تعتربان ضعيفتان حسب ركز الباحث يف هذه 
تقييم اخلرباء واثنتني تعتربان عالمتان قويتان. ووفقا هلذا خلصت هذه الدراسة إىل أن العالمة التجارية القوية تؤثر 

ع العمالء، على مستوى إدارة على أساليب قيادة املؤسسة وفقا لثالثة مستويات هي، على مستوى إدارة العالقة م
العالقة مع املوزعني وعلى مستوى إدارة العالقة مع املسامهني. ومن جهة أخرى خلصت الدراسة أيضا إىل ظهور 
توجه جديد يعتمد على العالمة التجارية ملراقبة خمتلف أنشطة املؤسسة خاصة أنشطة اإلمداد، األنشطة التسويقية 

امة توصلت الدراسة إىل أن للعالمة التجارية القوية تأثريا مباخرا على فعالية قيادة واألنشطة املالية. وكنتيجة ع
املؤسسة وبالتايل على تنافسيتها. نالحظ أن الباحث يف هذه الدراسة ربط بني العالمة التجارية وتنافسية املؤسسة 

ى عمليايت يتعلق بإدارة العالقة على مستوى اسرتاتيجي يتعلق بالقيادة والرقابة على أنشطة املؤسسة وعلى مستو 
مع العمالء واملوزعني واملسامهني وهذا ما جعل الدراسة ال تتطرق سوآءا إىل هوية العالمة التجارية وصورهتا وال إىل 
أي مؤخر من مؤخرات التنافسية بل اكتفت بدراسة العالقة بني املتغريين بشكل عام. بينما حتاول الدراسة احلالية 

لعالقة على مستوى جزئي يتعلق بكيفية إدراك املوظف واملستهلك هلوية وصورة العالمة التجارية على معاجلة هذه ا
 التوايل وبأثر ذلك على بعض املؤخرات اجلزئية واليت تساهم يف جمملها يف الرفع من تنافسية املؤسسة.

وك ، حتت عنوان خصصية العالمة، هل تفسر سلAudrey Azoulayرسالة دكتوراه لـ  -1
 ?La personnalité des marques explique-t-elle les comportementsالعميل؟ "
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Mesure du concept et investigation empirique de l’influence de la 
personnalité des marques corporate sur le comportement du 
consommateur, de l’investisseur individuel et du candidat potentiel à un 

poste مدرسة الدراسات التجارية العليا بباريس فرنسا. حتدث فيها الباحث عن خصصية 6112" سنة ،
 العالمة التجارية، املفاهيم والنماذج املتعلقة هبا وأساليب قياسها، مث تطرق إىل تأثري خصصية العالمة التجارية على

 مستثمرين أو موظفني حمتملني. مستهلكني، ءاسلوك العمالء مبصتلف أنواعهم سو 

من أهم ما توصل إليه الباحث أن كل نوع من العمالء )مستهلكني، مستثمرين، موظفني حمتملني( يتأثر 
بأبعاد معينة من خصصية العالمة التجارية حسب عالقته بالعالمة التجارية مما ميكن أن يؤثر إما إجيابيا أو سلبيا 

الباحث ربط بني متغري جزئي للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية وبني على تنافسية املؤسسة. نالحظ أن 
مؤخر من مؤخرات تنافسية املؤسسة متمثال يف سلوك العميل وعلى هذا األساس فإن هذه الدراسة أمهلت اجلوانب 

ثر عليها هذه األخرى للصورة الذهنية للعالمة التجارية من جهة ومؤخرات التنافسية األخرى اليت ميكن أن تؤ 
الصورة من جهة أخرى، األمر الذي سنسعى إىل تداركه يف دراستنا احلالية. إضافة إىل ذلك جند أن دراسة 

Audrey ذلك إىل إنتاجيته،  ني سلوك املوظف احملتمل ومل تتعدربطت بني الشصصية املدركة للعالمة التجارية وب
ركة للعالمة التجارية واليت تعد أمشل من خصصيتها وبني إنتاجية بينما نسعى يف دراستنا إىل الربط بني اهلوية املد

 .كإحدى مراحل هذه الدراسة  املوظف

، حتت عنوان أثر االتصال الرتوجيي على رأمسال العالمة، Parguel Béatriceرسالة دكتوراه لـ  -4
 L’influence de la communicationدراسة حالة املنتجات ذات االستهالك الواسع " 

promotionnelle sur le capital marque: Le cas de communication 
promotionnelle en prospectus en grande consommation جامعة 6112"، سنة ،

باريس بفرنسا. تطرق فيها الباحث إىل تنشيط املبيعات كسياسة اتصال، مث إىل النموذج الذي يؤثر فيه االتصال 
 المة التجارية من وجهة نظر العميل يف املنتجات ذات االستهالك الواسع.الرتوجيي على رأمسال الع

من أهم ما خلص إليه الباحث هو أن االتصال الرتوجيي أو تنشيط املبيعات له أثر إجيايب على مالحظة 
النسبة وتذكر العالمة التجارية وعلى الصورة الذهنية املدركة هلا وهو ما ينعكس على رأمسال العالمة التجارية ب

للعميل مما يساهم يف الرفع من القيمة املدركة للعالمة التجارية. جند أن هذه الدراسة ركزت صورة العالمة التجارية 
وكيفية بنائها يف ذهن املستهلك، مث على الكيفية اليت تؤثر هبا هذه الصورة على تقييم املستهلك للعالمة التجارية 

رق إىل العناصر األخرى اليت ميكن أن تؤثر عليها الصورة الذهنية املدركة للعالمة من خالل القيمة املدركة هلا ومل تتط
التجارية كاجلودة املدركة هلا، استعداد املستهلك الختاذ قرار الشراء ومستوى والئه هلذه العالمة وهو ما سنعمل 

 عليه يف الدراسة احلالية.
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االجتاهات حنو بلد منشأ املنتج وعالمته التجارية رسالة دكتوراه جملاهدي فاتح بعنوان دراسة تأثري  -5
، -دراسة ميدانية للمنتجات اإللكرتونية واملشروبات  –على تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات احمللية واألجنبية 

. تطرق فيها الباحث إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة ببلد املنشأ وأبعاده والصورة 1، جامعة اجلزائر 6100سنة 
هنية له، إضافة إىل االجتاهات حنو بلد املنشأ والعوامل املؤثرة فيها، مث إىل العالمة التجارية وقيمتها واملنظوران الذ

النفسي والسلوكي هلا بأبعادمها املصتلفة، كما تناول الباحث يف هذه الدراسة املتغريات السلوكية للمستهلك وقابلية 
جارية، اجلودة املدركة للمنتج االجتاهات حنو العالمة التجارية إضافة إىل النية قياسها منها القيمة املدركة للعالمة الت

 الشرائية للمنتج ومقاييسها.

، محود بوعالم Condor ،SONYمن خالل إجراء دراسة ميدانية وبالرتكيز على عالمات 
بلد منشأ املنتج  توصل الباحث يف هذه الدراسة إىل أن اجتاهات املستهلكني اجلزائريني حنو coca-colaو

وعالمته التجارية تؤثر بشكل كبري على تقييمهم للمنتج وبالتايل على نيتهم الشرائية حنوه خاصة يف حالة 
 العالمات اليت مل يتعامل معها من قبل بشكل واسع أو يف حالة املنتجات املعقدة.

لسببني، األول يتعلق بكوهنا تعاجل ميكن أن نالحظ أن هذه الدراسة تعترب األقرب إىل دراستنا احلالية وذلك 
العديد من املتغريات اليت يعتمدها منوذج الدراسة احلالية كالصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية، اجلودة املدركة 

الثاين يتمثل يف   ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة التجارية واستعداد املستهلك الختاذ قرار الشراء. السبب
ت املستهلك اجلزائري وأجريت على مستوى أربعة عالمات جتارية واحدة منها هتتم هبا الدراسة احلالية مس   هناكو 

. لكن نالحظ أن الباحث يف هذه الدراسة ربط بني املتغريات السابقة من وجهة نظر Condorوهي عالمة 
ىل استعداد املستهلك الختاذ قرار الشراء خمتلف حيث انطلق من االجتاه حنو بلد املنشأ وصورته املدركة وصوال إ

ومرورا بتقييم املستهلك للعالمة التجارية والصورة الذهنية املدركة هلا، كما نالحظ أنه أمهل متغري مستوى والء 
املستهلك للعالمة التجارية الذي عادة ما يرتبط بسلوك املستهلك اجتاه العالمة التجارية يف الدراسات السلوكية 

فة إىل املتغريات اليت تطرقت إليها هذه الدراسة سنحاول حنن يف دراستنا معاجلة متغريات أخرى كهوية هلا. إضا
العالمة التجارية وأثرها على إنتاجية املوظفني وقدرة املؤسسة على حتويها إىل صورة ذهنية مدركة تستطيع من 

 نافسية املؤسسة.خالهلا التأثري على مجلة من املتغريات اليت تساهم يف الرفع من ت

رسالة دكتوراه ملرابط أمينة حتت عنوان أثر اإلخهار املقنع على خصصية العالمة التجارية واجتاه  -2
 Effet de la publicité persuasive sur la"املستهلك حنوها )دراسة حالة املستهلك اجلزائري(، 

personnalité de la marque et l’attitude envers la marque (Etude du 
consommateur algérien) فيها  تناولتاجلزائر.  تلمسان، لقايد،، جبامعة أبو بكر ب6101، سنة

الباحثة األبعاد النظرية لشصصية العالمة التجارية وعالقتها بالصورة الذاتية وخصصية الفرد، مث عن دور اإلخهار 
 .هذه األخريةاجتاهات املستهلك حنو  املقنع يف بناء خصصية العالمة التجارية والتأثري عليها وعلى
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خلصت هذه الدراسة إىل أن كيفية إدراك املستهلك للحملة االتصالية للمؤسسة يؤثر على إدراكه 
ة تؤثر على لشصصية العالمة التجارية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشصصية املدركة للعالمة التجاري

وأن اجتاهات املستهلك حنو العالمة التجارية تؤثر  .ختاذ قرار الشراءمث على استعداده الها اجتاهات املستهلك حنو 
بدورها على استعداده الختاذ قرار الشراء للعالمة التجارية مما يعزز من فرص املؤسسة يف السوق ويدعم تنافسيتها. 

دورها يف اجتاهات برتكيزها على خصصية العالمة التجارية فقط دون املكونات األخرى لصورة العالمة التجارية و 
املستهلك حنو العالمة التجارية واستعداده الختاذ قرار الشراء كمؤخرات لتنافسية املؤسسة، تكون الباحثة يف هذه 
الدراسة قد تغاضت عن مؤخرات أخرى لتنافسية املؤسسة ميكن أن تؤثر عليها صورة العالمة التجارية اليت مل 

اول حنن يف هذه الدراسة التطرق إىل هذه الفراغات بغرض زيادة القدرة تتطرق أيضا إىل كل مكوناهتا، يف حني حن
 التفسريية للنموذج املقرتح للدراسة.

نالحظ أن كل الدراسات السابقة أجريت يف بيئات وظروف خمتلفة مما جعل كل باحث يوظف املتغريات 
احلالية كانت قليلة على حد علم الباحث بالكيفية اليت ختدم حبثه، أما الدراسات اليت متت يف نفس بيئة الدراسة 

(. كما نشري إىل أن الباحث آثر 6101( ودراسة مرابط أمينة )6100، 6112منها دراسيت جماهدي فاتح )
ترك بعض الدراسات األخرى لذكرها يف منت الدراسة ملا تقتضيه الضرورة، معظم هذه الدراسات تتعلق بنماذج 

رهتا الذهنية املدركة وأخرى خاصة ببعض مؤخرات التنافسية اليت اعتمدت عليها خاصة هبوية العالمة التجارية وصو 
اليت أسست  Aakerودراسة  Kapfererودراسة  Burnettهذه الدراسة. أهم هذه الدراسات هي دراسة 

اليت اهتمت  Bielودراسة  Kapfererودراسة  Aakerلنماذج بناء هوية العالمة التجارية، إضافة إىل دراسة 
 Brandلشصصية العالمة التجارية  Aakerعداد مناذج لبناء صورة العالمة التجارية، باإلضافة إىل مقياس بإ

Personality Scale هذا بالنسبة للدراسات اليت تناولت املفاهيم املتعلقة بالعالمة التجارية واليت فضل .
بعض مؤخرات التنافسية اليت اعتمدهتا الدراسة الباحث تركها ملنت الدراسة، أما بالنسبة للدراسات اليت تطرقت إىل 

احلالية فأمهها منوذج تشكل قيمة العالمة التجارية يف ذهن املستهلك، النماذج متعددة األبعاد للقرار الشرائي 
(Purchase Decision Multidimensionnel Models منوذج مراحل تشكل الوالء ومراحل ،)

جارية، إضافة إىل منوذج الوالء السلوكي والوالء االجتاهي للعالمة التجارية. كل إدارة والء املستهلكني للعالمة الت
هذه الدراسات تناولت متغري من متغريات الدراسة من زاوية خمتلفة سنتطرق إليها بنوع من التفصيل يف منت 

 البحث.

 هيكل الدراسة
 مخسةهتا ارتأينا تقسيم البحث إىل وفقا ملا سبق وعلى ضوء إخكالية الدراسة وتساؤالهتا الفرعية وفرضيا

اجلانب العملي للدراسة. وميكن توضيح ما ستتطرق إليه هذه  تضمنا اثنانفصول، ثالثة منها نظرية ومفاهيمية 
 الفصول بشكل عام على النحو اآليت:
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اخلاصة  مت التطرق فيه إىل املفاهيم األساسية "اإلطار النظري لتنافسية املؤسسة"الفصل األول وحتت عنوان 
بالتنافسية واملنافسة مع توضيح املستويات األساسية للمنافسة واملداخل املصتلفة لدراستها، إضافة إىل امليزة 
التنافسية ومصادرها. مث تناولنا اخليارات االسرتاتيجية للمؤسسة واليت ميكن على أساسها ضبط االسرتاتيجية 

الداخلية واخلارجية لتنافسية املؤسسة إضافة إىل حمدداهتا مع  التنافسية هلا، كما تطرق هذا الفصل إىل املصادر
. مث انتقلنا إىل مؤخرات قياس تنافسية Porterالرتكيز على منوذج القوى اخلمسة ومنوذج حتليل سلسلة القيمة 

 املؤسسة ومت تقسيمها إىل أساسية تتضمن املؤخرات اليت اعتمدت عليها هذه الدراسة وثانوية. كما عاجل هذا
التحليل االسرتاتيجي الداخلي  الفصل مفهوم التنافسية من منظور اسرتاتيجي يف املؤسسة من خالل التطرق إىل

أساليب حتليل القدرات التنافسية للمنافسني، مث أهم االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسة مع و  لتنافسية املؤسسة
ة إىل هذا تطرق الفصل األول إىل كيفية استغالل . باإلضافPorterالرتكيز على االسرتاتيجيات التنافسية لـ 

االسرتاتيجيات واألدوات التسويقية للرفع من تنافسية املؤسسة مع الرتكيز على اسرتاتيجية االتصاالت التسويقية 
 وعالقتها مع تنافسية املؤسسة، ليعترب ذلك مدخال إىل الفصلني القادمني.

تطرق الفصل الثاين من الدراسة إىل ماهية العالمة التجارية  "يالعالمة التجارية كمدخل تسويق"حتت عنوان 
إضافة إىل خصائص العالمة التجارية القوية، مث وظائف العالمة  وتطورها التارخيي وخمتلف املفاهيم املتعلقة هبا

اتيجيات إدارة التجارية وأنواعها اليت يتم على أساسها حتديد اسرتاتيجية إدارهتا يف املؤسسة، مث انتقلنا إىل اسرت 
العالمة التجارية من خالل التطرق إىل مكوناهتا، اسرتاتيجياهتا املصتلفة وكيفية بناء وتطوير عالمة جتارية. كما 
تطرق هذا الفصل إىل مكانة العالمة التجارية يف االسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة مع الرتكيز على مكانة العالمة 

لمؤسسة، اسرتاتيجية متوقع العالمة التجارية والتكامل بني اسرتاتيجية االتصال التجارية يف التصطيط التسويقي ل
لعالمة التجارية وخمتلف املفاهيم املتعلقة هبا واألبعاد ا ؤأمسالواسرتاتيجية إدارة العالمة التجارية. مث انتقلنا إىل 

قاربات املصتلفة لقياسه واسرتاتيجيات املكونة لرأمسال العالمة التجارية من وجهة نظر املؤسسة واملستهلك، مث امل
بنائه وتطويره ودوره يف الرفع من تنافسية املؤسسة. وأخريا تطرق هذا الفصل إىل لوحة قيادة العالمة التجارية 

 باعتبارها وسيلة عملية للحكم على قوهتا.

تماد على العالمة ميكانيزمات الرفع من تنافسية املؤسسة باالع"جاء الفصل الثالث من الدراسة بعنوان 
ملعاجلة املنظورين السلوكي والنفسي للعالمة التجارية، إذ تضمن املنظور السلوكي هوية  املبحث صصوخُ  "التجارية

العالمة التجارية ومناذجها والصورة الذهنية املدركة هلا وسبل قياسها والنماذج اليت تدرس كيفية بنائها، إضافة إىل 
جارية كمكون أساسي لصورهتا الذهنية. أما املنظور النفسي فتضمن مفهوم خصصية العالمة اهلوية املرئية للعالمة الت

التجارية، مقدماهتا ومقاييسها، إضافة إىل مؤثراهتا. مث تطرقنا يف هذا الفصل إىل املتغريات السلوكية اليت سيتم من 
ودة يها، اجلوأثر إدراك العالمة علخالهلا قياس تنافسية املؤسسات حمل الدراسة وهي إنتاجية موظفي املؤسسة 

املدركة ملنتجات املؤسسة، مفهومها وكيفية قياسها، القيمة املدركة للعالمة التجارية، مفهومها وكيفية تشكلها 
وقياسها إضافة إىل تأثري العالمة التجارية على هذين املتغريين. مث استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء، مفهومه 
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ملؤثرة عليه ومناذج قياسه وأخريا والء املستهلكني للعالمة التجارية، مفهومه ومراحله وأنواعه، إضافة إىل والعوامل ا
العناصر املؤثرة عليه وكيفية قياسه. كما متيز هذا الفصل بتوضيح اجلانب اإلجرائي لكل متغري من متغريات الدراسة 

 متغري. أي الكيفية والشكل الكمي الذي سيتم من خالله قياس كل

لننتقل يف الفصل الرابع إىل توضيح التصميم املنهجي للدراسة امليدانية من خالل ضبط متغريات الدراسة 
وتربير ترتيبها بطريقة معينة، إضافة إىل حتديد تعاريفها املفاهيمية واإلجرائية. مث مت التطرق إىل النموذج املقرتح 

اسة من خالل خرح وتربير فرضياهتا، إضافة إىل املنهجية املتبعة يف كل للدراسة ليتم ترمجته إىل التصميم النظري للدر 
أطوار الدراسة. لينتقل هذا الفصل إىل خرح التصميم العملي للدراسة من خالل حتديد جمتمعها وعينتها وأساليب 

 ع البيانات اجملمعة.قياس املتغريات ومجع البيانات وأخريا أساليب التحليل اإلحصائي املعتمدة يف الدراسة للتعامل م
كل ( ENIE ،Condor ،Irisلتقدمي املؤسسات حمل الدراسة )كما تضمن هذا الفصل مبحثا ُخصص 

مث حتليل البطاقة الفنية  وتقدمي بطاقتها الفنية مؤسسة على حدى وذلك من خالل إلقاء نظرة خاملة وعامة عليها
حسب ما متكن الباحث من احلصول عليه من وهذا  بأبعادها لعالمتها التجارية باالعتماد على املكونات املرئية هلا

 معطيات يف هذا الصدد.

من الدراسة حتليل،  اخلامسمت يف الفصل  "حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية"وأخريا وحتت عنوان 
ىل تضمنت مناقشة وعرض ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وذلك على أربعة مراحل، حيث أن املرحلة األو 

عرض نتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة واملقياس املستصدم من خالل حتليل اخلصائص العامة هلذه العينة 
تغريات الدراسة مل التحليل الوصفيإضافة إىل حتليل ثبات وصدق املقياس املستصدم، لننتقل يف الرحلة الثانية إىل 

ارية حمل الدراسة والصورة الذهنية املدركة هلا، إضافة إىل كل من من خالل استعراض اهلوية املدركة للعالمات التج
إنتاجية املوظفني، اجلودة املدركة للمنتجات، القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ قرار 

ي لفرضيات الدراسة الشراء ومستوى والء املستهلكني للعالمة التجارية. لتتضمن املرحلة الثالثة االختبار اإلحصائ
ومنوذجها، أما املرحلة الرابعة فصصصت للمناقشة التفصيلية والتفسري املنطقي للنتائج املتوصل إليها وتقدمي إجابات 

 خافية على إخكالية الدراسة وتساؤالهتا.
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 تمهيد
شهد االقتصاد العاملي تطورا كبريا ومتسارعا واشتداد يف حدة املنافسة على كل املستويات ويف كل 

تالشت احلدود بني الدول من جهة وبني خمتلف القطاعات القطاعات، خاصة يف ظل العوملة االقتصادية أين 
صادية، فأصبحت املؤسسة إضافة إىل منافسيها احملليني مهددة باملنافسة من املؤسسات األجنبية خاصة االقت

املؤسسات متعددة اجلنسيات واليت تتميز باإلمكانيات املالية واإلنتاجية والتسويقية والبشرية املعتربة باإلضافة 
 المتالكها عالمات جتارية عاملية.

عن تنافسية املؤسسة وقدرهتا على الصمود والبقاء يف وجه املنافسة املتزايدة من هذا املنطلق بدأ احلديث 
يوما بعد يوم وقدرهتا على تطوير إمكانياهتا والنمو مستقبال، فتعددت الدراسات اليت تناولت تنافسية املؤسسة من 

ة والبعض تطرق إليها من وجهات نظر وزوايا خمتلفة، فمنها من تناولتها من زاوية مالية وأخرى من زاوية إنتاجي
زاوية تسويقية والبعض األخر من زاوية تكنولوجية وغريها من الدراسات اليت اتفقت يف معظمها على ضرورة 
امتالك املؤسسة ملزايا تنافسية تسمح هلا بالبقاء والنمو وسنحاول حنن يف هذا الفصل التطرق إىل خمتلف اجلوانب 

 االعتماد على نظرة تسويقية يف حتليل ومناقشة املعطيات. مع النظرية املتعلقة بتنافسية املؤسسة

ومع تطور املمارسات التسويقية واإلدارية تعددت املصادر واملداخل اليت تساهم يف الرفع من تنافسية 
، من مصادر مالية، إنتاجية، تكنولوجية ومعرفية، تسويقية وبشرية وتعددت كذلك املؤشرات اليت تستعمل املؤسسة
حسب الغرض من قياسها كالفعالية اإلنتاجية، املردودية، الرحبية، احلصة السوقية واحلصة هذه التنافسية  لقياس

ولغرض اإلملام مبختلف اجلوانب النظرية لتنافسية  السوقية النسبية، صورة العالمة التجارية ووالء املستهلكني.
 إىل أربعة مباحث.املؤسسة مبا خيدم أهداف الدراسة، ارتأينا تقسيم هذا الفصل 

مفهوم تنافسية املؤسسة وخمتلف مقاربات دراستها ومفهوم امليزة حيث سنتطرق يف املبحث األول إىل 
 .التنافسية، إضافة إىل اخليارات االسرتاتيجية للمؤسسة

سنتناول يف املبحث الثاين مصادر ومداخل اكتساب املؤسسة لتنافسيتها، حمددات التنافسية ومؤشرات و 
 .نافسية املؤسسةقياس ت

التحليل تناول  التنافسية من منظور اسرتاتيجي يف املؤسسة من خاللويف املبحث الثالث سنتطرق إىل 
عرض كيفية حتليل القدرات التنافسية للمنافسني، االسرتاتيجيات و  االسرتاتيجي الداخلي لتنافسية املؤسسة

احة للمؤسسة، إضافة إىل موانع الدخول واخلروج وأثر وخمتلف االسرتاتيجيات التنافسية املت Porterالتنافسية 
 .ذلك على تنافسية املؤسسة

دور االسرتاتيجيات واألدوات التسويقية يف الرفع من تنافسية املؤسسة من أما يف املبحث الرابع فسنتناول 
تنافسية املؤسسة من  خالل الرتكيز على مدى تبين املؤسسة للفلسفة التسويقية وأثر ذلك على تنافسيتها والرفع من
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خالل التكامل بني وظيفة التسويق والوظائف األخرى للمؤسسة، مث نظام املعلومات التسويقية وأثره على تنافسية 
 .املؤسسة وأخريا االتصاالت التسويقية وتنافسية املؤسسة
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Iمفاهيم عامة حول تنافسية المؤسسة . 
ت موضوع تنافسية املؤسسة من خمتلف الزوايا نظرا ألمهيته وعالقته املباشرة ببقاء تعدد الدراسات اليت تناول

ومنو املؤسسة، فاملؤسسة اليت تريد االستمرار يف بيئة شديدة التنافس وسوق دائم التغري عليها أن تكيف نفسها 
القتصادية أين تطور لتصبح مؤسسة تنافسية تستطيع مواجهة خمتلف التحديات الراهنة خاصة يف ظل العوملة ا

 مفهوم املنافسة ومل يعد يقتصر على املنافسني املباشرين أو احملليني للمؤسسة.

وللتعمق أكثر يف تنافسية املؤسسة وبغرض وضع حجر األساس للتقدم يف البحث سنتناول يف هذا املبحث 
امليزة التنافسية وكيف تكتسب زوايا خمتلفة وخمتلف مقاربات دراستها، إضافة إىل مفهوم مفهوم التنافسية من 

 املؤسسة ذلك مث أهم اخليارات التنافسية االسرتاتيجية املتاحة أمام املؤسسة.

I.1مفهوم التنافسية . 
ال تعترب التنافسية مفهوما حديثا حيث مت التطرق إليه فيما مضى يف العديد من الدراسات، لكنه تطور ومت 

ئة وسوق املؤسسة شديدي التغري وفيما يلي سنتطرق إىل تعريف التنافسية حتديثه ليتواكب مع اخلصائص احلديثة لبي
 واملنافسني يف السوق وأهم املصطلحات املتعلقة بالتنافسية كاإلنتاجية واملردودية.

I.1.1تعريف التنافسية قد خيتلف إذا كان القصد منه تنافسية إن : . تعاريف متنوعة للتنافسية
أو تنافسية املؤسسة االقتصادية، فتنافسية االقتصاد أي التنافسية على املستوى الكلي  االقتصاد أو تنافسية القطاع

 مت تعريفها كما يلي:
بالنسبة للدول املتقدمة فتنافسيتها تعين قدرهتا على احملافظة على موقعها الريادي يف االقتصاد العاملي من 

ألمثل لعوامل اإلنتاج، أي أهنا وصلت إىل خالل اإلبداع واالبتكار ذلك بعد أن متكنت من االستخدام ا
مستويات مرتفعة من اإلنتاجية ومل يبقى أمامها يف حتقيق النمو املستدام سوى االعتماد على االبتكار، أما بالنسبة 
للدول النامية فتعين قدرهتا على النمو واحلصول على حصة سوقية يف اجملاالت اليت تتوفر فيها فرصة لتحويل امليزات 

سبية اليت متتلكها إىل مزايا تنافسية، باإلضافة إىل إجياد املزيد من املزايا التنافسية عرب تبين جمموعة من الن
ويف هذا اإلطار جند  .(10، ص. 1122)املرصد الوطين للتنافسية،  اإلصالحات اهليكلية والسياسات االقتصادية

حول تصنيف تنافسية الدول  نتدى االقتصادي العاملياملو  املعهد الدويل لتطوير فن التسيريسنويا تقارير كل من 
 (.10، ص. 1121حسب العديد من املؤشرات االقتصادية والتنموية )سدي، حطاب، 

من مدى منوها وتطورها االقتصادي، فلكل دولة  انطالقايتضح مما سبق أن تنافسية دولة ما يتم قياسها 
 اخلصائص على كل الدول دون مراعات ذلك. خصائصها اليت متيز اقتصادها فال ميكن اسقاط نفس

أما تنافسية القطاع فقد مت تعريفها على أهنا قدرة القطاع على حتقيق قيمة مضافة عالية ضمن بيئة أعمال 
تتميز باملرونة والديناميكية وتتماشى مع التطورات االقتصادية وضمن أليات فعالة لقوى السوق من ناحية املوردين 
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، (10، ص. 1122)املرصد الوطين للتنافسية،  ضافة إىل حرية الدخول واخلروج من السوقواملستهلكني باإل
خر فال ميكن إسقاط نفس املعايري على كل القطاعات دون ألقطاع  تنافسية ختتلف منالحيث جيب ذكر أن 

 متييز.

لوجهات نظر  اها وفقأما ما يهمنا أكثر يف حبثنا فتنافسية املؤسسة أي على املستوى اجلزئي، فقد مت تعريف
 تلفة حسب الوضع االقتصادي حمل الدراسةخمتلفة فكل باحث يرى تنافسية املؤسسة االقتصادية من زاوية خم

، القطاع وتنافسية يف حني أننا سنرى العالقة بني تنافسية البلد وحسب خصائص القطاع الذي تنشط فيه،
 فسية املؤسسة ميكن ذكر ما يلي:ومن بني أهم التعاريف اليت تعىن بتنا املؤسسة الحقا

ها بنسبة أكرب من املنافسني، أي يتتنافسية املؤسسة ترتكز حول قدرهتا على زيادة حصتها السوقية ومردود
قدرهتا على حتقيق أداء أفضل من املعدل من خالل تقدمي عروض أحسن للعمالء سوآءا عن طريق منافسة سعرية 

ملنافسني أو عن طريق منافسة غري سعرية من خالل تقدمي منتجات ذات تعتمد على اإلنتاج بتكاليف أقل من ا
 .Bordigoni, 2012, p) جودة أفضل أو خدمات مرافقة أحسن أي جعل املنتج ال يقبل منتجات بديلة

نالحظ أن تنافسية املؤسسة أمر نسيب مقارنة مبنافسيها وهذا ما يؤكد ضرورة النظر إىل حميط املؤسسة  .(25
 ذي تنشط فيه ومنافسيها قبل احلكم على تنافسيتها.والسوق ال

عرفت تنافسية املؤسسة كذلك على أهنا القدرة على تقدمي تشكيلة منتجات جذابة كفاية )سوآءا من 
ن حصتها السوقية مقارنة حيث السعر، اجلودة، اخلدمات املرافقة أو أي ما ميكن أن مييزها( ليسمح هلا بالرفع م

 .Lakhdari, Ayad, 2009, p) لذي ميكنها ببيع ما تنتجه بصفة مستدامة وبرحبية، األمر اباملنافسني
التعريف أن تنافسية املؤسسة جيب أن تتجلى يف معظم منتجاهتا وليس يف منتج أو  هذا نستخلص من .(04

فسية يف خدمة واحدة، أي بعبارة أخرى أن املؤسسة اليت متتلك تنافسية يف منتج واحد مثال ليست بالضرورة تنا
باقي املنتجات وبالتايل ال ميكن احلكم عليها أهنا مؤسسة تنافسية، وضح التعريف كذلك أن تنافسية املؤسسة 

 .وكذلك شاملة جيب أن تكون مستدامة أي تسمح باستمرارية ومنو املؤسسة

 أن إىل نقطتني أساسيتني جيب االنتباه إليهما عند دراسة التنافسية، األوىل Djimasraوقد أشار 
التنافسية أمر نسيب أي أنه ال ميكن قياس تنافسية مؤسسة ما دون مقارنتها بتنافسية مؤسسة أخرى على األقل، 

حالة ثابتة أي أن تطبيق نفس الشروط التنافسية بنفس اإلمكانيات على الثانية تتمثل يف كون التنافسية ليست 
املؤسسات تكييف نفسها لتكون تنافسية حسب  مؤسستني يف سوقني خمتلفني لن يعطي نفس النتائج بل على

 .(Djimasra ،9002) معطيات البيئة اليت تنشط فيها

مما سبق ميكن القول أن املؤسسة التنافسية هي املؤسسة اليت ميكنها حتقيق أداء أفضل من املنافسني يف 
للمستهلكني متميزة عن السوق أي حتقيق نسبة منو أفضل من معدل منو السوق من خالل تقدمي عروض تسويقية 



 اإلطار النظري لتنافسية المؤسسة                                                            الفصل األول                      
 

6 
 

 عروض املنافسني تسمح بتحقيق نتائج على املدى القصري والطويل وبنمو املؤسسة يف ظل ظروف بيئية معينة.
 .(2-2رقم )وبالنسبة للعالقة بني املستويات الثالثة للتنافسية فيمكن توضيحها يف الشكل 

 

 

 

 

 

 المؤسسة والقطاع وتنافسية البلد تنافسية: العالقة بين (1-1) الشكل
 من إعداد الباحث. المصدر:

عند حتليل الشكل السابق نالحظ أن تنافسية جمموعة من املؤسسات اليت تنشط يف قطاع معني جمتمعة 
تشكل تنافسية ذلك القطاع، وبالتايل فال تنافسية للقطاع دون تنافسية املؤسسات الناشطة يف هذا القطاع، هذا 

 جهة ومن جهة أخرى فتنافسية القطاعات املشكلة القتصاد بلد ما تعكس تنافسية ذلك البلد. من

وبالنظر إىل العالقة املرتدة جند أن القوانني والتشريعات االقتصادية العامة تؤثر على تنافسية خمتلف 
أن تؤثر على البيئة، كذلك القطاعات، مثال ذلك القوانني اليت حتكم الصناعات الكيمياوية املعقدة واليت ميكن 

فإن القوانني والتشريعات االقتصادية اخلاصة بقطاع نشاط املؤسسة يف حد ذاهتا تؤثر على تنافسية هذه األخرية 
مثل القوانني اليت حتكم اإلعالنات وبرامج التخفيضات والرتويج اليت تقوم هبا املؤسسة ويف مستوى أخر للتحليل 

فيه املؤسسة يؤثر كذلك على تنافسيتها فالقطاعات اليت تشهد تنافسية كبرية  فإن خصائص القطاع الذي تنشط
وعدد مرتفع من املنافسني وهامش ربح منخفض مثال تؤثر على تنافسية ومردودية املؤسسات يف هذا القطاع، كما 

يؤثر على  إىل أن التطور التكنولوجي الكبري أدى إىل ظهور اقتصاديات املعرفة، مما Marion (1120)أشار 
 .فسية القطاعات وتنافسية املؤسساتتنا

I.1.1. كل مؤسسة هلا منافسني،   تنافسية فإنيف املفهوم احلديث لل: مفهوم المنافسين في السوق
حيال مؤسسات  ات النقل بالسكة احلديدية أن تقلقن موجودون دائما ويف كل مكان فمثال على مؤسسفاملنافسو 

ة الدراجات، شركات الطريان وكمفهوم أوسع عليها أن تقلق أيضا حيال صناعة السيارات، مؤسسات صناع
فببساطة يف سوق تنافسية أين تكون األوراق مكشوفة إما أن  .ل مشيااألشخاص الذين يفضلون الذهاب إىل العم

ة البقاء يف تكون املؤسسة طرفا يف الفريق املنتصر وإما أن تكون منهزمة، فال خيار سوى املنافسة إذا أرادت املؤسس
 .(Kotler, 2003, p. 23) السوق

 2تنافسية املؤسسة  -
 1املؤسسة تنافسية  -
 0تنافسية املؤسسة  -

 1تنافسية القطاع 
 

 تنافسية البلد
 

 القوانين والتشريعات الخاصة

 0تنافسية املؤسسة  -
 5تنافسية املؤسسة  -
 6تنافسية املؤسسة  -

 7تنافسية املؤسسة  -
 8تنافسية املؤسسة  -
 9تنافسية املؤسسة  -

 0تنافسية القطاع 
 

 2تنافسية القطاع 
 

 القوانين والتشريعات العامة

 التطور التكنولوجي

 عخصائص القطا 
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ة باهتمامها ئأن هذه األخرية خمط Coca-Colaوكسبيل املثال صرح يف أحد املرات مسؤول تسويقي لـ 
أخرى  ، بل أن اخلطر األكرب يأيت من مؤسسات منتجي املشروبات الغازيةوقلقها من املنافسني املباشرين أي 

 إنتاج احلليب، الشاي وحىت مؤسسات تعبئة مياه الشرب.كمؤسسات إنتاج القهوة، مؤسسات 

فكلما كان السوق الذي تنشط فيه املؤسسة جذابا وكلما كانت املؤسسة تعرف جناحا يف نشاطها كلما 
أدى ذلك إىل جذب منافسني جدد إىل القطاع، هذا بصفة عامة وبصفة خاصة فإن املنتج الذي يلقى رواجا يف 

أن جناح املنتج يف مرحلة النضج جيذب الكثري  إذ أكثر يف مرحلة ما من دورة حياته، فسنياالسوق جيذب عادة من
هذ ما يدعم فرضية أن السوق الناجح واألكثر مردودية يعترب  من املنافسني نظرا ملردوديته املرتفعة يف هذه املرحلة،

ع لدخول السوق هبدف من إىل وضع حواجزاألمر الذي يفسر جلوء الكثري من املؤسسات  جذابا للمنافسني
 .دخوله اجلدد من املنافسني

I.1.1لتنافسية بغرض الفهم األمثل ملختلف مقاربات ا: جية إلى المردودية إلى التنافسية. من اإلنتا
اإلنتاجية، املردودية  ة هيهيم أساسية تتعلق بالتنافسي، ارتأينا توضيح العالقة بني ثالثة مفااليت سنتناوهلا يف الدراسة

 لتنافسية وذلك كما يلي:وا
تعترب اللجنة األوربية اإلنتاجية كأحد أهم مؤشرات التنافسية على املدى البعيد وميكن  اإلنتاجية: أوال:

يتم بصفة عامة احلديث على القدرة اإلنتاجية  تعريفها على أهنا قدرة عوامل اإلنتاج على إنتاج السلع واخلدمات.
على أهنا القيمة املضافة يف عملية   القدرة اإلنتاجية لليد العاملة اليت ميكن حساهبا، مثاللعوامل إنتاج معينة النسبية

 .(Paranque, 1995, p. 12) إنتاج ما / اليد العاملة املستخدمة يف تلك العملية

تعرف املردودية على أهنا قدرة عوامل اإلنتاج على حتقيق عائد معني للمؤسسة وهي  المردودية: ثانيا:
ميكن حساهبا على أهنا النسبة  كما   نسبة كبرية مع الريجية لكن املردودية تنسب عادة إىل فرتة زمنية معينة.تتفق إىل

 .(Latruffe, 2010, p. 19) املئوية لألرباح احملققة على التكاليف الكلية لعملية اإلنتاج يف فرتة زمنية حمددة

لف وميكن أن نقول أن اإلنتاجية واملردودية يعدان أما التنافسية فقد عرفناها فيما س التنافسية: ثالثا:
 .فتحليلهما باستمرار يعد يف غاية األمهية( وبالتايل 1)أنظر املبحث قياس التنافسية  مؤشراتمن أهم 

I.4.1باعتبار التنافسية مفهوم متكامل بني خمتلف : اجتماعيةو ة نظر اقتصادية . التنافسية من وجه
نظر اقتصادية، اجتماعية بغرض توضيح أمهية  نا ارتأينا اإلشارة إليها باختصار من وجهةاملستويات االقتصادية فإن

 دراستها من وجهات نظر خمتلفة.
تعترب التنافسية من وجهة النظر االقتصادية النظرة األهم  التنافسية من وجهة نظر اقتصادية: أوال:

 سوآءاغاية األمهية، فالتنافسية اقتصاديا تسمح  األصلما اقتصادية حبتا يف واألمشل هلذا املفهوم باعتباره مفهو 
وهي قدرة املؤسسة على خلق الثروة وتقدمي قيمة  للمؤسسة، للقطاع أو لالقتصاد ككل بالتقدم والنمو واالستمرارية

 .مادية ومعنوية للمستهلكني بشكل أفضل من املنافسني
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 Bordigoni (1121)يرى تلقائيا،  نفسه ؤسسة واالقتصاد املتطور ينميعض أن املفعكس ما يراه الب
 هبدف مواجهة القدرات املتزايدة للمنافسني. باستمرارأنه ال بد من السعي املستمر لتطوير القدرات التنافسية 

 النمو والتطور على من هذه الزاوية التنافسية هي القدرةالتنافسية من وجهة نظر اجتماعية:  ثانيا:
، فاملؤسسة التنافسية تنمو وتتطور باستمرار وبالتايل زيادة رفاهية اجملتمعلجديدة مناصب شغل وفرص توفري  بغرض

 ا جيعلها دائما يف خدمة اجملتمع.ممفهي حباجة دائمة لتوظيف عمال وتكوين إطارات جديدة 

I.5.1تتميز اسرتاتيجية التنافس : ستوى مؤسسة رائدة / مؤسسة متحدية. دراسة التنافسية على م
 ة الرائدة واملؤسسة املتحدية عادة مبا يلي:بني املؤسس

 التقارب يف اإلمكانيات اإلنتاجية، التسويقية، البشرية وحىت التقارب يف خصائص املنتجات؛ -

حصة املؤسسة  من السوق( رغم أن % 71ة )مثال اقتسام ياقتسام النسبة األكرب من احلصة السوق -
 الرائدة أكرب من حصة املؤسسة املتحدية؛

 وقع كال من املؤسستني يف السوق متقارب، رغم األفضلية اليت قد تكتسبها املؤسسة الرائدة؛مت -

 السائل االتصالية والرتوجيية لكل مؤسسة؛التشابه يف  -

 :(فعل / رد فعل)يوضح هيكلة تنافسية املؤسستني يف السوق  (1-2رقم )والشكل 

 

 

 

 

 المؤسسة المتحدية )فعل / رد فعل(الرائدة و  : السلوك التنافسي للمؤسسة(1-1)لشكل ا
Source : Bensebaa F., (2003), La dynamique concurrentielle, défis analytiques et 

méthodologique, Revue de Finance Contrôle Stratégie, Volume 6, N° 1, Cedex 2, France, p. 

17. Adapted. 

جمربة على توقع ومواجهة ردود أفعال املنافسني اليت قد تكون إما  يتضح من الشكل السابق أن املؤسسة
األمثلة و  ،(1116بومدين ) جراء فعل معني من املؤسسة )متوقعة( أو قوية وسريعة ومفاجئة )غري متوقعة( انتقائية

بني مؤسسة اليت توضح الثنائيات اليت حتدث بني مؤسسة رائدة وأخرى متحدية كثرية، فعلى سبيل املثال التنافس 
SONY  اليابانية ومؤسسةSamsung  الكورية يف جمال صناعة شاشات التلفزة، حيث جند أنSONY 

نفس  Samsung تتبعدائما ما تكون السباقة لإلبداع والبتكار شاشات أكثر تطورا وذات تقنيات عالية، مث 

تشابه موارد وإمكانيات 
 املؤسستني يف السوق

التصرفات االسرتاتيجية للمؤسسة 
 الرائدة

ةتقاسم الحصة السوقي  

نظام المعلومات والمخابرات 
 التسويقية

 ردود فعل املؤسسة املتحدية
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وهو ما يؤثر على االسرتاتيجيات  ة هبازة اخلاصنفس التكنولوجيا تقريبا يف شاشات التلفبملؤسسة الرائدة ا خطوات
 التنافسية اليت تعتمدها كلى املؤسستني يف السوق.

I.1مفهوم الميزة التنافسية وعالقتها بتنافسية المؤسسة . 
ما يتم اخللط بني تنافسية املؤسسة وبني امليزات التنافسية اليت متتلكها ويف احلقيقة أن التنافسية مفهوم  كثريا
 ة التنافسية وهو ما سنراه فيما يلي.أمشل من امليز 
I.1.1تعد امليزة التنافسية من املفاهيم اليت : والفرق بينها وبين التنافسية الميزة التنافسية . مفهوم

اخلصائص أو املواصفات اليت يكتسبها  وقد مت تعريفها على أهنا .على تنافسية مؤسسة ما اميكن اعتبارها مؤشر 
 Villemus (1119)، كما عرفها (1116)غول،  التفوق على منافسيه احلالينيمنتج ما واليت تعطيه بعض 

 على أنا قدرة املؤسسة على حتويل مهارة أو صفة مفتاحية إىل ميزة خاصة وأفضل من ميزات املنافسني.
بصفة وميكن القول أهنا قدرة املؤسسة على اكتساب ميزة يف منتجاهتا أو عالماهتا أي يف عروضها التجارية 

إىل نقطتني  Kotler (1110) وقد أشار .يف السوق يف فرتة زمنية معينة على منافسيها عامة تسمح هلا بالتفوق
 هامتني يتعلقان بامليزة التنافسية مها:

أحد اخلصائص يف منتجها مثال لن تبقى  يف امليزة التنافسية مؤقتة، فاملؤسسة اليت متتلك ميزة تنافسية -
ة من الزمن، بل عليها دائما العمل على تطوير تلك امليزة والبحث عن بالضرورة كذلك مدة طويل

 ميزات تنافسية أخرى؛

املؤسسات الناجحة تنافس بعدة ميزات تنافسية، فاملؤسسة اليت تريد أن تسيطر على أجزاء كبرية من  -
ئح يف السوق وتستمر يف تفوقها عليها اكتساب ميزات تنافسية متعددة لتليب حاجات خمتلف الشرا

 التنافسي.على موقعها ولتحافظ السوق أحسن من املنافسني 

وبالتايل فامليزة التنافسية هي تلك األسبقية يف فرتة معينة واليت تسمح للمؤسسة باملنافسة والتفوق يف سوق 
فسية هي ما يظهر للمستهلكني من تنامعني، أما الفرق بينها وبني التنافسية فيتمثل يف كون امليزة التنافسية 

املؤسسة فهي تظهر عادة يف املنتج والعرض التسويقي، يف حني أن التنافسية مفهوم اسرتاتيجي شامل ميس كل 
 .وعلى املدى الطويل وظائف املؤسسة ويقاس مبؤشرات تتعلق بأدائها بصفة عامة

I.1.1 .ية من تكتسب املؤسسة عادة ميزهتا التنافس: ومدى ثباتها الميزة التنافسية مصادر وموارد
 وسوآءايف متييز املنتجات وتقدمي عروض أفضل  هاأساسيني مها املهارات واملوارد املتميزة، حيث تستخدم عنصرين

 تعلق األمر باملهارات أو باملوارد فإن أهم هذه املصادر تتجلى يف:
العملية تعد عامال قويا من عوامل اكتساب التنافسية، ألهنا تشمل كل التطبيقات  التكنولوجيا: أوال:

 ؛(19، ص. 1122)بلعزوز، فالق،  لغرض تطوير عمليات اإلنتاج وعمليات البحث والتطوير للنظريات العلمية
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ويقصد هبا املعرفة العلمية وليس املعلومات عن البيئة اليت تنشط فيها املؤسسة، حيث أن المعرفة:  ثانيا:
العلمية اليت تستخدم يف إثراء وحتسني العملية املؤسسات الناجحة دائما ما تسعى إىل مجع خمتلف املعلومات 

 اإلنتاجية وحتسني أداء املؤسسة بغرض اكتساب املزيد من امليزات التنافسية؛

ومن هذا املنطلق أصبحنا نتحدث األن عن رأس املال الفكري الذي يشمل خمتلف خمرجات الفكر 
 ؛(1111مرسي ) اإلنساين من نظريات وتقنيات يف خمتلف اجملاالت

وهي تعرف بقدرة املنتج أو  لتحقيق ميزات تنافسية تعد اجلودة من أهم مصادر املؤسسة الجودة: ثالثا:
 اخلدمة على تلبية حاجات ورغبات املستهلكني بأفضل كيفية ممكنة؛

تعترب املوارد البشرية رأس املال احلقيقي للمؤسسة وهي كذلك املصدر األول  الموارد البشرية: رابعا:
ا إىل احلديث عن مدى وباعتبار امليزة التنافسية مؤقتة فهذا جيرن .سبيل اكتساب املؤسسة مليزات تنافسية واألهم يف
 :(2-2) رقم هو موضح يف اجلدول ثباهتا، كما

 : مؤشرات ثبات الميزة التنفسية للمؤسسة(1-1)الجدول: 
 مدى الثبات العامل

 نسبة مرونة الطلب. - .ين وللموزعنيللمورد .أمهية السعر بالنسبة للمستهلك - التكاليف
 معرفة متخصصة أو عامة. - .املرحلة يف دورة حياة الصناعة - المعرفة

 املوردين واملوزعني ومكانة املؤسسة يف هذه العالقات. ،مدى ثبات العالقات مع الزبائن - العالقات مع مختلف األطراف

 التنظيم
 .على االستجابة للتغريات يف السوقدرة الق - .مرونة اهليكل التنظيمي للمؤسسة -
 نوع القيادة يف املؤسسة )مركزية أو غري مركزية(. -

Source: Jones O., Tilley F., (2003), Competitive Advantage in SMEs: Organizing for 

innovation and change, John Wiley & Sons Edition, Chi Chester, England, p. 20. 

ا سبق أنه على املؤسسة أن جتهز نفسها للتأقلم مع خمتلف التغريات يف السوق وتكيف مصادر يتضح مم
ميزهتا التنافسية لتحافظ على امليزات املكتسبة وتعمل على خلق ميزات تنافسية جديدة تسمح هلا باملنافسة والبقاء 

 يف السوق.

I.1. الخيارات االستراتيجية للمؤسسة 
ي على أنه البديل الذي يتم األخذ به من بني جمموعة من البدائل املمكنة، بعد أن يعرف اخليار االسرتاتيج

تتم غربلة البدائل واإلبقاء على أفضلها وإجراء عملية تقومي ومقارنة بينها لألخذ بالبديل الذي يضمن حتقيق 
كأساس للخيار ، حيث يعتمد هذا التعريف على تقييم النتائج واألداء  (1111)احلسيين،  أهداف املؤسسة

كما مت تعريفه على أنه حالة ناجتة عن املقابلة بني نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية للمؤسسة  االسرتاتيجي.
، كما نالحظ أن (98، ص. 1111)الصميدعي،  من جهة والفرص والتهديدات اخلارجية هلا من جهة أخرى
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  (SWOTوالضعف والفرص والتهديدات )حتليل لنقاط القوة  هذا العريف يعتمد على التحليل االسرتاتيجي
لتعظيم  املؤسسةعلى أنه قرارات هامة ومؤثرة تتخذها  وعرف أيضا ساسي لتحديد اخليار االسرتاتيجي.كمدخل أ

قدرهتا على االستفادة مما تتيحه البيئة من فرص ولوضع أفضل الوسائل حلمايتها مما تفرضه عليها البيئة من 
 .(22. ، ص1111)عوض،  هتديدات

وتعتمد املؤسسة عند اختاد خياراهتا االسرتاتيجية على حتليل البيئة التنافسية هلا ملعرفة الفرص والعمل على 
استغالهلا وحتديد خمتلف التهديدات يف السوق بغرض جتنبها أو العمل على تقليل أثارها، إضافة إىل حتديد خمتلف 

قية واإلنتاجية والتنظيمية واليت تتجلى يف نقاط قوة تسعى املؤسسة اإلمكانيات والقدرات املالية والبشرية والتسوي
 إىل تثمينها ونقاط ضعف عليها العمل على تقليصها قدر اإلمكان.

ن هنالك عموما اختالفات نسبية يف تقسيم وتسمية اخليارات االسرتاتيجية للمؤسسة وهذا يعود أوجند 
عتمدة، لكن بشكل عام هناك ثالث جمموعات أساسية للخيارات بالدرجة األوىل إىل اختالف معايري التقسيم امل

االسرتاتيجية املتفق عليها من طرف العديد من املختصني وتندرج حتت كل جمموعة مجلة من البدائل وفيما يلي 
 عرض ألهم هذه اخليارات االسرتاتيجية باختصار:

 من أهم اخليارات االسرتاتيجيةوسعية اسرتاتيجيات النمو التتعد : عاستراتيجيات النمو والتوس أوال:
كون أهداف  ليت حتددها املؤسسة وهي عادة ما تتعين وجود زيادة ملحوظة يف بعض أهداف األداء او  للمؤسسة

على من الزيادة العادية اليت كانت حتدث أ، حيث يكون ذلك مبعدل كمية كمعدل منو املبيعات أو احلصة السوقية
ذلك من خالل تقدمي  يتم .ملبيعات واألرباح واحلصة السوقيةهذا عن طريق زيادة ايف هذه األهداف يف املاضي و 

 أو اقتحام أسواق جديدة أو تقدمي منتجات أو خدمات فسه بتقسيمات سوقية جديدةاخلدمة نفسها أو املنتج ن
 ومن أهم اسرتاتيجيات النمو والتوسع جند: .(2999)السيد،  جديدة لنفس القطاع السوقي

يف  أساسا تتمثل أن هذه االسرتاتيجية (1112يرى كل من بوقرة وجيجع ) التركيز: اتيجيةاستر  -1
تركيز جهود املؤسسة يف جمال حمدد تتخصص فيه فتنتج نوعا واحدا من املنتجات، أو تتخصص يف خدمة نوع 

سوق حمدد من  وقد تنتهج املؤسسة لتحقيق هذه االسرتاتيجية عدة سبل كأن تتغلغل يف معني من املستهلكني.
أجل زيادة احلصة السوقية والسيطرة عليها أو الرتكيز على قطاعات سوقية جديدة لتتخصص فيها أو عن طريق 

 تطوير منتج أو خدمة أين تكون املؤسسة سباقة يف ذلك املنتج.

تعين اسرتاتيجية التنويع أن ختتار املؤسسة الدخول يف جمال نشاط جديد  استراتيجية التنويع: -1
عادة ما تعين إذ  أو مرتبط بصفة نسبية مبجال النشاط الذي تنشط فيه املؤسسة يف الوقت احلاضر.تلف متاما خم

احلالة اليت تنطبق على الكثري من  وهيهذه االسرتاتيجية إضافة منتجات جديدة لتسويقها يف أسواق جديدة 
 املؤسسات اليت تسعى إىل النمو والتوسع.
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تشري هذه االسرتاتيجية إىل اخليار الذي تتخذه املؤسسة بالنمو  المشتركة:استراتيجية المشاريع  -1
والتوسع عن طريق عقد شراكات أو االندماج أو التكامل مع مؤسسة أخرى أو أكثر بغرض توسيع النشاط وزيادة 

شراكة مت من  املؤسستنيحيث عقدت  Coca-Colaو Nestléاألرباح، مثال ذلك ما قامت به مؤسسيت 
 .Nescaféوة سريعة التحضري حتت عالمة ا الدخول إىل سوق جديدة متمثلة يف إنتاج القهخالهل

هذه االسرتاتيجية ال تعين عدم القيام بشيء، بل على العكس : استراتيجية االستقرار والثبات ثانيا:
بإجراء تغيريات  من ذلك هي تعين القيام بنفس األشياء اليت مت القيام هبا سابقا، معىن ذلك أن املؤسسة تقوم

طفيفة فقط على منتجاهتا وخدماهتا وطرق اإلنتاج لديها واسرتاتيجياهتا التسويقية وبالتايل فهي تسعى إىل احملافظة 
 النشاط احلالية لديها. من خالل تركيز مواردها يف جماالتعلى نفس مستوى التنافسية 

ص أنشطتها من خالل ختفيض املنتجات أو تعين اجتاه املؤسسة حنو تقلي: استراتيجية االنكماش ثالثا:
اخلدمات اليت تقدمها للسوق، كما قد تعين ختفيض عدد األسواق اليت تنشط فيها أو تقليص عدد قنوات التوزيع 

شائعة ألهنا تعين عادة الفشل يف جمال نشاط معني فتلجأ إىل التخلي عنه  غريوهي اسرتاتيجية  اليت تستخدمها.
 لى اجملاالت األكثر مردودية.لغرض تركيز مواردها ع

II .المعالم األساسية لتنافسية المؤسسة 
اإلنتاجية،  سوآءاتكتسب املؤسسة تنافسيتها باملزج بني خمتلف القدرات واإلمكانيات اليت تتمتع هبا، 
اتية وهو ما سنراه التسويقية، املالية، التنظيمية، مواردها البشرية وكذلك تلك املتعلقة بالتقنيات التكنولوجية واملعلوم

التنافسية،  السوق، حمددات اكتساب تنافسية املؤسسة م مصادر ومداخليف هذا املبحث من خالل التطرق إىل أه
 مث األمهية االقتصادية لقياس تنافسية املؤسسة وأهم املؤشرات اليت تستعمل عادة لقياسها.

II.1 . وقفي الس مؤسسةالالمصادر الداخلية والخارجية لتنافسية 
يقصد مبصادر تنافسية املؤسسة كل اإلمكانيات اليت بإمكان املؤسسة استغالهلا لتقدمي أفضل املنتجات 

د أي الرفع من واخلدمات للمستهلكني مقارنة باملنافسني وحتقيق أفضل العوائد املمكنة على املدى القصري والبعي
إىل أن املؤسسة تكتسب تنافسيتها أساسا Laura (1121 )قدراهتا التنافسية، حيث ويف هذا السياق أشارت 

 باالستغالل األمثل ملواردها الداخلية املادية والبشرية خللق فرص خاصة هبا متيزها وجتعلها تتفوق على املنافسني.
تنقسم مصادر تنافسية املؤسسة إىل مصادر وإمكانيات داخلية متعلقة باملؤسسة يف حد ذاهتا وأخرى خارجية و 

 .التنافسية اليت تنشط فيهاالبيئة متعلقة بالسوق و 
II.1.1ويقصد هبا اإلمكانيات اخلاصة وأمهها:: . المصادر الداخلية للتنافسية 

ويقصد هبا قدرات املؤسسة على تلبية حاجات ورغبات  اإلمكانيات والقدرات اإلنتاجية: أوال:
 ؛املتوفرة للمؤسسة السوق من املنتجات واخلدمات، أي الطاقة اإلنتاجية
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وتتمثل يف املوارد املالية للمؤسسة واليت بإمكاهنا استغالهلا للرفع من قدراهتا اإلمكانيات المالية:  انيا:ث
 وتطويرالتنافسية من خالل رفع االستثمارات وتوظيف تكنولوجيات جديدة لإلنتاج ومتويل األنشطة التسويقية 

 وعمليات البحث والتطوير؛العالمة التجارية 

أي القدرات املالية والبشرية املتاحة للمؤسسة الستثمارها يف  ات والمهارات التسويقية:اإلمكاني ثالثا:
، إضافة إىل اخلربات التسويقية املرتاكمة التنافسية اقدراهتسويقية اليت من شأهنا الرفع من خمتلف األنشطة الت

 للمؤسسة واليت متنحها أفضلية مقارنة باملنافسني؛

تعترب من أهم املصادر الداخلية لتنافسية املؤسسة، ذلك أن العالمة  ارية:قوة العالمة التج رابعا:
التجارية القوية متنح للمؤسسة امتيازات عديدة مقارنة باملنافسني وترفع من قدراهتا التنافسية على املدى القصري 

المة التجارية يف والطويل من خالل قوة صورة وشخصية العالمة وسنتعمق يف هذه النقاط وأخرى خاصة بقوة الع
 من الدراسة؛ والثالث الفصل الثاين

هي اإلمكانيات التقنية والتكنولوجية اليت تتوفر عليها املؤسسة ومتكنها القدرات التكنولوجية:  خامسا:
 من اإلنتاج يجودة أكرب وبتكاليف ووقت أقل وهو ما سريفع بال شك من تنافسيتها؛

البشرية املؤسسة من حتويل خمتلف إمكانياهتا اإلنتاجية واملالية  متكن املوارد الموارد البشرية: سادسا:
 والتسويقية والتكنولوجية إىل قيمة مضافة حتقق منفعة أكرب للمستهلك مقارنة باملنافسني.

كانت هذه أهم املصادر الداخلية اليت بإمكان املؤسسة استغالهلا للرفع من قدراهتا التنافسية وجتدر اإلشارة 
تعترب أيضا كمؤشرات يتم على أساسها قياس مدى تنافسية املؤسسة إضافة إىل مؤشرات  قد صادرأن هذه امل

 أخرى واليت سنراها الحقا.

II.1.1 وهي تتمثل يف كل املؤثرات اليت جتدها املؤسسة يف السوق : للتنافسية الخارجية. المصادر
مداخل التنافسية اخلارجية للمؤسسة  نالحظ أن إذ .(0-2الشكل رقم ) يف كما هو مبنيالذي تنشط فيه،  

خمتلفة ومتنوعة من عوامل إنتاجية، هيكلة السوق والطلب، بروفايل املتعاملني االقتصاديني يف السوق، القوانني 
والتشريعات اليت حتكم السوق وغريها من العوامل اليت تؤثر بشكل فعال على مدى تنافسية خمتلف املؤسسات 

املؤسسة حتديد منافسيها بدقة واإلمكانيات الالزمة ملنافستهم وخمتلف املؤشرات احليوية الناشطة يف السوق، فعلى 
، لتحديد أي من االسرتاتيجيات مناسبة للمحافظة والرفع من إمكانياهتا التنافسية،  (1122)طهرات،  للسوق

والتكيف مع  أن املؤسسة األكثر تنافسية هي املؤسسة اليت تستطيع البقاء Gahiro (1122)كما أشار 
 قصري والبعيد.التغريات يف خمتلف املؤشرات السابقة على املدى ال
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 : تبويب مداخل التنافسية في السوق(1-1) الشكل
Source : Bordigoni M. T., (2012), Détermination du rôle de l’énergie dans la compétitivité de 

l’industrie manufacturière : étude économétrique et modélisation des interdépendances, Thèse 

présentée pour l’obtention du grade du docteur, Ecole nationale supérieure des mines de Paris 

(Paris Tech), Paris, France., p. 95. Adapted. 

على مستوى التنافسية  تلعب دورا هاماتسويقية والعالمات التجارية كما ال خيفى علينا أن االسرتاتيجيات ال
يف السوق خاصة باعتبار أن اإلمكانيات اإلنتاجية واملالية والبشرية متقاربة بني خمتلف املؤسسات، فيصبح التنافس 

 مبين أساسا على فعالية االسرتاتيجيات التسويقية وقوة العالمة التجارية )أنظر الفصل الثاين(.

II.1محددات التنافسية . 
تأثري القوى التنافسية  يدرساألول  ملؤسسة سنعتمد على حتليل منوذجنيلغرض دراسة حمددات تنافسية ا

والثاين يهتم بدراسة كيفية خلق القيمة  Porterلـ يعرف بنموذج القوى التنافسية و  اخلارجية على تنافسية املؤسسة
 ة لتنافسية املؤسسة ويسمى بنموذج حتليل سلسلة القيمة.داخل املؤسسة ويوضح احملددات الداخلي

II.1.1 لـ . نموذج القوى التنافسيةPorter : يعتمد هذا النموذج يف حتليله لتنافسية املؤسسة
واليت تتعامل معها املؤسسة بصفة مباشرة، أي أنه يدرس تأثري البيئة التنافسية  احمليطة ىسة تأثري القو على درا

 (، حيث أن:0-2رقم )ميكن توضيح ذلك يف الشكل نافسية املؤسسة و املباشرة على ت

قد تشّكل املؤسسات اجلديدة خطرا على املؤسسات  دد والمحتملين:تهديدات الداخلين الج أوال:
العاملة يف القطاع، ذلك أّن لديها الرغبة يف كسب حصص السوق من جهة وامتالكها لقدرات جديدة من جهة 

ه القدرات يف شكل أسعار عرض منخفضة ومنتجات جديدة ومن مثة تؤثر على مردودية أخرى، حيث تتجلى هذ
 القطاع ككل وحتّدد درجة خطورة الداخلني اجلدد من خالل نوعية حواجز الدخول اليت يفرضها القطاع

 .(18، ص. 1122)منصوري، بن نذير، 

سوقالتنافسية في ال  

يةالعوامل اإلنتاج التشريعي المحيط  بروفايل المتعاملين هيكلة السوق هيكلة الطلب 

 مؤسسات الدولة -
 املؤثرات اجلبائية -
 البىن التحتية -
 النسيج الصناعي -
التنظيمات  -

 البيئية

رأس املال املتاح  -
 يف السوق

 اليد العاملة -
املواد األولية  -

 والوسيطة
 الطاقة -

مستوى منو  -
 الطلب

 تركيبة الطلب -
مدى توفر  -

 البديلة املنتجات

 عدد املتعاملني -
كزهميف السوق ومتر   

يةالقوة التفاوض -  
موانع الدخول  -

 واخلروج
ل مستوى التكام -

 العمودي

 متايز املنتجات -
مدى دولية  -

 املؤسسات
اإلنتاج  -

 باقتصاديات احلجم
اإلنتاجية  -

 وتكنولوجيا اإلنتاج
 يم املنافسةتنظ -

والعالمة  االسرتاتيجيات التسويقية
 التجارية ملختلف املتعاملني
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شكااًل من املناورات للحيازة على تأخذ املزامحة يف القطاع أ شّدة المزاحمة بين المنافسين: ثانيا:
موقع متميز، باالعتماد على خطط مبنية على املنافسة من خالل األسعار، سياسة االتصال، إطالق منتجات 

بطء  ،املنافسني يف القطاع عدد)جديدة، حتسني اخلدمات... وغريها وتنجم املزامحة الشديدة عن تضافر كل من 
، منافسون خمتلفون يف الّتصور ،الرَّفع من الطّاقة اإلنتاجية ، غياب التمييز،تةالتكاليف الثاب ط،منو قطاع النشا
 (.79، ص. 1116)غول،  حواجز اخلروج(

تدخل املؤسسات يف منافسة مع مؤسسات أخرى تنتج منتجات  تهديدات المنتجات البديلة: ثالثا:
كن التعرف على املنتجات البديلة من خالل بديلة، حيث تقلِّص هذه األخرية من املردودية احملتملة للقطاع ومي

البحث عن املنتجات اليت بإمكاهنا تأدية وظيفة منتجات القطاع نفسها، حيث جيب متييز املنتجات بدرجة كافية 
 لتجنب هتديدات املنتجات البديلة.

                                                               
 
 
 
   
 
 
 
 

 : نموذج القوى التنافسية الخمسة لبورتر(4-1)الشكل 
Source : Porter M. E., (1982), Choix stratégiques et concurrence, Edition ECONOMICA, 

Paris, France, p. 4. 

، والتفاوض بشأن خدمات ختفيض األسعار يعمل الزبائن دائها على :القوة التفاوضية للزبائن رابعا:
، حيث ترتبط قوة ية على حساب مردودية املؤسسةجات بأحسن جودة وأقل سعر وتكون هذه العملجيدة ومنت

 .ية النسبية ملشرتياهتمتفاوض الزبائن بعدد من اخلصائص املتعلقة بوضعيتهم يف السوق وكذا باألمه
ا كان إذ الناشطة يف السوق ؤسساتاملحيدث أن يهدد املوردون  القوة التفاوضية للموردين: خامسا:

 ملتمثلة يفوا الشروط مجلة من اخلدمات وتزداد قوة تفاوض املوردين إذا توفرت أو مبقدورهم رفع أسعار املنتجات
متثل املادة  ا،مؤسسات القطاع ال متثل زبونا مهم ،غياب املنتجات البديلة ،)درجة تركيز املوردين مقارنة بالزبائن

 .وهتديد التكامل األمامي للموردين( املنتج أو ارتفاع تكلفة التبديلمتييز  ،وسيلة إنتاج ُمهمة للمنتج األولية
ال يسمح بقياس تنافسية  لكنهنالحظ أن هذا النموذج ميكن استعماله كأداة لقياس تنافسية القطاع 

 املؤسسة بصفة مباشرة وبالتايل فيجب عند استعماله االستعانة مبداخل أخرى.

ملنيالداخلني اجلدد واحملت  
 

 

 

 

 المنافسة
 الموردون في القطاع

 تهديدات الداخلين الجدد إلى السوق

ديلةتهديد المنتجات الب  

وردينالقوة التفاوضية للم  

ترينالقوة التفاوضية للمش  

شدة المزاحمة  
بين المنافسين         

 في الصناعة
 

ةاملنتجات البديل  
 

 

 

 

 المشترون
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II.1.1بتحليل خمتلف االنشطة  ((5-2))الشكل رقم  هذا النموذج يقوم: . نموذج سلسلة القيمة
 يلي: وذلك كماداعمة  يف املؤسسة ودورها يف خلق القيمة، حيث يقسمها إىل أنشطة رئيسية وأنشطة

 

                                                               

                                                                                                                                       

 

                                    

 

                                                                       

 : تحليل سلسلة القيمة(5-1)الشكل 
Source : Porter M. E., (1997), L’avantage concurrentiel, traduit par Deleverger P., Edition 

DUNOD, Paris, France, p. 53. 

إن خلق القيمة املضافة هو السبب األول والرئيسي لوجود واستمرار املؤسسة وبالتايل فعلى كل الوظائف أن 
فريى كل من  وانطالقا من هذا املبدأ .ها داخل املؤسسةتساهم يف خلق قيمة مضافة حىت تربر وجود

Magakian وPayaud (1117أن )  باالعتماد على حتليل سلسلة القيمة يتم من  تنافسية املؤسساتحتليل
 خالل ما يلي:

 التنافسية األساسي؛ مصدرباعتبارها  ئيسية يف خلق القيمةحتليل فعالية األنشطة الر  -

 داعمة يف الرفع من تنافسية املؤسسة ومدى تناسقها مع األنشطة الرئيسية؛حتليل دور األنشطة ال -

الربط بني سلسلة القيمة للمؤسسة وسلسلة القيمة للموردين وسلسلة القيمة للموزعني والزبائن  -
 وحتليل درجة التناسق والتكامل بينها.

 تسيري سلسلة األكثر فعالية يففإن املؤسسة  ومصادر تنافسية املؤسسة لتحديد حمدداتوفق هذا املدخل 
يف  قيمتها تكون األفضل استغالال ملصادر تنافسيتها الداخلية وبالتايل أكثر تنافسية باعتبارها تتحكم بصفة جيدة

يتطلب الدمج بني  املؤسسة تنافسية بصفة عامة فإن دراسة مصادر وحمددات وخمرجاهتا. تكاليفها ويف مدخالهتا
 .الالزمة أمهيته ل املؤسسة مع إعطاء كل مدخليفية خلق القيمة داخ أفضل فهم لكف املداخل للوصول إىلخمتل

II.1.1تتأثر: . المحددات االستراتيجية لتنافسية المؤسسة على المستوى المحلي والدولي 
  سابقا إضافة إىل املتغريات اليت ذكرناها تلك األسواقيف األسواق الدولية مبختلف املتغريات املوجودة يف  املؤسسة

اإلمداد 
 الداخلي

التسويق 
 والبيع

اإلمداد 
 اخلدمات اإلنتاج اخلارجي

 األنشطة الرئيسية

األنشطة 
 الداعمة

 التموين

 تنمية التكنولوجيا

 تسيري املوارد البشرية

 هياكل املؤسسة

 الهامش

 الهامش
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تغريا و افسا وتزامحا شديدا إذا كانت املؤسسة تشهد يف بيئتها احمللية تن، حيث أنه (6-2رقم )الشكل يف  كما هو
 ط على مستوى دويل.فإن ذلك سيكون أكثر حدة إدا كانت املؤسسة تنش التنافسية مستمرا يف املعطيات

 

 

 

 

 

 

 

 على المستويين المحلي والدولي سية المؤسسةتناف: محددات (6-1)لشكل ا
Source : Laajimi A., Arfa L., (2001), Le futur des échanges agro-alimentaires dans le bassin 

méditerranéen : Les enjeux de la mondialisation et les défis de la compétitivité, Cahier 

Options Méditerranéennes, N°57, CIHEAM, Zaragoza, Espagne, p. 31. 

رغم أن املؤسسة اليت تنشط على املستوى الدويل تتمتع عادة بتنافسية كبرية تتجلى يف اإلمكانيات املالية ف
والبشرية والتسويقية واخلربة يف املنافسة، إال أن ذلك ال مينع من أن تتأثر باملتغريات يف األسواق الدولية ومن أهم 

 قد جند:هذه املتغريات 

 التغري يف مستوى وقيمة الصرف وذلك حسب املنطقة اليت تنشط فيها املؤسسة؛ -

 التنافس؛ واسرتاتيجياتخصائص السوق الدولية من حيث قواعد  -

 حاجات ورغبات املستهلكني املختلفة من سوق إىل أخر؛ -

 تكاليف نقل وتوزيع املنتجات واملواد األولية على املستوى الدويل. -

شخيص العملي حملددات تنافسية املؤسسة وبغرض احملافظة على نفس مستوى التنافسية وتطويره تلجأ وللت
 .Laethem (2007, pالذي عرفته  Marketing Auditاملؤسسة إىل ما يسمى بالتدقيق التسويقي 

 مع األخذ تدقيق التنافسية هو تقييم نقاط القوة والضعف للمؤسسة ومقارنتها مع املنافسني"أنه ( على 32
مبختلف احملاور كاملنتجات، اخلدمات، األسعار، اجلودة، التموقع يف السوق، العالمة أو العالمات التجارية 
وصورهتا لدى املستهلكني، احلصة السوقية، املردودية... وغريها من العوامل مما تساعدها على بناء تنافسيتها وفقا 

 مستوى وقيمة الصرف
 

 خصائص السوق الدولية
 
حاجات ورغبات املستهلكني 

 يف األسواق الدولية
 

تكاليف النقل والتوزيع على 
 املستوى الدويل

 

 تنافسية المؤسسة
 

 والضريبية التنظيمات اجلبائية

 تكاليف التسويق والتوزيع
 

 اقتصاديات احلجم
 

 خمتلف املوارد املتاحة للمؤسسة

 التكنولوجيا

 اإلنتاجية

 خصائص املنتج
 

لمحليعلى المستوى ا  على المستوى الدولي 
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 ويهدف التدقيق التسويقي عادة إىل تشخيص العناصر التالية. "ألهم العوامل اليت حتقق فيها تنافسية أعلى
(Barnoux, 1990, p. 01): 

 االسرتاتيجيات واملخططات التسويقية السنوية واملومسية وحىت الشهرية إن وجدت؛ -

 تشكيلة املنتجات ومدى تناسقها وتنافسيتها وانسجامها مع متطلبات السوق؛ -

 توزيعية وسياسة االتصال؛األسعار املطبقة والسياسة ال -

العالمة أو العالمات اليت متتلكها املؤسسة خاصة صورهتا وهويتها وما إن كانت تعكس الصورة اليت  -
 تريد املؤسسة إيصاهلا؛

 األهداف التسويقية احملددة والنتائج احملققة واملقارنة بينها. -

ومفصل لكل أنشطة املؤسسة ولكل  وبصفة عامة فإن قياس تنافسية املؤسسة يتم وفقا لتدقيق شامل
 اسرتاتيجياهتا باستخدام أساليب ومداخل خمتلفة سنتطرق هلا فيما يلي.

II.1 .قياس تنافسية المؤسسة مؤشرات 
تتعدد املؤشرات اليت تعكس مدى تنافسية مؤسسة ما وختتلف أمهيتها باختالف قطاع نشاط املؤسسة 

املعتمدة لذلك. وعموما ميكن تقسيمها إىل مؤشرات أساسية واهلدف من قياس تنافسية املؤسسة والكيفية 
 ومؤشرات ثانوية كما هي مفصلة فيما يلي.

II.1.1:هي تلك املؤشرات اليت تعطينا صورة مباشرة  . مؤشرات أساسية لقياس تنافسية المؤسسة
نافسية املؤسسة عن تنافسية مؤسسة ما، حيث ميكن االعتماد على أحد هذه املؤشرات أو بعضها للحكم على ت

 وميكن ذكر أمهها فيما يلي:

ترى تقارير االحتاد األوريب أن مؤشر اإلنتاجية هو املؤشر األكثر فعالية  مؤشر اإلنتاجية والفعالية: أوال:
، (Les Rapports de la Comité Européenne, 2008) يف قياس التنافسية على املدى الطويل

قدرة املؤسسة على استغالل خمتلف املدخالت إلنتاج منتجات أو خدمات  حيث ميكن تعريف اإلنتاجية على أهنا
مقياس ألداء فرد أو قسم أو إدارة، فهي تعبري عن قدر الناتج احملقق أفضل من املنافسني، كما مت تعريفها على أهنا 

 .(068، ص. 1112)أمحد سيد،  من استخدام قدر معني من املدخالت أو املوارد يف فرتة زمنية حمددة

تعقيدا لقياس تنافسية املؤسسة إذ أن قياس اإلنتاجية جيب أن يطبق على كل  املؤشراتيعد من بني أكثر و 
مدخل على حدى )كاليد العاملة مثال( ومن الصعب يف الكثري من احلاالت فصل املدخالت على بعضها خاصة 

، حيث يقوم هذا النموذج لية للعواملبنموذج اإلنتاجية الكإذا كانت كيفية، هلذا الغرض مت تطوير ما يسمى 
حبساب اإلنتاجية من خالل مقارنة مجيع املدخالت مع مجيع املخرجات واملؤسسة اليت حتقق أعلى إنتاجية تكون 

 .األفضل تنافسية
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لكن هذا املؤشر قد ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر اإلنتاج، كما أنه إذا كان اإلنتاج يقاس 
ة مثل أطنان من الورق أو أعداد من اهلواتف النقالة فإن نسبة اإلنتاجية اإلمجالية للعوامل ال بالوحدات الفيزيائي

وسنركز يف دراتنا على عامل  ؛(1110)الغزايل،  تعكس جاذبية املنتجات املعروضة من طرف املؤسسة يف السوق
 .على ذلك ة التأثريمن عوامل اإلنتاجية وهو إنتاجية موظفي املؤسسة وكيف ميكن للعالمة التجاري

يعكس هذا املؤشر مدى مسامهة املؤسسة يف  مؤشر الحصة السوقية والحصة السوقية النسبية: ثانيا:
املبيعات يف األسواق احمللية واألسواق الدولية، إذ حتقق املؤسسة أرباحا كلما كانت حصتها السوقية أكرب وهذا ما 

تنافسية، أما احلصة السوقية النسبية فهي حصة املؤسسة السوقية يساعدها على توسيع أنشطتها وتنمية قدراهتا ال
على حصة أكرب منافس هلا وتستخدم احلصة السوقية النسبية بكثرة لقياس تنافسية املؤسسة فهي تعطينا مؤشرا 

الالزمة وللرفع من حصتها السوقية فعلى املؤسسة إجياد السبل  هلاعمليا لتنافسية املؤسسة مقارنة باملنافس األقرب 
دوات تعد ذلك باالعتماد على العديد من األللتأثري على القرارات الشرائية للمستهلكني احلاليني واحملتملني و 

األساسي للحصة السوقية للمؤسسة فمن العالمة التجارية من أمهها، إذ تعد القرارات والسلوكيات الشرائية احملرك 
املؤسسة تتحدد نسبة حصتها من السوق ولذا سنعتمد يف خالل مدى إقبال املستهلكني على شراء منتجات 

 كمؤشر لقياس تنافسية املؤسسة. استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراءدراستنا على 

يعترب كمؤشر مكمل للمؤشر السابق وهو  :للعالمة التجارية للمؤسسة المستهلكينمؤشر والء  :ثالثا
شراء املنتجات اليت حتمل عالمة املؤسسة ويفضلوهنا عن املنتجات يقيس نسبة املستهلكني الذين يداومون على 

 املنافسة وسنتعمق يف هذا املؤشر يف الفصل الثالث، كما سنعتمد عليه كمتغري يف دراستنا.

يقاس هذا املؤشر عادة من وجهة نظر املستهلك ويقصد به مؤشر تنافسية منتجات المؤسسة:  رابعا:
ى التميز يف السوق ويف أذهان املستهلكني مقارنة باملنتجات املنافسة ويستعمل مدى قدرة منتجات املؤسسة عل

لقياس هذا املؤشر مدخلني مها اجلودة املدركة والقيمة املدركة عن املنتج من قبل املستهلك وسنعتمد يف دراستنا 
 على هذا املؤشر كمتغري لقياس تنافسية املؤسسة.

ويقصد هبا مدى قدرة العالمة التجارية للمؤسسة ت التجارية: مؤشر قوة العالمة أو العالما خامسا:
على تأدية أدوارها ومتييز املؤسسة عن منافسيها وتقاس عادة مبدى قوة صورة العالمة التجارية وشخصيتها مقارنة 

 ة وكسب والئه؛باملنافسني وتأثريها على تفضيل املستهلك ملنتجات املؤسس

يعتمد هذا املدخل على حتليل تكاليف اإلنتاج من خالل  ج:قياس تكاليف اإلنتا  مؤشر سادسا:
مقارنة التكاليف املستعملة يف إنتاج وحدة من منتج ما يف املؤسسة حمل الدراسة ومقارنتها مع تكاليف إنتاج نفس 
الوحدة يف املؤسسات املنافسة، فاملؤسسة اليت تكون أكثر حتكما يف التكاليف ستتمكن من تقدمي عرض أحسن 

 منافسيها يف السوق وبالتايل فستكون أكثر تنافسية؛من 
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جيب التوضيح هنا أن املردودية ال يقصد هبا الرحبية وأن كانت قريبة  حساب المردودية: مؤشر سابعا:
منها يف املفهوم، بل هي حماسبيا نسبة النتيجة السنوية إىل تكاليف اإلنتاج أو إىل االستثمارات وذلك حسب 

وبالتايل فاملؤسسة األكثر مردودية هي األحسن استغالل ملواردها املتاحة والستثماراهتا أي  .االغرض من استعماهل
 ؛ريللعوائد على املدى القصاألكثر حتقيقا 

تشكل الرحبية مؤشرا كافيا على التنافسية احلالية للمؤسسة إذ أنه ببساطة شديدة  الربحية:مؤشر  ثامنا:
سة غري تنافسية، لكن ال بد من أن تكون الرحبية بشكل متصاعد وقابل فإن املؤسسة قليلة الرحبية هي مؤس

 ؛(1112)زروخي، سكر،  لالستمرار من أجل ضمان بقاء املؤسسة يف السوق

: يالحظ كثريا يف بيئة األعمال أن العالقات العامة مؤشر عالقة المؤسسة بالمحيط الخارجي تاسعا:
ل على أدائها خاصة على املدى البعيد وهلذا ميكن اعتبار أن عالقة للمؤسسة مع حميطها اخلارجي تؤثر بشكل فعا

 .يعد مؤشرا مهما لقياس تنافسيتها املؤسسة مبحيطها اخلارجي

إذ يعد من الصعب االعتماد  على أحد أو بعض املؤشرات السابقةاالعتماد بتنافسية مؤسسة  تقاسعموما 
نادر أن جند مؤسسة حتقق أرقام إجيابية يف كل املؤشرات من الفعليها كلها معا كما أن ذلك يعد غري منطقي 

تنافسية منتجات املؤسسة متمثلة يف  السابقة. ولذا سنعتمد يف دراستنا على كل من إنتاجية موظفي املؤسسة،
كمؤشرات لقياس   هممستوى والءو  القيمة واجلودة املدركة هلا يف أذهان املستهلكني، السلوك الشرائي للمستهلكني

 تنافسية املؤسسات حمل الدراسة وسنفصل هذه املؤشرات وكيفية قياسها يف الفصل الثالث من الدراسة.

II.1.1 هي مؤشرات يتم االعتماد عليها لقياس مدى  لقياس تنافسية المؤسسة: ثانوية. مؤشرات
 ؤشرات التالية:تنافسية املؤسسة من زاوية معينة أو لغرض حمدد، حيث تتمثل عموما يف امل

حبيث يتم احلكم على تنافسية املؤسسة من خالل مقارنة نسبها وبعض مؤشراهتا  مؤشرات مالية: أوال:
 ... إخل؛لى التسديد، االستقاللية املاليةاملالية مع تلك اخلاصة بقطاع نشاطها مثل القدرة ع

ؤسسة، كتكنولوجيا اإلنتاج ويقصد هبا مستوى التكنولوجيا السائدة يف امل مؤشرات تقنية: ثانيا:
 واالتصال، كذلك درجة التجديد والتأهيل واالبتكار؛

 القواعد املرتبطة بتقسيم العمل ومتركز القرارات ونظام املعلومات؛ أي مؤشرات تنظيمية: ثالثا:

 وطرق القيادة والتفاوض والتعاون؛ تهمربة املسرييني وقيمهم وفلسفترتبط خب مؤشرات تسييرية: رابعا:

، فقد جند مؤسسة متتلك قدرات تنافسية وتشمل كل املؤشرات سابقة الذكر مؤشرات شاملة: امسا:خ
 يف مؤشر معني لكنها غري تنافسية يف مؤشرات أخرى مما يؤثر على أدائها وجيعلها مؤسسة غري تنافسية.
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III .تنافسية المؤسسة من منظور استراتيجي 
على امتالك رؤية بعيدة املدى السرتاتيجياهتا التنافسية على  يقصد باملنظور االسرتاتيجي قدرة املؤسسة

مردودية أفضل من املنافسني على املدى البعيد جيب على املؤسسة  بتحقيق تتجلى اختالفها، فباعتبار أن التنافسية
القدرات  يكون ذلك من خالل دراسة .عند إعداد اسرتاتيجيتها التنافسية النظر وفق رؤية اسرتاتيجية بعيدة املدى

التنافسية ملختلف املنافسني للمؤسسة يف السوق ملعرفة نقاط قوهتم بغرض مواجهتها ونقاط ضعفهم الستغالهلا، 
مث تقوم املؤسسة بإعداد اسرتاتيجيتها التنافسية واملفاضلة بني العديد من البدائل املتاحة وذلك حسب قدراهتا 

ىل محاية نفسها من هتديدات املنافسني احملتملني وبالتايل محاية وإمكانياهتا وأهدافها وبعد ذلك تلجأ املؤسسة إ
 تنافسيتها من خالل وضع موانع الدخول إىل السوق وهو ما سنراه يف هذا املبحث.

III.1التحليل االستراتيجي الداخلي لتنافسية المؤسسة . 
املدى القصري والطويل، لغرض إعداد اسرتاتيجية تنافسية حمكمة تسمح للمؤسسة من حتقيق أهدافها على 

فإن هذه األخرية جمربة على حتليل وتشخيص بيئتها الداخلية متمثلة أساسا يف إمكانيتها املادية والبشرية ومهاراهتا 
 لتتمكن من املوافقة بني اسرتاتيجيتها التنافسية وإمكانياهتا الداخلية مما يسمح بالتطبيق اجليد هلذه االسرتاتيجية.

III.1.1بالنسبة للمهارات فإن : المصادر الداخلية لتنافسية المؤسسةو  لمهاراتا . تحليل
(Porter, 1986 .يرى بأن تتمثل أساسا يف قدرة املؤسسة على التنسيق والتسيري اجليد لسلسلة القيمة لديها )

يمة من حيث أن املؤسسات الناجحة متتلك مهارة عالية على التنسيق بني الوظائف األساسية لديها املنشأة للق
جهة وبني هذه الوظائف والوظائف املساعدة من جهة أخرى. وبالتايل فإن حتليل املهارات الداخلية للمؤسسة مير 
عرب حتليل قدرهتا على خلق هذا النوع من التنسيق وحتديد اجلوانب اجليدة فيها لغرض تثمينها وحماولة اكتشاف 

 يسميه البعض بتحليل منحىن اخلربة. نقاط الضعف يف هذه املهارات لغرض معاجلتها وهو ما
حتليل املصادر الداخلية لتنافسية املؤسسة فإن العديد من الباحثني يقسموهنا إىل أربعة أصناف وفيما خيص 

 هي:

 رأمسال املؤسسة، األرباح، القدرة على التمويل الذايت، الديون ومردودية املؤسسة؛ المصادر المالية: -

االستثمارات، التكنولوجيات املستعملة يف اإلنتاج، مستوى أداء عوامل  مستوى المصادر المادية: -
 اإلنتاج؛

العالمة أو العالمات التجارية، الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية، قيمة  المصادر الالمادية: -
قدرة املؤسسة العالمة التجارية، رأمسال العالمة التجارية، براءات االخرتاع، شبكات التوريد والتوزيع، 

 على التكيف والثقافة التنظيمية للمؤسسة؛
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عدد العمال يف خمتلف الوظائف، مهارات املوظفني، اخلربة، مستوى التكوين،  المصادر البشرية: -
 برامج التحفيز إضافة إىل العالقات الداخلية بني املوظفني.

وجود مخسة مصادر داخلية ( حول عمليات التنافسية إىل Katlane, 2007ويف هذا الصدد خلصت )
أساسية لتنافسية املؤسسة، حيث يتمثل املصدر األول يف الوظيفة اإلنتاجية وكل ما يصاحبها من وظائف ثانوية، 
املصدر الثاين يتمثل يف مستوى املهارات ومستوى التكوين يف املؤسسة ويعكس املصدر الثالث القدرة التنظيمية 

الرابع فيتمثل يف املهارات التسويقية للمؤسسة يف حيث أن املصدر اخلامس هو والتسيريية للمؤسسة، أما املصدر 
 قدرة املؤسسة على تسيري شبكاهتا املختلف األمامية واخللفية ومع خمتلف األطراف.

III.1.1مربع تنافسية املؤسسة أو كما يسمى املربع السحري أو : تنافسية المؤسسة تحليل . مربع
ة يعكس األبعاد األساسية اليت تُبىن عليها تنافسية أي مؤسسة. هذه األبعاد هي إنتاجية الذهيب لتنافسية املؤسس

املؤسسة وكل العوامل املؤثرة يف هذه اإلنتاجية، قدرة املؤسسة على التحكم يف جودة منتجاهتا أو بعبارة أمشل قدرة 
املؤسسة واملهارات املتوفرة لذلك وقدراهتا  املؤسسة على اإلنتاج باجلودة اليت ترغبها، مستوى االبداع واالبتكار يف

فيما خيص البحث والتطوير، إضافة إىل مرونة املؤسسة وقدرهتا على التكيف مع خمتلف التغريات يف بيئتها اخلاصة 
 وضح أبعاد مربع تنافسية املؤسسة.( ي7-2والعامة. والشكل رقم )

 
 
 

 
 
 

 
 

 ة المؤسسةتنافسي تحليل مربع: (7-1)لشكل ا
Source: http://www.bereader.free.fr/PDF/Management (19/03/2017). 

لغرض تشخيص قدراهتا التنافسية الداخلية على املؤسسة حتليل كل بعد من أبعاد مربع التنافسية اخلاص هبا 
سني قدراهتا فيه. هبدف حتديد أي من األبعاد هي جيدة فيه وتثمينه وأي من األبعاد عليها العمل على تطوير وحت

ةإنتاجية املؤسس  

 جودة املنتجات

املؤسسة مرونة اراالبداع واالبتك  سةتنافسية املؤس   
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فاهلدف من حتليل هذا املربع هو إجياد التوليفة األمثل خللق توازن بني األبعاد األربعة مما يساهم يف الرفع من 
 تنافسية املؤسسة.

III.1.1 تحليل .SWOT : حتليلSWOT  هو عبارة عن حتليل كل من نقاط القوة
(Strengths( نقاط الضعف ،)Weaknesses( الفرص ،)Opportunities والتهديدات )
(Threats اليت تواجهها املؤسسة وبالتايل فهو يشتمل على حتليل داخلي وخارجي يف نفس الوقت للقدرات )

التنافسية للمؤسسة. حيث أن نقاط القوة هي العوامل الداخلية اليت تتميز هبا املؤسسة وتعمل على استغالهلا 
ني أن نقاط الضعف هي النقائص يف القدرات التنافسية الداخلية وتثمينها لتمييز نفسها عن املنافسني، يف ح

للمؤسسة واليت عليها العمل على تداركها والتقليل من آثارها. وبالنسبة للفرص فتتمثل يف كل العوامل اليت تطرأ 
ني مركزها على البيئة اخلارجية واليت ميكن أن تساعد املؤسسة إذا ما أحسنت استغالهلا يف تطوير تنافسيتها وحتس

التغريات اليت حتدث يف السوق ويف بيئة املؤسسة وميكن أن تشكل هتديد عليها يف السوق، أما التهديدات فتعكس 
 إذا مل جتد الكيفية املناسبة لتجاوزها.

املؤسسة الناجحة هي تلك اليت تتمكن من إجياد الكيفية األنسب للتنسيق بني نقاط قوهتا وضعفها من 
للغرض الرفع من تنافسيتها على املدى القصري والطويل. واجلدول  التهديدات من جهة أخرىجهة وبني الفرص و 

 ( يوضح املقاربة اليت ميكن من خالهلا حتقيق هذا النوع من التنسيق.1-2رقم )

 وتنافسية المؤسسة SWOTتحليل : (1-1)الجدول: 
 المقاربة الداخلية   
 كيفية استغالل نقاط الضعف نقاط القوة   

نقاط القوة لتقليص 
 نقاط الضعف

 كيفية تقليص نقاط الضعف كيفية تعظيم نقاط القوة   

 المقاربة الخارجية

كيفية تعظيم  الفرص
 الفرص

كيفية استغالل نقاط القوة 
 لالستفادة من الفرص

كيفية تقليص نقاط الضعف 
 باالعتماد على الفرص

 

كيفية تقليص  التهديدات
 التهديدات

الل نقاط القوة كيفية استغ
 لتقليص التهديدات

كيفية تقليص كل من نقاط 
 الضعف والتهديدات

 

كيفية استغالل الفرص لتقليص 
 التهديدات

   

Source: http://www.gestionorienteeverslimpact.org/sites/default/files (19/03/2017). 

اخلارجية لتنافسية املؤسسة وبالتحديد إىل التطرق إىل حتليل البيئة  SWOTيقودنا احلديث عن حتليل 
حتليل القدرات التنافسية للمنافسني، إذ أن الكثري من الباحثني يرون بأن حتليل القدرات الداخلية لتنافسية املؤسسة 
ليس له أي معىن أن مل تتم مقارنته مع القدرات التنافسية للمنافسني املباشرين وبأخص املنافس األول يف السوق 

Benchmark. 
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III.1 .ليل القدرات التنافسية للمنافسينتح 
أمرا ضروريا قبل إعداد االسرتاتيجية التنافسية للمؤسسة وسنتناول فيما يلي األمهية العملية لتحليل  هذايعد 

 .د اليت تعتمد عليها املؤسسة لذلكالقدرات التنافسية للمنافسني، مث األبعا
III.1.1الغرض األساسي من حتليل القدرات التنافسية : ة قياس تنافسية المنافسين. أهمي

 للمنافسني هو القدرة على معرفة ما يفكر به املنافسني أو بعبارة أمشل التفكري بنفس الكيفية اليت يفكر هبا
 :(,Dzepiel, Kerin, 2012) ولتحقيق ذلك على متخذي القرار القيام بـاملنافسني 

 تيجيات التنافسية للمنافسني؛تقدير العوامل املفتاحية وطبيعة االسرتا -
 سرتاتيجيات للمؤسسة؛والقيام بردود فعل قوية اجتاه احتديد أي من املنافسني قادر على االستجابة  -
 حتليل قدرات املنافسني على التأقلم مع التغريات يف السوق ويف البيئة التنافسية. -
التهديدات يف السوق ونقاط القوة والضعف حتليل القدرات التنافسية للمنافسني معرفة أهم الفرص و يتيح 

 املناسبة.للمنافسني ومقارنتها بإمكانيات ونقاط قوة وضعف املؤسسة لغرض إعداد االسرتاتيجيات التنافسية 
III.1.1 . ختتلف األبعاد اليت تعتمد عليها : يجيات التنافسية للمنافسينتحليل االستراتأبعاد

أبعاد كمية كعمق خطوط اإلنتاج واألسعار، أبعاد كيفية كقوة وصورة  املؤسسة لتحليل قدرات منافسيها من
 (.0-2رقم )ئها وهو ما يوضحه اجلدول العالمة التجارية وأبعاد وظيفية كخصائص املنتجات وأدا

 : مداخل تحليل القدرات التنافسية للمنافسين(1-1)الجدول 
 المؤشر البعد المحتمل مدخل التنافسية

 .خط ونوع املنتجات - .تشعب خطوط اإلنتاج - .خط اإلنتاج طول - عمق خط اإلنتاج
 .التغليف – .اخلصائص املادية للمنتجات - خصائص المنتجات

 .أنواع وشروط استخدام املنتجات –
 –  .اللون – .ملنتجنوع ا – .هندسة املنتج -

 .التصميم
األبعاد الوظيفية 

 للمنتجات
 .املصداقية – .األداء -
 .مدى سهولة االستخدام – .االستدامة -

 – .نسبة جناح أو اخفاق املنتجات – .السرعة -
 .إدراك املستهلكني

. خط املساعدة – .الرتكيب -. خدمات ما بعد البيع - الخدمات
 .مدة االستجابة - .املساعدة الفنية – .التدريب -

 .خدمات وبرامج اإلعالم -. العقود مع الزبائن -
 .تقارير املستهلكني -

 .تقارير املوزعني - .التسليم – .قنوات التوزيع - توفر المنتجات
 التجارية صورة العالمة

 المؤسسةصورة و 
 شخصية العالمة التجارية. - ،التجارية صورة العالمة -
 .صورة املنتجات – .صورة املؤسسة –

وآراء أفعال وأقوال  – .الرضى على محالت االتصال -
 .املستهلكني

مدى تفصيل وتعقيد  -. نسبة تغطية العمالء - قة مع العمالءالبيع والعال
العالقة املستهلكني  – .العالقة مع املوزعني – .املنتجات
 .النهائيني

التصاالت والشكاوى تردد ا -. ردود فعل قوة البيع -
حكم  –. تعليقات املستهلكني – .من املستهلكني
 .وأراء الرأي العام

 .التخفيضات يف األسعار – .قائمة األسعار - األسعار
 .العالقة سعر/جودة -

 .تقييم املستهلكني واجلمهور – .األسعار احلالية -

Source: Dzepiel J. A., Kerin R. A., (2012), Competitor Analysis, New York University 

Magazine, New York, USA, p. 12. Adapted. 
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ية كبرية الستخراج القدرات التنافسية للمنافسني ومقارنتها بنفس على املؤسسة دراسة هذه األبعاد بعناإذ 
 األبعاد لديها بغرض معرفة مكانتها يف الرتكيبة التنافسية يف السوق لتتمكن من إعداد اسرتاتيجيتها التنافسية املثلى.

III.1للمؤسسة ستراتيجيات التنافسية. اال 
ا يف الثمانينات من القرن املاضي وأحدثت ثروة يف لقت االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسة رواجا كبري 

اسرتاتيجيات التنافس اليت ميكن أن (. وسنتناول فيما يلي أهم Decoeur, 2015) دراسة تنافسية املؤسسة
 تعتمد عليها املؤسسة.

III.1.1 . االستراتيجيات التنافسية لـPorter : ميزPorter بني ثالثة اسرتاتيجيات تنافسية 
أربعة خيارات تنافسية )قطاع سوقي ضيق، قطاع سوقي واسع، تكلفة إنتاج منخفضة،  مقاطعةمن خالل 

. حيث تعد هذه االسرتاتيجيات األكثر شهرة ورواجا وتعتمد عيها الكثري من منتجات وخدمات متميزة(
 ( يوضح أبعاد كل اسرتاتيجية.0-2واجلدول رقم ) املؤسسات

 Porterفسية لـ االستراتيجيات التنا: (4-1)الجدول 
 امليزة التنافسية             
 قطاع التنافس

 التميز التكلفة المنخفضة

 اسرتاتيجية التمييز اسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف قطاع واسع

 اسرتاتيجية الرتكيز قطاع ضيق

Source : LISAA, (2014), Choisir une stratégie marketing et définir des objectif, Revue de 

LISAA Management, p. 9. 

تعرف هذه االسرتاتيجية على أهنا قدرة املؤسسة على ختفيض : استراتيجية السيطرة بالتكاليف أوال:
 التكاليف بالنسبة للمنافسني األخرين، دون أن يكون ذلك على حساب مستوى اجلودة واخلدمات املرافقة للمنتج

على تقدمي منتجات يجودة مقبولة وبأسعار أقل من أسعار  املؤسسة تعمل، حيث (1118)برحومة، شريف: 
من ميزات تطبيق هذه االسرتاتيجية الوصول إىل أكرب قدر ممكن من العمالء يف السوق وحتقيق نسب  .املنافسني

ال يستطيع املساومة على  املنافسني كما تعد حصنا منيعا يف وجه املنافسة فمعظم  مبيعات مرتفعة يف فرتات وجيزة،
تأثر صورة العالمة  إمكانية لكنها حتمل يف طياهتا خماطر عديدة من أمهها ،(1116)غول،  فيض األسعارخت

 املستهلكني. ورغباتإمهال تطور أذواق  إضافة إىل، التكاليف نظرا لرتكيزها على خفض للمؤسسةالتجارية 

ذات قيمة أعلى من هي قدرة املؤسسة على تقدمي منتجات وخدمات : استراتيجية التمييز ثانيا:
منتجات وخدمات املنافسني يف السوق ويتجسد التميز يف خصائص ومواصفات املنتج أو بصفة أمشل العرض 

، متيز سياسة التجارية التسويقي كاجلودة، تصميم املنتج والتعبئة، متيز وفعالية قنوات التوزيع، صورة العالمة
سيطرة بالتكاليف فإن اسرتاتيجية التمييز تعمل على جذب أكرب وكما هو احلال بالنسبة السرتاتيجية ال .االتصال
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، حيث أن املؤسسة حتاول احملافظة على (1118والئهم )برحومة، شريف: عدد ممكن من املستهلكني وكسب 
 لتقدم قيمة أعلى للمستهلك.مستوى األسعار املطبق يف السوق وال تبتعد عليه كثريا 

صياغة هذه االسرتاتيجية أيضا على قيادة الكلفة أو التمايز ولكن وجه  تقوم: استراتيجية التركيز ثالثا:
ية حمددة أي قطاع سوقي حمدد وهنا موجهة لفئة سوقسرتاتيجيتني السابقتني يكمن يف كبينها وبني اال االختالف

ا تعمل على دراسة هذه االسرتاتيجية جيعل املؤسسة أكثر فعالية وكفاءة مقارنة باملنافسني كوهنبدقة، إذ أن اعتماد 
 تلبية حاجات هذه الفئة. معينة من املستهلكني وبالتايل فبإمكاهنا أن تصبح متخصصة يفوتلبية حاجات فئة 

من خالل هذه االسرتاتيجية تستطيع املؤسسة أن تصمم اسرتاتيجيتها التسويقية ( أنه 1122البكري ) يرىو 
بأهنم  يشعرون زبائنها فضال عن تصميم منتجات جتعلستهدف، واالتصالية مبا يتوافق مع خصوصية السوق امل

 .مفضلني ومبدى اهتمام املؤسسة هبم مما مييزها عن بقية املؤسسات

أن تعمل على تبين اسرتاتيجيات تنافسية تتماشى مع إمكانياهتا وتسمح هلا  على املؤسسةفبصفة عامة 
 .(Jones, Tilley, 2003) رة على تنافسيتهااملؤثمبراعات املؤثرات اخلارجية  وتطوير أدائها، ذلكبالنمو 

اهتا اإلنتاجية واملالية والبشرية ولكل مؤسسة فلسفتها التسويقية اليت جتعلها مميزة عن باقي يفلكل مؤسسة إمكان
ما يتها التنافسية عليها أن تبحث عاملؤسسات ولكل سوق متطلباهتا ومعطياهتا، فعند إعداد املؤسسة السرتاتيج

مكانياهتا التنافسية ومع متطلبات السوق وأن تتجنب الوقوع يف فخ تقليد املنافسني وجماراهتم يف يتوافق مع إ
 اسرتاتيجياهتم التنافسية اليت قد ال تتوافق مع إمكانياهتا وأهدافها.

III.1.1 لـ . متطلبات تطبيق االستراتيجيات التنافسيةPorter : لتطبيق أحد االسرتاتيجيات
فإن املؤسسة جمربة امتالك مقومات ومؤهالت تسمح بالتطبيق األمثل لتلك  Porterار إليها التنافسية اليت أش

يوضح أهم متطلبات تبين أي من  (5-2رقم ) واجلدول .ستفادة القصوى من مزاياهااالسرتاتيجية وتضمن اال
ية اليت تتوافق مع إمكانياهتا إذ عليها اختيار االسرتاتيجية التنافس، الثالثة يف املؤسسة التنافسية االسرتاتيجيات

 ومهاراهتا التنظيمية لضمان حتقيق أهدافها واملنافسة مبا يتوافق وقدراهتا التنافسية.
 Porterلـ : متطلبات تبني االستراتيجيات التنافسية (5-1) جدولال

االستراتيجية 
التنافسية 
 للمؤسسة

 يمية المطلوبة لتنفيذ االستراتيجيةالمهارات التنظ االمكانيات المطلوبة لتنفيذ االستراتيجية

استراتيجية 
القيادة 
 بالتكاليف

توفر املهارات  -. توفر رأمسال استثماري بديل وإمكانية استخدامه -
اإلشراف املكثف على  -. التكنولوجية، املهنية واإلنتاجية املؤهلة

القدرة على تصميم املنتجات بكيفية تسمح بضغط تكاليف  -. العمال
 .وتكاليف التوزيع اإلنتاج

إعداد تقارير  -. رقابة مكثفة على خمتلف التكاليف -
تنظيم هيكلي ومسؤوليات  -. رقابية دورية ومفصلة

استشرافية مبنية على الضغط بصرامة على التكاليف 
 .وجتميعها بكيفية تسمح بتقليصها

استراتيجية 
 التمييز

 .ة مبدعةمهارات إنتاجي -. قدرات ومهارات تسويقية معتربة -
 .قدرة كبرية على البحث والتطوير -. القدرة على اإلبداع -
 ،أو التكنولوجيةتوفر اإلمكانيات للتميز من حيث اجلودة  -

الوظائف احملورية يف املؤسسة  تنسيق عال بني  -
 .كالبحث والتطوير، تطوير املنتجات، التسويق

 .رقابة عالية على جودة العمليات واملنتجات -
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. خربة كبرية يف جمال النشاط أو توفر مهارات فريدة مقارنة باملنافسني -
 .قدرة عالية على التنسيق بني خمتلف قنوات خلق القيمة -

 القدرة على جذب يد عاملة ذات مهارات عالية -
 .وإطارات مبدعة

استراتيجية 
 التركيز

القدرات التنظيمية الالزمة للرتكيز على قطاع سوقي  - .القدرة على توجيه اإلمكانيات واملوارد املتاحة حنو قطاع سوقي حمدد -
 .حمدد بدقة

Source: Porter M. E., (1998), Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries 

and competitors with a new introduction, 2nd Edition, Free Press Edition, New York, USA, 

p. 40. 

III.1.1. إضافة إىل االسرتاتيجيات : االستراتيجيات األخرى الممكنة لتنافسية المؤسسة
، بإمكان املؤسسة اعتماد العديد من االسرتاتيجيات التنافسية األخرى يت حتدثنا عنهالاالتنافسية الثالثة السابقة 

 (.6-2ميكن تلخيصها يف اجلدول رقم )
 ات التنافسية للمؤسسة: نظرة شاملة لمختلف االستراتيجي(6-1)الجدول 

 االستراتيجياتشرح  مصدر أو نوع االستراتيجية
 .اسرتاتيجية جمال النشاط االسرتاتيجي -. االسرتاتيجية العامة للمؤسسة - مجال التطبيق الوظيفي

 ساسية:األوظائف ال - الوظيفة
 رجي، اتفاقيات البحث والتطوير(؛* اسرتاتيجية البحث والتطوير )إدارة الوقت، مزيج خلق اإلبداع، اإلبداع اخلا

 ، اسرتاتيجيات التكامل(؛J.I.T* اسرتاتيجية اإلمداد )إدارة سلسلة املوردين، التسليم يف الوقت احملدد 
 * اسرتاتيجية اإلنتاج )اصنع أو اشرتي، اإلنتاج املتخصص، اإلنتاج باقتصاديات احلجم(؛

 التوزيع، االتصال، اخلدمات املرافقة، العالقة مع العمالء...( )اسرتاتيجية املنتج، السعر،* اسرتاتيجية التسويق 
* اسرتاتيجية العالمة التجارية )إدارة العالمة، عالمة املؤسسة، عالمة املنتج، العالمة املظلة، شخصية العالمة، 

 ،(هوية العالمة، صورة العالمة
 الوظائف الداعمة: -

 ؛رد البشريةاسرتاتيجية املوا*  ؛* االسرتاتيجية املالية
 .* اسرتاتيجيات التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة

 اسرتاتيجية التنسيق. -. اسرتاتيجية الدفاع -. اسرتاتيجية اهلجوم - السلوك العام للتنافس
 اسرتاتيجية التحدي. -. اسرتاتيجية اإلبداع أو الريادة - مصدر وعامل الوقت
 مصدر الميزة التنافسية

ت التنافسية )االستراتيجيا
 (Porter ـل

 .اسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف -
 .اسرتاتيجية التمييز -
 اسرتاتيجية الرتكيز. -

 الزوج منتج / سوق
 (ANSOFF)مصفوفة 

 اسرتاتيجية التنويع. -. اسرتاتيجية تطوير املنتج -. اسرتاتيجية تطوير السوق -. ق السوقاسرتاتيجية اخرتا -

نمو السوق / الحصة 
 (BCG) سوقيةال

 األوزان امليتة. -. البقرة احللوب -. عالمات االستفهام -. النجوم -

جاذبية السوق / القدرات 
والفرص التنافسية )مصفوفة 

McKinsey) 

 (.االستثمار) يجية النمواسرتات -
 (.احملافظة على مستوى االستثمارات) الثباتاسرتاتيجية  -
 .(بعض االستثماراتالتخلي على )اسرتاتيجية االنكماش  -

Source : Pfahler W., Wiese H., (2000), Les stratégies des entreprises : une analyse par la 

théorie des jeux, Allemagne, p. 25. 
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نالحظ أن معظم االسرتاتيجيات التنافسية املتاحة أمام املؤسسات تعتمد على املصفوفات نتيجة ملقاطعة 
السوق مع إمكانيات وموارد وأهداف املؤسسة. وهي تتيح عموما للمؤسسات إمكانية  الفرص املتاحة يف

 االستغالل األمثل ملواردها وتركيز جهودها التسويقية وفقا ملعطيات السوق وقطاع النشاط.

ومع اشتداد املنافسة أصبحت املؤسسات وحىت الدول تعتمد أساليب إضافية حلماية تنافسيتها ومواجهة 
ول املنافسني اجلدد للسوق، باالعتماد على ما يعرف مبوانع الدخول للسوق اليت حتد من أو تقلل من هتديد دخ

. وختتلف موانع الدخول فرص الداخلني اجلدد من املنافسة بنفس مستوى تنافسية املؤسسات احلالية يف السوق
م، متيز املنتجات احلالية يف السوق، حسب نوع قطاع النشاط والسياسة االقتصادية للدولة وأمهها اقتصاديات احلج

قوة العالمات التجارية للمؤسسات الناشطة يف السوق، االستثمارات الالزمة للدخول للسوق وللولوج لقنوات 
( أن 1121) Matrayالتوزيع، إضافة إىل سياسات الدولة والشكل االقتصادي للبلد ففي هذا الشأن ترى 

ما يسمى كن أن تفرضها الدول إضافة إىل القوانني والتشريعات املباشرة هي أحد أهم موانع الدخول للسوق اليت مي
باألقطاب التنافسية واليت تعتمد عليها العديد من الدول لتخفيض تكاليف اإلنتاج والرفع من تنافسية مؤسسات 

 .قطاع ما من خالل التكتل وإنشاء شبكات تنافسية بدال من مؤسسات تنافسية

IV .ة من منظور تسويقيتنافسية المؤسس 
نظرا الشتداد املنافسة يف األسواق وغياب الفروقات التقنية بني املنتجات واخلدمات شيئا فشيئا ونظرا لتطور 
وسائل وطرق اإلنتاج، أصبحت املؤسسات جمربة على انتهاج سبل جديدة وحديثة لتمييز نفسها يف السوق والرفع 

أهم هذه السبل هي االسرتاتيجيات واألدوات التسويقية اليت أضحت تعد  من قدراهتا التنافسية أمام املنافسني ومن
 لرفع من القدرات التنافسية للمؤسسة.ا أدوات أهممن 

وبغرض معرفة كيف تستخدم املؤسسة االسرتاتيجيات واألدوات التسويقية للرفع من تنافسيتها سنتناول يف 
ية للرفع من تنافسيتها، مث دور التكامل بني وظيفة التسويق هذا املبحث كيف تتبىن املؤسسة التسويق كفلسفة إدار 

والوظائف األخرى يف املؤسسة لتحقيق التنافسية، مث نظام املعلومات التسويقية ودوره يف الرفع من تنافسية املؤسسة 
 وأخريا دور االتصاالت التسويقية يف الرفع من تنافسية املؤسسة

IV.1 .ة المؤسسةفسيفلسفة التسويقية كمصدر لتنالا 
أن من ال ميشي مع التيار على األقل وال يواكب التغريات  أي "من ال يتقدم، يتأخر "يوجد مثل يقول

 ،نفس الشيء ينطبق على املؤسسة .احلاصلة يف بيئته فهو حتما سريجع للوراء مقارنة بالتطورات احلاصلة يف حميطه
لبيئتها التنافسية ستفقد تنافسيتها وبالتايل سرتجع خبطوات فاملؤسسة اليت ال تتطور وال تواكب املسار التصاعدي 

عديدة إىل الوراء، األمر الذي يفرض عليها العمل دائما على تطوير نفسها وزيادة قدراهتا التنافسية لضمان بقائها 
ة أو صناعية صغرية كانت أو كبرية، إنتاجية أو خدمي سوآءايف السوق أوال ومنوها ثانيا وللقيام بذلك على املؤسسة 
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أو جتارية أن تسعى لتكييف وهيكلة نفسها ووظائفها مبا يسمح هلا بتقدمي أفضل املنتجات واخلدمات للسوق 
 عامة وملستهلكيها خاصة.

ولعل أهم ما يساعد املؤسسة على تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات للمستهلكني، خاصة يف بيئة شديدة 
إلدارة تسويقية فعالة تتماشى واملمارسات التسويقية احلديثة، األمر الذي هو امتالكها  املنافسة وسريعة التغري

 أشارتنافسيتها، فقد يقودنا إىل احلديث عن تبين املؤسسة للفلسفة التسويقية كمصدر أساسي للرفع من 
Kotler التسويق هو كل شيء وكل شيء هو « ،ذات مرة يف أحد كتاباته أنه يف اإلدارة احلديثة للمؤسسة

أي أن املؤسسة  .Marketing is evrything and evrything is marketing » » « ويقتس
بناءا على معطيات ومؤشرات تسويقية وهو أمر جنده بديهي يف إدارة تتخذ كل قراراهتا االسرتاتيجية والتكتيكية 

حث والتطوير وباملوارد البشرية وتسيري املؤسسات الناجحة، فنجدها تتخذ قراراهتا اإلنتاجية واملالية واملتعلقة بالب
 بناءا على حاجات مت حتديدها يف األصل وفقا ألسس تسويقية.

وباعتبار التسويق فن من جهة وعلم من جهة أخرى فهو بالتايل فلسفة تتبناها املؤسسة تتحقق من خالل 
 ,.Kotler et al)د عرف وق .التحليل واختاذ القرارات )العلم(املزج بني القدرة على اإلبداع )الفن( وتقنيات 

اإلدارة بالتسويق هي الفن والعلم الذي يسمح باختيار األسواق املستهدفة، ’‘فلسفة بالقول أن الهذه  (2012
مث جذب واحملافظة وتطوير شرحية من املستهلكني من خالل تزويدهم بعروض حتقق قيمة مادية ومعنوية أفضل من 

للمؤسسة مبعرفة وتقدير حاجات ورغبات املستهلكني واكتشاف حىت هذه الفلسفة تسمح  ، حيث أن’’املنافسني
يف منتجات وخدمات بطريقة مبدعة جتعلها تتفوق على املنافسني  ذلك تلك الرغبات املخفية والعمل على جتسيد

 .مما يسمح هلا بزيادة مبيعاهتا والرفع من حصتها السوقية أي زيادة أرباحها وبالتايل مردوديتها يف السوق

IV.1 .تنافسية المؤسسة نتاج تكامل وظيفة التسويق وبقية الوظائف 
، فهو أهم بكثري من هذا وعلى م هبا قسم التسويق فقطمن اخلطأ االعتقاد أن التسويق هو وظيفة يهت

املؤسسة اليت تريد البقاء والصمود يف السوق وتطوير تنافسيتها أن تعمل على حتقيق التكامل بني مجيع الوظائف 
تنشأ هذه احلاجة كون املستهلك هو احملرك األساسي لكل أنشطة املؤسسة فهو السبب املنطقي األول  ها.داخل

لوجودها وباعتبار أن التسويق هو الذي يعىن بكل ما يتعلق باملستهلك وبكل نقاط االتصال بينه وبني املؤسسة 
القوى البيعية، االتصاالت التسويقية، من منتجات وخدمات، التصميم والتغليف، نقاط البيع، قنوات التوزيع، 

األسعار، العالمة أو العالمات التجارية، فوجود تكامل بني وظيفة التسويق ووظائف املؤسسة األخرى أصبح 
 ضرورة حتمية لتحقيق تنافسية املؤسسة وجتب اإلشارة إىل أنه هناك نقطتان أساسيتان لتحقيق هذا التكامل:

ملؤسسة كيفية عمل خمتلف الوظائف األخرى من إنتاج، مالية، حبث جيب أن يفهم املسوقون يف ا -
وتطوير، موارد بشرية وغريها ليكونوا على دراية تامة مبا تستطيع املؤسسة تقدميه للسوق وما هي 

 يها ونقاط الضعف اليت جيب جتنبها أو تصحيحها؛نقاط القوة اليت جيب االعتماد عل



 اإلطار النظري لتنافسية المؤسسة                                                            الفصل األول                      
 

30 
 

عملها خرى أن يتمكنوا من فهم الفلسفة التسويقية وطريقة الوظائف األ جيب كذلك على مسؤويل -
 لرفع من تنافسية املؤسسة.با ليحصل نوع من التناسق يسمح

يف كثري من احلاالت هيكلة وتنظيم املؤسسة حيث أصبح املستهلك يف حمور هذا  هذه الضرورة غريت
حماطة بالوظائف  بدورها اليت تكونو  ئه.ضاه ووالالتنظيم حماطا باألنشطة التسويقية اليت تعمل على كسب ر 

 حيث أن:، (8-2تها كما هو مبني يف الشكل رقم )كتلة متناسقة للرفع من تنافسيكاألخرى للمؤسسة لتعمل  

يعمل املسوقون مع املسؤولني على اإلنتاج على إنتاج املنتجات  مع وظيفة اإلنتاج:التكامل  أوال:
 تنافسية للمؤسسة؛ للرفع منملستهلكني بطريقة أفضل من املنافسني بالكيفية الالزمة لتلبية حاجات ورغبات ا

التنسيق بني التسويق واملالية يكون على مستويني، األول  مع وظيفة المالية والمحاسبة:التكامل  ثانيا:
ودية يتمثل يف حتديد تكاليف اإلنتاج ودراستها لتحديد األسعار املناسبة للمؤسسة للتنافس يف السوق وضمان املرد

 الالزمة والثاين يف حتديد امليزانية الالزمة ملختلف األنشطة واالستثمارات التسويقية؛

التكامل هنا يكون هبدف حتديد وتوظيف االحتياجات  مع وظيفة الموارد البشرية:التكامل  ثالثا:
وتكوين اإلطارات  بتوظيف البشرية الالزمة ملختلف األنشطة التسويقية للرفع من فعاليتها، كذلك فيما يتعلق

 والكفاءات الالزمة يف املؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 هلك والتسويق في المؤسسة الحديثة: مكانة المست(8-1)لشكل ا
 .من إعداد الباحثالمصدر: 

: يعمل املسوقون بالتنسيق مع مسؤويل البحث والتطوير مع وظيفة البحث والتطوير رابعا: التكامل
جديدة تليب احلاجات املتجددة يف السوق وجتب اإلشارة إىل أن التنسيق بني  على تطوير وابتكار منتجات

 التسويق والبحث والتطوير يف املؤسسة يعد من أهم مصادر االبداع واالبتكار.

 المستهلك

قالتسوي  

 اإلمداد

 املالية اإلنتاج

 م. بشرية

 باقي الوظائف البحث والتطوير
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إضافة هلذا فاملؤسسة حباجة لضمان مستوى مقبول من التنسيق بني وظيفة التسويق وباقي الوظائف يف 
معلوماتية وخمتلف املصاحل اإلدارية والتجارية لتقدمي أفضل املخرجات للسوق وبالتايل املؤسسة من إمداد وتوريد و 
 الرفع من تنافسية املؤسسة.

IV.1 . تنافسية المؤسسةبنظام المعلومات التسويقية عالقة 
تعتمد عليها املؤسسات للرفع من تنافسيتها من خالل اقتناص الفرص املتاحة  حيويةأصبحت املعلومة مادة 

حيث هلذا  .يدات أو تقليصها يف أقل وقت ممكن السوق بكيفية أسرع وأكثر فعالية من املنافسني وجتنب التهديف
متعددة اجلنسيات تعتمد على أنظمة معلوماتية جد متطورة تربط بني  الكبرية وخاصة الغرض جند أن املؤسسات

)خبيت،  الستغالل األمثل ملختلف املعلوماتخمتلف فروعها يف القارات اخلمسة ومتصلة بأالف احلواسيب لضمان ا
وحتليلها  يسمح يجمع خمتلف املعلومات عن بيئة املؤسسة، أما بالنسبة لنظام املعلومات التسويقية فهو (1111

 رص وجتنب التهديدات.اقتناص الفو  االستغالل األمثل هلا بطريقة عملية وفعالة لغرض
IV.1.1 يعرف نظام املعلومات التسويقي بكونه : تسويقيةمكونات نظام المعلومات ال. ماهية و

تشكيلة من األفراد، اإلمكانيات والعمليات اليت تعمل على مجع، تنظيم، حتليل وتوزيع املعلومات الالزمة 
يتميز نظام  .(Kotler et al., 2012) ألصحاب القرار يف املؤسسة ملساعدهتم على اختاذ القرارات املناسبة

 الفعال باخلصائص التالية: املعلومات التسويقي

 هو عبارة عن نظام غري معقد يتكون من معظم عمال املؤسسة كل حسب وظيفته؛ -

 غري مركزي أي أن املعلومة تنتقل أفقيا كما تنتقل عموديا؛ -

  مصادر املعلومة فيه خمتلفة ومتنوعة وغري مكلفة.و مرن وفعال باعتباره قريب من السوق  -

 (.9-2ت نظام املعلومات التسويقي يف الشكل رقم )وميكن تلخيص مكونا

 

 

 مكونات نظام المعلومات التسويقي :(9-1)الشكل 
Source : Reix R., (1998), Système d’information et management des organisations, 

Edition VUIBERT, France, p. 75. 

وقابلة  نشاطهاتتماشى مع طبيعة قية طط تسويبوضع خة يسمح نظام املعلومات التسويقي املرن للمؤسس
اإلبداع باستمرار وبأقل ، كما مينحها القدرة على االبتكار و (Vincent, 2015) للتعديل والتجديد بسهولة

العديد من املؤسسات يف وقت قياسي تطوير منتجات عالية اجلودة ومنخفضة التكاليف  د استطاعتالتكاليف وق

 نظام املعلومات التسويقي
 األفراد -

 الوسائل واملعدات -
 العمليات والتقنيات -

 املعلومات -
 

 مجع املعلومات -
 معاجلة املعلومات -
 ختزين املعلومات -

 وماتتوزيع واستخدام املعل -
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 يلية اعتمادا على نظام املعلوماتاملؤسسة وإعادة تصميم العمليات التشغ ف أنشطةخمتلوذلك من خالل حتليل 
، منوذج Kotlerوذج منات أشهرها هي ، وقد مت تطوير العديد من مناذج أنظمة املعلوم(1121)معوج، 

Brien & Stafford منوذج ،McLeod منوذج ،Kotler  الفتاحاملطور، منوذج حممد السعيد عبد 
مناذج مت بنائها كلها وفق مبدأ واحد وهو مجع املعلومات الالزمة  وهي، (07 – 01، ص ص. 1115)نوري، 

 وحتليلها واستغالهلا يف عمليات اختاذ القرارات ولكنها ختتلف يف كيفية القيام بذلك ويف األساليب املستخدمة.

IV.1.1أحد الطرق امليسرة تعد اليقظة االسرتاتيجية : . اليقظة االستراتيجية وتنافسية المؤسسة
السياق املعلومايت  ( ذلك1110حسب رويبح ) لضمان حتصيل املعلومات يف بيئة شديدة التنافس ويقصد هبا

الذي بواسطته تتمكن املؤسسة من اإلصغاء املسبق واإلرادي )الطوعي( إىل بيئتها اخلارجية بغرض فتح منافذ على 
ة األخطار وتفاديها والتقليل من أثارها، حيث تتضمن عملية اليقظة الفرص املناسبة الستغالهلا يف وقتها أو ملعرف

 االسرتاتيجية جتميع، توزيع وحتليل املعلومات االسرتاتيجية ونشرها على املصاحل املهتمة هبا يف املؤسسة بغرض تغدية
م يف دعم خمتلف وبالتايل فاليقظة االسرتاتيجية هي نظام جلمع معلومات تستخد ة.القرارات االسرتاتيجي خمتلف

 القرارات االسرتاتيجية يف املؤسسة ومنه ميكن استنتاج أهم خصائص نظام اليقظة االسرتاتيجية:
تقدمها اليقظة االسرتاتيجية ال ختص العمليات  اليتمعىن ذلك أن املعلومات استراتيجية النظام:  أوال:

ت الطابع املستقبلي واليت متس مستقبل وتطور تزويد القرارات ذااحلالية واملتكررة يف املؤسسة، بل هتدف إىل 
 املؤسسة يف البيئة االجتماعية واالقتصادية املتغرية؛

أي أنه نظام يهدف إىل توفري املعلومات اليت ختص املستقبل وبالتايل فهو  التنصت المسبق: ثانيا:
ن معلومات اليقظة االسرتاتيجية يسمح باختاذ القرارات اليت تظهر نتائج على عدة أشهر أو سنوات قادمة، هلذا فإ

 ؛(1112، كرومي، عمرستي) هي إشارات اإلنذار املبكرة وليست توقعات مستنبطة من املاضي

أي أنه نظام مكون من عدة عناصر ذات التأثريات املختلفة )املستهلكون، املنافسون، البيئة:  ثالثا:
 املوردون، املوزعون، القوانني والتشريعات احلكومية...(؛

باعتبار معلومات اليقظة االسرتاتيجية متثل إشارات اإلنذار املبكرة، فهي إشارات تسمح  اإلبداع: رابعا:
باإلبداع يف املؤسسة حيث أهنا ال تصف األحداث اليت وقعت بل األحداث اليت من خالهلا ميكن صياغة رؤية 

 مستقبلية إبداعية؛

ة إىل إرادة طوعية لتكتسب نظام يقظة اسرتاتيجية أي أن املؤسسة حباج :)الطوعية( اإلرادية خامسا:
 فعال يسمح بالتقاط املعلومات االسرتاتيجية يف بيئة املؤسسة.

تتبع نسق منظم يتمثل يفيجب أن  وحيقق أهدافه فعال يف املؤسسة ظام اليقظة االسرتاتيجيةولكي يكون ن
 :(21-2املوضحة يف الشكل رقم )يف املراحل 
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 اليقظة االستراتيجية في المؤسسة : مراحل(11-1)لشكل ا
Source : Lesca H., (1997), veille stratégique : concepts et démarche de mise en place dans 

l'entreprise, Edition DISTNB, Paris, France, p 12. Adapted. 

بني املؤسسة واحمليط التنافسي هلا يشارك فيه كل  أن اليقظة االسرتاتيجية هي نظام مفتوحيتضح مما سبق 
عن املنافسني أو عن  سوآءااألطراف ومن كل املستويات يف املؤسسة مما يسمح بتعقب معلومات اسرتاتيجية 

مما قد يوفر هلا الكثري من الوقت واجلهد واملال الختاذ القرارات . تهلكني أو عن كل ما يتعلق بالسوقاملس
 .مقارنة باملنافسنيثر على أدائها على املدى الطويل مما مينحها أسبقية واخلطوات اليت تؤ 

ولتعظيم استغالل املعلومات وزيادة أثرها على تنافسيتها على املؤسسة االستثمار على املدى الطويل يف 
 Porterمن  أنظمة املعلومات وحتديد أي نوع من املعلومات يعد اسرتاتيجيات وضروريا، كما ري كل

يف هذا الشأن أنه على املؤسسة تصميم سلسلة خلق القيمة اخلاصة هلا وفقا لنظام  Millar (2985)و
 ستغاللاالتوفري املعلومة الالزمة يف الوقت احملدد وإمكانية معلوماهتا مما يتيح هلا حتقيق هدفني يف نفس الوقت مها 

ماهتا أي مع العمالء واملوزعني لتزويدها التكامل عموديا من حيث نظام معلو إضافة إىل  تلك املعلومةل األمثل
 الكفيلة بالرفع من تنافسيتها. مبختلف املعلومات

IV.4االتصاالت التسويقية وتنافسية المؤسسة . 
بصفة مباشرة بالسوق أداة جد مهمة للرفع من تنافسية املؤسسة، فهي تربطها  ةالتسويقي تد االتصاالتع

عملية االتصال التسويقي ومراحل تطوير اسرتاتيجية اتصاالت تسويقية  . وسنرى فيما يلي مكوناتوباملستهلكني
 فعالة من شأهنا الرفع من تنافسية املؤسسة.

IV.1.4 .التنسيق االسرتاتيجي بني خمتلف الوسائل االتصالية : مكونات عملية االتصال التسويقي
 ت التجارية للمؤسسة يف ذهن املستهلكللمؤسسة يهدف يف جممله إىل رفع القيمة املعنوية للعالمة أو العالما

(Menvielle, 2004) أي أنه يهدف إىل زيادة القيمة املدركة ملنتجات وخدمات املؤسسة يف ذهن ،
هذا من الناحية طويلة األجل أما من الناحية قصرية األجل فاملؤسسة تسعى من خالل اتصاالهتا  .املستهلك

 املستهلك ء معني يف فرتة معينة هبدف إقناععلومة معينة عن شيالتسويقية املتكاملة إىل إيصال فكرة أو م

التحليل اجلماعي 
 واملنسق للمعلومات

 راستهداف مصاد
 املعلومات

التعقب واحلصول على 
 املعلومات

 املعلومات ختزين املعلومات صعود املعلومات نشر

 البيئة التنافسية للمؤسسة

 انتقاء فردي للمعلومات
+ 

 انتقاء جماعي للمعلومات

التنسيق 
 والتنشيط
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االتصاالت التسويقية تعتمد على انتقال املعلومة من بني املؤسسة ف بالتصرف بكيفية معينة أو تبين فكرة ما.
 :(22-2رقم )واجلمهور وتعتمد يف ذلك على نظام اتصايل تفاعلي بني الطرفني ميكن تبسيطه يف الشكل 

 

 

 

 

 : عناصر االتصال(11-1)الشكل 
Source : Kotler P. et al., (2012), Marketing Management, 14éme édition, édition Pearson, 

Paris, France. p. 546. 

إرسال معلومات للمستقبل املتمثل يف اجلمهور املستهدف من خالل ب تقوم املؤسسة يف عملية االتصال
لية مشفرة عن طريق وسيلة أو أداة اتصالية تسمح للمستقبل بتلقي وحتليل وفهم الرسالة يف الوقت رسالة اتصا

املناسب للقيام باستجابة معينة والذي يقوم بدوره بإرسال معلومات مرتدة للمؤسسة تساعدها مستقبال على 
ال االتصاالت التسويقية مبفهومها ويقصد هنا بعملية االتص حتسني رسائلها االتصالية وبالتايل زيادة فعاليتها.

الواسع )عناصر املزيج الرتوجيي( إضافة إىل العالمة التجارية، املنتج، املوظفني وكل العناصر اليت بإمكاهنا نقل 
معلومات معينة عن املؤسسة للمستهلك. حيث يسمى التنسيق بني خمتلف هذه العناصر باسرتاتيجية االتصاالت 

على أهنا عملية تنسيقية تسمح بتحقيق أفضل عائد Barluet (1119 )حسب يت تعرف التسويقية املتكاملة ال
ومردودية ممكنة الستثمارات املؤسسة يف االتصال من خالل استخدام اسرتاتيجية مرتكزة على التكامل بني خمتلف 

 وسلوك معني.عناصر االتصال التسويقي لتمرير رسائل متكاملة موجهة حنو املستهلك وتعمل على حتقيق هدف 

فنجد أنه كلما كانت كل هذه العناصر متناسقة ومتكاملة وتدور حول نفس اهلدف بكيفية مدروسة فإهنا 
قدرهتا على إيصال الرسالة املناسبة يف الوقت املناسب وبالكيفية املناسبة  زيادة من تنافسية املؤسسة من خالل ترفع

 ملنتجات املؤسسة يف ذهن املستهلك مقارنة باملنافسني.مما يزيد من فعاليتها ويزيد من القيمة املضافة 

IV.1.4لكي تتمكن املؤسسة من حتقيق :  . مراحل تطوير استراتيجية اتصاالت تسويقية فعالة
التناسق والتكامل بني خمتلف العناصر يف اسرتاتيجية اتصاالهتا التسويقية فإنه عليها أن تتبع خطوات مدروسة 

 (.21-2رقم )يف الشكل ة ميكن توضيحها ومتسلسل

 

 

 حتليل املستقبل املرسل
 الرسالة

 األداة

 

 تشفري

 التشويش

 املعلومات املرتدة االستجابة
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 : مراحل تطوير استراتيجية االتصاالت التسويقية(11-1)لشكل ا
Source : Kotler P. et al., (2012), Marketing Management, 14éme édition, édition Pearson, 

Paris, France, p. 548. 

نافسية تكاملة فعالة وحتقق أهدافها وتساهم يف الرفع من تلكي تكون اسرتاتيجية االتصاالت التسويقية امل
، جيب أن تتم وفق خطة حمكمة تتناسب مع الفئة املستهدفة ومع أهداف املؤسسة وميزانيتها ومع الرسالة املؤسسة

 املراد إيصاهلا لكي حتقق االستجابة املطلوبة يف السوق.

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 حتديد الفئة املستهدفة

 مراقبة وقياس النتائج

 تثبيت األهداف

 حتديد الرسالة بدقة

 اختيار قنوات االتصال

 تثبيت امليزانية

 ع املزيج االتصايلوض

 التسويقية املتكاملة تسيري اسرتاتيجية االتصاالت
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 خالصة الفصل
قاء والنمو يف السوق أن تستغل كل إمكانياهتا املتاحة مهما اختلفت لغرض على املؤسسة اليت تنوي الب

للمدخالت حتقيق أعلى مستوى ممكن من التنافسية على املدى القصري والطويل من خالل التوظيف األمثل 
 للحصول على خمرجات تليب حاجات ورغبات املستهلكني بأفضل كيفية وبطريقة أحسن من املنافسني يف السوق.

اهلدف األساسي من وجود املؤسسة هو خدمة املستهلك بأفضل طريقة وتوفري أفضل املنتجات واخلدمات ف
له ويف أفضل الظروف وبأحسن األسعار ولن يتأتى ذلك للمؤسسة إال إذا وظفت كل إمكانياهتا التنافسية املتاحة، 

ىل قدراهتا التسويقية اليت ميكنها من خالهلا من قدرات إنتاجية، مالية، موارد بشرية، إمكانيات تكنولوجية، إضافة إ
ولتحقيق هذا طورت املؤسسات على مدى  .ويقية عن منتجات وعروض املنافسنيمتييز منتجاهتا وعروضها التس

عقود اسرتاتيجيات تنافسية وخيارات اسرتاتيجية تطبقها للرفع من تنافسيتها، فبالنسبة للخيارات االسرتاتيجية 
سرتاتيجية النمو والتوسع لزيادة قدرة املؤسسة على املنافسة يف السوق والرفع من الفرص املتاحة ميكن تلخيصها يف ا

هلا، اسرتاتيجية الرتيث واالستقرار مع احملافظة على نفس مستوى التنافسية يف السوق واسرتاتيجية االنكماش اليت 
اليت حتقق أفضل مردودية، أما بالنسبة هتدف أساسا إىل تركيز إمكانيات املؤسسة على النشاط أو النشاطات 

وهي اسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف واليت تعين  ةبثالث Porterلالسرتاتيجيات التنافسية فأمهها تلك اليت حددها 
التحكم يف تكاليف اإلنتاج وبالتايل املنافسة بأسعار أقل من أسعار املنافسني يف السوق مع احملافظة على مستوى 

اسرتاتيجية التمييز واليت هتدف إىل متييز منتجات املؤسسة عن منتجات املنافسني للرفع من تنافسية جودة مقبول، 
على فئة أو قطاع سوقي حمدد بدقة لغرض املؤسسة واسرتاتيجية الرتكيز املتمثلة يف تركيز موارد وإمكانيات املؤسسة 

 سسة يف هذا القطاع.خدمته بكيفية أفضل من املنافسني وهو ما يرفع من تنافسية املؤ 

ولقياس تنافسية املؤسسات يتم اللجوء إىل العديد من املؤشرات أمهها مؤشر اإلنتاجية سوآءا اإلنتاجية 
الكلية للمؤسسة أو إنتاجية أحد عوامل اإلنتاج كاليد العاملة، احلصة السوقية واحلصة السوقية النسبية وهو املؤشر 

لعالمات  املستهلكنينسبة والء ، للمؤسسة ستهلكني اجتاه العالمة التجاريةالسلوك الشرائي للم األكثر استعماال،
)وهي املؤشرات اليت سنعتمد  للمؤسسة، قوة العالمة التجارية ،مدى تنافسية منتجات املؤسسة ومنتجات املؤسسة

تكنولوجية الة و اليامل كيفية وكمية منها  إضافة إىل مؤشرات أخرى عليها لقياس تنافسية املؤسسات حمل الدراسة(
 بشرية تستعمل كلها لتحديد درجة تنافسية املؤسسة.الو 

هي  ويرفع من تنافسيتها مقارنة باملنافسني مييز املؤسسة ومنتجاهتا ميكن أن أخرى فإن أهم ما جهة ومن
ن حيث أبكفاية العالمة التجارية، نظرا ألن اخلصائص املادية للمنتجات أصبحت متقاربة وال تسمح بتمييزها 

وتؤثر بفعالية على  بل وأهم من املنتج يف حد ذاته يف الكثري من احلاالت العالمة التجارية تعد من أهم مكونات
سنتناول يف الفصل املوايل اإلطار النظري العام املتعلق بالعالمة التجارية  الغرض هلذا مدى جننحه وبقائه يف السوق.

 حتت عنوان العالمة التجارية كمدخل تسويقي.



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 الفصل الثاني

 العالمة التجارية كمدخل تسويقي
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 تمهيد
الفوارق بني العروض و يف وقت أصبح فيه التنافس بني املؤسسات يعتمد على بدائل معقدة ومكلفة 

ظهرت  .احبيث يكون من الصعب احيانا التفرقة بينه ،التسويقية اليت تقدمها املؤسسات للمستهلكني قليلة جدا
من  .تسويقية وبالتايل متييز املؤسساتيمة وأمهية العالمات التجارية كأداة لتمييز املنتجات واخلدمات والعروض الق

 أدواتهذا املنطلق تغري االهتمام بالعالمات التجارية من جمرد أمساء وعبارات وشعارات توضع على املنتجات إىل 
 صارتع له اسرتاتيجيات وسياسات طويلة املدى، بل تنافسية ذات فعالية عالية وإىل جزء من املنتج توض
نتجات مالذي توضع عليه خاصة يف جمال  أكرب من املنتج االعالمات التجارية يف الكثري من احلاالت تلقى اهتمام

 العالمة هي اليت حتمل املنتج وليس العكس. تعدكالعطور أين   التعبري عن الذات

رية قيمة تسويقية ومالية إضافة إىل قيمتها املعنوية، األمر الذي لعالمات التجال فقد نشأتمن جهة أخرى 
يتطلب وضع خطط واسرتاتيجيات حمكمة لتسيري هذه العالمات باعتبارها استثمارات تصرف عليها املؤسسات 

رة إدا أضحتحيث  .اريةأمواال معتربة وبالتايل مت وضع العديد من االسرتاتيجيات املتعلقة بإدارة العالمات التج
أقسام إلدارة عالماهتا  اليت خصصتاملؤسسات  إىلالعالمات التجارية تدرس يف املعاهد واجلامعات وتعدت ذلك 

وأكثر من ذلك فإن  .أو ما يسمى حمفظة العالمات إذا كانت املؤسسة متتلك العديد من العالماتالتجارية 
كأصول للمؤسسات ومتثل سوق استثماري هام جدا العالمات التجارية اليوم يتم تداوهلا يف البورصات العاملية  

 للمستثمرين يف البورصة حيث أن قيمة العالمات الكربى حتسب باملليارات الدوالرات.

ال يتجزأ من  جزءامتثل ذلك من وجهة نظر املؤسسة، أما من وجهة نظر املستهلك فالعالمات التجارية 
حصوله على منتج  العروض وعجعله مستعدا ليدفع أكثر لقاء املنتجات حبيث تساعده على االختيار واملفاضلة بني

بل تعدى األمر ذلك حيث جند أن املستهلك اليوم يشرتي عالمات وال يشرتي منتجات،  .حيمل عالمة معينة
األمر الذي يتطلب اهتمام بالغ بالعالمات التجارية من طرف املؤسسات باعتبارها أداة لتمييز املؤسسة ومنتجاهتا 

 ايل أداة تنافسية فعالة جدا.وبالت

وسنحاول يف هذا الفصل كشف ما ختبئه العالمات التجارية من مفاتيح تسويقية وتنافسية للمؤسسات من 
المة خالل طرح نظرة شاملة عن ماهية العالمة التجارية بالتطرق إىل مفهومها، وظائفها، التطور التارخيي ملفهوم الع

حتليل خمتلف اسرتاتيجيات إدارة العالمة التجارية يف املؤسسة من خالل  مث .التجارية وخصائصها وأنواعها
إضافة إىل مكانة  ،إدارهتا والقرارات املتعلقة بذلكمكونات العالمات التجارية وحمتوياهتا، اسرتاتيجيات بنائها و 

لتسويقية للعالمات التجارية مث سنتطرق إىل القيمة املالية وا .للمؤسسة العالمة التجارية يف االسرتاتيجية التسويقية
وأمهية ذلك بالنسبة للمؤسسة من خالل دراسة خمتلف املفاهيم املتعلقة برأمسال العالمة التجارية واملقاربات املتعددة 
لقياسه، كيفية بناء وتطوير رأمسال العالمة التجارية، إضافة إىل دور رأمسال العالمة التجارية يف متييز املؤسسة عن 

 .منافسيها
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Iماهية العالمة التجارية . 
تطورت العالمات التجارية بصفة كبرية جدا خاصة بعد اشتداد املنافسة بني املؤسسات حيث مل تعد 
تقتصر املنافسة على تقدمي منتجات وخدمات ذات جودة أعلى من املنافسني أو بسعر أفضل عن أسعارهم، بل 

نتجات وخدمات حتمل معاين نفسية واجتماعية تعدى األمر ذلك فأصبحت املنافسة تعتمد على تقدمي م
وسنتطرق فيما يلي إىل تعريف، أمهية وخصائص العالمات التجارية مث  لكني أكثر مما حتمل معاين مادية.للمسته

 إىل تطورها التارخيي ووظائفها واستخداماهتا، مث إىل أنواع العالمات التجارية.

I.1يخيوتطورها التار  . مفهوم العالمة التجارية 
تطور مفهوم العالمة التجارية كثريا يف السنوات األخرية نظرا لتزايد أمهيتها يف االسرتاتيجيات التسويقية 
والتنافسية للمؤسسات، فالكثري من الباحثني يف جمال التسويق واإلدارة تناولوا باهتمام موضوع العالمة التجارية 

تطرق يف هذا املبحث إىل تعريف، أمهية وخصائص العالمة باعتبارها عامال مفتاحيا لنجاح ومنو املؤسسات وسن
 التجارية.

I.1.1تعددت تعاريف العالمة التجارية من باحث إىل أخر، لكنها مل : . تعريف العالمة التجارية
 فيما يلي: التعاريف هذه ختتلف ومل تتباين كثريا يف مضموهنا وميكن ذكر أهم

مصطلح، إشارة، رمز، رسم أو كل تركيبة من ذلك هتدف على أهنا كل اسم،  Kotler (2102)عرفها 
نستخلص من هذا التعريف أن  إىل تعريف املنتجات واخلدمات ومتييزها عن منتجات وخدمات املستهلكني.

إشارات كتابات وحىت ما يستخدم من رموز و العالمة التجارية تتعدى كوهنا جمرد اسم ملنتج أو خدمة ما إىل كل 
راها نأن تتميز خبصائص عجعلها فريدة س املنتجات عن بعضها وبالتايل فالعالمة التجارية جيبألوان لغرض متييز 

وعجدر اإلشارة إىل أن معظم التعاريف اليت تتناول العالمة التجارية تتقارب إن مل تكن  من البحث. سيأيتفيما 
 مات التجارية.تتطابق مع هذا التعريف أي أنه ال يوجد اختالف كبري فيما خيص تعريف العال

تسمح ، الرمز والشعار واليت االسممت تعريف العالمة أيضا على أهنا تركيبة من املؤشرات اليت تتمثل عادة يف 
من وجهة نظر خمتلفة حيث قال ببساطة أن ''العالمة  Kapfererبينما عرفها  للمؤسسة باالتصال باجلمهور.

نالحظ أن هذا التعريف اعتمد على  .(Kapfere, 2008, p. 11) هي كل اسم يؤثر على املستهلكني''
األثر أو الغاية من وضع العالمات التجارية، حيث أهنا وضعت أساسا للتأثري على اختيارات املستهلكني وبالتايل 

 فكل ما يوضع على املنتج هبدف متييزه وتأثريه على املستهلكني يدخل يف تشكيل العالمة التجارية.

من الدوالرات لغرض بناء وتطوير عالماهتا التجارية اليت تشكل عامال هاما يف  تصرف املؤسسات املاليني
تساهم بصفة كبرية جدا يف تنافسية املؤسسة ويف  Coca-Colaتنافسية املؤسسات، فعالمة  الرفع منسبيل 

حتمله إىل اختيار املستهلكني لنوع املشروبات اليت يستهلكوهنا حيث أن هذه العالمة تتعدى جمرد االسم الذي 
 اللون األمحر، املوجة احلمراء وحىت أشكال العبوات تدخل يف تركيب هذه العالمة.
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أن العالمة التجارية هي كل اسم، رمز، شعار، شكل، لون أو صوت أو تركيبة من ذلك  فيمكن القول
محلها  هتدف إىل التأثري على اجلمهور من خالل متييز منتج، خدمة، مؤسسة، منطقة، شخص أو حدث بسبب

 معاين وصورة متميزة عن باقي العالمات.

I.1.1وجيدة من حيث أداء لكي تكون العالمة التجارية فعالة : . خصائص العالمة التجارية القوية
قبل كل شيء على العالمة التجارية أن تدل و  . إذفيجب أن ترتكز على بعض املعايري املفتاحية خمتلف وظائفها

ميكن ذكر أهم اخلصائص  .، باإلضافة إىل قدرهتا على جذب املستهلكني وإثارهتمهأدائعلى جودة املنتج وعلى 
 عالمة التجارية اجليدة فيما يلي:اليت جيب أن تتوفر يف ال

سهولة احلفظ، هل العالمة التجارية سهلة التخزين يف الذاكرة وسهلة االسرتجاع؟ هذا العامل ينطبق  -
 ؛(Kotler, 2012) (Kiri, Bic, Skipل )على العالمات ذات األمساء القصرية مث

الداللة، أي هل تدل العالمة على املنتج أو على نوع املنتج؟ حيث أن العالمة التجارية اجليدة جيب  -
أن تكون متوافقة مع خصائص املنتج، مثال ذلك الشعار املوجود على املنتجات اليت حتمل عالمة 

Nike والذي يدل على السرعة؛ 

يث أنه على مكونات العالمة التجارية أن تكون جذابة أي قادرة على جذب اجلاذبية، ح -
 املستهلكني احلاليني لزيادة استهالكهم وجذب مستهلكني جدد لتجربة املنتج؛

أنه لتؤدي العالمة التجارية دورها األساسي املتمثل يف متييز املنتج  Arnold (2112)يرى  -
 ؛عةس هبا فيجب أن حتمل قدرا من احليوية واملتولتمكن املستهلكني من الشعور واإلحسا

القابلية للتوسع، على العالمة التجارية أن تكون قابلة لتوضع على منتجات جديدة أو تستعمل يف  -
أسواق جديدة أو مناطق جغرافية جديدة وقابلة للتوجيه إىل مستهلكني جدد، يدخل يف ذلك 

كل مكونات العالمة اليت جيب أن تكون قابلة االسم املستعمل يف العالمة، اللون، الشعار و 
 ؛(Kotler, 2012) لالستعمال يف جماالت وحىت يف ثقافات أخرى

إذا كانت العالمة التجارية حتمل امسا فيجب أن يكون االسم مقبوال يف الثقافة احمللية ويف معظم  -
مثال ذلك ي داللة الثقافات األجنبية، لذا جند الكثري من العالمات حتمل أمساء ليست ذات أ

 ؛Ikea (Molinier, 2011) عالمة

القدرة على التكيف، العالمة اجليدة هي العالمة اليت بإمكاهنا الصمود يف وجه خمتلف التغريات اليت  -
 حتصل مستقبال، خاصة التغريات الثقافية والتغري يف أمناط االستهالك؛

ة عجارية جديدة جيب التفكري يف إمكانية تسجيلها إمكانية احلماية القانونية، عند اختيار وبناء عالم -
 (.2-1رقم )يف الشكل  القويةميكن تلخيص أهم خصائص العالمة التجارية و  حلمايتها قانونيا.
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 القوية: خصائص العالمة التجارية (1-1) الشكل

Source : Demeure C., (2008), Aide-mémoire Marketing, 6éme édition, Edition DUNOD, 

Paris, France, p. 123. 

وعموما فإن العالمة التجارية القوية هي تلك اليت متيز املنتج كفاية ليتم تفضيله من طرف املستهلكني عن 
 املنتجات املنافسة وعجعله قابال للتذكر ومفضال كلما ظهرت احلاجة إىل استهالك ذلك النوع من املنتجات.

I.1.1كمصطلح تعود أصول كلمة العالمة يف اللغة العربية : لتاريخي لمفهوم العالمة التجارية. التطور ا
مة بفتح العني والالم( أي ميزه، مث إن العالا و إىل التعليم أي متييز الشيء، حيث نقول علم الشيء )بشد الالم 

العربية كمفهوم موجودة حىت قبل  )بشد الالم وفتحها( تقال لرجل العلم املتميز يف علمه ومنه فالعالمة يف اللغة
 وجود العالمات التجارية يف مفهومها احلايل أصال.

اليت  Markjanتعود أصوهلا إىل اللغة اجلرمانية بكلمة  Marqueوبالنسبة للغة الفرنسية فإن كلمة 
إلجنليزية فكلمة أما يف اللغة ا .(Koromislov, 2009) تعين املنطقة اجلغرافية احملددة واملعرفة جملموعة معينة

Branding .مما سبق  تعود يف معناها إىل عملية تعليم احليوانات بقطع حديدية للتعرف عليها ومتييزها فيما بعد
يتضح أن األصل اللغوي للعالمة التجارية يف اللغات الثالثة السابقة يعود إىل معىن التمييز، أي تفرقة األشياء عن 

 ي وجدت من أجله العالمات التجارية املستعملة حاليا.بعضها البعض وهو اهلدف األول الذ

 ,Coca-Cola, Sony, Danoneعند تفحص تاريخ أكرب العالمات التجارية يف العامل مثل )
IBM, Chanel جند أهنا مل تصل إىل هذا املستوى من القوة صدفة بل قامت املؤسسات املالكة هلا بالعمل ،)

لزمن )تتعدى أحيانا القرن(، األمر الذي أكسبها صورة قوية جدا عند عليها واالستثمار فيها لعقود من ا
 املستهلكني ترتجم يف قيمتها التسويقية واملالية اليت تصل إىل مليارات الدوالرات.

العالمة 
 التجارية

سهلة القراءة 
(OMO) 

سهلة النطق 
(Skip) 

سهلة التذكر 
(Monsieur 

Propre) 

 La)معربة 
Maison 
du Café) 

(Danone, 
Danette, 
Danino) 

ميكن استعماهلا 
 يف لغات أخرى

ميكن تسجيلها 
 )متوفرة(

 (Tartine 
et 

Chocolat) 

 مشتقة

 أصيلة
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فعند بداية ظهور املمارسات التسويقية كانت العالمات التجارية توضع لغرض التفرقة بني املنتجات 
بعد تنوع املنتجات واخلدمات وتطور مستوى املنافسة أصبحت العالمات التجارية متثل املتنافسة واملتجانسة، مث 

جزءا من املنتجات وتبىن عليها احلمالت اإلعالنية والرتوجيية، أما األن ومع وصول املنافسة إىل أشدها وازدحام 
ها على أهنا املكون األهم يف السوق باملنتجات والعالمات تغريت النظرة إىل العالمات التجارية وأصبح ينظر إلي

 (2-1واجلدول رقم ) .العرض التسويقي للمؤسسة وعلى أهنا العامل املفتاحي لنجاح املنتجات يف السوق
 ستعرض تاريخ نشأة ووالدة بعض العالمات التجارية العاملية.ي

 : سنة والدة بعض العالمات التجارية العالمية(1-1)الجدول 
 سنةال العالمة السنة العالمة
LAROUSSE 1852 FAUCHON 1886 

LEVI’S 1853 MICHELIN 1889 
FIAT 1859 LOUIS VUITTON 1896 

BOURJOIS 1863 PEPSI-COLA 1898 
LIPTON 1869 RENAULT 1899 

COCA-COLA 1886   
Source : Alaoui, (2009/2010), Cours Management de Marques, p. 11. 

ارية املوجودة يف اجلدول أعاله مت إطالقها يف القرن التاسع عشر أي منذ نالحظ أن كل العالمات التج
 حد كبري شهرة وقوة هذه العالمات.سنة أي أهنا شهدت احلربني العامليتني وهو ما يفسر إىل  011أكثر من 

صناعية إىل وهناك من يقول أن العالمات التجارية مرت يف تطورها مبرحلتني أساسيتني، األوىل متتد من الثورة ال
غاية احلرب العاملية األوىل حيث كانت العالمات توضع لغرض التفرقة بني خمتلف املنتجات فقط، أما املرحلة 

ن أين أخذت العالمة أبعادا أوسع وأصبحنا نتحدث عن اآلاألساسية الثانية فتمتد من احلرب العاملية األوىل إىل 
 .(Semprini, 1995, p. 09) العالمة العصرية واحلديثة

أن العامل الزمين يلعب دورا حموريا يف شهرة العالمة التجارية فهو يعطي نوعا من الثقة  القولومنه ميكن 
للمستهلكني خاصة فيما يتعلق جبودة املنتجات باعتبارها عالمات اكتسبت خربة واسعة جدا يف جمال نشاطها، 

وشخصيتها لدي املستهلكني مما أدى إىل الرفع من قيمتها إضافة إىل استثماراهتا املتواصلة يف بناء وتطوير صورهتا 
 املالية للعالمة التجارية.التسويقية واملالية وسنرى ذلك يف املبحث اخلاص بالقيمة التسويقية و 

I.1وظائف العالمة التجارية . 
أن كوكاكوال ال يوجد أي شخص يف العامل قام بتجربة كل أنواع املشروبات الغازية املوجودة يف السوق ليقر 

(Coca-Colaهي أفضل كمشروب غازي يف العامل، لكن معظم البشر يعتقدون ذلك ) (Zara, 
Hitchcock, 2010).  تكتسي العالمة التجارية يف مفهومها التقليدي أمهية من خالل بعدين، األول يتمثل

نافسني ومحايتها من خطر يف أمهيتها للمؤسسة من خالل متييزها للمنتجات واخلدمات عن منتجات وخدمات امل
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التقليد وكذلك تسهيل عملية االتصال مع املستهلكني ومع اجلمهور، أما البعد الثاين فيتمثل يف أمهيتها بالنسبة 
 للمستهلكني حيث أهنا تسهل عمليات التسوق والشراء وبالتايل فهي توفر الوقت واجلهد على املستهلكني.

لتجارية تأخذ بعدا اسرتاتيجيا يف املؤسسة حيث أصبحنا نتحدث أما يف مفهومها احلديث فإن العالمة ا
لعمالء، املوظفني، املؤسسة )ا لكل أصحاب املصاحلعن إدارة املؤسسة بالعالمة ومنه فهي تكتسي أمهية بالغة 

. وسنلخص وظائف العالمة التجارية من خالل أمهيتها بالنسبة لكل من املستهلكني جملتمع ككلاجلمهور و ا
 سة.واملؤس

 تؤدي العالمة التجارية بالنسبة للمستهلكني الوظائف التالية: أ. بالنسبة للمستهلكين:

مرجعا يستند عليه يف  للمستهلك العالمة التجارية متثل أداة لتسهيل عملية اتخاذ القرار الشرائي: -
نة بني خمتلف اختاذ القرارات الشرائية خاصة عندما ال ميتلك الوقت والقدرة للقيام بعملية املقار 

 ؛(Saindon، Garon, 2009, p. 08) املنتجات واخلدمات

تعترب العالمة بالنسبة للمستهلك ضمان للجودة اليت يبحث عنها يف املنتج أو  مصدرا للضمان: -
اخلدمة، فالثقة اليت يضعها يف عالمة معينة يلجأ إليها عندما ال تتوفر لديه املعلومات الالزمة الختاذ 

 ء؛قرار الشرا

تعكس العالمة التجارية الصورة اليت يريدها املستهلك عن نفسه فهي تعرب  أداة للتعبير عن الذات: -
عادة عن شخصيته، خاصة فيما يتعلق باملنتجات الفاخرة كالعطور وساعات اليد أين تلعب العالمة 

 دورا حموريا يف اختاذ قرار الشراء؛

تسمح العالمة التجارية للمستهلك خبلق الرابط  :مؤشرا عن الجودة ومصدرا ملخصا للمعلومات -
مع عجارب استهالكية سابقة لنفس العالمة سوآءا كانت لنفس املنتج أو ملنتجات أو خدمات أخرى 

. (Armstrong et al., 2010) لكن لنفس العالمة، أي أهنا حتمل نفس مستوى اجلودة
 ضمان ملستوى معني من اجلودة واخلدمات بالنسبة للمستهلك الصناعي فإن العالمة التجارية تعتربو 

 واخلصائص التقنية اليت يبحث عنها يف منتج أو خدمة معينة.

أما بالنسبة للمؤسسة فإن العالمة التجارية تأخذ أبعادا اسرتاتيجية من خالل  ب. بالنسبة للمؤسسة:
 مسامهتها يف الرفع من تنافسيتها، ذلك كما يلي:

ما متنحه العالمة القوية للمؤسسة يتمثل يف زيادة مردوديتها على املدى أول  مصدرا للرفع المالي: -
القصري والطويل من خالل املسامهة يف الرفع من املبيعات ويف تطبيق اسعار أعلى من املعدل وبالتايل 

 حتصيل هامش أكرب من املنافسني؛
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وإمكانية فرض رقابة عالية  تسمح مبتابعة املنتج أداة للرقابة على المنتج وورقة تفاوضية مربحة: -
 على املوزعني من جهة، مع الرفع من إمكانيات التفاوض مع املوردين؛

 بالنسبة السرتاتيجية االتصال، فإن العالمة التجارية تعترب عامال مفتاحيا يف جناحها؛ أداة اتصالية: -

ع للمؤسسة وملنتجاهتا مقارنة التموق اسرتاتيجيةتعترب العالمة التجارية حمورا هاما يف  أداة تنافسية: -
باملنافسني، فهي حتمل خصائص معينة تعتمد عليها املؤسسة يف اسرتاتيجية متوقعها أكثر أحيانا مما 

 ؛(Ladwein, 1993, p. 25) حتمله املنتجات يف حد ذاهتا

أسواق  تتيح العالمة التجارية قدرة عالية على تنويع املنتجات واخلدمات واقتحام سالح استراتيجي: -
أداة اسرتاتيجية فيما يتعلق العالمة التجارية  تعترب. كما (Zins, et al., 2010) جديدة

 باقتحام األسواق اخلارجية، سوآءا عن طريق التنميط أو عن طريق اسرتاتيجية تكييف العالمة
(Armstrong et al., 2010). 

املستهلكني، ففي هذا الشأن يرى كل  تستعمل العالمة التجارية إلدارة العالقة مع مصدرا للوالء: -
أن املؤسسة الناجحة هي تلك اليت تستطيع أن عجعل Rogers (2100 )و Deppersمن 

من العالمات التجارية حاجاته ورغباته أفضل التجارية تعرفه وتعرف  تهاعالماملستهلك يشعر بأن 
 ؛للمنافسني أي أهنا تستطيع خدمته بكيفية أفضل منها

تسهل العالمة التجارية أيضا إمكانية  ب وجذب للعمالء الداخليين والخارجيين:أداة استقطا -
جذب إطارات كفؤة إىل املؤسسة، حيث أصبحت املؤسسات تستغل قوة عالمتها التجارية يف 

يف  VOLVOجذب أفضل اإلطارات يف خمتلف التخصصات وهو ما تفعله مؤسسة فولفو 
حيث تستغل قوة وشهرة عالمتها التجارية يف جذب الراغبني يف  .ة املتعلقة بالتوظيفمحالهتا الرتوجيي

عندما تشتغل لصاحل فولفو  نكأالوظائف ومن بني الرسائل اليت تستعملها جند جندها تقول 
VOLVO  دولة حول العامل وستتاح  081صديق وزميل يف  011111ستكسب أكثر من

 VOLVOإىل جنب مع فولفو  لك فرصة مهمة يف حياتك لبناء سرية مهنية متميزة جنبا
(Kayod, 2014). 

ا املؤسسات لغرض بناء عالمات التجارية اجملهودات واألموال اليت تبذهل اتاملنافع اليت حتققها العالمتربر 
 قوية، فمن خالل هذه العالمات حتقق املؤسسات جناحاهتا وسنرى ذلك بنوع من التفصيل فيما يلي من البحث.

I.1لتجارية. أنواع العالمات ا 
حسب استخداماهتا وملكيتها وحىت حسب  ت إىل عدة أنواع مقسمةالعالمات التجارية تفرع مع تطور

 هم أنواع العالمات التجارية.أل استعراضوفيما يلي  ة.القانوني طبيعتها
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I.1.1عالمة الموزع وعالمة المؤسسة ،لةالمظ وتشكيلة المنتجات، العالمة . عالمة المنتج :
 خل يتم تقسيم العالمات التجارية حسب انتمائها وحسب ملكيتها كما يلي:وفق هذا املد

 ج )بفتح التاء( هي العالمة اليت توجد على منتجعالمة املنت  : وتشكيلة المنتجات جعالمة المنت   أوال:
 اوهلا نفس خصائصه ملهامرتبطة باملنتجات اليت حتوبالتايل فهي  أو تشكيلة منتجات متجانسة أو خط منتجات

(Lendrevie et al., 2009, p. 764).  يبسط عالمة املنتج يف حالة عالمة لكل  (2-2رقم )والشكل
 منتج ويف حالة عالمة لتشكيلة من املنتجات.

 

 
 

 
 لمنتج الواحد أو تشكيلة المنتجات: عالمة ا(1-1)الشكل 

Source : Lendrevie, et al., (2009), MERCATOR : Théories et nouvelles pratique du 

marketing, 9éme Edition, édition DUNOD, Paris, France, p. 764. Adapted 

أو تشكيلة منتجات،  أو خط منتجات يف هذه احلالة تلجأ املؤسسة إىل استخدام عالمة عجارية لكل منتج
عادة من استخدام هذا النوع من  ري هذه العالمة بصفة شبه مستقلة عن باقي العالمات والغرضيتس مما يتطلب

إضافة إىل إمكانية اقتحام  العالمات هو تفادي تضرر صورة العالمات األخرى للمؤسسة يف حالة فشل منتج ما
إذ  اإلعالناتأموال معتربة خاصة يف  بذلكما أن هذا النوع من العالمات يفرض على املؤسسة   أسواق جديدة.

اليت تسري أكثر من  Procter & Gamble، مثال ذلك مؤسسة أهنا تقوم بذلك لكل عالمة على حدى
 عالمة خمتلفة حول العامل مما جيعلها أكرب مؤسسة معلنة يف العامل. 81

أما بالنسبة للعالمة املظلة فإهنا عجمع حتت ظلها العديد من املنتجات أو  العالمة المظلة:ثانيا: 
 يوضح ذلك. (2-3رقم )تشكيالت املنتجات غري املتجانسة والشكل 

 

 

 

 : العالمة المظلة(1-1)الشكل 
Source : Laethem N. V., et al., (2007), La boite à outils du responsable marketing, 

édition Dunod, Paris, France, p. 54. 

 (1)أو تشكيلة المنتجات  1المنتج  (1)أو تشكيلة المنتجات  1المنتج  (1)أو تشكيلة المنتجات  1المنتج 

 3متوقع  2متوقع  0متوقع 

 3 التجارية العالمة

 1التجارية  العالمة

 0 التجارية العالمة 2 التجارية ةالعالم

 0متوقع  2متوقع 

 (3)أو تشكيلة املنتجات  3املنتج  (0)أو تشكيلة املنتجات  0املنتج  (2)أو تشكيلة املنتجات  2املنتج 

 3متوقع 
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تجات وبالتايل فعلى جملموعة من املنتجات أو تشكيالت املن التجارية تستعمل يف هذه احلالة نفس العالمة
 العالمة. حتت نفساملؤسسة تبين سياسة اتصال معقدة باالعتماد على رسالة اتصالية خاصة بكل منتج 

عالمة املوزع هي احلالة اليت تكون فيها املنتجات ال حتمل : عالمة الموزع وعالمة المؤسسة ثالثا:
التوزيع إضافة إىل تكاليف التسويق واإلشهار ويتم عالمة املؤسسة املنتجة بل عالمة املوزع الذي يتحمل تكاليف 

اللجوء إىل استعمال هذا النوع من العالمات يف احلاالت اليت تكون فيها عالمة املوزع أقوى من عالمة املؤسسة 
 املنتجة وهلا تأثري أفضل على املستهلكني ويكون للموزع يف هذه احلالة قوة تفاوضية كبرية مقارنة باملؤسسة املنتجة

 Carrefourخاصة فيما يتعلق بالسعر وخصائص املنتجات ومن األمثلة على ذلك جند مؤسسة كارفور 
 عالمتها على العديد من املنتجات. تضعاملختصة يف التوزيع واليت 

عالمة أو  نفسها املنتجات هي عالمةوبالنسبة لعالمة املؤسسة فإننا جندها يف احلاالت اليت تكون فيها 
( ويف العطور واملنتجات Peugeotتستعمل هذه العالمات عادة يف صناعة السيارات )مثال  .اسم املؤسسة

 مثل Referenceرجع مب مصحوبة( وتكون العالمة اليت توضع على املنتجات Chanelة )مثال يخر افتال
Chanel 05 أوPeugeot 208 تشكيلةكل فإن سياسة االتصال تكون خاصة بكل منتج أو   وعموما 

 لى حدى.ع منتجات

I.1.1تعرف التعريفات اجلغرافية : مات الجغرافية والتسميات األصلية. العالGeographical 
Identification  باملفهوم قانوين على أهنا ملكية فكرية ختص ذلك النوع من املنتجات املنتسب إىل منطقة

ملنتجات أو خصائصها (. حيث تكون جودة تلك اO’connor et Al, 2005جغرافية حملية يف بلد معني )
املادية مرتبطة مباشرة بتلك املنطقة اجلغرافية أين يتم إنتاجها وفقا ملراحل أو تقنيات إنتاج خاصة بتلك املنطقة.  
كما مت تعريفها من طرف املركز الدويل للتجارة على أهنا تعريفات تسمح بتمييز املنتجات وإعطائها ميزة تنافسية 

 ,Giovannucci et Alطبيعية وتقليدية ملنطقة جغرافية معينة ) خاصة من خالل ربطها خبصائص
(. وظهرت احلاجة إىل اللجوء إىل التعريفات اجلغرافية لسببني أساسيني مها انفتاح األسواق وتطور أساليب 2009

تعريفة جغرافية مسجلة حول  01311توجد حاليا حوايل حيث  (Barjolle, 2006التسويق واملنافسة )
 (.Giovannucci et Al, 2009) مليار أورو سنويا 11تها أكثر من شكل صناعالعامل وت

تسميات يتم من خالهلا "فقد عرفت على أهنا  Appellation of Origineأما التسميات األصلية 
ربط املنتج مبنطقة او بلد أو بضعة مناطق حمددة تتميز خبصائص طبيعية معينة يتم فيها استخدام تقنيات ومهارات 

( وهلذا جند أن DGPA, 2008, p. 4) "تاج حمددة ومبراحل خاصة تنعكس على خصائص وجودة املنتجإن
، بينما Olive de Nyonالتعريفات اجلغرافية تستعمل عادة لتعريف املنتجات الفالحية غري احملولة مثال 

ألساسي بني التعريفات فالفرق ا Roquefortتستعمل التسميات األصلية أكثر لتعريف املنتجات احملولة مثال 
( اليت يتم محايتها باللجوء إىل Rizo et al., 2010اجلغرافية والتسميات األصلية يتمثل يف مهارات اإلنتاج )
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وقد جند تسميات أصلية يشرتك فيها عدة منتجني يتميزون بإنتاج نفس املنتجات املتفردة التسميات األصلية. 
اإلشارة إىل أن هذا النوع من العالمات ال يعكس بالضرورة ، كما عجدر (AOP, 2008) وبنفس اخلصائص

 .بل ميثل منتجات خبصائص وجودة معروفة جودة عالية للمنتجات

I.1.1العالمة الصناعية هي العالمة اليت توضع على املنتجات أو: . عالمة المنتجات الصناعية 
بالتايل تكون معروفة لدى هذه الفئات بشكل  الصناعية وتكون عادة موجهة لفئة أو فئات سوقية معينة و  اخلدمات

.  كبري وحتمل خصائص فنية وتقنية تتعلق بأداء املنتجات أو اخلدمات أكثر مما حتمل خصائص نفسية أو شخصية
ويف الغالب ال تكون العالمات الصناعية معروفة بشكل كبري لدى اجلمهور الواسع والذي ال يدخل يف الفئات 

املختصة يف اخلدمات  Schlumbergerأمثلة العالمات الصناعية الناجحة جند  املستهدفة للعالمة، من
 .Boschللصناعات الكهربائية،  Schneiderالبرتولية، عالمة 

I.4.1يوجد ترابط وثيق بني عالمة املكان وعالمة احلدث حيث : . عالمة المكان وعالمة الحدث
أن التظاهرات  إذهلا تأثري كبري على عالمة املكان  اليتث عادة ما تؤثر إحدامها على األخرى، خاصة عالمة احلد

 املدركة. واألحداث الرياضية والثقافية وحىت السياسية تكسب املكان نوع من الشهرة وتغري صورته
العالمة اليت تستخدم لتمييز مكان  تلك وقد بدأ التطرق إىل عالمة املكان منذ السبعينات حيث تعرف أهنا

إذ  .(Deng, Li, 2013) اجتماعية أو سياسية ،سوآءا ألغراض اقتصادية وسياحيةخمتلفة ما وإعطائه صورة 
فيما يتعلق بعالمة املكان وتعرف عالمة  اليت تعد أبرز األمثلة NYأو Dubaïأو Parisعالمة املدينة  مثالجند 

 .(Belkaid, Benhabib, 2010) املدينة على أهنا إسقاط مباشر ملفهوم العالمة على مدينة ما

العالمة اليت تنسب إىل حدث أو تظاهرة ما سوآءا كانت رياضية، ثقافية،  تلك أما عالمة احلدث فهي
اجتماعية، اقتصادية أو سياسية وتبىن على أساسها اسرتاتيجية االتصال اخلاصة بذلك احلدث مثال ذلك 

وكما أشرنا سابقا فإنه على . إليها م عالمة معينة يتم التسويقتظاهرات كأس العامل اليت يتم يف كل مرة تصمي
 عالمة احلدث تأثري كبري على عالمة املكان وهلذا يتم صرف أموال معتربة للتسويق لعالمة احلدث.

وعجدر اإلشارة إىل أن هناك من قسم العالمات التجارية حسب املفهوم والكيفية اليت تليب هبا العالمة 
 هوم وظيفي، رمزي ومفهوم يتعلق بالتجربة وذلك كما يليحاجات ورغبات املستهلك إىل ثالث أنواع مف

(Ladwein, 1993): 

هي العالمة اليت تليب حاجة خارجية وظيفية بالنسبة  العالمة المرتكزة على المفهوم الوظيفي: أوال:
 للمستهلك، مثال ذلك آلة جز العشب، حيث يتم اختيار العالمة حسب أداء املنتج احلامل هلا؛

هذه العالمة تستجيب حلاجة نفسية عند املستهلك،  مة المرتكزة على المفهوم الرمزي: العال ثانيا:
 ؛)عالمات السيارات مثال( اجتماعية معينةكاملظهر الذي متنحه له أمام الناس واالنتماء إىل طبقة 
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تهالك مثل عالمة املنتجات الغذائية األساسية ذات االسالعالمة المرتكزة على مفهوم التجربة:  ثالثا:
نالحظ أن هذا التقسيم  ليت يريد تلبيتها يف تلك اللحظة.الواسع واليت خيتارها املستهلك حسب احلاجة ا

 للعالمات التجارية ميكن أن يساعد يف بناء وإعداد اسرتاتيجية التموقع.

المات كما ظهر يف السنوات األخرية ونظرا لالهتمام املتزايد باملنتجات الصديقة للبيئة ما يسمى بالع
( وهي عالمات تستجيب حلاجات فئات سوقية Butt et al., 2013اخلضراء أو العالمات الصديقة للبيئة )

 معينة.

IIاستراتيجيات إدارة العالمة التجارية . 
مثلما تدير املؤسسة استثماراهتا املادية فإن عليها إدارة استثماراهتا املعنوية وأهم استثمار معنوي )غري مادي( 

هو عالمتها )أو عالماهتا( التجارية، اليت أصبحت حتظى باهتمام بالغ من قبل معظم املؤسسات نظرا  للمؤسسة
ألمهيتها ومكانتها يف االسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة ونظرا ملا حتققه وعجلبه هلا من منافع ومزايا على املدى 

التجارية )املكونات املرئية( وكيفية إدارهتا، مث القصري والبعيد، لذلك سنتناول فيما يلي مكونات وحمتوى العالمة 
 مراحل بناء، تسجيل وتطوير العالمة التجارية وأخريا مكانة العالمة التجارية يف االسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة.

II.1. مكونات ومحتوى العالمة التجارية 
نتج الذي حيملها فقط، بل تتعدى مثلما رأينا سابقا فإن العالمة التجارية ليست عبارة عن اسم مييز امل

ذلك بكثري لتصبح عبارة عن وحدة مستقلة تتكون من العديد من العناصر املرئية وغري املرئية اليت عجعلها حتقق 
 أهدافها املختلفة وسنتناول فيما يلي باختصار املكونات املرئية للعالمة التجارية.

II.1.1لعالمات التجارية مما يلي:ل ثل املكونات املرئيةتتم: مكونات المرئية العالمة التجارية. ال 
يقصد به االسم الذي يطلق أو يلفظ على العالمة وتعرف به مبجرد : nameاسم العالمة  أوال:

( وغريها من األمساء اليت coca-cola, Nike, Adidas, Schlumbergerذكره، مثال ذلك )
 اشتهرت هبا خمتلف العالمات؛

 Justوهي العبارة أو الشعار الذي يستعمل عادة للرتويج للعالمة مثل ) :sloganالشعار  ثانيا:
Do It بالنسبة لـ )Nike( ،The Best Or Nothing بالنسبة لـ )Mercedes  وهذه الشعارات قد

تستعمل لعدة أغراض من أمهها الرتويج للعالمة التجارية على أهنا متثل شخصية أو هوية حمددة لكيان معني متميز 
رسالة خاصة للمستهلك واجلمهور بصفة عامة، تستعمل أيضا هذه الشعارات لغرض تقسيم السوق وحتديد  ينقل

 لعالمة التجارية من خالل نقل رسالة معينة لفئة حمددة؛لواملساعدة على خلق متوقع  الفئة املستهدفة

يت يف روضة حتضريية قبل تعريف اللوغو عجدر اإلشارة إىل دراسة أجر  :logoالشارة أو اللوغو  ثالثا:
لألطفال حيث أن جلهم ال يعرف القراءة بعد، مت إعطاءهم شارات كثرية لعالمات متعددة وكانت النتيجة مذهلة 
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 Blue) حيث أن معظم هؤالء األطفال تعرف على العالمة التجارية اليت ميثلها كل لوغو ومتكن من تذكر امسها
Soda Promo Magazine, 2013). اللوغو على أنه عبارة عن رسم أو رمز أو شكل يمكن تعريف ف

يستعمل لتمييز العالمة عن باقي العالمات فتصبح تعرف مبجرد رؤية ذلك الشكل أو الرمز وتتميز الشارة بلون 
عجدر اإلشارة إىل أنه عندما تصبح العالمة  . كما)حسب داللة كل لون( التجارية معني يعكس شخصية العالمة

 اللجوء يف معظم األحيان إىل استعمال الشارة فقط للتواصل مع اجلمهور. ذات شهرة عالية يتم

بإسقاطها على رجل حيث متثل العالمة  ها، ميكن فهمقة بني العالمة التجارية والشارةوعند دراسة العال
 التجارية شخصيته والشارة وجهه، فمن دون الشارة ال ميكن متييز هذا الرجل حىت لو كانت شخصيته معروفة،
 نفس الشيء ينطبق على املؤسسة حيث متثل العالمة التجارية شخصية املؤسسة، بينما متثل الشارة صورة املؤسسة.

كذلك فإن العديد من العالمات تلجأ إىل متييز نفسها عن طريق لون أو صوت أو طريقة تعبئة معينة أو 
انية تسجيل ذلك كملكية عجارية حلمايتها حىت ومضة إشهارية متميزة اشتهرت هبا، بل أن بعض البلدان تتيح إمك

إضافة  .(Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 2006) من التقليد
إىل املكونات املرئية للعالمة التجارية اتفق الباحثون على ثالثة مكونات غري مرئية للعالمة التجارية هي هوية 

يوضح املكونات غري  (4-2رقم )ارية وشخصية العالمة التجارية والشكل العالمة التجارية، صورة العالمة التج
 املرئية للعالمة التجارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعالمة التجاريةالمكونات غير المرئية ل: (4-1) الشكل
Source : Goudey A., Bonnin G., (2010), Marketing pour Ingénieurs, Edition DUNOD, 

Paris, France, p. 141. Adapted. 

نالحظ من الشكل أن املكونات غري املرئية للعالمة التجارية تنقسم إىل ثالث، هوية العالمة التجارية وهي 
 ما تريد املؤسسة إيصاله للجمهور عن عالمتها التجارية من منافع مادية ونفسية وشخصية، صورة العالمة التجارية

 الضمانات القاعدية املتوفرة يف العالمة )جودة املنتجات، األداء القاعدي...(

 ارية، التفرد، احلرارة...(شخصية العالمة التجارية )اخلصائص الشخصية للعالمة التج

 (-النفسية–، القيمة املعنوية -الوظيفية–القيمة املعروضة للمستهلك )القيمة املادية 

 امليزات النفسية للمنتج )مكانة العالمة يف اجملتمع، صورة املستخدم...(

 ج )خدمات ما بعد البيع، الصمان، التكوين...(امليزات املرافقة للمنت

 اخلصائص املادية )الوظيفية: هندسة املنتج، التصميم، املكونات...(

هوية العالمة  اهلا عن عالمتها التجاريةاألبعاد اليت تريد املؤسسة إيص
 التجارية

صورة العالمة 
 التجارية

شخصية العالمة 
 التجارية

املنافع املادية 
)الوظيفية( 

 للعالمة التجارية

املنافع النفسية 
 للعالمة التجارية
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عن العالمة التجارية أي أن هوية  منافع مادية ونفسية وشخصيةتهلكون فعاليا من يدركه املسوهي ما  وشخصيتها
وسنتناول هذه املكونات ومناذج بنائها وكيفية قياسها بالتفصيل يف  .وصورة العالمة التجارية وجهان لعملة واحدة

 الفصل املوايل.

II.1.1رية ذات احملتوى القوي مميزات للعالمة التجا: المة التجارية ذات المحتوى الجيد. منافع الع
عجعلها تتفوق على العالمات املنافسة وبالتايل عجعلها فعالة وتساهم بشكل أكرب يف الرفع من تنافسية املؤسسة 

أن املميزات الكيفية للعالمة التجارية ذات احملتوى القوي أكرب  حيث .(2-2رقم )اجلدول  وذلك كما يوضحه
على أن العالمة التجارية القوية تعمل على الرفع من تنافسية املؤسسة على املدى من املميزات الكمية وهذا يدل 

 وتتطلب استثمارات على املدى الطويل.الطويل وتكون األثار امللموسة هلا بعيدة املدى نوعا ما 

: منافع العالمة التجارية ذات المحتوى الجيد(1-1)الجدول   

Source : Bô D., Guevel M., (2009), Brand Content : Comment les marques se 

transforment en média, Edition DUNOD, Paris, France, p. 96. Adapted. 

II.1 .لعالمة التجاريةل االستراتيجية دارةاإل 
، منتجات، أسواق، صورة، شخصية هوية، كل ما يتعلق هبا منتسيري  يقصد بإدارة العالمة التجارية 

تطويره و وذلك بغرض احلفاظ على أدائها . هلكني وخمتلف املؤشرات احليوية اليت تعرب عن حالة العالمةمست
مستقبال خاصة يف ظل التغريات والتقلبات اليت تطرأ باستمرار على السوق وسنرى فيما يلي عنصرين هامني يف 

 عاملية أو إدارة العالمة يف األسواق العاملية.إدارة العالمة التجارية ومها إدارة حمفظة العالمة وإدارة العالمة ال
II.1.1حمفظة العالمات هي كل العالمات واألمساء التجارية املنطوية : . إدارة محفظة العالمات

سوآءا حتت سقف العالمة األم )العالمة املظلة( أو حتت سقف املؤسسة بأي شكل من األشكال االسرتاتيجية، 
المة التجارية فهي انعكاس للرؤية بعيدة املدى والشاملة واملوجهة بالعالمة فاملؤسسات أما اإلدارة االسرتاتيجية للع

اليت تشهد جناحات كبرية هي عادة مؤسسات جلأت إىل إعطاء عالماهتا التجارية أمهية اسرتاتيجية من الدرجة 
 عد التالية:وبالتايل فاإلدارة االسرتاتيجية حملفظة العالمات جيب أن ترتكز على القوا األوىل.

حملفظة العالمات أو للعالمات االسرتاتيجية للمؤسسة واليت تتطلب ذلك، التشخيص الفعال:  أوال:
يرتكز هذا التشخيص على العديد من احملاور املتعلقة باملنتجات واألسواق والعالمات يف حد ذاهتا وميكن ذكر 

 (.3-2رقم )أهم هذه احملاور يف اجلدول 

 منافع كمية ورقمية منافع كيفية ورمزية
 محاية العالمة من التقليد. -
 زيادة جاذبية وتفضيل العالمة. - توجيه املستهلك حنو العالمة. -
 حتسني العالقة عالمة/مستهلك )زيادة وتقوية الروابط(. -

 زيادة املبيعات على املدى القصري والطويل -
 زيادة شهرة العالمة. -
 زيادة نسبة تذكر العالمة. -
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 ية فعالة ومدروسة حملفظة العالمات التجارية ترتكز على رؤية مشرتكة تشملوضع اسرتاتيج ثانيا:
(Zins et al. 2010, p. 05): 

 ماذا تعكس وماذا متثل العالمات كقيم وشخصية؛ -

 الفئات السوقية املستهدفة حمددة بدقة إضافة إىل توقعات تلك الفئات؛ -

 متوقع حمدد بدقة يف السوق؛ -

 ؛صورة قوية للعالمات -

 عالقات طويلة املدى ومستدامة مع العمالء. -

أي اسرتاتيجية فعالة حملفظة العالمات جيب أن ترتكز على دراية معمقة للعمالء املستهدفني من  ثالثا:
 طرف املؤسسة، حالتهم الذهنية، إدراكهم، توقعاهتم ودوافعهم.

ه إىل عجنب الفجوة بني ما تراه جيب عند وضع اسرتاتيجية حمفظة العالمات التجارية االنتبا رابعا:
املؤسسة ومسؤويل التسويق عن العالمات وما يراه ويدركه العمالء عنها، مع العمل على تقليص تلك الفجوة قدر 

 .(Zins et al. 2010, p. 05) املستطاع إن وجدت

سة وعلى ترتكز على رؤية املؤس التجارية اإلدارة االسرتاتيجية حملفظة العالمات فيمكن القول بأن
سع حمفظة عالماهتا ووزن كل إمكانياهتا وقدراهتا التنافسية وأيضا على مدى تو و اسرتاتيجيتها على املدى البعيد 

 فهناك عالمات تتطلب وضع اسرتاتيجيات خاصة هبا وهي العالمات ذات الوزن واملكانة االسرتاتيجية .عالمة
 ة اليت مت وضعها لباقي العالمات.ذلك بل تتبع االسرتاتيجي ، باملقابل توجد عالمات ال تتطلب)العالمة املرجعية(

محاور تشخيص محفظة العالمات: (1-1)الجدول   

 .عمليات البحث والتطوير ومراحلها تكنولوجية المنتجات
 .اجلودة والتجديد واإلبداع خصائص المنتجات

 .احلصة السوقية ودخول منافسني جدد المكانة التنافسية
 .مرجعية وخصائص نقاط البيع قنوات التوزيع

 .مدى توسعة وعجديد الفئة الفئة المستهدفة
 .تشخيص كامل للصورة: اإلدراك من طرف قادة الرأي، مجعيات املستهلكني، املستهلكني، التموقع يف السوق العمر المدرك للعالمات في السوق

 .إمكانية التوسيع يف العالمات والرتاخيص التوسعات
 .فعالية اسرتاتيجية االتصال مدى االتصال

Source : Coumau J. B. et al., (2005), Manager par la Marque, Edition d’Organisation, 

Paris, France, p. 99. 
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نالحظ من اجلدول السابق أن تشخيص حمفظة العالمات ال يقتصر على العالمات فقط بل يتعداها 
اتيجيات املتبعة من طرف املؤسسة وهذا ما يسمى بالتشخيص الشامل ليشمل املنتجات واألسواق وخمتلف االسرت 

 للعالمة التجارية.

II.1.1فرصأصبح التوسع اجلغرايف ضرورة حتمية للعالمات للرفع من : . إدارة العالمة العالمية 
تسويق اقتصاديات احلجم، حيث عادة ما يطرح مسئولو ال حتقيق من خالل الرفع من تنافسية املؤسسةو  توسعها

 ما هي العالمات املوجهة لتكون عاملية؟ أين جيب علينا الذهاب؟ هي عند توجههم لألسواق الدولية ثالثة أسئلة
 كيف ميكننا املرور من عالمات حملية إىل عالمات عاملية؟

ديد اسرتاتيجية عاملية للعالمة أو العالمات التجارية واليت جيب فيها حت وضعباإلجابة على هذه األسئلة يتم 
توجه العالمة يف األسواق العاملية سوآءا بالتنميط أو التكييف، مع العلم أن العالمة عبارة عن نظام متكامل من 
ثالث حماور، )املفهوم، االسم، املنتج أو اخلدمة( فاملؤسسة عند توجهها حنو العاملية عليها اإلجابة على السؤال 

حيث جند لكل ؟ تكييفها عند التوجه حنو العامليةهي احملاور اليت جيب  ما هي احملاور اليت جيب تنميطها وما التايل:
 حمور من احملاور الثالثة مزايا لتنميطه:

وبنفس  إنتاج نفس املنتجمن مميزات تنميط املنتج أو اخلدمة هو حتقيق اقتصاديات احلجم من خالل  -
 ؛اخلصائص

املي أي جعل العالمة مدركة بنفس االسم حتقيق اإلدراك الع هوفوائد من وراء تنميط االسم  من -
 ويقلل التكاليف؛ امليا وهو ما يسهل عملية االتصالع

توجد أيضا مزايا لتنميط مفهوم العالمة، حيث يساعد ذلك على خلق متوقع عاملي مما يسهل  -
 إمكانية استهداف خمتلف األسواق.

التكييف  تيجيات خمتلفة ترتاوح بني التنميط الكلي،( اسرتا8عند املزج بني احملاور الثالثة خنلص إىل مثانية )و 
 .حيث أن: نعم= تنميط/ ال= تكييف(. 4-2هو موضح يف اجلدول رقم )كما   واملزج بني االسرتاتيجيتني الكلي

تنميط والتكييف للعالمة العالمية: استراتيجيات ال(4-1)الجدول   

 8 7 6 5 4 1 1 1 المحور        
 ال ال ال ال منع نعم نعم نعم االسم

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم المفهوم 
 ال ال نعم نعم ال ال نعم نعم المنتج
 Coke مثال

Chanel 
Sony 

Mars 
 

Nescafé 
Garnier 

 

Persil 
 

Ariel 
Tide 
 

VW 
 

Cycleurope 
 

Local 
brand 

Source: Kapferer J. N., (2008), The New Strategic Brand Management: Creating and 

Sustaining Brand Equity Long Term, 4th Edition, Kogan Page Edition, London, UK, p. 

459. 
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II.1بناء وتطوير العالمة التجارية . 
بعد أن أصبحت العالمة التجارية أداة اسرتاتيجية لتسيري املؤسسة، مل يعد يقتصر بناؤها وتطويرها على جمرد 

 مة بل أصبح ذلك مير بالعديد من املراحل املدروسة واحملسوبة بدقة.إجياد اسم حتمله هذه العال
II.1.1مير خلق عالمة عجارية جديدة بالعديد من املراحل اليت : . مراحل خلق عالمة تجارية جديدة

 :(Camille et al., 302, p. 302) تكلف الكثري من الوقت واملال وذلك كما يلي
يف املرحلة األوىل القيام بتشخيص للمنتج )أو املنتجات( اليت  على املؤسسةمرحلة التحضير:  أوال:

 ،توقعة، املستهلكني احملتملنياملبيعات امل ،املنتجمن خالل حتليل كل من خصائص ، ذلك ستحمل العالمة 
هذه الدراسات والتحاليل الكمية والكيفية  السوق املستهدف. خصائص ،البيئة التنافسية التموقع املراد للمنتج؛

 تقوم هبا عادة مكاتب دراسات خاصة وتقوم من خالهلا بإعداد دفرت شروط تتم وفقه املراحل الالحقة.
 تعتمد هذه املرحلة على ثالث أدوات كما يلي:مرحلة الخلق واإلعداد:  ثانيا:

تتكون هذه اجلماعات من خمتصني يف العالمات التجارية، خمتصني يف التسويق،  جماعات اإلبداع: -
وأساتذة جامعيني، أشخاص يتقنون عدة لغات، مسؤويل وإطارات املؤسسة، مستهلكني يتم من خالهلم  باحثني

 القيام بعملية العصف الذهين؛

 تتم بصفة فردية لتحسني وتقدم العمل؛عمليات البحث الفردية:  -

ة : تتم هذه العمليات بصفة ألية وبسرعة باستخدام برامج خمصصعمليات البحث المعلوماتية -
 لرتتيب ومعاجلة خمتلف العبارات والكلمات اليت مت اختيارها من قبل.

اسم اليت مت اختيارها يف املرحلتني السابقتني،  211أو  011من خالل الـ مرحلة االختيار:  ثالثا:
بولة واليت ميكن متييز ثالث فئات )األمساء املستحيلة، األمساء املمكنة مع قدر عال من املخاطرة وثالثا األمساء املق

إىل  21الختيار من  جمموعة من املستهلكنييف هذه املرحلة إىل  تلجأ املؤسسةمث  .خاطرة(حتمل أقل قدر من امل
أن املؤسسة  Innes (2103)إذ يرى  اسم يتم تصفيتها تدرجييا إىل غاية الوصول إىل االسم النهائي. 21

ني سعداء، األمر الذي يقودنا إىل القول أنه ال ضرر اليت تستطيع خلق عالمات عجعل املستهلك تلكالناجحة هي 
قواعدها اخلاصة إلخراج عالمات  طريق اإلبداع من خالل واتبعت ةاملألوف املراحلاملؤسسة  عجاوزتأحيانا إن 

 ناجحة منذ اليوم األول من والدهتا.
بتصميم الشارة وجيب إجياد اسم للعالمة التجارية ليس كافيا خللق وبناء عالمة، بل جيب كذلك القيام 

أيضا التأكد أن العالمة التجارية اليت مت اختيارها كاسم وشارة ممكنة قانونيا أي أهنا ليست مسجلة باسم مؤسسة 
 كل عند إيداعها قانونيا.ا مش أية أخرى وال تطرح
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II.1.1فري على املؤسسة تو  إجياد عالمة عجارية مميزةبعد : ل وأهمية تسجيل العالمة التجارية. مراح
احلماية القانونية االزمة هلذه العالمة التجارية ذلك عن طريق تسجيل كل ما يتعلق هبا من اسم وشعار ورموز وحىت 

قبل التطرق إىل مراحل تسجيل العالمة التجارية جيب اإلشارة إىل أنه هناك حالتان يتم خالهلما تسجيل . وألوان
مة خاصة باملؤسسة وتستعمل على منتجاهتا )عالمة املؤسسة( واحلالة العالمة التجارية، احلالة اليت تكون فيها العال

متر  وعموما .(Petit, 2006) اليت تكون فيها العالمة خاصة باملنتجات فقط )عالمة املنتج أو العالمة املظلة(
 :(INPI, 2011) عملية تسجيل العالمة التجارية بالعديد من املراحل ميكن ذكر أمهها فيما يلي

لة األوىل تتمثل يف حتديد املنتجات واخلدمات اليت سيشتمل عليها تسجيل العالمة بدقة وبالتايل املرح -
 طرح منتجات جديدة؛ إمكانيةجيب التفكري يف هذه املرحلة يف حالة توسيع العالمة مستقبال يف 

التأكد من توفر العالمة وعدم تسجيلها من قبل من طرف مؤسسة أخرى لنفس املنتجات أو  -
 نتجات مشاهبة؛م

 ملئ االستمارات اإلدارية اخلاصة بتسجيل العالمات التجارية )تسلم من املصاحل املختصة(؛ -

 تقدمي ملف التسجيل ودفع االشرتاكات؛ -

 تقوم املصاحل املختصة بنشر طلب التسجيل للتأكد من عدم وجود اعرتاضات؛ -

 ت أو االستفسارات )تتم معاجلتها إن وجدت(؛يتم انتظار املدة احملددة قانونيا لتقدمي االعرتاضا -

التسجيل النهائي للعالمة يف املرحلة األخرية وتسلم ملف التسجيل، يف حني تقوم املصاحل املعنية  -
 وبالتايل تصبح حممية قانونيا. التجارية بنشر التسجيل اخلاص بالعالمة

تتم عادة عند املصاحل املختصة يف عجدر اإلشارة إىل أن عملية التسجيل تتم حسب قوانني كل بلد )
إذا كانت املؤسسة تسعى و  ض اإلجراءات حسب قوانني كل دولة.تسجيل ومحاية امللكية الفكرية( وقد تتغري بع

مستقبال للنمو دوليا واقتحام أسواق أجنبية فعليها القيام بتسجيل عالمتها التجارية دوليا ويتم ذلك إما بالقيام 
بالتسجيل املباشر للعالمة التجارية يف دول أخرى بصفة عادية )كل دولة على حدى( أو من خالل التسجيل 

العالمة يف دولة من دول االحتاد األوريب فبصفة أوتوماتيكية ستصبح العالمة  اجلهوي للعالمة، فمثال إذا مت تسجيل
نظمة التجارة العاملية فعند القيام بالتسجيل مب يتعلقفيما  الشيءالتجارية حممية يف كل دول االحتاد األوريب، نفس 

 .(IFPI, 2010) يف املنظمة فإن العالمة التجارية تكون حممية يف كل الدول املنتمية للمنظمة

مما سبق يتضح أن لعملية تسجيل العالمة التجارية أمهية بالغة إذ أهنا توفر احلماية القانونية الالزمة ملنع 
 حيثلرأمسال املؤسسة  ة القانونيةماياحل إضافة إىل اعتبار ذلك أحد أشكال .التقليد من طرف مؤسسات أخرى

وز قيمته عشرات املليارات من الدوالرات وبالتايل فال بد من رأمسال مهم للمؤسسة قد تتجا تعد التجارية العالمة
 ضمان محايته بكل الطرق املمكنة.
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II.1.1 . أربعة اسرتاتيجيات خاصة بتطوير  جند يف هذا الشأن: تطوير العالمة التجاريةاستراتيجيات
العالمات اجلديدة ميكن و  توسيع اخلط، توسيع العالمة، العالمات املتعددة اسرتاتيجية العالمة التجارية هي

 :(2104)رشيد،  فيما يلي هاتلخيص
تستخدم املؤسسة هذه االسرتاتيجية عندما متتلك عالمة عجارية ناجحة استراتيجية توسيع الخط:  أوال:

وحتاول استخدامها يف نوع من املنتجات موجود أساسا ولكن يضاف إليه بعض العناصر اجلديدة كالنكهة، اللون، 
 Head & Shouldersنات إضافية وحىت التعبئة اجلديدة، مثال ذلك أن جند نفس الشامبو التصميم، مكو 

ؤسسة هذه االسرتاتيجية تستخدم امل . إذاع، بالشاي األخضر، بالليمون...(ولكن مبكونات وروائح خمتلفة )بالنعن
ارية ولكنها إذا متادت يف ولالستفادة من قوة عالمتها التج يف السوق منتجات جديدة طرحاطر خملتقليص تكلفة و 

 الذهنية املدركة صورةالاملنتج عن معناه األساسي وتشتيت  مفهوم استخدام هذه االسرتاتيجية قد ختاطر خبروج
 عند املستهلك. التجارية لعالمةل

تقدمي لعالمتها التجارية  جناح يف هذه احلالة تستغل املؤسسةاستراتيجية توسيع العالمة:  ثانيا:
املؤسسة صاحبة العالمة  استخدام، مثال (Meyvis, Janiszewski, 2004) دة كليامنتجات جدي

Barbie  من مزايا هذه  .األدوات املدرسية، الكتب وغريها طرح منتجات جديدة خمتلفة كليا كاملالبس،لعالمتها
تقليص من التكاليف  الاالسرتاتيجية أهنا تساعد على التعرف السريع على املنتجات يف السوق وقبوهلا وتساهم يف

املنتجات اجلديدة قد يؤثر هذا على  يف حالة فشلأنه  ومن سلبياهتا (Chang, Yang, 2013) اإلعالنية
قد تؤثر هذه االسرتاتيجية أيضا على  .املنتجات اليت حتمل نفس العالمةوبالتايل على كل  التجارية صورة العالمة

، من جهة أخرى فإن هذه االسرتاتيجية قد للعالمة التجارية لديه كةالذهنية املدر  صورةالش يتركيز املستهلك وتشو 
 .Sonyال تتوافق مع بعض العالمات الرائدة، مثال أنه ال ميكن تصور عصري حيمل عالمة 

تقوم املؤسسة يف هذه احلالة بإضافة عالمات جديدة يف صنف استراتيجية العالمات المتعددة:  ثالثا:
عالمات خمتلفة يف معاجني  Procter & Gambleمثال مؤسسة إذ تقدم واحد موجود من املنتجات، 

قد تسمح هذه االسرتاتيجية للمؤسسة باستغالل  .األسنان ويف مساحيق التجميل خبصائص وحمفزات خمتلفة
قد ال حتقق عوائد كبرية،   متعددةمساحات كبرية يف رفوف املتاجر، لكنها قد ختاطر بتبديد مواردها على عالمات 

 لك ميكن أن تصبح املؤسسة منافسة لنفسها من خالل تقسيم حصتها السوقية على جمموعة من العالمات.كذ
تقدم املؤسسة يف هذه احلالة عالمات جديدة كليا مع منتجات استراتيجية العالمة الجديدة:  رابعا:

 السوق املستهدفة.خصائص  و اليت تتوافق مع أهدافها، إمكانياهتاعليها اختيار االسرتاتيجية و  جديدة يف السوق
أن  McCarthy et al. (2110)و Moerloose (2118)و Lambinكل من ويرى  

اسرتاتيجية توسيع اخلط واسرتاتيجية توسيع العالمة تستعمل من طرف املؤسسات عموما لالستفادة من الصورة 
ك لتقليل التكاليف االتصالية القوية للعالمة التجارية إلعطاء فرص أكثر للمنتجات اجلديدة يف السوق وكذل

اخلاصة ببناء عالمة جديدة، لكن كما أشرنا سابقا جيب االنتباه إىل تأثري توسيع املنتج اجلديد الذي حيمل العالمة 
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على املنتجات األخرى وعلى صورة العالمة التجارية يف حالة الفشل أو يف حالة عدم تقبل هذه التوسعة يف 
 اسي يتمثل يف ضمان أن العالمة التجارية حتتمل اسرتاتيجية توسيع.السوق، فمفتاح النجاح األس

II.4االستراتيجية التسويقية للمؤسسة . مكانة العالمة التجارية في 
تعرف االسرتاتيجية التسويقية على أهنا عملية توظيف جمموعة الوسائل التسويقية املتاحة للمؤسسة بغرض 

 Lisa) املدى تساهم يف الرفع من تنافسية املؤسسة وتعظيم مردوديتها حتقيق جمموعة من األهداف قصرية وطويلة
Management Mode, 2014).  أنه من بني أكثر األخطاء  (2102) يرى شبايكومن جهة أخرى

العالمة التجارية بكفاءة ب اخلاصةالتسويقية اليت ميكن أن تقع فيها املؤسسات هو عدم توظيفها للمهارات واملوارد 
اتيجيات التسويقية للمؤسسة، ففي االسرتاتيجيات التسويقية احلديثة للمؤسسة تلعب العالمة دورا حيويا يف االسرت 

 هذا اجلزء من البحث.وسنحاول توضيح ذلك وحموريا 
II.1.4 بغرض حتليل مكانة وأمهية : التسويقي للمؤسسة المخططية في . مكانة العالمة التجار

أو املخطط التسويقي للمؤسسة سنتطرق باختصار لعملية التخطيط التسويقي يف العالمة التجارية يف الربنامج 
 (. 1-2رقم )املؤسسة اليت ميكن تلخيصها يف الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مراحل التخطيط التسويقي في المؤسسة(5-1)الشكل 
Source : Kadi A. et al., (2013), Manuel de Marketing Fondamental, Document de recherche, 

école des hautes études commerciales-Alger, Algérie, p. 20. Adapted. 

 السوق
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 التحليل
 )معرفة السوق(

 اختاذ القرارات
 سرتاتيجيةاال
 األسواق. -
 املنتجات. -

 .العالمة -
 
 

 التنفيذ

 )تنفيذ القرارات(

 اختيار األزواج )منتج / سوق( 

 حتديد األهداف

 التنفيذ وحتديد املوارد طيطخت

 التجزئة -
 االستهداف -
 التموقع -

 حتديد املزيج التسويقي:
التوزيع.  –السعر.  –املنتج / العالمة.  -
 قوة البيع. -الرتويج.  –

 قياس التقدم يف األداء

 .ختطيط الرقابة -
 .قياس االحنرافات -
 .حتليل االحنرافات -
 إعداد وتنفيذ اخلطط البديلة. -

 حتديد االسرتاتيجيات

 الرقابة

 هوية العالمة. -
 شخصية العالمة. -
 صورة العالمة. -
 املكونات املرئية للعالمة -

 إعداد اسرتاتيجية العالمة التجارية
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أن العالمة التجارية أصبحت تتموقع يف قلب اسرتاتيجية املؤسسة، بدليل أن  من الشكل السابق يتضح
األهم يف التخطيط التسويقي يف  سرتاتيجيةاسرتاتيجية العالمة التجارية تأيت يف املرحلة الثانية وهي املرحلة اال

فإن  إضافة هلذا، ففي هذه املرحلة يتم وضع وحتديد خمتلف القرارات احلامسة يف اسرتاتيجية املؤسسة، املؤسسة
العديد من املؤسسات أصبحت مسرية بعالماهتا التجارية أي أهنا تقوم ببناء خمتلف اسرتاتيجياهتا التسويقية 

 ى اسرتاتيجية عالماهتا التجارية.علوالتجارية بناءا 
جند أن كل من اسرتاتيجيات املزيج التسويقي، التجزئة واالستهداف والتموقع، األزواج منتج سوق كما 

تتحدد وفقا السرتاتيجية العالمة التجارية، أي جيب أن يتوافق ما يدركه املستهلكني عن العالمة التجارية وما 
وخدمات وأسعار وبرامج ترويج وتوزيع لتحقيق التكامل والتوافق يف االسرتاتيجية تقدمه املؤسسة هلم من منتجات 
إىل حد القول أن املؤسسة ال تصبح متلك فعال  Kotler et al. (2012, 2)التسويقية للمؤسسة. وقد ذهب 

مهمتها،  عالمتها التجارية بعد أن تنجح هذه األخرية بل تصبح املؤسسة يف حد ذاهتا مسرية بالعالمة وتبين
 .أهدافها واسرتاتيجياهتا على املدى القصري والطويل حسب مهمة، أهداف واسرتاتيجية العالمة

II.1.4 لكي تكون العالمة التجارية مميزة وفعالة عليها أن : لعالمة التجاريةا. استراتيجية تموقع
يتم ذلك  .معظم املنافسني احتالهلا تأخذ مكانة مميزة يف أذهان املستهلكني، أي عليها أن حتتل مكانة ال يستطيع

ل من خالل متتعها مبزايا تنفرد هبا بصفة كبرية يف السوق ويكون من الصعب تقليدها، ميكن توضيح ذلك من خال
أن املنافسني عادة ما  الذي نالحظ من خالله (.2-2كما يبينه الشكل رقم )طة اإلدراكية  ير ما يسمى باخل

هذه املناطق من خالل وضع خريطة لألبعاد  تتشكللفة يف أذهان املستهلكني، يكونون متمركزين يف مناطق خمت
اليت يعتمد عليها املستهلكني يف تقييمهم للعالمات التجارية كالقوة، األصالة، التفرد، احلداثة وغريها من األبعاد 

 .اع السوقي الذي تنشط فيه املؤسسةاليت ختتلف باختالف القط

 
 

 
 
 

 
 

 ريطة اإلدراكية للعالمة التجارية: الخ(6-1)الشكل 
 .من إعداد الباحث المصدر:

 ر

 العالمات املنافسةمتوقع : 

 )اخلالية( : املساحات احلرة

 البعد األول

 البعد الثالث

 بعالبعد الرا

 البعد الثاني
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 تستغل املؤسسة اخلريطة اإلدراكية لبناء متوقع لعالمتها التجارية من خالل اتباع اخلطوات التالية:

ز بني العالمات القيام بدراسة تفصيلية للسوق لتحديد األبعاد اليت يعتمد عليها املستهلك يف التميي -
 وحتديد األبعاد اليت تعتمد عليها واليت تتميز هبا كل عالمة من العالمات املنافسة؛

 رسم وبناء اخلريطة اإلدراكية ملختلف العالمات املنافسة يف السوق؛ -

 حتديد املساحات أو املناطق احلرة اليت ميكن أن تتموقع فبها العالمة التجارية للمؤسسة؛ -

 ؛تشكل املنطقة احلرة يف اخلريطة موقع املناسب للعالمة باالعتماد على األبعاد اليتاختيار الت -

 إعداد اسرتاتيجية تسويقية قصرية وطويلة املدى تعكس التموقع الذي مت اختياره للعالمة التجارية. -

صري الطويل، التموقع اجليد واملدروس للعالمة التجارية يضمن هلا مردودية أكرب يف السوق على املدى الق
لذلك فالعالمة التجارية اليت تتموقع بصفة جيدة يف أذهان املستهلكني أي يف السوق تساهم بشكل كبري يف الرفع 

 من تنافسية املؤسسة.

II.1.4مقولةوجد ت: تراتيجية إدارة العالمة التجارية. التكامل بين استراتيجية االتصال واس 
ف أن نصف مصاريف االتصال اليت أنفقها ال تأيت بأي نتيجة، لكنين "أعر  هياسرتاتيجية االتصال  ختصمشهور 

اسرتاتيجية االتصال على أهنا خمتلف  تعرفو  .(Ducreux, 2010, p. 210) ال أعرف أي نصف هو"
اخلطط والتقنيات القصرية وطويلة املدى اليت توضع هبدف الرتويج ملنتج أو عالمة أو فكرة خالل فرتة معينة وبغية 

ممكنة للفئة املستهدفة على ما يسمى  كيفيةلنتائج معينة، تعتمد اسرتاتيجية االتصال للوصول بأفضل   الوصول
 ية والنشر، التسويق املباشر وقوةباملزيج الرتوجيي الذي يتكون من اإلعالن، ترويج املبيعات، العالقات العامة، الدعا

المة التجارية على خطوات حمددة بدقة ميكن شرحها لعبا اخلاصة يعتمد إعداد اسرتاتيجية االتصال كما البيع.
السابق أن اسرتاتيجية  لهمن خالل حتليلنا والذي ومن خالل  (.(7-2))الشكل رقم  وفق املخطط التايل

 .ها يف الفصل األولالعالمة التجارية هلا نفس خطوات اسرتاتيجية االتصال العادية واليت رأيناب اخلاصةاالتصال 
نا يكمن يف أن العالمة التجارية تؤثر على مراحل حساسة وجوهرية يف عملية االتصال، حيث لكن االختالف ه

ارية وهو ما ينعكس على  العالمة التج إدارة أن أهداف اسرتاتيجية االتصال يتم حتديدها وفقا ألهداف اسرتاتيجية
 ات الالحقة.كل العملي

 Riou (2112)يقي ففي هذا اخلصوص يرى االتصال التسو  اسرتاتيجيةهذا التوجه أضحى األساس يف 
أن فلسفة االتصال التسويقي الكالسيكية واملعتمدة على املنافع الوظيفية للمنتجات وعلى التكرار املكثف للرسائل 
أثبتت قصورها وحلت حملها فلسفة إجياد مكان مميز وثابت يف ذهن املستهلك باالعتماد على العالمة التجارية 

فالعالمة التجارية واسرتاتيجية  .املستهلكو  بني العالمة التجاريةاالرتباطات  الرتكيز على للتحقيق ذلك من خال
 حا متكاملني أكثر من أي وقت مضى.االتصال التسويقي مل يبقيا متغريين منفصلني بل أصب
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 تجاريةلخاصة بالعالمة ال: خطوات إعداد استراتيجية االتصال ا(7-1)الشكل 

Source : Camille M. et al., (2004), Pratique du marketing : Le marketing opérationnel, 

Savoir gérer, Savoir Communiquer, Savoir-faire, 2éme édition, Edition BERTI, Alger, 

Algérie, p. 302. Adapted. 

تعد أهم  هذه األخريةاسرتاتيجية إدارة العالمة التجارية يف كون أن  تتالقى اسرتاتيجية االتصال مع موماوع
، فبدون عالمة عجارية ال يستطيع متلقي االتصال تعريف يقيةالعناصر اليت تركز عليها املؤسسات يف اتصاالهتا التسو 

رية تكون بدون هوية املؤسسة صاحبة الرسالة وبالتايل فاحلملة االتصالية اليت ال حتمل يف طياهتا العالمة التجا
أن التوجه احلديث لالتصال التسويقي  Smith (2103)و Chaffeyهذا ويرى كل من  .أهدافبال وبالتايل 

واملتمثل يف االتصال الرقمي أو اإللكرتوين يتكامل إىل حد بعيد مع اسرتاتيجية االتصال اخلاصة بالعالمة، فالعالمة 
وبدوره فاالتصال  .الرسائل املنقولة إليه هبذه الوسائل اجلديدة لالتصال التجارية القوية تعطي للمستهلك الثقة يف

 اإللكرتوين الفعال يرفع من أداء العالمة التجارية ومن قيمتها املدركة لدى املستهلك.

ومن جهة أخرى فإن بناء عالمة عجارية قوية يتطلب العمل على اسرتاتيجية اتصال على املدى القصري 
صورة مدركة جيدة للعالمة التجارية يف ذهن ل اسرتاتيجية اتصال فعالة ميكن للمؤسسة أن ختلق والبعيد، فمن خال

ففي فعالة.  وكل ما هو جديد ومتعلق بالعالمة التجارية ال بد أن مير عرب اسرتاتيجية اتصاالت تسويقية املستهلك
بالنسبة للمؤسسة مثلها مثل  أن اسرتاتيجية االتصال تعترب استثمارا Villemus(2114)هذا السياق يرى 

االستثمارات املادية كإنشاء خط إنتاج جديد مثال وبالتايل فعلى املؤسسة العمل على حتقيق عوائد على هذا 
أنه  يقولأن نشري إىل رأي أحد الكتاب الذي  املفيدومن  االستثمار وهو ما قد يرتجم إىل عالمة عجارية ناجحة،

 أهداف اسرتاتيجية االتصال )التوافق مع املزيج التسويقي(

 حتديد الفئة املستهدفة )تعريف الفئة: متغريات كمية وكيفية، احلاجة للمعلومة، اإلغراءات(

 اآلنيةالفئة املستهدفة 

 حتديد اسرتاتيجية االتصال

 حتديد الرسالة قنوات املتاحة، توافق الفئة مع قنوات االتصال، العوائق(الحتديد قنوات االتصال )

 حتديد وتقسيم امليزانية

 مراقبة األداء والتناسق

أهداف استراتيجية 
 إدارة العالمة التجارية

 هوية العالمة. -
 شخصية العالمة. -

 صورة العالمة -

 هوية العالمة التجارية
)أبعاد صورة العالمة 
التي تريد المؤسسة 
 إيصالها للمستهلك(

الصورة الذهنية 
 المدركة العالمة

التجارية من قبل 
 المستهلك

 النهائيةالفئة املستهدفة 
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فإن أفضل رسالة ميكن أن ختاطب هبا املؤسسة  الناجحة،لعالمة التجارية با اخلاصة يف اسرتاتيجية االتصال
، فهذا (Mikulenaite, 2013) هذا النجاح عالمتها التجاريةاملستهلكني هي أن تشرح هلم ملاذا حققت 

 سيخلق ثقة أكرب عند املستهلك اعجاه العالمة التجارية وجيعله يؤمن هبا وبالنجاح الذي حققته.

III .ال العالمة التجاريةرأسم 
السوق  اتدراسو تنفق املؤسسة لبناء عالمتها التجارية أموال معتربة خاصة يف احلمالت االتصالية والرتوجيية 

وباعتبار املؤسسة وحدة اقتصادية فإهنا تسعى وتتوقع أن حتقق عائد على االستثمار على  .وبرامج البحث والتطوير
من هذا املبدأ بدأ الكالم على القيمة املالية والتسويقية للعالمة التجارية  كل وحدة نقدية تنفقها على عالمتها،

فهوم سنتناول يف هذا امل هذا يف الدراسات التسويقية أو حىت يف الدراسات املالية واحملاسبية وللتعمق أكثر يف سواء
 هلقياس املستخدمة هم املقارباتاملبحث املفاهيم املختلفة لرأمسال العالمة التجارية بشقيه املايل والتسويقي، أ

رأمسال العالمة  دوروالدور الذي تلعبه االتصاالت التسويقية يف ذلك مث  هوتطوير  ئه، كيفية وأساليب بناهوحساب
 التجارية يف متييز املؤسسة عن منافسيها.

III.1مختلفة لرأسمال العالمة التجارية. المفاهيم ال 
  من وجهة نظر املؤسسة واملستهلك. كونة لرأمسال العالمة التجاريةسنرى يف هذا املطلب أهم املفاهيم امل

III.1.1ميكن تلخيص األبعاد املكونة لرأمسال العالمة : لرأسمال العالمة التجارية . األبعاد المكونة
 إن العالمة التجارية القوية وذات رأس املال اجليد تسمح بـ: وعموما (.8-2رقم )التجارية يف الشكل 

 ؛والئهمعمالء جدد، أو احملافظة على العمالء احلاليني وعلى جذب  -

 ؛فعالة يف وجه املنافسةوفري محاية وت خلق قاعدة عجارية قوية تساهم يف الرفع من تنافسية املؤسسة -

 رأمسال قوي للعالمة التجارية يسمح بتطبيق هوامش رحبية مرتفعة؛ -

 تيجية توسيع العالمة؛توفر فرص منو معتربة للمؤسسة عن طريق اسرتا -

 .يتعلق باحلصص واهلوامش الرحبية توفع من القدرة التفاوضية للمؤسسة مع املوزعني والوكالء فيما -
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  لمكونة لرأسمال العالمة التجارية: األبعاد ا(8-1)الشكل 
Source : Benjamin G., (2009), Une approche multidimensionnelle de la marque et des notions 

adjacentes, Revue CREG, p. 04. 

فيمكن القول أن كل من الوالء للعالمة التجارية، شهرة العالمة التجارية أو شهرة املؤسسة، اجلودة املدركة 
رية تسهام يف بناء رأمسال قوي للعالمة للعالمة التجارية وملنتجات املؤسسة، الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجا

التجارية من خالل دعمها للعديد من وظائف العالمة التجارية وهو ما ينعكس على قيمة العالمة التجارية بالنسبة 
 لكل من املستهلك واملؤسسة مما يساهم يف تطوير تنافسية املؤسسة.

III.1.1بصفة كالسيكية ومبسطة فإن : ريةتسويقي لرأسمال العالمة التجا. المفهوم المالي وال
املفهوم املايل لرأمسال أو لقيمة العالمة التجارية يرتكز على اعتبارها مصدرا لتحقيق األرباح والعوائد وكذلك على 

ومن جانب أكثر تطبيقي فإن رأمسال العالمة  .(Jara, 2009) أهنا استثمار أو رأمسال غري مادي للمؤسسة
قيمة الزائدة اليت يكون املستهلك مستعد لدفعها وحتملها سوآءا بكيفية مادية أو معنوية التجارية يتمثل يف تلك ال

)البحث عن املنتج أو البحث عن املعلومات( للحصول على املنتج مقارنة مبا ميكنه حتمله بالنسبة ملنتجات 

رأمسال العالمة 
 التجارية

املكونات األخرى 
 التجارية لرأمسال العالمة

 املدركة صورةال
 لعالمةل

 التجارية

 اجلودة املدركة
للعالمة 
 التجارية

 الوالء للعالمة
 التجارية

 الرفع من تنافسية املؤسسة. -

علومات املتعلقة تسمح للمستهلكني مبعاجلة امل -
 .ولةباملنتج بسه

 .خلق متوقع للعالمة ومتييزها -
 .إعطاء مربرات لشراء املنتج -
 .خلق إحساس إجيايب اعجاه العالمة -
 تسمح بعمليات توسيع العالمة. -

 .إعطاء مربرات لشراء املنتج -
 .ومتييزها خلق متوقع للعالمة -
 .سعر مرتفع بتطبيقتسمح  -
 .حتفيز املوزعني -
 تسهل عمليات توسيع العالمة. -

 .نقطة حمفزة لصورة العالمة -
 .الرفع من أداء املستهلكني -
 .لالعتقاد أن العالمة قدمية ومهمةدفع املستهلكني  -
املستهلك للمفاضلة بني خمتلف  عامل يستخدمه -

 العالمات عند الشراء.

 .ختفيض التكاليف التسويقية -
 .القدرة التفاوضية مع املوزعنيفع ر  -
 .ئن جدد )ضمان الزبائن احملتملني(جذب زبا -
 كسب الوقت للرد على هجمات املنافسني.  -

 :خلق القيمة للمؤسسة
لية األنشطة الرفع من فعا -

 .صاريف التسويقيةوامل
 .خلق قاعدة عجارية -

يسمح بالرفع من  -
 .األسعار واهلوامش

 الرفع من القدرة -
 .التفاوضية من املوزعني

الرفع من تنافسية  -
 املؤسسة.

 :خلق قيمة للمستهلكين
عملية تلقي تسهيل  -

 .املعلومة وعالجها
إعطاء ثقة أكرب  -

لمستهلكني عند اختاذ ل
 .قرار الشراء

الرفع من الرضى عند  -
 استخدام املنتج.

شهرة العالمة 
 التجارية
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هذا ما  املادية والفنية. نفس اخلصائص حتملقد  بأخرىمقارنة  لعالمة مااملنافسني، أي أهنا متثل عائدا أعلى 
بتطبيق أسعار قد تصل أحيانا إىل ضعف أسعار املنافسني، هذا املفهوم املايل احلديث  Nike لعالمةيسمح مثال 

 لقيمة أو رأمسال العالمة التجارية قد يتشابه إىل حد كبري مع املفهوم التسويقي لقيمة العالمة.
لتجارية فإنه يعكس مفهوم نفسي وبسيكولوجي أكثر منه وبالنسبة للمفهوم التسويقي لقيمة العالمة ا

مفهوم مادي، حيث أنه جيعل املستهلك يفضل منتجا معينا عن باقي املنتجات املنافسة مع االستعداد لبذل املزيد 
من املال واجلهد والوقت للحصول عليه ولو كان يتمتع بنفس اخلصائص مع املنتجات املنافسة، أي أنه يكسب 

درجة عالية من الوالء وبالتايل فهو يسمح للمؤسسة باحملافظة على العمالء احلاليني وجذب عمالء املستهلك 
 جدد أي أنه يسهل عليها احملافظة على حصتها السوقية احلالية ويسمح هلا بتوسيعها مستقبال.

III.1.1كما رأينا فيما : ر المؤسسة ومن وجهة نظر المستهلك. رأسمال العالمة من وجهة نظ
سبق متثل العالمات احلديثة قيمة مالية وتسويقية بالنسبة للمؤسسة ويف نفس الوقت قيمة بالنسبة للمستهلك وهذا 

للبحث أكثر والدفع أكثر مقابل  افاملستهلك باعتباره مستعد (.Tomasella, 2002) بصفة متكاملة
س الوقت، مالية باعتبارها استثمار حيقق احلصول على عالمة معينة يعطي قيمة مالية وتسويقية هلذه العالمة يف نف

 عوائد مالية للمؤسسة وتسويقية باعتبارها أداة تسمح للمؤسسة جبذب عمالء جدد واحملافظة على العمالء احلاليني
وبالتايل فرأمسال العالمة  فيما سبق.نفس األمر ينطبق على املؤسسة كما رأينا  .والتميز أيضا عن باقي املنافسني

القيمة املالية والتسويقية لرأمسال العالمة  تسسة مع رؤية املستهلك وكلما زادفهوم تتكامل فيه رؤية املؤ التجارية م
وعادة ما يطلق مصطلح  .ارتفع هذا التكامل بني املؤسسة واملستهلك إىل أن يصل إىل حد الرؤية املوحدة

Brand Value طرق إليه يف الفصل املوايل( على قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك )سنت
الية اليت متنحها العالمة من وجهة نظر املؤسسة واليت متثل امليزة امل على قيمتها Brand Equityومصطلح 

 .(Yalçin at al., 2009) التجارية للمؤسسة واليت تسمح هلا بتطبيق أسعار أعلى وجين عوائد مالية أكرب

III.1ل العالمة التجاريةة لقياس رأسما. المقاربات المختلف 
القيمة املالية للعالمة التجارية ليس باألمر اهلني أو األمر املطلق، فال توجد مقاربة واحدة لقياس  ديدحت

رأمسال العالمة بل ختتلف باختالف اهلدف من عملية القياس وكذلك باختالف خلفية املقيم يف حد ذاته. وعادة 
 ,Tomasella) قياس رأمسال أو القيمة املالية للعالمة التجاريةل ليةة أساليب التاثالثال يتم اللجوء إىل أحد

2002, p. 26). 
ميكن أن نقيس القيمة املالية للعالمة التجارية من خالل التقييم حسب التكاليف التاريخية:  أوال:

احملاسبة ال تسجل )عجدر اإلشارة إىل أن  .مجع خمتلف االستثمارات املتعلقة هبذه العالمة خالل مدة زمنية معينة
هذه التكاليف على أهنا استثمارات فعلية بل تسجلها كتكاليف اتصال، تكاليف تسويقية، تكاليف تطوير العالمة 

من أهم االنتقادات املوجهة هلذه الطريقة أهنا ال تسمح بفصل التكاليف املباشرة املوجهة للعالمة التجارية  وغريها(.
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ليف قوة البيع أو التكاليف التسويقية املختلفة وبالتايل ميكن أن تعطي قيم مغالطة والتكاليف غري املباشرة مثل تكا
 للعالمة التجارية. احلقيقية أو مضخمة أو مصغرة للقيمة املالية

صممت هذه الطريقة لتعويض النقص احلاصل يف الطريقة التقييم حسب التكاليف التعويضية:  ثانيا:
ا للقيمة املالية للعالمة التجارية على تقدير وحساب ما جيب استثماره لبناء األوىل، حيث أهنا تعتمد يف حساهب

أي أهنا حتاول حساب القيمة املالية الفعلية للعالمة التجارية حاليا )يف الوقت  ،نفس العالمة التجارية مرة أخرى
اليت أنشأت فيها العديد  من بني الصعوبات اليت تواجهها هذه الطريقة أنه ال ميكن إعادة نفس الظروف احلاضر(.

من جهة  .كل جيد إلعادة بناء هذه العالماتمن العالمات وبالتايل ال ميكن تقدير ما يستلزم من استثمارات بش
أخرى فإن توجد بعض العالمات ال ميكن إعادة بنائها ببساطة أي أن اسقاط هذه الطريقة على هذه العالمات 

 (.Coca-cola, Marlboro, Schweppes، مثال ذلك عالمات )غري ممكن عمليا
تعتمد هذه الطريقة على املبدأ احملاسيب لالستثمارات على أهنا التقييم حسب األرباح المحتملة:  ثالثا:

مصدر لتحقيق العوائد واالرباح وبالتايل فحساب القيمة املالية للعالمة التجارية وفق هذه الطريقة يرتكز على 
 العالمة. حساب اإليرادات احملتملة هلذه

حلساب القيمة املالية للعالمات التجارية وذلك  (Interbrandميكن اإلشارة أيضا إىل طريقة وكالة )
 :(Interbrand, 2011) باختصار كما يلي

 من رأمسال العالمة التجارية؛ %21ومتثل ما نسبته  (:Leadershipالريادة في السوق ) -1

 من رأمسال العالمة التجارية؛ %01هذا املؤشر ميثل  (:Stabilityالثبات في السوق ) -1

 من رأس املال؛ %01وتعكس ما نسبته  (:Market Shareحصة السوق ) -1

 املال؛ من رأس %21(: ومتثل نسبة Geographic Shareالتغطية الجغرافية ) -4

 من رأس املال؛% 01يعكس  (:Tendencyاالتجاهات السائدة نحو العالمة ) -5

 كذلك؛ %01ومتثل ما نسبته  (:Marketing Supportويقي للعالمة )الدعم التس -6

 من رأمسال العالمة التجارية. %1وميثل هذا املؤشر  (:Protectionدرجة حماية العالمة ) -7

أيضا على بعض املؤشرات األخرى وذلك حسب خصائص كل عالمة، مثل  Interbrandكما تعتمد 
العالمة، مدى التزام العالمة، تشبع العالمة، متيز العالمة وغريها من املؤشرات درجة الضجة أو الفرقعة اليت حتدثها 

بصفة عامة توجد مقاربات أخرى لقياس رأمسال العالمة  يمة املالية للعالمة.اليت ميكن اللجوء إليها لقياس الق

                                                           

  Interbrand.وكالة خمتصة يف األحباث املتعلقة بالعالمات التجارية ورأمساهلا وقيمتها السوقية : 
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هلدف واحلاجة من التجارية تستعمل حسب احلاجة وختتلف باختالف وجهة النظر لرأمسال العالمة وباختالف ا
 التقييم، ميكن كذلك يف كثري من احلاالت املزج بني طريقتني أو أكثر للوصول ألقرب النتائج إىل الواقع.

III.1للرفع من تنافسية المؤسسة وتطوير رأسمال العالمة التجارية . بناء 
ل املؤسسة جاهدة لبناء ال تكتسب العالمة التجارية رأمسال وقيمة مالية وتسويقية من جراء نفسها، بل تعم

وسنحاول فيما يلي التعرف على أساليب وطرق بناء  .رأمسال قوي لعالمتها التجارية حىت حتقق هلا املنافع املرجوة
 رأمسال العالمة التجارية والدور الذي تلعبه االتصاالت التسويقية يف ذلك.

III.1.1تسويق ثالث أدوات لبناء رأمسال أمام مسؤويل ال: ب بناء رأسمال العالمة التجارية. أسالي
العالمة التجارية تتمثل يف مكونات العالمة التجارية وهويتها املرئية، املنتجات واخلدمات والعمليات التسويقية،  

 كذلك ارتباطات وشراكات العالمة مع وحدات أخرى وميكن تلخيص ذلك فيما يلي:
ون العالمة التجارية من اسم، شارة، شعار، : تتكمكونات العالمة التجارية وهويتها المرئية أوال:

ألوان، ختم، رمز معنوي إضافة إىل املكونات غري املرئية واليت عجعلها مميزة، لضمان تشبع مكونات العالمة 
واستغالهلا بالكيفية األمثل لبناء رأمسال العالمة جيب حتديد الكيفية اليت يتم هبا إدراك هذه املكونات من طرف 

ليتم على هذا األساس استغالل أهم املكونات اليت ترفع وتنبه اإلدراك وتساهم يف حتسني صورة املستهلكني، 
اطفية فعلى سبيل املثال بإمكان مسؤويل التسويق الرتكيز على االرتباطات الع .المة وبالتايل الرفع من رأمساهلاالع

نت تعكس دالالت عاطفية قوية إذا كا the Signatureأو اخلتم  للمستهلكني من خالل الشارة، الشعار
 .(Kotler et al., 2009) رأس املال املرغوب من طرف املؤسسة إىل لدى اجلمهور للوصول

فبالنسبة للمنتجات واخلدمات األمور واضحة  المنتجات والخدمات والعمليات التسويقية: ثانيا:
فكلما كانت نسبة الرضى عالية عن املنتجات   باعتبارها نقاط االلتقاء وااللتماس األوىل مع املستهلكني واجلمهور،

كن اعتبارها الوسيلة األهم يف يد مسؤويل التسويق ميوبالتايل  .كلما ساهم ذلك يف الرفع من قيمة رأمسال العالمة
أما فيما خيص العمليات واألنشطة التسويقية  .(Kotler et al., 2009) ناء رأمسال قوي للعالمة التجاريةلب

فاملستهلكني األن  ،تقاد القدمي بأن اإلشهار هو الوسيلة األوىل لبناء رأمسال العالمة التجارية قد تغريفنجد أن االع
العديد من نقاط االلتقاء مع العالمات التجارية مثل الكلمة املنطوقة، اللقاءات مع موظفي املؤسسة ومع  أمام

نرتنت وغريها من اخلربات اليت ميكن أن تكون إجيابية املوزعني، املقاالت يف الصحف واجملالت، املعارض املهنية، اإل
أو سلبية على العالمة وبالتايل فعلى املؤسسة االعتناء مبختلف هذه األنشطة التسويقية إن أرادت بناء رأمسال قوي 

 لعالمتها التجارية.

ة التجارية وذلك تعترب الوسيلة الثالثة لبناء رأمسال العالمارتباطات العالمة مع وحدات أخرى:  ثالثا:
 ت ذهنية عاطفية للعالمة التجاريةمن خالل نقل بصمة ما إىل العالمة املراد بناء رأمساهلا من أجل نقل ارتباطا

(Washburn et al., 2004; Fang at al., 2013).  بصفة عامة ميكن القول أن هذه العملية تتم
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أصال يف ذهن املستهلك، ميكن أن يتم ذلك من موجودة  بصورةللعالمة عن طريق ربطها  صورةمن خالل بناء 
اسرتاتيجية العالمة املظلة من خالل وضع العالمة التجارية حتت كخالل العديد من االسرتاتيجيات التسويقية  

ميكن أيضا ربط العالمة مبناطق أو بلدان معينة بغرض  ،(Appleلـ  Ipadمعروفة ) صورةمظلة عالمة ذات 
(، ميكن كذلك ربط العالمة بعالمة أخرى بصفة Bourjois paris) ك العالمةاسقاط هوية معينة على تل

ربط العالمة بشخصية مشهورة بغرض اسقاط تلك  كما تستطيع املؤسسة .مباشرة من خالل العالمة املشرتكة
 .(Kotler et al., 2009) (Nespressoلـ  George Clooneyالشخصية على هوية العالمة )

III.1.1االتصاالت  تستغل املؤسسة: في بناء رأسمال العالمة التجاريةال التسويقي . دور االتص
ما تريد نقله وما تريد إخبار اجلمهور به عن عالماهتا التجارية وحتاول ترسيخ ذلك مبختلف  لنقل التسويقية

نة للعالمة، االتصاالت التسويقية إلعطاء هوية معي تعتمد علىاملؤسسة  أي أن ،اسرتاتيجيات االتصال املتاحة
لذلك جند يف الكثري من الدراسات أنه يتم وضع اسرتاتيجية اتصال  .األمر الذي ينعكس على رأمسال العالمة

العالمة ختتلف باختالف املرحلة اليت متر هبا العالمة واهلدف من اسرتاتيجية االتصال حيث  ببناء رأمسال خاصة
 (.1-2رقم )ميكن شرح ذلك يف اجلدول 

: المراحل الثالثة الستراتيجية االتصال لبناء رأسمال العالمة(5-1)الجدول   

 األداة تحليل الهدف الهدف المرحلة
اهلدف يف هذه املرحلة هو أن تصبح العالمة معروفة ومميزة عن  التعريف بالعالمة المرحلة األولى

 العالمات املنافسة
 االسم، الشارة والتموقع

إعطاء قيمة  المرحلة الثانية
 مةللعال

اهلدف يف هذه املرحلة هو أن تكون العالمة مأخوذة بيعن 
 االعتبار، مرغوبة ومطلوبة

 اإلشهار، الرتويج وخلق الوالء

تثبيت العالمة يف  المرحلة الثالثة
 السوق

اهلدف يف هذه املرحلة هو خلق التزام قوي حنو العالمة من خالل 
 راء املنتجاتعالقة فريدة مع العمالء تتجاوز املفهوم البسيط لش

احملتوى املوسع للعالمة )التنويع، 
 توفر املعلومات وتقدمي اخلدمات(

Source : Bô D., Guevel M., (2009), Brand Content : Comment les marques se 

transforment en média, Edition DUNOD, Paris, France, p. 05. 

كل مرحلة ختتلف باختالف اهلدف واملرحلة اليت متر هبا نالحظ من خالل اجلدول أن األداة املستعملة يف  
العالمة، ففي بداية حياة العالمة هتدف املؤسسة عادة إىل التعريف بالعالمة باعتبارها جديدة فتستعمل االسم 
والشارة لغرض أن يتم تذكرها ومتييزها من طرف اجلمهور، أما يف املرحلة التالية فاهلدف هو جعل العالمة مرغوبة 
ومطلوبة فيتم اللجوء إىل اإلشهار املكثف واألنشطة الرتوجيية وبرامج خلق الوالء ويف املرحلة الثالثة )وهي مرحلة 
متقدمة بالنسبة للعالمات( يكون اهلدف عادة غري تقليدي ويتمثل يف حماولة خلق عالقة فريدة ومميزة بني العالمة 

وعند إمتام هذه املرحلة   ميكن أن تقدمها العالمة التجارية للعمالءاملنافع اليت خمتلف ويتم اللجوء إىل واملستهلكني
كما يرى   .يكون قد تشكل رأمسال للعالمة التجارية يزيد من قيمتها ويساهم يف الرفع من تنافسية املؤسسة

Hang (2102أنه توجد عالقة طردية وثيقة بني رأمسال العالمة التجارية ووالء املستهلك هلا، حيث أن ت ) طور
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رأمسال العالمة التجارية يؤدي إىل تطور والء املستهلكني هلا انطالقا من مرحلة االنتباه للعالمة التجارية وصوال 
 للوالء واالندفاع ومرورا باإلعجاب والصداقة مع العالمة التجارية.

III.1.1 :لعالمة من باعتبار رأمسال ا. دور رأسمال العالمة التجارية في الرفع من تنافسية المؤسسة
وعموما يساهم  .قها حىت ولو كان من الصعب قياسهااألصول املعنوية للمؤسسة فإن له مردودية جيب أن حيق

رقم ميكن ذكر أمهها يف اجلدول  رأمسال العالمة التجارية يف الرفع من تنافسية املؤسسة من خالل العديد من النقاط
(2-2.) 

 لتجارية على أداء وتنافسية المؤسسة: أثر قوة رأسمال العالمة ا(6-1)الجدول 
 .ختلق إدراك مرتفع ألداء املنتجات -
 .الرفع من والء املستهلكني -
 .اخنفاض نسبة التأثر بالعمليات التسويقية للمنافسني -
 .نسبة التأثر باألزمات االقتصاديةاخنفاض  -
 .متنح هامش ربح مرتفع -
 .فاع األسعاراخنفاض نسبة تراجع الطلب يف حالة ارت -
 .ارتفاع نسبة زيادة الطلب يف حالة اخنفاض األسعار -
 .إمكانية خلق شراكات اسرتاتيجية مع املوزعني -
 .ارتفاع نسبة فعالية االتصاالت التسويقية -
 .ترفع من فرص عقد شراكات وتراخيص -
 .توفر إمكانية التوسيع يف العالمة -

Source : Kotler P. et al., (2009), Marketing management, 13éme édition, Edition Pearson, 

Paris, France, p. 321. 

ميكن املالحظة أن الرأمسال القوي للعالمة التجارية يتيح للمؤسسة جماالت واسعة الستغالله اسرتاتيجيا 
سرتاتيجية أخرى، فنجد سوآءا يف حالة الرخاء أو يف حالة األزمات كذلك من الناحية التسويقية أو من نواحي ا

جيعل  . كماالة العالمة ذات رأس املال القويمثال أن املستهلك يصبح أكثر انتباها ورضى عن أداء املنتجات يف ح
املؤسسة أكثر صمودا يف وجه املنافسة ويف وجه األزمات حىت أنه يوفر هلا إمكانيات وحلول اسرتاتيجية عديدة 

مالت االسرتاتيجية مع املوزعني واملوردين وحىت املنافسني إضافة إىل إمكانية خاصة فيما يتعلق بالشراكات والتكا
توسيع العالمة بأقل التكاليف وارتفاع نسبة فعالية االتصاالت التسويقية وهي امتيازات عجعل من املؤسسة أكثر 

 تنافسية على املدى القصري والبعيد.

III.4قوتها مة التجارية وداللتها على. لوحة قيادة العال 
نضج وأداء  تعكس مدى عند قياس قوة عالمة عجارية ما فإننا نعتمد على بعض املؤشرات املفتاحية اليت

وبالتايل قوة هذه العالمة، ميكن تلخيص هذه املؤشرات فيما يسمى لوحة قيادة العالمة التجارية كما هو موضح 
 (.7-2رقم )يف اجلدول 
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 جارية: لوحة قيادة العالمة الت(7-1)الجدول 
رأسمال العالمة الذي يزود  -1

 المستهلك بالمنافع التي يرغب فيها
هل تستجيب العالمة لرغبات حقيقية لدى املستهلكني؟، هل تسعى العالمة إىل تقدمي أفضل التجارب 

 املمكنة من خالل املنتجات واخلدمات؟
 لتغريات والتطورات اليت حتصل يف السوق؟هل تتماشى العالمة مع تطور أذواق املستهلكني، ا ج العالمةمدى نض -1
استراتيجية األسعار المرتكزة  -1

 على إدراك المستهلكين
هل تعظم العالمة االستفادة من التسعري، هيكلة التكاليف، ومستوى اجلودة املطلوب لتقدمي عرض 

 متناسق يتناسب مع تطلعات املستهلكني؟
ل تتساوى العالمة مع املنافسة فيما يتعلق بالنقاط احليوية؟، هل هي متميزة يف احملاور على أقل تقدير ه مدى تشبع تموقع العالمة -4

 املفتاحية يف أعني العمالء؟
هل املؤسسة متأكدة من أن األنشطة التسويقية للمؤسسة ال تنقل رسائل مشوشة أو مسيئة للعالمة  مدى تناسق العالمة -5

 التجارية؟
قامت املؤسسة بتحليل مدى تشبع العالمة بني خمتلف العالمات يف احملفظة؟، هل توجد عالمة هل  تناسق محفظة العالمات -6

 مظلة أو ال؟، هل مت دراسة بعناية هرمية العالمات، وهل ذلك مفهوم يف السوق ولدى العمالء؟
مدى استغالل مختلف األنشطة  -7

 التسويقية لصالح العالمة
األدوات واألنشطة االتصالية والتسويقية لغرض بناء صورة  هل تستغل املؤسسة وبصفة معظمة خمتلف

 عالمة قوية ومتناسقة؟
التحليل المعمق عن ماذا تمثل  -8

 العالمة بالنسبة للمستهلكين
وهل متتلك فكرة واضحة عن  ملستهلكني يف عالماهتا التجارية؟هل تعلم املؤسسة ما حيب وما ال حيب ا

 العمالء املستهدفني؟
دعم المنسق للعالمة توفر ال -9

 التجارية
 هل حتلل املؤسسة وبدقة أسباب النجاح والفشل لألنشطة التسويقية قبل تصحيحها؟

هل مت تكليف  العالمة والكيفية اليت متثل هبا؟هل وضعت املؤسسة خريطة توضيحية تبني فيها داللة  متابعة مصادر القيمة للعالمة -11
 ؟التجارية رأمسال العالمة تطوراملؤسسة مبهمة متابعة من داخل أو من خارج  سوآءاطرف ما 

Source: Keller K., (2000), the Brand Report Card, Harvard Business Review, England, pp. 

147-157. 

بدرجة أقل العوامل و نالحظ من اجلدول أن معظم هذه املؤشرات ترتبط أساسا باملستهلك والسوق 
 اليت تكون قوية يف نظر املستهلك تايل ميكن القول أن العالمة التجارية القوية هي العالمةوبال .الداخلية للمؤسسة

بني خمتلف العالمات املنافسة وخيتار األفضل واألقوى  يقارنيعترب مصدر الربح األول للمؤسسة وهو الذي  هألن
 حتقق له أكرب املنافع املادية والنفسية. منها واليت

تدعم بشكل كبري وظائف العالمة التجارية. فالعالمة التجارية القوية هي تلك كما أن هذه املؤشرات 
القادرة على أداء وظائفها بشكل جيد مما ينعكس على هذه املؤشرات وجيعلها إجيابية مما يسفر عن التقييم 

 اإلجيايب هلذه العالمة.
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 خالصة الفصل
لتجارية حمورا مهما يف االسرتاتيجية التسويقية ويف إدارة يتضح وفقا ملا مت تناوله يف هذا الفصل أن العالمة ا

املؤسسة بصفة عامة، فهي كمفهوم وكتطبيق تتماشى مع الفلسفة احلديثة للتسويق املرتكزة على توفري قيمة أعلى 
ة الذي تبىن عليه تنافسيمنافع مادية ونفسية بكيفية أفضل من املنافسة وهو املبدأ األساسي  من خالل للمستهلك

أمهها متييز املنتجات واخلدمات عن منتجات  املزايافالعالمة التجارية توفر للمؤسسة العديد من  .أي مؤسسة
وخدمات املنافسني كما توفر للمستهلك منافع وظيفية أمهها تسهيل عملية االختيار واملقارنة بني املنتجات وتوفري 

وقد تطور مفهوم  التمري والظهور مبظهر مقبول يف اجملتمع الكثري من اجلهد والوقت ومنافع نفسية تتمثل أساسا يف
فتم تقسيمها وفقا هلذه املمارسات إىل عالمة املنتج وعالمة  ،العالمة التجارية وتطورت معه املمارسات املتعلقة هبا

مة مكان املوزع، العالمة املظلة وعالمة املنتج وعالمة املؤسسة، العالمات اجلغرافية والتسميات األصلية، عال
تطور املمارسات التسويقية اخلاصة بالعالمة التجارية مما أدى إىل دث وهي تقسيمات راجعة أساسا إىل وعالمة احل

 تطور النظرة إىل العالمة التجارية من أداة تسويقية جزئية إىل أداة تساهم بفعالية يف الرفع من تنافسية املؤسسة.

املؤسسات العديد من االسرتاتيجيات املتعلقة بذلك فظهرت النسبة إلدارة العالمة التجارية طورت وب
مصطلحات خمتلفة تعكس هذه االسرتاتيجيات أمهها إدارة حمفظة العالمات وما يتبعها من ممارسات وأساليب 
تسويقية واتصالية مهمة، إضافة إىل إدارة العالمات التجارية على املستوى الدويل أو العاملي واليت انسلخت منها 

 هيم كتكييف وتنميط العالمة التجارية يف األسواق الدولية.مفا

ولغرض الرفع من تنافسيتها دائما أصبحت املؤسسات تسعى إىل بناء وتطوير عالمات عجارية قوية من 
خالل العديد من االسرتاتيجيات املدروسة بعناية، فبالنسبة لبناء العالمة التجارية جند أن معظم املؤسسات متر 

تحضري واإلعداد واالختيار، مث مرحلة التسجيل واحلماية القانونية للعالمة التجارية اليت تعد يف غاية مبراحل ال
وبتطور واشتداد املنافسة أصبحت املؤسسات تسعى إىل . األمهية باعتبار العالمة التجارية رأمسال مهم للمؤسسة

ت فظهرت اسرتاتيجيات تطوير العالمة التجارية االستفادة أكثر من عالماهتا التجارية اليت بنتها على مدى سنوا
اسرتاتيجية توسيع اخلط، اسرتاتيجية توسيع العالمة التجارية، اسرتاتيجية العالمات املتعددة واسرتاتيجية  أمهها

العالمة اجلديدة وهي اسرتاتيجيات تطبقها املؤسسة بالتوازي والتنسيق مع اسرتاتيجياهتا التنافسية والتسويقية على 
 ملدى القصري والطويل.ا

وبالنظر إىل أن املؤسسات تستثمر أمواال معتربة لغرض بناء وتطوير عالماهتا التجارية أضحت هذه 
العالمات تلقى نفس االهتمام الذي تلقاه االستثمارات املادية األخرى ورمبا أكثر باعتبارها متثل قيمة مالية تقدر 

أي أن قيمة  ،قدمة يف قائمة اختيارات املستهلكعجعل املؤسسة يف املأحيانا مباليري الدوالرات وقيمة تسويقية 
العالمة التجارية املالية والتسويقية حتقق قيمة ومنفعة للمؤسسة وللمستهلك حيث تتكون هذه القيمة أساسا من 

املستهلك وصورة  أربعة أبعاد هي الوالء للعالمة التجارية، شهرة العالمة التجارية، اجلودة املدركة للعالمة من قبل
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ولقياس  مة مالية وتسويقية معتربة أم ال.العالمة التجارية اليت حتدد يف جمملها ما إذا كانت العالمة التجارية ذات قي
فقد مت تطوير ثالث طرق أساسية تتمثل يف التقييم حسب  والتسويقية رأمسال العالمة التجارية أي قيمتها املالية

م حسب التكاليف التعويضية وطريقة التكاليف حسب األرباح احملتملة إضافة إىل طريقة التكاليف التارخيية، التقيي
Interbrand ولبناء رأمسال قوي للعالمة التجارية تعتمد  .وهي الطريقة األكثر استخداما واألكثر عملية

تجارية واألنشطة املؤسسات أساسا على مكونات العالمة يف حد ذاهتا، املنتجات واخلدمات احلاملة للعالمة ال
التسويقية اخلاصة بالعالمة، ارتباطات العالمة التجارية مع وحدات وعالمات أخرى وهي طرق تساهم يف بناء 

 رأمسال وعالمة عجارية قوية.

متمثلة يف صورهتا الذهنية املدركة لدى  وسنتطرق يف الفصل املوايل إىل ماهية العالمة التجارية القوية
على العديد من مؤشرات تنافسية املؤسسة وذلك حتت عنوان ميكانيزمات الرفع من  وكيف تؤثر املستهلكني

 االعتماد على العالمة التجارية.تنافسية املؤسسة ب
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 تمهيد
كنا قد تناولنا يف الفصل األول تنافسية املؤسسة مبختلف مفاهيمها واملؤشرات اليت يتم على أساسها احلكم 

كن أ  تتتمدها املؤسسة للتناف  يف السق،  كما على تنافسية مؤسسة ما من عدمها واالسرتاتيجيات اليت مي
تطرقنا يف الفصل الثاين إىل أهم املفاهيم متتلقة بالتالمة التجارية واالسرتاتيجيات والتقنيات املتتمدة إلدارهتا  
حيث رأينا أ  التالمة التجارية هي عبارة عن أي اسم أو رمز أو إشارة تستتمل لتمييز منتجات وخدمات 

ن منتجات وخدمات املنافسني وبصفة أد، فهي عبارة عن اسم و/أو لقغق و/أو شتار متيز منتجات املؤسسة ع
  هذا ما يسمى باجلانب املرئي للتالمة التجارية أما اجلانب غري املرئي وغري عن منتجات املنافسني املؤسسة

المة التجارية وهي مفاهيم امللمقس والذي حي  به املستهلك دو  رؤيته فيتمثل يف هقية  صقرة وشخصية الت
 سنتاجلها بالتفصيل يف هذا الفصل.

سنحاول يف هذا الفصل الربط بني تنافسية املؤسسة وعالمتها التجارية من  وعليه وحىت تكتمل الصقرة
املستخلصة من الدراسات السابقة وأدبيات املقضقع واملتمثلة يف  املؤشرات جممقعة من خالل االعتماد على

في املؤسسة  تنافسية منتجات املؤسسة من خالل اجلقدة املدركة هلا والقيمة املدركة للتالمة التجارية  )إنتاجية مقظ
وهي املؤشرات اليت نرى أهنا تتأثر بصفة كبرية  السلقك الشرائي للمستهلك حنق التالمة التجارية ومستقى والئه هلا(

 بققة التالمة التجارية.

مباحث إىل املنظقر السلقكي للتالمة التجارية متمثال  ةل من خالل ثالثطر، يف هذا الفصتوهلذا الغرض سن
واملنظقر النفسي متمثال يف شخصية التالمة التجارية كمبحث  التجارية واهلقية املرئية هلا يف هقية وصقرة التالمة

 أول.

ة وعلى تنافسية فسنتناول كيفية تأثري التالمة التجارية على إنتاجية عمال املؤسس يف املبحث الثاينو 
 .من خالل اجلقدة املدركة ملنتجات املؤسسة والقيمة املدركة للتالمة التجارية منتجات املؤسسة

سنتاجل تأثري ققة التالمة التجارية على السلقك الشرائي للمستهلك وعلى والئه ف املبحث الثالث أما يف
 ية للمؤسسة وملنتجاهتا وخدماهتا.للتالمة التجار 
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Iالمة التجارية من منظور سلوكي ونفسي. الع 
تستى املؤسسات لبناء عالمات جتارية ققية لغرض التأثري على سلقكيات املستهلكني وعلى إدراكهم ملا 

. وال ميكن للمؤسسة النجاح يف بناء عالمة جتارية ققية يف أذها  هلم من عروض مما يساهم الرفعتقدمه 
ركة ققية لديهم إ  مل تدركها هي يف حد ذاهتا ممثلة يف كافة مقظفيها من املستهلكني أي يف بناء صقرة ذهنية مد

عمال وإطارات على أهنا عالمة ققية. من هذا املنطلق ميكن الققل أ  إدراك التالمة التجارية ينطلق من هقية 
 مدركة داخل املؤسسة ليصل إىل صقرة ذهنية مدركة خارج املؤسسة وهق ما سنراه فيما يلي.

I.1منظور السلوكي للعالمة التجارية. ال 
حتاول املؤسسة إرساء صقرة ذهنية متينة يف عققل املستهلكني باستخدام التديد من القسائل االتصالية 
على اختالف أنقاعها ترسل من خالهلا رسائل تتضمن ما ترغب يف ققله عن عالمتها التجارية  بينما يفك 

فتتشكل لديه صقرة ذهنية  .صة متتمدا هق األخر على وسائل متتددةاملستهلك شيفرة هذه الرسائل بطريقته اخلا
مدركة للتالمة التجارية قد تتقافق وقد ال تتقافق بالضرورة مع اهلقية اليت أرسلتها املؤسسة وسنحاول يف هذا 

 املبحث تناول هذين املفهقمني بنقع من التفصيل.
I.1.1ية التالمة التجارية عن تلك الرسالة اليت تققم يترب مفهقم هق : . مفهوم هوية العالمة التجارية

املؤسسة بنقلها للسق، املستهدف متربة عن ذلك اجلزء من التالمة التجارية القاقع حتت سيطرهتا وختتلف عن 
وبالتايل فهي إحدى املكقنات  .صقرة التالمة كق  هذه األخرية هي ما يدركه املستهلك ملا ترسله املؤسسة

التجارية واليت تترب عن مجلة اخلصائص املتروضة اليت تستى املؤسسة من خالهلا أ  تثبت األساسية للتالمة 
للمستهلكني بأ  عالمتها التجارية هي التالمة اليت يبحثق  عنها وأهنا حتظى بالتفضيل من طرف الشرحية السققية 

 (.85  ص. 1122املستهدفة )جماهدي  
ة التجارية من منظقر اتصايل بأهنا جممقع التقامل ( هقية التالم2008, p. 172) Kapfererعرف 

املشرتكة اليت تستى املؤسسة من خالهلا إىل بتث رسالة مقحدة عن التالمة التجارية مستخدمة أدوات االتصال 
 .املتتلقة بالتالمة كخصائص املنتج واسرتاتيجية االتصال

تالمتها التجارية إىل الققل بأ  هذه مما سبق نستخلص أ  املؤسسة تستى من خالل اهلقية اليت تضتا ل
األخرية هي األفضل يف عناصر وأبتاد متينة ترى املؤسسة نفسها فيها أكثر تنافسية من باقي املنافسني وبالتايل 

 هقية التالمة التجارية تتكق  . إذل نقا  ققهتا مقارنة باملنافسنيولة استغالاتستى إىل إعالم املستهلكني بذلك حم
تناصر االتصالية اليت ميكن أ  تربط التالمة التجارية باملستهلك وذلك باملفهقم املقسع لتملية من خمتلف ال

االتصال كاالتصاالت التسقيقية  الربامج واألنشطة الرتوجيية  اسم التالمة التجارية  أداء املنتج  النظام اجلرافيكي 
 (.2-3الشكل رقم ) ميكن تقضيحها يفدمها املؤسسة  )اهلقية املرئية( للتالمة واالسرتاتيجيات البيتية اليت تستخ
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 : جوهر هوية العالمة التجارية(1-3) لشكلا
Source: Upshaw L. B., (1995), Building Brand identity : a Strategy for Success in Hostile 

Marketplace, John Wiley & Sons Edition, New York, USA, p. 24. 

إمكا  املؤسسة االعتماد على أحد أو كل هذه التناصر لبناء وخلق هقية جيدة لتالمتها التجارية إذ ب
وذلك حسب فلسفتها االتصالية والتسقيقية والتنافسية  فإذا كانت املؤسسة تتتمد يف تنافسيتها يف السق، على 

خلق هقية لتالمتها التجارية متتمدة على  تقدمي منتجات ذات أداء عال مقارنة باملنافسني فهذا سيساعدها على
األملانية اليت ترتكز يف هقيتها على األداء اجلد عال للسيارات اليت  Mercedes Benzذلك )مثال عالمة 

وما ترغب  حتمل عالمتها(  فاملؤسسة ختتار التناصر اليت تبين عليها هقيتها حسب ما يتناسب وقدراهتا التنافسية
 .ستهلكيف بنائه يف ذهن امل

من خالل اسقا  نف  كما جتدر اإلشارة إىل أ  هلقية التالمة التجارية انتكاس على هقية املؤسسة 
أ  تكق  "حيث ميكن تتريف هقية املؤسسة على أهنا   األبتاد على املؤسسة وهذا املفهقم مقجقد قانقنيا كذلك

استغالهلا لتالمة جتارية على أهنا ملك هلا املؤسسة متروفة بصفة مؤكدة وعامة عن طريق هقية تكتسبها من خالل 
(  يستتمل هذا املفهقم قانقنيا لفض النزاعات بني املؤسسات Basire, 2001, p. 301) "ملدة زمنية متينة

 حقل ملكية التالمات التجارية.

I.2.1 .ميكن تلخيص الدراسات اليت تناولت هقية التالمة التجارية : هوية العالمة التجارية نماذج
  أهم ثالثة اماذج هلا كما يلي.يف

يتتمد أربتة أبتاد ميكن أ  بناء هقية التالمة  Burnettيرى (: Burnettأوال: نموذج )
 حيث أ : (.1-3رقم )الشكل كما هق مبني يف للتأثري على إدراكات املستهلكني   استخدامهاللمؤسسة أ  

االتصاالت 
 التسويقية

الشارة 
 واهلقية املرئية

 أداء املنتج

اسم التالمة 
 التجارية

 الرتويج

االسرتاتيجيات 
 البيتية

 هوية العالمة التجارية

 

 

 

 

جوهر هوية 
ةريالعالمة التجا  

االتصاالت 
 التسقيقية
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للتالمة التجارية لبناء هقية هلا وترتكز يف  املادية املنافعو  تلجأ املؤسسة إىل القظائف الوظائف: - 1
ذلك على اخلصائص املادية للمنتج  لكن هذه اخلصائص ال تضمن متيز مقبقل للتالمة التجارية إذ أ  بإمكا  

 ى لبناء هقية لتالمتها املنافسني تقليدها لذا من املستحسن أ  تتتمد املؤسسة إضافة إىل هذا البتد األبتاد األخر 

 ة؛التجاري

 
 

 لهوية العالمة التجارية Burnettنموذج : (2-3)لشكل ا
Source: Geoffrey R, (2000), Branding : a practical guide to planning your strategy, 2nd 

edition, Kogan Page Edition, London, U K, p. 67. 

ى التالمة التجارية حىت ويقصد به اسقا  أبتاد لشخصية بشرية علالشخصية / الصورة:  - 2
تتمكن التالمة من حتقيق ما يسمى بالتتبري عن الذات عند املستهلك  إذ أ  الناس يشرتو  التالمات التجارية 
اليت تتقافق مع رؤيتهم الذاتية ألنفسهم  يتترب هذا البتد فتال حيث أنه يصتب تقليده من طرف املنافسني وتلجأ 

 على قادة الرأي وصقرة املستخدم للتالمة التجارية.املؤسسة من خالله إىل االعتماد 

تشري االختالفات إىل احملاور اليت تتميز فيها التالمة التجارية عن التالمات املنافسة  االختالفات: - 3
وقد تستخدم املؤسسة لتحقيق ذلك إما املنافع القظيفية بالرتكيز على ما حيققه املنتج للمستهلك وإما املنافع 

من خالل اجلقانب غري املادية املتمثلة أساسا يف شخصية التالمة التجارية وكما أشرنا سابقا فإ  املنافع النفسية 
 القظيفية تتترب سهلة التقليد وبالتايل فاملنافع النفسية تتد األمثل لضما  اختالف مقبقل للتالمة التجارية.

ا ورسالتها األصلية لبناء هقية التالمة يقصد هبذا البتد أ  املؤسسة قد تلجأ إىل مهمته المصدر: - 4
التجارية أي أهنا تستغل اهلدف األمسى لقجقدها لغرض التأثري على إدراك املستهلك لتالمتها التجارية وبالتايل 
على سلقكه اجتاهها  حيث تلجأ لتحقيق ذلك إىل إرساء فكرة أهنا صديقة للمستهلك وهتتم به لغرض كسب وده 

 تد ققي عك  األبتاد املتتمدة على املنافع القظيفية للمنتج.وصداقته وهق يتترب ب

( فإ  هقية التالمة التجارية 3-3كما هق مبني يف الشكل رقم )(: Kapfererثانيا: نموذج )
 هي: دتبىن وفقا لستة أبتافإ   Kapfererحسب 

ائص املنتج ويقصد به األبتاد امللمقسة للتالمة التجارية وتتمثل يف خص الجانب الملموس: - 1
 وجرافيك التالمة التجارية وهي كما رأينا سابقا سهلة التقليد وال تضمن التمييز الكايف للهقية التالمة التجارية.

وهي األبتاد الشخصية اليت تظهر يف التالمة التجارية وتستتمل جلتل التالمة متثل  الشخصية: - 2
 ي تتك  الصقرة اليت يرغبها املستهلك عن نفسه.طبقة اجتماعية أو فئة متينة من اجملتمع وبالتايل فه

 الوظائف 

 االختالفات المصدر

 الشخصية / الصورة
 الجوهر
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  حيث أ  املؤسسة حتاول Burnettتتقافق إىل حد كبري مع بتد املصدر لنمقذج  الثقافة: - 3
كما  إيصال مبادئها وقيمها الداخلية إىل اجلمهقر وجتلها يف صقرة إجيابية للتأثري على إدراكاهتم للتالمة التجارية.

(  حيث أ  1122)جماهدي   ة هنا انتكاس لثقافة بلد املنشأ على هقية التالمة التجاريةميكن أ  تكق  الثقاف
 التالمة التجارية املدركة لديهم.الكثري من املستهلكني يربطق  صقرة بلد املنشأ بصقرة 

 

 

 

 

  

 لهوية العالمة التجارية Kapferer : نموذج(3-3)لشكل ا
Source: Melewar T. C., Sambrook L., (2004), the importance of brand power, a review of the 

European car market, European Business Journal, p. 169. 

وهق البتد الذي يتك  التالقة الناشئة بني التالمة التجارية واملستهلك على مدى فرتة العالقة:  - 4
ة اليت يربطها املستهلك باستخدام التالمة التجارية خاصة بالنسبة زمنية متينة والذي قد يتجلى كذلك يف التالق

 لتالمات التطقر واملنتجات الفاخرة.

يترب االنتكاس عن األثر الذي ختلفه شخصية التالمة التجارية يف نفسية املستهلك  االنعكاس: - 5
المة التجارية  فتلى املؤسسة التناية للت شرائهومبفهقم أخر هق الصقرة الذاتية اليت يرى املستهلك نفسه فيها عند 

 هبذا البتد واالنتباه للصقرة املثلى لدى مفردات السق، املستهدف قبل تصميم هقية التالمة التجارية املرغقبة.

قد يتقافق هذا البتد مع الذي قبلة فهق يترب عن رغبة املستهلك يف االنتماء إىل  صورة الذات: - 6
تمع وبالتايل فاملؤسسة تقفر للمستهلك ذلك من خالل عالمة جتارية حتمل يف طياهتا جممقعة أو طبقة متينة يف اجمل

 خصائص تلك الطبقة ويتد هذا البتد ققي ألنه غري ملمقس وصتب التقليد من قبل املنافسني.

يف امقذجه لبناء هقية التالمة التجارية أ  هذه األخرية  Aakerيري (: Aakerثالثا: نموذج )
 (.4-3رقم )تماد على اثين عشر عنصر جممتني يف أربتة أبتاد كما هق مبني يف الشكل تتشكل باالع

حيث أ  البتد األول يتضمن اخلصائص امللمقسة وغري امللمقسة للمنتج أي أ  التالمة التجارية تستمد 
تها وما إذا  هقيتها أساسا من خصائص املنتج  أما البتد الثاين فيشمل خصائص املؤسسة وقيمها ورسالتها ومهم

كانت حملية أم عاملية  بينما يركز البتد الثالث على شخصية التالمة التجارية والتالقة اليت تنشأ بني التالمة 

الثقافة  جوهر العالمة
 الداخلية

ة التالق
 اخلارجية

 الشخصية اجلانب امللمقس

 صقرة املرسل

 صقرة املستقبل

 صقرة الذات ساإلنتكا
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يتضمن اجلقانب املرئية )اجلرافيكية( للتالمة التجارية كه هلا  يف حني أ  البتد الرابع واملستهلك وأثر ذلك على إدرا 
 من خالل جتارب املستهلكني متها. اكتسبته مع مرور الزمن وصقرهتا املرئية واملستتارة وما

 

 

 

 
 

 لهوية العالمة التجارية Aaker: نموذج (4-3)الشكل 
بية  دراسة تأثري االجتاهات حنق بلد املنشأ وعالمته التجارية على تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات احمللية واألجن(  1122جماهدي فاتح  )المصدر: 

قسم علقم التسيري    دكتوراه في علوم التسيير فرع إدارة األعمال،الأطروحة مقدمة لنيل شهادة دراسة ميدانية للمنتجات اإللكرتونية واملشروبات  
 .76 .ص   اجلزائر 3كلية التلقم االقتصادية وعلقم التسيري  جامتة اجلزائر 

النماذج الثالثة السابقة يرتكز أساسا على األبتاد  يتضح مما سبق أ  بناء هقية التالمة التجارية حسب
امللمقسة وغري امللمقسة للتالمة التجارية وما حتققه للمستهلك  يف حني أ  األبتاد امللمقسة سهلة التقليد من 
ء طرف املنافسة وال تضمن متييز كبري للتالمة بينما األبتاد غري امللمقسة صتبة التقليد وتتترب أصيلة وتسمح ببنا
هقية مميزة للتالمة التجارية وتتتمد املؤسسة لتحقيق ذلك على عمليات االتصال مبفهقمها القاسع مع املستهلك 

 للقصقل إىل صقرة ذهنية مدركة جيدة لديه.

I.3.1بصفة عامة يتترب مفهقم الصقرة الذهنية من : . الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية
لنف  البسيكقلقجي وهق يترب عادة عن إعادة ختيل أو اسرتجاع أو إحياء لتجربة سابقة املفاهيم األساسية يف علم ا

 أو صقرة متينة وذلك يف غياب املثري األساسي هلذه التجربة من خالل اسرتجاع صقرته من الذاكرة.
ستى عند تطبيق نف  املفهقم على الصقرة الذهنية للتالمة التجارية وعلى مكقنات هقية التالمة اليت ت

إىل تتريف الصقرة الذهنية للتالمة التجارية على أهنا ذلك التمثيل  خنلصة إىل خلقها وتقدميها للمستهلك املؤسس
اخليايل الذي يكقنه املستهلك عن عالمة جتارية متينة والذي يستطيع رؤيته والنظر إليه من خالل عقله عن طريق 

ة التنبيه بأي شيء مرتبط هبذه التالمة  ميكن تتريفها أيضا استحضاره من الذاكرة بقاسطة عملية التذكر يف حال
على أهنا كل املتلقمات اليت خيتزهنا الفرد يف ذاكرته عن عالمة متينة بشكل مرتب وفقا لبتض األس  ووفقا ملتايري 

 (.61  ص. 1122التفصيل والتميز )جماهدي  

ت للصقرة الذهنية للتالمة بني مخسة مقاربا Dobni Zinkhanمن جهة أخرى فقد ميز كل من 
 (:Korchia, 2001, p. 95التجارية ميكن النظر إليها على أهنا تتاريف هلا وذلك كما يلي )

 العالمة كمنتج العالمة كمؤسسة العالمة كرمز

 نقع املنتج وخصائصه -
 اجلقدة / القيمة -
 استخداماته -
 املستخدمق  -
 بلد املنشأ -

الصقرة املرئية  -
 واملستتارة

مرياث التالمة  -
 التجارية

شخصية التالمة  -
 ةالتجاري

عالقة التالمة  -
 التجارية بالتميل

 خصائص املؤسسة -
 حملية ام عاملية -

يةهوية العالمة التجار   

 العالمة كشخص
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التتاريف التامة  هذه التتاريف تكق  عادة مبسطة وعامة مثال أ  نققل إ  الصقرة الذهنية للتالمة  -
تتتمد هذه التتاريف على املبدأ الذي التجارية هي كل ما يتذكره ويربطه املستهلك بتالمة متينة  
 يققل أ  اإلدراك للحقيقة أهم من احلقيقة يف حد ذاهتا؛

التتاريف املتتمدة على اجلانب الرمزي للتالمة التجارية واملنتجات  حيث تنظر إىل الصقرة الذهنية  -
 ىل حتقيق ذاته؛للتالمة التجارية على أهنا متثل صقرة رمزية بالنسبة للمستهلك يستى من خالهلا إ

التتاريف اليت تتتمد على الرسائل االتصالية والقظائف املادية املتتلقة بالتالمة  حيث تتشكل الصقرة  -
الذهنية للتالمة التجارية جراء تداخل الرسائل اليت ترسلها املؤسسة مع املنافع احلقيقية اليت حتققها 

 التالمة للمستهلك؛

 ها للصقرة الذهنية على شخصية التالمة التجارية وتربط بني املفهقمني؛التتاريف اليت تتتمد يف تتريف -

التتاريف اليت ترى الصقرة الذهنية للتالمة التجارية على أهنا حالة ذهنية ونفسية للمستهلك )أحباث   -
( اليت تتقافق إىل حد كبري يف تتريف الصقرة الذهنية للتالمة التجارية Kellerو Aakerكل من 
املستهلك كلما  هذلك اإلدراك النفسي والبسيكقلقجي للتالمة التجارية والذي يتذكر  باعتبارها

 حتركت تلك األحاسي .

وجيب التمييز بني هقية التالمة التجارية والصقرة الذهنية للتالمة التجارية باعتبار أ  األوىل تتمثل فيما 
عند املستهلك هلذه التالمة وقد ال تكق  الصقرة تريده املؤسسة لتالمتها التجارية  أما الثانية فهي ما يتشكل 

الذهنية للتالمة التجارية متطابقة بالضرورة مع هقيتها وذلك نظرا للتأثريات والتشقيش الذي قد حيدث خالل 
عملية االتصال )مبفهقمها القاسع( بني التالمة التجارية واملستهلك  أي عند اللحظة اليت تريد فيها املؤسسة مترير 

 (.8-3رقم )ة اليت تريدها لتالمتها للمستهلك وميكن تبسيط ذلك يف الشكل اهلقي

 

 

 

 الصورة الذهنية للعالمة التجارية تشكل: عملية (5-3)الشكل 
 من إعداد الباحث.المصدر: 

 اتة لتمليملستهلك هي عبارة عن حقصلحيث أ  عملية تشكل الصقرة الذهنية للتالمة التجارية يف ذهن ا
االتصال اليت تققم هبا املؤسسة لغرض نقل اهلقية اليت رمستها لتالمتها التجارية إىل ذهن وإدراك املستهلك وذلك 
باالعتماد على األدوات االتصالية املختلفة باإلضافة إىل التناصر املكقنة هلقية التالمة التجارية )واليت هي عبارة 

عملية  املؤسسة
 االتصال

 املستهلك التالمة

التناصر االتصالية 
 املكقنة للهقية

الصقرة 
 الذهنية

 اهلقية

التشقيش 
واملؤثرات 
 اخلارجية
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تصال هذه تتأثر قبل القصقل إىل املستهلك مبشقشات قد تكق  يف متناول عن أدوات اتصالية أيضا(  عملية اال
ويف نطا، تدخل املؤسسة )قصر االسرتاتيجيات االتصالية  عدم فتالية برامج الرتويج  خلل يف أداء املنتج...( 
ل هذه املشقشات قد يكق  بإمكا  املؤسسة تداركها وقد تتأثر عملية االتصال مبشقشات خارج نطا، تدخ
املؤسسة )دخقل عالمات أكثر تنافسية من عالمة املؤسسة ومبنتجات ذات أداء أفضل من املنتجات اليت حتمل 
التالمة  تغري يف أذوا، ورغبات املستهلكني  إشاعات متتلقة بالتالمة التجارية للمؤسسة...( واليت يكق  من 

تؤثر على فهم وإدراك اهلقية اليت أرادت  الصتب على املؤسسة تداركها يف املدى القصري  هذه املؤثرات قد
املؤسسة إيصاهلا للمستهلك عن عالمتها التجارية وبالتايل وكما أشرنا سابقا فقد ختتلف هقية التالمة التجارية عن 

 صقرهتا الذهنية املدركة عند املستهلك.

I.1.3.1.  :حسب أبعاد الصورة الذهنية للعالمة التجاريةAaker ية الققية فإ  الصقرة الذهن
للتالمة التجارية ترتكز على أحد عشر بتد على املؤسسة التناية واالهتمام هبا لبناء صقرة ذهنية متميزة للتالمة يف 

 (:Muller, Chandon, 2002, p. 05ذاكرة املستهلك  هذه األبتاد هي كالتايل )
 خصائص املنتج؛ -

 االمتيازات واخلصائص غري املادية؛ -

 ة للمستهلك؛الفقائد احملقق -

 األستار املرتبطة بالتالمة؛ -

 أماكن االستهالك؛ -

 أوقات وكيفية االستهالك؛ -

 أنقاع املشرتين واملستهلكني للتالمة؛ -

 قادة الرأي والشخصيات املرتبطة بالتالمة؛ -

 شخصية التالمة التجارية؛ -

 صنف املنتجات احلاملة للتالمة؛ -

 منافسي التالمة التجارية. -

سسة اليت تريد القصقل لصقرة ذهنية ققية لتالمتها التجارية عليها االعتناء واالهتمام هبذه األبتاد فاملؤ 
والتمل على تثمينها لغرض كسب أفضلية على حساب املنافسني وبالتايل يصبح املستهلك يسرتجع ويتذكر 

حلساسة واليت تصنع الفر، بني الصقرة الصقرة الذهنية للتالمة من منطلق ققة هلذه األخرية خاصة بالنسبة لألبتاد ا
الذهنية لتالمة املؤسسة والصقرة الذهنية لتالمات املنافسني كخصائص املنتج  االمتيازات غري املادية  الفقائد 
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احملققة للمنتج وشخصية التالمة التجارية  األمر الذي جيتل من التالمة التجارية للمؤسسة مفضلة عن عالمات 
  تكتسب األولقية من حيث االختيار وهق ما مينح املؤسسة أكثر تنافسية مقارنة باملنافسني.املنافسني وبالتايل

I.2.3.1.  :وعند حماولة قياس الصقرة الذهنية لتالمة جتارية قياس الصورة الذهنية للعالمة التجارية
لتالمة التجارية يف ذهن متينة  فمن أهم الطر، اليت ميكن أ  نتتمد عليها هي تلك املتتلقة بقياس ارتباطات ا

 (:Géraldine, 2013, pp. 136 – 144املستهلك وذلك كما يلي )
واليت  حتديد االرتباطات اليت يضتها املستهلك يف ذهنه حقل التالمة واليت يربطها هبا كلما تذكرها -

 ؛( إىل ارتباطات متتلقة باملنتج وأخرى غري متتلقة باملنتج2993) Kellerقسمها 

 ذه االرتباطات إىل إجيابية وسلبية؛تقسيم ه -

( اليت يتتربها متظم املستهلكني ضرورية The Central Coreحتديد االرتباطات املركزية ) -
 Peripheralوتصنع إدراكهم للصقرة الذهنية للتالمة  مث حتديد االرتباطات الثانقية )

Systemمل تلك التالمة وال تدخل ( واليت تتد مرحلية أو مرتبطة مبنتج أو تشكيلة منتجات حت
 بصفة مباشرة يف تكقين الصقرة الذهنية املدركة للتالمة التجارية؛

 قياس مدى ققة وصالبة ومدى ثبات هذه االرتباطات )مع الرتكيز على االرتباطات املركزية(؛ -

( Originalityمقارنة هذه االرتباطات مع ارتباطات التالمات املنافسة ملترفة مدى أصالة ) -
 وثبات الصقرة الذهنية املدركة للتالمة التجارية مقارنة بتالمات املنافسني.

I.3.3.1.  :سنترض فيما يلي أهم ثالثة اماذج تناولت   كيفية بناء صورة ذهنية للعالمة التجارية
 .كيفية بناء صقرة ذهنية للتالمة التجارية

 (.7-3رقم ) ميكن تلخيص هذا النمقذج يف الشكل(: Aakerأوال: نموذج أيكر )
 

 

 
 
 

 لبناء صورة ذهنية للعالمة التجارية Aaker: نموذج (6-3)الشكل 
Source: Aaker D. A., (1996), Building Strong Brands, the Free Press, New York, USA, p. 

184. 

الصورة الذهنية 
 للعالمة التجارية

عرض القيمة واملنافع 
األساسية )القظيفية( 
 للتالمة التجارية

خلق خاصية مميزة )املنافع  عمليات االتصال
 النفسية( للتالمة التجارية

 حتديد اجلمهقر املستهدف
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األساسية  فإ  بناء صقرة ذهنية للتالمة التجارية يتتمد على عرض القيمة واملنافع Aakerوفق لـ 
للتالمة التجارية  مث حتديد اجلمهقر املستهدف أي اجلمهقر الذي تستى املؤسسة لبناء صقرة ذهنية يف ذهنه عن 
عالمتها التجارية باالعتماد على اخلصائص التاطفية وغري احلسية هبدف خلق خاصية نفسية مميزة للتالمة التجارية  

 .من خالل عمليات االتصال ه الصقرةكخطقة ثالثة  مث تتمل على تقصيل هذ
تلى املؤسسة عند بناء الصقرة الذهنية لتالمتها التجارية أ  تتمل على اختيار أهم وأفضل األبتاد ف

األساسية )القظيفية( والنفسية اليت تسمح هلا بالتميز عن التالمات املنافسة من جهة وتسمح للمستهلك بالرتكيز 
 ذهنية املدركة للتالمة التجارية لديه من جهة أخرى.على هذه األبتاد ومتنع تشتت الصقرة ال

عند بناء الصقرة الذهنية  ((6-3))الشكل رقم  يرتكز هذا النمقذج(: Kapfererثانيا: نموذج )
 .أساسية واإلجابة عليها كما يلي للتالمة التجارية على طرح أربتة أسئلة

التجارية  أي جممقعة الفقائد احلسية اليت  يرتكز هذا السؤال على البتد القظيفي للتالمةلماذا؟:  - 1
 حتققها التالمة التجارية للمستهلك؛

يهدف هذا السؤال إىل حتديد القطاع السققي املستهدف  أي املستهلكني الذين تستى لمن؟:  - 2
 .املؤسسة إىل شد انتباههم بناء صقرة ذهنية لتالمتها التجارية يف أذهاهنم اعتمادا على األبتاد النفسية

أي املناسبة اليت يستهلك فيها املنتج  هذا السؤال يشري إىل البتد القظيفي )استتماالت متى؟:  - 3
 املنتج( وإىل البتد النفسي )الشتقري( للتالمة التجارية متا.

 

 

 

 

 صورة ذهنية للعالمة التجاريةلبناء  Kapfererذج : نمو (7-3)لشكل ا
Source: Kapferer J. N., (1997), Strategic brand management, Kogan Page Edition, London, 

U K, p. 97. 

عند اإلجابة على هذا السؤال يتم حتديد املنافسني الذين تتناف  متهم التالمة مع من تنافس؟:  - 4
التالمة التجارية يف السق، وذلك بغرض حتديد ما مييز التالمات املنافسة مث حتديد النقا  اليت جيب أ  تتميز هبا 

 التجارية يف ذهن املستهلك عن التالمات األخرى.

الصورة الذهنية للعالمة 
 التجارية

 ملاذا؟

مع من  مىت؟
 تناف ؟

 ملن؟
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 :  من مكقنني أساسينيأ  الصقرة الذهنية للتالمة التجارية تتكق  Bielيرى (: Bielثالثا: نموذج )
أي اخلصائص القظيفية املرتبطة أساسا بأداء التالمة التجارية وما تقدمه مهارات العالمة التجارية:  -

 تهلكني؛من منافع حسية للمس
ويقصد هبا املنافع غري احلسية )الشتقرية( وهق ذلك اجلزء النفسي غري شخصية العالمة التجارية:  -

وميكن تقضيح ذلك يف امقذج التدسة اإلدراكية للتالمة  التالمة التجارية إىل املستهلك. امللمقس الذي تقدمه
 (.5-3رقم )التجارية يف الشكل 

 

 Bielللعالمة التجارية لـ اإلدراكية  عدسة: نموذج ال(8-3)شكل ال
  دراسة تأثري االجتاهات حنق بلد املنشأ وعالمته التجارية على تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات احمللية واألجنبية  (1122)  فاتح جماهديالمصدر: 

قسم علقم التسيري  كلية  اه في علوم التسيير فرع إدارة األعمال،دكتور المقدمة لنيل شهادة  رسالةدراسة ميدانية للمنتجات اإللكرتونية واملشروبات  
 .65ص:     اجلزائر3ائر التلقم االقتصادية وعلقم التسيري  جامتة اجلز 

إىل املكق  الثاين للتالمة التجارية إضافة إىل الصقرة  Bielتشري التالقات يف هذا النمقذج حسب 
قرة ذهنية ما يف إدراكات املستهلكني عليها أ  تنطلق من األبتاد الذهنية  فاملؤسسة عند عملها على ترسيخ ص

القظيفية لتالمتها التجارية بالتقازي مع األبتاد النفسية والسيكقلقجية  مث تدعم ذلك بالتالقات بني التالمة 
مللمقس بني التجارية واملستهلكني واليت تنشأ بالتبادل املستمر وهي كذلك كل عمليات االتصال امللمقس أو غري ا

 التالمة التجارية واملستهلكني.

ها أ  الصقرة الذهنية للتالمة التجارية هي امتداد هلقي ووفقا للنماذج الثالثة السابقة نالحظ مما سبق
من األبتاد القظيفية امللمقسة وهق ما تقدمه التالمة التجارية )اعتمادا على املنتج احلامل هلا( من  أساساوتتكق  

للمستهلكني وهي سهلة البناء ولكنها يف نف  الققت سهلة التقليد  إضافة إىل األبتاد غري  منافع ملمقسة
امللمقسة وشخصية التالمة التجارية وهي املنافع النفسية اليت يتحصل عليها املستهلك عند استتماله للتالمة 

مح بتمييز أفضل للتالمة التجارية وهي صتبة التقليد نظرا لتدم ارتباطها خبصائص وظيفية ملمقسة وهي تس
املنافسة وجيب على املؤسسة عند ستيها لبناء صقرة ذهنية لتالمتها التجارية أ  تتتمد  بالتالماتالتجارية مقارنة 

أ  املؤسسة اليت تنجح يف بناء   Lafeuille (2009, p. 91)على القضقح والبساطة  ففي هذا الشأ  يرى 
هي تلك اليت تتحرى القاقع اجلذاب وال تبحث عن املستحيل يف ذلك  أي صقرة ذهنية ققية لتالمتها التجارية 

 عليها أ  جتتل وعقدها واقتية وقابلة للتحقق.

وبصفة عامة وبغرض تقضيح التالقة بني هقية وصقرة التالمة التجارية ميكن حجز مصطلح الصقرة الذهنية 
عقل املستهلك بينما نستتمل مصطلح هقية التالمة  للتالمة التجارية لتمثيل الرتسبات الذهنية هلذه التالمة يف

 مهارات التالمة التجارية

 شخصية التالمة التجارية
 التالقات ستهلكامل
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 ,Géraldineالتجارية لتحديد اخلصائص اليت ترغب املؤسسة ترسيخها عن عالمتها يف ذهن املستهلك )
1997, p. 398) أي أ  هقية التالمة التجارية هي الصقرة اليت تريدها املؤسسة لتالمتها يف حني أ  الصقرة  
 يتكق  فتال يف ذهن املستهلك عن هذه التالمة.الذهنية املدركة هي ما 

I.2الهوية المرئية )الجرافيكية( للعالمة التجارية . 
 من خالل على هذه املكقناتلتالمة التجارية وسنركز األ  ل املرئية كقناتامل ماهية تناولنا يف الفصل الثاين

 مة التجارية ويف االتصاالت اخلاصة هبا.حمقرين أساسيني مها التصميم اهلندسي واأللقا  املستتملة يف التال

I.1.2.  تصميم تقضيح تأثري: للمستهلكإدراكها من قبل أثر تصميم العالمة التجارية على 
يستقجب التقدة إىل ماهية التالمة التجارية مبفهقمها التسقيقي القاسع  إدراك املستهلك هلاالتالمة التجارية على 

املؤسسة لغرض متييز منتجاهتا وخدماهتا عن منتجات وخدمات  هاذي تتتمدل املزيج من املؤثرات الالذي يشم
(  هذا املزيج ميكن تلخيصه يف Cyril, 2013, p. 08املنافسة وجتلها مفضلة عند األشخاص املستهدفني )

 املتادلة التالية:
( + اتصاالت Colors( + ألقا  )Logo( + لقغق )Slogan( + شتار )Nameإسم )

(Communication.تصميم التالمة التجارية = ) 

وهق حسب  عن باقي التالماتجيتل االسم املستهلك يتذكر ومييز التالمة التجارية  االسم: أوال:
Round وRoper (1121) فمثال عند مساع اسم   أهم عناصر املزيج التسقيقيNike  يتبادر إىل ذهننا

 ملستهلك جيب أ  يتقفر على املزايا التالية:االتأثري على مباشرة عالمة األلبسة الرياضية وليؤدي االسم دوره يف 

 ,Caroline, Isabelleسهل احلفظ والتذكر وال يسبب مشاكل يف النطق يف خمتلف اللغات ) -
2014, p. 18؛) 

 بسيط وصغري قدر اإلمكا  لتكري  مبدأ سهقلة احلفظ والتذكر؛ -

-Huguenelسقيقية أخرى )صاحل لالستتمال يف منتجات وأسقا، واسرتاتيجيات ت -
Durand, 2014, p. 11؛) 

 .(Stijn et al., 2001) مبجرد مساعه منافتها للمستهلك بتمييز التالمة وتذكر متميز فيسمح -

هق الرمز الذي يسمح للمستهلك بتخزين التالمة التجارية يف ذهنه ويسهل عليه عملية  اللوغو: ثانيا:
  فالتقل البشري يسرتجع األشكال والرسقمات واأللقا  ة البحث عن البدائلإليها يف مرحلاسرتجاعها عند احلاجة 

فتند  .(Paternotte, 2003, p. 91أفضل مما يسرتجع الكلمات )الكلمات تنسى وال تبقى إال الصقر( )
ث ورمسة الثال Nikeالتفكري يف بدائل األلبسة رياضية مثال يتبادر إىل ذهن الكثريين شارة اجلناح اخلاصة بـ 

 :جيب أ  بتقفر فيه ما يلي دوره بصفة جيدة اللقغق ليؤديو  .Adidasأشرطة اخلاصة بـ 
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 ,Laporte-Legeais, 2005واضح  حمدد بدقة وال يتداخل مع تصاميم لتالمات أخرى ) -
p. 09؛) 

جيب أ  يكق  ذكي أي يتك  بقضقح متققع التالمة التجارية والصقرة الذهنية اليت تريدها املؤسسة  -
 (؛Laporte-Legeais, 2005, p. 09لتالمتها يف ذهن املستهلك )

( هلذا Supportعلى املؤسسة عند تصميم لقغق لتالمتها التجارية أ  تفكر يف خمتلف احلقامل ) -
 اللقغق لتجنب اإلدراك السيء له يف احلمالت اإلشهارية.

فمثال   ساعد يف تقسيم السق،ي فهقيستتمل الشتار لتدة أغراض تروجيية ومتييزية  الشعار: ثالثا:
( لغرض استهداف فئة الرياضيني الذين يستق  لألداء الفردي عك  Just Do Itعلى شتار ) Nikeتتتمد 

Adidas  اليت تستهدف ممارسي الرياضات اجلماعية  فتندما يرغب شخص ما بشراء حذاء رياضي ملمارسة
 ( أكثر وجيب أ  يتقفر الشتار على اخلصائص التالية:Nikeالرياضة بصفة فردية فإنه سريغب يف حذاء بتالمة )

 يتك  املنافع القظيفية والنفسية اليت يتحصل عليها املستهلك جراء استتماله للتالمة التجارية؛ -

 يتك  متققع املؤسسة يف السق، )التمققع احلقيقي(؛ -

 ميثل وحيدد الفئة السققية اليت تستهدفها التالمة التجارية. -

من  للتالمة التجاريةالققل أ  االسم واللقغق والشتار يسمحا  للمؤسسة بتقجيه املستهلك والتأثري فيمكن 
 .هي التالمة اليت يبحث عنها اأهن إقناعهخالل 

I.2.2.  ترى التديد من النظريات الفيزيائية : للعالمة التجارية المستهلك إدراك لوان علىاألأثر
تتشكل من إشتاعات ضقئية ترسلها األشياء من حقلنا وحىت هذه اإلشتاعات احلديثة لأللقا  أ  هذه األخرية 

 ,Zekiفهي غري ملقنة بل تنتقل من التني البشرية إىل املخ الذي يفسرها على أهنا انتكاسات أللقا  متينة )
حيث جند أحيانا شخصني يرو  نف  الشيء بلقنني خمتلفني وهذا طبيتي جدا حسب املختصني  .(,2005
احلديث عن إدراكات األشخاص لأللقا  جند أ  هناك رمزية كبرية هلا يف خمتلف الثقافات ويف خمتلف أحناء  وعند
أصدرت والية كاليفقرنيا بالقاليات املتحدة  2998في سنة ف .(Albert-Vanel, 2009, p. 05التامل )

ة كملكية تضاف إىل باقي عناصر التالمة األمريكية قانقنا جتيز فيه تسجيل األلقا  املستتملة يف التالمات التجاري
فمن هذا املنطلق تتجلى أمهية األلقا  يف االتصاالت التسقيقية  (  Leichtling, 2002, p. 28التجارية )

يكية( للتالمة للمؤسسة عامة ويف اسرتاتيجية التالمة التجارية بصفة خاصة وبصفة أد، يف اجلقانب املرئية )اجلراف
 أهم ما تتنيه األلقا  يف أكثر ثقافات التامل من وجهة نظر تسقيقية.لخص ي (2-3قم )اجلدول ر التجارية و 

نالحظ أ  لكل لق  إدراكاته وداللته املختلفة عند الناس  فتلى املؤسسات االنتباه هلذه الدالالت عند إذ 
طي انطباعات متينة وهلذا جند التالمة التجارية ألهنا تتتلك تصميم عالماهتا التجارية ومحالهتا اإلشهارية اخلاصة ب
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أ  متظم احلمالت اإلشهارية الرتوجيية تكتسي احللة احلمراء أل  األمحر لق  الرتويج وجند كذلك التديد من 
 ,Sonyاملؤسسات اليت تبحث عن التاملية متيز عالماهتا باللق  األزر، إلعطائها بتد اجلدية واالحرتافية والتاملية )

Samsung, Schlumberger, Adidas, Nestlé, Danone ونادرا ما نرى عالمات ملقنة كلية )
باألسقد أل  هذا اللق  يتك  الشتقر باحلز  والفراغ عند الكثريين )رغم أنه قد يدل على األناقة عند الكثري 

 السققية اليت تستهدفها.مع الفئة أيضا(  فبصفة عامة تستتمل املؤسسات ألقا  تتقافق رسالتها و 

 : معاني األلوان األساسية(1-3)الجدول 
 المعنى )الرمزية( اللون

 -النظافة؛  -الالملمقسية؛  -اخليال؛  -املثالية؛  -النبل؛  -األصالة والقدم؛  -لق  صحي )األسنا  والتظام(؛  - األبيض
 اخلفة. -الطفقلة؛  -السكقت؛  -القحدة؛  -الفراغ؛  -الستادة؛  -االعتدال والتقاز ؛ 

 -احلساسية؛  -التلقث؛  -املتاناة؛  -القلق؛  -الفشل   -احلز ؛  -لفراغ وعدم القدرة على اإلحساس باألشياء؛ ا - األسود
 الغمقض؛ األناقة يف الكثري من األحيا .

 ؛ األما -القدرة على احللم؛  -االعتدال والتقاز ؛  -اللق  املفضل عند الكثري من الناس حسب التديد من الدراسات؛  - األزرق
 النظرة الشاملة والتاملية. -الرضى؛  -النظام والرتتيب؛  -الطبيتة والصفاء؛  -الراحة؛  -الثقة؛  -

 
 األحمر

لق  احلظ  -يستتمل بكثرة يف اإلشهارات الرتوجيية )لق  التخفيضات(؛  -اإلثارة؛  -ال مير األمحر دو  إدراك؛  -الققة؛  -
 -(؛ Coca-Cola, Marlboro, Mac Donaldدرة على املقاومة )عدم الق -يف اليابا  والققة يف الصني؛ 

األمحر يبيع املنتجات؛  -( فتند احلديث عن سيارة رياضية يتبادر إىل ذهن الكثريين أهنا محراء؛ Ferrariالفخامة واألداء )
 على املراقبة. عدم القدرة -اخلداع؛   -الطاقة والديناميكية؛  -الستادة؛  -احلذر؛  -القدرة على اإلحساس؛  -

لق  الكذب  -الققة والتقاز ؛ احليقية والذكاء؛  -الطاقة املادية؛  -متتة احلياة؛  -الضما ؛  -املنفتة؛  -احلرارة والغرية؛  - األصفر
 يف التديد من الثقافات.

الصحة والطب؛  -درة على النمق؛ الشباب والق -يتقافق مع األزر، يف الكثري من النقا ؛  -البيئة؛  -الطبيتة والنبات؛  - األخضر
 اخلفة؛ املسؤولية االجتماعية.

 احلذر. -التطقر؛  -الذكاء والسرعة؛  - البرتقالي
Source : Saint-Hilaire L., (2011), L’importance des couleurs dans la publicité : Analyse 

sémiologie de l’image fonctionnelle, Document de recherche, Université Laval, France, 

Adapted. 

ومن هذا املنطلق جند أ  املؤسسات تستتمل األلقا  ومتزج بينها للتأثري على إدراكات املستهلكني 
أثبتت دراسات أ  الزوج أزر،/أخضر جيتل الشخص الذي ينظر إليه مطقال يشتر بنقع  لتالماهتا التجارية  فمثال

(  Itten, 2004ع إىل أ  ذلك يقلل من سرعة الدورة الدمقية عند اإلنسا  )من الربودة واالسرتخاء وهذا راج
بينما الزوج أمحر/برتقايل جيتل الفرد حي   .يف املستشفيات واملراكز الصحية( )هلذا يستتمل األزر، واألخضر بكثرة

 ,Ittenية يف اجلسم )بنقع من احلرارة واحليقية وذلك أل  النظر إليه لفرتة متينة يزيد من سرعة الدورة الدمق 
(  )تتتمد عليه الكثري من املؤسسات يف إشهاراهتا سقآءا ألغراض تروجيية أو يف اإلشهارات اليت حتاول 2004

بصفة عامة تنقسم دالالت و  .(Coca-Colaإضفاء نقع من احليقية على التالمة التجارية وهق ما تستتمله 
إىل ثالثة شيفرات كالتايل  اخلاصة هبا تجارية أو يف محالهتا اإلشهاريةعالماهتا ال يف األلقا  اليت تستتملها املؤسسة

(Kacha, 2009, p. 168:) 
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أي اللق  الذي ينتظر املستهلك رؤيته يف صنف متني من املنتجات )اللق   اللون المنطقي: أوال:
ج ويسهل عليه حتديد األصفر والذهيب يف زيت الزيتق (  حيث أ  اللق  املنطقي يسمح للمستهلك بتمييز املنت

 سلقكه الشرائي؛

حيث أ  هذا اللق  يصبح مرجتي بالنسبة لباقي التالمات ويتققع  لون العالمة الرائدة: ثانيا:
يف  Coca-Colaاملستهلك رؤيته يف متظم املنتجات من نف  النقع  مثال أ  اللق  األمحر الذي تتتمد عليه 

يف تغليف منتجاهتا جتل هذا اللق  مرجتي يف املشروبات الغازية من عالمتها التجارية ويف محالهتا اإلشهارية و 
 (؛Soft-Drinksنف  النقع )

تستتمل هذه األلقا  يف املنتجات واحلمالت اإلشهارية اخلاصة مبنتجات متدلة اللون الخاص:  ثالثا:
زر، تتك  قهقة خالية أو وخاصة حتاول املؤسسة خلق متققع خاص هلا يف السق،  مثال القهقة املغلفة باللق  األ

 حتتقي على نسبة قليلة من الكافيني.

بصفة عامة فإ  دراسات عديدة أثبتت أ  األفراد خيلقق  روابط بني األلقا  وبني حمتقى التالمة التجارية 
ا األلقا  حىت دو  أي جتربة مته اعتمادا على دالالتوما ميكن أ  تقدمه هلم وميكن أ  يقيمق  التالمة التجارية 

(  هذه االرتباطات ميكن أ  ترجع إىل اعتقادات وخلفيات حقل Roullet, 2004, p. 222من قبل )
  UPSمتاين األلقا  يف جمتمع أو ثقافة متينة كما ميكن أ  ترجع إىل ارتباطات متتلقة بتالمات مرجتية )البين 

-Cocaألمحر   اMilka  البنفسجي Barbie  الزهري Kodak  األصفر Pepsiأو  IBMاألزر، 
Cola الربتقايل  Orange وهكذا فإ  االرتباطات اليت تتشكل يف ذهن املستهلك من خالل األلقا  حقل )

 ي يتبناه اجتاهها.عالمة جتارية متينة تؤثر على إدراكه هلذه التالمة وبالتايل على السلقك الذ

I.3 .المنظور النفسي للعالمة التجارية 
بق البتد السلقكي للتالمة التجارية وسنحاول فيما يلي تبيا  البتد النفسي هلا كنا قد رأينا يف املطلب السا

واملتمثل يف شخصية التالمة التجارية وهق مفهقم لقي انتشارا واستا عند املختصني نظرا ألمهية األثار النفسية 
 اليت تتقافق مع شخصياهتم.للمستهلك على اختياراته وسلقكياته الشرائية إذ أ  الناس يشرتو  التالمات التجارية 

I.1.3نقطة االنطال، لدراسة شخصية التالمة التجارية كانت : . مفهوم شخصية العالمة التجارية
الشخصية البشرية اعتمادا على منهجية دراسة مصطلح متني مرورا مبصطلح أخر يترب عنه أي نقل وإسقا  متىن 

 ,Métaphore( )Burroughs, Mick, 2004شيء ما إىل شيء أخر وهق ما يسمى بالالتينية )
pp. 402 – 411 األمر الذي جيتل التطر، إىل مفهقم الشخصية البشرية ضروري قبل التتمق يف شخصية  )
 التالمة التجارية.
تتريف خمتلف  81يف كتابه الشهري حقل الشخصية إىل وجقد أكثر من Allport (2936 )أشار 

ر القسائل الدقيقة لقياسها وحتديد مكقناهتا بدقة وعرفها هق على أهنا للشخصية البشرية نظرا لتتقدها وعدم تقف
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ذلك التنظيم الديناميكي الداخلي للفرد لألبتاد النفسية والسيكقلقجية اليت حتدد طريقة تكيفه الفريدة من نقعها 
 .مع حميطه

ترب عنها املفهقم احلديث لشخصية اإلنسا  التادي ي"كما يلي  Belanger (1114)عرفها بينما 
بالتناصر التالية  الطبيتة القاعدية والفطرية للبشر )تلك املتتلقة بالغريزة(  النظرة إىل النف  )الصقرة الذاتية( وإىل 
األخرين  اهلقية السيكقلقجية الفريدة للفرد  اخلصائص الثابتة والدائمة خالل فرتات ومقاقف متغرية  ردود الفتل 

 ."التناصر اليت تشكل جمتمتة شخصية فريدة من نقعها متيز الشخص عن األخرينالثابتة للفرد واجتاهاته وهي 

بصفة عامة مهما اختلفت التتاريف نالحظ أهنا تتفق يف متظمها على أ  الشخصية البشرية هي جممقعة 
ة قل أ  شخصياملكقنات النفسية والسيكقلقجية الثابتة للفرد واملنظمة بكيفية متيزه عن األخرين  مما يققدنا إىل الق

 عن باقي التالمات وهق ما سنراه فيما يلي. هذه األخرية التالمة التجارية تسمح بتمييز

شخصية التالمة التجارية على أهنا جممقعة اخلصائص البشرية املرتبطة بتالمة متينة  مت  Aakerعرفت 
املنفتة للمستهلك وكقسيلة لتك   تتريفها أيضا على أهنا القيم املقجقدة يف التالمة واليت متثل مصدرا لتحقيق

مت تتريف  (.Benjamin, 2009, p. 07شخصيته بالنسبة لألخرين أو بالنسبة لنفسه يف حد ذاته )
شخصية التالمة التجارية كذلك على أهنا إسقا  ملفهقم الشخصية البشرية على مفهقم التالمة التجارية فيصبح 

 ,Paviotة خصائصها مع خصائص الشخصية البشرية )املستهلك يدرك ويفهم التالمة من خالل مقارن
2001, p. 3.) 

)أبتاد شخصية  ارتبا  ققي مع خصائص الشخصية البشرية شخصية التالمة التجاريةليتضح مما سبق أ  
التالمة التجارية مستمدة من أبتاد للشخصية البشرية( ذلك كق  املستهلك ينظر للتالمة التجارية من منظقر 

جي فالناس ال تشرتي عالمة متينة جلمال شكلها وجاذبية ألقاهنا فقط )رغم أ  ذلك ممكن( لكن نفسي بسيكقلق 
تشرتيها ألهنا ترى فيها ما يتك  خصائص الشخصية املثالية هلا وهق ما حتاول املؤسسات القصقل إليه  أي جتل 

ها فتنشأ املتادلة اليت تققل أ  املستهلك يرى يف التالمة التجارية مسات ذاته املثلى واليت يستى للقصقل إلي
 الشخصية القاقتية للمستهلك زائد التالمة التجارية تساوي الشخصية املثالية للمستهلك.

ميكن مما سبق أ  نتطي تتريف شامل لشخصية التالمة التجارية باعتبارها تلك السمات واخلصائص اليت 
البشرية من خالل االتصال املباشر )التجارب مع  تتكق  يف التالمة التجارية واملستقحات من خصائص الشخصية

التالمة( وغري املباشر )االتصاالت التسقيقية وأنشطة الرتويج( بني التالمة واملستهلك مما جيتل هذا األخري يرى 
 فيها كيا  مستقل حبد ذاته خيلق حالة نفسية متينة لديه مبجرد أي اتصال له متها.

I.2.3تتددت الدراسات اليت تناولت : تجارية وقياس أبعادهاالعالمة ال . مقدمات شخصية
مقدمات شخصية التالمة التجارية وتطقرت مع مرور الزمن من خالل اسقا  خصائص الشخصية البشرية على 

 .يترض أهم هذه املقدمات (1-3رقم )التالمة التجارية واجلدول 
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 : مقدمات شخصية العالمة التجارية(2-3)الجدول 
 لمقدماتا السنة الباحث

Levy 2989 .تتضمن شخصية التالمة التجارية بتض اخلصائص الدميغرافية كالتمر  اجلن  والطبقة االجتماعية 

Epstein 2966 .تشرتك كل من اخلصائص الشخصية البشرية وخصائص شخصية التالمة التجارية يف نف  املفاهيم 

Park 2957 لفرد واخلصائص املادية واالجتاهات واالعتقادات.إدراك خصائص الشخصية البشرية ناتج عن سلقك ا 

Plummer 2958  إدراك خصائص شخصية التالمة التجارية ميكن أ  يتكق  ويتأثر بأي اتصال مباشر أو غري مباشر مع
 التالمة التجارية.

Mc Craken 2959 
اخلصائص غري ميكن خلصائص الشخصية البشرية االرتبا  بالتالمة التجارية بشكل مباشر من خالل 

 املرتبطة باملنتج كصقرة األشخاص املستخدمني هلا.
Batra, Lehman & 

Sling 2993 
ميكن خلصائص الشخصية البشرية االرتبا  بالتالمة التجارية بشكل مباشر من خالل اخلصائص 

 املتتلقة باملنتج كالستر وقنقات التقزيع وأسلقب الرتويج.

Source: Aaker, J.L., (1997), Dimensions of brand personality, Journal of Marketing 

Research, Vol. (34), Issue 3, p. 348. 

من خالل حتليل اجلدول السابق جند أ  متظم مقدمات شخصية التالمة التجارية ربطت هذه األخري 
االجتماعية ومن خالل   بالشخصية البشرية من خالل عدة متايري وأبتاد كاجلقانب الدميغرافية مثل السن والطبقة

كيفية فهم املستهلك لشخصية التالمة التجارية على أهنا شخصية بشرية ممثلة يف شكل عالمة  حيدث ذلك من 
خالل التقامل غري املرتبطة باملنتج كصقرة األشخاص املستخدمني هلا أو تلك التقامل املتتلقة باملنتج بشكل مباشر  

 ويج.كالستر وقنقات التقزيع وأساليب الرت 

طقرت  Aakerوعند التتمق يف األبتاد اليت تربط شخصية التالمة التجارية بالشخصية البشرية جند أ  
من خالل اسقا  ( (9-3))الشكل رقم  Brand Personality Scale مقياس لشخصية التالمة التجارية

خاصية شخصية  41عالمة من خمتلف أصناف املنتجات  فخلصت إىل  36بتد للشخصية البشرية على  224
الصالبة وبالتايل قامت بتطقير أداة   صد،  اإلثارة  الكفاءة  التتقيدخلصتها يف مخسة أبتاد هي اإلخالص وال
 .يةمنهجية لقياس شخصية أي عالمة جتار 

رغم أ  هذا النمقذج تلقى التديد من االنتقادات املتمثلة أساسا يف كق  الدراسة ال تأخذ بتني االعتبار و 
السلبية لشخصية التالمة التجارية أي أهنا تلغي تأثريها عند قياس شخصية التالمة  إضافة إىل كق   اخلصائص

شخصية التالمة التجارية تتترب مفهقم بسيكقلقجي ميزج بني أحاسي  وسلقك املستهلك وبالتايل فمن الصتب 
إىل حد ما ويسمح بقضع  قياسه بدقة  إال أ  أيكر قد وفقت إىل حد بتيد يف وضع امقذج متقاز  وثابت

اسرتاتيجيات لتسقيق التالمة التجارية يف بيئات وثقافات خمتلفة إضافة إىل وضع اسرتاتيجيات تسمح بتحديد 
 تفضيالت املستهلك وجتل التالمة مفضلة يف ذهنه.
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 Aaker لـ : نموذج أبعاد شخصية العالمة التجارية(9-3)الشكل 
Source: Aaker, J.L., (1997), Dimensions of brand personality, Journal of Marketing 

Research, Vol. (34), Issue 3, p. 325. 

باإلضافة إىل امقذج أيكر  تقجد بتض الدراسات اليت وضتت اماذج تسمح بقياس شخصية التالمة 
للشخصية البشرية مت تلخيصها يف مخسة خاصية  171الذي يتتمد على  Capraraالتجارية نذكر منها امقذج 

(  إضافة إىل Caprara et al., 2001, pp. 377 – 395حماور لقياس شخصية التالمة التجارية )
خاصية للشخصية البشرية على شخصية  41الذي أسقط حقايل Ferrandi Valette (1111 )امقذج 
خر تقي  شخصية التالمة التجارية  لكن يبقى عالمة جتارية فرنسية وخلص إىل مخسة حماور أساسية هق األ 21
شهرة حيث أ  متظم الدراسات املتتلقة بشخصية التالمة التجارية تتتمد و  هق األكثر استتماال Aakerامقذج 

 على هذا النمقذج لقياسها.

I.3.3يف التمقم تنقسم مؤثرات شخصية التالمة التجارية إىل : . مؤثرات شخصية العالمة التجارية
 :تبطة باملنتج كما يليت مرتبطة باملنتج وأخرى غري مر مؤثرا

تتمثل يف صنف املنتج  الغالف  الستر  قنقات التقزيع   الخصائص المرتبطة بالمنتج: أوال:
(  فهي جتمع كل القظائف واملنافع املادية 56  ص. 1122اخلصائص امللمقسة وغري امللمقسة للمنتج )جماهدي  

تهلك وتؤثر اخلصائص املرتبطة باملنتج بققة يف بناء شخصية التالمة التجارية يف حالة اليت تقفرها التالمة للمس
املنتجات امليسرة أين يبحث املستهلك عن إشباع حاجات يقمية بسيطة فال يهتم إ  كانت هذه املنتجات تتك  

 مكانة أو طبقة اجتماعية متينة؛

ص غري املرتبطة باملنتج وميكن تلخيص أمهها يف تتتدد اخلصائ الخصائص غير المرتبطة بالمنتج: ثانيا:
الرمقز  رعاية التظاهرات  صقرة مستخدم التالمة  التمر  شخصية وشهرة صاحب التالمة أو الرئي  املدير 

  حيث أ  هذه اخلصائص (Laure, 2006, pp. 112 – 114التام  صقرة بلد املنشأ  صقرة املؤسسة )
ية اليت حتققها التالمة للمستهلك وهي تؤثر بفتالية يف بناء شخصية التالمة متثل املنافع النفسية والسيكقلقج

التجارية يف حالة املنتجات الفاخرة كالتطقر مثال  فتندما يشرتي شخص ما عطر فإنه يبحث عن تلبية نقعني من 

 اإلخالص والصدق اإلثارة التعقيد الصالبة

 .القفاء بالقعقد -
 .املصداقية -
 .اإلخالص -
 .الفخر -

الققة اخلارجية  -
 .للتالمة

القجقد يف مركز  -
 .وتشكيلة عالية

 .اجلاذبية -

 .اجلدارة بالثقة -
 .الذكاء -
 .امتالك النجاح -

 .جلرأةا -
 .احليقية -
 .اخليال -
 .التجديد -

 شخصية العالمة التجارية

 الكفاءة
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اجات والذي يؤثر احلاجات النقع األول يتمثل يف حاجته إىل وضع عطر ذو رائحة زكية  أما النقع الثاين من احل
فيتمثل يف حاجته إىل االنتماء إىل طبقة اجتماعية متينة من خالل شرائه لتالمة متثل   ه الشرائيأكثر على قرار 

عند  Hugo Bossأو  Chanelمثال أو  Diorهذه الطبقة  هذا ما يفسر شراء الناس عطقر حتمل عالمة 
 يف االنتماء إىل طبقة راقية. مرغبته قرهمشت

ؤسسة أ  ختلق نقع من التقافق بني اخلصائص املرتبطة باملنتج واخلصائص غري املرتبطة باملنتج عند فتلى امل
بنائها لشخصية عالمتها التجارية  ذلك لكي تضمن تقافق الصقرة الذهنية املدركة لتالمتها التجارية وعدم تشتتها 

افسة  كذلك فإ  االعتماد على اخلصائص يف ذهن املستهلك مما يسمح هلا بتمييز عالمتها عن التالمات املن
القظيفية املرتبطة باملنتج لقحدها يقلل من فرص جناح بناء شخصية ققية للتالمة التجارية نظرا لقابليتها للتقليد مما 
يقجب استخدام اخلصائص النفسية غري املرتبطة باملنتج ألهنا صتبة التقليد وبالتايل متنح شخصية التالمة التجارية 

جتدر اإلشارة إىل أنه هناك من الباحثني من قسم نف  املؤثرات السابقة إىل مؤثرات  يز والنجاح.أكثر للتمفرص 
 (:Merabet, 2013, pp. 61 – 62مباشرة ومؤثرات غري مباشرة وذلك كما يلي )

حيث يرى البتض أ  املستهلك يربط هذه  المؤثرات المباشرة على شخصية العالمة التجارية: أوال:
ؤثرات بصفة مباشرة بشخصية التالمة التجارية  تتمثل هذه املؤثرات يف مستتملي التالمة التجارية  مقظفي امل

املؤسسة الذين يكقنق  على اتصال مع املستهلكني )أو الرئي  املدير التام(  املشاهري والشخصيات املستتملة يف 
 جارية مستمدة أساسا من الشخصية البشرية؛اإلعالنات ويستندو  يف ذلك على مبدأ أ  شخصية التالمة الت

وتتمثل عمقما يف اخلصائص املرتبطة  المؤثرات غير المباشرة على شخصية العالمة التجارية: ثانيا:
باملنتج  األستار  قنقات التقزيع وأماكن املتاجر  النمط املتبع يف اإلعالنات  القسائل والقنقات املستتملة يف 

تتلقة بتشكيلة املنتجات  اجلانب املرئي واجلرافيكي للتالمة  اسم وشتار التالمة التجارية  اإلعال   االرتباطات امل
األلقا  املستتملة  التغليف  عمر التالمة التجارية  االرتباطات املتتلقة باملؤسسة  صقرة املؤسسة  صقرة بلد املنشأ 

 مة التجارية وصقرهتا.وغريها من التقامل اليت تؤثر على إدراك املستهلك لشخصية التال

 أ  شخصية التالمة التجارية حتقق للمستهلكHelena (2008, p. 29 )وبالنسبة للمستهلك فرتى 
 من خالل ثالث نقا  هي: قيمة

وسيلة للتتبري عن الذات  إذ أ  الناس يشرتو  التالمات التجارية اليت يرو  فيها انتكاسا لصقرهتم  -
 ؛م وذاهتم املثالية عن أنفسهمرهتعن أنفسهم ويف حاالت أخرى عن صق 

حتمل أو تدعم التالقة بني املستهلك والتالمة )التالقة مستهلك / عالمة(  حيث تساهم شخصية  -
التالمة التجارية يف زيادة ثقة املستهلك فيها وهق ما يساعد على بناء عالقة طقيلة املدى بني 

 ؛ل التالمة إىل عالقة شخصية متينة حتمالطرفني تتتدى عمليات شراء أو استهالك املنتجات اليت
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تسمح بإظهار املنافع القظيفية والنفسية اليت تقفرها التالمة للمستهلك  فكما أشرنا سابقا تؤثر على  -
شخصية التالمة التجارية خصائص وظيفية وأخرى نفسية وبالتايل فالشخصية القاضحة وغري املشتتة 

ضحة تترب عن خمتلف املنافع اليت حتققها للمستهلك سقآءا  للتالمة التجارية تسمح بنقل رسائل وا
 كانت وظيفية مرتبطة باملنتج أو نفسية غري مرتبطة باملنتج.

يتضح مما سبق أ  هقية التالمة التجارية وصقرهتا الذهنية وجها  لتملة واحدة  إذ أ  املؤسسة تنطلق من 
قرة ذهنية مدركة عن التالمة التجارية قد تتقافق وقد ال هقية تريد ترسيخها يف أهذا  املستهلكني لتصل إىل ص

تتقافق مع اهلقية اليت أرادهتا املؤسسة لتالمتها التجارية. وسقآءا تتلق األمر هبقية التالمة التجارية أو بصقرهتا 
ا املرئية الذهنية املدركة فهي تنقسم إىل جقانب ملمقسة متمثلة يف املنافع القظيفية للتالمة التجارية ومكقناهت

وجقانب غري ملمقسة متمثلة يف شخصية التالمة التجارية ومنافتها غري امللمقسة حيث ميكن تلخيص ذلك يف 
 (.21-3الشكل رقم )

 
 املنافع القظيفية )امللمقسة( للتالمة التجارية
 املكقنات املرئية للتالمة التجارية
 شخصية التالمة التجارية

 )غري امللمقسة( للتالمة التجارية املنافع غري القظيفية

 : الجوانب الملموسة وغير الملموسة لهوية العالمة التجارية وصورتها الذهنية(11-3)الشكل رقم 
 من إعداد الباحث.المصدر: 

املبينة يف  وبناءا عليه سنتتمد لقياس سقآءا هقية التالمة التجارية أو صقرهتا الذهنية املدركة على التبارات
 (.3-3رقم ) اجلدول

 : العبارات المستعملة لقياس هوية العالمة التجارية وصورتها الذهنية المدركة(3-3)الجدول 
 الجوانب غير الملموسة للعالمة التجارية الجوانب الملموسة للعالمة التجارية

 المنافع غير الوظيفية شخصية العالمة التجارية المكونات المرئية المنافع الوظيفية
 يد؛ستر ج -
 جقدة جيدة؛ -
تقفر لك خمتلف اخليارات اليت  -

 تبحث عنها.

 جذابة وعصرية؛ -
 سهلة احلفظ والتذكر؛ -
 تترب عن االحرتافية والكفاءة؛ -
 جريئة ومثرية. -

 صادقة؛ -
 مثرية؛ -
 ناجحة؛ -
 جذابة؛ -
 ققية. -

 عالمة جزائرية تفتخر هبا؛ -
تشتر بالثقة عند استتمالك أحد  -

 منتجاهتا؛
 جتتلك ستيدا عند التتامل متها. -

 من إعداد الباحث.المصدر: 

 

 

الصقرة الذهنية 
 للتالمة التجارية

هقية التالمة 
 التجارية

اجلقانب امللمقسة للتالمة 
 التجارية

اجلقانب غري امللمقسة 
 للتالمة التجارية
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IIالمؤسسة وتنافسية منتجاتها إنتاجية موظفي على . تأثير العالمة التجارية 
بتد أ  رأينا كيف تنتقل التالمة التجارية من هقية داخل املؤسسة لتكق  صقرة ذهنية مدركة خارجها  

التجارية على مؤشرين أساسيني لتنافسية املؤسسة مها إنتاجية مقظفي املؤسسة سنتطر، فيما يلي إىل تأثري التالمة 
 وتنافسية منتجاهتا.

II.1 .المؤسسة موظفيتجارية على إنتاجية العالمة ال تأثير 
دقيقة من التمل يف املؤسسة يف  11ساعة و 39يف املتدل يقضي التامل يف القظيفة الدائمة حقايل 

سنقات دو  انقطاع من حياة التامل  5(  أي ما يتادل حقايل INSEE, 2009سنة ) 41األسبقع ملدة 
وبالتايل فهق حباجة إىل عالقة متينة مع املؤسسة ليندمج متها ويؤثر ويتأثر هبا  من جهة  .يقضيها يف املؤسسة

هذا السيا،  أخرى فاملؤسسة حباجة أل  تصنع منه عامال راضيا يساهم بإنتاجيته يف زيادة تنافسية املؤسسة  ففي
أ  التامل الذي يشتر بالستادة داخل املؤسسة يكق  أكثر إنتاجية وتزيد هذه  Kotler et al. (1121)يرى 

 .اإلنتاجية إذا شتر أنه جزء مهم من مؤسسة تساهم يف ازدهار اجملتمع
قد جذور هذا تنافسية املؤسسات وتتلوكما رأينا يف الفصل األول يتترب مؤشر اإلنتاجية أحد أهم املؤشرات 

 Concepts of) الشهري يف كتابه Copelandاملؤشر إىل امقذج اإلنتاجية الكلية للتقامل الذي صممه 
National Income 2936( سنة (Alejandro, 2004, p. 13 حيث يتم استتماله منذ ذلك  )

صر الذي ميكن أ  تؤثر عليه وما يهمنا حنن هق إنتاجية عمال املؤسسة ألنه التن .احلني لقياس تنافسية املؤسسات
التالمة التجارية كما يتأثر املستهلك التادي  إضافة إىل أ  البتض  بإدراكالتالمة التجارية باعتباره بشريا ويتأثر 

(  فمن 2998يتترب بأ  مؤشر إنتاجية التمال يتد أهم عنصر على اإلطال، لقياس إنتاجية املؤسسة )كامل  
 تتحقق متظم التناصر األخرى لإلنتاجية. دو  حتقق إنتاجية التمال لن

  1112)الربنقطي   "درجة حتقيق وإمتام املهام املكقنة للقظيفة"وقد مت تتريف إنتاجية التامل على أهنا 
(  إذ يتك  هذا التتريف الكيفية اليت يشبع أو حيقق هبا التامل متطلبات القظيفة  كما مت تتريفها 129ص. 

  ص. 2997لفته    )املال "تخذه الفرد يف أدائه لألنشطة واملهام املختلفة يف عملهالسلقك الذي ي"على أهنا 
  األمانة  الثقة (  ركز هذا التتريف على السلقك الذي يتبناه التامل أثناء أدائه لقظيفته مثل التضحية212

ارد البشرية وأدبيات التسقيق نالحظ أ  دراسة إنتاجية عمال املؤسسة تقع بني أدبيات إدارة املق إذ  بالنف  وغريها.
وعادة ما تستتمل متايري كمية وسلقكية لقياس إنتاجية عمال املؤسسة  فلقد أشار بتض الباحثني أ  هذه التملية 

 (:1118تستند على مؤشرين أساسيني مها )شنقيف  

التمل مؤشر مادي ملمقس قابل للقياس بطريقة كمية قد يتمثل يف كمية القحدات املنتجة  ساعات  -
 الفتلية وتكلفة اإلنتاج الفتلي؛

 مؤشر غري مادي يساهم يف حتقيق النتائج يتمثل أساسا يف السلقك القظيفي أو الثقافة التنظيمية. -
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ونظرا لطبيتة دراستنا هذه سنتتمد لقياس إنتاجية التمال على مؤشري ساعات التمل الفتلية والثقافة 
 ين املؤشرين.التنظيمية للتمال وفيما يلي تفصيل هلذ

II.1.1تتد ساعات التمل املؤشر األهم حسب التديد : . مدخل حساب ساعات العمل الفعلية
(  Enrico, Rizaburo, 2001, p. 41من الدراسات واألكثر تطبيقا لقياس إنتاجية عمال املؤسسة )

ومن جهة أخرى فهي متثل   البشريةفساعات التمل الفتلية تترب عن مدى استغالل املؤسسة لطاقاهتا اإلنتاجية 
لكنه يتترب مدخل متقد ويتطلب  .خلق القيمة املضافة داخل املؤسسةيف  املقظفالققت الفتلي الذي يقضيه 

وسائل وأساليب دقيقة ومبدعة حلسابه ولتضمن املؤسسة ساعات عمل مقبقلة لتماهلا عليها أ  تتمل على 
كالسيكي إلدارة املقارد البشرية فإ  املؤسسة تتمل على تأطري وباملفهقم ال تأطريهم بالكيفية اليت تسمح بذلك.

 (.22-3مثلما يبينه الشكل رقم )أفضل أداء ممكن هلم إنتاجية عماهلا لغرض ضما  
 

 

 

 

 المؤسسة موظفي: تأطير وتنظيم إنتاجية (11-3)لشكل ا
Source : Benoit N. Z., (2001), Les outils d’évaluation de la performance individuelle, leur qualité et 

leur objectivité – Evaluation de la performance et de la productivité dans la fonction publique -, 

Conférence de Bénin sur la fonction publique, Cotonou, Bénin, p. 06. Adapted. 

اخلطط والربامج بثالث مراحل لتأطري إنتاجية عماهلا  هي حتديد  يتضح من الشكل السابق أ  املؤسسة متر
التامة  مث حتديد التمليات والربامج التنفيذية والتشغيلية وأخريا حتديد أساليب قياس إنتاجية التمال حسب طبيتة 
نشا  املؤسسة وحسب الغاية من عملية القياس ويف هذا السيا، فإ  الكثري من املؤسسات أصبحت تتتمد على 

جممقعة مؤشرات ومتلقمات أساسية تسمح بتقدمي نظرة شاملة "ما يسمى بلقحات القيادة اليت هي عبارة عن 
  1114)سقيسي   "واكتشاف الضغقطات واختاذ قرارات تقجيهية لتملية التسيري بغرض حتقيق األهداف املسطرة

 ( لقياس كل التفاصيل املتتلقة بسري التملية التنظيمية واإلنتاجية مبا فيها إنتاجية التمال.272ص. 

إىل أربتة اسرتاتيجيات إلدارة إنتاجية التامل باالعتماد على مدخل ساعات  Barbaraوقد أشارت 
 (:Lyonnet, 2010, p. 42التمل وهي )

 ؛"إليك األهداف والربنامج الزمين وسنتمل متا على حتقيقها" التنسيق والمشاركة: أوال:

 حتديد األهداف التامة للمؤسسة

 حتديد مسؤوليات املنصب

 حتديد األهداف الفردية

 املقارد الالزمة لتحقيق األهداف

 برنامج التمل السنقي -
 اخلطط التنفيذية -

 املسؤوليات اخلاصة باملنصب -
 التمليات اخلاصة باملنصب -

 حتديد األهداف لكل فرتة -
 حتديد النتائج املنتظرة -

 املالية  املادية املقارد -
 املقارد املتلقماتية -

 قياس إنتاجية العمال:
 النتائج،  -
ل ساعات العم –

 الفعلية، 
 الثقافة التنظيمية -
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 ؛"ايلاعمل وفق اخلطط والربنامج الزمين املق " اإلدارة البيروقراطية: ثانيا:

 ؛"إليك ما جيب عمله  الكيفية والققت احملدد لذلك" اإلدارة الموجهة: ثالثا:

 ."أنت املسؤول عن كيفية إجناز التمل والققت الالزم لذلك" اإلدارة بالتحفيز: رابعا:

إذ أ  فلسفة املؤسسات فيما مضى كانت تققم على ختطيط كل التمليات التشغيلية اليت يققم هبا التامل 
تبني أهنا تقتل الروح اإلبداعية للتامل وجتتله يتمل بشكل  حيثلكن هذه الفلسفة أثبتت قصقرها  ز عمله إلجنا

روتيين ممل مما سيؤثر مستقبال على إنتاجيته  مما دفع املؤسسات إىل التفكري يف سبل أخرى تساهم يف الرفع من 
لرغبة يف التطقر واإلبداع مما يققدنا إىل احلديث عن إنتاجية التامل داخل املؤسسة وتنمي الشتقر لديه باالنتماء وا

 التسقيق الداخلي كقسيلة للرفع من الثقافة التنظيمية أي إنتاجية عمال املؤسسة.

II.2.1 المؤسسة:  موظفي. التسويق الداخلي كوسيلة لتطوير الثقافة التنظيمية والرفع من إنتاجية
املؤسسة يتترب مستهلكا داخليا ويف هذا السيا، مت تتريف التسقيق  يققم التسقيق الداخلي على مبدأ أ  التامل يف

عمليات تسقيقية تققم هبا املؤسسة داخليا تسمح هلا بتحسني  عن التسقيق الداخلي هق عبارة"الداخلي كما يلي 
تمال ذلك عن طريق االتصال الفتال مع خمتلف ال .شاريع وخلق القيمة داخل املؤسسةاألداء وخلق األفكار وامل

 Le) "لدفتهم إىل التتبري حبرية عن أفكارهم وحثهم على اإلبداع وتتزيز دورهم يف زيادة تنافسية املؤسسة
marketing interne, 2015, p. 03)  حيث أ  التامل يف فلسفة التسقيق الداخلي جيب أ  يكق .

تيد يف عمله ليتمكن من خدمة راض ليستطيع إرضاء املستهلك اخلارجي أو بتبارة أخرى جيب أ  يكق  التامل س
 املستهلكني بأحسن كيفية ممكنة ومن أهم تطبيقات التسقيق الداخلي يف املؤسسة جند.

أثبتت دراسات أ  القيم املدركة عن املؤسسة وعالمتها التجارية من قبل  الثقافة التنظيمية: أوال:
قيم واملتايري والسلقكيات واملقاقف واجتاهات تؤثر بشكل كبري على ثقافتهم التنظيمية اليت هي مجيع ال املقظفني

(  حيث 1121األفراد ومجاعات التمل داخل املؤسسة )اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة جبمهقرية مصر التربية  
تتد الثقافة التنظيمية حمرك أساسي لسلقكيات وإنتاجية األفراد داخل املؤسسة وتساهم يف ترسيخ مبدأين أساسيني 

 (:376  ص. 2999الطائي    ادة إنتاجية التمال مها )التال، زييسامها  يف

 يترفق  جيدا ما املتققع منهم وكيف حيقققنه؛ املقظفنيالسلقك املباشر  وهق يتين أ   -

 إحساسا باهلدف اجتاه مؤسستهم وأهنم جزءا منها. املقظفنيالثقافة التنظيمية الققية تتطي  -

ث املتتلقة بتقييم إنتاجية التمال على ضرورة الرتكيز على الثقافة التنظيمية  حيث أكدت متظم الدراسات واألحبا
(  وسنتتمد 1118كمتغري أساسي ميكن االعتماد عليه يف اختاذ القرارات الناجحة اخلاصة باإلنتاجية )شنقيف  
 لية.يف دراستنا على الثقافة التنظيمية كمتغري لقياس إنتاجية التمال إضافة لساعات التمل الفت
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يزيد من  املقظفمستقى تكقين  أ  أثبتت املمارسات والتجارب اإلدارية التكوين والتدريب: ثانيا:
(  كذلك فإ  التدريب يزيد القدرة على Pierre-Yves et al., 2013, p. 75إنتاجيته بصفة كبرية )

فة عامة فإ  (  وبص1117)عشقي   املقظفالتحليل االستداليل والقدرة على حل املشكالت من طرف 
 املقظفنيالتدريب هق جممقعة من اإلجراءات واالسرتاتيجيات اليت هتدف إىل اكتساب مهارات جديدة لدى 

 وتطقيرها للرفع من مستقى أدائهم وإنتاجيتهم مبا يرفع من تنافسية املؤسسة.

داء وإنتاجية هتدف املؤسسات إىل اللتب على وتر التحفيز لغرض الزيادة املباشرة أل التحفيز: ثالثا:
وختتلف احملفزات اليت تستتملها املؤسسة باختالف اسرتاتيجية املؤسسة واألهداف التسقيقية وطبيتة  مقظفيها

(  حيث ميكن تقسيمها إىل حمفزات Guay, Lachance, 1993, p. 58نشا  املؤسسة يف حد ذاته )
 .املقظفنيع من الشتقر باالنتماء لدى ومكافئات مالية مباشرة وحمفزات غري مالية ومتنقية هتدف إىل الرف

إ  القسيلة األمثل لتقفري منتجات وخدمات تشبع : الموظفيننشر المعلومات التسويقية بين  رابعا:
(  84  ص. 1116املؤسسة أنفسهم )درما ؛ جاسم   مقظفيحاجات ورغبات املستهلكني بكيفية مثلى هي 
كافية ودقيقة عن األنشطة التسقيقية اليت تققم وتنقي القيام هبا ففي هذا السيا، على اإلدارة أ  تقفر متلقمات  

واملنتجات واخلدمات اجلديدة اليت تنقي تسقيقها والتغيريات اليت حصلت وحتصل يف الربامج واخلطط التسقيقية 
 وذلك يف الققت املناسب.

إىل بذل املزيد من اجلهد الذي يشتر أنه يساهم يف جناح عالمة جتارية ققية يستى  املقظفبصفة عامة فإ  
أفكار إبداعية لتحقيق ذاته وحتقيق ما يسمى بالرضى عن النف   خيلق هذا الشتقر جراء  القصقل إىلوحياول 

املستهلك  املقظف  فكما رأينا يتترب )هقية التالمة التجارية( املقظفنيالصقرة الذهنية املدركة للتالمة التجارية عند 
فهق هدف مهم للصقرة الذهنية للتالمة التجارية فكلما كانت هذه الصقرة إجيابية   الداخلي للمؤسسة وبالتايل
فتلى املؤسسة التمل وفق كل  .(Rampl et al., 2014) مما يرفع من إنتاجيته كلما شتر بالفخر واالنتماء

تتامل هبا مستهلكيها ومتاملتهم بنف  الكيفية اليت  املقظفنيالطر، املتاحة لبناء صقرة ذهنية مدركة إجيابية لدى 
أ  ينتج منتجات جتتل املستهلكني راضني ما مل يكن هق نفسه راض عن املؤسسة  للمقظفالفتليني  فال ميكن 

وعن عالمتها التجارية ففاقد الشيء ال يتطيه ومن بني أفضل األمثلة عن املؤسسات اليت حققت جناحا كبريا يف 
اليت تتامل مقظفيها بتناية كبرية وتستى دائما لرتسيخ فكرة أ   Samsungهذا املدخل للرفع من تنافسيتها جند 

Samsung .هي قطب اإلبداع والتفاين والتميز 

( ترى أنه حلد اآل  مل يتم حتديد مقايي  1114املنظمة التربية للتنمية الصناعية والتتدين )وعمقما فإ  
لقياس اإلنتاجية وإاما يف إجياد مقايي  تليب  مقحدة لقياس اإلنتاجية  إذ أ  املشكلة ليست يف إجياد مقايي 

حاجات القياس للزوايا املختلفة لإلنتاجية. إذ ترى نف  املنظمة أنه على الباحث استخدام أساليب القياس اليت 
( أنه من بني أهم املتايري احلديثة لقياس اإلنتاجية 1128تتناسب مع أهداف وظروف حبثه. كما جيد منتصر )
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ري املتتلقة بأداء املقظف واليت تقاس أساسا باالعتماد على مدخلني األول كمي يتمثل يف القحدات هي تلك املتاي
املنتجة أو ساعات التمل الفتلية. والثاين كيفي ويتمثل يف سلقك املقظف يف وظيفته ومدى التزامه بأداء املهام 

مهته يف أجناز األعمال الالزمة وكذلك درجة املقكلة إليه إضافة إىل سلقكه مع زمالئه ورؤسائه ومدى تتاونه ومسا
أنه من بني أهم املداخل املستتملة لقياس  التمل. ومن زاوية أخرى يرى شتال محاسه ورغبته يف إمتام وتطقير 

إنتاجية املقظف هق مدخل ساعات التمل الفتلية إذ أنه يتك  الققت الفتلي الذي يقضيه املقظف يف خلق 
يستثين أوقات الراحة واإلجازات واليت قد ال تستثنيها مداخل أخرى حلساب إنتاجية القيمة  إضافة إىل أنه 

. وعلى (1122)شتال    املقظف كما أهنا ميكن أ  تأخذ باحلسبا  استتداد املقظف للتمل ساعات إضافية
اعات التمل هذا األساس سنتتمد لقياس إنتاجية املقظفني سبتة عبارات حيث أ  الثالثة عبارات األوىل تقي  س

 الفتلية واألربتة عبارات األخرية تقي  الثقافة التنظيمية للمقظفني وذلك كما يلي:

 ما عدد ساعات التمل اليت تتتقد أنك تتملها فتليا؛ -

 تستغل ساعات تقاجدك بالتمل بأفضل كيفية؛ -

 مستتد للتمل ساعات إضافية؛ -

 بالتمل؛ تتتاو  مع زمالئك يف التمل كلما طرأت مشكلة خاصة -

 تبذل جهدا يف إجياد أفكار جديدة وتطقير أسلقب التمل؛ -

 عالقتك مع رؤسائك يف التمل؛ -

 عالقتك بزمالئك يف التمل. -

II.2 .منتجات المؤسسةل الجودة المدركةالعالمة التجارية على  تأثير 
ه املنتجات تتد اجلقدة املدركة ملنتجات وخدمات املؤسسة من املؤشرات األساسية لتنافسية هذ

 ستهلك.وسنتناول فيما يلي مفهقم اجلقدة املدركة للمنتج وأهم متايري قياس هذه اجلقدة من وجهة نظر امل
II.1.2مت تتريف اجلقدة املدركة على أهنا حكم تقييمي للمنتج : للمنتجات . مفهوم الجودة المدركة

تهلك وبني تققتات هذا األخري قبل جتربة قارنة بني ما حيققه من منافع للمساملمن طرف املستهلك من خالل 
(  فإذا كانت املنافع احملققة أكرب من التققتات كانت اجلقدة Grace-Blanche, 2009, p. 145املنتج )

من هذا املنطلق جند أ   .ات اخنفضت اجلقدة املدركة للمنتجاملدركة مرتفتة وإذا كانت املنافع احملققة أقل من التققت
(  حىت أ  بتض الباحثني Ngobo, 1997مفهقمها كثريا من مستقى رضى املستهلك )اجلقدة تقرتب يف 

-3والشكل رقم ) يرو  أ  اجلقدة املدركة للمنتج تتد التامل األساسي يف زيادة رضى املستهلك عن هذا املنتج.
 ( مفهقم اجلقدة املدركة ملنتجات املؤسسة.21
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 تج: الجودة المدركة للمن(12-3) الشكل
 من إعداد الباحث.المصدر: 

يتضح من الشكل السابق أ  اجلقدة املدركة هي حاصل طرح املنافع املتققتة قبل استهالك املنتج من املنافع 
احملققة بتد استهالكه  فإذا كانت نتيجة هذه التملية إجيابية سيتقلد شتقر بالرضى لدى املستهلك مما يدفته إىل 

 يل القالء للتالمة التجارية للمؤسسة والتك  صحيح.تكرار عمليات الشراء وبالتا

II.2.2اتفق متظم الباحثني يف جمال اجلقدة أ  أفضل مدخل : للمنتجات . قياس الجودة المدركة
(  من هذا املنطلق سنتتمد 1124)بقعبد اهلل   لذلكهق ذلك املتتمد على املستهلك كمصدر أساسي  هالقياس

ففي هذا السيا، وضع  .وجهة نظر املستهلك أي اجلقدة املدركة من قبل املستهلكيف حبثنا على قياس اجلقدة من 
-Jeanبتض الباحثني متايري أساسية ميكن االعتماد عليها لقياس اجلقدة املدركة من قبل املستهلك  أمهها )

Louis, 2006, p. 21): 
 تصميم املنتج وجقدة التتبئة والتغليف؛ -

 جقدة التصنيع؛ -

 مصداقية املنتج؛مقثققية و  -

 جقدة األداء ومالءمة االستخدام؛ -

 مدة حياة املنتج؛ -

 جقدة اخلدمات والتالقات؛ -

 صقرة التالمة املدركة؛ -

حيث يتم تكييف هذه املتايري مبا يتقافق مع خصائص املنتج وخصائص املستهلك ليتسىن قياس اجلقدة 
دركة بتد ملمقس أي أنه مادي أكثر منه متنقي فإ  التالمة وباعتبار اجلقدة امل بكيفية عملية. هاملدركة من قبل

التجارية تستمد جقدهتا املدركة أساسا من جقدة املنتجات اليت حتملها وباعتبار أ  أهم أبتاد جقدة املنتجات هي 
قدة جقدة التصميم وجقدة التصنيع والرتكيب وأداء هذه املنتجات مقارنة بالتققتات  فإننا سنتتمد يف قياسنا جل

 على التبارات التالية: للمنتجاتاملدركة 

 ( ذات تصميم جيد؛xمنتجات التالمة ) -

 ( ذات جقدة تركيب وتصنيع جيدة؛xمنتجات التالمة ) -

املنافع احملققة بتد 
 استهالك املنتج

اجلقدة املدركة 
 للمنتج

املنافع املتققتة قبل 
 استهالك املنتج
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 ( مع تققتايت.xيتقافق أداء منتجات التالمة ) -

II.3للعالمة التجارية . القيمة المدركة 
رض شرائها فقط  بل يشرتوهنا لتلبية حاجاهتم ورغباهتم لغ املنتجات والتالمات التجاريةال يشرتي الناس 
حاجات ورغبات املستهلكني إال إذا كانت ذات قيمة بالنسبة هلم  التالمة التجاريةعلى اختالفها ولن تليب 

 وبالتايل فالقيمة املدركة تساهم يف الرفع من تنافسية منتجات املؤسسة وبالتايل يف تنافسية املؤسسة.
II.1.3القيمة املدركة من قبل املستهلك هي مطابقة ما : للعالمة التجاريةالقيمة المدركة  . مفهوم

يدفته من جهد ووقت وتكاليف وما حيصل عليه من منافع وهذه القيمة تترف عند الكثري من الباحثني بالقيمة 
ليت تتشكل لدى أي القيمة ا .(Negro, Habib, 2011االقتصادية أو التبادلية املدركة من قبل املستهلك )

التالمة  هقل على هذوبني ما يدفته للحص مادية ومتنقيةاملستهلك جراء مقارنته بني ما حيصل عليه من منافع من 
ركة من قبل املستهلك والتك    حيث أنه كلما كانت نتيجة هذه املقارنة إجيابية كلما ارتفتت القيمة املدالتجارية
 (.23-3رقم )كما هق مقضح يف الشكل  صحيح

 

 

 

 من قبل المستهلك للعالمة التجارية : القيمة المدركة(13-3)الشكل 
Source : Kotler P. et al., (2012), Marketing Management, 14éme édition, édition Pearson, 

Paris, France, p. 149. 

ليت خيتارها على أساس القيمة اليت تقفرها له  ار  ويفاضل بني التالمات التجارية اأ  املستهلك يق إذ
تتشكل هذه القيمة جراء مقاطتة التكاليف الكلية اليت يتحملها يف سبيل احلصقل على التالمة التجارية 
واستهالكها واملتمثلة يف التكاليف املالية  النفسية  تكاليف الققت واجلهد والقيمة الكلية املتحصل عليها من 

ة واليت تتكق  بدورها من قيمة مادية تتمثل يف قيمة املنتج وقيمة اخلدمات وقيمة متنقية تتمثل يف التالمة التجاري
 املتامالت وصقرة التالمة التجارية. فتلى أساس هذه القيمة خيتار املستهلك التالمة التجارية اليت سيققم بشرائها

من تققتاته فسيكق  لديه ميل كبري إىل إذا كانت القيمة املدركة يف نف  مستقى أو أعلى  ومن جهة أخرى
التتامل مع تلك التالمة التجارية جمددا  أما إذا ما كانت القيمة املدركة أقل من تققتاته فمن النادر أ  يشرتي 

 ا إذا ما تقفرت لديه بدائل أخرى.تلك التالمة جمدد

II.2.3 ركة فقد مت وضع بتض مثلها مثل اجلقدة املد: للعالمة التجارية. قياس القيمة المدركة
 املؤسسة ميكن ذكر أمهها فيما يلي: للتالمة التجاريةاملتايري ميكن االعتماد عليها لقياس القيمة املدركة 

 قيمة املنتج

 قيمة اخلدمات

 املتاملة

 التكاليف النفسية صقرة التالمة

 تكاليف اجلهد

 تكاليف الققت

 التكاليف املالية

 مة المدركة من قبل المستهلكالقي

 القيمة الكلية التكاليف الكلية
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مقارنة باملنتجات املنافسة بافرتاض ثبات التكاليف  التالمة التجاريةققها حتاملنفتة اليت  -
(Mzoughi et al., 2006, p. 10؛) 

 ؛(Mzoughi et al., 2006, p. 10 ة املنتجاتالزوج أستار / جقد -

 مع التققتات؛ التالمة التجارية واملنتجات اليت حتملهامقارنة أداء  -

 من وقت وجهد وتكاليف. اما يدفع فيه التالمة التجاريةمدى استحقا،  -

ية للتالمة تتد استمرار للجقدة املدركة للمنتج يضاف إليها بتد الصقرة الذهنجند أ  كل هذه املتايري 
وبناءا عليه فالقيمة املدركة للتالمة التجارية ترتفع كلما شتر املستهلك أ  ما  .التجارية وبتد التكاليف الكلية

حيصل عليه من منافع ومزايا من هذه التالمة يفق، ما يتحمله من تكاليف مادية ومتنقية لقاء احلصقل عليها 
 كة للتالمة التجارية على التبارات التالية:وعلى هذا األساس سنتتمد لقياس القيمة املدر 

 ( وإ  كانت أغلى من التالمات األخرى؛xأشرتي عالمة ) -

 ( احتياجايت بأفضل كيفية؛xتليب عالمة ) -

 ( ما أدفته من وقت وجهد وتكاليف لقاء احلصقل عليها.xتستحق عالمة ) -

II.3.3 المؤسسة )الجودة المدركة والقيمة . دور العالمة التجارية في الرفع من تنافسية منتجات
يفاضل املستهلك بني خمتلف املنتجات على أساس املنفتة اليت يتحصل عليها وبتتبري أمشل على أساس : المدركة(

القيمة اليت يتحصل عليها ويدركها من خالل اقتناء منتج متني بتالمة متينة وباعتبار أ  القيمة املدركة متغري 
ا للتأثري الذي ترتكه يف للتالمة التجارية دور كبري يف الرفع من هذه القيمة املدركة نظر  نفسي لدى املستهلك فإ 

فالتالمة التجارية جتتل املستهلك يدرك املنتج بقيمة أعلى وجبقدة أكرب وجتتله مستتد لدفع ستر أعلى  ته.نفسي
ملنافسة  من جهة أخرى فإ  للحصقل على ذلك املنتج ولق كا  متماثال يف خصائصه املادية مع املنتجات ا

اخلصائص املادية والقظيفية للمنتجات ال تكفي لقحدها لبناء جقدة وقيمة مدركة كبرية لدى املستهلك  ذلك 
أكثر على التالمة باعتبار أ  هذه اخلصائص سهلة التقليد من طرف املنافسني مما جيرب املؤسسات االعتماد 

هلذا السبب جند أ  الكثري  .مدركة كبرية ملنتجاهتا جقدة وقيمةخللق  يةوباألحرى صقرة التالمة التجار  التجارية
د جند بتض التالمات تضاهيها ( هي أفضل سيارة يف التامل رغم أننا قMercedesيتتقد أ  سيارة مرسيدس )

 ارية.املادية بل وقد تتفق، عليها يف ذلك وهذا راجع إىل ما يسمى بالقيمة املدركة للتالمة التج هاخصائصيف 

IIIلها موعلى والئه التخاذ قرار الشراء يناستعداد المستهلك . تأثير العالمة التجارية على 
 أثبتت التديد من الدراسات التسقيقية املتتلقة بالتالمة التجارية يف إطار سلقك املستهلك أ :

رة الذاتية املثالية اليت املستهلك خيتار التالمة التجارية اليت تتقافق مع صقرته الذاتية عن نفسه والصق  -
 ؛(Audrey, 2008, p. 177) يريد أ  يكقهنا
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 ,Keller) التالمة التجارية تؤثر على سلقك املستهلك الشرائي وعلى والئه ملنتجات املؤسسة -
1998 ; Aaker, 1991). 

ك  على تنافسية وهق ما ينت ةالشرائي قراراتهعلى نفسية وسلقك الفرد وبالتايل على  تؤثر لتالمة التجاريةفا
املؤسسة من خالل حصتها السققية  فكلما اشرتى الناس عالمة املؤسسة أكثر كما ارتفتت احلصة السققية 

 للمؤسسة وزادة تنافسيتها.

III.1 .السلوك الشرائي للمستهلك 
 عادة ما يتم التطر، يف الدراسات التسقيقية إىل السلقك الشرائي للمستهلك حتت مظلة سلقك املستهلك 
هذا املصطلح مت دراسته من وجهات نظر اقتصادية  اجتماعية  نفسية وأنثروبقلقجية حيث سامهت هذه 

سلقك املستهلك مبختلف املصطلحات واملتغريات اليت تتحكم فيه وحتدده  دراسة التخصصات يف إثراء
(Ladwein, 2003, p. 18حيث اتفقت يف متظمها على أنه ذلك السلقك الذي يققم به األ  ) فراد

 لغرض استهالكهم املنتجات واخلدمات اليت يتققتق  منها أهنا تشبع حاجاهتم ورغباهتم.
على أنه النمط الذي يتبته املستهلك يف سلقكه  (98  ص. 1111) طلتت عبد احلميد فقد عرفه

كما  ورغباته.للبحث أو شراء أو استخدام أو تقييم السلع واخلدمات واألفكار اليت يتققع منها أ  تشبع حاجاته 
عرفته امليناوي بأنه جممقعة من التصرفات اليت تتضمن شراء واستخدام السلع واخلدمات وتشمل أيضا القرارات 

  فنالحظ أ  املختصني يتفقق  بأ  سلقك (21  ص. 2995)امليناوي   اليت تسبق وحتدد هذه التصرفات
د االستهالك مرورا باالستهالك الفتلي للمنتجات أو املستهلك ميتد من مرحلة ما قبل االستهالك وصقال إىل ما بت

ومع تطقر األساليب التسقيقية وارتقاء مستقيات املتيشة أصبحت اجملتمتات استهالكية  اخلدمات أو األفكار.
املستهلك أصبح يستهلك ألسباب عقالنية أحيانا وألسباب غري عقالنية يف الكثري من احلاالت  أ  بامتياز  فنجد

(Tatiana, 2014, p. 05 مما يققدنا إىل االستنتاج أ  عقامل إضافية تؤثر على القرارات الشرائية  )
 للمستهلك غري تلك املتتلقة باحلاجات والرغبات املادية الفتلية.

III.1.1يف  للمستهلك ميكن تلخيص السلقك الشرائي: . مراحل السلوك الشرائي للمستهلك
املرحلة األوىل والشر  األساسي للقيام بالسلقك (. حيث أ  24-3م )رقيف الشكل  كما هق مبنيمخسة خطقات  

الشرائي هق وجقد حاجة غري مشبتة لدى املستهلك وهق ما ميثل مشكلة بالنسبة له تتطلب حال يتم من خالل 
ية  املراحل األربتة الالحقة  هذه احلاجة قد تكق  فسيقلقجية كالشتقر باجلقع أو التطش مثال وقد تكق  سيكقلقج
كاحلاجة إىل االنتماء إىل طبقة اجتماعية ما من خالل شراء عالمة جتارية متينة وهق ما يربز تأثري التالمة التجارية 

 للمستهلك. ةالشرائي اتعلى القرار 
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 للمستهلك احل للسلوك الشرائيمر : (14-3)الشكل 
Source : Fanny P., (2013), Les mécanismes qui guident le comportement du 

consommateur et comment les comprendre pour augmenter ses ventes, Edition The 

Consumer Factor, France, p. 23. 

بالنسبة ملرحلة البحث عن املتلقمات فإ  املستهلك يلجأ إىل خمتلف املصادر املتاحة لتقفري املتلقمات اليت 
راء  كتجاربه السابقة مع منتجات أو عالمات متينة تليب نف  احلاجات  جتارب تساعده على اختاذ قرار الش

األشخاص املقربني منه واملؤثرين على قراره  األنشطة اإلعالنية والرتوجيية اليت تققم هبا املؤسسات  شخصية وصقرة 
عليها املستهلك  اليت يتتمد  إضافة إىل خمتلف املصادر  تتترب مصدرا جد مهما للمتلقماتالتالمة التجارية واليت
املرحلة الثالثة تتمثل يف تقييم البدائل واحللقل أي التالمات التجارية واملنتجات املتاحة  جلمع املتلقمات.

 وعادة ما يتتمد املستهلك يف ذلك على القيمة كأداة أساسية للتقييم. تهلك يف حدود إمكانياته املتقفرةللمس

ات ويقيمها يتخذ قرار شراء عالمة جتارية متينة يتققع منها أو تقفر له أفضل بتد أ  جيمع املستهلك املتلقم
وذلك يف املرحلة الرابتة وحتت تأثري التديد من  وأفضل قيمة مقارنة بالتالمات األخرى ورغباته إشباع حلاجاته

 التقامل سنراها الحقا.

ستهلك مستقى اإلشباع القظيفي والنفسي املرحلة اخلامسة تسمى مبرحلة سلقك ما بتد الشراء وفيها يقيم امل
الذي حققته له تلك التالمة التجارية  فإذا كا  مستقى اإلشباع أقل من املتققع فسيؤثر ذلك على الصقرة الذهنية 
املدركة للتالمة التجارية لديه وإذا كا  مستقى اإلشباع يساوي أو أكرب من املتققع فسيقلد ذلك لديه والء للتالمة 

ونشري أنه إذا كا  املستهلك عبارة عن مؤسسة فمراحل السلقك الشرائي تتتقد أكثر وتدخل فيها  .التجارية
 ,Rogerمتغريات كثرية كمركز الشراء  اسرتاتيجيات الشراء  اسرتاتيجيات التفاوض  البيئة التنافسية )

François, 2007, pp. 23 – 59سي.(  فيصبح للتالمة التجارية دور وظيفي أكثر منه نف 

III.2.1 قسم متظم الباحثني التقامل : ينللمستهلك ةالشرائي القراراتثرة على . العوامل المؤ
 :يليللمستهلك إىل داخلية وخارجية كما  ةالشرائي القراراتاملؤثرة على 

 (  حيث أ :2995تنقسم بدورها إىل نفسية وشخصية )ماهر   العوامل الداخلية: أوال:

 التترف على احلاجة )املشكلة(

 البحث عن املتلقمات

 تقييم البدائل واحللقل

 اختاذ قرار الشراء

 سلقك ما بتد الشراء
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إجياز التقامل النفسية يف التناصر التالية: احلاجات  الدوافع  اإلدراك   ميكنالعوامل النفسية:  -1
 التتلم  املتتقدات واملقاقف.

تتمثل أهم التقامل الشخصية املؤثرة على السلقك الشرائي للمستهلك يف العوامل الشخصية:  -2
 ية ومستقى الدخل.التمر  اجلن   الطبقة االجتماعية  الشخصية والصقرة الذاتية  احلالة االقتصاد

 تنقسم إىل أربتة أنقاع هي:العوامل الخارجية:  ثانيا:

تترف الثقافة على أهنا جممقعة متقدة من الرمقز واحلقائق املتقلدة يف اجملتمع  العوامل الثقافية: -1
(  كما تتنقع 212  ص. 1111)طلتت   واليت تنتقل من جيل إىل أخر كأساس حمدد ومنظم للسلقك اإلنساين

لثقافة من أصلية وفرعية ويقصد بالثقافة الفرعية تلك اليت تداخلت وتتايشت مع ثقافة اجملتمع األصلية ألسباب ا
 (.92  ص. 1112خمتلفة )عبيدات  

عادة ما يقصد بالتقامل االجتماعية الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها العوامل االجتماعية:  -2
الطبقة االجتماعية على أهنا عبارة عن تقسيم يتصف  (85  ص. 2995) املستهلك وعرف إمساعيل السيد

وقد أثبتت الدراسات النفسية  .بالدوام النسيب جملمقعة من األقسام املتجانسة اليت ينتمي إليها األفراد أو األسر
يها أو والتسقيقية أ  املستهلك يستهلك وفق الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها أو اليت حي  نفسه ينتمي إل

 يتمىن أ  ينتمي إليها ووفق هذا األساس خيتار التالمات التجارية اليت يشرتيها.

املتطيات املتتلقة باحلالة االقتصادية للبلد أو املنطقة  هي بالتقامل االقتصاديةالعوامل االقتصادية:  -3
 على التالمات التجارية اليت خيتارها. اليت يتيش فيها الفرد  فهي تؤثر على امط استهالكه وقراراته الشرائية وبالتايل

تؤثر التقامل التسقيقية بققة على سلقكيات األفراد الشرائية ويقصد العوامل التسويقية والموقفية:  -4
لألفراد  ةالشرائي القراراتبالتقامل التسقيقية خمتلف األنشطة التسقيقية اليت تققم هبا املؤسسات للتأثري على 

واملمارسات التسقيقية أ  أكثر ما يؤثر على القرارات االستهالكية لألفراد هي  وأكدت خمتلف الدراسات
اسرتاتيجيات االتصال مبفهقمها القاسع اليت تتتمدها املؤسسات  هذا من جهة ومن جهة أخرى وبدرجة أكرب 

لدى املستهلك   هلا التالمة التجارية أو باألحرى ققة التالمة التجارية متمثلة أساسا يف الصقرة الذهنية املدركة
أما التقامل املققفية فيقصد هبا حالة  يتذكر ويسرتجع التالمة التجارية.ومدى قدرهتا وفتاليتها يف جتل املستهلك 

الشرائي وهي تؤثر كذلك على قرارات املستهلك وبالتايل على التالمات  القرار اختاذالفرد والبيئة احمليطة به حلظة 
 التجارية اليت خيتارها.

III.2تأثير العالمة التجارية على استعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراء . 
لمستهلك من خالل ارتباطها بشخصيته وتأثريها على صقرته ل القرارات الشرائيةتؤثر التالمة التجارية على 

يف الطبقة واملكانة  الذاتية وإدراكه لنفسه  فالتالمة التجارية جتتل املستهلك يرى نفسه كما حيب يف اجملتمع وتضته
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اليت يتمناها وهلذا السبب خيتار الناس عالمات جتارية متينة دو  غريها وسنحاول فيما يلي عرض الكيفية اليت تؤثر 
 هبا التالمة التجارية على القرارات الشرائية للمستهلك.

 Contactنقا  التماس )مقاربة نقاط التماس بين المستهلك والعالمة التجارية:  .111.1.2
Point متثل كل أماكن ونقا  االلتقاء مبفهقمها القاسع بني املستهلك والتالمة التجارية مهما اختلف شكل )
(  حيث the Support( )Fabien, Claire, 2013, p.16( واحلامل )the Formeااللتقاء )

ني حقل التالمة التجارية  رأي وهبذا املفهقم فإ  كل مكاملة هاتفية بني بني املستهلك ورجل البيع  أراء املستهلك
شخص قريب من املستهلك حقل التالمة التجارية  إشهار يراه املستهلك يف التلفاز أو اإلنرتنت أو يف الصحف 

 واجملالت تتترب نقا  متاس بني املستهلك والتالمة التجارية.
املتمثل يف قنقات االتصال  يالتقليدمقاربة نقا  التماس تتترب مفهقم حديث وأكثر دقة وفتالية من املفهقم 

الكالسيكية  حيث أ  نقطة بيع مثال تتترب يف املفهقم الكالسيكي وسيلة اتصال واحدة بينما تترب باملقاربة 
 احلديثة عن التديد من نقا  التماس بني املستهلك والتالمة التجارية اليت بإمكا  املؤسسة االعتماد عليها للتأثري

أ  التديد من املؤسسات  Gaillard (1119)إذ ويف هذا الشأ  ترى . لمستهلكعلى القرارات الشرائية ل
طقرت أساليب حديثة لتققع سلقك املستهلك والتأثري عليه يف الققت املناسب باستتمال نقا  التماس وهق ما 

 مها:أما بالنسبة ألنقاع نقا  التماس فقد قسمها الباحثق  إىل نقعني أساسيني   يسمى بالتسقيق السلقكي

متمثلة يف القسائل الرقمية )مقاقع اإلنرتنت  مقاقع التقاصل االجتماعي   نقاط التماس الحديثة: -1
 تطبيقات اهلقاتف الذكية( وهي يف تطقر مستمر وتتترب جد فتالة للتأثري على القرارات الشرائية للمستهلك؛

ق  الصحف واجملالت  التسقيق تنقسم إىل إشهارية )التلفاز  الرادي نقاط التماس الكالسيكية: -2
وتستغل  ضرورية وال ميكن االستغناء عنها.املباشر( ومادية )املنتجات  نقا  البيع  رجال البيع  املقظفني( وهي 

املؤسسات نقا  التماس باختالف أنقاعها بني املستهلك والتالمة التجارية للتأثري على قراراته الشرائية وتلجأ يف 
 ىل التسقيق احلسي لتحقيق ذلك.الكثري من احلاالت إ

استعداد المستهلك  تأثير المكون المعرفي والنفسي )الوجداني( للعالمة التجارية على .111.2.2
املكق  املتريف للتالمة التجارية هق جممقعة املتارف املكتسبة واملرتاكمة لدى املستهلك حقل : التخاذ قرار الشراء

باملنافع اليت حتققها التالمة للمستهلك وهي تندرج يف دراسات سلقك املستهلك التالمة التجارية واملتتلقة أساسا 
قد أثبتت التديد من الدراسات التسقيقية أنه تقجد عالقة إجيابية )ذات داللة إحصائية( بني ف حتت نظرية التتلم.

 التجارية تلك التالمةلاملكق  املتريف اخلاص بالتالمة التجارية وبني السلقك الشرائي للمستهلك 
(Dominique, Ghislaine, 2002, p. 48 أي أ  املتارف املرتاكمة لدى املستهلك حقل منافع  )

التالمة التجارية )القظيفية والنفسية( واحملصلة من خمتلف مصادر املتلقمات للمستهلك تؤثر على اختياره لتلك 
 التالمة التجارية دو  التالمات املنافسة.
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سي للتالمة التجارية فيتمثل أساسا يف اجتاهات ومقاقف املستهلك حنق التالمة وبالنسبة للمكق  النف
التجارية وتندرج يف دراسات سلقك املستهلك حتت نظرية االجتاهات وقد تطر، باحثقا علم النف  االجتماعي 

الدراسات حيث تبني من خالل خمتلف  ائي للمستهلك قبل باحثي التسقيق.يف السلقك الشر  النفسيلدور املكق  
ويكق  أكثر  الشرائي على هذا األساس يتخذ قرارهأ  املستهلك صاحب االجتاه اإلجيايب حنق عالمة جتارية متينة 

(  فاملؤسسات Dominique, Ghislaine, 2002, p. 50) استتدادا لشراء تلك التالمة التجارية
مستهلكني من خالل التديد من األنشطة حتاول خلق اجتاهات إجيابية حنق عالماهتا التجارية للتأثري على لل

التسقيقية كرعاية التظاهرات االجتماعية والرياضية  التمل كصديقة للبيئة وغريها من األنشطة اليت جتتل اجتاهات 
 املستهلكني حنق التالمة التجارية إجيابية.

 استعدادالعالقة شخصية العالمة التجارية / شخصية المستهلك وأثرها على  .111.3.2
اتفقت متظم الدراسات التسقيقية أ  الشخصية املدركة للتالمة التجارية تؤثر  :المستهلك التخاذ قرار الشراء

على اختيار املستهلكني هلا كما أكدت دراسات علم النف  أ  املستهلك يشرتي التالمات التجارية اليت يراها 
من  ات الشخصية اليت تتقافق مع شخصيته.مناسبة لشخصيته  أي أ  املستهلك يشرتي التالمات التجارية ذ

جهة أخرى فإ  املؤسسات أصبحت تبحث عن سبل جديدة للتأثري على القرارات الشرائية للمستهلكني وخلق 
(  Jean-Michel, 2001, p. 02القالء لديهم غري السبل القدمية املتمثلة يف اخلصائص املادية للمنتج )

 دفتهانة وطقيلة األمد مع املستهلك نظرا لسهقلة تقليدها وعدم صالبتها  مما اليت أثبتت قصرها يف خلق عالقة متي
 إىل التمل على بناء شخصيات ققية لتالماهتا التجارية لتحقيق ذلك.

 ققية وقد أثبتت الدراسات أنه من بني أفضل القسائل اليت ميكن أ  تتتمد عليها املؤسسة لبناء شخصية
هي اعتماد املشاهري وقادة الرأي وإظهارهم كمستهلكني  املستهلكنيتأثري على لتالمتها التجارية تساهم يف ال
ميثلق  شخصيات  همباعتبار ( Wysong et al., 2001, pp. 512 – 518وكسفراء للتالمة التجارية )

ر على وعمقما فإ  أبتاد شخصية التالمة التجارية اليت رأيناها سابقا تؤث. ية بالنسبة للتديد من املستهلكنيمثال
  مثال ذلك أ  املستهلك الذي يبحث عن التجديد واإلبداع ويريد أ  يصنف يف حسب نقع شخصية املستهلك

اجملتمع كشخص ديناميكي ومتجدد يبحث عن التالمات التجارية اليت يغلب على شخصيتها بتد اإلثارة 
 (  ومنه خنلص إىل النقا  التالية:Hirschman, 1980, p. 283والتجديد )

 شرتي املستهلك التالمات اليت تتقافق شخصيتها مع شخصيته أو مع شخصيته املثالية؛ي -

 يتأثر املستهلك بالتالمات التجارية اليت حتمل أبتاد تتناسب مع أبتاد شخصيته؛ -

من بني أهم القسائل لبناء شخصية عالمة جتارية تتقافق مع شخصيات املستهلكني املستهدفني هي  -
 أو مشاهري يرى فيهم املستهلكني شخصيات مثالية.اعتماد قادة رأي 
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من خالل  استتداد املستهلك الختاذ قرار الشراءوعمقما تستتمل املؤسسات عالماهتا التجارية للتأثري على 
( Notorietyأ  تتمل أوال على جتل عالمتها التجارية متروفة وقابلة للتذكر ) التديد من األساليب  أمهها

 أكدت(  كما Benoit, 2000, p. 70ملتروفة وغري القابلة للتذكر عادة لن يتم اختيارها )أل  التالمة غري ا
نف    الدراسات أ  عدد الروابط اليت يصنتها املستهلك يف ذهنه عن التالمة التجارية يؤثر إجيابا على تذكرها

بتد أ  جتتل و  (.Korchia, 2001ستقى الفضقل الذي حتمله التالمة للمستهلك )مل الشيء بالنسبة
صقرة ذهنية تسمحا  هلا بأ  تكق  مفضلة من قبل للتذكر تتمل على إعطائها  املؤسسة عالمتها التجارية قابلة

 املستهلك مقارنة بالتالمات األخرى حلظة اختاذ قرار الشراء.

فإ  املؤسسات تستتمل ما يسمى باإلعال  يف نقطة البيع الذي يتتمد على خلق جق  إضافة لذلك
(  كما يستتمل لغرض تذكري املستهلك Fady et al., 2007) أو خدمة متينة ومثري للرتويج ملنتج جذاب
أ  نقطة البيع  Sanchez (1119)و Richardيرى كل من  إذ .التجارية حلظة اختاذ قرار الشراءبالتالمة 

جذابة وممتتة لكنها ليست  اهيث أ  املستهلك قد جيداليت ال تغري املستهلك لشراء املنتج ال تتترب نقطة بيع ح
( تتبادر إىل ذهن املستهلك كلما Hot Brandففي هذا االجتاه يرى البتض أنه تقجد عالمات ساخنة )  مغرية

( نادرا ما تتبادر إىل ذهن املستهلك يف هذه املرحلة Cold Brandقرر القيام بتملية الشراء وعالمات باردة )
(Augustin, 2006, p. 126أي أنه ع  ) لى املؤسسة أ  تتمل على زيادة مستقى تردد عالمتها التجارية

 استتداده لشرائها.لك للتأثري على يف ذهن املسته

جند أ  التديد من الباحثني طقروا بتض النماذج اليت  الختاذ قرار الشراء نياستتداد املستهلكوبالتقدة إىل 
ي ما تسمى بالنماذج متتددة األبتاد للقرار الشرائي يف هذه املرحلة وه نيتدرس التقامل املؤثرة على املستهلك

(Purchase Decision Multidimensionnel Models( )Heath et al., 1995 واليت )
يف هذا االجتاه يرى و  تكقين هذا االستتدادترى يف جمملها أ  خصائص وظيفية ومتغريات عملية تدخل يف 

Ladwein (1113أنه يف هذه املرحلة ) تتمثل هذه املتغريات أساسا يف درجة تلبية التالمة  رار الشراء()اختاذ ق
اجتاهات حلاجات املستهلك وقدرهتا على حل مشاكله  أدائها التام  التالقة جقدة / ستر  إضافة إىل  التجارية

 Nguyenكما خلص كل من   تلك التالمة وإدراكه جلقدهتا وقيمتها مقارنة بالتالمات األخرى. املستهلك حنق
( يف دراستهما للتقامل املؤثرة على القرارات الشرائية للمستهلكني إىل مخسة عناصر هي 1124) Gizawو

األنشطة التسقيقية املتتلقة بالتالمة التجارية )االتصاالت التسقيقية والكلمة املنطققة(  اجلقدة والقيمة املدركة 
مدى استتداد املستهلك الختيار عالمة ما دو   للتالمة التجارية  اجتاهات املستهلك حنق التالمة التجارية 

استتداد وعلى هذا األساس سنتتمد لقياس  أخرى  إضافة إىل التقامل الدميغرافية واالجتماعية للمستهلك.
 لتالمة التجارية على التبارات التالية:الختاذ قرار شراء ا نياملستهلك

 ت املنافسة؛( احتياجايت أفضل من التالماxتليب منتجات التالمة ) -
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 ( تتك  جقدهتا؛xأستار منتجات التالمة ) -

 (؛x( سأشرتي التالمة )yعندما أحتاج إىل منتج ) -

 ( وأوصي هبا لآلخرين.xأحب التحدث عن منتجات ) -

III.3. للعالمة التجارية ينوالء المستهلك 
هقدها إىل  تتد املؤسسات تستى إىل كسب عمالء جدد فقط  بل أصبحت تقجه جزء كبري من جمل

سنرى فيما يلي ماهية القالء . و الء لدمي اجتاه عالمتها التجاريةاحملافظة على عمالئها احلاليني أي خلق نقع من الق 
للتالمة التجارية وأمهيته  مراحل تشكل القالء لدى املستهلك  مستقياته  مقاربات دراسة القالء للتالمة التجارية 

 قالء للتالمة التجارية.والتناصر املكقنة واملؤثرة على ال
III.1.3. القالء لغة هق القرب والدنق والشتقر باالنتماء لشيء متني )السرحا ؛ : تعريف الوالء

(  بينما اصطالحا فيتين جممقعة املشاعر واألحاسي  اإلجيابية املتمثلة يف حب وتفضيل 42  ص. 1113قظام  
 (.81ص.   1115ونصرة شيء أو مقضقع متني )الكراسنة وآخرو   

متينة وحيدث  جتارية أما من وجهة نظر تسقيقية فالقالء هق شتقر املستهلك باالنتماء ملؤسسة أو عالمة
نتيجة لالسرتاتيجيات اليت تتتمدها املؤسسة خللق رابط متني بينها وبني املستهلك هبدف جذبه مث احملافظة عليه 

(Rochefort, 2005, p. 07).  السلقك الشرائي املتتمد )غري التشقائي(  أنه ذلك كما مت تتريفه على
املترب عنه يف كل مرة بنف  القرارات اجتاه مؤسسة أو عالمة أو منتج متني ويتم من خالل جممقعة من التمليات 

 ,Bennett, 2001, p. 22; Linالنفسية )القالء والتفضيل( واالستجابات احلسية )عمليات الشراء( )
2010.) 

إجيايب إما ملؤسسة أو عالمة أو منتج ويترب عنه بتكرار عمليات باجتاه  يرتجمقالء نستنتج مما سبق أ  ال
الشراء وتفضيل تلك التالمة التجارية رغم وجقد بدائل أخرى يف السق، وحيدث نتيجة لتجارب سابقة للمستهلك 

 هذا املستهلك.افظة على مع التالمة التجارية ونتيجة لالسرتاتيجيات والتمليات اليت تققم هبا املؤسسة بغرض احمل

III.2.3. تتمل املؤسسات خللق وزيادة والء املستهلكني اجتاه : أهمية الوالء للعالمة التجارية
 ملزايا التالية:ا لتحقيقعالمتها أو عالماهتا التجارية 

 احلد من تسرب املستهلكني واحملافظة على املستهلكني األكثر مردودية ألطقل فرتة ممكنة؛ -

ستهلكني جدد باالعتماد على الكلمة املنطققة وجتنب الكثري من تكاليف البحث عن جذب م -
 مستهلكني جدد إضافة إىل تتظيم مردودية املؤسسة والرفع من حصتها السققية؛

يتترب القالء للتالمة التجارية من مقانع الدخقل املهمة اليت ميكن أ  تساعد املؤسسة يف ردع املنافسني  -
 (.Porter, 1998, p. 09ل السق، )اجلدد على دخق 
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III.3.3.  3رقم )يف الشكل  هذه املراحلميكن تلخيص للعالمة التجارية: مراحل تشكل الوالء-
نالحظ أ  املستهلك غري القيل يكق  حساس للستر  بينما املستهلك القيل والذي تتشكل لديه حيث  (.28

يكق  حساس للستر  أي أنه مستتد للدفع أكثر مقابل عالقة إعجاب واندفاع حنق التالمة التجارية عادة ال 
 قفر للمؤسسة مكاسب مالية متتربة.احلصقل على تلك التالمة التجارية وهق ما يزيد من قيمة التالمة وي

 

 

 

 للعالمة التجارية مراحل تشكل الوالء لدى المستهلك :(15-3)الشكل 
Source: Wasib B. L., (2014), A conceptual framework to build brand loyalty in the modern 

marketing environment, Journal of Asian Scientific Research, Asian Economic and Social 

Society (AESS), Malaysia, p. 550. 

  إىل إذ على املؤسسة مرافقة مستهلكيها يف كل مرحلة ملساعدهتم من املرور من مرحلة ألخرى على يصلق 
 ربة.تتسسة حتقيق عقائد مالية ممرحلة القالء واالندفاع للتالمة التجارية وهي املرحلة اليت تضمن للمؤ 

III.4.3 . متر املؤسسة يف سبيل كسب والء والء المستهلكين للعالمة التجارية:  إدارةمراحل
  (.27-3رقم )  كما هق مقضح يف الشكل املستهلكني لتالمتها التجارية بثالثة مراحل

 

 

 

 

 

 

 والء المستهلكين للعالمة التجارية إدارةمراحل : (16-3)ل الشك
Source : Laethem N. V., et al., (2007), La boite à outils du responsable marketing, édition 

Dunod, Paris, France, p. 182. Adapted. 

 تلبية حاجات المستهلكين

 حاجات التميز وتقدير الذات حاجات أساسية حاجات اإلشباع والراحة

 عرض أساسي )قاعدي(

 املنتجات املناسبة

 عرض خاص )مكيف(

 ت املرافقةاخلدما

 one to oneعرض فردي 

 مستهلكني مفضلني

 المستوى األول المستوى الثالث

التسويق 
 بالعرض

التسويق 
 بالعالقات

تهلك حساس للستر  ال يفضل أي مس
 -ال يقجد والء للتالمة  –عالمة 

عالقة  –التالمة  واالندفاع اإلعجاب
 -صداقة 

مستهلك مندفع للتالمة  –القالء 
 -التجارية 

ال  –الشتقر بالرضى  مشرتي دائم  مستهلك راض  غري مستتد للتغيري
 -يقجد سبب للتغيري 

 

 الثانيالمستوى 
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لي  لديه عالقة متينة مع التالمة التجارية فإنه يبحث  بالنسبة للمؤسسة يتندما يكق  املستهلك عادف
عن تلبية حاجاته األساسية  فتتمل املؤسسة على تقفري املنتجات املناسبة له )عرض أساسي(  مث بتدها تنشأ 

 خدمات عالقة بينه وبني التالمة التجارية فيبحث عن تلبية حاجات اإلشباع والراحة فتحاول املؤسسة تقدمي
 يلالمة التجارية أي يصبح مستهلك و مرافقة )عرض مكيف( وعندما يصبح املستهلك على عالقة متينة مع الت

 يبحث عن حاجات جتتله يشتر بالتميز وتقدير الذات فتتامله املؤسسة كمستهلك مفضل )عرض فردي(.

III.5.3 . تلخيص القالء  ميكن: ية من منظور سلوكي ومنظور اتجاهيالوالء للعالمة التجار
 ,Gommansللتالمة التجارية من منظقر سلقكي على أنه القيام بتمليات إعادة الشراء لتلك التالمة )

2001, p. 45) من هنا تظهر أمهية الرضى عن التالمة التجارية وعن املنتجات اليت حتملها لتطقير القالء  
 .(Schultz, 2000, pp. 41 – 53السلقكي للتالمة التجارية )

يف حني أ  القالء االجتاهي للتالمة التجارية ميكن استنباطه من تتريف االجتاهات اليت هي استتدادات 
  ص. 2999مسبقة تلقاها املستهلك من املاضي تققده لالستجابة إجيابيا أو سلبيا اجتاه شيء ما )الصحن  

يف جممل االجتاهات اليت حيملها الفرد  (  فيمكن الققل أ  القالء للتالمة التجارية من منظقر اجتاهي يتمثل239
 حنق عالمة جتارية متينة وجتتله يفضلها عن باقي التالمات املنافسة.

لكن بالرغم من هذا فالقالء االجتاهي للتالمة التجارية ال يتين بالضرورة القيام بشراء تلك التالمة 
متينة  جتارية إجيابية حنق عالمة   أي أ  الشخص الذي حيمل اجتاهات(Reich, 2002, p. 99باستمرار  )

قد يققم بشراء عالمة جتارية منافسة العتبارات أخرى تدخل يف اختياره كالستر مثال ومن جهة أخرى فإ  قيام 
املستهلك بشراء عالمة جتارية متينة باستمرار )القالء السلقكي( ال يدل بالضرورة على والئه فقد يكق  ذلك نتيجة 

كذلك فإ  القالء االجتاهي يؤثر يف القالء السلقكي باعتبار أ   .ة مناسبة يف تلك الفرتةلتدم تقفر عروض منافس
االجتاهات تؤثر بققة يف السلقك الشرائي للفرد وبالتايل فالقالء الفتلي للتالمة التجارية يكق  نتيجة لقالء سلقكي 

 (.26-3يبينه الشكل رقم )ووالء اجتاهي كما 

 

 

 

 الثالثة للوالء للعالمة التجارية: المقاربات (17-3)كل الش
Source: Touzani M., Temessek A., (2009), Brand Loyalty, Impact of cognitive and affective 

variables, Journal of Economics and Applied Informatics, University of Galati, Tunisia, p. 

229. Adapted. 

 شراء التالمة التجارية باستمرار

 اجتاه إجيايب ققي حنق التالمة التجارية

 التجارية اجتاه إجيايب واندفاع ققي حنق التالمة

 سلقك شرائي منتظم للتالمة التجارية
 والء فعلي للعالمة التجارية

 التجارية والء اتجاهي للعالمة

 والء سلوكي للعالمة التجارية
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III.6.3 .مل يتفق الباحثق  كثريا حقل : ثرة على الوالء للعالمة التجاريةر المشكلة والمؤ العناص
املؤثرات احملددة للقالء للتالمة التجارية وبالتايل فهذه املؤثرات تقضع حسب اهلدف من كل دراسة وبالكيفية اليت 

املدركة من قبل املستهلك على القالء للتالمة التجارية مها القيمة  يؤثرا  وسنذكر أهم عنصرا ختدم البحث 
 ومستقى الرضى.
تتشكل القيمة املدركة من قبل  كما رأينا فيما سبق القيمة المدركة من قبل المستهلك: أوال:

 .بالقيمة الكلية اليت يتحصل عليهااملستهلك مبقارنة التكاليف الكلية اليت يتحملها 

ر اإلجيايب أو السليب من طرف ميكن تتريف الرضى على أنه ذلك الشتق مستوى الرضى:  ثانيا:
 واجلقدةاملستهلك بتد جتربة أو عملية استهالك ملنتج أو عالمة متينة  إذ حيدث نتيجة املقارنة بني التققتات 

حيث جند أ  املؤسسات الناجحة هتتم بصفة كبرية مبستقى رضى عمالئها  املدركة بتد التجربة أو االستهالك.
ويف سبيل الرفع من سفراء التالمة التجارية الذين  ئهممهما يف سبيل حتقيق والتد عامال وتفهم أ  هذا الرضى ي
لقياس مستقى رضى التمالء تتتمد (. و Colella, Armand, 2010, p. 07يتحدثق  عنها بإجيابية )

 املؤسسات عادة على التديد من املؤشرات من أمهها:
يسمح بقياس متدل رضى التمالء وحتليل يتتمد هذا املؤشر على االستمارات و  بارومتر الرضى: -1

 .Kotler et al., 2012, pتطقره مع الققت  كما يسمح مبقارنة مستقى الرضى بني التديد من التالمات )
  يتد هذا املؤشر من أهم املؤشرات املستتملة لقياس مستقى رضى التمالء ويتم من خالله اللجقء إىل (154

جبقدة املنتجات إذ يتم مزج أنقاع األسئلة الثالثة للحصقل على أفضل النتائج أسئلة حسية وسلقكية وأخرى متتلقة 
(Park, 2008, p. 126)؛ 

هذا املؤشر ال يقي  الرضى بصفة مباشرة وإاما يسمح مبترفة املؤشرات اليت  نسبة تسرب العمالء: -2
 ؛(Kotler at al., 2012, p. 156تدفع التمالء إىل تغيري التالمة التجارية ووز  وقيمة كل مؤشر )

يتترب مصدر متلقمات مهم للمؤسسة لقياس مستقى رضى التمالء وجقدة  معالجة الشكاوى: -3
املنتجات واخلدمات املقدمة ولزيادة فتالية هذا املؤشر على املؤسسة ضما  مستقى عال من االستجابة والتناسق 

 ؛(Thijs, Staes, 2008, p. 70لتقفري القدرة على حتليل ومتاجلة واستغالل املتلقمات )

تتتمد هذه الطريقة على النظر من زاوية املستهلك لتقييم مستقى  محاكات تجربة المستهلك: -4
 الرضى وذلك من خالل إعادة حماكات وعيش نف  التجربة اليت يتيشها املستهلك مع التالمة التجارية.

 املنتج أو اخلدمة والقادرة على تلبية املقاصفات واخلصائص املتقفرة يفو اجلقدة  الجودة المدركة: -5
 .Yee, Sidek, 2008, pحاجات ورغبات املستهلكني أي حتقيق اهلدف من استهالك املنتج أو اخلدمة )

 وهي تنتج مبقارنة أداء املنتج مع التققتات كما رأينا سابقا. (224
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ك للمستهلكني املستهدفني الصقرة الذاتية املرجقة من عملية االستهال مترفةتلى املؤسسات وعمقما ف
لتصميم عالمات حتقق هلم هذه الصقرة وتدفتهم للتتقد عليها واختيارها باستمرار وبالتايل القالء هلا  ففي هذا 

أ  املؤسسة يف حاجة للرفع من القيمة املقدمة للمستهلك جلتله ويل لتالمتها  Lehu (1113)الشأ  يرى 
مراحل هي جتل التالمة التجارية مألقفة للمستهلك  مث بناء صقرة ذهنية التجارية وذلك من خالل املرور بثالث 

جيدة عن التالمة يف ذهنه وثالثا خلق عالقة ثقة متينة بني التالمة التجارية واملستهلك وهق ما يرفع من القيمة 
هلك وإدارته هي املدركة للمستهلك عن التالمة التجارية  فيمكن الققل أ  أعلى مرحلة يف سبيل كسب والء املست

( ومن الشائع أ  تستتمل املؤسسات صقرة املستخدم One to Oneالتسقيق الشخصي مع املستهلك )
 للتالمة التجارية للتأثري على اختيار املستهلكني للتالمة وخلق القالء لديهم اجتاهها.

ت اإلجيابية حنق التالمة ومبا أ  القالء الفتلي للتالمة التجارية يتكق  من جانب نفسي يتمثل يف االجتاها
التجارية وجانب سلقكي يتمثل يف تكرار شراء هذه التالمة. فسنتتمد لقياس مستقى والء املستهلكني للتالمة 

 التجارية على التبارات التالية:

 ( عن باقي التالمات؛xأفضل عالمة ) -

 (؛xأشتر بالراحة عند اقتناء عالمة ) -

 ( من قبل؛xقمت بشراء عالمة ) -

 ( كلما أتيحت يل الفرصة.xسأشرتي عالمة ) -

حيث أ  التبارة األوىل والثانية تقي  القالء االجتاهي للتالمة التجارية والتبارة الثالثة والرابتة تقي  القالء 
 السلقكي للتالمة التجارية وتقي  التبارات األربع يف جممقعها مستقى والء املستهلكني للتالمة التجارية.
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 صة الفصلخال
نستخلص مما سبق أ  التالمة التجارية الققية هي التالمة الققية من املنظقر النفسي واملنظقر السلقكي  إذ 
أ  املنظقر السلقكي للتالمة التجارية يتمثل يف هقية التالمة التجارية وصقرهتا الذهنية املدركة عند املستهلك  

املستهلك عن عالمتها التجارية وذلك باالعتماد على اسم التالمة فاهلقية هي ما حتاول املؤسسة ترسيخه يف ذهن 
التجارية  االتصاالت التسقيقية  الرتويج  أداء املنتج  االسرتاتيجيات البيتية  الشارة والنظام املرئي للتالمة وقد مت 

وامقذج  Kapferer  امقذج Burnettتطقير ثالث اماذج أساسية لدراسة هقية التالمة التجارية هي امقذج 
Aaker أما الصقرة الذهنية املدركة للتالمة التجارية فهي ما يتلق فتليا عن التالمة يف ذهن املستهلك وفقا  

يف )خصائص املنتج   االمتيازات واخلصائص غري املادية  الفقائد احملققة  Aakerألحد عشر بتد حددهتا 
ك  أوقات وكيفية االستهالك  أنقاع املشرتين واملستهلكني للمستهلك  األستار املرتبطة بالتالمة  أماكن االستهال

للتالمة  قادة الرأي والشخصيات املرتبطة بالتالمة  شخصية التالمة التجارية  صنف املنتجات احلاملة للتالمة  
  Aakerمنافسي التالمة التجارية(  كما مت وضع ثالث اماذج لبناء الصقرة الذهنية للتالمة التجارية هي امقذج 

وهي اماذج تتىن بكيفية بناء صقرة للتالمة التجارية يف أذها  املستهلكني  Bielوامقذج  Kapfererامقذج 
 وتتتمد بصفة عامة على املنافع القظيفية واملنافع النفسية للتالمة التجارية.

شخصية التالمة  أما املنظقر النفسي للتالمة التجارية والذي ميثل اجلزء الثاين لققة التالمة التجارية هق
التجارية اليت تستى من خالهلا املؤسسة إىل إضفاء جانب بشري على عالمتها التجارية أي اسقا  أبتاد مدروسة 
لشخصية بشرية على التالمة التجارية وقد مت تناول هذا املفهقم من قبل الكثري من التديد من الباحثني  حيث 

مة التجارية وفق مخسة أبتاد هي )اإلخالص  الكفاءة  طقرت امقذج ألبتاد شخصية التال Aakerجند أ  
اإلثارة  التتقيد والصالبة(  كما يؤثر يف بناء شخصية التالمة التجارية التديد من املؤثرات قسمها البتض إىل 
خصائص مرتبطة باملنتج وأخرى غري مرتبطة به وقسمها البتض األخر إىل مؤثرات مباشرة تتمثل يف )املستتملني  

قظفني  الرئي  املدير التام واملشاهري والشخصيات اليت يتم ربطها بالتالمة( ومؤثرات غري مباشرة هي امل
)اخلصائص املرتبطة باملنتج  األستار  قنقات التقزيع  امط اإلعالنات  اجلانب املرئي للتالمة  صقرة املؤسسة 

المتها التجارية من خالل هذه املؤثرات وصقرة بلد املنشأ( حيث أ  املؤسسة تستى إىل بناء شخصية ققية لت
اهم يف التأثري على قراراته الشرائية وعلى والئه للتالمة سالستتماهلا خللق صقرة ذهنية مدركة يف عقل املستهلك ت

 التجارية وبالتايل على تنافسية املؤسسة.

قر باحلاجة  وعند احلديث عن السلقك الشرائي للمستهلك فإنه مير عمقما خبمسة مراحل هي )الشت
البحث عن املتلقمات  تقييم البدائل  اختيار البديل األفضل  القيام بشراء واستهالك املنتج وأخريا مرحلة سلقك 
ما بتد الشراء( حيث أ  التالمة التجارية تؤثر على كل مرحلة من هذه املراحل بكيفية وبدرجة متينة ويف هذا 

ماس بني التالمة التجارية واملستهلك اليت هي كل اتصال حيدث بني السيا، مت تطقير نظرية أو مقاربة نقا  الت
الطرفني يف أي مرحلة من مراحل السلقك الشرائي للمستهلك  من جهة أخرى فإ  التديد من البحثني تناولقا تأثري 
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مثل يف مجيع املكق  املتريف والنفسي )القجداين( للتالمة التجارية على سلقك املستهلك  إذ أ  املكق  املتريف مت
املتارف اليت اكتسبها املستهلك عن التالمة التجارية من خمتلف املصادر تؤثر على سلقكه الشرائي حسب التديد 
من الدراسات  كذلك فإ  املكق  النفسي املتمثل يف اجتاهات املستهلك حنق تلك التالمة تؤثر على اختياره هلا 

متريف ونفسي إجيايب حنق التالمة التجارية يف ذهن املستهلك   وهلذا السبب تستى املؤسسات جاهدة لبناء مكق 
فهذا األخري يشرتى التالمات اليت تتقافق مع نظرته لنفسة ومكانته يف اجملتمع وخيتار التالمات التجارية اليت تتقافق 

 شخصيتها مع شخصيته ومع الشخصية املثالية اليت يراها لنفسه مستقبال.

 واخلدمات اليت حتملها وللمنتجاتتالمة التجارية على املستهلك يتمثل يف والئه هلا اجلانب الثاين لتأثري ال
وللمؤسسة ككل  حيث يتشكل القالء لدى املستهلك حنق التالمة التجارية من مصدرين أساسيني مها القيمة 

لتالمة التجارية مبراحل املدركة ومستقى الرضى عن األداء القظيفي والنفسي للتالمة التجارية ومير والء املستهلك ل
مخسة تبدأ باملستهلك احلساس للستر الذي ال يفضل أي عالمة وتنتهي باملستهلك القيل املندفع حنق التالمة 
التجارية مرورا بالشتقر بالرضى واإلعجاب بالتالمة وينقسم والء املستهلك للتالمة التجارية إىل والء سلقكي يؤثر 

شرائية ووالء اجتاهي يؤثر على اجتاهاته وشتقره حنق هذه التالمة وعلى نقله مباشرة على قرارات املستهلك ال
 لرسائل إجيابية عنها تؤثر على سلقكيات األخرين.

إضافة لشخصية التالمة والصقرة الذهنية املدركة للتالمة التجارية فإ  اجلقانب املرئية للتالمة متمثلة يف اسم 
لى السلقك الشرائي للمستهلك وعلى اختياره للتالمة التجارية  حيث أ  التالمة  اللقغق والشتار تؤثر كذلك ع

ستهلك بتخزين التالمة التجارية يف الذاكرة ملا يسمحاالسم يساعد املستهلك على متييز التالمة  اللقغق 
ق  جتل املستهلك يكتالمة التجارية و واسرتجاعها عند احلاجة أما الشتار فيتمثل دوره أساسا يف الرتويج لل

ارتباطات متينة عن التالمة يف ذهنه  كذلك فإ  األلقا  اليت يتم اختيارها للجقانب املرئية للتالمة التجارية تؤثر 
 وبالتايل على اجتاهه وسلقكه حنقها. هلذه التالمةعلى إدراك املستهلك 

ت املؤسسة ذلك أ  كذلك فإ  التالمة التجارية الققية تساهم يف الرفع من القيمة املدركة ملنتجات وخدما
 .مستهلك حيصل عليها عند استهالكهاالتالمة التجارية املدركة بصفة جيدة تقفر يف حد ذاهتا قيمة إضافية لل

نف  الشيء بالنسبة للجقدة املدركة ملنتجات وخدمات املؤسسة فإ  التالمة التجارية الققية تساهم يف الرفع منها 
يمكن الققل فيفية ونفسية للمستهلك تضاف إىل املنافع اليت حيققها املنتج أ  التالمة التجارية حتقق منافع وظ إذ

 أ  التالمة التجارية تساهم يف الرفع من تنافسية منتجات املؤسسة من خالل الرفع من القيمة واجلقدة املدركتني.

 على إنتاجية من زاوية أخرى فإ  التالمة التجارية تساهم يف الرفع من تنافسية املؤسسة من خالل التأثري
الذي يشتر باالنتماء للتالمة وحي  بارتبا  شخصيته بشخصية التالمة التجارية  فاملقظفمقظفي املؤسسة  

حيقق ذاته من خالل التالمة التجارية  املقظفا يرفع من إنتاجيته حيث أ  يكق  صقرة ذهنية إجيابية حنق التالمة مم
 اليت يساهم يف جناحها واستمرارها.
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 تمهيد
وبعد اإلطالع على خمتلف  هلاة وللربط بني اإلطار النظري والتطبيقي لغرض اإلجابة على إشكالية الدراس

ل ثالثة مباحث  تصميم املنهجي للدراسة امليدانية خالالدراسات السابقة املتاحة، سيتم يف هذا الفصل تناول ال
 كما يلي.

سيتناول املبحث األول متغريات ومنوذج الدراسة، من خالل عرض حتت عنوان التصميم النظري للدراسة 
املتغري املستقل وخمتلف العناصر املتعلقة به واملتغري التابع وكذلك العناصر املتعلقة به مث عرض وشرح منوذج الدراسة 

يليه تقدمي وشرح الفرضيات املشتقة من منوذج الدراسة مث  من خالهلا اختباره.وكيفية بنائه واملراحل اليت سيتم 
 املنهجية املعتمدة الختبار هذا النموذج والفرضيات املنبثقة منه.

التصميم العملي للدراسة امليدانية من خالل حتديد جمتمع وعينة الدراسة أما املبحث الثاين فسيتطرق إىل 
اهتا، أساليب قياس متغريات الدراسة وكيفية مجع البيانات الالزمة لذلك مث أساليب وحجمها وكيفية اختيار مفرد

 التحليل اإلحصائي املستخدمة لإلجابة عن إشكالية وأسئلة الدراسة واختبار الفرضيات.

، ENIEتقدمي املؤسسات حمل الدراسة امليدانية املتمثلة يف وبالنسبة للمبحث الثالث فسيتناول 
Condorو ،Iris.وذلك من خالل عرض كل من البطاقة الفنية لكل مؤسسة وعالمتها التجارية . 
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I .التصميم النظري للدراسة 
متغريات الدراسة وكيفية قياسها، إضافة إىل األسس املعتمدة لبناء  سيتم يف هذا املبحث شرح وتوضيح

مث سيتم التطرق إىل  والعالقات املتضمنة فيه. منوذج الدراسة واملراحل اليت سيتم وفقها اختبار هذا النموذج
 فرضيات الدراسة شرحا وتربيرا إضافة إىل املنهجية املعتمدة يف الدراسة.

I.1متغيرات ونموذج الدراسة . 
يتناول هذا املطلب املتغريات اليت اعتمدت عليها هذه الدراسة لبناء النموذج الذي تسعى من خالله إىل 

املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة لعالماهتا التجارية كأداة للرفع من تنافسيتها وذلك كما اختبار كيفية استخدام 
 يلي.

I.1.1. عليها متغريات الدراسة فيها يلي: بنيتتوضيح األسس اليت  ميكن: متغيرات الدراسة 

 كما: (ركةهوية العالمة التجارية وصورتها الذهنية المد) المتغير المستقل: العالمة التجارية أوال:
نقسم إىل حمورين، األول يتعلق بإدراكها داخل املؤسسة من دراسة إدراك العالمة التجارية ت فيما سبق فإن أسلفنا

هبوية العالمة التجارية والثاين يشمل إدراكها خارج املؤسسة من طرف املستهلكني الذي يعرف طرف املوظفني 
 (.1-4ية وميكن تلخيص ذلك يف الشكل رقم )ويسمى بالصورة الذهنية املدركة للعالمة التجار 

 

 

 

 هوية العالمة التجارية وصورتها الذهنية المدركة.: (1-4)الشكل 
 .اعتمادا على دراسات سابقة من إعداد الباحثالمصدر: 

ركة إذ ستقوم هذه الدراسة بتحليل اهلوية املدركة للعالمة التجارية داخل املؤسسة وصورهتا الذهنية املد
جها، مث املقارنة بينهما وفق خمتلف األبعاد ملعرفة مدى جناح املؤسسات حمل الدراسة يف استخدام عالمتها خار 

التجارية أي مدى جناحها يف حتويل هوية عالمتها إىل صورة ذهنية مدركة فعلية لدى املستهلكني. ووفق هذا 
 (.2-4) هو مبني يف الشكل رقم حاالت ممكنة كما تتشكل ثالثاألساس 

 

 

 

 العالمة التجارية إدراك 

 اهلوية املدركة للعالمة التجارية
 موظفي املؤسسة

 الصورة الذهنية املدركة للعالمة 
 املستهلكني

 خارجيا داخليا
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 : الحاالت الممكنة لنجاح أو فشل المؤسسة في استخدام عالمتها التجارية(2-4) الشكل
 من إعداد الباحث.المصدر: 

األبعاد اليت تريدها لصورة عالمتها التجارية يف أذهان املستهلكني  ذ أن املؤسسة اليت تتمكن من ترسيخإ
 ايل تنافسيتها وفق املؤشرات املوالية.فعالية خمتلف أنشطتها التسويقية وبالتبنسبة كبرية  سرتفعبنجاح 

ستعاجل هذه الدراسة نوعني من  تنافسية المؤسسة(: قياس ثانيا: المتغيرات التابعة )مؤشرات
يهتم  املؤشرات اليت تسمح باحلكم على تنافسية املؤسسة. النوع األول يهتم بإنتاجية موظفي املؤسسة والنوع الثاين

وهي اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة  نيبقياس تنافسية املؤسسة وفقا للمؤشرات املتعلقة باملستهلك
 للعالمة التجارية، القرارات الشرائية للمستهلكني ومستوى والء املستهلكني للعالمة التجارية.

موظفي املؤسسات حمل الدراسة من إذ سيتم قياس إنتاجية  إنتاجية موظفي المؤسسة: مؤشر -1
خالل مدخلني مها ساعات العمل الفعلية والثقافة التنظيمية للموظفني. ليتم فيما بعد قياس مدى تأثر هذه 

 (.3-4اإلنتاجية باهلوية املدركة للعالمة التجارية وميكن تلخيص هذه العالقة نظريا يف الشكل رقم )

 

 

 

 

 التجارية وإنتاجية موظفي المؤسسةكة للعالمة : الهوية المدر (3-4)الشكل 
 من إعداد الباحث.المصدر: 

 AIETAهذه املؤشرات مت اشتقاقها أساسا من منوذج المؤشرات المتعلقة بالمستهلكين:  -2
يتوافق مع طبيعة وأهداف الدراسة. إذ هتدف هذه الدراسة إىل  ملراحل السلوك الشرائي للمستهلك وتكييفها مبا

استعداد املستهلكني الختاذ قرار من اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة التجارية،  حتليل كل
ومستوى والء املستهلكني للعالمات التجارية حمل الدراسة، مث دراسة مدى تأثر كل مؤشر من هذه  الشراء

 (.4-4الشكل رقم )املؤشرات بالصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية مثلما يوضحه 

 

 صورة 
 العالمة

هوية 
 العالمة

جناح كبري للمؤسسة يف 
 استخدام عالمتها التجارية

 صورة
 العالمة

هوية 
 العالمة

للمؤسسة  حمدود )متوسط(جناح 
 يف استخدام عالمتها التجارية

 هوية
 العالمة

 صورة
 العالمة

ملؤسسة يف استخدام فشل ا
 عالمتها التجارية

 موظفي المؤسسة

 إنتاجية املوظفني

 ساعات العمل الفعلية

 الثقافة التنظيمية

اهلوية املدركة للعالمة 
 التجارية للمؤسسة

بقه تطاشب  انفصال تقاطع 
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 ية ومؤشرات قياس تنافسية المؤسسة: الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجار (4-4)الشكل 

 من إعداد الباحث.المصدر: 

وبناءا على خمتلف الدراسات السابقة، ميكن تلخيص متغريات  وفق ما مت تناوله يف اإلطار النظري للدراسة
 (.1-4والكيفية اليت ستقاس هبا يف اجلدول رقم )الدراسة 

 متغيرات الدراسةل المفاهيمية واإلجرائية ريفاتعال: (1-4) الجدول
 التعريف اإلجرائي التعريف المفاهيمي المتغير

 المتغير المستقل: العالمة التجارية
هوية العالمة التجارية / الصورة الذهنية )

 (المدركة للعالمة التجارية

العالمة التجارية فهي جمموع العوامل هوية 
املشرتكة اليت تسعى املؤسسة من خالهلا إىل 
بعث رسالة موحدة عن العالمة التجارية 
مستخدمة أدوات االتصال املتعلقة بالعالمة  
كخصائص املنتج واسرتاتيجية االتصال. أما 
الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية هي 

ذي يكونه املستهلك عن ذلك التمثيل اخليايل ال
عالمة جتارية معينة والذي يستطيع رؤيته والنظر 
إليه من خالل عقله عن طريق استحضاره من 
الذاكرة بواسطة عملية التذكر يف حالة التنبيه 

وتعد هوية  بأي شيء مرتبط هبذه العالمة.
العالمة التجارية وصورهتا الذهنية املدركة وجهان 

 .(2211)جماهدي،  لعملة واحدة

باعتبار أن هوية العالمة التجارية وصورهتا 
الذهنية املدركة ميثالن نفس املكون للعالمة 

التجارية لكن من زاويتني خمتلفتني، األوىل زاوية 
 فسيتماملؤسسة والثانية زاوية املستهلك. 

قياسهما على نفس األبعاد وذلك حىت يتسن 
 املقارنة بينهما وذلك وفق األبعاد التالية:

اجلوانب امللموسة املدركة للصورة الذهنية  -
 ؛للعالمة التجارية

اجلوانب غري امللموسة املدركة للصورة الذهنية  -
 للعالمة التجارية.

الجوانب الملموسة المدركة  
 للصورة الذهنية للعالمة التجارية

 

هي ذلك اجلزء من الصورة الذهنية املدركة 
ك رؤيته للعالمة التجارية الذي يستطيع املستهل

وقد مت التطرق إليه سوآءا يف وملسه والتحقق منه 
النماذج املتعلقة هبوية العالمة التجارية من طرف 

 ,Burnett (Geoffreyكل من 
2000, p. 67الوظائف  بعد ( من خالل

 ,Kapferer (Melewarواالختالفات، 
2004, p. 169اجلوانب  بعد ( من خالل

سيتم قياس اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية 
على البعدين  باالعتماد املدركة للعالمة التجارية

 التاليني:
 املنافع املادية املدركة للعالمة التجارية؛ -

 املكونات املرئية للعالمة التجارية. -

 الشعور باحلاجة 

 البحث عن املعلومات

 تقييم البدائل

 اختاذ قرار الشراء

 سلوك ما بعد الشراء

 AIETAمنوذج  مؤشرات قياس تنافسية املؤسسة

 اجلودة املدركة للمنتجات

 القيمة املدركة للعالمة

ختاذ قرار االستعداد ال
 الشراء

 الوالء للعالمة التجارية

 

الصورة الذهنية املدركة 
 للعالمة التجارية
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ص. ، 2211)جماهدي،  Aakerامللموسة و
( من خالل بعدي العالمة كمنتج والعالمة 76

و يف النماذج اليت تدرس كيفية بناء كرمز. أ
صورة ذهنية مدركة للعالمة التجارية من طرف  

( من 1996, p. 184) Aakerكل من 
خالل بعد القيمة واملنافع األساسية )الوظيفية( 

 .Kapferer (1997, pللعالمة التجارية، 
وائد احلسية اليت حتققها ( من خالل بعد الف97

)جماهدي،  Bielالعالمة التجارية للمستهلك و
( يف منوذجه الشهري لصورة 67، ص. 2211

العالمة التجارية من خالل بعد مهارات العالمة 
 التجارية.

المنافع المادية  
المدركة للعالمة 

 التجارية

هي املنافع واملزايا املادية )الوظيفية( اليت حتققها 
العالمة التجارية للمستهلك واليت تستمدها 

أساسا من خصائص املنتج أو املنتجات احلاملة 
 ,Aaker, 1996; Kapfererهلا )

1997; Geoffrey, 2000; 
Muller, Chandon, 2002; 

Melewar, 2004) ( 2211وجماهدي.) 

قياس املنافع املادية املدركة للعالمة سيتم 
وفقا ملقياس يتكون من ثالثة عبارات  التجارية

( 1باالعتماد على مقياس ليكرت املتدرج من )
موافق بشدة وذلك ( 5غري موافق إطالقا، إىل )

 كما يلي:
(X:هي عالمة ) 

 ذات سعر جيد؛ -1
 ذات جودة جيدة؛ -2
توفر يل خمتلف اخليارات اليت أحبث  -3

 عنها.
المكونات المرئية 
 للعالمة التجارية

يشمل املزيج من املؤثرات الذي تعتمدها 
املؤسسة لغرض متييز منتجاهتا وخدماهتا عن 

ها مفضلة عند منتجات وخدمات املنافسة وجعل
 .(Cyril, 2013األشخاص املستهدفني )

(، شعار Nameويتكون هذا املزيج من اسم )
(Slogan( لوغو ،)Logo ألوان ،)

(Colors واتصاالت )
(Communication.) 

سيتم قياس املكونات املرئية للعالمة التجارية 
وفقا ملقياس يتكون من أربعة عبارات باالعتماد 

( غري موافق 1تدرج من )على مقياس ليكرت امل
 ( موافق بشدة وذلك كما يلي:5إطالقا، إىل )

 (:Xتصميم عالمة )
 جذاب وعصري؛ -1
 سهل احلفظ والتذكر؛ -2
 يعرب عن االحرتافية والكفاءة؛ -3
 جريء ومثري. -4

الجوانب غير الملموسة المدركة 
 للصورة الذهنية للعالمة التجارية

ة املدركة هي ذلك اجلزء من الصورة الذهني
للعالمة التجارية الذي ال يستطيع املستهلك 
رؤيته وملسه وإمنا يشعر وحيس به فقط وقد مت 
التطرق إليه سوآءا يف النماذج املتعلقة هبوية 

 Burnettالعالمة التجارية من طرف كل من 
(Geoffrey, 2000, p. 67 من خالل )

بعد الشخصية / الصورة وبعد االختالفات، 
Kapferer (Melewar, 2004, p. 

سيتم قياس اجلوانب غري امللموسة للصورة 
املدركة للعالمة التجارية باالعتماد على الذهنية 

 البعدين التاليني:
 شخصية العالمة التجارية؛ -

 املنافع النفسية املدركة للعالمة التجارية. -
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( من خالل بعدي الشخصية وصورة 169
، ص. 2211)جماهدي،  Aakerالذات و

( من خالل بعدي العالمة كشخص. أو 76
يف النماذج اليت تدرس كيفية بناء صورة ذهنية 

مدركة للعالمة التجارية من طرف كل من 
Aaker (1996, p. 184من خالل ) 

( للعالمة يةاملنافع النفس) بعد اخلاصية املميزة
Kapferer (1997, p. 97 )التجارية، 
ل البعد النفسي )الشعوري( للعالمة من خال

 Bielو التجارية يف مناسبة االستهالك
( يف منوذجه 67، ص. 2211)جماهدي، 

 شخصيةلصورة العالمة التجارية من خالل بعد 
 العالمة التجارية.

شخصية العالمة  
 التجارية

شخصية العالمة التجارية هي اسقاط ملفهوم 
الشخصية البشرية على مفهوم العالمة التجارية 

يفهم العالمة من فيصبح املستهلك يدرك و 
خالل مقارنة خصائصها مع خصائص 

الشخصية البشرية فتصبح متثل مصدرا لتحقيق 
املنفعة له ووسيلة لعكس شخصيته بالنسبة 

 ,Paviotلألخرين أو بالنسبة لنفسه )
2001; Benjamin, 2009.) 

سيتم قياس شخصية العالمة التجارية وفقا 
 Aaker (1997, p. 352)ملقياس 

الذي يتكون من  المة التجاريةلشخصية الع
مخسة عبارات باالعتماد على مقياس ليكرت 

( 5( غري موافق إطالقا، إىل )1املتدرج من )
 موافق بشدة وذلك كما يلي:

(X:هي عالمة ) 
 صادقة؛ -1
 مثرية؛ -2
 ناجحة؛ -3
 جذابة؛ -4
 قوية. -5

المنافع النفسية 
المدركة للعالمة 

 التجارية

يت حتققها العالمة التجارية هي تلك املنافع ال
للمستهلك واليت حيس ويشعر هبا وال ميكنه 

( Muller, Chandon, 2002رؤيتها )
حتقيق الذات والصورة املثلى كالثقة واألمان و 

 واالنتماء إىل طبقة معينة يف اجملتمع.

سيتم قياس املنافع النفسية املدركة للعالمة 
بارات التجارية وفقا ملقياس يتكون من ثالثة ع

( 1باالعتماد على مقياس ليكرت املتدرج من )
( موافق بشدة وذلك 5غري موافق إطالقا، إىل )

 كما يلي:
(X:هي عالمة ) 

 جزائرية أفتخر هبا؛ -1
أشعر بالثقة عند استعمايل أحد  -2

 منتجاهتا؛
 .أشعر بالسعادة عند التعامل معها -3

 : تنافسية المؤسسةالمتغير التابع
 تنافسية المؤسسةمؤشرات قياس 

هي املؤشرات اليت ميكن من خالهلا احلكم على 
تنافسية مؤسسة ما من عدمها وتنقسم هذه 
املؤشرات إىل أساسية وثانوية ويتم االعتماد 
على أحد أو بعض هذه املؤشرات لقياس 

سيتم قياس تنافسية املؤسسات حمل الدراسة 
 تمادا على أربعة مؤشرات أساسية هي:اع

 إنتاجية موظفي املؤسسة؛ -1
 اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة؛ -2



 التصميم المنهجي للدراسة الميدانية                                                  الفصل الرابع                             
 

119 
 

تنافسية املؤسسة حسب معطيات وأهداف كل 
 دراسة.

القيمة املدركة للعالمة التجارية  -3
 للمؤسسة؛

استعداد املستهلكني الختاذ قرار شراء  -4
 ؛العالمة التجارية

مستوى والء املستهلكني للعالمة  -5
 التجارية للمؤسسة.

السلوك الذي يتخذه الفرد يف أدائه لألنشطة  موظفي المؤسسة إنتاجية 
ودرجه حتقيقه وإمتامه  واملهام املختلفة يف عمله

؛ 1997للمهام املكونة للوظيفة )املال، لفته، 
 (.2221الربنوطي، 

سيتم قياس إنتاجية موظفي املؤسسة باالعتماد 
 (:2225على البعدين التاليني )شنويف، 

س قابل للقياس بطريقة  مؤشر مادي ملمو  -
 كمية يتمثل يف ساعات العمل الفعلية؛

مؤشر غري مادي قابل للقياس يساهم يف  -
 حتقيق النتائج يتمثل يف الثقافة التنظيمية.

ساعات العمل  
 الفعلية للموظفين

ساعات العمل الفعلية متثل الوقت الفعلي الذي 
يقضيه املوظف يف خلق القيمة داخل املؤسسة 

ملؤشر األكثر تطبيقا لقياس إنتاجية ويعد ا
 ,Enrico, Rizaburoاملوظفني )

2001.) 

 سيتم قياس ساعات العمل الفعلية للموظفني
عبارات باالعتماد  ةون من ثالثوفقا ملقياس يتك

( 5( إىل )1على مقياس ليكرت املتدرج من )
 واملكيف حسب العبارات كما يلي:

عدد ساعات العمل اليت أعملها  -1
ا )ستقاس هذه العبارة باالعتماد فعلي

( 1على مقياس ليكرت املتدرج من )
 7.5( من 5ساعة إىل ) 2أقل من 

 ساعة(؛ 7إىل 
استغل ساعات تواجدي بالعمل  -2

 بأفضل كيفية؛
مستعد للعمل ساعات إضافية  -3

باالعتماد  انستقاس 3و 2)العبارتني 
( 1على مقياس ليكرت املتدرج من )

( موافق 5إىل )غري موافق إطالقا 
 بشدة(.

الثقافة التنظيمية 
 للموظفين

مجيع القيم واملعايري والسلوكيات واملواقف 
واجتاهات األفراد ومجاعات العمل داخل 

املؤسسة، حيث تعد الثقافة التنظيمية حمرك 
أساسي لسلوكيات وإنتاجية األفراد داخل 
املؤسسة )اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة 

، العالق، 2212صر العربية، جبمهورية م
 (.1999الطائي، 

سيتم قياس الثقافة التنظيمية للموظفني وفقا 
ملقياس يتكون من أربعة عبارات باالعتماد على 

( 5( إىل )1مقياس ليكرت املتدرج من )
 واملكيف حسب العبارات كما يلي:

أتعاون مع زمالئي كلما طرأت  -1
 ؛مشكلة خاصة بالعمل

جديدة إجياد أفكار أبذل جهدا يف  -2
 1وتطوير أسلوب العمل )العبارتني 

ستقاسان باالعتماد على مقياس  2و
( غري موافق 1ليكرت املتدرج من )

 ( موافق بشدة(؛5إطالقا إىل )
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 عالقيت مع رؤسائي يف العمل؛ -3
عالقيت بزمالئي يف العمل )العبارتني  -4

ستقاسان باالعتماد على  4و 3
( جد 1ن )مقياس ليكرت املتدرج م

 ( ممتازة(.5سيئة إىل )
الجودة المدركة لمنتجات 

 المؤسسة
حكم تقييمي للمنتج من طرف املستهلك من 

خالل املقارنة بني ما حيققه من منافع 
للمستهلك وبني توقعات هذا األخري قبل جتربة 

املنتج. فإذا كانت املنافع احملققة أكرب من 
وكذلك  التوقعات كانت اجلودة املدركة مرتفعة

مستوى الرضى وإذا كانت املنافع احملققة أقل 
من التوقعات اخنفضت اجلودة املدركة للمنتج 

 ,Ngoboواخنفض معها مستوى الرضى. )
1997; Grace-Blanche, 2009) 

سيتم قياس اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة 
وفقا ملقياس يتكون من ثالثة عبارات باالعتماد 

( غري موافق 1رج من )على مقياس ليكرت املتد
 ( موافق بشدة وذلك كما يلي:5إطالقا، إىل )

 ( ذات تصميم جيد؛Xمنتجات ) -1
( ذات جودة تصنيع Xمنتجات ) -2

 وتركيب جيدة؛
( مع Xيتوافق أداء منتجات ) -3

 توقعايت.
القيمة املدركة للعالمة التجارية من قبل  للعالمة التجاريةالقيمة المدركة 

طابقة ما يدفعه من جهد املستهلك هي م
ووقت وتكاليف وما حيصل عليه من منافع 
وهذه القيمة تعرف عند الكثري من الباحثني 

بالقيمة االقتصادية أو التبادلية املدركة من قبل 
(. Negro, Habib, 2011املستهلك )

أي القيمة اليت تتشكل لدى املستهلك جراء 
ة مقارنته بني ما حيصل عليه من منافع من مادي
ومعنوية وبني ما يدفعه للحصول على هذه 

العالمة التجارية، حيث أنه كلما كانت نتيجة 
هذه املقارنة إجيابية كلما ارتفعت القيمة املدركة 

 .من قبل املستهلك والعكس صحيح

سيتم قياس القيمة املدركة للعالمة التجارية وفقا 
ملقياس يتكون من ثالثة عبارات باالعتماد على 

( غري موافق 1كرت املتدرج من )مقياس لي
 ( موافق بشدة وذلك كما يلي:5إطالقا، إىل )

( وإن كانت أغلى xأشرتي عالمة ) -1
 من العالمات األخرى؛

( احتياجايت بأفضل  xتليب عالمة ) -2
 كيفية؛

( ما أدفعه من xتستحق عالمة ) -3
وقت وجهد وتكاليف لقاء احلصول 

 عليها.

اذ استعداد المستهلكين التخ
 قرار شراء العالمة التجارية

القرارات اليت يقوم  العوامل اليت تؤثر على تلك
املنتجات واخلدمات  همهبا األفراد عند استهالك

اليت يتوقعون منها أهنا تشبع حاجاهتم ورغباهتم 
؛ 2222؛ طلعت، 1997)امليناوي، 

Ladwein, 2003 وتعد هذه املرحلة .)
ي للمستهلكني الرابعة من مراحل السلوك الشرائ

بعد كل من الشعر باحلاجة، البحث عن 
املعلومات وتقييم البدائل، كما تليها مرحلة 

 سلوك ما بعد الشراء.

مبا أنه يف هذه املرحلة تتدخل عوامل وظيفية 
وعملية أمهها درجة تلبية العالمة التجارية 

حلاجات املستهلك وقدرهتا على حل مشاكله 
إىل اجتاهات  إضافةوالعالقة جودة / سعر، 

املستهلك املسبقة للعالمة التجارية واستعداداته 
 ;Heath et al., 1995الختيارها )

Ladwein, 2003; Nguyen, 
Gizaw, 2014 استعداد (. فسيتم قياس

لعالمة التجارية ا املستهلكني الختاذ قرار شراء
وفقا ملقياس يتكون من أربعة عبارات باالعتماد 

( غري موافق 1رج من )على مقياس ليكرت املتد
 ( موافق بشدة وذلك كما يلي:5إطالقا، إىل )

( احتياجايت xتليب منتجات العالمة ) -1
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 أفضل من العالمات املنافسة؛
( تعكس xأسعار منتجات العالمة ) -2

 جودهتا؛
( سأشرتي yعندما أحتاج إىل منتج ) -3

 (؛xالعالمة )
( xأحب التحدث عن منتجات ) -4

 رين.وأوصي هبا لآلخ
والء المستهلكين للعالمة 

 التجارية
ذلك السلوك الشرائي املتعمد )غري العشوائي( 

املعرب عنه يف كل مرة بنفس القرارات اجتاه 
مؤسسة أو عالمة أو منتج معني ويتم من 

خالل جمموعة من العمليات النفسية )الوالء 
والتفضيل( واالستجابات احلسية )عمليات 

 ,Bennett, 2001; Linالشراء( )
2010; Rochefort, 2005.) 

مبا أن الوالء للعالمة التجارية ينقسم إىل والء 
؛ 1999اجتاهي ووالء سلوكي )الصحن، 

Schultz, 2000; Touzani, 
Temessek, 2009 فسيتم قياس )

القرارات والء املستهلكني للعالمة التجارية وفقا 
ملقياس يتكون من أربعة عبارات باالعتماد على 

( غري موافق 1اس ليكرت املتدرج من )مقي
 ( موافق بشدة وذلك كما يلي:5إطالقا، إىل )

( عن باقي xأفضل عالمة ) -1
 العالمات؛

 (؛xأشعر بالراحة عند اقتناء عالمة ) -2
 ( من قبل؛xقمت بشراء عالمة ) -3
( كلما أتيحت يل xسأشرتي عالمة ) -4

 الفرصة.
 .لى دراسات سابقةاعتمادا ع من إعداد الباحثالمصدر: 

سيتم وفق هذه املتغريات بناء منوذج الدراسة كما هو موضح يف الشكل املوايل وجتدر اإلشارة أنه مت تكييف 
املتغريات مبا يتوافق مع طبيعة الدراسة ومع إمكانية القياس وإمكانية الربط بني عناصر املتغري التابع وعناصر املتغري 

 املستقل.

I.2.1. نموذج الدراسة 

وبعد  الدراسة وفقهابناءا على املتغريات اليت مت حتديدها وشرحها فيما سبق واليت تشكل األبعاد اليت ستتم 
  (.5-4طرح النموذج املقرتح للدراسة يف الشكل رقم ) ، ميكنالتعرض للدراسات السابقة
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 (: نموذج الدراسة5-4الشكل رقم )
 ن إعداد الباحث.مالمصدر: 

من مراحل، حيث تتض ثالثوالختبار منوذج الدراسة والفرضيات املتضمنة فيه ستتم هذه الدراسة وفق 
األوىل الدراسة االستطالعية لتعديل وتطوير املقياس املستخدم لقياس الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 

لدى املستهلك. يف حني أن املرحلة ة واليت سيتم قياسها الدراسلسلوكية اليت ستعتمدها هذه إضافة إىل املتغريات ا
الثانية من الدراسة فاشتملت على تطوير مقياس خاص بكل من اهلوية املدركة للعالمة التجارية وإنتاجية املوظفني، 

هتا املوضحة أما املرحلة الثالثة فُخصصت لتوصيف متغريات الدراسة ودراسة الفروق والعالقات بينها الختبار فرضيا
 يف اجلزء املوايل.

I.2فرضيات الدراسة . 
 النموذج يف من العالقات املوضحة تضمن هذا املبحث عرض وتفصيل لفروض الدراسة اليت مت اشتقاقهايس

 املقرتح هلا.
بين إدراك المستهلكين  1...توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  الفرضية األولى:

)فرضيتين  للعالمة التجارية وإدراك الموظفين لهوية العالمة التجاريةللصورة الذهنية 
 .فرعيتين(

مت اشتقاق هذه الفرضية من مبدأ أن هوية وصورة العالمة التجارية وجهني لعملة واحدة، إذ أن األوىل هي 
هان املستهلكني عن فعال يف أذ الثانية هي ما يرتسخ ما تريد املؤسسة نقله وترسيخه عن عالمتها التجارية بينما

هوية العالمة 
 التجارية

الصورة الذهنية 
للعالمة المدركة 

 التجارية

 التعليم الدخل السن الجنس

 
إنتاجية موظفي  -

 المؤسسة
 

الجودة المدركة  -
 للمنتجات.

 
القيمة المدركة للعالمة  -

 التجارية.
 

استعداد المستهلكين  -
 التخاذ قرار الشراء

 
والء المستهلكين  -

 للعالمة التجارية.
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هذه العالمة التجارية. ومبا أن املؤسسة تسعى دائما لرتسيخ الصورة الذهنية لعالمتها التجارية لدى مستهلكيها 
واجلمهور عامة بالكيفية اليت تراها هي يف عالمتها التجارية أي بالكيفية اليت تدرك هبا املؤسسة هوية عالمتها 

التطابق أي عدم وجود فروق بني اهلوية املدركة للعالمة التجارية لدى املوظفني  التجارية متمثلة يف موظفيها، فإن
ا والصورة الذهنية املدركة هلا لدى املستهلكني يعكس أن املؤسسة جنحت يف إيصال األبعاد املدركة لعالمته

لكني. بينما يعين عدم استخدام عالمتها التجارية يف التأثري على إدراكات املسته التجارية كما تريدها هي أي أن
وتتضمن هذه الفرضية  التطابق أن املؤسسة فشلت يف ترسيخ الصورة الذهنية لعالمتها التجارية بالكيفية اليت تريدها

 كما يلي:  أربعة فرضيتان فرعيتان

بين إدراك  1...: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية األولىالفرضية الفرعية 
وانب غير الملموسة للصورة الذهنية للعالمة التجارية وإدراك المستهلكين للج

 الموظفين لها.

صيغت هذه الفرضية ألجل حتديد ما إذا جنحت املؤسسات حمل الدراسة يف نقل اجلوانب غري امللموسة 
نافع النفسية هلوية عالمتها التجارية إىل صورة ذهنية مدركة هلا أم ال، واليت تتمثل يف شخصية العالمة التجارية وامل

 املدركة هلا.

بين إدراك  1...: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الثانيةالفرضية الفرعية 
المستهلكين للجوانب الملموسة للصورة الذهنية للعالمة التجارية وإدراك 

 الموظفين لها.

لدراسة يف نقل اجلوانب صيغت هذه الفرضية ألجل حتديد ما إذا جنحت املؤسسات حمل اكسابقتها 
امللموسة هلوية عالمتها التجارية إىل صورة ذهنية مدركة هلا أم ال، حيث كما رأينا سابقا تتمثل اجلوانب امللموسة 

 لصورة العالمة التجارية يف املنافع الوظيفية واملكونات املرئية املدركة هلا؛

ين إدراكات المستهلكين ب 1...ى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الفرضية الثانية:
 هنية للعالمة التجارية بداللة المتغيرات الديمغرافية )أربعة فرضيات فرعية(.ذللصورة ال

اشتقت هذه الفرضية من خالل النقاش القائم بني الباحثني باختالف إدراكات املستهلكني واجتاهاهتم 
ويات دخوهلم )قدراهتم الشرائية( ومستوياهتم التعليمية أي جنسهم، مست أعمارهم، وبالتايل سلوكياهتم بداللة
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للعالمات التجارية حمل  بداللة متغرياهتم الدميغرافية. فإذا مت اثبات الفروق بني إدراكات املستهلكني للصورة الذهنية
ستغالل ذلك توفر إمكانيات كبرية لدى هذه املؤسسات الداللة متغرياهتم الدميغرافية، فسيدل ذلك على الدراسة ب

وفق هذا األساس وبالتايل الرفع من فعالية أنشطتها التسويقية الستهداف املستهلكني احلاليني لتجزئة أسواقها 
 واحملتملني. وتتضمن هذه الفرضية أربعة فرضيات فرعية هي كاآليت:

اكات ين إدر ب 1...توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : األولىالفرضية الفرعية 
 متغير الجنس.هنية للعالمة التجارية بداللة ذالمستهلكين للصورة ال

مت صياغة هذه الفرضية لتدقيق ما إذا كانت هناك اختالفات بني إدراكات اجلنسني للصورة الذهنية للعالمة 
 ةالتجارية، فإذا ثبت ذلك فسيكون أمام املؤسسة فرصة استهداف كل جنس بكيفية خمتلفة وذلك حسب كيفي

 إدراكه لصورة العالمة التجارية؛

ين إدراكات ب 1...توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الثانيةالفرضية الفرعية 
 متغير السن.هنية للعالمة التجارية بداللة ذالمستهلكين للصورة ال

الصورة الذهنية  استخلصت هذه الفرضية لتبيان ما إذا كان املستهلكني بشرائح عمرية خمتلفة يدركون
 للعالمة التجارية بكيفية خمتلفة. فإذا كان ذلك فإمكان املؤسسة استغالل هذا االختالف لتقدمي عروض تسويقية

 يف السوق وتلبية حاجات خمتلف الفئات؛خمتلفة تسمح هلا بالتغلغل أكثر 

ين إدراكات ب 1...توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الفرعية الثالثة: 
 متغير الدخل.هنية للعالمة التجارية بداللة ذالمستهلكين للصورة ال

أن تكون هنالك ينفقون حسب قدرهتم الشرائية، فإن هناك احتمالية  وينفقون مبا أن املستهلكني عموما
روضها اختالفات يف الصورة الذهنية املدركة ألصحاب الدخل املختلف مما قد يعزز للمؤسسة فرص تكييف ع

 أكثر مبا يتوافق مع القدرة الشرائية والصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية لكل فئة؛

ين إدراكات ب 1...توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الفرعية الرابعة: 
 متغير المستوى التعليمي.هنية للعالمة التجارية بداللة ذالمستهلكين للصورة ال
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ا مثل الفرضيات الفرعية السابقة اشتقت هذه الفرضية لغرض تدقيق ما إذا كانت هنالك فروق يف مثله
إدراكات املستهلكني للصورة الذهنية للعالمة التجارية بداللة مستوياهتم التعليمية. مما قد يتيح للمؤسسة إمكانية 

 يتعلق باسرتاتيجيات االتصال.وتصميم عروض تسويقية مكيفة خاصة فيما  تقسيم سوقها وفق هذا األساس

و داللة إحصائية للهوية المدركة للعالمة التجارية على إنتاجية موظفي هنالك أثر ذ الفرضية الثالثة:
 )فرضيتين فرعيتين(. 1...سسة عند مستوى معنوية يساوي المؤ 

كا داخليا مت اشتقاق هذه الفرضية باالعتماد من جهة على النظرية القائلة بأن املوظف يعد مستهل
للمؤسسة وبالتايل فهو يدرك العالمة التجارية هلا بنفس األبعاد اليت يدركها املستهلك اخلارجي ويسمى هذا 
اإلدراك هبوية العالمة التجارية. ومن جهة أخرى على نظرية العوامل الكلية لإلنتاج اليت تدرس إنتاجية موظفي 

وباعتبار أن سلوك . للمؤسسةتؤثر على اإلنتاجية الكلية  املؤسسة بصفة مستقلة عن باقي العناصر باعتبارها
املوظف يتأثر مبا يدركه عن مؤسسته فتنشأ احتمالية أن تؤثر اهلوية املدركة للعالمة التجارية لدى املوظفني على 

 إنتاجيتهم وفق بعدين أساسيني كما توضحه الفرضيتني الفرعيتني التاليتني:

ساعات العمل و داللة إحصائية للهوية المدركة للعالمة التجارية على أثر ذ هنالكالفرضية الفرعية األولى: 
 .1...موظفي المؤسسة عند مستوى معنوية يساوي ل الفعلية

استخلصت هذه الفرضية لغرض اختبار تأثري اهلوية املدركة للعالمة التجارية على بعد من أبعاد إنتاجية 
اهلوية املدركة للعالمة م باعتباره بعد سلوكي يتأثر باالجتاه املتمثل يف موظفي املؤسسة وهو ساعات العمل الفعلية هل

 التجارية؛

 الثقافة التنظيمية و داللة إحصائية للهوية المدركة للعالمة التجارية علىهنالك أثر ذالفرضية الفرعية الثانية: 
 .1...موظفي المؤسسة عند مستوى معنوية يساوي ل

ة الختبار تأثر أحد أبعاد إنتاجية موظفي املؤسسة املتمثل يف ثقافتهم كسابقتها اشتقت هذه الفرضي
 التنظيمية باهلوية املدركة لديهم عن العالمة التجارية.

 هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على الجودة الفرضية الرابعة:
 )فرضيتين فرعيتين(. 1...عند مستوى معنوية يساوي  لمنتجاتها المدركة
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اشتقت هذه الفرضية باالعتماد على نظرية تشكل اجلودة املدركة لدى املستهلك اليت تعتمد على مقارنة 
مصدرا مهما للمعلومات وضمان للخصائص املادية أداء املنتج باألداء املتوقع. ومبا أن العالمة التجارية تعد 

أثر للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية جبانبيها امللموس وغري امللموس  احتمالية وجود تتربرواملعنوية يف املنتج 
 على اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة من طرف املستهلكني. وتتضمن هذه الفرضية فرضيتني فرعيتني كما يلي:

نية المدركة للصورة الذه للجوانب غير الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: األولىالفرضية الفرعية 
عند مستوى معنوية يساوي  لمنتجاتها المدركة للعالمة التجارية على الجودة

...1. 

اشتقت هذه الفرضية نظرا ألن اجلوانب غري امللموسة تشكل جزءا مهما من الصورة الذهنية املدركة للعالمة 
 ملؤسسة.التجارية مما يستدعي اختبار احتمالية تأثريها على اجلودة املدركة ملنتجات ا

للصورة الذهنية المدركة للعالمة  للجوانب الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: الثانيةالفرضية الفرعية 
 .1...عند مستوى معنوية يساوي  لمنتجاتها المدركة التجارية على الجودة

جارية مؤثر مستقلة ختترب هذه الفرضية ما إذا كانت اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة الت
االسرتاتيجيات على اجلودة الدركة ملنتجات املؤسسة لغرض االعتماد على ذلك إلعداد العروض التسويقية و 

 االتصالية للمؤسسة؛

هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على القيمة  الفرضية الخامسة:
 )فرضيتين فرعيتين(. 1...يساوي المدركة لها عند مستوى معنوية 

صيغت هذه الفرضية بناءا على نظرية القيمة املدركة للعالمة التجارية لدى املستهلك اليت تتشكل باملقارنة 
بني املنافع الكلية احملققة للمستهلك والتكاليف الكلية اليت يتحملها القتناء واستهالك العالمة التجارية. ومبا أن 

فهي تشكل بدروها جزءا من القيمة اليت  ،حتمل يف طياهتا منافع ملموسة وغري ملموسة ريةالعالمة التجاصورة 
يدركها املستهلك عن هذه العالمة التجارية ومنه تبىن احتمالية أن تأثر الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 

هذه الفرضية بدورها فرضيتني فرعيتني بشقيها امللموس وغري امللموس على القيمة املدركة للمستهلك هلا. وتتضمن 
 مها كاآليت:
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للصورة الذهنية المدركة  للجوانب غير الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: األولىالفرضية الفرعية 
 .1...عند مستوى معنوية يساوي  القيمة المدركة لهاللعالمة التجارية على 

لموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على قيمتها بنيت هذه الفرضية الختبار تأثري اجلوانب غري امل
املدركة لدى املستهلك، باعتبار أن اجلوانب غري امللموسة تدخل كذلك يف تقييم املستهلك للعالمة التجارية 

 وبالتايل نفرتض أهنا تؤثر على القيمة الكلية املدركة لديه للعالمة التجارية.

للصورة الذهنية المدركة للعالمة  للجوانب الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: الثانيةالفرضية الفرعية 
 .1...عند مستوى معنوية يساوي  القيمة المدركة لهاالتجارية على 

باعتبار أن اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية ميكن كسابقتها اشتقت هذه الفرضية 
مة الكلية اليت يدركها املستهلك عن هذه العالمة مما جيعلنا نفرتض أهنا تؤثر على القيمة أن تشكل جزءا من القي

 املدركة للعالمة التجارية لدى املستهلك؛

استعداد هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على  الفرضية السادسة:
)فرضيتين  1...وى معنوية يساوي عند مستالمستهلكين التخاذ قرار الشراء 

 فرعيتين(.

بعد أن يقيم املستهلك خمتلف العالمات التجارية اليت ميكن أن يقتنيها يتخذ قرار شراء عالمة دون غريها 
واليت يعتقد أهنا تشبع حاجاته وتوفر له أفضل جودة وقيمة مقارنة بالعالمات األخرى. تتدخل يف هذا القرار 

الذي ميكن أن  الدور بينها قدرة العالمة التجارية على حل مشاكله املادية واملعنوية وهو العديد من العوامل من
اليت تؤدي الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية جزءا مهما منه. وعلى هذا األساس اشتقت هذه الفرضية 

 تتضمن فرضيتني فرعيتني كما يلي:

للصورة الذهنية المدركة  للجوانب غير الملموسة إحصائية هنالك أثر ذو داللة: األولىالفرضية الفرعية 
عند مستوى  استعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراءللعالمة التجارية على 

 .1...معنوية يساوي 
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واليت تليب االحتياجات  كما هو احلال بالنسبة للجوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية
، ميكن أن تساهم جوانبها غري امللموسة بدورها يف حل املشاكل النفسية للمستهلكني مما يدفعه كاملادية للمستهل

 الختاذ قرار الشراء. ومما يربر احتمالية تأثري هذه اجلوانب على استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء.

للصورة الذهنية المدركة للعالمة  للجوانب الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: الثانيةالفرضية الفرعية 
عند مستوى معنوية  استعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراءالتجارية على 

 .1...يساوي 

اشتقت هذه الفرضية الختبار ما إذا كان هنالك تأثري للجوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة 
باعتبارها )اجلوانب امللموسة( تشكل جانبا من صورة العالمة  راءاستعداد املستهلكني الختاذ قرار الشالتجارية على 

الختيار عالمة دون أخرى مما يدفعنا  ماليت تدفعه نيللمستهلك والوظيفية مما يؤهلها ألن حتل بعض املشاكل املادية
 الشرائية؛استعداداهتم لالفرتاض أهنا تؤثر على 

لصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على والء هنالك أثر ذو داللة إحصائية ل الفرضية السابعة:
 )فرضيتين فرعيتين(. 1...المستهلكين لها عند مستوى معنوية يساوي 

مت اشتقاق هذه الفرضية بتتبع مراحل السلوك الشرائي للمستهلك اليت متتد بعد اختاذ قرار الشراء إىل مرحلة 
ما حتصل عليه من العالمة التجارية بعد استعماهلا من منافع ما بعد السلوك الشرائي اليت يقيم فيها املستهلك 

فإذا كانت هذه املنافع إجيابية وأكرب من  أين تعد الصورة الذهنية أحد أهم مصادر إدراكها. ملموسة وغري ملموسة
كبرية   التكاليف املادية واملعنوية اليت حتملها املستهلك يف سبيل احلصول على العالمة التجارية فسيكرر بنسبة

وهو ما يرتجم إىل والء هلذه العالمة ومنه تنشأ فرضية تأثري الصورة  وبصفة طوعية وإرادية اقتناء هذه العالمة اليت
الذهنية املدركة للعالمة التجارية على والء املستهلك هلا، سوآءا تعلق األمر بالوالء االجتاهي اليت ميكن أن حيدث 

من قبل أو والء سلوكي متمثل يف تكرار عمليات الشراء. وحتوي هذه دون أن جيرب املستهلك هذه العالمة 
 الفرضية بدورها على فرضيتني فرعيتني كما يلي:

للصورة الذهنية المدركة  للجوانب غير الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: األولىالفرضية الفرعية 
 .1...ة يساوي للعالمة التجارية على والء المستهلكين لها عند مستوى معنوي
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ختترب هذه الفرضية إمكانية تأثري اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على والء 
املستهلك هلا وتتضمن هذه هي األخرى فرضيتني جزئيتني تتعلقان بتأثري اجلوانب غري امللموسة على كل من الوالء 

 ارية.االجتاهي والوالء السلوكي للعالمة التج

للصورة الذهنية المدركة للعالمة  للجوانب الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: الثانيةالفرضية الفرعية 
 .1...عند مستوى معنوية يساوي على والء المستهلكين لها التجارية 

التجارية على  ختترب هذه الفرضية إمكانية تأثري اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمةكسابقتها 
والء املستهلك هلا وتتضمن هذه الفرضية بدورها على فرضيتني جزئيتني تتعلقان بتأثري اجلوانب امللموسة على كل 

 الوالء السلوكي للعالمة التجارية؛من الوالء االجتاهي و 

 : فرضيات الدراسة(2-4)الجدول 
إدراك المستهلكين للصورة الذهنية للعالمة التجارية وإدراك  بين 1...توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .1ف

 .الموظفين لهوية العالمة التجارية
امللموسة للصورة الذهنية للعالمة  غري بني إدراك املستهلكني للجوانب 2.21توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .أ.1ف

 التجارية وإدراك املوظفني هلا.
بني إدراك املستهلكني للجوانب امللموسة للصورة الذهنية للعالمة  2.21وق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية توجد فر  .ب.1ف

 التجارية وإدراك املوظفني هلا.
هنية للعالمة التجارية بداللة ذبين إدراكات المستهلكين للصورة ال 1...توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية . 2ف

 .يرات الديمغرافيةالمتغ
هنية للعالمة التجارية بداللة ذبني إدراكات املستهلكني للصورة ال 2.21توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .أ.2ف

 .اجلنسمتغري 
جارية بداللة هنية للعالمة التذبني إدراكات املستهلكني للصورة ال 2.21توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .ب.2ف

 .السنمتغري 
هنية للعالمة التجارية بداللة ذبني إدراكات املستهلكني للصورة ال 2.21توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .ج.2ف

 متغري الدخل.
مة التجارية بداللة هنية للعالذبني إدراكات املستهلكني للصورة ال 2.21توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .د.2ف

 متغري املستوى التعليمي.
 .1...هنالك أثر دو داللة إحصائية للهوية المدركة للعالمة التجارية على إنتاجية موظفي المؤسسة عند مستوى معنوية يساوي  .3ف

ظفي املؤسسة عند مستوى معنوية و مل ساعات العمل الفعليةهنالك أثر دو داللة إحصائية للهوية املدركة للعالمة التجارية على  .أ.3ف
 .2.21يساوي 

وظفي املؤسسة عند مستوى معنوية يساوي مل الثقافة التنظيمية هنالك أثر دو داللة إحصائية للهوية املدركة للعالمة التجارية على .ب.3ف
2.21. 

عند مستوى معنوية يساوي  لمنتجاتها المدركة هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على الجودة .4ف
...1. 
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عند  ملنتجاهتا املدركة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على اجلودة امللموسة غري للجوانب هنالك أثر ذو داللة إحصائية .أ.4ف
 .2.21مستوى معنوية يساوي 

عند  ملنتجاهتا املدركة ة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على اجلودةللصور  للجوانب امللموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية .ب.4ف
 .2.21مستوى معنوية يساوي 

 .1...معنوية يساوي  هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على القيمة المدركة لها عند مستوى .5ف
عند مستوى  القيمة املدركة هلاللصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على  امللموسة غري نبللجوا هنالك أثر ذو داللة إحصائية .أ.5ف

 .2.21معنوية يساوي 
عند مستوى  القيمة املدركة هلاللصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على  للجوانب امللموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية .ب.5ف

 .2.21معنوية يساوي 
عند مستوى  استعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراءهنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على  .6ف

 .1...ية يساوي معنو 
الختاذ قرار استعداد املستهلكني للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على  امللموسة غري للجوانب هنالك أثر ذو داللة إحصائية .أ.6ف

 .2.21عند مستوى معنوية يساوي  الشراء
استعداد املستهلكني الختاذ قرار للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على  للجوانب امللموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية ..ب6ف

 .2.21عند مستوى معنوية يساوي  الشراء
ية يساوي المدركة للعالمة التجارية على والء المستهلكين لها عند مستوى معنو  هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية .7ف

...1. 
للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على والء املستهلكني هلا عند  امللموسة غري للجوانب هنالك أثر ذو داللة إحصائية .أ.7ف

 .2.21مستوى معنوية يساوي 
للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على والء املستهلكني هلا عند مستوى  للجوانب امللموسة ائيةهنالك أثر ذو داللة إحص .ب.7ف

 .2.21معنوية يساوي 

، علما أنه مت تكييف أساليب مجع فرضيات يف الفصل السادس من الدراسةعلى هذه ال اختبارتم سي
 وحيققالفرضيات بالكيفية املثلى  باختبارة ومبا يسمح والتحليل والقياس مبا يتوافق مع معطيات الدراس املعلومات

 .توضيح ذلك فيما يليأهداف الدراسة وسيتم 

I.3منهجية الدراسة . 
ا مت تكييف منهج الدراسة مبا فرضياهتوأفضل اختبار للغرض الوصول ألفضل إجابة على تساؤالت الدراسة 

بالنسبة  كما سبق توضيح ذلك  مراحل ثالثراسة على الد هذه وبالتايل ستتم يتوافق مع طبيعتها ومع أهدافها.
إذ أن املرحلة األوىل تضمنت االستقصاء عن الصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية قيد ، لإلطار النظري املقرتح

هلكني الدراسة إضافة إىل كل من اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداد املست
ملناسب لكل متغري من خالل الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة التجارية. ذلك بعد صياغة املقياس ا

اليت اعتمدت عليها الدراسات السابقة وتعديلها مبا يتوافق مع أهداف الدراسات السابقة مع  تطوير املقاييس
هلكني احملتملني ملنتجات العالمات التجارية حمل مفردة من املست 52استخدام دراسة استطالعية اشتملت على 

 لقياس ثبات املقياس بعد تعديله. Pilot Studyالدراسة 
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اهلوية املدركة للعالمة التجارية لدى املوظفني ب تطوير مقياس خاص املرحلة الثانية من الدراسة تضمنت
ملقياس املناسب لكل متغري مبا يتوافق مع إضافة إىل مستوى إنتاجيتهم باالعتماد على الدراسات السابقة لبناء ا

سة باالعتماد على املعطيات ولقد مت اختيار العالمات التجارية قيد الدراطبيعة الدراسة احلالية ومع أهدافها. 
 التالية:

مت اختيار هذه العالمة التجارية ألهنا العالمة اجلزائرية األقدم يف قطاع الصناعات  :ENIEعالمة  -
  وأُلفة ذات شهرة ENIEوتعترب  IRISو Condorوهي مؤسسة عمومية عكس اإللكرتونية 

 كبرية جدا عند املستهلك اجلزائري وتعرب عن املنتج الوطين؛

تعد هذه العالمة التجارية مرجعية بالنسبة للعالمات اجلزائرية للصناعات  :Condorعالمة  -
 املختصنينوات األخرية ويعتربها الكثري من يف الساإللكرتونية، نظرا ألهنا شهدت جناحا وتطورا كبريا 

 العالمة اجلزائرية األوىل حاليا يف قطاع الصناعات اإللكرتونية؛

وقع االختيار على هذه العالمة التجارية نظرا لكوهنا عالمة تعد أقل شهرة من  :IRISعالمة  -
 سة نوعا من الشمولية.العالمتني السابقتني لكنها تشهد جناحا ومنوا مستمرين وهو ما يعطي الدرا

احلصول على نتائج تشمل فيمكن القول أن اختيار هذه العالمات التجارية كان اهلدف منه التنويع بغرض 
عالمة ذات شهرة كبرية ووطنية  العالمات اجلزائرية للصناعات اإللكرتونية، ذلك بدراسة أصنافخمتلف 

(ENIE)  و( عالمة رائدة ومرجعيةCondor ) وعالمة حتاول( النمو والتطورIRIS.)  وسيتم ختصيص
 املبحث الثالث من هذا الفصل لتقدمي هذه العالمات التجارية بشكل أكثر تفصيال.

أما املرحلة الثالثة من الدراسة فُخصصت جلمع البيانات على نطاق واسع من عينة الدراسة عن املتغريات 
ثر ذلك توصيف هذه املتغريات ودراسة كل من اليت سبق شرحها يف النموذج املقرتح للدراسة، ليتم على إ

االختالفات والعالقات املمكنة بينها حسب ما هو مبني يف فرضيات الدراسة ليتم يف األخري دراسة األثر العكسي 
 للمتغريات التابعة على املتغري املستقل الختبار منوذج الدراسة.

II .التصميم العملي للدراسة 
فية اليت سيتم من خالهلا تنفيذ اجلانب العملي للدراسة من خالل التطرق يتضمن هذا املبحث عرضا للكي

إىل كل من جمتمع وعينة الدراسة، كيفية قياس متغريات الدراسة ومجع بياناهتا إضافة إىل األساليب اإلحصائية 
 املعتمدة يف حتليل البيانات.
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II.1مجتمع وعينة الدراسة . 
دراسة عن اجملموعة الكلية لألفراد أو الظواهر أو املفردات اليت يهتم يعرب جمتمع ال مجتمع الدراسة: -1

والذي ميثل يف هذه الدراسة كل املستهلكني احملتملني للمنتجات  هبا البحث ويسعى لتعميم النتائج عليها
 .Irisو Condor ،ENIE إضافة إىل موظفي مؤسسات اإللكرتونية يف اجلزائر.

ونية ألن هذا النوع من منتجات التسوق ر قطاع الصناعات اإللكرت وقد مت يف هذه الدراسة اختيا
Shopping Goods سيطرة فكرية عالية، حيث أن املستهلك حباجة إىل كم كبري من املعلومات قبل  يعترب ذا

اختاذ قرار الشراء. ونظرا ألن هذه املنتجات تعترب ذات مستوى تقين عال فهي صعبة التقييم من هذا اجلانب مما 
كالعالمة التجارية. مما سبق ميكن حتديد العناصر   بينها عل املستهلك يعتمد على مؤشرات أخرى للمفاضلةجي

 التالية:

تتمثل وحدات املعاينة يف هذه الدراسة يف كل واليات القطر اجلزائري أين يتواجد  أ. وحدات المعاينة:
، هذا من جهة ومن مات التجارية حمل الدراسةالعال ىحداحملتمل أن يقوموا بشراء منتجات إاألفراد الذين من 

أين  Irisو Condor ،ENIEجهة أخرى فإن وحدات املعاينة تضم يف هذه الدراسة كذلك مؤسسات 
 يتواجد املوظفون.

 سنة يف اجملتمع املستهدف. 17 فوقالذكور واإلناث  ب. عنصر المعاينة:

سة يف كل الواليات اجلزائرية بشكل عام دون يتمثل املدى اجلغرايف هلذه الدرا ج. المدى الجغرافي:
حتديد املناطق داخليا نظرا العتماد الدراسة يف جزء منها على االنرتنت يف جتميع البيانات مما يتيح للباحث 
الوصول لكل املناطق املستهدفة بسهولة وذلك بالنسبة للمستهلكني. أما بالنسبة للموظفني فاملدى اجلغرايف 

، سيدي بلعباس وهو مقر Condorواليات هي برج بوعريريج أين تقع مؤسسة  أربعة للدراسة احنصر يف
وسطيف اليت حتوي مصنع مؤسسة  Iris، اجلزائر العاصمة أين يقع املقر االجتماعي ملؤسسة ENIEمؤسسة 

Iris. 

 من يتمثل املدى الزمين هلذه الدراسة يف الفرتة املمتدة بني شهري جوان وسبتمرب د. المدى الزمني:
 .2217سنة 

( أن اختيار األسلوب األمثل للمعاينة يتوقف على 2226) Malhotraيرى  عينة الدراسة: -2
ال الثقة املطلوب يف الدراسة، اإلمكانيات العديد من العوامل أمهها طبيعة الدراسة وأمهيتها، كيفية حتليل النتائج، جم

املادية املتوفرة يف الدراية، الوقت املتاح، عدد املتغريات املدروسة إضافة إىل العينات املستعملة يف دراسات سابقة. 
هذا من ناحية البحث يف حد ذاته أما من ناحية جمتمع الدراسة فإن وجود أو عدم وجود إطار نظري للمعاينة 

وعلى هذا األساس فإن الدراسة احلالية تعتمد على العينة  (2212)الزغيب،  أسلوب وحجم العينة يؤثر على
من خالل  Quota Samplingمع مزجها مع العينة احلصصية  Convenient Sampleامليسرة 
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السن، اجلنس، احلرص على أن تتضمن عناصر العينة مجيع شرائح املتغريات الدميغرافية املعتمدة يف الدراسة )
 .(2211)جماهدي،  مستويات الدخل واملستويات التعليمية( وهو ما خيدم أهداف الدراسة

سنة  17وكان الشرط األساسي الختيار مفردات العينة أن يكون الفرد اجمليب على االستبيان أكرب من 
املسرية يف الدراسة  وقادر على اإلجابة على كل األسئلة املتضمنة يف االستبيان. ويرجع االعتماد على العينة

االستكشافية أين ال  التسويقية ( يف هذا الشأن أن الدراسات2226) Malhotraلضخامة اجملتمع، إذ يرى 
يتوفر الباحث على إطار نظري للمعاينة خاص باجملتمع يفضل فيها استخدام العينات امليسرة مع حجم يرتاوح بني 

 Snowballingفقد اعتمد الباحث على تقنية كرة الثلج  مفردة. وبالنسبة ألسلوب املعاينة 2522و 1222
من خالل االتصال بأفراد ميثلون نقطة االنطالق هلذه الكرة والذين يقومون بدورهم باالتصال بأفراد آخرين 

)جماهدي،  يعرفوهنم وهكذا وهذا حىت يضمن الباحث أن يقوم أفراد العينة باإلجابة على االستبيان مبوضوعية
2211). 

بالنسبة حلجم العينة فإن االعتماد على الطريقة اإلحصائية لتحديده يتطلب توفر   حجم العينة: -3
كل من مستوى الثقة واالحنراف املعياري جملتمع الدراسة وهو ما ال يتوفر يف جمتمع الدراسة احلايل النعدام 

اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على عينة  الدراسات التسويقية والسلوكية اليت هتتم هبذا الشأن يف اجلزائر. وبالتايل
من الدراسات مفردة وهو ما يعترب مناسب يف هذا النوع من الدراسات واعتمدت عليه العديد  1522من حجم 

( وهذا بالنسبة لعينة املستهلكني. وبالنسبة لعينة 2211؛ جماهدي، Malhotra, 2007السابقة املشاهبة )
موظف من كل مؤسسة حمل  122على العينة امليسرة من خالل استجواب  املوظفني فقد اعتمد الباحث أيضا

 موظف باإلمجال. 322الدراسة أي ما ميثل 

II.2أساليب قياس المتغيرات وجمع البيانات . 
تتطلب البحوث العلمية خاصة االجتماعية والتسويقية منها نوعني من أسلوب قياس المتغيرات:  -1

ة والبيانات األولية، ويعتمد مدى جودة ومصداقية البيانات اليت مت جتميعها على مدى البيانات هي البيانات الثانوي
وعلى هذا األساس فإن الدراسة احلالية  (.2211إملام الباحث بالقيود اليت حتكم كل نوع من البيانات )جماهدي، 

علقة بتنافسية املؤسسة اعتمدت على هذين النوعني من البيانات أين مت اللجوء إىل الدراسات السابقة املت
ومؤشرات قياسها وبالعالمة التجارية بشقيها السلوكي والنفسي، إضافة إىل الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل 
املتغريات السلوكية للمستهلك وكيفية قياسها وهذا لغرض تصميم اجلانب النظري من البحث وترمجته يف منوذج 

ت األولية املطلوب جتميعها مبا يتيح اإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار مقرتح للدراسة مت أساسه حتديد البيانا
 فرضياهتا.

ولقد مت جتميع البيانات األولية باالعتماد على قائمة استقصائية مت توجيهها إىل عينة الدراسة، حيث 
تغريات الدراسة فضال ُصممت هذه القائمة باالعتماد على املقاييس اليت طورها العديد من الباحثني يف خمتلف م
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تعديلها مبا يتوافق مع أهداف وجمتمع الدراسة. ومت عرض هذه األداة على جمموعة من املختصني واألكادمييني  عن
 وقدرهتا على قياس ما جيب قياسه يف هذه الدراسة. ((23)أنظر امللحق رقم ) هبدف التحقق من مدى مصداقيتها

أداة الدراسة إىل قائمة استقصائية موجه للمستهلكني وأخرى موجهة إىل ووفقا ملا مت شرحه من قبل فقد انقسمت 
واجلوانب  اجلوانب غري امللموسة والثاين منها كل من حماور يقيس األول مخسةاملوظفني، حيث تضمنت األوىل 

الثالث يقيس  يف مخسة عشر فقرة باإلمجال، يف حني أن احملور  للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية امللموسة
كل من اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة يف ثالثة فقرات والقيمة املدركة للعالمة التجارية يف ثالثة فقرات. بينما 
خصص احملور الرابع لقياس استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء يف أربعة فقرات إضافة إىل مستوى والئهم 

يف حني أن احملور اخلامس من القائمة االستقصائية املوجهة للمستهلكني  للعالمة التجارية يف أربعة فقرات أيضا،
خصص جلمع املعلومات الدميغرافية ألفراد العينة ممثلة يف كل من اجلنس، العمر، مستوى الدخل واملستوى 

 القائمة االستقصائية. هذه ( يوضح تركيبة3-4التعليمي. واجلدول رقم )

 االستقصائية الموجهة للمستهلكين (: تركيبة القائمة3-4الجدول: )
 أرقام الفقرات عدد الفقرات  المتغير المحور

 األول
 5 – 1 5 شخصية العالمة التجارية

 7 – 7 3 املنافع النفسية املدركة للعالمة التجارية
 11 – 9 3 املنافع الوظيفية املدركة للعالمة التجارية

 15 – 12 4 التجارية املكونات املرئية املدركة للعالمة الثاني

 17 – 17 3 اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة الثالث
 21 - 19 3 القيمة املدركة للعالمة التجارية

 25 – 22 4 استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء الرابع
 29 – 27 4 مستوى والء املستهلكني للعالمة التجارية

 33 – 32 4 العمر، الدخل، املستوى التعليمي(العوامل الدميغرافية )اجلنس،  الخامس

 من إعداد الباحث. المصدر:

أما بالنسبة للقائمة االستقصائية املوجهة للموظفني فقد تضمنت أربعة حماور خصص األول والثاين منها 
ة عشر لقياس كل من اجلوانب غري امللموسة واجلوانب امللموسة للهوية املدركة للعالمة التجارية من خالل مخس

فقرة، يف حني أن احملور الثالث يقيس إنتاجية املوظفني من خالل قياس ساعات العمل الفعلية بثالثة فقرات 
والثقافة التنظيمية بأربعة فقرات، أما احملور الرابع فخصص جلمع البيانات الدميغرافية ألفراد هذه العينة ممثلة يف 

 ( يوضح تركيبة هذه القائمة االستقصائية.4-4. واجلدول رقم )اجلنس، العمر، مستوى الدخل واملستوى التعليمي
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 مة االستقصائية الموجهة للموظفين(: تركيبة القائ4-4الجدول: )
 أرقام الفقرات عدد الفقرات  المتغير المحور

 األول
 5 – 1 5 شخصية العالمة التجارية

 7 – 7 3 املنافع النفسية املدركة للعالمة التجارية
 11 – 9 3 افع الوظيفية املدركة للعالمة التجاريةاملن

 15 – 12 4 املكونات املرئية املدركة للعالمة التجارية الثاني

 17 – 17 3 ساعات العمل الفعلية للموظفني الثالث
 22 - 19 4 الثقافة التنظيمية للموظفني

 27 – 23 4 يمي(العوامل الدميغرافية )اجلنس، العمر، الدخل، املستوى التعل الرابع

 من إعداد الباحث. المصدر:

كان هذا تلخيص لألداة املستعملة يف جتميع البيانات األولية هلذه الدراسة وميكن اإلطالع على القائمتني 
 (.22( و)21االستقصائيتني بالتفصيل يف امللحقني رقم )

اسات التسويقية بالعودة إىل خصوصية جمتمع الدراسة أين تقل الدر  المقياس المستخدم: -2
واالجتماعية بشكل عام، جند أن املستهلك اجلزائري غري متعود على اإلجابة على القوائم االستقصائية خاصة 

اخلماسي الذي يرى الكثري من  Likertاملطولة منها. مما فرض على الباحث اللجوء إىل استخدام مقياس ليكرت 
على  (. إذ يعتمد هذا املقياس2226) Malhotraى غرار املختصني أنه األنسب هلذا النوع من الدراسات عل

( غري 1إعطاء مفردات العينة جمموعة من العبارات ويُطلب منهم إبداء آرائهم خبصوصها على سلم متدرج من )
مما أعطى مفردات العينة حرية أكرب وسهولة يف اإلجابة على القائمة  ( موافق بشدة5موافق إطالقا إىل )

 االستقصائية.

صوص فروع القائمة االستقصائية فقد اعتمدت على املقياس الفاصلي أين تعترب األرقام ذات داللة وخب
حيث تعرب عن مدى اقرتاب أو تباعد أفراد العينة عن اخلاصية حمل الدراسة. أما فيما يتعلق باملتغريات الدميغرافية 

 يكون لألرقام داللة إحصائية. فتم االعتماد على املقياس اإلمسي لغرض تصنيف املستهلكني دون أن

كما أشرنا سابقا فإن البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة انقسمت إىل   أساليب جمع البيانات: -3
ثانوية وأولية، فبالنسبة للبيانات الثانوية اعتمد الباحث لتجميعها على مسح مكتيب مشل عدة أنواع من الدراسات 

كتوراه، املقاالت، امللتقيات والدراسات األكادميية والعملية املتخصصة السابقة كالكتب املتخصصة، رسائل الد 
وهذا بثالثة لغات هي العربية، اإلجنليزية والفرنسية. مما مكن الباحث من تطوير النموذج املقرتح للدراسة وترمجته يف 

 شكل فرضيات تسمح باإلجابة على تساؤالت وإشكالية الدراسة.

 Pilotولية فتم جتميعها على مرحلتني، تضمنت األوىل الدراسة االستطالعية أما بالنسبة للبيانات األ
Study  من خالل القيام مبقابالت شخصية مع مفردات رأى فيها الباحث أهنا مناسبة للدراسة االستطالعية، مت

دمة يف فيها شرح اهلدف من الدراسة واألسئلة اليت يتضمنها االستقصاء وذلك بغرض تعديل املقاييس املستخ
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الدراسة ليتم فيما بعد مجع البيانات على نطاق واسع يف املرحلة الثانية. هذه املرحلة مشلت القيام بتجميع البيانات 
مفردة من املوظفني، مع  322مفردة من املستهلكني و 1522على نطاق واسع من خالل عينة مكونة من 

يف مناطق جغرافية خمتلفة مشلت معظم واليات الوطن يف االعتماد على تقنية االنرتنت اليت مسحت جبمع البيانات 
وقت مقبول ودون الوقوع يف خطأ تكرار اإلجابة من طرف نفس املفردة أو خطأ احلصول على إجابات ناقصة، 
إذ أن الباحث اعتمد على برامج إلكرتونية مشفرة ال تسمح باإلجابة أكثر من مرة من نفس الكمبيوتر أو اهلاتف 

لوحة اإللكرتونية، إضافة إىل عدم قبوهلا لإلجابات الناقصة وهو ما مكن الباحث من احلصول على الذكي أو ال
 إجابات كاملة جاهزة للتحليل.

II.3أساليب التحليل اإلحصائي . 
الرئيسية مت حتليل بياناهتا باستخدام  ومشكلتها أسئلتهالغرض حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة على 

 التالية:األساليب اإلحصائية 

 لقياس مدى ثبات املقاييس املستخدمة يف الدراسة؛ Cronbach’s Alfaمعامل آلفا كرونباخ  -1

معامالت االرتباط بني فقرات الدراسة والدرجة الكلية لكل متغري مث بني فقرات الدراسة والدرجة  -2
 الكلية للمقياس لغرض التحقق من صدق بناء املقياس املستخدم؛

حقق من العوامل الرئيسية املشتملة على متغريات للت Factor Analysisاملي التحليل الع -3
 ؛Principal Component Analysisالدراسة باالعتماد على حتليل املكونات الرئيسية 

أساليب اإلحصاء الوصفي هبدف توصيف كل من خصائص عينة الدراسة ومتغرياهتا باالعتماد  -4
 راف املعياري، التكرارات والنسب املئوية؛على كل من الوسط احلسايب، االحن

إدراك املستهلكني للصورة الذهنية للفروق بني املتوسطات لعينتني مستقلتني للمقارنة بني  tاختبار  -5
 تها؛للعالمة التجارية وإدراك املوظفني هلوي

لتحديد مدى وجود فروق ذات معنوية  One Way ANOVAحتليل التباين األحادي  -7
 بني إدراكات املستهلكني للصورة الذهنية للعالمة التجارية بداللة متغرياهتم الدميغرافية؛ إحصائية

 الختبار فرضيات الدراسة؛ ANOVAحتليل التباين  -6

 ملتغريات الدراسة؛لعينة واحدة للتأكد من معنوية األوساط احلسابية  tاختبار  -7

 يف منوذج الدراسة بشكل جزئي مث بشكل كلي؛للتحقق من معنوية العالقات املتضمنة  Fاختبار  -9

معامل االرتباط اخلطي البسيط لكارل بريسون لقياس نوع وقوة العالقة بني املتغريات املستقلة  -12
 والتابعة؛
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معامل التفسري )التحديد( حلساب مدى تفسري املتغريات املستقلة للتباين الكلي للمتغريات  -11
 التابعة؛

لتحليل كيف تؤثر املتغريات املستقلة من  Simple Regressionالبسيط االحندار اخلطي  -12
الدراسة على املتغريات التابعة هلا ولبناء معادلة االحندار اخلاصة بكل عالقة من العالقات املتضمنة 

 يف النموذج املقرتح للدراسة؛

التابعة جمتمعة  الختبار تأثري املتغريات Multiple Regressionحتليل االحندار املتعدد  -13
على املتغري املستقل ممثال يف الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية لغرض التأكد من املعنوية 

 اإلحصائية لنموذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي.

III .  تقديم مؤسساتCondor ،ENIE ،Iris وعالماتها التجارية 
الضرورية اخلاصة باملؤسسات صاحبة هذه العالمات  سنتطرق يف هذا املبحث إىل تقدمي وعرض املعطيات

وذلك من خالل حمورين أساسيني األول يتعلق بتقدمي نظرة  Irisو Condor ،ENIEواملتمثلة يف كل من 
شاملة حول املؤسسة من خالل عرض خمتصر لبطاقتها الفنية وهيكلها التنظيمي وجماالت نشاطها ومنتجاهتا، 

اهتا يف القطر اجلزائري. والثاين يتعلق بتحليل البطاقة الفنية للعالمة التجارية باالعتماد إضافة إىل نقاط توزيع منتج
 على أربعة عناصر تشكل اهلوية املرئية للعالمة التجارية هي االسم، اللوغو، الشعار واأللوان.

III.1 .مؤسسة  تقديمENIE وعالمتها التجارية 
وعالمتها التجارية سنتناول فيما يلي التقدمي  ENIEؤسسة لغرض تقدمي املعلومات الضرورية اخلاصة مب

العام للمؤسسة من خالل التعريف هبا وعرض كل من بطاقتها الفنية، هيكلها التنظيمي ونقاط توزيعها يف القطر 
اجلزائري. إضافة إىل عرض وحتليل البطاقة الفنية للعالمة التجارية للمؤسسة من خالل حتليل كل من االسم، 

 و، الشعار واأللوان.اللوغ

III.1.1. سنتطرق يف هذا اجلزء إىل تقدمي مؤسسة : نظرة شاملة حول المؤسسةENIE 
للصناعات اإللكرتونية وعرض بطاقتها الفنية وهيكلها التنظيمي إضافة إىل نقاط توزيعها وتواجدها يف القطر 

 اجلزائري.
نشأت املؤسسة الوطنية للصناعات أُ للصناعات اإللكترونية:  ENIEالبطاقة الفنية لمؤسسة أ. 

الذي كان هدفه إعادة هيكلة  1972أكتوبر من سنة  23املؤرخ يف  322/72اإللكرتونية مبوجب املرسوم رقم 
بعض املؤسسات العمومية لغرض تطوير تنافسيتها من خالل تقليص حجمها وختصيصها يف جماالت نشاط 

 SONELECنية للصناعات الكهربائية واإللكرتونية بعد تفكيك الشركة الوط ENIEحمددة. وهبذا فإن 
 وحتويلها إىل جمموعة من املؤسسات الوطنية ختتص كل واحدة منها يف جمال نشاط معني.
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تطور رأمساهلا االجتماعي من يوم  SPAمؤسسة ذات أسهم  ENIEوبالنسبة للشكل القانوين فإن 
غاية يومنا هذا يتمثل جمال نشاطها األساسي يف إنتاج، وإىل  2226مليار دينار جزائري سنة  7.3تأسيسها ليبغ 

توزيع وإصالح األجهزة اإللكرتونية، تنشط املؤسسة حتت وصاية الدولة اجلزائرية وبإشراف من شركة مسامهات 
مرت مربع  52222الدولة. يقع املقر االجتماعي للمؤسسة باملنطقة الصناعية لسيدي بلعباس وترتبع على مساحة 

دائمون يف خمتلف التخصصات  1222موظف منهم  1322مرت مربع مغطاة وتوظف حوايل  11222منها 
جهز يوميا )حممودي،  622جهاز يف اليوم فيما تقدر طاقتها النظرية بـ  752وتبلغ طاقتها اإلنتاجية حوايل 

 للصناعات اإللكرتونية: ENIE( يلخص البطاقة الفنية ملؤسسة 5-4(. واجلدول رقم )2215

 ENIE(: البطاقة الفنية لمؤسسة 5-4ول )الجد
 ENIE (Entreprise Nationale des Industries االسم التجاري

Electroniques) 
 1982 تاريخ التأسيس وبداية النشاط

 مليار دينار جزائري 8.3 الرأمسال االجتماعي
 والية سيدي بلعباس املقر االجتماعي

 1322 عدد العمال
 توزيع وإصالح األجهزة اإللكرتونية إنتاج، جمال النشاط

 www.enie.dz املوقع الرمسي على االنرتنت
Source : www.enie.dz 

الذي  ENIE( يبني اهليكل التنظيمي ملؤسسة 7-4الشكل رقم )للمؤسسة:  التنظيم العامب. 
تنظيم معظم املؤسسات العمومية اجلزائرية اليت تسود فيها  ميكن مالحظة أنه يتميز بنوع من التعقيد وهو حال

تعتمد يف  ENIEمركزية القرار مما يقلل من سرعة تكيفها واستجابتها ملتطلبات السوق. كما نالحظ أن 
 تنظيمها باألساس على الفلسفة الوظيفية.

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.enie.dz/
http://www.enie.dz/
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 املدير العام

 مديرية مراقبة التسيري

 مديرية التحصيل
 املديرية املركزية للتجارة

 مستشار

 األمانة

 املديرية املركزية للشراكة املركزية للتدقيق الداخلياملديرية  املديرية املركزية للشغل والتأمينات املديرية املركزية للمالية واحملاسبة

 وحدة النظافة وحدة الشؤون العامة

 قسم اإللكرتونيك للمستهلك العادي 

 قسم اإللكرتونيك للمستهلك العادي 

مديرية التأكد 
 واجلودة

التمويل  مديرية
 والتحويل

 مركز التطوير

وحدة التجميع 
 والرتكيب

وحدة ترقية 
األجهزة البصرية 

 -البليدة–

وحدة األجهزة 
 السمعية

 وحدة اهلوائيات

مديرية أنصاف 
 النواقل

وحدة البالستيك 
 وقولبة املعادن

وحدة التصليح 
 واملعاجلة

مديرية القوة 
 البيعية

 مديرية املبيعات

 مديرية التسويق

وحدة بيع 
 التجهيزات

 الوحدة التجارية للجنوب

 الوحدة التجارية للوسط

 2الوحدة التجارية شرق 

 1الوحدة التجارية شرق 

 الوحدة التجارية للغرب

 القسم الطيب

قسم املركبات 
اإللكرتونية 
 للمحرتفني

 مديرية القسم

مديرية التأكد 
 واجلودة

وحدة صناعة 
 املركبات

وحدة بيع 
 املركبات

 قسم املمتلكات

 مديرية القسم

وحدة تقدمي 
 اخلدمات

وحدة الصيانة 
 وإنتاج املنافع

 ENIE(: الهيكل التنظيمي لمؤسسة 6-4الشكل )

Source : www.enie.dz. 
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على السوق يف تقسيم خمتلف جماالت  ENIEتعتمد مجاالت نشاط ومنتجات المؤسسة: ج. 
نشاطها، إذ أهنا تقسمها على أساس السوق املستهدفة إىل منتجات املستهلكني العاديني أو منتجات االستهالك 

 رتفني وذلك كما يلي:الواسع ومنتجات املستهلكني احمل
تشكيلة متنوعة من املنتجات يف هذا اجملال إذ  ENIEتنتج  مجال المستهلكين العاديين: -1

ختتلف من أجهزة السمعي البصري كالتلفزيون واملستقبالت اهلوائية واألجهزة السمعية واملوسيقية، أجهزة امللتيميديا  
عالم اآليل متمثلة باألساس يف الكمبيوترات احملمولة وأجهزة كاهلواتف الذكية واللوحات اإللكرتونية، أجهزة اإل

)املؤسسة الوطنية  ENIEMالعرض. وعلى عكس ما يعتقد البعض فإن األجهزة الكهرومنزلية تُنتج حتت عالمة 
يف املنتجات اإللكرتونية  ENIEللصناعات الكهرومنزلية( وهي عالمة منشقة عن املؤسسة األصلية، بينما ختتص 

 فقط؛

مخسة أنواع من املنتجات خمصصة لفئة احملرتفني  ENIEتقدم  مجال المستهلكين المحترفين: -2
من مؤسسات خاصة وعمومية هي أجهزة املراقبة بلوازمها من كامريات رقمية وأجهزة حواسيب خاصة، أجهزة 

والتطوير، الصيانة واملتابعة، الطاقة البديلة، بينما تتمثل املنتجات الثالثة األخرى باألساس يف خدمات هي البحث 
 املقاولة من الباطن يف املشاريع اإللكرتونية.

 ENIEبالنسبة لتوزيع منتجاهتا فإن في القطر الجزائري:  ENIEنقاط توزيع منتجات د. 
نقطة بيع موزعة على خمتلف مناطق الوطن وهذا هبدف ضمان أفضل تواجد للمؤسسة يف  34تستخدم لذلك 

يف القطر  ENIE( يعرض نقاط بيع منتجات 7-4ن اخلدمات للمستهلك. واجلدول رقم )السوق وتقدمي أحس
 اجلزائري.

 في القطر الجزائري ENIE(: نقاط توزيع منتجات 6-4الجدول )
 المكان رقم نقطة البيع المكان رقم نقطة البيع

 واد سوف 11 سيدي بلعباس )ليدو( 1
 ورقلة 11 سيدي بلعباس )برامهر( 2
 األغواط .2 بلعباس )قومبيطا(سيدي  3
 تقرت 21 سيدي بلعباس )رونسارد( 4
 جيجل 22 وهران 5
 قسنطينة 23 بشار 6
 مسيلة 24 تيارت 7
 برج بوعريريج 25 تلمسان 1
 قاملة 26 مستغامن 1

 سطيف 27 النعامة .1
 باتنة 21 الشلف 11
 جباية 21 غليزان 12
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 سكيكدة .3 سعيدة 13
 تبسة 31 عني تيموشنت 14
 بسكرة 32 معسكر 15
 (1عنابة )عنابة  33 اجللفة 16
 (2عنابة )عنابة  34 غرداية 17

Source : www.enie.dz. 

III.2.1 . البطاقة الفنية لعالمةENIE : البطاقة الفنية لعالمة إىل حتليل سنتطرق يف هذا املطلب
ENIE (.6-4واليت يوضحها الشكل رقم ) للصناعات اإللكرتونية 

 

 

 ENIE التجارية عالمةال: (7-4) لشكلا
Source : www.enie.dz 

االسم، اللوغو،  على كل منللصناعات اإللكرتونية  ENIEسنعتمد يف حتليل البطاقة الفنية لعالمة 
 الشعار واأللوان وذلك كما يلي.

ملؤسسة ا"وهو عبارة عن اختصار لعبارة  ENIEاعتمدت املؤسسة على اسم أوين : تحليل االسمأ. 
 Entreprise Nationale des")م.و.ص.إ( باللغة الفرنسية  "الوطنية للصناعات اإللكرتونية

Industries Electroniques"  وهذا راجع أساسا إىل كوهنا مؤسسة وطنية باعتبار أن الكثري من
 ."…Entreprise National"املؤسسات الوطنية اجلزائرية تبدأ بعبارة املؤسسة الوطنية 

بدال من العبارة كاملة لغرض ضمان حفظ وتذكر  ENIEأت املؤسسة إىل اعتماد االختصار وجل
املستهلكني للعالمة التجارية وتبسيط العالمة بدال من جعلها معقدة يف حالة اعتماد العبارة كاملة، كما نشري إىل 

 ةتصنف مثل العالم جيعل العالمة كاسم للمؤسسة ولكل منتجاهتا وهو ما  ENIEأن املؤسسة تعتمد على 
 )أنظر الفصل الثاين(. "عالمة مؤسسة"كـ   ةالسابق

يعرض اللوغو املعتمد رمسيا من قبل مؤسسة  (7-4رقم )الشكل : تحليل اللوغو )الشارة(ب. 
ENIE .للصناعات اإللكرتونية 

 

 ENIE: لوغو مؤسسة (1-4) الشكل
Source : www.enie.dz. 
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 :ما يليللصناعات اإللكرتونية ميكن مالحظة  ENIEمن قبل مؤسسة عند التدقيق يف اللوغو املستعمل 

 اللوغو؛ اسم العالمة هو املكون الرئيسي يف -

نالحظ يف اجلانب األيسر للوغو وجود شكل يتمثل يف األربعة أحرف املشكلة السم العالمة  -
 )م.و.ص.إ( متداخلة؛

لوغو، لكن وجود الكثري من زوايا احلادة جند أيضا أن املؤسسة اعتمدت على البساطة يف تصميم ال -
واملنكسرة يف اللوغو قد خيلق إدراك لدى املستهلك أن املؤسسة ال تتكيف بسرعة مع التغريات اليت 

 ؛خاصة التغري يف األذواق والرغباتحتدث يف السوق 

د أنه قد فيما خيص التصميم فرغم أن هذه العالمة تعترب مألوفة بالنسبة للمستهلك اجلزائري فنج -
 حيتاج لبعض التجديد من خالل إعطاء ملسة معاصرة له.

 ENIEيعرض الشعار املعتمد رمسيا من قبل مؤسسة  (9-4رقم )الشكل : تحليل الشعارج. 
 للصناعات اإللكرتونية.

 
 

 ENIE: شعار مؤسسة (1-4) لشكلا
Source : www.enie.dz. 

ات اإللكرتونية تعتمد يف عالمتها للصناع ENIEفإن مؤسسة  Irisو Condorمؤسسيت عكس 
وتريد املؤسسة هبذا الشعار ترسيخ فكرة أن منتجاهتا متنوعة  "رفيقكم الدائم"التجارية على شعار باللغة العربية 

وترافق املستهلكني يف كل أنشطتهم اليومية وجعل منتجاهتا وعالمتها التجارية مألوفة بالنسبة هلم، كذلك فإهنا 
إىل التأكيد على أهنا العالمة اجلزائرية األقدم يف قطاع الصناعات اإللكرتونية واليت رافقت  تسعى هبذا الشعار

 املستهلك اجلزائري لسنوات طويلة.

للصناعات  ENIE( فإن مؤسسة 6-4) رقم كما هو موضح يف الشكل: تحليل األلواند. 
والربتقايل املائل إىل االصفرار، حيث أن األزرق  اإللكرتونية تعتمد يف عالمتها التجارية على اللونني األزرق الداكن

يستعمل عادة للداللة على العاملية، الضمان، الثقة والقدرة على احللم وتستعمله العديد من العالمات العاملية 
( وبالتايل ميكن اعتباره اللون املنطقي ملثل هذا النوع Samsung( و)SONYللصناعات اإللكرتونية مثل )

 )أنظر الفصل الثالث(، يف حني أن الربتقايل واألصفر معا ميثالن الذكاء والسرعة، الضمان واحلذر.من العالمات 
نالحظ أيضا أن هذا اللون يسمح بالطباعة على وسائط متعددة يف حني أن الطباعة باللون الرمادي اإلداري قد 

 كن.ختلق مشاكل خبصوص اللون الربتقايل املائل إىل األصفر عكس األزرق الدا 
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III.2. مؤسسة  تقديمCondor وعالمتها التجارية 
وعالمتها التجارية سنتناول فيما يلي التقدمي  Condorلغرض تقدمي املعلومات الضرورية اخلاصة مبؤسسة 

العام للمؤسسة من خالل التعريف هبا وعرض كل من بطاقتها الفنية، هيكلها التنظيمي ونقاط توزيعها يف القطر 
ة إىل عرض وحتليل البطاقة الفنية للعالمة التجارية للمؤسسة من خالل حتليل كل من االسم، اجلزائري. إضاف

 اللوغو، الشعار واأللوان.

III.1.2 .سنتطرق يف هذا اجلزء إىل تقدمي مؤسسة : نظرة شاملة حول المؤسسةCondor 
ط توزيعها وتواجدها يف القطر للصناعات اإللكرتونية وعرض بطاقتها الفنية وهيكلها التنظيمي إضافة إىل نقا

 اجلزائري.
تنتمي مؤسسة كوندور للصناعات اإللكترونية:  Condorأ. البطاقة الفنية لمؤسسة 

Condor  إىل اجملموعة الصناعية بن محاديGroupe BENHAMEDI  يتمثل نشاطها يف صناعة
 2222تجاري يف أفريل من سنة وتسويق األجهزة اإللكرتونية والكهرومنزلية، حتصلت املؤسسة على سجلها ال

 .2223وبدأت نشاطها الفعلي يف فيفري 
يقع املقر االجتماعي للمؤسسة يف املنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج، ترتبع على مساحة إمجالية تقدر بـ 

ري. مليار دينار جزائ 27.7مرت مربع مغطاة يقدر رأمساهلا االجتماعي حبوايل  42775مرت مربع منها  72124
موظف موزعني على  1522تضم حوايل  SARLالشكل القانوين للمؤسسة هو مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة 
 خمتلف املصاحل، مرت املؤسسة بأربعة مراحل حىت اآلن هي:

مرحلة الشراء ألجل البيع أين كانت املؤسسة تستورد املنتجات اإللكرتونية والكهرومنزلية وتعيد بيعها  -
 ري؛يف السوق اجلزائ

مرحلة شراء املنتجات مفككة جزئيا ألجل تركيبها وإعادة بيعها وهي املرحلة اليت مكنتها من التعرف  -
 جزئيا على مكونات خمتلف املنتجات؛

مرحلة شراء املنتجات مفككة كليا مث تركيبها وإعادة بيعها، حيث أن هذه املرحلة مكنت املؤسسة  -
 ف املنتجات متهيدا للمرحلة القادمة؛من التعرف بشكل معمق على مكونات خمتل

يف هذه املرحلة تنتج اجلزء األكرب من مكونات منتجاهتا يف  Condorمرحلة اإلنتاج، حيث أن  -
 حني تستورد املكونات اليت مل تتمكن بعد من إنتاجها.

سسة ( يلخص البطاقة الفنية واليت تضم املعلومات الضرورية اخلاصة بربوفايل مؤ 6-4واجلدول رقم )
Condor :للصناعات اإللكرتونية 
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 Condor(: البطاقة الفنية لمؤسسة 7-4الجدول )

 من إعداد الباحث اعتمادا على وثائق املؤسسة. المصدر:

-4يف الشكل رقم ) Condorميكن عرض اهليكل التنظيمي ملؤسسة للمؤسسة: التنظيم العام ب. 
 ( كما يلي:12

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Condor(: الهيكل التنظيمي لمؤسسة .1-4الشكل )

Source : www.condor.dz. 

 Condor Electronics االسم التجاري
 2223 تاريخ التأسيس وبداية النشاط

 مليار دينار جزائري 27.7 الرأمسال االجتماعي
 والية برج بوعريريج املقر االجتماعي

 1522 عدد العمال
 تاج وتسويق املنتجات اإللكرتونية والكهرومنزليةإن جمال النشاط

 www.condor.dz املوقع الرمسي على االنرتنت

 جملس اإلدارة

 املديرية العامة

مديرية 
 اإلمداد

مديرية إدارة 
 اجلودة

مديرية التكييف 
 املركزي

مديرية نظم 
 املعلومات

املالية  مديرية
 واحملاسبة

مديرية املوارد 
 البشرية

املديرية التجارية  إدارة التسويق إدارة املشاريع
 للمنتجات الكهرومنزلية

املديرية التجارية 
 للمنتجات اإللكرتونية

 املديرية اجلهوية وسط

 املديرية اجلهوية قسنطينة

 املديرية اجلهوية العلمة

قسم االستثمارات  مديرية اإلنتاج
 ئل العامةوالوسا

 قسم أمن االنرتنت

وحدة 
 الثالجات

وحدة 
 املكيفات

وحدة املنتجات 
 الرمادية

وحدة منتجات 
 اإلعالم اآليل

وحدة املنتجات 
 ءالبيضا

وحدة حتويل 
 البالستيك

وحدة اللوحات 
 الشمسية

مديرية خدمات 
 ما بعد البع

 مديرية البحث والتطوير

http://www.condor.dz/
http://www.condor.dz/
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تعتمد يف تنظيمها على املزج بني التنظيم الوظيفي أسلوب  Condorنالحظ من الشكل السابق أن 
 ت مما ميكن مينحها نوع من املرونة والسرعة يف االستجابة ملتطلبات السوق.التنظيم باملنتجا

يف مخسة جماالت نشاط خمتلفة  Condorتنشط مؤسسة ج. مجاالت نشاط ومنتجات المؤسسة: 
 كاآليت:

تنتج املؤسسة يف هذا اجملال أربعة أنواع من املنتجات هي اهلواتف الذكية، اللوحات  الملتيميديا: -1
مل تتعدى  Condorونية، الساعات الذكية، إضافة إىل التطبيقات والربامج اخلاصة بامللتيميديا. وجند أن اإللكرت 

 بعد مرحلة الرتكيب يف هذا اجملال ما عدا التطبيقات والربامج اليت تنتجها بصفة مستقلة؛

املنتجات تنتج ثالثة أنواع من  Condorبالنسبة جملال السمعي البصري فإن  السمعي البصري: -2
تتمثل يف أجهزت التلفزيون، املستقبالت اهلوائية وأجهزة الفيديو بأنواعها. وبالنسبة هلذا اجملال فإن املؤسسة اآلن 

 متزج بني اإلنتاج والرتكيب، إذ أهنا تنتج بعض املكونات وتستورد أخرى لرتكيبها؛

ل على سبعة أنواع من يف هذا اجملا Condorحتوي قائمة منتجات  األجهزة الكهرومنزلية: -3
املنتجات هي املكيفات، أجهزة ولوازم املطبخ، الغساالت، الثالجات، اجملمدات، املدفآت إضافة إىل األجهزة 
الكهرومنزلية اخلفيفة. وجند أن املؤسسة قطعت شوطا مهما يف هذا اجملال إذ أهنا تنتج القسم األكرب من مكونات 

 هذه املنتجات وتستورد الباقي؛

بالنسبة جملال اإلعالم اآليل فإن املؤسسة تنتج ما يقارب ستة أنواع من املنتجات  عالم الآلي:اإل -4
هي كمبيوترات املكاتب، الكمبيوترات احملمولة، املوزعات املركزية، احملطات الكبرية، األكسسوارات إضافة إىل 

يسري من مكونات هذه األجهزة فيما تنتج جزء  Condorالربامج والتطبيقات اخلاصة هبذا اجملال. ونالحظ أن 
 تستورد اجلزء األكرب ما عادا الربامج والتطبيقات اليت يطورها مهندسو املؤسسة بصفة كلية؛

 2213مشروعها اخلاص بالطاقة املتجددة سنة  Condorأنشأت الطاقة المتجددة:  -5
فضا على املنتج األساسي هلذا مليون دينار جزائري، حيث رغم أن الطلب ال يزال منخ 937باستثمار قدره 

اجملال املتمثل يف لوحات الطاقة الشمسية إال أهنا تراهن عليه ليكون مشروع املستقبل بالنسبة للمؤسسة خاصة أن 
مما  %122تنتج مكونات هذه اللوحات بنسبة  Condorهذا املشروع يعد األكرب يف اجلزائر إضافة إىل أن 

ودية عالية مستقبال. كما أن املؤسسة توجه هذا املنتج إىل كافة شرائح السوق جيعلها تأمل يف سوق واعد ويف مرد
 احملتملة من صناعيني وخواص وأفراد )منازل( وقطاع عمومي.

بأس  على عدد ال Condorتعتمد في القطر الجزائري:  Condorد. نقاط توزيع منتجات 
غطية للسوق اجلزائري. وميكن ذكر هذه وذلك قصد ضمان أفضل ت نقطة 37به من نقاط التوزيع يصل إىل 

 (.7-4يف اجلدول رقم ) النقاط
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 في القطر الجزائري Condor(: نقاط توزيع منتجات 1-4الجدول )
 المكان رقم نقطة البيع المكان رقم نقطة البيع

 بسكرة 11 اجلزائر العاصمة )واد مسار( 1
 بشار .2 (1اجلزائر العاصمة )القبة  2
 تلمسان 21 (2مة )القبة اجلزائر العاص 3
 تيارت 22 اجلزائر العاصمة )رياض الفتح( 4
 تيزي وزو 23 اجلزائر العاصمة )رويبة( 5
 سطيف )سطيف( 24 اجلزائر العاصمة )بري خادم( 6
 سطيف )العلمة( 25 اجلزائر العاصمة )دايل إبراهيم( 7
 (1عنابة )عنابة  26 اجلزائر العاصمة )عني البنيان( 1
 (2عنابة )عنابة  27 زائر العاصمة )زرالدة(اجل 1

 قسنطينة 21 اجلزائر العاصمة )احلميز( .1
 (1وهران )وهران  21 اجلزائر العاصمة )أودان( 11
 (2وهران )وهران  .3 اجلزائر العاصمة )سيدي حيىي( 12
 عني الدفلة 31 بومرداس 13
 معسكر 32 باتنة 14
 غرداية 33 جباية 15
 بليدة 34 ريريج برج بوع 16
 سيدي بلعباس 35 خنشلة 17
 مسيلة 36 سوق أهراس 11

Source : www.condor.dz. 

III.2.2 . البطاقة الفنية لعالمةCondor : تعد اهلوية املرئية الواجهة اليت يراها املستهلك من
اجهة الثانية واليت يشعر هبا العالمة التجارية، بينما تعد الصورة الذهنية املدركة وشخصية العالمة التجارية الو 

سنحاول فيما يلي تسليط الضوء على اهلوية املرئية لعالمة و  .املستهلك حيال العالمة التجارية وال يراها
Condor  يوضح عالمة  (11-4رقم )مبكوناهتا )االسم، اللوغو، الشعار واأللوان( والشكلCondor  

 كاملة كما يراها املستهلك.
 

 

 
 

 Condor التجارية عالمةلا: (11-4) لشكلا
Source : www.condor.dz 
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 سنقوم بتحليلها وفق أربعة عناصر كما يلي: Condorلغرض عرض البطاقة الفنية لعالمة 

كاسم للمؤسسة   Condorبالنسبة لالسم فإن املؤسسة اختارت اسم كوندور : تحليل االسمأ. 
 )أنظر الفصل الثاين(. "عالمة مؤسسة"أهنا على  Condorولكل منتجاهتا وبالتايل فيمكن تصنيف عالمة 

فهو اسم لنوع من النسور األمريكية الشهرية تسمى بنسور الكوندور وهو نسر  Condorوبالنسبة ملعىن اسم 
معروف أنه سريع جدا وقوي واختارت املؤسسة هذا االسم لتقول للمستهلكني أن منتجاهتا ذات سرعة عالية 

 Condorلية وجتدر اإلشارة إىل أن هذه العالمة مسجلة قانونيا حتت اسم وصالبة كبرية أي ذات جودة عا
Electronics. 
يعرض اللوغو املعتمد رمسيا من قبل مؤسسة  (12-4رقم )الشكل : تحليل اللوغو )الشارة(ب. 

Condor .للصناعات اإللكرتونية 
 

 

 Condor: لوغو مؤسسة (12-4) لشكلا
Source : www.condor.dz 

 اعتمدت يف تصميمها للوغو اخلاص هبا على العناصر التالية: Condorالشكل أن نالحظ من 

 االعتماد على االسم كلوغو وذلك لتبسيطه وتسهيل عملية االسرتجاع والتذكر من قبل املستهلك؛ -

نالحظ يف اجلانب األسري من اللوغو وجود رسم يعكس معىن االسم متمثال يف النسر األمريكي  -
 بأجنحته؛

النسبة للتصميم فنرى أنه جيد ويعتمد على االحنناءات بدال من الزوايا املتكسرة وذلك يدل على ب -
 ؛رونة والتكيف مع خمتلف التغرياتامل

نالحظ كذلك أن التصميم بسيط غري معقد وهذا ما يعد نقطة إجيابية لصاحل العالمة التجارية، إذ  -
ف الوسائط ويسهل استعماله يف احلمالت أن ذلك جيعل من اللوغو قابل للطباعة على خمتل

 اإلعالنية.

 Condorيعرض الشعار املعتمد رمسيا من قبل مؤسسة  (13-4رقم )الشكل : تحليل الشعارج. 
 للصناعات اإللكرتونية.
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 Condor: شعار مؤسسة (13-4) لشكلا
Source : www.condor.dz 

ميكن ترمجته بالعربية إىل اختذ أو ( Prenez votre envolعلى شعار ) Condorتعتمد مؤسسة 
اخرت طريانك وهو شعار تريد املؤسسة به نقل رسالة إىل مستهلكيها كون منتجاهتا تتميز بالتكنولوجيا العالية 

 حسب املؤسسة. Condorواملتطورة مما ميكنهم جمازيا من الطريان نظرا جلودة منتجات 

للصناعات  Condor( فإن مؤسسة 11-4) رقم كما هو موضح يف الشكل: تحليل األلواند. 
اإللكرتونية تعتمد يف عالمتها التجارية على اللون األزرق الداكن وهو لون يستعمل عادة للداللة على العاملية 
والضمان والثقة والقدرة على احللم وتستعمله العديد من العالمات العاملية للصناعات اإللكرتونية مثل 

(SONY(و )Samsungوبالتايل مي ) كن اعتباره اللون املنطقي ملثل هذا النوع من العالمات )أنظر الفصل
 الثالث(.

نالحظ أيضا أن هذا اللون يسمح بالطباعة على وسائط متعددة كما أن الطباعة باللون الرمادي اإلداري 
 اإلعالنية. لن تؤثر على وضوح العالمة، كما جتدر اإلشارة أن املؤسسة تعتمد على هذا اللون يف معظم محالهتا

III.3. مؤسسة  تقديمIris  وعالمتها التجارية 
 Irisبنفس الكيفية املعتمدة مع العالمتني السابقتني ولغرض تقدمي املعلومات الضرورية اخلاصة مبؤسسة 

وعالمتها التجارية سنتناول فيما يلي التقدمي العام للمؤسسة من خالل التعريف هبا وعرض كل من بطاقتها الفنية، 
كلها التنظيمي ونقاط توزيعها يف القطر اجلزائري. إضافة إىل عرض وحتليل البطاقة الفنية للعالمة التجارية هي

 للمؤسسة من خالل حتليل كل من االسم، اللوغو، الشعار واأللوان.

III.1.3. سنتطرق يف هذا اجلزء إىل تقدمي مؤسسة : نظرة شاملة حول المؤسسةIris  للصناعات
 عرض بطاقتها الفنية وهيكلها التنظيمي إضافة إىل نقاط توزيعها وتواجدها يف القطر اجلزائري.اإللكرتونية و 

للصناعات اإللكرتونية هي  Iris SATللصناعات اإللكترونية:  Irisالبطاقة الفنية لمؤسسة أ. 
منزلية، ختتص يف إنتاج وتسويق املنتجات اإللكرتو  2224، أُنشأت سنة Sateresxعالمة جتارية ملؤسسة 

اإلعالم اآليل واهلواتف الذكية يقع مقرها االجتماعي بوالية سطيف وهو مقر املديرية املركزية للمؤسسة، بينما 
تطورت املؤسسة منذ  على ثالثة مديريات جهوية واحدة بالوسط، واحدة بالغرب وأخرى باجلنوب. Irisتعتمد 

مليون دينار جزائري لتصل إىل  262آنذاك بـ  كمؤسسة صغرية ومتوسطة برأمسال يقدر  2224إنشائها سنة 
مليار دينار جزائري  13.3مصاف الكبار يف السوق اجلزائري كما هي عليه اآلن برأمسال اجتماعي يقدر بـ 

وحدة سنويا من خمتلف  1555222موظف يف خمتلف التخصصات وبطاقة إنتاجية تبلغ  1722وحوايل 
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( يلخص 9-4ائدة على املستوى الوطين واإلقليمي. واجلدول رقم )املنتجات وهي تسعى مستقبال ألن تكون ر 
 للصناعات اإللكرتونية:  Iris SATالبطاقة الفنية ملؤسسة 

 Iris(: البطاقة الفنية لمؤسسة 1-4الجدول )
 Iris SAT االسم التجاري

 2004 تاريخ التأسيس وبداية النشاط
 مليار دينار جزائري 13.3 الرأمسال االجتماعي

 والية سطيف ملقر االجتماعيا
 1722 عدد العمال
 إنتاج وتسويق املنتجات اإللكرتومنزلية، اإلعالم اآليل واهلواتف الذكية. جمال النشاط

 sat.dz-www.iris املوقع الرمسي على االنرتنت
Source : www.iris-sat.dz. 

 .Iris( يوضح اهليكل التنظيمي ملؤسسة 14-4الشكل رقم )سسة: للمؤ التنظيم العام ب. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Source : www.iris-sat.dz. 

 جملس إدارة املؤسسة

 املديرية العامة

مديرية اإلمداد 
 والتوريد

مديرية املوارد 
 البشرية

مديرية املالية 
 واحملاسبة

مديرية إدارة 
 اجلودة

 إدارة التسويق

 قسم البحث والتطوير

 مديرية االستثمارات

 املديرية التجارية

 املديرية املركزية )سطيف(

 )اجلزائر العاصمة( املديرية اجلهوية وسط

 املديرية اجلهوية غرب )وهران(

 املديرية اجلهوية جنوب )ورقلة(
 قسم اإلنتاج

قسم التلفزيون 
 واملستقبل اهلوائي

قسم تزويد البالستيك 
 والبوليستريان

قسم إنتاج 
 الثالجات

قسم املكونات 
 اإللكرتونية

قسم الغساالت 
 واملكيفات

قسم تغليف 
 املنتجات البيضاء

قسم اهلواتف 
 واللوحات

( الهيكل التنظيمي 14-4لشكل )ا
 Irisلمؤسسة 

 

http://www.iris-sat.dz/
http://www.iris-sat.dz/
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يتشابه إىل حد بعيد مع ذلك اخلاص  Irisميكن من الشكل السابق مالحظة أن اهليكل التنظيمي ملؤسسة 
فيه املؤسسة بني التنظيم الوظيفي والتنظيم على أساس املنتجات وذلك لغرض حيث متزج  Condorمبؤسسة 

 ضمان نوع من املرونة تسمح باالستجابة والتكيف بسرعة مع متطلبات السوق.

جماالت نشاطها إىل مخسة جماالت نشاط  Irisتقسم مجاالت نشاط ومنتجات المؤسسة: ج. 
 رئيسية هي كما يلي:

تنتج نوعني من املنتجات يف هذا اجملال مها أجهزة التلفزيون يف  Irisن حيث أالسمعي البصري:  -1
 النوع األول وأجهزة الفيديو واملستقبالت اهلوائية يف النوع الثاين؛

تنتج املؤسسة أربعة أنواع من املنتجات يف هذا اجملال هي جتهيزات املطبخ، األجهزة الكهرومنزلية:  -2
 األفران؛ الغساالت، الثالجات، إضافة إىل

مجعت بني منتجات امللتيميديا واإلعالم اآليل يف جمال  Irisجند أن  الملتيميديا واإلعالم الآلي: -3
نشاط واحد نظرا لتقارهبا يف تلبية حاجات املستهلك. وتنتج املؤسسة يف هذا اجملال ثالثة أنواع من املنتجات هي 

 تتخصص أساسا يف احلواسيب املكتبية؛ أينم اآليل اهلواتف الذكية، اللوحات اإللكرتونية وأجهزة اإلعال
يف جمال التكييف ثالثة أنواع من املكيفات هي مكيفات احلائط املعلقة،  Irisتنتج التكييف:  -4

 املكيفات العمودية إضافة إىل أجهزة التكييف املركزي؛
يف السوق منتجات التسخني يف جمال نشاط واحد نظرا ملردوديته  Irisوضعت  التسخين: -5

 اجلزائري وتنتج املؤسسة نوعني من املدافئ خبصائص خمتلفة.
تعتمد  Irisبالنسبة لنقاط توزيع منتجاهتا فإن في القطر الجزائري:  Irisنقاط توزيع منتجات د. 

 (.12-4نقطة بيع يف كامل الرتاب الوطين ميكن عرضها يف اجلدول رقم ) 17على 
 في القطر الجزائري Iris(: نقاط توزيع منتجات .1-4الجدول )

 المكان رقم نقطة البيع المكان رقم نقطة البيع
 ميلة .1 اجلزائر العاصمة )دايل إبراهيم( 1
 مسيلة 11 اجلزائر العاصمة )احلميز( 2
 وهران 12 باتنة 3
 ورقلة 13 قسنطينة 4
 أم البواقي 14 العلمة 5
 سطيف 15 واد سوف 6
 ملة(سيدي بلعباس )للج 16 غليزان 7
 سيدي بلعباس )للتجزئة( 17 حاسي مسعود 1
 سوق اهراس 11 جيجل 1

Source : www.iris-sat.dz. 
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III.2.3.  البطاقة الفنية لعالمةIris  : يف هذا املطلب إىل البطاقة الفنية لعالمة سنتطرقIris 
SAT  كاملة.  عالمةال هذه يعرض (15-4رقم )للصناعات اإللكرتونية والشكل 

 

 

  Iris التجارية عالمةال: (15-4) للشكا
Source : www.iris-sat.dz. 

على  Iris SATسنعتمد يف حتليل البطاقة الفنية لعالمة  تنيالسابق تنيكما هو احلال بالنسبة للعالم
 العناصر التالية )االسم، اللوغو، الشعار واأللوان( وذلك كما يلي.

لعالمتها التجارية وهو اسم  Iris SATات اختارت املؤسسة اسم أيريس س: تحليل االسمأ. 
)أنظر الفصل الثاين( وهي مسجلة  "عالمة مؤسسة"هي  Iris SATللمؤسسة ولكل منتجاهتا، أي أن عالمة 

اجلزء امللون من العني وهو اسم آلهلة العني يف بعض  Irisويعين اسم  .Iris Electronicsقانونيا حتت اسم 
سسة هذا االسم للداللة على جودة منتجاهتا اإللكرتونية خاصة تلك املتعلقة بالرؤية  الثقافات القدمية واختارت املؤ 

ويرجع اختيار هذه العبارة إىل تركيز  Satelliteفهي اختصار لكلمة  SATكأجهزة التلفاز مثال، أما عبارة 
 املؤسسة أكثر على أجهزة التلفاز واالستقبال خاصة يف السنوات األوىل لبداية نشاطها.

يعرض اللوغو املعتمد رمسيا من قبل مؤسسة  (17-4رقم )الشكل : تحليل اللوغو )الشارة(ب. 
Iris  .للصناعات اإللكرتونية  

 
 

  Iris: لوغو مؤسسة (16-4) لشكلا
Source : www.iris-sat.dz. 

 نالحظ أن اللوغو يعرب متاما عن اسم العالمة التجارية فهو يتكون من: 

 بارة الرئيسية يف هذه العالمة؛وهي الع Irisعبارة  -

 وهي عبارة مكملة وثانوية مقارنة بالعبارة األوىل؛ SATعبارة  -

 رسم على شكل عني لغرض تثبيت املعىن من اسم العالمة. -
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أما بالنسبة للتصميم فهو مقبول إىل حد بعيد لكن ما يعاب عليه أنه مييل قليال إىل التعقيد مقارنة  -
افسة مما قد خيلق صعوبات تتعلق بقدرة املستهلك على تذكره وبالطباعة على مبعظم العالمات املن

 الوسائط الصغرية.

 Iris SATيعرض الشعار املعتمد رمسيا من قبل مؤسسة  (16-4رقم )الشكل : تحليل الشعارج. 
  للصناعات اإللكرتونية.

 

  Iris: شعار مؤسسة (17-4) لشكلا
Source : www.iris-sat.dz. 

( L’empreinte de la qualitéيف عالمتها التجارية على شعار ) Iris SATمؤسسة تعتمد 
أي بصمة اجلودة وهو شعار تعتمد عليه املؤسسة لغرض توصيل رسالة إىل املستهلكني أن منتجاهتا اإللكرتونية 

 تعرب عن مصدر ومورد اجلودة.

للصناعات  Iris SATة ( فإن مؤسس15-4) رقم كما هو موضح يف الشكل: تحليل األلواند. 
اإللكرتونية تعتمد يف عالمتها التجارية على اللونني األسود والربتقايل، حيث أن اللون األسود يعرب عن األناقة 

(، يف حني أن Appleوالغموض )أنظر الفصل الثالث( وهو مستعمل من طرف بعض العالمات العاملية مثل )
 (.Orangeي والسرعة وهو مستعمل من قبل بعض العالمات مثل )اللون الربتقايل يعرب عن الذكاء التكنولوج

أما بالنسبة للطباعة على وسائط خمتلفة والطباعة باللون الرمادي اإلداري، فاأللوان املعتمدة لن ختلق 
 مشكال هبذا اخلصوص، كما نشري أن املؤسسة تعتمد على هذين اللونني يف معظم محالهتا اإلشهارية.
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 فصلخالصة ال
تناول هذا الفصل شرح التصميم املنهجي للدراسة امليدانية الذي ميكن القارء من فهم اخلطوات اليت 

لإلجابة على إشكاليتها وتساؤالهتا واختبار فرضياهتا واستخالص نتائجها. وجتدر اعتمدت عليها هذه الدراسة 
يتطلب أن تكون العينة احتمالية أي عشوائية  اإلشارة إىل أن اللجوء إىل كل من حتليل التباين والتحليل العاملي

حىت يكون توزيعها طبيعيا. لكن اللجوء إىل حجم عينة كبري يغين عن ذلك ويقود إىل االقرتاب من التوزيع الطبيعي 
إضافة إىل أن هذا النوع من التحليل يعترب ضروريا من الناحية وهو ما سعت إليه هذه الدراسة  يف املشاهدات

 م التحفظات على تعميم النتائج.املنهجية رغ

كما تطرق هذا الفصل إىل عرض خمتصر للمعطيات الضرورية اخلاصة بالعالمات التجارية حمل الدراسة 
واملؤسسات املالكة هلا واليت اتضح منها أن هذه املؤسسات متقاربة نوعا ما من حيث اإلمكانيات املالية والبشرية 

خاصة فيما  Condorزيع وإن كان يظهر نوع من التفوق لصاحل عالمة ومن حيث جماالت النشاط ونقاط التو 
يتعلق بكل من الرأمسال االجتماعي، جماالت النشاط وتشكيلة املنتجات وحىت نقاط التوزيع. لكن هذا ال يعكس 

من بالضرورة مدى تنافسية املؤسسة وعليه سيتم يف الفصل املوايل حتليل البيانات اجملمعة يف اجلانب العملي 
الدراسة لغرض دراسة الكيفية اليت ميكن أن تساهم هبا العالمة التجارية يف تطوير تنافسية املؤسسة وأي من 

 املؤسسات الثالثة متكنت من استخدام عالمتها التجارية بالكيفية األفضل وهذا حسب النموذج املقرتح للدراسة.



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 خامسالالفصل 

 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
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 تمهيد
بعد التطرق إىل اجلوانب النظرية اخلاصة بكل من تنافسية املؤسسة ومؤشرات قياسها، هوية العالمة التجارية 

قيمة املدركة للعالمة وصورهتا الذهنية املدركة، إنتاجية موظفي املؤسسة، اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، ال
التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة التجارية يف اجلزء األول من الدراسة من 
خالل الفصول الثالثة األوىل. وبعد استعراض عملية تصميم وتنفيذ اجلانب العملي للدراسة يف الفصل الرابع من 

قحرح للدراسة والعالقات املتممنة في  وال ي  م اشتقاقها إىل فرييات، إيافة إىل  خالل شرح وتفسري النموذج امل
كيفية مجع ومعاجلة وحتليل البيانات املعتمدة يف هذه الدراسة. وبعد تقدمي مدخل لكل مؤسسة صاحبة العالمات 

خال البيانات اجملمعة وترميزها وبإدالتجارية حمل الدراسة وحتليل البطاقات الفنية هلذه العالمات يف الفصل اخلامس. 
خمعت هذه البيانات جملموعة من العمليات اإلحصائية املتنوعة من حتليل وصفي للعينة املدرسة والقائمة 
االستقصائية املعتمدة يف الدراسة، إيافة إىل استخدام أدوات أخرى من التحليالت اإلحصائية االستداللية لغرض 

 تبار فريياهتا ومنوذجها واستخالص نتائجها وهو ما سيتطرق إلي  هذا الفصل.اإلجابة على أسئلة الدراسة واخ
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I .التحليل الوصفي لعينة الدراسة والمقاييس المستخدمة 
يتناول هذا املبحث اجلانب الوصفي لكل من العينة املدروسة واألداة املستخدمة لقياس متغريات الدراسة، 

ائص العامة للعينة املدروسة سوآءا بالنسبة لعينة املستهلكني أو عينة املستجوبني، ذلك من خالل استعراض اخلص
إيافة إىل اخلصائص السيكومحرية أو ما يعرف خبصائص اجلودة للمقياس املستخدم واملتمثلة يف كل من معامل 

 الثبات ومعامل الصدق الظاهري والبنائي.

I.1وصف الديمغرافي(. تحليل الخصائص العامة لعينة الدراسة )ال 
مفردة من  0011كما سبق وبينا يف الفصل الرابع انقسمت عينة الدراسة إىل عينتني، األوىل تتكون من 

مفردة من موظفي هذه  011والثانية تتكون من  Irisو ENIEو Condorاملستهلكني احملتملني لعالمات 
النتائج املتحصل عليها فقد  م االعتماد موظف لكل مؤسسة. وللرفع من مصداقية  011املؤسسات أي ما يعادل 

على القوائم الكاملة غري الناقصة فقط، إيافة إىل استخدام تقنيات الربجمة والتشفري ال ي تسمح باحلصول على 
صيف الدقيق للعينة املستجوبة من املستهلكني باالعتماد على اإلجابات مكتملة غري ناقصة. وفيما يلي التو 

 لدخل واملستوى التعليمي.عناصر اجلنس، السن، ا

يشري التحليل الوصفي ملفردات العينة املستجوبة من املستهلكني أن النسبة كانت : الجنس أوال.
، يف حني بلغ عدد اإلناث %0..0مفردة أي ما يعادل  540متقاربة بني اجلنسني رغم تفوق الذكور بعدد 

 (.0-0وهو ما يويح  اجلدول رقم ) %..40مفردة أي بنسبة  00.

 : توزيع مفردات العينة المستجوبة من المستهلكين وفقا لعنصر الجنس(1-5) الجدول
 النسبة العدد الجنس
 %0..0 540 ذكر
 %..40 00. أنثى

 %011 0011 المجموع
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

سنة )بني  01إىل ثالثة شرائح عمرية هي، أقل من  بالنسبة لعنصر السن فقد  م تقسيم : السن ثانيا.
سنة ليتمكن من اإلجابة على  05سنة باعتبار أن الباحث اشحرط أن يتجاوز سن املستجوب  01و 05

وبعد التحليل الوصفي ملفردات العينة املستجوبة من سنة.  40سنة وأكرب من  40إىل  00االستقصاء(، من 
 .61سنة بعدد  01تفوقة واألكثر مساةمة يف عينة الدراسة هي تلك األقل من املستهلكني نالحظ أن الشرحية امل

مفردة وبنسبة  0.1سنة بعدد  40و 00، تليها الشرحية ال ي تحراوح بني %1.4.مفردة أي ما يعادل 
. ومن  ميكن %04.6مفردة وبنسبة  774سنة بعدد  40، مث يف املرتبة األخرية الشرحية األكرب من %..74
أن العينة املستجوبة من املستهلكني تتج  بشكل كبري ألن تكون شابة وهو ما خيدم الدراسة باعتبار أن  القول

الشباب أكثر اهتماما هبذا النوع من العالمات التجارية خاصة ملا يتعلق األمر مبنتجات كاهلواتف الذكية واللوحات 
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ع مفردات العينة املستجوبة من املستهلكني وفقا ( يويح توزي7-0واجلدول رقم ) الرقمية واحلواسيب احملمولة.
 لعنصر السن.

 : توزيع مفردات العينة المستجوبة من المستهلكين وفقا لعنصر السن(2-5) الجدول
 النسبة العدد السن

 %1.4. .61 سنة 03أقل من 
 %..74 0.1 سنة 55إلى  01من 

 %04.6 774 سنة 55أكبر من 
 %011 0011 المجموع

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

 05111دج، الثانية من  05111 م تقسيم الدخل إىل ثالثة شرائح، األوىل أقل من : الدخل ثالثا.
دج. ويالحظ بعد التحليل الوصفي ملفردات العينة املستجوبة من  00111دج والثالثة أكثر من  00111إىل 

مفردة  55.دج بعدد  00111إىل  05111الشرحية ذات الدخل املتوسط أي من املستهلكني إىل تفوق 
، مث يف املرتبة %..00مفردة أي ما يعادل  4.4دج بعدد  00111تليها شرحية األكثر من  %07.0ونسبة 

وهو ما يدل على متتع معظم  %00.6مفردة ما يعادل نسبة  705دج بعدد  05111األخرية شرحية األقل من 
 (.0-0املستهلكني بقدرة شرائية مقبولة كما يويح  اجلدول رقم ) العينة املستجوبة منمفردات 

 : توزيع مفردات العينة المستجوبة من المستهلكين وفقا لعنصر الدخل(0-5) الجدول
 النسبة العدد الدخل

 %00.6 705 دج 10333أقل من 
 %07.0 55. دج 05333إلى  10333من 

 %..00 4.4 دج 05333أكثر من 
 %011 0011 المجموع

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

حسب الدراسة احلالية فقد  م تقسيم املستوى التعليمي إىل ثالث : المستوى التعليمي رابعا.
يبين  اجلدول رقم  وكما جمموعات انطالقا من املستوى متوسط وصوال إىل املستوى جامعي ومرورا باملستوى ثانوي.

الحظ بعد التحليل الوصفي ملفردات العينة املستجوبة من املستهلكني إىل تفوق جمموعة اجلامعيني حيث ن (0-4)
 .75، تليها جمموعة الثانويني بـ %6.5.مفردة ما يوازي نسبة  0145أهنا متثل أكثر من ثلثي العينة بعدد 

ـ %00.0مفردة أي ما يعادل نسبة  ..0ستوى املتوسط بـ وأخريا جمموعة ذوي امل %06.0مفردة أي بنسبة 
 ومن  ميكن االستنتاج بأن غالبية مفردات العينة حاصلة مؤهالت علمية عالية مما يدعم مصداقية نتائج الدراسة.
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 توزيع مفردات العينة المستجوبة من المستهلكين وفقا لعنصر المستوى التعليمي (5-5) الجدول
 النسبة العدد المستوى التعليمي

 %00.0 ..0 متوسط
 %06.0 .75 ثانوي
 %6.5. 0145 جامعي

 %011 0011 المجموع
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

تلخيص للتحليل الوصفي الدميغرايف التقاطعي للعينة املستجوبة من املستهلكني حسب األبعاد  وفيما يلي
 (.0-0س، السن، الدخل واملستوى التعليمي(. وذلك يف اجلدول رقم )األربعة )اجلن

 (: الوصف الديمغرافي التقاطعي لمفردات العينة المستجوبة من المستهلكين5-5الجدول )
 التعليمي المستوى الدخل السن الجنس
 01أقل من  

 سنة
 01من 
 40إىل 

 سنة

أكرب من 
 سنة 40

أقل من 
 دج 05111

إىل  05111من 
 دج 00111

أكثر من 
 دج 00111

 جامعي ثانوي متوسط

 .47 ذكر
(75.4%)* 

707 
(00.0%

)* 

05. 
(07.0%

)* 

57 
(0.0%)* 

41. 
(7..0%)* 

00. 
(70.5%)* 

047 
(6.0

%)* 

700 
(04.7

%)* 

461 
(0...

%)* 
 451 أنثى

(07%)* 
005 

(6.7%)* 
0. 

(7.0%)* 
00. 

(01.4%)* 
057 

(70.0%*) 
00. 

(..5%*) 
74 

(0..
%)* 

.0 
(4.6

%)* 

005 
(0..7

%)* 
 الدخل المستوى التعليمي السن
أقل من  جامعي ثانوي متوسط 

 دج 05111
إىل  05111من 

 دج 00111
أكثر من 

 دج 00111
 03أقل من 
 سنة

05 
(7.0%*) 

60 
(..7%*) 

..0 
(00..%

*) 

701 
(04%*) 

045 
(0..0%*) 

045 
(6.6%*) 

إلى  03من 
 سنة 55

00 
(7.7%*) 

000 
(..4%*) 

77. 
(00.0%

*) 

75 
(0.6%*) 

71. 
(00..%*) 

0.1 
(74..%*) 

 55أكبر من 
 سنة

60 
(..0%*) 

57 
(0.0%*) 

4. 
(0.0%)* 

11 
(11%*) 

04 
(7.0%*) 

774 
(04.6%*) 

 المستوى التعليمي الدخل
 جامعي ثانوي متوسط 

أقل من 
 دج 10333

01 
(1..%*) 

07 
(1.5%*) 

70. 
(04.4%

*) 
 10333من 
 05333إلى 

.5 
(0.6%*) 

0.4 
(00..%)

04. 
(0..4%
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 (* * دج
أكثر من 

 دج 05333
55 

(0.6%.) 
011 

(...%*) 
75. 

(06.0%
*) 

 .(0011*: النسبة املئوية للفئة هي باملقارنة حبجم العينة ككل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

I.2تحليل مستوى ثبات المقياس المستخدم في الدراسة . 
هو معروف فإن الدراسات السلوكية التطبيقية تتعرض لنوعني من اخلطأ، األول يتمثل يف خطأ املعاينة كما 

ويعاجل من خالل احلرص على متثيل عينة البحث جملتمع الدراسة وذلك باالعتماد على نظرية املعاينة والنظريات 
الباحث عند قيام  بقياس الشيء املراد قياس   اإلحصائية. النوع الثاين من اخلطأ يتمثل يف اخلطأ الذي قد يقع في 

ويسمى خبطأ القياس وينجر عن ذلك عدم دقة البيانات احملصل عليها يف الدراسة وال ي ال تسمح باستخالص 
 النتائج املرجوة وتعميمها.

، جلأ وبكون النوع الثاين من اخلطأ يعد ذو أةمية بالغة ويؤثر على مصداقية النتائج والقدرة على تعميمها
والذي الباحثون إىل جتاوزه من خالل أدوات عديدة سنعتمد يف دراستنا على اثنتني منها. أوهلا ما يعرف بالثبات 

سيتم حتليل  يف هذا املطلب والثاين ما يسمى بالصدق بنوعي  الصدق الظاهري وصدق البناء والذي سنتطرق إلي  
 يف املطلب املوايل.

الثبات بأن  قدرة األداة املستعملة يف الدراسة على Zeller (0660 )و Carminesيعرف كل من 
إعطاء نفس النتائج إذا  م تكرار القياس على نفس العينة عدة مرات يف نفس الظروف. وهو يف أغلب حاالت  

وهلذا مسي بالثبات.   (.7100عبارة عن معامل، ارتباط أي مدى ارتباط قراءات نتائج القياس املتكررة )احللكي، 
على أن  قدرة االستبيان املستعمل يف الدراسة على إعطاء نفس النتائج أو إعطاء نتائج  عرف  إبراهيم خمر كما

. أي مبعىن إذا كرر الباحث القياس وحتصل على متقاربة على األقل إذا ما أعيد تطبيق  واستعمال  مرات متتالية
 .(7100)خمر،  نفس النتائج فإن لدي  أداة قياس )استبيان( ثابتة

ألفا  جند معامل  والدراسات السلوكية ومن أشهر املقاييس اعتمادا خاصة يف جمال البحوث االجتماعية
( Internal Consistencyالذي يقيس التناسق الداخلي )( Cronbach’s Alphaكرونباخ )

واحد ( لالستبيان حيث تكون قيمت  تحراوح بني الصفر والExternal Consistencyوالتناسق اخلارجي )
إذ أن معامل ألفا كرونباخ املنخفض يدل على عدم ثبات األداة املستعملة  (.7104( )دليو، ..1ومتوسط  )

للقياس أي عدم قدرهتا على قياس اخلاصية مويوع البحث بالدقة املطلوبة والعكس صحيح. واتفق معظم 
ال يف الدراسات السلوكية، بينما يعد ( يعد مقبو ..1الباحثني على أن معامل ألفا كرونباخ الذي تتعدى قيمت  )

 ( أو تتعداها ممتازا ويعرب عن مستوى عال من الثقة والثبات يف أداة القياس.1.5معامل ألفا الذي تصل قيمت  )
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 ENIE( يويح معامالت ألفا كرونباخ للثبات ملتغريات الدراسة سوآءا بالنسبة حلالة عالمة .-.واجلدول رقم )
يف حالة كل العالمات جمتمعة أي يف حالة مقياس واحد لكل العالمات وهذا بالنسبة  مث Iris أو Condor أو

 ( تلك اخلاصة باالستبيان املوج  ملوظفي املؤسسات..-0لالستبيان املوج  للمستهلكني. بينما يبني اجلدول رقم )

I.1.2امالت ألفا  يبني اجلدول رقم مع: . بالنسبة للمقياس الخاص باالستبيان الموجه للمستهلكين
كرونباخ للثبات ملتغريات الدراسة ال ي  م قياسها باالعتماد على االستبيان املوج  للمستهلكني واملتمثلة يف الصورة 
الذهنية املدركة للعالمة التجارية، اجلودة املدركة للمنتجات، القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداد املستهلكني 

 والء املستهلكني للعالمة التجارية. الختاذ قرار الشراء وأخريا
(: نتائج تحليل معامالت آلفا كرونباخ للثبات لمتغيرات الدراسة لالستبيان الموجه 6-5الجدول )

 للمستهلكين

 اسم المتغير
 معامل آلفا كرونباخ للثابت

ENIE Condor Iris كل العالمات 
 1.677 1.610 1.615 1.607 الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية

 1.607 1.5.6 1.5.0 1.550 للمنتجات الجودة المدركة 
 1.671 1.670 1.565 1.606 القيمة المدركة للعالمة التجارية

 .1.67 1.670 1.566 1.676 استعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراء
 1.5.1 1.5.7 1.5.5 1.550 والء المستهلكين للعالمة التجارية

 د الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي.من إعدا المصدر:

( سوآءا بالنسبة لكل 1.5نالحظ من اجلدول السابق أن كل معامالت ألفا كرونباخ للثبات جتاوزت حد )
عالمة أو بالنسبة للعالمات جمتمعة وذلك على مستوى كل متغريات الدراسة. وعلي  فإن مجيع املقاييس املعتمدة 

وج  للمستهلكني تتميز بدرجة عالية من الثبات والثقة كافيتني للوصول إىل النتائج املستهدفة من يف االستبيان امل
 هذه الدراسة وبالدقة املطلوبة.

I.2.2(.-0) يبني اجلدول رقم: . بالنسبة للمقياس الخاص باالستبيان الموجه للموظفين 
ها باالعتماد على االستبيان املوج  للموظفني واملتمثلة معامالت ألفا كرونباخ للثبات ملتغريات الدراسة ال ي  م قياس

 هلوية املدركة للعالمة التجارية وإنتاجية املوظفني.يف ا
(: نتائج تحليل معامالت آلفا كرونباخ للثبات لمتغيرات الدراسة لالستبيان الموجه 7-5الجدول )

 للموظفين

 اسم المتغير
 معامل آلفا كرونباخ للثابت

ENIE Condor Iris كل العالمات 
 1.604 1.605 1.606 1.5.0 الهوية المدركة للعالمة التجارية

 5...1 10..1 40..1 45..1 إنتاجية الموظفين
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:



 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية                                                                         خامسالفصل ال
 

161 
 

نسبة للهوية املدركة ( بال1.5ميكن من اجلدول أعاله مالحظة أن قيم معامل آلفا كرونباخ قد جتاوزت حد )
للعالمة التجارية وعلي  فإن املقياس املعتمد لقياسها يتميز بدرجة عالية من الثبات والثقة. يف حني أن قيم نفس 

( الذي يعد مقبوال هو اآلخر يف الدراسات السلوكية، ..1املعامل بالنسبة إلنتاجية املوظفني قد جتاوزت مستوى )
 قياسها درجة ثقة كافية للوصول إىل النتائج املستهدفة من الدراسة. مما يعطي املقياس املستخدم يف

I.0تحليل صدق المقياس المستخدم . 
دائما يف إطار التحقق من جودة أداة القياس املستخدمة يف الدراسة وبعد حتليل معامل الثبات أللفا  

واملتمثل يف مؤشر الصدق والذي يعين أن كرونباخ، سنتطرق يف هذا املطلب إىل حتليل املؤشر الثاين جلودة املقياس 
( أي أن  يؤدي الغرض الذي ويع 7100احللكي، املقياس املعتمد يف الدراسة يقيس فعال ما جيب قياس  )

. ألن  ببساطة فإن املقياس الذي يفتقر إىل الصدق يعطينا إجابات بعيدة عن الواقع إذ أن  ال يقيس ألجل 
 ا يؤثر على صدق النتائج وعلى االستنتاجات املبنية عليها.اخلصائص ال ي ويع لقياسها وهو م

املقياس الذي يستويف مستويني من الصدق يكون مقبوال لتبىن أن  يف جمال البحوث اإلنسانية واتفق معظم الباحثني
 قريبة من الواقع وقابلة للتعميم. األول يتمثل يف الصدق الظاهري والثاين يسمى بصدق البناء.علي  نتائج 

I.1.0وهو أن خيتار الباحث عددا من احملكمني املختصني يف جمال اخلاصية أو : . الصدق الظاهري
الظاهرة مويوع الدراسة ويطلب منهم تصحيح فقرات االستبيان أو احلكم عليها من حيث مدى ارتباطها بقياس 

دق شيوعا وسهولة،  (، إذ يعترب الصدق الظاهري من أكثر طرق الص7100اخلاصية الواجب قياسها )خمر، 
كما جيب اإلشارة إىل أن احملكم ال يقيس صدق األداة أو ثباهتا وإمنا يقدر ذلك تقديرا. وعلى هذا األساس 
وللتأكد من مدى صدق وصالحية املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية  م عري  على جمموعة من األكادمييني 

(( وذلك ألخد أراءهم 10زائرية واألردنية )أنظر امللحق رقم )املختصني يف جمال البحث يف عدد من اجلامعات اجل
 ي وجد أهنا مناسبة حول املقياس وحمتواه ومدى تناسق  مع أهداف الدراسة. وقد أخذ الباحث باملالحظات ال

 لتطوير القائمة االستقصائية املستخدمة يف الدراسة.

I.2.0أبعاد  ا إذا كان حمتوى األداة يقيسيسمى أيما بصدق احملتوى ويقصد ب  م: . صدق البناء
. وللتحقق من صدق بناء (7100خمر، وخصائص معينة ومن أهم طرق قياس  شيوعا هي معامالت االرتباط )

على نوعني من االرتباطات، األوىل متثل العالقة بني فقرات الدراسة  املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية اعتمدنا
والثانية تعكس العالقة بني فقرات الدراسة والدرجة الكلية للمقياس. وذلك بالنسبة والدرجة الكلية لكل متغري 

 لالستبيان املوج  للمستهلكني واالستبيان املوج  للموظفني.
I.1.2.0م التحقق من صدق االستبيان املوج  : . بالنسبة لفقرات االستبيان الموجه للمستهلكين 

 للمستهلكني كما يلي.
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( 5-0يويح اجلدول رقم ): بارات( والدرجة الكلية لكل متغيرين الفقرات )العاالرتباط ب أوال:
لكل متغري، إذ  م حساب الدرجة الكلية متمثلة يف الوسط احلسايب لكل فقرات والدرجة الكلية الالعالقة بني 

ا لغرض التحقق من متغري مث  م حساب معامالت االرتباط بني الفقرات املعربة عن هذه املتغريات والدرجة الكلية هل
 صدق املقياس.

 لالستبيان الموجه للمستهلكين (: االرتباط بين فقرات الدراسة والدرجة الكلية لكل متغير0-5الجدول )
 مستوى المعنوية االرتباط الفقرة مستوى المعنوية االرتباط الفقرة

1 1.5.0** 1.111 16 1.607** 1.111 
2 1.56.** 1.111 17 1.64.** 1.111 
0 1.55.** 1.111 10 1.601** 1.111 
5 1.566** 1.111 11 1.607** 1.111 
5 1.560** 1.111 23 1.640** 1.111 
6 1.560** 1.111 21 1.645** 1.111 
7 1.604** 1.111 22 1.600** 1.111 
0 1.605** 1.111 20 1.5.1** 1.111 
1 1.5.7** 1.111 25 1.67.** 1.111 

13 1.607** 1.111 25 1.607** 1.111 
11 1.566** 1.111 26 1.564** 1.111 
12 1.610** 1.111 27 1.56.** 1.111 
10 1.504** 1.111 20 1..00** 1.111 
15 1.675** 1.111 21 1.560** 1.111 
15 1.560** 1.111 

 .1.10**: مستوى املعنوية 
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

يالحظ من اجلدول السابق وجود ارتباط قوية وذات داللة إحصائية بني مجيع فقرات القائمة االستقصائية 
ء املقياس املستخدم يف (، مما يدل على صدق بنا1.10والدرجة الكلية لكل متغري وذلك عند مستوى معنوية )

الدراسة. إذ أن عالقة االرتباط القوية بني املتغري والفقرات املعربة عن  تدل على وجود تناسق داخلي للمتغريات 
حمل القياس، أي أن الفقرات املعربة عن املتغريات تقيس ما جيب قياس  وذلك بالنسبة لالستبيان املوج  

 للمستهلكني.

دائما يف إطار التحقق : (مجتمعة للمتغيرات) للمقياسفقرات والدرجة الكلية ثانيا: االرتباط بين ال
 م ( العالقة بني الفقرات والدرجة الكلية للمقياس. حيث 6-0من صدق بناء املقياس، يويح اجلدول رقم )

تباط حساب الدرجة الكلية للمقياس متمثلة يف الوسط احلسايب للمتغريات جمتمعة، مث  م حساب معامالت االر 
 بني مجيع فقرات املقياس والدرجة الكلية ل  وكانت النتائج كما يلي.
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 الدراسة والدرجة الكلية للمقياس لالستبيان الموجه للمستهلكين(: االرتباط بين فقرات 1-5الجدول )
 مستوى المعنوية االرتباط الفقرة مستوى المعنوية االرتباط الفقرة

1 1...1** 1.111 16 1...4** 1.111 
2 1.50.** 1.111 17 1.50.** 1.111 
0 1..50** 1.111 10 1.506** 1.111 
5 1.570** 1.111 11 1..07** 1.111 
5 1.507** 1.111 23 1.500** 1.111 
6 1..44** 1.111 21 1.505** 1.111 
7 1.540** 1.111 22 1.570** 1.111 
0 1.57.** 1.111 20 1.501** 1.111 
1 1..50** 1.111 25 1.575** 1.111 

13 1.544** 1.111 25 1.571** 1.111 
11 1.514** 1.111 26 1..60** 1.111 
12 1...4** 1.111 27 1.500** 1.111 
10 1..6.** 1.111 20 1.4.1** 1.111 
15 1.510** 1.111 21 1...5** 1.111 
15 1...7** 1.111 

 .1.10**: مستوى املعنوية 
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

يالحظ من معامالت االرتباط املبينة يف اجلدول السابق وجود عالقة ارتباط قوية بني مجيع فقرات القائمة 
عم صدق بناء املقياس (، مما يد1.10االستقصائية والدرجة الكلية للمقياس وذلك عند مستوى معنوية )

املستخدم يف الدراسة. حيث أن هذه العالقة القوية تدل على أن مجيع الفقرات تتج  يف نفس االجتاه أي أهنا 
 تصب كلها يف نفس اهلدف.

وبناءا على ما سبق ميكن القول أن االستبيان املوج  للمستهلكني يتميز جبودة تتيح للباحث احلصول على 
 الدراسة وبدرجة مصداقية مقبولة. النتائج املرغوبة من

I.2.2.0م التحقق من صدق االستبيان املوج  : . بالنسبة لفقرات االستبيان الموجه للموظفين 
 للموظفني كما هو مبني يف هذا اجلزء.

( 01-0يويح اجلدول رقم )بارات( والدرجة الكلية لكل متغير: أوال: االرتباط بين الفقرات )الع
 .املستخدم لغرض التحقق من صدق املقياس غري وذلكات والدرجة الكلية لكل متفقر الالعالقة بني 
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 لالستبيان الموجه للموظفين (: االرتباط بين فقرات الدراسة والدرجة الكلية لكل متغير13-5الجدول )
 مستوى المعنوية االرتباط الفقرة مستوى المعنوية االرتباط الفقرة

1 1..57** 1.110 12 1.0.1** 1.110 
2 1..77** 1.111 10 1..07** 1.110 
0 1.570** 1.111 15 1..10** 1.111 
5 1..44** 1.111 15 1..40** 1.111 
5 1..64** 1.111 16 1..76** 1.111 
6 1..05** 1.111 17 1.067** 1.111 
7 1.514** 1.111 10 1.0.0** 1.111 
0 1.507** 1.111 11 1.441** 1.111 
1 1..00** 1.111 23 1.05.** 1.111 

13 1.515** 1.111 21 1.060** 1.111 
11 1..70** 1.111 22 1..60** 1.111 

 .1.10**: مستوى املعنوية 
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

من اجلدول السابق نالحظ وجود ارتباط قوية وذات داللة إحصائية بني معظم فقرات القائمة االستقصائية 
ء املقياس املستخدم يف (، مما يدل على صدق بنا1.10والدرجة الكلية لكل متغري وذلك عند مستوى معنوية )

 الدراسة. أي أن الفقرات املعربة عن املتغريات تقيس ما جيب قياس  بالنسبة لالستبيان املوج  للموظفني.
دائما يف إطار : ثانيا: االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للفقرات مجتمعة )المقياس ككل(

 العالقة بني الفقرات والدرجة الكلية للمقياس. (00-0التحقق من صدق بناء املقياس، يويح اجلدول رقم )
 الدراسة والدرجة الكلية للمقياس لالستبيان الموجه للموظفين(: االرتباط بين فقرات 11-5الجدول )

 مستوى المعنوية االرتباط الفقرة مستوى المعنوية االرتباط الفقرة
1 1..06** 1.111 12 1.06.** 1.111 
2 1..57** 1.111 10 1..7.** 1.111 
0 1.507** 1.111 15 1..07** 1.111 
5 1..4.** 1.111 15 1....** 1.111 
5 1..5.** 1.111 16 1.065** 1.111 
6 1..50** 1.111 17 1.401** 1.111 
7 1...6** 1.111 10 1.071** 1.111 
0 1..50** 1.111 11 1.01.** 1.117 
1 1...5** 1.111 23 1.464** 1.111 

13 1..54** 1.111 21 1.07.** 1.111 
11 1..60** 1.111 22 1.070** 1.111 

 .1.10**: مستوى املعنوية 
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:



 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية                                                                         خامسالفصل ال
 

165 
 

ة إحصائية لمن معامالت االرتباط املبينة يف اجلدول السابق نالحظ وجود عالقة ارتباط مقبولة وذات دال
(، مما يدعم 1.10معنوية )بني معظم فقرات القائمة االستقصائية والدرجة الكلية للمقياس وذلك عند مستوى 

صدق بناء املقياس املستخدم يف الدراسة. حيث أن هذه العالقة القوية تدل على أن مجيع الفقرات تتج  يف نفس 
االجتاه أي أهنا تصب كلها يف نفس اهلدف. وبناءا علي  ميكن القول أن االستبيان املوج  للموظفني يتميز جبودة 

 ج املرغوبة من الدراسة وبدرجة مصداقية مقبولة.تتيح للباحث احلصول على النتائ

I.0.0وللتأكد دائما من صدق املقياس املستخدم لتحليل العاملي لمتغيرات الدراسة: . نتائج ا
للدراسة،  م إخماع فقرات كل من االستبيان املوج  للمستهلكني واالستبيان املوج  للموظفني للتحليل العاملي 

 وذلك كما يلي. املكونات الرئيسية باالعتماد على طريقة حتليل
I.1.0.0( نتائج 07-0يويح اجلدول رقم )رات االستبيان الموجه للمستهلكين: . بالنسبة لفق

التحليل العاملي لفقرات االستبيان املوج  للمستهلكني والذي أسفر عن وجود ثالثة حماور أو عوامل رئيسية كما 
 يلي.

 لي لفقرات االستبيان الموجه للمستهلكين(: نتائج التحليل العام12-5الجدول )
 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول الفقرات

 1.015 1.060 11..1 ( مع توقعايتXيتوافق أداء منتجات )
 .1.75 1.054 67..1 ( وإن كانت أغلى من العالمات األخرىXأشحري عالمة )

 1.416 1.074 00..1 ( احتياجايت بأفمل كيفيةXتليب عالمة )
 1.057 1.767 .7..1 ( ما أدفع  من وقت وجهد وتكاليف لقاء احلصول عليهاXتستحق عالمة )
 1.001 .1.41 50..1 ( احتياجايت أفمل من العالمات األخرىXتليب منتجات )

 1.054 1.4.0 .1.04 ( تعكس جودهتاXأسعار منتجات )
 1.574 1.006 1.704 (Xعندما أحتاج إىل منتج إلكحروين سأشحري عالمة )

 1.700 .1.04 1.511 ( وأوصي هبا لآلخرينXأحب التحدث عن منتجات )
 1.057 1.7.1 1.501 ( عن باقي العالماتXأفمل عالمة )

 1..5. 1.05. 1.746 (Xأشعر بالراحة عند اقتناء عالمة )
 1.100 1.160 11..1 ( من قبلXقمت بشراء عالمة )

 1.707 1.7.0 60..1 ت يل الفرصة( كلما أتيحXسأشحري عالمة )
 1.0.7 40..1 1.707 صادقة
 1.705 01..1 1.470 مثرية

 1.0.0 .5..1 1.711 ناجحة
 1.7.0 00..1 .1.41 جذابة
 1.744 06..1 .1.40 قوية

 1.000 04..1 1.050 عالمة جزائرية أفتخر هبا
 1.7.1 1...1 1.411 أشعر بالثقة عند استعمايل أحد منتجاهتا

 1.715 00..1 .1.40 شعر بالسعادة عند التعامل معهاأ
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 1.065 ....1 .1.07 ذات سعر جيد
 1.010 07..1 .1.06 ذات جودة جيدة

 1.014 .0..1 1.440 توفر يل خمتلف اخليارات ال ي أحبث عنها
 07..1 .1.41 1.704 جذاب وعصري( Xالعالمة ) تصميم

 .6..1 1.405 1.041 تصميم سهل احلفظ والتذكر
 04..1 1.0.1 1.056 تصميم يعرب عن االححرافية

 .4..1 1.000 1.405 تصميم جريء ومثري
 .4..1 1.451 1.757 ( ذات تصميم جيدXمنتجات العالمة )

 1.0.6 1.017 1.400 ذات جودة تركيب وتصنيع جيدة
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

ور األول يتعلق بالفقرات ال ي تقيس كل من القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداد حيث أن احمل
املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والء املستهلكني للعالمة التجارية، يف حني أن احملور الثاين يتعلق بالفقرات 

نات املرئية هلا ال ي اشتملها احملور الثالث إيافة ال ي تقيس الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية باستثناء املكو 
. نالحظ من التحليل العاملي لفقرات االستبيان املوج  للمنتجاتإىل الفقرات ال ي تقيس اجلودة املدركة 

( فقرة، إيافة 76للمستهلكني أن احملاور الثالثة مشلت كل الفقرات املشكلة للمقياس وعددها تسعة وعشرون )
وعدم تشتت ،  ر خلص فقرات تقيس متغريات متقاربة من حيث املفهوم مما يثبت صدق هذا املقياسإىل أن كل حمو 

 ين من أجل .قدرت  على حتقيق الغرض الذي ب  إيافة إىل 

I.2.2.0بالنسبة لنتائج التحليل العاملي لفقرات : . بالنسبة لفقرات االستبيان الموجه للموظفين
 ( نتائج  كما يلي.00-0اجلدول رقم ) االستبيان املوج  للموظفني، يويح

 للموظفين(: نتائج التحليل العاملي لفقرات االستبيان الموجه 10-5الجدول )

المحور  المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول الفقرات
 الخامس

 -.1.17 1.0.0 -1.7.4 1.000 1.507 ناجحة
 -1.117 1.001 -1.705 1.015 56..1 ذات جودة جيدة

 1.111 1.116 -1.074 1.717 67..1 أشعر بالسعادة عند التعامل معها
 -1.707 -.1.70 -1.011 1.101 50..1 أشعر بالثقة عند استعمال أحد منتجاهتا

 -.1.10 -..1.7 .1.01 1.161 6...1 ( جريء ومثريxتصميم العالمة )
 1.0.6 1.157 1.050 -1.175 74..1 صادقة

 -1.140 -1.010 1.160 .1.04 70..1 ( يعرب عن االححرافيةxالمة )تصميم الع
 -1.0.0 1.175 -1.0.0 1.0.6 66..1 عالمة جزائرية أفتخر هبا

 -1.017 -1.755 -1.070 -1.0.0 65..1 مثرية
 -1.175 -.1.15 -1.177 -1.004 61..1 توفر يل خمتلف اخليارات ال ي أحبث عنها

 1.154 1.1.0 -1.705 -1.000 50..1 قوية
 1.7.6 -1.046 1.105 -.1.04 5...1 ذات سعر جيد



 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية                                                                         خامسالفصل ال
 

167 
 

 -1.100 -1.160 -.1.05 1.404 45..1 ( سهل احلفظ والتذكرxتصميم العالمة )
 -1.004 -1.106 -1.107 -1.454 .4..1 جذابة

 -.1.71 1.764 -1.140 1.457 1.065 ( جذاب وعصريxتصميم العالمة )
 -1.005 1.0.5 -1.074 -1.050 1.056 عمل بأفمل كيفيةأستغل ساعات تواجدي يف ال

 1.401 ..1.1 ..1.1 1.440 1.006 عالق ي برؤسائي يف العمل
 -1.1.5 -1.7.5 1.060 1.475 1.000 تقري ساعات العمل ال ي أعملها فعليا كل يوم

 -1.106 1.107 .0..1 -1.1.0 1.4.0 أبذل جهدا يف إجياد أفكار جديدة وتطوير أسلوب العمل
 1.044 1.104 .1.05 -1.1.6 .1.45 عالق ي بزمالئي يف العمل

 -1.000 1.067 1.051 -1.106 ..1.7 أتعاون مع زمالئي كلما طرأت مشكلة خاصة بالعمل
 1.407 .1.05 -1.167 -1.0.5 .1.40 مستعد لقماء ساعات إيافية يف العمل

 حليل اإلحصائي.من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الت المصدر:

كما هو مبني يف اجلدول السابق فإن احملور األول اشتمل على معظم فقرات هذا االستبيان خاصة بالنسبة 
للهوية املدركة للعالمة التجارية لدى موظفي املؤسسة، يف حني أن احملور الثاين مشل باألساس على فقرات الثقافة 

الث فاشتمل على فقرة واحدة خاصة بقياس ساعات العمل الفعلية التنظيمية للموظفني. أما بالنسبة للمحور الث
 للموظفني.

II .متغيرات الدراسةل التحليل الوصفي 
بعدما  م يف املبحث السابق استعراض اجلوانب الوصفية للدراسة من خالل التحليل الوصفي للعينة 

سيسلط هذا املبحث الموء على حتليل  املدروسة إيافة إىل حتليل معايري جودة املقياس املستخدم يف الدراسة.
النتائج اخلاصة مبتغريات الدراسة واملتمثلة يف اهلوية املدركة للعالمة التجارية، إنتاجية املوظفني وهي املتغريات ال ي  م 

كة ، القيمة املدر للمنتجاتقياسها على مستوى املوظفني، الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية، اجلودة املدركة 
للعالمة التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والء املستهلكني للعالمة التجارية وذلك بالنسبة 
للمتغريات ال ي  م قياسها على مستوى املستهلكني. وهذا بالنسبة للعالمات التجارية الثالثة حمل الدراسة واملتمثلة 

 .Irisو ENIE ،Condorيف 

II.1لنتائج الخاصة بالموظفين. تحليل ا 
يتممن هذا املطلب حتليل اجلزء األول من النتائج املتوصل إليها وال ي  م قياسها على مستوى املوظفني 
واملتمثلة يف اهلوية املدركة للعالمة التجارية وإنتاجية موظفي املؤسسة مع اختبار املعنوية اإلحصائية هلذه النتائج، 

 المات الثالثة حمل الدراسة وترتيبها.إيافة إىل املقارنة بني الع

II.1.1كما بينا يف الفصل الرابع : التجارية لدى الموظفين يل نتائج الهوية المدركة للعالمةل. تح
من الدراسة، فإن كل من اهلوية املدركة للعالمة التجارية والصورة الذهنية املدركة هلا سيتم قياسها وفقا لنفس 
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قارنة بني املتغريين واختبار الفروق بينهما يف فرييات الدراسة. هذه األبعاد بالنسبة األبعاد ليتسن فيما بعد امل
 امللموسة واجلوانب امللموسة هلا. غري للهوية املدركة العالمة التجارية هي اجلوانب

II.1.1.1 . بدورها : التجارية المدركة للعالمة للهويةالنتائج الخاصة بالجوانب غير الملموسة
غري امللموسة املدركة للعالمة التجارية  م قياسها باالعتماد على بعدين ةما الشخصية املدركة للعالمة اجلوانب 

 التجارية واملنافع النفسية املدركة هلا لدى املوظفني وذلك كما يلي.
 ية املدركة للعالمة م حتليل فقرات الشخص: التجارية بالنسبة للشخصية المدركة للعالمة أوال.

وسط ومتوسط الفرق عن الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ي املؤسسات الثالثة باستخدام اللدى موظف التجارية
املعنوية اإلحصائية هلذه النتائج  للتحقق منلعينة واحدة  tالنظري لكل فقرة مث جملموع الفقرات، إيافة إىل اختبار 

 (.04-0وذلك كما يبين  اجلدول رقم )
لعينة واحدة لفقرات الشخصية  tلوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار نتائج ا(: 15-5الجدول )

 من طرف الموظفين المدركة للعالمة التجارية
 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 
 

ENIE 

1 4.11 1.0.. 0.11 7..06 1.111 
2 0.46 1.60. 1.46 0.00 1.111 
0 0.5. 1.000 1.5. 0.... 1.111 
5 0.04 0.001 1.04 0.11 1.111 
5 0..7 0.704 1..7 4.64 1.111 

 1.111 5..6 ...1 50..1 ...0 مجموع الفقرات
 
 

Condor 

1 4.40 1..0. 0.40 71.70 1.111 
2 0..0 1..6. 1..0 5.0. 1.111 
0 0.66 1..10 1.66 04.1. 1.111 
5 0..7 1..67 1..7 6.15 1.111 
5 0... 1..70 1... 01..0 1.111 

 1.111 61..0 1.60 1.040 0.60 مجموع الفقرات
 
 
Iris 

 

1 0..4 1.650 1..4 ..04 1.111 
2 0.75 0.005 1.75 4.4. 1.11. 
0 0..0 1.6.0 1..0 ..01 1.111 
5 0.00 0.067 1.00 4..0 1.111 
5 0.45 0.001 1.45 4.0. 1.111 

 1.111 0.65 1.00 1.675 0.00 مجموع الفقرات
 
 

 كل العالمات

1 4.1. 1.470 0.1. 74.65 1.111 
2 0.4. 1.4.5 1.4. 6.55 1.111 
0 0.5. 1.014 1.5. 0..1. 1.111 
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5 0.00 1.0.4 1.00 6.01 1.111 
5 0..7 1.050 1..7 01..4 1.111 

 1.111 .7..0 0..1 1.400 0..0 مجموع الفقرات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

تقع يف املرتبة األوىل من حيث  Condorحسب النتائج املويحة يف اجلدول أعاله فإن عالمة 
يف املركز الثاين بوسط  ENIE(، فيما تأيت عالمة 0.60الشخصية املدركة للعالمة التجارية بوسط حسايب بلغ )

(. وبالنسبة للشخصية املدركة للعالمة 0.00بوسط حسايب يساوي ) Iris( تليها عالمة ...0سايب يقدر بـ )ح
التجارية بشكل عام فإن الفقرة األوىل ال ي تنص على أن العالمة التجارية حمل الدراسة صادقة كانت الفقرة ذات 

( ومتوسط فرق عن الوسط النظري 1.470( واحنراف معياري يقدر بـ ).4.1الوسط احلسايب األكرب بقيمة )
( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند 74.65لعينة واحدة ال ي كانت ) t( مما انعكس على قيمة اختبار .0.1)

 حمل يرون يف العالمات التجارية من املوظفني (. مما يشري إىل أن أفراد العينة املدروسة1.10مستوى معنوية )
( وهي 0..0ما فقد بلغ الوسط احلسايب للشخصية املدركة للعالمة التجارية قيمة )وعمو  صادقة عالمات الدراسة

 .الدراسة احلالية حسبقيمة مقبولة 

 م حتليل فقرات املنافع النفسية املدركة : التجارية للمنافع النفسية المدركة للعالمة. بالنسبة ثانيا
فية السابقة، فكانت النتائج كما هو مويح يف التجارية لدى موظفي املؤسسات الثالثة بنفس الكي مةللعال

(، تليها عالمة 0.60يف املرتبة األوىل بوسط حسايب بلغ ) ENIEأين تقع عالمة  (.00-0اجلدول رقم )
Condor ( مث عالمة 0.57بوسط حسايب يقدر بـ )Iris ( وبالنسبة للمنافع ...0بوسط حسايب يساوي .)

شكل عام فإن الفقرة األوىل ال ي تنص على أن املوظف يفتخر بالعالمة كوهنا النفسية املدركة للعالمة التجارية ب
( ومتوسط 1.076( واحنراف معياري يقدر بـ )0.61جزائرية كانت الفقرة ذات الوسط احلسايب األكرب بقيمة )

( وهي قيمة ذات داللة 00..0لعينة واحدة ) t( فيما بلغت قيمة اختبار 1.61فرق عن الوسط النظري )
(. مما يشري إىل أن أفراد العينة املدروسة من املوظفني يفتخرون بالعالمات 1.10إحصائية عند مستوى معنوية )

التجارية حمل الدراسة كوهنا جزائرية وبشكل عام فقد بلغ الوسط احلسايب للمنافع النفسية املدركة للعالمة التجارية 
 ( مما جيعلها إجيابية.0.51قيمة )

المنافع لعينة واحدة لفقرات  tنتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار (: 15-5الجدول )
 من طرف الموظفين المدركة للعالمة التجارية النفسية

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 0..6 1.00. 1..6 04.70 1.111 
2 4.10 1..06 0.10 00.07 1.111 
0 4.10 1..06 0.10 00.07 1.111 

 1.111 71.47 1.60 1.405 0.60 مجموع الفقرات
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Condor 

1 0.65 1..07 1.65 00.10 1.111 
2 0... 1..07 1... 01... 1.111 
0 0..7 1..07 1..7 01.00 1.111 

 1.111 07.55 1.57 .0..1 0.57 مجموع الفقرات
 

Iris 

1 0.60 0.704 1.60 ...6 1.111 
2 0.07 0.705 1.07 4.7. 1.111 
0 0.00 0.700 1.00 4.70 1.111 

 1.111 .1.. ...1 .0.16 ...0 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 0.61 1.076 1.61 0..00 1.111 
2 0... 1.0.0 1... 00.00 1.111 
0 0..0 1.04. 1..0 00..0 1.111 

 1.111 67..0 1.51 ..1.4 0.51 تمجموع الفقرا
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

التجارية لدى املوظفني، يويح اجلدول رقم  املنافع النفسية املدركة للعالمةبعد حتليل كل من الشخصية و 
 .حمل الدراسة مات التجارية الثالثة( ملخص نتائج اجلوانب غري امللموسة للهوية املدركة بالنسبة للعال.0-0)

للجوانب غير لعينة واحدة  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 16-5الجدول )
 المدركة للعالمة التجارية الملموسة للهوية

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي العالمة
ENIE 0..6 1.4.5 1..6 0..10 1.111 

Condor 0.5. 1.006 1.5. 00.01 1.111 
Iris 0..0 1.600 1..0 ..47 1.111 

 1.111 .05.0 0..1 1.416 0..0 كل العالمات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

من حيث اجلوانب غري امللموسة حتتل املرتبة األوىل  Condorنالحظ من اجلدول السابق أن عالمة 
(، تليها .0.5للهوية املدركة للعالمة التجارية لدى أفراد العينة املدروسة من املوظفني بوسط حسايب يساوي )

(. فيما بلغ الوسط 0..0بوسط حسايب بلغ ) Iris(، مث عالمة 6..0بوسط حسايب ) ENIEعالمة 
( 0-0( والشكل رقم )0..0لعالمة التجارية بشكل عام قيمة )احلسايب للجوانب غري امللموسة للهوية املدركة ل

 يلخص هذه النتائج.
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 (: ملخص نتائج الجوانب غير الملموسة للهوية المدركة للعالمة التجارية1-5الشكل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

ري امللموسة للهوية املدركة للعالمة التجارية وفيما يلي النتائج اخلاصة كانت هذه النتائج اخلاصة باجلوانب غ
 باجلوانب امللموسة منها.

II.2.1.1كما هو : . النتائج الخاصة بالجوانب الملموسة للهوية المدركة للعالمات التجارية
امللموسة هلا  م قياسها وفقا  احلال بالنسبة للجوانب غري امللموسة للهوية املدركة للعالمة التجارية، فإن اجلوانب

 لبعدين ةما املنافع الوظيفية املدركة للعالمة التجارية واملكونات املرئية هلا.
باالعتماد على الوسط احلسايب : . بالنسبة للمنافع الوظيفية المدركة للعالمات التجاريةأوال

لعينة واحدة للتحقق من املعنوية  tبار واالحنراف املعياري ومتوسط الفرق عن الوسط النظري، باإليافة إىل اخت
اإلحصائية للنتائج. جاءت نتائج حتليل فقرات املنافع الوظيفية املدركة للعالمة التجارية لدى املوظفني كما هي 

 (..0-0ملخصة يف اجلدول رقم )
افع المنلعينة واحدة لفقرات  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 17-5الجدول )

 من طرف الموظفين المدركة للعالمة التجارية الوظيفية
 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 0..7 0.704 1..7 4.64 1.111 
2 0.5. 1.000 1.5. 0.... 1.111 
0 0.45 0.040 1.45 4.71 1.111 

 1.111 5.05 0..1 1...1 0..0 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 0.51 1.500 1.51 6.05 1.111 
2 0..5 1..01 1.5 6.1. 1.111 
0 0.67 1..71 1.67 07... 1.111 
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 1.111 00.50 1.51 0...1 0.51 مجموع الفقرات
 

Iris 

1 0.5. 0.000 1.5. ..44 1.111 
2 0..0 0.1.0 1..0 0..4 1.111 
0 0.76 0.050 1.76 7.40 1.110 

 1.111 0.66 1.05 1.6.5 0.05 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 0... 1...1 1... 00.04 1.111 
2 0..0 1.460 1..0 04.4. 1.111 
0 0.0. 1.0.0 1.0. 6..5 1.111 

 1.111 04.01 5..1 1.457 5..0 مجموع الفقرات
 تحليل اإلحصائي.من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات ال المصدر:

يويح اجلدول أعاله النتائج اخلاصة باملنافع الوظيفية املدركة للعالمة التجارية لدى املوظفني وال ي تمع 
بوسط حسايب  ENIE(، تليها عالمة 0.51تقع يف املرتبة األوىل بوسط حسايب بلغ ) Condorعالمة 

للمنافع الوظيفية املدركة للعالمة التجارية (. وبالنسبة 0.05بوسط حسايب ) Iris( مث عالمة 0..0يساوي )
بشكل عام فنالحظ أن الفقرة األوىل حتتل املركز األول وهي ال ي تنص على أن العالمة التجارية ذات سعر جيد 

( ...1( ومتوسط فرق عن الوسط النظري )1...1( واحنراف معياري )...0وذلك بوسط حسايب بقيمة )
(. 1.10( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )00.04ة واحدة )لعين tفيما بلغت قيمة اختبار 

مما يشري إىل أن أفراد العينة املدروسة من املوظفني يرون يف العالمات التجارية حمل الدراسة على أهنا ذات سعر 
( مما جيعلها 5..0)جيد وبشكل عام فقد بلغ الوسط احلسايب للمنافع الوظيفية املدركة للعالمة التجارية قيمة 

 مقبولة.

جاءت نتائج حتليل املكونات املرئية املدركة للعالمة : التجارية المرئية للعالمة . بالنسبة للمكوناتثانيا
 (.05-0التجارية لدى املوظفني على النحو املبني يف اجلدول رقم )

المكونات واحدة لفقرات  لعينة t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 10-5الجدول )
 من طرف الموظفين المدركة للعالمة التجارية المرئية

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 4.10 1..06 0.10 00.07 1.111 
2 0.00 1.071 1.00 77.07 1.111 
0 0..6 1...0 1..6 00... 1.111 
5 0.60 1..11 1.60 00.75 1.111 

 1.111 06.40 .1.6 1.466 .0.6 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 4.70 1..76 0.70 0...1 1.111 
2 0.64 1..77 1.64 00.10 1.111 
0 4.10 1..54 0.10 00.00 1.111 
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5 0.07 1..40 1.07 5.15 1.111 
 1.111 .06.5 1.67 1.4.0 0.67 مجموع الفقرات

 

Iris 

1 0.5. 0.1.4 1.5. 5.15 1.111 
2 0.56 0.114 1.56 5.5. 1.111 
0 0.0. 0.17. 1.0. 0.04 1.111 
5 0..0 1.64. 1..0 ..5. 1.111 

 1.111 .6.1 4..1 1.506 4..0 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 4.17 1.011 0.17 71.01 1.111 
2 0.66 1.400 1.66 70.65 1.111 
0 0..6 1.07. 1..6 00.01 1.111 
5 0..1 1.465 1..1 04.10 1.111 

 1.111 77.70 .1.5 1.060 .0.5 مجموع الفقرات
 من إعداد لباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

املكونات تقع يف املرتبة األوىل من حيث  ENIEحسب النتائج املويحة يف اجلدول أعاله فإن عالمة 
يف املركز الثاين بوسط  Condor(، فيما تأيت عالمة .0.6املدركة للعالمة التجارية بوسط حسايب بلغ ) ملرئيةا

املدركة  للمكونات املرئية(. وبالنسبة 4..0بوسط حسايب يساوي ) Iris( تليها عالمة 0.67حسايب يقدر بـ )
ذات تصميم  العالمة التجارية حمل الدراسة للعالمة التجارية بشكل عام فإن الفقرة األوىل ال ي تنص على أن

( 1.011( واحنراف معياري يقدر بـ )4.17كانت الفقرة ذات الوسط احلسايب األكرب بقيمة )  جذاب وعصري
( 71.01) بلغتلعينة واحدة ال ي  t( مما انعكس على قيمة اختبار 0.17ومتوسط فرق عن الوسط النظري )

(. مما يشري إىل أن أفراد العينة املدروسة من املوظفني 1.10ستوى معنوية )وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند م
وعموما فقد بلغ الوسط احلسايب  على أن  جذاب وعصري العالمات التجارية حمل الدراسة تصميم يرون يف

 ( وهي قيمة مقبولة حسب الدراسة احلالية..0.5املدركة للعالمة التجارية قيمة ) للمكونات املرئية

حتليل النتائج احملصل عليها لكل من املنافع الوظيفية املدركة للعالمة التجارية واملكونات املرئية هلا،  بعد
 (.06-0المة التجارية يف اجلدول رقم )ميكن تلخيص نتائج اجلوانب امللموسة للهوية املدركة للع

للجوانب ة واحدة لعين t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 11-5الجدول )
 المدركة للعالمة التجارية الملموسة للهوية

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي العالمة
ENIE 0.50 1.00. 1.50 00..6 1.111 

Condor 0.5. 1.000 1.5. 0...4 1.111 
Iris 0... 1.517 1... 5.7. 1.111 

 1.111 06.50 ...1 1.060 ...0 كل العالمات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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حتتل املرتبة األوىل من حيث اجلوانب امللموسة للهوية املدركة  Condorنالحظ من اجلدول السابق أن عالمة 
 ENIE(، تليها عالمة .0.5اوي )للعالمة التجارية لدى أفراد العينة املدروسة من املوظفني بوسط حسايب يس

(. فيما بلغ الوسط احلسايب للجوانب غري ...0بوسط حسايب بلغ ) Iris(، مث عالمة 0.50بوسط حسايب )
 ( يلخص هذه النتائج.7-0( والشكل رقم )...0امللموسة للهوية املدركة للعالمة التجارية بشكل عام قيمة )

 

 

 

 
 

 

 الملموسة للهوية المدركة للعالمة التجارية(: ملخص نتائج الجوانب 2-5الشكل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

كانت هذه نتائج كل من اجلوانب غري امللموسة واجلوانب امللموسة للهوية املدركة للعالمات التجارية الثالثة 
( يلخص 71-0اجلدول رقم ) المة التجارية بشكل عام،دركة للعحمل الدراسة وال ي تشكل يف جمملها اهلوية امل

 ة للعالمة التجارية لدى املوظفني.نتائج اهلوية املدرك

المدركة  للهويةلعينة واحدة  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 23-5الجدول )
 للعالمة التجارية

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  رقمتوسط الف االنحراف المعياري الوسط الحسابي العالمة
ENIE 0.51 1.4.4 1.51 0..6. 1.111 

Condor 0.5. 1.006 1.5. 0.... 1.111 
Iris 0..0 1.507 1..0 ..45 1.111 

 1.111 5..06 ...1 1.055 ...0 كل العالمات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

احتلت املرتبة األوىل لكل من اجلوانب غري امللموسة واجلوانب امللموسة  Condor باعتبار أن عالمة
للهوية املدركة للعالمة التجارية فقد انعكس هذا على النتائج العامة للهوية املدركة للعالمة التالية ال ي جاءت فيها 

Condor ( تليها عالمة .0.5أوىل بوسط حسايب يساوي ،)ENIE  ( مث عالمة 0.51)بوسط حسايب
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Iris ( وعموما فقد0..0بوسط حسايب يعادل .) ( 0بلغ الوسط احلسايب للهوية املدركة للعالمة التجارية... )
 يويح هذه النتائج. (0-0رقم )وهي قيمة مقبولة حسب الدراسة احلالية والشكل 

 

 

 

 

 

 

 هوية المدركة للعالمة التجارية(: ملخص نتائج ال0-5الشكل )
 داد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي.من إع المصدر:

II.2.1املتغري الثاين الذي  م قياس  يف هذه الدراسة على مستوى  :. تحليل نتائج إنتاجية الموظفين
املوظفني هو إنتاجيتهم، ذلك من خالل بعدين األول يتمثل يف ساعات العمل الفعلية للموظفني والثاين يتمثل يف 

 ظيمية هلم وذلك كما يلي.الثقافة التن
 م حتليل الفقرات اخلاصة بساعات العمل الفعلية : . بالنسبة لساعات العمل الفعلية للموظفينأوال

لعينة  tللموظفني باستخدام الوسط احلسايب، االحنراف املعياري، متوسط الفرق عن الوسط النظري واختبار 
ل فقرة مث للفقرات جمتمعة وهذا على مستوى العالمات واحدة للتحقق من معنوية النتائج. ذلك بالنسبة لك

تقع يف املرتبة األوىل  Condorوال ي تمع عالمة  (.70-0التجارية الثالثة حمل الدراسة كما يبني اجلدول رقم )
بوسط  Iris( مث عالمة 4..0بوسط حسايب يساوي ) ENIE(، تليها عالمة 4.76بوسط حسايب بلغ )

لساعات العمل الفعلية للموظفني بشكل عام فنالحظ أن الفقرة األوىل حتتل املركز  (. وبالنسبة4..0حسايب )
األول وهي ال ي تنص على أن املوظف يستغل ساعات تواجده بالعمل بأفمل كيفية وذلك بوسط حسايب بقيمة 

 t( فيما بلغت قيمة اختبار 0.70( ومتوسط فرق عن الوسط النظري )1.455( واحنراف معياري )4.70)
(. مما يشري إىل أن أفراد 1.10( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )70.05لعينة واحدة )

العينة املدروسة من املوظفني يرون أهنم يستغلون ساعات تواجدهم بالعمل بأفمل كيفية وبشكل عام فقد بلغ 
 إجيابية. ( وهي قيمة5..0الوسط احلسايب لساعات العمل الفعلية للموظفني قيمة )
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لفقرات ساعات  لعينة واحدة t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 21-5الجدول )
 العمل الفعلية للموظفين

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 4.77 1.0.0 0.77 70..4 1.111 
2 0..5 0.16. 1..5 ..00 1.111 
0 0.70 0.710 1.70 7.61 1.116 

 1.111 01.00 4..1 .1..1 4..0 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 4..5 1..10 0..5 7..60 1.111 
2 0... 0.016 1... 0.55 1.111 
0 4.47 1.000 0.47 7..00 1.111 

 1.111 75.00 0.76 1.405 4.76 مجموع الفقرات
 

Iris 

1 0.50 0.710 1.50 ..1. 1.111 
2 7.0. 0.0.6 1.40- 7.61- 1.114 
0 4.00 1..65 0.00 05.60 1.111 

 1.111 7... 4..1 1.540 4..0 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 4.70 1.455 0.70 70.05 1.111 
2 0.0. 1...0 0.0. 0..0 1.111 
0 4.10 1.046 0.10 06.00 1.111 

 1.111 70.10 .1.5 .1.05 0.56 مجموع الفقرات
 ماد على خمرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث باالعت المصدر:

استخدام نفس األسلوب يف التحليل بالنسبة لساعات العمل ب: . بالنسبة للثقافة التنظيمية للموظفينثانيا
أين جند  (.77-0ح يف اجلدول رقم )الفعلية،  م حتليل النتائج اخلاصة بالثقافة التنظيمية للموظفني كما هو موي

يف املركز الثاين  Iris(، فيما تأيت عالمة 4.40تقع يف املرتبة األوىل بوسط حسايب بلغ ) Condorعالمة 
(. وبالنسبة للثقافة 0.51بوسط حسايب يساوي ) ENIE( تليها عالمة 4.10بوسط حسايب يقدر بـ )

وىل والثانية واللتان تنصان على أن املوظف يتعاون مع زمالئ  كلما التنظيمية للموظفني بشكل عام فإن الفقرتني األ
طرأت مشكلة يف العمل وعلى أن  يبدل جهدا يف إجياد أفكار جديدة وتطوير أسلوب العمل حتتالن املركز األول 

( ومتوسط فرق عن 1.410( و)1.4.1( واحنراف معياري )4.70( و)4.70والثاين بوسط حسايب بلغ )
( على التوايل وهي قيم ذات داللة .76.6( و)7..00) t( وقيمة اختبار 0.70( و)0.70ظري )الوسط الن

(. مما يشري إىل أن أفراد العينة املدروسة من املوظفني يتميزون بسلوك وثقافة 1.10إحصائية عند مستوى معنوية )
( وهي قيمة جيدة 4.15 قيمة )تنظيمية إجيابيني وعموما فقد بلغ الوسط احلسايب للثقافة التنظيمية للموظفني

 حسب الدراسة احلالية.
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لفقرات الثقافة  لعينة واحدة t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 22-5الجدول )
 التنظيمية للموظفين

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 4.11 1.660 0.11 01.10 1.111 
2 4.1. 1.061 0.1. 05.07 1.111 
0 0... 1.610 1... ..07 1.111 
5 0.46 1.570 1.46 0.60 1.111 

 1.111 04.47 1.51 .1.00 0.51 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 4.00 1.071 0.00 76.50 1.111 
2 4.46 1.040 0.46 7..00 1.111 
0 4.76 1.600 0.76 04.07 1.111 
5 4.40 1..0. 0.40 77.00 1.111 

 1.111 .01.0 0.40 1.4.6 4.40 مجموع الفقرات
 

Iris 

1 4.04 0.170 0.04 00.07 1.111 
2 4.1. 1.64. 0.1. 00.00 1.111 
0 0... 0.167 1... ..00 1.111 
5 4.0. 0.107 0.0. 00.74 1.111 

 1.111 00.00 0.10 05..1 4.10 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 4.70 1.4.1 0.70 7..00 1.111 
2 4.70 1.410 0.70 76.6. 1.111 
0 0.5. 1.0.4 1.5. 00.45 1.111 
5 4.17 1.005 0.17 06... 1.111 

 1.111 00.51 0.15 1.041 4.15 مجموع الفقرات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

( يلخص نتائج إنتاجية املوظفني وذلك بالنسبة للعالمات التجارية الثالثة حمل 70-0واجلدول رقم )
 الدراسة وباالعتماد على نفس األسلوب يف التحليل.

 إلنتاجية الموظفينلعينة واحدة  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 20-5الجدول )
 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق نحراف المعيارياال الوسط الحسابي العالمة

ENIE 0... 1.054 1... 00.74 1.111 
Condor 4.0. 1.06. 0.0. 04.07 1.111 

Iris 0.57 1...4 1.57 07.40 1.111 
 1.111 1..00 1.65 1.000 0.65 كل العالمات

 اإلحصائي.من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل  المصدر:
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جاءت يف الصف األول فيما خيص إنتاجية املوظفني  Condorحسبما يويح  اجلدول السابق فإن 
يف املركز  ENIE(، فيما حلت 0.57بوسط حسايب بقيمة ) Iris( تليها عالمة .4.0بوسط حسايب بلغ )

( والشكل رقم 0.65(. بينما بلغت إنتاجية املوظفني بشكل عام مستوى )...0األخري بوسط حسايب يساوي )
 ( يلخص هذه النتائج.0-4)

 

 

 

 

 

 

 إنتاجية الموظفين(: ملخص نتائج 5-5الشكل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

II.2التجارية بالصورة الذهنية المدركة للعالمة . تحليل النتائج الخاصة 
للعالمة التجارية، فإن الصورة الذهنية هلا وال ي  م قياسها على مستوى كما هو احلال بالنسبة للهوية املدركة 

املستهلكني قسمت إىل جزئني، جزء يتعلق باجلوانب غري امللموسة وجزء يتعلق باجلوانب امللموسة للصورة الذهنية 
 الثة حمل الدراسة.املدركة للعالمة التجارية. وفيما يلي حتليل الصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية الث

II.1.2 .م : التجارية للصورة الذهنية المدركة للعالمة لجوانب غير الملموسةالنتائج الخاصة با 
قياس اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية لدى أفراد العينة املدركة باالعتماد على 

 واملنافع النفسية املدركة هلا. وذلك كما يلي.بعدين، ةما الشخصية املدركة للعالمة التجارية 
اعتمادا على كل من الوسط احلسايب، االحنراف : التجارية بالنسبة للشخصية المدركة للعالمة. أوال

لعينة واحدة. جانت نتائج حتليل فقرات الشخصية املدركة  tاملعياري، متوسط الفرق عن الوسط النظري واختبار 
يف الشخصية  ENIEأين نالحظ تفوق عالمة  (.74-0ي مبينة يف اجلدول رقم )للعالمة التجارية كما ه

( لكل .0.0توسط حسايب ) Irisو Condor(، تليها عالم ي 0.40املدركة هلا بوسط حسايب يساوي )
منهما. وفيما يتعلق بالشخصية املدركة للعالمة التجارية بشكل عام فنالحظ أن أكرب وسط حسايب كان من 

( 10..1( وال ي تنص على أن العالمة التجارية ناجحة، باحنراف معياري )0..0ة الثالثة مبقدار )نصيب الفقر 
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( وهي قيمة ذات .04.1لعينة واحدة ) t( وقسمة اختبار 0..1ومتوسط فرق عن الوسط النظري يساوي )
يف العالمات التجارية ( مما يدل على أن أفراد العينة املدروسة يرون 1.10داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 حمل الدراسات عالمات ناجحة.
الشخصية لعينة واحدة لفقرات  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 25-5الجدول )

 من طرف المستهلكين المدركة للعالمة التجارية
 ستوى المعنويةم tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 
 

ENIE 

1 0..5 0.114 1..5 7..41 1.111 
2 0.7. 0.171 1.7. 6.57 1.111 
0 0..7 0.107 1..7 70.00 1.111 
5 0.06 0.100 1.06 ..04 1.111 
5 0.07 0.150 1.07 05.00 1.111 

 1.111 06.61 1.40 1.550 0.40 مجموع الفقرات
 
 

Condor 

1 0.40 0.147 1.40 0..05 1.111 
2 0.00 0.10. 1.00 4.61 1.111 
0 0..1 1.660 1..1 7..76 1.111 
5 0.00 0.1.4 1.00 00.60 1.111 
5 0.77 0.160 1.77 ...4 1.111 

 1.111 76..0 .1.0 ..1.5 .0.0 مجموع الفقرات
 
 
Iris 

 

1 0.07 0.140 1.07 00.60 1.111 
2 0.76 0.171 1.76 00.10 1.111 
0 0.04 1.655 1.04 70.70 1.111 
5 0.40 0.100 1.40 00.0. 1.111 
5 0.75 0.105 1.75 01..5 1.111 

 1.111 00.64 .1.0 .1.56 .0.0 مجموع الفقرات
 
 

 كل العالمات

1 0.45 1..47 1.45 70.75 1.111 
2 0.77 1..40 1.77 00.50 1.111 
0 0..0 1..10 1..0 04.1. 1.111 
5 0.00 1..44 1.00 0..70 1.111 
5 0.00 1..40 1.00 0...4 1.111 

 1.111 70.00 1.06 07..1 0.06 مجموع الفقرات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

( وعلي  فقد كان الوسط 0دد بـ )وبصفة عامة فإن كل الفقرات جتاوزت الوسط النظري للدراسة واحمل
( وهو ما جيعلها مقبولة لدى أفراد العينة 0.06يساوي ) بشكل عام خصية املدركة للعالمة التجاريةاحلسايب للش

 املدروسة.
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أسفرت نتائج حتليل املنافع النفسية املدركة : التجارية للمنافع النفسية المدركة للعالمة. بالنسبة ثانيا
 (.70-0تحليل عما هو مبني يف اجلدول رقم )للعالمات التجارية حمل الدراسة وباستخدام نفس األسلوب يف ال

المنافع لعينة واحدة لفقرات  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 25-5الجدول )
 من طرف المستهلكين المدركة للعالمة التجاريةالنفسية 

 ستوى المعنويةم tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 0.51 0.101 1.51 01.00 1.111 
2 0..0 0.1.5 1..0 77.74 1.111 
0 0.0. 0.105 1.0. 00.55 1.111 

 1.111 74.05 1.06 1.600 0.06 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 0..0 0.070 1..0 74..7 1.111 
2 0.76 0.001 1.76 01.16 1.111 
0 0.70 0.104 1.70 ..54 1.111 

 1.111 77..0 1.41 ..1.6 0.41 مجموع الفقرات
 

Iris 

1 0.0. 0.15. 1.0. 06.50 1.111 
2 0.7. 0.145 1.7. 6.6. 1.111 
0 0.71 0.10. 1.71 ..00 1.111 

 1.111 00.61 1.04 1.600 0.04 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 0..6 1.501 1..6 07.66 1.111 
2 0.06 1...6 1.06 06... 1.111 
0 0.7. 1.... 1.7. 00.06 1.111 

 1.111 74.74 1.44 04..1 0.44 مجموع الفقرات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

تقع يف املرتبة األوىل من حيث املنافع  ENIEحسب النتائج املويحة يف اجلدول أعاله فإن عالمة 
يف املركز الثاين بوسط حسايب يقدر بـ  Condor(، فيما تأيت عالمة 0.06بوسط حسايب )النفسية املدركة 

وبالنسبة للمنافع النفسية املدركة للعالمة التجارية (. 0.04بوسط حسايب يساوي ) Iris( تليها عالمة 0.41)
ة كوهنا عالمة جزائرية  بشكل عام فإن الفقرة األوىل ال ي تنص على أن مدى افتخار املستهلك بالعالمة التجاري

( ومتوسط فرق عن 1.501( واحنراف معياري يقدر بـ )6..0كانت الفقرة ذات الوسط احلسايب األكرب بقيمة )
( وهي قيمة ذات 07.66لعينة واحدة ال ي كانت ) t( مما انعكس على قيمة اختبار 6..1الوسط النظري )

إىل أن أفراد العينة املدروسة يرون يف العالمات التجارية (. مما يشري 1.10داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
حمل الدراسة مصدر فخر للصناعة اإللكحرونية اجلزائرية مما يدعم املنافع النفسية املدركة عن هذه العالمات ال ي  

وسط كانت إجيابية بشكل عام بالنسبة لباقي الفقرات وتعدت قيمها الوسط النظري للدراسة، وهو ما يتجلى يف ال
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( مما جيعلها إجيابية لدى أفراد العينة 0.44احلسايب العام للمنافع النفسية املدركة للعالمة التجارية الذي بلغ قيمة )
 املدروسة.

وبشكل عام كانت النتائج اخلاصة باجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية حمل 
 (..7-0) الدراسة كما هو مويح يف اجلدول رقم

للجوانب غير لعينة واحدة  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 26-5الجدول )
 المدركة للعالمة التجاريةالملموسة للصورة الذهنية 

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي العالمة
ENIE 0.07 1.550 1.07 70.10 1.111 

Condor 0.05 1.5.7 1.05 0..15 1.111 
Iris 0.00 1.561 1.00 00.4. 1.111 

 1.111 5..74 1.47 0...1 0.47 كل العالمات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

امللموسة للصورة حتتل املرتبة األوىل من حيث اجلوانب غري  ENIEنالحظ من اجلدول السابق أن عالمة 
(، تليها عالمة 0.07بوسط حسايب يساوي )الذهنية املدركة للعالمة التجارية لدى أفراد العينة املدروسة 

Condor ( مث عالمة 0.05بوسط حسايب ،)Iris ( 0.00بوسط حسايب بلغ.)  فيما بلغ الوسط احلسايب
( 0-0شكل رقم )الو  (0.47قيمة ) بشكل عام يةللجوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجار 

 .يلخص هذه النتائج

 

 

 

 
 

 

 الجوانب غير الملموسة للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية(: ملخص نتائج 5-5الشكل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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ة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية والذي تفوقت في  كان هذا التحليل اخلاص باجلوانب غري امللموس
ENIE فهل ستتفوق أيما يف اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية؟ وهو ما سنتعرف ،

 علي  فيما يلي.

II.2.2 . س لقيا: لجوانب الملموسة للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجاريةبا الخاصةالنتائج
اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية  م االعتماد على بعدين أساسيني، ةما املنافع الوظيفية 

 املدركة للعالمة التجارية واملكونات املرئية املدركة هلا.
املدركة  م حتليل فقرات املنافع الوظيفية : التجارية لمنافع الوظيفية المدركة للعالمة. بالنسبة لأوال

للعالمات التجارية حمل الدراسة باستخدام الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومتوسط الفرق عن الوسط النظري، 
. وذلك كما هو مويح يف الشكل رقم لعينة واحدة للتحقق من املعنوية اإلحصائية للنتائج tإيافة إىل اختبار 

(0-7..) 
المنافع لعينة واحدة لفقرات  tنحراف المعياري واختبار (: نتائج الوسط الحسابي واال27-5الجدول )

 من طرف المستهلكين المدركة للعالمة التجاريةالوظيفية 
 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 0.05 1.667 1.05 77.40 1.111 
2 0..7 0.14. 1..7 77... 1.111 
0 0.74 0.000 1.74 5.70 1.111 

 1.111 71.05 .1.4 1.560 .0.4 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 0..0 0.101 1..0 7..50 1.111 
2 0.01 0.151 1.01 01..0 1.111 
0 0.00 0.150 1.00 07.47 1.111 

 1.111 .06.0 1.40 1.565 0.40 مجموع الفقرات
 

Iris 

1 0.07 0.171 1.07 06.50 1.111 
2 0.00 0.1.0 1.00 07.04 1.111 
0 0.7. 0.1.0 1.7. 6.65 1.111 

 1.111 5..00 .1.0 1.670 .0.0 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 0..1 1..00 1..1 00.01 1.111 
2 0.40 1...7 1.40 70.04 1.111 
0 0.75 1..66 1.75 00.5. 1.111 

 1.111 74.00 1.40 .5..1 0.40 مجموع الفقرات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

تفوقت على العالمات األخرى فيما  ENIEيتجلى من النتائج املويحة يف اجلدول السابق أن عالمة 
بوسط حسايب  Condor(، تليها عالمة .0.4خيص املنافع الوظيفية املدركة هلا بوسط حسايب يساوي )
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(. وفيما خيص املنافع الوظيفية املدركة للعالمة التجارية بشكل .0.0بوسط حسايب مقدر بـ ) Irisمث  (0.40)
عام، فإن الفقرة األوىل وال ي تنص على أن العالمة التجارية ذات سعر جيد جاءت يف املقام األول بوسط حسايب 

( وقيمة 1..1لوسط النظري )(، فيما بلغ متوسط الفرق عن ا00..1( واحنراف معياري يساوي )1..0)
(. مما جيعل أفراد 1.10( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )00.01لعينة واحدة ) tاختبار 

 العينة املدروسة يرون يف العالمات التجارية حمل الدراسة ذات سعر جيد.

فقد جتاوزت الوسط النظري للدراسة وبالنسبة لباقي فقرات املنافع الوظيفية املدركة للعالمة التجارية بشكل 
 ( وهي قيمة مقبولة.0.40مما جعل الوسط احلسايب العام هلذه املنافع يف حدود )

من خالل استخدام نفس الكيفية يف التحليل، : . بالنسبة للمكونات المرئية للعالمات التجاريةثانيا
 (.75-0ية كما هي مويحة يف اجلدول رقم )سيتم استعراض النتائج اخلاصة باملكونات املرئية للعالمة التجار 

المكونات لعينة واحدة لفقرات  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 20-5الجدول )
 من طرف المستهلكين المدركة للعالمة التجاريةالمرئية 

 توى المعنويةمس tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 0.00 0.070 1.00 0.71 1.111 
2 0.05 1.6.5 1.05 77.5. 1.111 
0 0.75 0.10. 1.75 01.07 1.111 
5 0.00 0.1.0 1.00 0.10 1.111 

 1.111 00.50 .1.7 1.607 .0.7 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 0..0 0.14. 1..0 7..4. 1.111 
2 0..5 1.6.0 1..5 00.05 1.111 
0 0.41 0.10. 1.41 04.50 1.111 
5 0.00 0.161 1.00 01.54 1.111 

 1.111 70.60 1.00 1.561 0.00 مجموع الفقرات
 

Iris 

1 0..0 0.017 1..0 70.07 1.111 
2 0.00 0.176 1.00 71.06 1.111 
0 0.05 0.165 1.05 00.00 1.111 
5 0.0. 0.000 1.0. 07..7 1.111 

 1.111 .05.5 .1.4 1.6.7 .0.4 راتمجموع الفق

 

 كل العالمات

1 0.46 1...0 1.46 74..0 1.111 
2 0..0 1..4. 1..0 00.11 1.111 
0 0.00 1.... 1.00 0...0 1.111 
5 0.7. 1..65 1.7. 07..1 1.111 

 1.111 74.00 1.40 50..1 0.40 مجموع الفقرات
 رجات التحليل اإلحصائي.من إعداد الباحث باالعتماد على خم المصدر:
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 Condorبالنسبة للمكونات املرئية للعالمة التجارية وكما هو مويح يف اجلدول أعاله، فإن عالمة 
ال ي كان وسطها احلسايب  ENIEمث عالمة  Iris(، تليها عالمة 0.00جاءت يف املركز األول بوسط حسايب )

لعالمة التجارية بشكل عام فقد تفوقت الفقرة الثانية عن (. وخبصوص املكونات املرئية املدركة ل.0.7يف حدود )
باقي الفقرات وال ي تنص على أن تصميم العالمة التجارية سهل احلفظ والتذكر وذلك بوسط حسايب بلغ 

 t(، فيما كانت قيمة اختبار 0..1( ومتوسط فرق عن الوسط النظري ).4..1( واحنراف معياري )0..0)
(. أي أن أفراد 1.10( مما جيعلها ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )00.11) لعينة واحدة هلذه الفقرة

 العينة املدروسة يرون يف العالمات التجارية حمل الدراسة بشكل عام أهنا ذات تصميم سهل احلفظ والتذكر.

الوسط  فيما جتاوز الوسط احلسايب لباقي الفقرات قيمة الوسط النظري للدراسة، مما انعكس على قيمة
 ( وهي قيمة مقبولة يف الدراسة احلالية.0.40)احلسايب العام للمكونات املرئية للعالمة التجارية الذي بلغت قيمت  

وعموما كانت النتائج اخلاصة باجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية كما هي مويحة يف 
 (..-0( وملخصة يف الشكل )76-0اجلدول رقم )

للجوانب لعينة واحدة  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 21-5الجدول )
 المدركة للعالمة التجاريةالملموسة للصورة الذهنية 

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي العالمة
ENIE 0.0. 1.50. 1.0. 0..55 1.111 

Condor 0.01 1.500 1.01 70.50 1.111 
Iris 0.47 1.5.0 1.47 06.07 1.111 

 1.111 70..7 1.40 47..1 0.40 كل العالمات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

 

 

 

 

 

 

 الجوانب الملموسة للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية(: ملخص نتائج 6-5الشكل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. لمصدر:ا
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بالنسبة اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية لدى أفراد العينة املدروسة، فقد احتلت 
 (، مث0.47بوسط حسايب يقدر بـ ) Iris( تليها 0.01املرتبة األوىل بوسط حسايب يساوي ) Condorعالمة 
(. فيما بلغ الوسط احلسايب للجوانب امللموسة .0.0يف املرتبة الثالثة بوسط حسايب بقيمة ) ENIEتأيت 

( مما جيعل اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية 0.40للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية بشكل عام ما يعادل )
 ى أفراد العينة املدروسة مقبولة.املدركة لد

 ذهنية املدركة ببعديها )الشخصيةتائج اخلاصة بكل من اجلوانب غري امللموسة للصورة الالنبعد حتليل 
واملنافع النفسية املدركة للعالمة التجارية( واجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية ببعديها 

تلخيص النتائج اخلاصة بالصورة الذهنية املدركة  )املنافع الوظيفية واملكونات املرئية املدركة للعالمة التجارية(. ميكن
 (.01-0عالمات جمتمعة كما هو مبني يف اجلدول رقم )للعالمة التجارية بالنسبة لكل عالمة ولل

للصورة الذهنية لعينة واحدة  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 03-5الجدول )
 المدركة للعالمة التجارية

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي العالمة
ENIE 0.40 1.500 1.40 70.00 1.111 

Condor 0.44 1.51. 1.44 70.70 1.111 
Iris 0.06 1.547 1.06 0..60 1.111 

 1.111 .7..7 1.47 00..1 0.47 كل العالمات
 خمرجات التحليل اإلحصائي. من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:

نالحظ من نتائج الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية أهنا متقاربة بني العالمات الثالثة، إذ أسفرت عن 
( 0.06وبقيمة ) Condor( بالنسبة لعالمة 0.44و) ENIE( بالنسبة لعالمة 0.40وسط حسايب بقيمة )

يب للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية بشكل عام مستوى . فيما بلغ الوسط احلساIrisبالنسبة لعالمة 
(، كما بلغت قيمة 1.47( ومتوسط فرق عن الوسط النظري يساوي )00..1( باحنراف معياري )0.47)

( مما جيعل من 1.10( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ).7..7لعينة واحدة قيمة ) tاختبار 
يلخص  (.-0رقم )والشكل  دركة للعالمة التجارية إجيابية ومقبولة لدى أفراد العينة املدروسة.صورة الذهنية امل

 هذه النتائج بالنسبة للعالمات الثالثة حمل الدراسة.
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 الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية(: ملخص نتائج 7-5الشكل )
 ت التحليل اإلحصائي.من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجا المصدر:

كان هذا التحليل اخلاص باملتغري األول الذي  م قياس  على مستوى املستهلكني واملتمثل يف الصورة الذهنية 
املدركة للعالمة التجارية لديهم. وسنرى فيما يلي حتليل األربعة متغريات األخرى ال ي  م قياسها على نفس املستوى 

، القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء جاتهي كل من اجلودة املدركة للمنتو 
 ومستوى والء املستهلكني للعالمة التجارية.

II.0 المدركتين للعالمة التجارية بالجودة والقيمة. تحليل النتائج الخاصة 
 ملدركة للعالمة التجارية.لنتائج اخلاصة باجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة والقيمة اعرض ل فيما يلي

II.1.0باالعتماد على حتليل كل من الوسط : يل نتائج الجودة المدركة لمنتجات المؤسسة. تحل
لعينة واحدة. جاءت نتائج فقرات  tاحلسايب، االحنراف املعياري، متوسط الفرق عن الوسط النظري واختبار 

 (.00-0ول رقم )اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة كما هي مبينة يف اجلد
الجودة لعينة واحدة لفقرات  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 01-5الجدول )

 لمنتجات المؤسسةالمدركة 
 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 0.40 0.100 1.40 04.61 1.111 
2 0..1 0.170 1..1 77..5 1.111 
0 0.0. 0.160 1.0. 00.15 1.111 

 1.111 1..05 1.40 1.607 0.40 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 0..5 1.65. 1..5 7..00 1.111 
2 0.4. 0.116 1.4. 05.06 1.111 
0 0.70 0.1.0 1.70 6.00 1.111 

 1.111 .06.6 .1.4 1.610 .0.4 مجموع الفقرات
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Iris 

1 0.0. 0.14. 1.0. 71.60 1.111 
2 0.40 0.106 1.40 00.60 1.111 
0 0.77 0.10. 1.77 5.14 1.111 

 1.111 47..0 1.41 1.600 0.41 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 0.04 1.... 1.04 7.... 1.111 
2 0.01 1..44 1.01 7..10 1.111 
0 0.7. 1..51 1.7. 00.5. 1.111 
 1.111 74.04 1.44 14..1 0.44 الفقراتمجموع 

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

متقاربة  ENIEو Condorنالحظ من النتائج امللخصة يف اجلدول أعاله أن اجلودة املدركة لعالم ي 
يف املركز الثالث بوسط  Iris( للثانية، فيما حلت عالمة 0.40( لألوىل و).0.4وذلك بوسط حسايب يساوي )

فقد متيزت الفقرة األوىل نتائج فقرات اجلودة املدركة للمنتجات بشكل عام  خيص (. وفيما0.41حسايب يقدر بـ )
( 0.04عن الفقرتني املواليتني وال ي على أن منتجات املؤسسة ذات تصميم جيد وهذا بوسط حسايب يعادل )

لعينة  t(، فيما كانت قيمة اختبار 1.04عن الوسط النظري بلغ )( ومتوسط فرق ....1واحنراف معياري )
(. 1.10( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية عند مستوى داللة )....7واحدة تساوي )

تليها الفقرة الثانية ال ي تنص على أن منتجات املؤسسة ذات جودة تصنيع وتركيب جيدة بوسط حسايب قدر بـ 
(، مما يشري إىل أن أفراد العينة املدروسة يرون يف 1.10لة إحصائية عند مستوى معنوية )( ذو دال0.01)

ونالحظ أن  املنتجات ال ي تنتج حتت العالمات التجارية حمل الدراسة ذات تصميم وجودة تركيب وتصنيع جيدة.
( 0.44قيمة ) بلغ دراسةالوسط احلسايب للجودة املدركة ملنتجات املؤسسات صاحبة العالمات التجارية حمل ال

 ( يلخص النتائج السابقة.5-0وهي قيمة مقبولة والشكل رقم )

 

 

 
 
 

 

 

 

 الجودة المدركة لمنتجات المؤسسة(: ملخص نتائج 0-5الشكل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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II.2.0 ى نفس األسلوب السابق يف باالعتماد عل القيمة المدركة للعالمة التجارية:. تحليل نتائج
وذلك بالنسبة  (1.10عند مستوى معنوية ) التحليل ظهرت بعض الفقرات على أهنا ليست ذات داللة إحصائية

لكل عالمة. وعلي  جلأنا إىل إعادة حساب معامل آلفا كرونباخ للقيمة املدركة للعالمة التجارية يف حالة حذف  
( وكانت النتائج كما هي Cronbach’s Alpha if Items Removedثة )كل فقرة من الفقرات الثال
 (:07-0مويحة يف اجلدول رقم )

 (: معامل آلفا كرونباخ للثبات لفقرات القيمة المدركة للعالمة التجارية02-5الجدول )
 قيمة معامل آلفا كرونباخ الحالة

 1.671 دون حذف أية فقرة
 1.601 في حالة حذف الفقرة األولى
 1.564 في حالة حذف الفقرة الثانية
 .1.55 في حالة حذف الفقرة الثالثة

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

يتمح من اجلدول السابق أن  يف حالة حذف الفقرة األوىل وال ي تدل على استعداد املستهلك لشراء 
لعالمات األخرى، فإن معامل آلفا كرونباخ للقيمة املدركة للعالمة التجارية العالمة التجارية وإن كانت أغلى من ا

. وبالتايل تصبح نتائج القيمة املدركة للعالمة التجارية على النحو املبني يف 1.601إىل  1.671يرتفع من 
 (.00-0اجلدول رقم )

القيمة ة واحدة لفقرات لعين t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 00-5الجدول )
 المدركة للعالمة التجارية

 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة

ENIE 
2 0.77 0.1.0 1.77 ..6.0 1.111 
0 0.06 0.001 1.06 ..060 1.111 

 1.111 4.7.. 1.71 0.107 0.71 مجموع الفقرات

Condor 
2 0.1. 0.1.5 1.1. 7.406 1.110 
0 7.66 0.007 1.10 0.440- 1.110 

 1.110 .0.50 1.17 0.141 0.17 مجموع الفقرات

Iris 
2 0.07 0.154 1.07 4.04. 1.111 
0 0.10 0.00. 1.10 0..50 1.110 

 1.110 .0.10 1.15 0.1.0 0.15 مجموع الفقرات

 كل العالمات
2 0.00 1..64 1.00 ..040 1.111 
0 0.1. 1.506 1.1. 0.400 1.110 

 1.111 0.004 1.01 61..1 0.01 مجموع الفقرات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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 بعد حذف الفقرة األوىل يلخص اجلدول السابق النتائج اخلاصة بفقرات القيمة املدركة للعالمة التجارية
 Iris(، تليها عالمة 0.71يف املرتبة األوىل بوسط حسايب يساوي ) ENIEحلول عالمة  وال ي نالحظ منها

(. وبالنسبة لنتائج فقرات 0.17بوسط حسايب يقدر بـ ) Condor(، مث عالمة 0.17)بوسط حسايب يعادل 
ل ي تنص على أن القيمة املدركة للعالمة التجارية بشكل عام فنالحظ تفوق الفقرة الثانية )األوىل بعد احلذف( وا

( واحنراف معياري 0.00العالمة التجارية حمل الدراسة تليب حاجبات املستهلك بأفمل كيفية بوسط حسايب بلغ )
( وهي 040..لعينة واحدة ) t(، كما بلغت قيمة اختبار 1.00( ومتوسط فرق عن الوسط النظري )64..1)

دل على أن أفراد العينة املدروسة يرون يف العالمات ( مما ي1.10قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
. فيما كان الوسط احلسايب للفقرة الثالثة التجارية حمل الدراسة على أهنا قادرة على تلبية احتياجاهتم مبستوى مقبول

ف )الثانية بعد احلذف( وال ي تنص على أن العالمة التجارية حمل الدراسة تستحق ما يدفع من وقت وجهد وتكالي
(. كما جند أن الوسط احلسايب 1.10( وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ).0.1لقاء احلصول عليها )

( 6-0( وهي قيمة متوسطة نوعا ما والشكل رقم )0.01للقيمة املدركة للعالمة التجارية بشكل عام بلغ قيمة )
 يلخص هذه النتائج.

 

 
 
 

 
\ 

 

 مدركة للعالمة التجاريةالقيمة ال(: ملخص نتائج 1-5الشكل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

كان هذا حتليل النتائج اخلاصة بكل من اجلودة والقيمة املدركة للعالمات التجارية حمل الدراسة. وفيما يلي 
 والء املستهلكني للعالمة التجارية. عرض للنتائج اخلاصة بكل من استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى

II.5 تحليل النتائج الخاصة باالستعداد التخاذ قرار الشراء ومستوى والء المستهلكين للعالمة .
 التجارية

سنتعرض يف هذا اجلزء للتحليل اخلاص باستعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة 
 التجارية.
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II.1.5من خالل حتليل كل من الوسط : ئج الخاصة باالستعداد التخاذ قرار الشراء. تحليل النتا
لعينة واحدة. جاءت نتائج فقرات  tاحلسايب، االحنراف املعياري، متوسط الفرق عن الوسط النظري واختبار 

 (.04-0استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء كما هي مبينة يف اجلدول رقم )
استعداد لعينة واحدة لفقرات  tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار  (: نتائج05-5الجدول )

 المستهلكين التخاذ قرار الشراء
 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 0.71 0.161 1.71 ..00 1.111 
2 0.05 0.106 1.05 04.7. 1.111 
0 0.00 0.160 1.00 4.45 1.111 
5 0.0. 0.000 1.0. 0..4 1.111 

 1.111 5.05 1.70 1.654 0.70 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 0.10 0.000 1.10 0.10 1.117 
2 0.01 0.101 1.01 00.00 1.111 
0 7.60 0.01. 1.10- 0..7- 1.114 
5 0.17 0.001 1.17 0.07 1.110 

 1.110 .7.6 .1.1 1.6.7 .0.1 مجموع الفقرات
 

Iris 

1 0.15 0.160 1.15 7... 1.115 
2 0.70 0.1.4 1.70 6.0. 1.111 
0 0.11 0.155 1.11 0.10- 1.110 
5 7.65 0.00. 1.17- 0..6- 1.110 

 1.110 7.66 .1.1 1.650 .0.1 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 0.01 1..66 1.01 4.6. 1.111 
2 0.00 1..06 1.00 00.60 1.111 
0 0.17 1...4 1.17 0.74 1.117 
5 0.10 1.510 1.10 7.04 1.110 

 1.111 0... 1.07 16..1 0.07 مجموع الفقرات
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

ستعداد املستهلكني الختاذ تفوقت يف ا ENIEنالحظ من النتائج املبينة يف اجلدول السابق أن عالمة 
( لكل .0.1بوسط حسايب يساوي ) Irisو Condor( تليها عالم ي 0.70قرار الشراء بوسط حسايب بلغ )

الفقرة الثانية منهما. وفيما خيص النتائج اخلاصة باستعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء بشكل عام، فنجد أن 
تعكس جودهتا تفوقت على الفقرات األخرى بوسط حسايب يساوي  وال ي تنص على أن أسعار العالمة التجارية

(، يف حني كانت قيمة 1.00( ومتوسط فرق عن الوسط النظري بلغ )06..1( واحنراف معياري )0.00)
(، تليها الفقرة 1.10( وال ي تعترب ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )00.60لعينة واحدة ) tاختبار 

ى أن منتجات العالمة حمل الدراسة تليب حاجيات املستهلكني أفمل من العالمات األخرى األوىل ال ي تنص عل
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(. مما جيعل أفراد العينة املدروسة 1.10( وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )0.01بوسط حسايب بلغ )
تلبية حاجياهتم أفمل يرون يف العالمات التجارية حمل الدراسة ذات أسعار تعكس مستوى من اجلودة قادر على 

من العالمات األخرى وهي العالقة )سعر / جودة( ال ي تعد من احملفزات األساسية الختاذ قرار الشراء )أنظر 
( وهي 0.07وبالنسبة للوسط احلسايب الستعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء بشكل عام ) (.الثالثالفصل 

 ( يلخص النتائج السابقة.01-0شكل رقم )قيمة متوسطة رغم جتاوزها الوسط النظري وال

 

 
 
 
 

 
 

 استعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراء(: ملخص نتائج 13-5الشكل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

II.2.5باالعتماد على : . تحليل النتائج الخاصة بمستوى والء المستهلكين للعالمة التجارية
فس الكيفية يف التحليل سنتطرق فيما يلي للنتائج اخلاصة مبستوى والء املستهلكني للعالمة التجارية وال ي ن

 (.00-0يلخصها اجلدول رقم )
والء لعينة واحدة لفقرات  t(: نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 05-5الجدول )

 المستهلكين للعالمة التجارية
 مستوى المعنوية tقيمة اختبار  متوسط الفرق االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة العالمة
 

ENIE 

1 0.10 0.000 1.10 0.05- 1.117 
2 0.7. 0.1.. 1.7. 6.60 1.111 
0 7..0 0.716 1.0.- 00.50- 1.111 
5 0.17 0.716 1.17 1..6 1.114 

 1.117 -1.00 -1.10 1.660 7.66 مجموع الفقرات

 

Condor 

1 7.50 0.015 1.00- 0.75- 1.111 
2 0.1. 0.160 1.1. 7.7. 1.117 
0 7.04 0.04. 1.4.- 00.4.- 1.111 
5 7.55 0.060 1.07- 0...- 1.111 

 1.111 -.... -.1.0 1.6.1 7.50 مجموع الفقرات
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Iris 

1 7.61 0.001 1.01- 0.06- 1.114 
2 0.1. 0.150 1.1. 7.10 1.111 
0 7.7. 0.710 1..0- 70.00- 1.111 
5 7.50 0.706 1.00- 4..0- 1.111 

 1.111 -5.65 -1.70 1.650 ...7 مجموع الفقرات

 

 كل العالمات

1 7.67 1..6. 1.15- 0.4.- 1.110 
2 0.00 1...0 1.00 .... 1.111 
0 7.45 1.50. 1.07- 70.65- 1.111 
5 7.67 1.55. 1.15- 0.40- 1.110 
 1.111 -44.. -1.04 .6..1 .7.5 فقراتمجموع ال

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

( 0نالحظ من اجلدول أعاله أن مستوى والء املستهلكني مل يتعدى الوسط النظري للدراسة احملدد بـ )
 Condor( تليها عالمة 7.66) ENIEوهذا بالنسبة للعالمات الثالثة، إذ كان الوسط احلسايب لعالمة 

(. وفيما خيص النتائج اخلاصة ...7بوسط حسايب يقدر بـ ) Iris(، مث عالمة 7.50بوسط حسايب يساوي )
مبستوى والء املستهلكني للعالمة التجارية بشكل عام فرغم اخنفاي  إال أننا نالحظ بأن الفقرة الثانية وال ي تنص 

ء العالمة التجارية حمل الدراسة جتاوز وسطها الوسط النظري إذ بلغت قيمة على شعور املستهلك بالراحة عند اقتنا
لعينة واحدة  t( وقيمة اختبار 1.00( ومتوسط فرق عن الوسط النظري )0...1( باحنراف معياري )0.00)
(. مما يدل على وجود نوع من الوالء 1.10( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )....)

غم اخنفاض املستوى العام هي )اجتاهات إجيابية( للعالمات التجارية حمل الدراسة لدى أفراد العينة املدروسة ر االجتا
( مما .7.5للوالء. وفيما خيص الوسط احلسايب العام ملستوى والء املستهلكني للعالمة التجارية فقد كانت قيمت  )

 ( يلخص هذه النتائج.00-0والشكل رقم )يدل على اخنفاي  نوعا ما عند أفراد العينة املدروسة 

 

 
 

 
 
 

 والء المستهلكين للعالمة التجارية(: ملخص نتائج 11-5الشكل )
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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III نتائج اختبار فرضيات الدراسة . 
لك باالعتماد على جمموعة من أدوات سنتطرق يف هذا اجلزء إىل عرض نتائج اختبار فرييات الدراسة وذ

للفروق  t-test، اختبار t-testالتحليل اإلحصائي هي، معامل االرتباط اخلطي البسيط لكارل بريسون، اختبار 
للتحقق من معنوية النموذج اخلاص بكل فريية،  ANOVAبني املتوسطات لعينتني مستقلتني، حتليل التباين 

. لي ختتم هذا اجلزء بتحليل One-way ANOVAلتباين األحادي حتليل ااالحندار اخلطي البسيط، 
 الختبار معنوية النموذج املقحرح للدراسة. Multiple Regressionاالحندار املتعدد 

III.1 .نتائج اختبار الفروق بين هوية العالمة التجارية وصورتها الذهنية المدركة 
 هوية العالمة التجارية وصورهتا الذهنية املدركة وذلك سنتطرق يف هذا املطلب إىل نتائج اختبار الفروق بني

 من خالل اختبار الفريية األوىل والفرييتان الفرعيتان املشتقتان منها.

III.1.1 .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : نتائج اختبار الفرضية األولى
ارية وإدراك الموظفين لهوية بين إدراك المستهلكين للصورة الذهنية للعالمة التج 3.31

 .)فرضيتين فرعيتين( العالمة التجارية

للفروق بني املتوسطات لعينتني مستقلتني، إذ كانت  tصحة هذه الفريية اعتمدنا على اختبار  الختبار
 (..0-0النتائج كما هي مويحة يف اجلدول رقم )

 (: ملخص نتائج اختبار الفرضية األولى06-5الجدول )
 مستوى المعنوية للفروق بين المتوسطات tتبار اخ العالمة

ENIE 4.4..- 1.111 
Condor 0.01.- 1.111 

Iris 7..51- 1.11. 
 1.111 -0.406 كل العالمات

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

( -.0.01( و)-51..7ت بني )تراوح tنالحظ من النتائج املبينة يف اجلدول السابق أن قيمة اختبار 
( بالنسبة للعالمات جمتمعة مما يدل على وجود عالقة عكسية بني اهلوية والصورة الذهنية -0.406وبلغت )

( مما يقودنا 1.10املدركة هلا. وبالنسبة ملستوى معنوية االختبار فقد كان أقل من مستوى معنوية الدراسة احملدد بـ )
التجارية حمل  دركة للعالماتأن  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اهلوية امل ، أياألوىلالفريية  قبولإىل 

. وقد  م اشتقاق هذه الفريية إىل فرييتني (1.10الدراسة والصورة الذهنية املدركة هلا عند مستوى معنوية )
 فرعيتني سنعرض نتائج اختبارةما باختصار فيما يلي.
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III.1.1.1.  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : األولىالفرضية الفرعية
بين إدراك المستهلكين للجوانب غير الملموسة للصورة الذهنية للعالمة  3.31

 التجارية وإدراك الموظفين لها.
للفروق بني املتوسطات لعينتني مستقلتني ميكن عرض نتائج اختبار هذه الفريية  tباالعتماد على اختبار 

( مما يدل على وجود عالقة -.0.11بلغت مستوى ) tأن قيمة اختبار أين نالحظ  (..0-0يف اجلدول رقم )
عكسية بني إدراك املستهلكني للجوانب غري امللموسة للصورة الذهنية للعالمة التجارية وإدراك املوظفني هلا. يف 

ذات داللة إحصائية بني ( مما يقودنا إىل القول بوجود فروق 1.10حني كان مستوى معنوية االختبار أقل من )
إدراك كل من املستهلكني واملوظفني للجوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية حمل الدراسة 

 (.1.10عند مستوى معنوية )

 للفرضية األولى األولى الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية07-5الجدول )
 مستوى المعنوية توسطاتللفروق بين الم tاختبار  العالمة

ENIE 7.60.- 1.114 
Condor 0..70- 1.111 

Iris 7.06.- 1.116 
 1.111 -.0.11 كل العالمات

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

III.2.1.1.  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الثانيةالفرضية الفرعية :
بين إدراك المستهلكين للجوانب الملموسة للصورة الذهنية للعالمة التجارية  3.31

 وإدراك الموظفين لها.
 ( نتائج اختبار هذه الفريية.05-0باستخدام نفس األسلوب يويح اجلدول رقم )

 الثانية للفرضية األولى الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية00-5الجدول )
 مستوى المعنوية ق بين المتوسطاتللفرو  tاختبار  العالمة

ENIE 0...6- 1.111 
Condor 4.054- 1.111 

Iris 7..00- 1.11. 
 1.111 -0.005 كل العالمات

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

( مما يقودنا 1.10( مبستوى معنوية أقل من )-0.005بلغت ) tيبني اجلدول السابق فإن قيمة اختبار 
إىل االستنتاج بوجود عالقة عكسية ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني إدراك املستهلكني للجوانب امللموسة 

 (.1.10للصورة الذهنية للعالمات التجارية حمل الدراسة وإدراك املوظفني هلا عند مستوى معنوية حمدد بـ )
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III.2. كين للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية نتائج اختبار الفروق في إدراكات المستهل
 بداللة متغيراتهم الديمغرافية

نتائج اختبار الفروق يف إدراكات املستهلكني للصورة الذهنية املدركة للعالمة سنعرض يف هذا املطلب 
ت األربعة املشتقة التجارية بداللة متغرياهتم الدميغرافية وذلك من خالل اختبار الفريية الثانية للدراسة والفرييا

 منها.

 III.1.2. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : نتائج اختبار الفرضية الثانية
هنية للعالمة التجارية بداللة المتغيرات ذين إدراكات المستهلكين للصورة الب 3.31

 الديمغرافية )أربعة فرضيات فرعية(.
-ANOVA Oneاالعتماد على حتليل التباين األحادي الختبار صحة هذه الفريية من عدمها  م 

way  لتحليل الصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية لدى أفراد العينة املستجوبة من املستهلكني بداللة
متغرياهتم الدميغرافية وال ي تتمثل حسب هذه الدراسة يف السن، اجلنس، الدخل واملستوى التعليمي. وعلى هذا 

 قسيم هذه الفريية إىل أربعة فرييات فرعية هي كاآليت:األساس  م ت

III.1.1.2.  :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الفرعية األولى
 .الجنسمتغير هنية للعالمة التجارية بداللة ذين إدراكات المستهلكين للصورة الب 3.31

حادي للصورة الذهنية املدركة لدى أفراد العينة ( نتائج حتليل التباين األ06-0يبني اجلدول رقم )
. أين ميكن أن نالحظ وجود فروق بداللة متغري اجلنس Irisو ENIEو Condorاملستجوبة لكل من عالمة 

داللة متغري اجلنس، حيث أن الفرق يف الثالث ب التجارية ذات داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمات
يف الصورة  الفرق أكرب من اإلناث( كانبني أفراد اجملموعتني )الذكور و  دركة هلذه العالماتالصورة الذهنية امل

( 07.46( و)6.50ال ي تراوحت بني ) Fبني أفراد اجملموعة الواحدة وهو ما انعكس على قيمة  الذهنية املدركة
( والذي يعترب 1.117عدى )اجلدولية إيافة إىل أن مستوى معنوية هذه النتائج مل يت Fمما جعلها أكرب من 

 (.1.10أصغر من مستوى معنوية الدراسة احملدد بـ )

 للفرضية الثانية األولى الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية01-5الجدول )
 مستوى المعنوية Fاختبار  متوسط مجموع المربعات مصدر االختالف )الجنس( العالمة

ENIE 
 5.00 بني اجلنسني

07.46 1.111 
 0..1 ني أفراد اجلنس الواحدب

Condor 
 0... بني اجلنسني

01.77 1.110 
 4..1 بني أفراد اجلنس الواحد

Iris 
 60.. بني اجلنسني

6.50 1.117 
 1..1 بني أفراد اجلنس الواحد
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 كل العالمات
 77.. بني اجلنسني

05.07 1.111 
 1.06 بني أفراد اجلنس الواحد
 الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي.من إعداد  المصدر:

يتم مما سبق قبول الفريية الفرعية األوىل القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني إدراكات املستهلكني 
كما نشري إىل أن هذه النتائج تبقى صحيحة ومقبولة يف حالة ما   للصورة الذهنية للعالمة التجارية بداللة جنسهم.

 تربنا الصورة الذهنية املدركة للعالمات جمتمعة وذلك كما يويح  نفس اجلدول السابق.إذا اخ

III.2.1.2.  :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الفرعية الثانية
 .السنمتغير هنية للعالمة التجارية بداللة ذين إدراكات المستهلكين للصورة الب 3.31

يل التباين األحادي للصورة الذهنية املدركة لدى أفراد العينة املستجوبة لكل من يتمح من نتائج حتل
أن  توجد فروق ( 41-0السن وال ي يفصلها اجلدول رقم )بداللة متغري  Irisو ENIE ،Condorعالمة 

. إذ أن السنبداللة متغري  ENIEو Condorلكل من عالمة ذات داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة 
اجملموعات )الشرائح العمرية الثالثة املعتمدة يف هذه الدراسة(  أفراد بني للعالمتني الفرق يف الصورة الذهنية املدركة

احملسوبة تساوي  Fأكرب من الفرق يف الصورة الذهنية املدركة بني أفراد اجملموعة الواحدة. األمر الذي جعل 
اجلدولية  Fأكرب من قيمة  وهي قيم ENIEلعالمة  ( بالنسبة1...و) Condor( بالنسبة لعالمة 00..)

 (.1.10إيافة إىل أن مستوى معنوية هذه النتائج أقل من مستوى معنوية الدراسة املتمثل يف )

فتشري النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الصورة الذهنية  Irisأما بالنسبة لعالمة 
اجلدولية مما يدل على عدم معنوية  Fاحملسوبة أقل من  Fالسن. حيث أن املدركة هلذه العالمة بداللة متغري 

يف حني أهنا معنوية عند مستوى داللة  (.1.10الفروق بني اجملموعات وذلك عند مستوى معنوية يساوي )
 (.1.10يساوي )

 الثانية للفرضية الثانية الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية53-5الجدول )
 مستوى المعنوية Fاختبار  متوسط مجموع المربعات االختالف )الجنس( مصدر العالمة

ENIE 
 .4.0 بني األعمار

...1 1.110 
 0..1 بني أفراد العمر الواحد

Condor 
 4.00 بني األعمار

..00 1.117 
 4..1 بني أفراد العمر الواحد

Iris 
 0.70 األعماربني 

4.05 1.101 
 1..1 الواحدالعمر بني أفراد 

 كل العالمات
 .0.4 األعماربني 

5..6 1.111 
 1.06 الواحدالعمر بني أفراد 

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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من النتائج السابقة ميكن قبول الفريية الفرعية الثانية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
 ENIEو Condorبالنسبة لعالم ي  للصورة الذهنية للعالمة التجارية بداللة سنهم إدراكات املستهلكني

. كما نالحظ أن الفريية مقبولة يف حالة اختبارها عند مجع الصورة الذهنية املدركة Irisورفمها بالنسبة لعالمة 
 للعالمات التجارية الثالث.

III.0.1.2.  :لة إحصائية عند مستوى معنوية توجد فروق ذات دالالفرضية الفرعية الثالثة
متغير هنية للعالمة التجارية بداللة ذين إدراكات المستهلكين للصورة الب 3.31
 الدخل.

حتليل التباين األحادي للصورة الذهنية املدركة لدى ( والذي يفصل نتائج 40-0نالحظ من اجلدول رقم )
الدخل عدم وجود فروق ذات  بداللة متغري Irisو ENIEو Condorأفراد العينة املستجوبة لكل من عالمة 

 يفعالمات التجارية الثالث بداللة متغري الدخل. حيث أن  رغم أن الفرق داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة لل
الصورة الذهنية املدركة بني أفراد اجملموعات )شرائح الدخل املعتمدة يف هذه الدراسة( أكرب من الفرق يف الصورة 

( وهي قيم .4.7( و)0.77احملسوبة تراوحت بني ) Fاملدركة بني أفراد اجملموعة الواحدة، إال أن قيمة  الذهنية
اجلدولية مما جيعل هذه الفروق غري معنوية. إيافة إىل أن مستوى معنوية هذه النتائج تراوح بني  Fأقل من قيمة 

 (.1.10دد بـ )( مما جيعل  أكرب من مستوى معنوية الدراسة احمل1.141( و)1.104)

 الثالثة للفرضية الثانية الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية51-5الجدول )
 مستوى المعنوية Fاختبار  متوسط مجموع المربعات مصدر االختالف )الجنس( العالمة

ENIE 
 0..7 بني مستويات الدخل

4.71 1.100 
 0..1 بني أفراد الدخل الواحد

Condor 
 7.01 لدخلبني مستويات ا

0.77 1.141 
 0..1 بني أفراد الدخل الواحد

Iris 
 0.10 بني مستويات الدخل

4.7. 1.104 
 1..1 بني أفراد الدخل الواحد

 كل العالمات
 7.16 بني مستويات الدخل

0.7. 1.110 
 1.06 بني أفراد الدخل الواحد

 ل اإلحصائي.من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحلي المصدر:

فروق ذات داللة إحصائية بني إدراكات وفقا للنتائج السابقة نرفض الفريية الفرعية الثالثة القائلة بوجود 
دخلهم. أي أن الصورة الذهنية املدركة هلذه العالمات التجارية  املستهلكني للصورة الذهنية للعالمة التجارية بداللة

 ال تتأثر مبستوى دخل املستهلكني.
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III.5.1.2.  :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الفرعية الرابعة
متغير هنية للعالمة التجارية بداللة ذين إدراكات المستهلكين للصورة الب 3.31

 المستوى التعليمي.
أفراد العينة ( النتائج اخلاصة بتحليل التباين األحادي للصورة الذهنية املدركة لدى 47-0يبني اجلدول رقم )

املستوى التعليمي. وتظهر هذه النتائج  بداللة متغري Irisو ENIEو Condorاملستجوبة لكل من عالمة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية الثالث بداللة متغري املستوى 

دركة بني أفراد اجملموعات )املستويات التعليمية الثالثة التعليمي. حيث أن  رغم أن الفرق يف الصورة الذهنية امل
 Fاملعتمدة يف هذه الدراسة( أكرب من الفرق يف الصورة الذهنية املدركة بني أفراد اجملموعة الواحدة، إال أن قيمة 

ية. اجلدولية مما جيعل هذه الفروق غري معنو  F( وهي قيم أقل من قيمة ...0( و)7.66احملسوبة تراوحت بني )
( مما جيعل  أكرب من مستوى معنوية 1.101( و)1.170إيافة إىل أن مستوى معنوية هذه النتائج تراوح بني )

 (.1.10الدراسة احملدد بـ )

 الرابعة للفرضية الثانية الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية52-5الجدول )
 مستوى المعنوية F اختبار متوسط مجموع المربعات مصدر االختالف )الجنس( العالمة

ENIE 
 .0.6 بني املستويات التعليمية

7.66 1.101 
 0..1 بني أفراد املستوى الواحد

Condor 
 7.04 بني املستويات التعليمية

0..0 1.17. 
 0..1 بني أفراد املستوى الواحد

Iris 
 0..7 بني املستويات التعليمية

0... 1.170 
 1..1 بني أفراد املستوى الواحد

 كل العالمات
 7.06 بني املستويات التعليمية

0.00 1.114 
 1.06 بني أفراد املستوى الواحد

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

وعلي  واستنادا إىل النتائج السابقة نرفض الفريية الفرعية الرابعة القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائية 
. أي أن الصورة الذهنية املدركة مستواهم التعليميبني إدراكات املستهلكني للصورة الذهنية للعالمة التجارية بداللة 

 لمستهلكني.ل باملستوى التعليميهلذه العالمات التجارية ال تتأثر 

علقتني مبتغريي اجلنس نستنتج بقبول الفرييتني الفرعيتني األوىل والثانية املتبناءا على النتائج ال ي  م عريها 
بالنسبة للفريية الفرعية الثانية(. ورفض الفرييتني الفرعيتني الثالثة  Irisوالسن على التوايل )باستثناء عالمة 

والرابعة املتعلقتني مبتغريي الدخل واملستوى التعليمي على التوايل. أي وبنوع من التفصيل فإن الصورة الذهنية 
ختتلف باختالف جنس وسن املستهلكني وال تتأثر بدخلهم  ENIEو Condorاملدركة لكل من عالم ي 
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اختالف جنس املستهلكني فقط وال ب Irisومستواهم التعليمي، بينما ختتلف الصورة الذهنية املدركة لعالمة 
 تلف باختالف املتغريات الدميغرافية األخرى.خت

III.0. لعالمة التجارية على تنافسية المؤسسةالصورة الذهنية المدركة ل نتائج اختبار أثر 
على تنافسية املؤسسة الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية  أثر يف املطلب الثالث من هذا املبحث خنترب

اجلودة املدركة ملنتجاهتا، القيمة املدركة للعالمة وذلك بدراسة تأثريها على كل من إنتاجية موظفي املؤسسة، 
املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة التجارية. وهذا من خالل اختبار مخسة  التجارية، استعداد

 فرييات رئيسية وعشرة فرييات فرعية مشتقة منها.

III.1.0 .هنالك أثر دو داللة إحصائية للهوية المدركة للعالمة : نتائج اختبار الفرضية الثالثة
)فرضيتين  3.31عند مستوى معنوية يساوي  التجارية على إنتاجية موظفي المؤسسة

 فرعيتين(.
الختبار هذه الفريية اعتمدنا على حتليل معامل االرتباط لكارل بريسون إيافة إىل حتليل اإلحندار اخلطي 

 (. حيث أن:40-0وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول رقم ) ANOVAالبسيط واختبار 
R :معامل االرتباط لكارل بريسون؛ 

2R :معامل التحديد )التفسري(؛ 
t : اختبارt-Student معنوية العالقة(؛( 

F : اختبارFisher معنوية النموذج(؛( 
X :( ؛ اهلويةاملتغري املستقل)املدركة للعالمة التجارية 
Y :( إنتاجية املوظفنياملتغري التابع.) 

 الثالثة (: ملخص نتائج اختبار الفرضية50-5الجدول )
 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rاالرتباط معامل  العالمة

 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 
ENIE 1.576 1..5. 700.06 1.111 04..5 1.111 

 Y( إنتاجية الموظفين= ) -X1.321 ( +3.112)( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار
Condor 1.006 1.000 07..6 1.110 0.0. 1.110 

 Y( إنتاجية الموظفين( = )0.062+ ) X3.251( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار
Iris 1..04 1.0.5 075.61 1.111 00.00 1.111 

 Y( إنتاجية الموظفين( = )1.607+ ) X3.500( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار
 1.111 4..6 1.111 60.14 .1.45 65..1 العالمات كل

 Y( إنتاجية الموظفين( = )1.001+ ) X3.551( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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ة معامل االرتباط لكارل بريسون كانت منخفمة وفقا للنتائج املبينة يف اجلدول السابق نالحظ أن قيم
Iris (1..04 .)عالمة و ENIE (1.576 )( وجيدة بالنسبة لعالمة 1.006) Condorبالنسبة لعالمة 

وإنتاجية موظفي هذه املؤسسة،  Condorمما يدل على وجود عالقة موجبة ويعيفة بني اهلوية املدركة لعالمة 
. األمر الذي انعكس على قيم معامل Irisو ENIEية بالنسبة لعالم ي يف حني تعد هذه العالقة موجبة وقو 

( بالنسبة للعالمات الثالث على 1.0.5( و).5..1(، )1.000التحديد )التفسري( الذي كانت تعادل )
إنتاجية ( فقط من التباين الكلي يف %00.0تفسر ما نسبت  ) Condorالتوايل، أي اهلوية املدركة لعالمة 

 .Iris( بالنسبة لعالمة %5..0و) ENIE( بالنسبة لعالمة %..5.و) موظفيها

الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي البسيط  ANOVAوبالنسبة لنتائج حتليل التباين 
تحراوح بني  t( وقيم اختبار 700.06( و)6..07تحراوح بني ) F، فتظهر أن قيم اختبار الثالثةاخلاص بالفريية 

، أي أن النموذج اخلاص (1.10(. وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )5..04)( و.0.0)
للهوية أثر ذو داللة إحصائية  القائلة بوجود الثالثةيتم قبول الفريية  وبالتايل هبذه بالفريية يعد ذو داللة إحصائية

 حمل الدراسة. ةلعالمات الثالثوذلك بالنسبة ل إنتاجية موظفي املؤسسةاملدركة للعالمة التجارية على 

جند أن قيمة معامل االرتباط لكارل بريسون  ةوعند اختبار نفس الفريية يف حالة مجع العالمات الثالث
املدركة للعالمة  اهلوية( أي أن .1.45( مما انعكس على قيمة معامل التحديد ال ي وصلت )65..1بلغت )

. كما أن النموذج اخلاص هبذه إنتاجية موظفي املؤسسةالكلي يف  ( من التباين%..45التجارية تفسر ما نسبت  )
 t( وقيمة اختبار 60.14) Fالفريية بعد ذو داللة إحصائية يف حالة العالمات جمتمعة، إذ بلغت قيمة اختبار 

(. وقد  م اشتقاق هذه الفريية إىل فرييتني 1.10( وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )4..6)
 عيتني سنعرض نتائج اختبارةما باختصار كما يلي.فر 

III.1.1.0.  :هنالك أثر دو داللة إحصائية للهوية المدركة للعالمة الفرضية الفرعية األولى
موظفي المؤسسة عند مستوى معنوية يساوي ل ساعات العمل الفعليةالتجارية على 

3.31. 
( 1.014لكارل بريسون تراوحت بني )( أن قيم معامل االرتباط 44-0نالحظ من اجلدول رقم )

 تراوحت( يف حالت العالمات جمتمعة. مما انعكس على معامل التحديد الذي 05..1( وبلغت )57..1و)
املدركة للعالمة التجارية  اهلوية( يف حالت العالمات جمتمعة أي أن 1.400( و)07..1( و)1.160قيم  بني )

. كما أن النموذج اخلاص هبذه لساعات العمل الفعلية للموظفني( من التباين الكلي %0.6.تفسر ما نسبت  )
املبينة يف اجلدول املوايل سوآءا بالنسبة لكل عالمة أو  tو Fالفريية يعد ذو داللة إحصائية كما تبين  نتائج اختبار 

أثر ذو لة بوجود ، مما يقودنا إىل قبول الفريية الفرعية األوىل القائ(1.10عند مستوى معنوية ) للعالمات جمتمعة
 إنتاجية موظفي املؤسسة.املدركة للعالمة التجارية على  للهوية داللة إحصائية
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 األولى للفرضية الثالثة الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية55-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 معنويةال tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..57 1..07 004..0 1.111 07.40 1.111 
 Y( ساعات العمل الفعلية= ) -X1.166 ( +3.615)( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1.014 1.160 01.10 1.117 0.0. 1.117 
 Y( ساعات العمل الفعلية( = )0.251+ ) X3.261( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1..1. 1.466 6...6 1.111 6.55 1.111 
 Y( ساعات العمل الفعلية( = )1.310+ ) X3.733( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 0..5 1.111 4.60. 1.400 05..1 كل العالمات
 Y( ساعات العمل الفعلية( = )1.521+ ) X3.656( المدركة للعالمة التجارية ةالهوي) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

III.2.1.0.  :هنالك أثر دو داللة إحصائية للهوية المدركة للعالمة الفرضية الفرعية الثانية
 .3.31في المؤسسة عند مستوى معنوية يساوي موظل الثقافة التنظيمية التجارية على

( 1.7.0أن قيم معامل االرتباط لكارل بريسون تراوحت بني ) ميكن مالحظة (40-0من اجلدول رقم )
 تراوحت( يف حالت العالمات جمتمعة. مما انعكس على معامل التحديد الذي 1.075( وبلغت ).4..1و)

املدركة للعالمة التجارية  اهلويةت العالمات جمتمعة أي أن ( يف حال1.7.6( و).1.00( و)..1.1قيم  بني )
. كما أن النموذج اخلاص هبذه الفريية للثقافة التنظيمية للموظفني( من التباين الكلي %0.6.تفسر ما نسبت  )

أو املبينة يف اجلدول املوايل سوآءا بالنسبة لكل عالمة  tو Fيعد ذو داللة إحصائية كما تبين  نتائج اختبار 
أثر ذو القائلة بوجود  الثانية، مما يقودنا إىل قبول الفريية الفرعية (1.10عند مستوى معنوية ) للعالمات جمتمعة

 الثقافة التنظيمية ملوظفي املؤسسة.املدركة للعالمة التجارية على  للهوية داللة إحصائية

 ة الثالثةالثانية للفرضي الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية55-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..4. 1.00. 077..6. 1.111 00.1.. 1.111 
 Y( ظفينالثقافة التنظيمية للمو ( = )3.561+ ) X3.077( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1.7.0 1.1.. 5.100 1.11. 7.500 1.11. 
 Y( الثقافة التنظيمية للموظفين( = )3.515+ ) X3.007( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1.000 1.75. 06.004 1.111 ..7.1 1.111 
 Y( الثقافة التنظيمية للموظفين( = )2.277+ ) X3.576( ةالمدركة للعالمة التجاري الهوية) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 004.. 1.111 5.4..0 1.7.6 1.075 كل العالمات
 Y( الثقافة التنظيمية للموظفين( = )2.053+ ) X3.562( المدركة للعالمة التجارية الهوية) معادلة نموذج االنحدار

 التحليل اإلحصائي.من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات  المصدر:
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بعد اختبار الفرييتني الفرعيتني اخلاصتني بتأثري اهلوية املدركة للعالمة التجارية على كل من ساعات العمل 
، نالحظ أن اهلوية املدركة للعالمة التجارية تؤثر على ساعات العمل الفعلية والثقافة التنظيمية ملوظفي املؤسسة

( أكثر مما تؤثر على الثقافة التنظيمية هلم بقدرة تفسريية بلغت %40.0لغت )الفعلية للموظفني بقدرة تفسريية ب
(7..6%.) 

III.2.0. هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة : نتائج اختبار الفرضية الرابعة
 3.31عند مستوى معنوية يساوي  لمنتجاتها المدركة للعالمة التجارية على الجودة

 تين(.)فرضيتين فرعي
الختبار هذه الفريية اعتمدنا على حتليل معامل االرتباط لكارل بريسون إيافة إىل حتليل اإلحندار اخلطي 

 (. حيث أن:.4-0وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول رقم ) ANOVAالبسيط واختبار 

R :معامل االرتباط لكارل بريسون؛ 
2R :معامل التحديد )التفسري(؛ 
t : اختبارt-Student معنوية العالقة(؛( 

F : اختبارFisher معنوية النموذج(؛( 
X :املتغري املستقل )الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية(؛ 
Y :.)املتغري التابع )اجلودة املدركة 

 الرابعة (: ملخص نتائج اختبار الفرضية56-5الجدول )

 ANOVAتباين تحليل ال 2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..05 1.0.0 7177.64 1.111 44.6. 1.111 
 Y( الجودة المدركة( = )3.005+ ) X3.013( الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1..60 1..7. 7007.07 1.111 01.07 1.111 
 Y( الجودة المدركة( = )3.515+ ) X3.007( الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية) ذج االنحدارمعادلة نمو 

Iris 1..55 1..70 7400..5 1.111 46.00 1.111 
 Y( الجودة المدركة( = )3.003+ ) X3.012( الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 06.04 1.111 0465.00 11..1 .1.50 كل العالمات
 Y( الجودة المدركة( = )3.252+ ) X3.105( الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

االرتباط لكارل بريسون كانت جيدة وتساوي نالحظ من النتائج املفصلة يف اجلدول السابق أن قيم معامل 
 Iris( بالنسبة لعالمة 55..1و) ENIE( بالنسبة لعالمة 1..05، )Condor( بالنسبة لعالمة 60..1)
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وذات داللة إحصائية بني الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية واجلودة مما يدل على وجود عالقة موجبة قوية 
ات الثالث. األمر الذي انعكس على قيم معامل التحديد )التفسري( الذي كانت تعادل املدركة ملنتجاهتا للعالم

( بالنسبة للعالمات الثالث على التوايل، أي الصورة الذهنية املدركة لعالمة 70..1( و)1.0.0(، ).7..1)
Condor (  ب%0..0( من التباين الكلي يف اجلودة املدركة ملنتجاهتا و)%7.7.تفسر ما نسبت ) النسبة

 .Iris( بالنسبة لعالمة %7.0.و) ENIEلعالمة 

الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي البسيط  ANOVAوبالنسبة لنتائج حتليل التباين 
 t( وقيم اختبار .6..061( و)1..7..0تحراوح بني ) Fاخلاص بالفريية الرابعة، فتظهر أن قيم اختبار 

، أي أن (1.10(. وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )5..40( و)...41تحراوح بني )
أثر ذو داللة  يتم قبول الفريية الرابعة القائلة بوجود وبالتايل بالفريية يعد ذو داللة إحصائية هبذه النموذج اخلاص

النسبة للعالمات الثالث ملنتجاهتا وذلك ب املدركة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على اجلودة
 حمل الدراسة.

وعند اختبار نفس الفريية يف حالة مجع العالمات الثالث جند أن قيمة معامل االرتباط لكارل بريسون 
( أي أن الصورة الذهنية املدركة 11..1( مما انعكس على قيمة معامل التحديد ال ي وصلت ).1.50بلغت )

( من التباين الكلي يف اجلودة املدركة ملنتجاهتا. كما أن النموذج اخلاص %1.للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )
وقيمة F (0465.00 )هبذه الفريية بعد ذو داللة إحصائية يف حالة العالمات جمتمعة، إذ بلغت قيمة اختبار 

يية وقد  م اشتقاق هذه الفر  (.1.10( وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )06.04) tاختبار 
 إىل فرييتني فرعيتني سنعرض نتائج اختبارةما باختصار كما يلي.

III.1.2.0.  :الملموسة غير للجوانب هنالك أثر ذو داللة إحصائيةالفرضية الفرعية األولى 
عند مستوى  لمنتجاتها المدركة للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على الجودة

 .3.31معنوية يساوي 
( 70..1( أن قيم معامل االرتباط لكارل بريسون تراوحت بني ).4-0دول رقم )نالحظ من اجل

( يف حالت العالمات جمتمعة. مما انعكس على معامل التحديد الذي كانت قيم  66..1( وبلغت )45..1و)
( يف حالت العالمات جمتمعة أي أن اجلوانب غري 06..1و)( 1.0.1( و).1.07معتربة وتراوحت بني )

( من التباين الكلي للجودة املدركة %0.6.للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )امللموسة 
املبينة يف  tو Fملنتجاهتا. كما أن النموذج اخلاص هبذه الفريية يعد ذو داللة إحصائية كما تبين  نتائج اختبار 

، مما يقودنا إىل قبول (1.10عند مستوى معنوية ) اجلدول املوايل سوآءا بالنسبة لكل عالمة أو للعالمات جمتمعة
للصورة الذهنية املدركة للعالمة  للجوانب غري امللموسة أثر ذو داللة إحصائيةالفريية الفرعية األوىل القائلة بوجود 

 .ملنتجاهتا املدركة التجارية على اجلودة



 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية                                                                         خامسالفصل ال
 

204 
 

 ية الرابعةاألولى للفرض الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية57-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..70 1.07. 0..7..1 1.111 41... 1.111 
 Y( دركةالجودة الم( = )3.615+ ) X3.705( ةالجوانب غير الملموسة للصورة الذهنية المدرك) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1..00 1.004 0.0...0 1.111 40.16 1.111 
 Y( الجودة المدركة( = )3.131+ ) X3.750( ةالجوانب غير الملموسة للصورة الذهنية المدرك) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1..45 1.0.1 061..6. 1.111 40..5 1.111 
 Y( الجودة المدركة( = )3.715+ ) X3.031( ةالذهنية المدرك الجوانب غير الملموسة للصورة) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 00.00 1.111 7.00.44 06..1 66..1 كل العالمات
 Y( الجودة المدركة( = )3.501+ ) X3.051( ةالجوانب غير الملموسة للصورة الذهنية المدرك) معادلة نموذج االنحدار

 جات التحليل اإلحصائي.من إعداد الباحث باالعتماد على خمر  المصدر:

III.2.2.0.  :للصورة  للجوانب الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائيةالفرضية الفرعية الثانية
عند مستوى معنوية  لمنتجاتها المدركة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على الجودة

 .3.31يساوي 
( 77..1اط لكارل بريسون بني )قيم معامل االرتبتراوحت  (45-0اجلدول رقم ) كما هو مويح يف

( يف حالت العالمات جمتمعة. مما انعكس على معامل التحديد الذي كانت قيم  1.577( وبلغت ).5..1و)
( يف حالت العالمات جمتمعة أي أن اجلوانب امللموسة ....1( و)05..1( و)1.077معتربة وتراوحت بني )

 ( من التباين الكلي للجودة املدركة ملنتجاهتا. %....ما نسبت  )للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تفسر 

 الثانية للفرضية الرابعة الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية50-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..77 1.077 0.07... 1.111 41.41 1.111 
 Y( الجودة المدركة( = )3.615+ ) X3.052( الجوانب الملموسة للصورة الذهنية المدركة) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1..5. 1..05 747..05 1.111 46.70 1.111 
 Y( الجودة المدركة) X3.072 ( +3.511= )( الجوانب الملموسة للصورة الذهنية المدركة) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1...5 1.056 7045.60 1.111 4..00 1.111 
 Y( الجودة المدركة( = )3.515+ ) X3.053( الجوانب الملموسة للصورة الذهنية المدركة) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 00.54 1.111 6..0005 ....1 1.577 كل العالمات
 Y( الجودة المدركة( = )3.055+ ) X3.132( سة للصورة الذهنية المدركةالجوانب الملمو ) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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املبينة يف  tو Fكما أن النموذج اخلاص هبذه الفريية يعد ذو داللة إحصائية كما تبين  نتائج اختبار 
، مما يقودنا إىل قبول (1.10عند مستوى معنوية ) عالمة أو للعالمات جمتمعةاجلدول املوايل سوآءا بالنسبة لكل 

للصورة الذهنية املدركة للعالمة  للجوانب امللموسة أثر ذو داللة إحصائيةالقائلة بوجود  الثانيةالفريية الفرعية 
 .ملنتجاهتا املدركة التجارية على اجلودة

 اصتني بتأثري كل من اجلوانب غري امللموسة واجلوانب امللموسةنالحظ بعد اختبار الفرييتني الفرعيتني اخل
أن اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة  ا،ملنتجاهت املدركة اجلودةعلى  للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية

لدى  املنتجاهت املدركة اجلودةلى للعالمة التجارية متمثلة يف املنافع الوظيفية واملكونات املرئية للعالمة التجارية تؤثر ع
( أكثر مما تؤثر عليها اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة %....املستهلك بقدرة تفسريية بلغت )

 (.%0.6.للعالمة التجارية متمثلة يف شخصية العالمة التجارية واملنافع النفسية هلا بقدرة تفسريية تساوي )

III.0.0. هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية : فرضية الخامسةنتائج اختبار ال
 3.31المدركة للعالمة التجارية على القيمة المدركة لها عند مستوى معنوية يساوي 

 )فرضيتين فرعيتين(.
الختبار هذه الفريية اعتمدنا على حتليل معامل االرتباط لكارل بريسون إيافة إىل حتليل اإلحندار اخلطي 

 (. حيث أن:46-0وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول رقم ) ANOVAواختبار البسيط 

R :معامل االرتباط لكارل بريسون؛ 
2R :معامل التحديد )التفسري(؛ 

t : اختبارt-Student معنوية العالقة(؛( 
F : اختبارFisher معنوية النموذج(؛( 
X : التجارية(؛املتغري املستقل )الصورة الذهنية املدركة للعالمة 

Y :( للعالمة التجارية املدركة القيمةاملتغري التابع.) 
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 الخامسة (: ملخص نتائج اختبار الفرضية51-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..17 1.460 0405.05 1.111 05.05 1.111 
 Y( المدركة القيمة( = )3.351+ ) X3.111( للعالمة التجارية لصورة الذهنية المدركةا) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1..60 1.450 0410.0. 1.111 0..40 1.111 
 Y( ةالمدرك القيمة= ) -X3.015 ( +3.356)( للعالمة التجارية لصورة الذهنية المدركةا) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1..00 1.000 00..... 1.111 06.06 1.111 
 Y( المدركة القيمة( = )3.327+ ) X3.131( للعالمة التجارية لصورة الذهنية المدركةا) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 0..47 1.111 ...0506 1.045 40..1 كل العالمات
 Y( المدركة القيمة= ) -X3.127 ( +3.370)( ة التجاريةللعالم لصورة الذهنية المدركةا) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

وفقا للنتائج املدونة يف اجلدول السابق نالحظ أن قيم معامل االرتباط لكارل بريسون كانت جيدة وتساوي 
 Iris( بالنسبة لعالمة 00..1و) ENIEة لعالمة ( بالنسب1..17، )Condor( بالنسبة لعالمة 1.6.0)

مما يدل على وجود عالقة موجبة قوية وذات داللة إحصائية بني الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية واجلودة 
املدركة ملنتجاهتا للعالمات الثالث. األمر الذي انعكس على قيم معامل التحديد )التفسري( الذي كانت تعادل 

( بالنسبة للعالمات الثالث على التوايل، أي الصورة الذهنية املدركة لعالمة 1.000( و)1.460) (،1.450)
Condor (  من التباين الكلي يف %45.0تفسر ما نسبت )( بالنسبة لعالمة %46.0و) هلااملدركة  القيمة

ENIE (بالنسبة لعالمة %00.0و )Iris. 

ار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي البسيط الختب ANOVAنتائج حتليل التباين  وفيما خيص
 t( وقيم اختبار .....00( و).0410.0تحراوح بني ) F، فتظهر أن قيم اختبار اخلامسةاخلاص بالفريية 

، أي أن (1.10(. وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )06.06( و)40..0تحراوح بني )
أثر ذو  القائلة بوجود اخلامسةيتم قبول الفريية  وبالتايل يعد ذو داللة إحصائيةالفريية هبذه  النموذج اخلاص

وذلك بالنسبة للعالمات الثالث  هلا املدركة القيمةداللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على 
 حمل الدراسة.

مة معامل االرتباط لكارل بريسون وعند اختبار نفس الفريية يف حالة مجع العالمات الثالث جند أن قي
( أي أن الصورة الذهنية املدركة 1.045( مما انعكس على قيمة معامل التحديد ال ي وصلت )40..1بلغت )

كما أن النموذج اخلاص هبذه   .هلااملدركة  القيمة( من التباين الكلي يف %04.5للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )
( وقيمة اختبار ...0506) Fة يف حالة العالمات جمتمعة، إذ بلغت قيمة اختبار الفريية بعد ذو داللة إحصائي

t (47..0وهي قيم ذات داللة إ )( 1.10حصائية عند مستوى معنوية.) 
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وميكن مالحظة أن النسب التفسريية يف هذه الفريية أقل من نظرياهتا يف الفريية السابقة، أي أن الصورة 
أكثر  Irisو ENIEو Condorجارية تؤثر على اجلودة املدركة ملنتجات عالمات الذهنية املدركة للعالمة الت

نتائج اختبارةما إىل فرييتني فرعيتني سنعرض  أيما وقد  م اشتقاق هذه الفرييةمما تؤثر على القيمة املدركة هلا. 
 باختصار يف هذا اجلزء.

III.1.0.0.  للجوانب غير الملموسة يةهنالك أثر ذو داللة إحصائ: األولىالفرضية الفرعية 
عند مستوى معنوية  القيمة المدركة لهاللصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على 

 .3.31يساوي 
قيم معامل االرتباط لكارل بريسون تراوحت بني  فإن( 01-0من اجلدول رقم ) كما هو مالحظ

انعكس على معامل التحديد الذي   ( يف حالت العالمات جمتمعة. مما10..1( وبلغت )57..1( و).0..1)
( يف حالت العالمات جمتمعة أي أن 1.460( و)1.4.0( و)1.400وتراوحت بني ) مقبولةكانت قيم  

( من التباين الكلي %46.0اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )
 tو Fهبذه الفريية يعد ذو داللة إحصائية كما تبين  نتائج اختبار . كما أن النموذج اخلاص هلااملدركة  للقيمة

، مما (1.10عند مستوى معنوية ) يف اجلدول املوايل سوآءا بالنسبة لكل عالمة أو للعالمات جمتمعة املويحة
لصورة الذهنية ل للجوانب غري امللموسة أثر ذو داللة إحصائيةيقودنا إىل قبول الفريية الفرعية األوىل القائلة بوجود 

 هلا. املدركة القيمةاملدركة للعالمة التجارية على 

 األولى للفرضية الخامسة الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية53-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..0. 1.400 000..07 1.111 00..1 1.111 
 Y( المدركة القيمة( = )3.553+ ) X3.705( الملموسة للصورة الذهنية المدركة غير الجوانب) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1..06 1.400 0007.47 1.111 00.64 1.111 
 Y( المدركة القيمة( = )3.066)+  X3.706( الملموسة للصورة الذهنية المدركة غير الجوانب) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1..57 1.4.0 0010.51 1.111 0..15 1.111 
 Y( المدركة القيمة( = )3.055+ ) X3.010( الملموسة للصورة الذهنية المدركة غير الجوانب) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 05.11 1.111 0444.10 1.460 10..1 كل العالمات
 Y( المدركة القيمة( = )3.252+ ) X3.007( الملموسة للصورة الذهنية المدركة غير لجوانبا) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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III.2.0.0.  للصورة  للجوانب الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: الثانيةالفرضية الفرعية
عند مستوى معنوية يساوي  القيمة المدركة لهاة التجارية على الذهنية المدركة للعالم

3.31. 
( 7...1قيم معامل االرتباط لكارل بريسون بني )تراوحت  (00-0اجلدول رقم ) يف وفقا ملا هو مبني

( يف حالت العالمات جمتمعة. مما انعكس على معامل التحديد الذي كانت قيم  40..1( وبلغت )64..1و)
( يف حالت العالمات جمتمعة أي أن اجلوانب امللموسة 1.045( و)1.450( و)1.400ت بني )وتراوح مقبولة

. كما أن هلااملدركة  للقيمة( من التباين الكلي %04.5للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )
املبينة يف اجلدول املوايل سوآءا  tو Fالنموذج اخلاص هبذه الفريية يعد ذو داللة إحصائية كما تبين  نتائج اختبار 

 الثانية، مما يقودنا إىل قبول الفريية الفرعية (1.10عند مستوى معنوية ) بالنسبة لكل عالمة أو للعالمات جمتمعة
 املدركة القيمةللصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على  للجوانب امللموسة أثر ذو داللة إحصائيةالقائلة بوجود 

 .اهل

نالحظ بعد اختبار الفرييتني الفرعيتني اخلاصتني بتأثري كل من اجلوانب غري امللموسة واجلوانب كما 
أن اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية  القيمة املدركة هلا على للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية امللموسة

 القيمة املدركة هلا املكونات املرئية للعالمة التجارية تؤثر علىاملدركة للعالمة التجارية متمثلة يف املنافع الوظيفية و 
( أكثر مما تؤثر عليها اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية %04.5لدى املستهلك بقدرة تفسريية بلغت )

 املدركة للعالمة التجارية متمثلة يف شخصية العالمة التجارية واملنافع النفسية هلا بقدرة تفسريية تساوي
(46.0%.) 

 الثانية للفرضية الخامسة الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية51-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..5. 1.4.1 0075..4 1.111 0..40 1.111 
 Y( المدركة القيمة( = )3.222+ ) X3.000( وانب الملموسة للصورة الذهنية المدركةالج) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1...7 1.400 0707.61 1.111 00.00 1.111 
 Y( المدركة القيمة( = )3.326+ ) X3.057( الجوانب الملموسة للصورة الذهنية المدركة) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1..64 1.450 0056.10 1.111 0..7. 1.111 
 Y( المدركة القيمة( = )3.155+ ) X3.055( الجوانب الملموسة للصورة الذهنية المدركة) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 0..47 1.111 ...0506 1.045 40..1 كل العالمات
 Y( المدركة يمةالق= ) -X3.127 ( +3.370)( الجوانب الملموسة للصورة الذهنية المدركة) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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III.5.0. هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية : نتائج اختبار الفرضية السادسة
عند مستوى استعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراء المدركة للعالمة التجارية على 

 فرضيتين فرعيتين(.) 3.31معنوية يساوي 
على حتليل معامل االرتباط لكارل بريسون إيافة إىل حتليل اإلحندار  اعتمدنا ختبار صحة هذه الفرييةال

 (. حيث أن:07-0وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول رقم ) ANOVAاخلطي البسيط واختبار 

R :معامل االرتباط لكارل بريسون؛ 
2R :)؛معامل التحديد )التفسري 
t : اختبارt-Student معنوية العالقة(؛( 

F : اختبارFisher معنوية النموذج(؛( 
X :املتغري املستقل )الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية(؛ 
Y :( االستعداد الختاذ قرار الشراءاملتغري التابع.) 

كانت جيدة ووصلت إىل   حيث ت ظهر نتائج اختبار هذه الفريية أن قيم معامل االرتباط لكارل بريسون
 Iris( بالنسبة لعالمة 0...1و) ENIE( بالنسبة لعالمة 1..01، )Condor( بالنسبة لعالمة 40..1)

األمر الذي يعكس وجود عالقة موجبة قوية وذات داللة إحصائية بني الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 
معامالت االرتباط انعكس على قيم معامل التحديد )التفسري(  واستعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء. ارتفاع

( بالنسبة للعالمات الثالث على التوايل، أي الصورة 1.0.6( و)1.010(، )1.000الذي كانت تعادل )
( من التباين الكلي يف استعداد املستهلكني الختاذ %00.0تفسر ما نسبت  ) Condorالذهنية املدركة لعالمة 

 .Iris( بالنسبة لعالمة %6..0و) ENIE( بالنسبة لعالمة %01.0)قرار شرائها و

 السادسة (: ملخص نتائج اختبار الفرضية52-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..01 1.010 007...7 1.111 06.1. 1.111 
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء( = )3.252+ ) X3.062( للعالمة التجارية لصورة الذهنية المدركةا) ادلة نموذج االنحدارمع

Condor 1..40 1.000 0540.00 1.111 47.60 1.111 
 Y( التخاذ قرار الشراءاالستعداد = ) -X3.015 ( +3.330)( للعالمة التجارية لصورة الذهنية المدركةا) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1...0 1.0.6 7105.0. 1.111 40.0. 1.111 
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء( = )3.357+ ) X3.013( للعالمة التجارية لصورة الذهنية المدركةا) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 60..4 1.111 7714.00 1.060 7...1 كل العالمات
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء( = )3.151+ ) X3.076( للعالمة التجارية لصورة الذهنية المدركةا) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي البسيط  ANOVAنتائج حتليل التباين ل أما بالنسبة
 t( وقيم اختبار .7105.0( و)7...007تحراوح بني ) F، فتظهر أن قيم اختبار السادسةاص بالفريية اخل

، أي أن (1.10(. وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ).40.0( و).06.1تحراوح بني )
أثر ذو  القائلة بوجود السادسةقبول الفريية  مما يسفر عن الفريية يعد ذو داللة إحصائيةالنموذج اخلاص هبذه 

وذلك بالنسبة  استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراءداللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على 
 الدراسة. قيدللعالمات الثالث 

مجع العالمات الثالث جند أن قيمة معامل االرتباط لكارل بريسون  ويف حالة اختبار نفس الفريية عند
( أي أن الصورة الذهنية 1.060) حلد ( مما انعكس على قيمة معامل التحديد ال ي وصلت7...1) بلغت

استعداد املستهلكني الختاذ قرار شرائها.  ( من التباين الكلي يف %06.0املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )
 Fعالمات جمتمعة، إذ بلغت قيمة اختبار أن النموذج اخلاص هبذه الفريية بعد ذو داللة إحصائية يف حالة ال كما

وكما  (.1.10( وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )4..60) t( وقيمة اختبار 7714.00)
هو احلال بالنسبة للفرييات األخرى،  م اشتقاق هذه الفريية إىل فرييتني فرعيتني سنرى فيما يلي نتائج 

 اختبارةما باختصار.

III.1.5.0.  للجوانب غير الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: األولىضية الفرعية الفر 
استعداد المستهلكين التخاذ قرار للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على 

 .3.31عند مستوى معنوية يساوي  الشراء
 نتائج اختبار هذه الفريية. (00-0اجلدول رقم ) يلخص

 األولى للفرضية السادسة الفرعية تبار الفرضية(: ملخص نتائج اخ50-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..60 1.4.5 00.1.61 1.111 0..17 1.111 
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء( = )3.516+ ) X3.772( للصورة الذهنيةالجوانب غير الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1..70 1.071 0.74.70 1.111 41.01 1.111 
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء( = )3.055+ ) X3.035( للصورة الذهنيةالجوانب غير الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1..04 1.005 0.44.6. 1.111 40... 1.111 
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء( = )3.051+ ) X3.012( للصورة الذهنيةالجوانب غير الملموسة ) ة نموذج االنحدارمعادل

 1.111 7..44 1.111 1..0660 1.0.0 00..1 كل العالمات
 Y( قرار الشراءاالستعداد التخاذ ( = )3.053+ ) X3.013( للصورة الذهنيةالجوانب غير الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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( 04..1( و)60..1قيم معامل االرتباط لكارل بريسون تراوحت بني ) أن يتمح من اجلدول السابق
 مقبولة( يف حالت العالمات جمتمعة. مما انعكس على معامل التحديد الذي كانت قيم  00..1وبلغت )

أي أن اجلوانب غري امللموسة  ،( يف حالت العالمات جمتمعة1.0.0( و)1.005( و)1.4.5اوحت بني )وتر 
الستعداد املستهلكني ( من التباين الكلي %0..0للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )

 tو Fائية كما تبين  نتائج اختبار . كما أن النموذج اخلاص هبذه الفريية يعد ذو داللة إحصالختاذ قرار شرائها
، مما (1.10عند مستوى معنوية ) يف اجلدول املوايل سوآءا بالنسبة لكل عالمة أو للعالمات جمتمعة املويحة

للصورة الذهنية  للجوانب غري امللموسة أثر ذو داللة إحصائيةيقودنا إىل قبول الفريية الفرعية األوىل القائلة بوجود 
 استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء.التجارية على  املدركة للعالمة

III.2.5.0.  للصورة  للجوانب الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: الثانيةالفرضية الفرعية
عند  استعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراءالذهنية المدركة للعالمة التجارية على 

 .3.31مستوى معنوية يساوي 
( 0...1قيم معامل االرتباط لكارل بريسون بني )تراوحت  (04-0اجلدول رقم ) يفكما هو مويح 

( يف حالت العالمات جمتمعة. مما انعكس على معامل التحديد الذي كانت قيم  06..1( وبلغت )01..1و)
( يف حالت العالمات جمتمعة أي أن اجلوانب امللموسة .1.04( و)1.007( و)1.447وتراوحت بني ) مقبولة

الستعداد املستهلكني ( من التباين الكلي %..04لصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )ل
 tو F. كما أن النموذج اخلاص هبذه الفريية يعد ذو داللة إحصائية كما تبين  نتائج اختبار الختاذ قرار شرائها

، مما يقودنا (1.10عند مستوى معنوية ) عالمات جمتمعةاملبينة يف اجلدول املوايل سوآءا بالنسبة لكل عالمة أو لل
للصورة الذهنية املدركة  للجوانب امللموسة أثر ذو داللة إحصائيةالقائلة بوجود  الثانيةإىل قبول الفريية الفرعية 

 استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء.للعالمة التجارية على 

 الثانية للفرضية السادسة الفرعية ية(: ملخص نتائج اختبار الفرض55-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1...0 1.447 0054.00 1.111 04.40 1.111 
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء) X3.033 ( +3.515= )( للصورة الذهنيةالجوانب الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1..11 1.456 0400.40 1.111 0..55 1.111 
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء( = )3.155+ ) X3.005( للصورة الذهنيةالجوانب الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1..01 1.007 0.14.57 1.111 40.76 1.111 
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء( = )3.216+ ) X3.005( للصورة الذهنيةالجوانب الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 .47.4 1.111 0510.56 .1.04 06..1 كل العالمات
 Y( االستعداد التخاذ قرار الشراء( = )3.016+ ) X3.017( للصورة الذهنيةالجوانب الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

 ن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي.م المصدر:
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بعد اختبار الفرييتني الفرعيتني اخلاصتني بتأثري كل من اجلوانب غري امللموسة واجلوانب  ميكن مالحظة
 غري أن اجلوانب استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء. على للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية امللموسة

 متمثلة يف شخصية العالمة التجارية واملنافع النفسية هلا تؤثر على امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية
( أكثر مما تؤثر عليها اجلوانب امللموسة %0..0بقدرة تفسريية بلغت ) استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء

يف املنافع الوظيفية واملكونات املرئية هلا بقدرة تفسريية تساوي مثلة دركة للعالمة التجارية متللصورة الذهنية امل
(04..%.) 

III.5.0. هنالك أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة : نتائج اختبار الفرضية السابعة
 3.31للعالمة التجارية على والء المستهلكين لها عند مستوى معنوية يساوي 

 )فرضيتين فرعيتين(.
على حتليل معامل االرتباط لكارل بريسون إيافة إىل تبار صحة الفريية السابعة واألخرية اعتمدنا الخ

(. 00-0وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول رقم ) ANOVAحتليل اإلحندار اخلطي البسيط واختبار 
 حيث أن:

R :معامل االرتباط لكارل بريسون؛ 
2R :معامل التحديد )التفسري(؛ 
t :بار اختt-Student معنوية العالقة(؛( 

F : اختبارFisher معنوية النموذج(؛( 
X :املتغري املستقل )الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية(؛ 
Y :( الوالء للعالمة التجاريةاملتغري التابع.) 

 السابعة (: ملخص نتائج اختبار الفرضية55-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rتحديد معامل ال Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 0.656 1.401 0001.70 1.111 00..0 1.111 
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.210+ ) X3.035( الصورة الذهنية المدركة) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1...5 1.4.1 07.0..0 1.111 00..0 1.111 
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.350+ ) X3.036( الصورة الذهنية المدركة) عادلة نموذج االنحدارم

Iris 1.... 1.405 07.0.04 1.111 00.04 1.111 
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.315+ ) X3.713( الصورة الذهنية المدركة) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 ...00 1.111 1..07.0 1.406 5...1 كل العالمات
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.211+ ) X3.751( الصورة الذهنية المدركة) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:
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كارل بريسون كانت جيدة حسب ما تظهره النتائج امللخصة يف اجلدول السابق فإن قيم معامل االرتباط ل
( بالنسبة ....1و) ENIE( بالنسبة لعالمة .1..0، )Condor( بالنسبة لعالمة 5...1ووصلت إىل )

األمر الذي يعكس وجود عالقة موجبة قوية وذات داللة إحصائية بني الصورة الذهنية املدركة للعالمة  Irisلعالمة 
كس على قيم معامل التحديد )التفسري( الذي كانت تعادل التجارية ومستوى والء املستهلكني هلا. مما انع

( بالنسبة للعالمات الثالث على التوايل، أي الصورة الذهنية املدركة لعالمة 1.405( و)1.401(، )1.4.1)
Condor (  بالنسبة %40( من التباين الكلي يف مستوى والء املستهلكني هلا و)%.4تفسر ما نسبت )

 .Irisبالنسبة لعالمة ( %40.5و) ENIEلعالمة 

الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي البسيط  ANOVAنتائج حتليل التباين  وفيما خيص
 t( وقيم اختبار 0..07.0( و)0001.70تحراوح بني ) F، فتظهر أن قيم اختبار السابعةاخلاص بالفريية 

، أي أن (1.10ئية عند مستوى معنوية )(. وهي قيم ذات داللة إحصا0..00( و)0..00تحراوح بني )
أثر ذو  القائلة بوجود السابعةقبول الفريية  مما يسفر عن يعد ذو داللة إحصائية هبذه الفرييةالنموذج اخلاص 

وذلك بالنسبة للعالمات  مستوى والء املستهلكني هلاداللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على 
 دراسة.ال قيدالثالث 

نجد أن قيمة معامل االرتباط لكارل فعند مجع العالمات الثالث  الفريية السابعة اختبار أما يف حالة
( أي أن الصورة 1.406( مما انعكس على قيمة معامل التحديد ال ي وصلت حلد )5...1بريسون بلغت )

.  مستوى والء املستهلكني هلاكلي يف ( من التباين ال%40.6الذهنية املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )
 Fكما أن النموذج اخلاص هبذه الفريية بعد ذو داللة إحصائية يف حالة العالمات جمتمعة، إذ بلغت قيمة اختبار 

 (. 1.10( وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )...00) t( وقيمة اختبار 1..07.0)

بعة جند أن النسب التفسريية فيها أقل من نظرياهتا بالنسبة للفريية بعد حتليل نتائج اختبار الفريية السا
السابقة، فيمكن القول أن الصورة الذهنية للعالمة التجارية تؤثر على استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء أكثر 

رعيتني سنرى نتائج و م أيما اشتقاق هذه الفريية إىل اثنتني فمما تؤثر على مستوى والئهم للعالمة التجارية. 
 اختبارةما باختصار فيما يلي.

III.1.5.0.  للجوانب غير الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: األولىالفرضية الفرعية 
للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على والء المستهلكين لها عند مستوى معنوية 

 .3.31يساوي 
 ر هذه الفريية كما يلي.( نتائج اختبا.0-0يلخص اجلدول رقم )

 

 



 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية                                                                         خامسالفصل ال
 

214 
 

 األولى للفرضية السابعة الفرعية (: ملخص نتائج اختبار الفرضية56-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..70 1.060 6.1.07 1.111 01.65 1.111 
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.537+ ) X3.735( للصورة الذهنيةالجوانب غير الملموسة ) االنحدارمعادلة نموذج 

Condor 1...4 1.440 0054.16 1.111 04.40 1.111 
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.050+ ) X3.702( للصورة الذهنيةالجوانب غير الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1..45 1.470 01.5.11 1.111 07.6. 1.111 
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.061+ ) X3.716( للصورة الذهنيةالجوانب غير الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 0..00 1.111 1..0007 1.400 .0..1 كل العالمات
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.510+ ) X3.612( للصورة الذهنيةالجوانب غير الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

( 4...1( و)70..1قيم معامل االرتباط لكارل بريسون تراوحت بني ) أن( .0-0اجلدول رقم ) يظهر
 متوسطةالتحديد الذي كانت قيم  ( يف حالت العالمات جمتمعة. مما انعكس على معامل .0..1وبلغت )

أي أن اجلوانب غري امللموسة  ،( يف حالت العالمات جمتمعة1.400( و)1.440( و)1.060وتراوحت بني )
مستوى والء املستهلكني  يف ( من التباين الكلي%40.0للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )

يف  املويحة tو Fلفريية يعد ذو داللة إحصائية كما تبين  نتائج اختبار . كما أن النموذج اخلاص هبذه اهلا
، مما يقودنا إىل قبول (1.10عند مستوى معنوية ) اجلدول املوايل سوآءا بالنسبة لكل عالمة أو للعالمات جمتمعة

الذهنية املدركة للعالمة للصورة  للجوانب غري امللموسة أثر ذو داللة إحصائيةالفريية الفرعية األوىل القائلة بوجود 
 مستوى والء املستهلكني هلا.التجارية على 

III.2.5.0.  للصورة  للجوانب الملموسة هنالك أثر ذو داللة إحصائية: الثانيةالفرضية الفرعية
الذهنية المدركة للعالمة التجارية على والء المستهلكين لها عند مستوى معنوية يساوي 

3.31. 
قيم معامل االرتباط نتائج اختبار هذه الفريية وال ي تظهر أن تراوحت  (.0-0اجلدول رقم ) يلخص
( يف حالت العالمات جمتمعة. مما انعكس .0..1( وبلغت )07..1( و).7..1بني ) تراوحت لكارل بريسون

( يف حالت 1.400( و).1.47( و)1.064وتراوحت بني ) متوسطةعلى معامل التحديد الذي كانت قيم  
( %40.0تمعة أي أن اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبت  )العالمات جم

. كما أن النموذج اخلاص هبذه الفريية يعد ذو داللة إحصائية  يف مستوى والء املستهلكني هلامن التباين الكلي 
عند مستوى  سبة لكل عالمة أو للعالمات جمتمعةاملبينة يف اجلدول املوايل سوآءا بالن tو Fكما تبين  نتائج اختبار 

للجوانب  أثر ذو داللة إحصائيةالقائلة بوجود  الثانية، مما يقودنا إىل قبول الفريية الفرعية (1.10معنوية )
 مستوى والء املستهلكني هلا.للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على  امللموسة
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 للفرضية السابعة الثانية الفرعية ر الفرضية(: ملخص نتائج اختبا57-5الجدول )

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..7. 1.064 6.7..7 1.111 00.05 1.111 
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.515+ ) X3.760( للصورة الذهنيةالجوانب الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

Condor 1..00 1.411 0111.76 1.111 00..7 1.111 
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.225+ ) X3.755( للصورة الذهنيةالجوانب الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

Iris 1..07 1.47. 0001..0 1.111 00.07 1.111 
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.221+ ) X3.755( للصورة الذهنيةوانب الملموسة الج) معادلة نموذج االنحدار

 1.111 5..00 1.111 0004.06 1.400 .0..1 كل العالمات
 Y( الوالء للعالمة التجارية( = )3.515+ ) X3.715( للصورة الذهنيةالجوانب الملموسة ) معادلة نموذج االنحدار

 باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. من إعداد الباحث المصدر:

للصورة  بعد اختبار الفرييتني الفرعيتني اخلاصتني بتأثري كل من اجلوانب غري امللموسة واجلوانب امللموسة
امللموسة للصورة  غري اجلوانب لكل من أن مستوى والء املستهلكني هلا. على الذهنية املدركة للعالمة التجارية

اجلوانب امللموسة للصورة و متمثلة يف شخصية العالمة التجارية واملنافع النفسية هلا  للعالمة التجارية الذهنية املدركة
نفس التأثري على مستوى والء  يف املنافع الوظيفية واملكونات املرئية هلادركة للعالمة التجارية متمثلة الذهنية امل

 (.%40.0) بلغتبقدرة تفسريية  املستهلكني للعالمة التجارية

كانت هذه النتائج اخلاصة باختبار فرييات الدراسة، كما جتدر اإلشارة أن  ميكن اإلطالع على التمثيل 
 (.14( يف امللحق رقم ).( إىل )0الفرييات من )باختبار  البياين ملعادلة االحندار اخلاصة

III.5 .اختبار معنوية نموذج الدراسةئج نتا 
درت  على تفسري العالقة بني متغريات الدراسة جلأنا إىل إعادة تشكيل  وفقا الختبار معنوية منوذج الدراسة وق

للمدخل النظامي املعتمد على مدخالت وخمرجات. حيث تتفاعل كل من اجلودة املدركة للمنتجات، القيمة 
ة لتشكيل نظام للعالمة التجاري مالختاذ قرار الشراء ومستوى والئه نياملدركة للعالمة التجارية، استعداد املستهلك

 مدخالت يؤثر على الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية ال ي تشكل خمرجات هذا النظام.

( أن منوذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي يعتمد على التغذية العكسية 07-0إذ يتمح من الشكل رقم )
ة من هذه املراحل تساهم لحيث أن كل مرح دركة للعالمة التجارية.ملراحل السلوك الشرائي على الصورة الذهنية امل

 يف تكوين هذه الصورة ويف تغذية األبعاد املشكلة هلا.
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 وفقا للمدخل النظامي (: نموذج الدراسة12-5الشكل )
 من إعداد الباحث. المصدر:

راسة العالقة الحرتيبية بني كل من اجلودة هذا النموذج مبرحلتني، األوىل تتمثل يف د ةمير اختبار معنوي
، مث بني القيمة املدركة للعالمة التجارية واستعداد للعالمة التجاريةوالقيمة املدركة  للمنتجاتاملدركة 

 مالختاذ قرار الشراء ومستوى والئه نيالختاذ قرار الشراء، مث بني استعداد املستهلك نياملستهلك
. وذلك للتأكد من قدرة هذه املتغريات على على االحندار اخلطي البسيطباالعتماد  للعالمة التجارية

أين نالحظ أن قيمة  (.05-0تشكيل نظام مدخالت متكامل وذلك كما يبين  اجلدول رقم )
( مما يدل على وجود ارتباط 1.5.6( و)6...1معامل االرتباط لكارل بريسون تراوحت بني )

نظام املخرجات، مما اتعكس على معامل التحديد الذي جاءت إجيايب قوي بني املتغريات املشكلة ل
( أي أن اجلودة املدركة ملنتجات .1..1بالنسبة للعالقة األوىل وصلت قيمت  ) - قيم  كالتايل:

 ( من التباين الكلي يف القيمة املدركة للعالمة التجارية؛%..1.املؤسسة تفسر ما نسبت  )

( أي أن القيمة املدركة للعالمة التجارية تفسر ما نسبة 40..1مت  )بالنسبة للعالقة الثانية بلغت قي -
 ( من التباين الكلي يف استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء؛4.0%.)

( أي أن استعداد املستهلكني الختاذ 0...1فيما خيص العالقة الثالثة بلغت قيمة معامل التحديد ) -
 ن التباين الكلي يف مستوى والئهم للعالمة التجارية.( م%0...قرار الشراء يفسر ما نسبت  )

هوية العالمة 
 التجارية

الصورة الذهنية 
المدركة للعالمة 

 التجارية

 

إنتاجية موظفي  -
 المؤسسة

 

الجودة المدركة  -
 .للمنتجات

 

القيمة المدركة للعالمة  -
 التجارية.

 

استعداد المستهلكين  -
 التخاذ قرار الشراء

 

والء المستهلكين  -
 للعالمة التجارية.

 

 

 التعليم الدخل السن الجنس
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(: ملخص نتائج اختبار العالقة الترتيبية بين المتغيرات المشكلة لنظام المدخالت 50-5الجدول )
 الختبار نموذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  المتغيرات
 المعنوية tاختبار  المعنوية Fاختبار 

 للمنتجاتالجودة المدركة 
للعالمة / القيمة المدركة 
 التجارية

1...6 1..1. 7010.7. 1.111 45.10 1.111 

 Y( القيمة المدركة للعالمة التجارية( = )3.310+ ) X3.070( الجودة المدركة للعالمة التجارية) معادلة نموذج االنحدار
المة القيمة المدركة للع

التجارية / استعداد 
التخاذ قرار  ينالمستهلك

 الشراء

1.517 1..40 7.10.07 1.111 00.66 1.111 

 Y( استعداد المستهلك التخاذ قرار الشراء( = )3.006+ ) X3.721( القيمة المدركة للعالمة التجارية) معادلة نموذج االنحدار
 يناستعداد المستهلك

التخاذ قرار الشراء / 
للعالمة  مالئهمستوى و 

 التجارية

1.5.6 1...0 0160.00 1.111 .0.05 1.111 

 Y( للعالمة التجارية والء المستهلك( = )3.167+ ) X3.065( استعداد المستهلك التخاذ قرار الشراء) معادلة نموذج االنحدار
 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي. المصدر:

د هذه تعد جيدة ومقبولة وتقودنا للقول بأن هذه املتغريات تشكل نظام مدخالت قيم معامل التحدي
 كلما  متكامل بإمكان  التأثري على الصورة الذهنية للعالمة التجارية، كما نالحظ أن قيم معامل التحديد يف ارتفاع

احث بويعها هبذا الحرتيب. الشرائي مما يدعم االفحراض النظري للبالسلوك انتقلنا من مرحلة إىل أخرى يف مراحل 
بني  t( بينما تراوحت قيم اختبار 0160.00( و).7010.7فقد تراوحت بني ) Fوفيما خيص قيم اختبار 

( مما يدل على معنوية 1.10( وهي كلها قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )0.05.( و)45.10)
 نظام املدخالت يف هذا النموذج.

تبار معنوية منوذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي تتمثل يف دراسة العالقة بني املتغريات املرحلة الثانية يف اخ
املشكلة لنظام املدخالت وبني نظام املخرجات املتمثل يف الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية باالعتماد على 

ام املدخالت على تفسري وذلك للتحقق من قدرة نظ. Multiple Regression االحندار اخلطي املتعدد
نظام املخرجات وعلى التأثري في ، فكلما كان هذا التأثري قويا انعكس ذلك على معنوية منوذج الدراسة. واجلدول 

 ( يويح نتائج هذا االختبار.06-.رقم )
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(: ملخص نتائج االنحدار الخطي المتعدد الختبار معنوية نموذج الدراسة وفقا للمدخل 51-5الجدول )
 اميالنظ

 ANOVAتحليل التباين  2Rمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط  العالمة
 المعنوية Fاختبار 

ENIE 1..6. 1..00 .44..1 1.111 
Condor 1.50. 1..66 5...71 1.111 

Iris 1.575 1..5. 50...0 1.111 
 1.111 .0100.0 05..1 1.506 كل العالمات

 معادلة نموذج االنحدار
 ددالخطي المتع

استعداد ) 2X301.3( القيمة المدركة للعالمة التجارية) + 1X536.3( الجودة المدركة للمنتجات)
+  4X320.3( للعالمة التجارية ينوالء المستهلك)+  3X111.3( المستهلكين التخاذ قرار الشراء

 Y( الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية( = )3.756)
 االعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي.من إعداد الباحث ب المصدر:

حسبما هو مويح يف اجلدول أعاله فإن متغريات نظام املدخالت ممثلة يف اجلودة املدركة ملنتجات 
املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة التجارية 

ظام املخرجات ممثال يف الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية، إذ أن قيم معامل التحديد ذات تأثري قوي على ن
( يف حالت العالمات التجارية جمتمعة. أي عناصر نظام 05..1( وبلغت )66..1( و)00..1)تراوحت بني 

ة. وبالنسبة لقيمة اختبار ( من الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجاري%0.5.املدخالت جمتمعة تفسر ما نسبت  )
F (  مما جيعل منوذج 1.10( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ).0100.0فقد بلغت قيمت )

 االحندار املتعدد اخلاص بنموذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي ذو معنوية إحصائية.

النظامي قد استثىن كل من اهلوية املدركة وجتدر اإلشارة إىل أن اختبار معنوية منوذج الدراسة وفقا للمدخل 
مستقلة عن  تعترب ، حيث أن العالقة بني هذه املتغريينللعالمة التجارية لدى املوظفني وإنتاجية موظفي املؤسسة

 (.%..45متغريات النموذج األخرى وقد بلغت القدرة التفسريية هلذه العالقة ما نسبت  )

IV مناقشة النتائج النهائية . 
األساسي هلذه الدراسة يتمثل يف قياس مدى استخدام عينة من املؤسسات اجلزائرية يف قطاع  اهلدف

الصناعات اإللكحرونية للعالمة التجارية كأداة للرفع من تنافسيتها. ذلك خالل االعتماد على هوية العالمة 
جلودة املدركة ملنتجات املؤسسة التجارية وصورهتا الذهنية املدركة كمتغريات مستقلة وإنتاجية موظفي املؤسسة وا

والقيمة املدركة للعالمة التجارية، إيافة إىل استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة 
التجارية كمتغريات تابعة مشكلة لتنافسية املؤسسة. ومن خالل توصيف كل متغري على حدى مث دراسة العالقات 

 توصلت هذه الدراسة إىل النتائج املفصلة يف اجلزء املوايل.ة بني خمتلف املتغريات الناجتة عن فرييات الدراس
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IV.1. مناقشة نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 
سنعرض يف هذا املطلب نتائج التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة واملتمثلة يف كل من اهلوية املدركة للعالمة 

، الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية، اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة التجارية، إنتاجية املوظفني
 املدركة للعالمة التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة التجارية.

IV.1.1 .سنعرض : ينمناقشة النتائج الخاصة بالهوية المدركة للعالمة التجارية وإنتاجية الموظف
 فيما يلي ما جاءت ب  الدراسة من نتائج خبصوص كل من هوية العالمة التجارية وإنتاجية املوظفني.

IV.1.1.1. بالنسبة : المة التجارية لدى موظفي المؤسسةالنتائج الخاصة بالهوية المدركة للع
نت إجيابية على العموم وذلك كما للنتائج اخلاصة للهوية املدركة للعالمة التجارية لدى موظفي املؤسسة فقد كا

 يلي:

لدى موظفي املؤسسة  ENIEفيما خيص نتائج اهلوية املدركة لعالمة : ENIEبالنسبة لعالمة  -1
( وتعتمد فيها املؤسسة أساسا على أربعة أبعاد 0( من أصل )0.51فأظهرت النتائج أهنا إجيابية عموما مبستوى )

الصدق والنجاح وأن منتجاهتا تتميز بدرجة عالية من الثقة وأهنا عالمة تتعلق باجلوانب غري امللموسة هلا هي 
 محيمية جتعل مستعلها يشعر بالسعادة. وهي األبعاد ال ي جعلت هذه العالمة مألوفة بالنسبة للمستهلك اجلزائري

لموسة للهوية . وخبصوص اجلوانب املرية يف جمال الصناعات اإللكحرونيةك عن أهنا أقدم عالمة جتارية جزائناهي
فتحاول املؤسسة نقل األبعاد التالية، أن منتجاهتا ذات جودة عالية وأهنا تتميز بتصميم  ENIEاملدركة لعالمة 
 جذاب ومثري.

لدى  Condorأظهرت نتائج حتليل اهلوية املدركة لعالمة : Condorبالنسبة لعالمة  -2
ساسا إىل بعدي ( وهذا راجع أ0( من أصل ).0.5أهنا إجيابية بشكل عام إذ بلغت مستوى )موظفي املؤسسة 

متثل فخر للصناعة يف هذه العالمة، إيافة إىل شعورهم بأهنا  Condorين يراةما موظفي الصدق والنجاح اللذ
اإللكحرونية اجلزائرية مما يدعم اجلوانب غري امللموسة للهوية املدركة هلذه العالمة لدى املوظفني. ومن جهة أخرى 

، إيافة إىل توفر خمتلف اخليارات للمستهلكو  أهنا ذات سعر جيد على Condor يرون يف عالمة فإن املوظفني
مما يدعم اجلوانب امللموسة للهوية املدركة هلذه العالمة. هذه األبعاد تشكل يف  أهنا ذات تصميم جذاب وحمحرف
 ئري.لنفسها يف ذهن املستهلك اجلزا Condorجمملها الصورة الذهنية ال ي تريدها 

من طرف املوظفني أهنا  Irisأظهرت النتائج اخلاصة باهلوية املدركة لعالمة  :Irisبالنسبة لعالمة  -0
(، إذ تركز فيها املؤسسة على ثالثة أبعاد خاصة باجلوانب غري امللموسة 0( من )0..0مقبولة نوعا ما مبستوى )

كحرونية اجلزائرية. وبالنسبة للجوانب امللموسة من منها هي بعدي الصدق والنجاح وكوهنا متثل فخرا للصناعة اإلل
فحركز املؤسسة على كوهنا ذات سعر جيد وتصميم جذاب وبسيط. هذه األبعاد حتاول  Irisاهلوية املدركة لعالمة 

 املؤسسة نقلها لذهن املستهلك لتشكيل صورة مدركة إجيابية لدي .
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( من أصل مخسة ...0الثالثة بلغت مستوى ) عموما أسفرت نتائج الدراسة عن هوية مدركة للعالمات
، فيما حتاول كل عالمة نقل Irisمث  ENIEيف املرتبة األوىل تليها  Condorدرجات كما جاءت عالمة 

األبعاد ال ي تراها مناسبة لتموقعها يف السوق لحرسيخها يف ذهن املستهلك واحتالل مكان  مميزة يف عقل  وذلك 
اتصال خاصة. وسنرى فيما بعد مدى توفيق كل عالمة يف حتويل هويتها إىل صورة باالعتماد على اسحراتيجية 

 مدركة يف ذهن املستهلك وفقا لألبعاد املرغوبة.

IV.2.1.1. خبصوص إنتاجية موظفي املؤسسات الثالثة، : صة بإنتاجية الموظفينالنتائج الخا
 جاءت الدراسة بالنتائج التالية:

فقد أسفرت هذه الدراسة عن  ENIEسبة إلنتاجية موظفي بالن: ENIEإنتاجية موظفي  -1
( درجات ورغم ذلك فهي منخفمة مقارنة بإنتاجية 0( من أصل )...0مستوى مقبول من اإلنتاجية بلغ قيمة )

ويرجع ذلك باألساس إىل اخنفاض ساعات العمل الفعلية ملوظفي املؤسسة مقارنة  Irisو Condorموظفي 
كانت مقبولة. وميكن تفسري ذلك إىل كون املؤسسة عمومية ومعروف أن العديد من   بثقافتهم التنظيمية ال ي

ات  املؤسسات العمومية اجلزائرية تتميز مبستوى منخفض من الرقابة واملسؤولية مما يتسبب يف خفض بعض املؤشر 
 كساعات العمل الفعلية للموظف.

أهنا جيدة  Condorموظفي أظهرت النتائج اخلاصة بإنتاجية  :Condorإنتاجية موظفي  -2
بالنسبة لساعات العمل الفعلية أو الثقافة التنظيمية للموظفني  وسوآءا( 0( من أصل ).4.0وبلغت مستوى )

. ويرجع مستوى اإلنتاجية املرتفع لدى موظفي فقد أويحت النتائج أهنا إجيابية وجتاوزت حد األربعة درجات
Condor ية املدركة لعالمة املرتفع وإىل اهلو  ستوى الرياإىل مCondor   لديهم فاملوظف الذي يرى بأن

يساهم يف تطوير وجناح عالمة رائدة يتولد لدي  شعور بالريى مما يساهم يف الرفع من إنتاجيت ، يرجع ذلك أيما 
مع موظفيها وهذا بشهادة معظمهم وهو ما يدخل  Condorإىل السياسة التشجيعية والتحفيزية ال ي تعتمدها 

ر أنشطة التسويق الداخلي ال ي تبحث فيها املؤسسة عن ريى املوظف باعتباره مستهلك داخلي ينعكس يف إطا
 رياه عن ريى املستهلك اخلارجي.

فرغم أن نتائج الدراسة أظهرت مستوى  Irisفيما خيص إنتاجية موظفي  :Irisإنتاجية موظفي  -0
اعات العمل الفعلية كانت متوسطة مما أثر على درجات( إال أن س 0من أصل  4.10جيد للثقافة التنظيمية )

( من أصل مخسة درجات ورغم ذلك فهو 0.57مستوى اإلنتاجية ككل ملوظفي املؤسسة الذي كان يف حدود )
 مستوى مقبول.

( من 0.65عموما أسفرت نتائج الدراسة عن مستوى إنتاجية للمؤسسات الثالثة حمل الدراسة بقيمة )
يف  Condorويرجع تفوق  .ENIEمث  Irisيف املرتبة األوىل، تليها  Condorدرجات أين حلت  0أصل 
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وقدرة املؤسسة على إنشاء عالقة جيدة بينها وبني املوظف إنتاجية املوظفني إىل مستوى الريى املرتفع لديهم 
 .Condorوجعل  فرد من العائلة الكبرية املتمثلة يف عالمة 

IV.2.1.  سنتناول فيما يلي : ة الذهنية المدركة للعالمة التجاريةمناقشة النتائج الخاصة بالصور
 النتائج ال ي خلصت إليها هذه الدراسة خبصوص الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية.

أظهرت النتائج اخلاصة بالصورة : ENIEالنتائج الخاصة بالصورة الذهنية المدركة لعالمة  -1
لدى املستهلك اجلزائري،  Condorنفس املستوى مع صورة عالمة أهنا يف  ENIEالذهنية املدركة لعالمة 

( درجات. وحىت بالنسبة لألبعاد فتميزت الصورة الذهنية هلذه العالمة 0( من أصل )0.40حيث بلغت قيمة )
لدى املستهلك اجلزائري ببعدي الصدق والنجاح وبعد العالمة ال ي متثل فخر للصناعة اإللكحرونية يف اجلزائر. هذا 

لدى املستهلك اجلزائري  ENIEبالنسبة للجوانب غري امللموسة أما بالنسبة للجوانب امللموسة من صورة عالمة 
فتميزت بكون منتجاهتا ذات جودة جيدة وتصميم بسيط وسهل التذكر وهي أبعاد ال تتطابق مع األبعاد ال ي 

 من ذلك يف نتائج اختبار الفريية األوىل. أرادهتا املؤسسة لصورة عالمتها يف ذهن املستهلك اجلزائري وسنتأكد

 Condorبالنسبة لعالمة  :Condorالنتائج الخاصة بالصورة الذهنية المدركة لعالمة  -2
من أصل مخسة درجات. وأهم ما ميزها هو  (0.44أظهرت نتائج الدراسة أهنا كانت متوسطة عموما وبلغت )

ي فتخر هبا  جزائرية هذه العالمة إصافة إىل اعتبارها عالمة بعدي الصدق والنجاح اللذان يراةما املستهلكني يف
وذلك خبصوص اجلوانب غري امللموسة منها، وفيما يتعلق باجلوانب امللموسة من الصورة الذهنية املدركة لعالمة 

Condor  فإن املستهلك اجلزائري يرى فيها عالمة ذات سعر جيد وذات تصميم جذاب وسهل للحفظ
س األبعاد ال ي ميزت اهلوية املدركة هلذه العالمة لدى املوظفني، لكن ذلك ال يعين بالمرورة أن والتذكر وهي نف

املؤسسة وفقت يف نقل الصورة الذهنية ال ي تريدها يف عقول مستهلكيها وسنتحقق من ذلك يف النتائج اخلاصة 
 باختبار الفريية األوىل.

فيما يتعلق بالصورة الذهنية املدركة  :Irisالمة النتائج الخاصة بالصورة الذهنية المدركة لع -0
( من أصل مخسة 0.06فأظهرت النتائج أهنا أقل مستوى من العالمتني السابقتني، إذ بلغت قيمة ) Irisلعالمة 

درجات. وأهم ما ميزها هو نظرة املستهلك اجلزائري هلا على أهنا عالمة جزائرية ناجحة يفتخر هبا بالنسبة 
لموسة من الصورة الذهنية املدركة هلا، أما بالنسبة للجوانب امللموسة منها فتميزت لدى املستهلك للجوانب غري امل

اجلزائري بكوهنا ذات سعر جيد وتصميم جذاب. هذه األبعاد تتطابق إىل حد بعيد مع األبعاد ال ي أرادهتا مؤسسة 
Iris ؤسسة قد وفقت متاما يف هذه العملية وهو ما ، لكن ذلك ال يعين أن امللعالمتها يف ذهن املستهلك اجلزائري

 ستظهره نتائج اختبار الفريية األوىل.

( من أصل مخسة 0.47فإن الصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية حمل الدراسة بلغت مستوى ) عموما
اجلزائرية ال ي  ، كما جند أن العالمات الثالثة حتتل مكانة العالمة الناجحة والعالمةوهو مستوى متوسط درجات
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ألخرية يفتخر هبا املستهلك اجلزائري ويرجع هذا إىل كون هذه العالمات شهدت تطورا كبريا يف السنوات ا
جلزائري حيسن نظرت  هلذه آليل مما جعل املستهلك اواقتحمت جمال اهلواتف واللوحات الذكية وجمال اإلعالم ا

 Condorمكانة يف ذهن املستهلك خاصة بالنسبة لعالم ي  العالمات فالعالمة التجارية الناجحة تفرض لنفسها
يف ذهن املستهلك اجلزائري بكوهنا عالمة مألوفة أكثر مقارنة بالعالمات فتتميز  ENIE، أما عالمة Irisو

إيافة إىل متكنها من ترسيخ فكرة أن  ENIEاملنافسة احمللية واألجنبية. فعامل الزمن يلعب يف صاحل عالمة 
وخالية من األعطاب والعيوب فهي تركز على اجلوانب العقالنية وامللموسة خللق صورة  عاليةت جودة منتجاهتا ذا

أكثر على اجلوانب احلميمية والعاطفية وتعمل  Irisو Condorجيدة يف ذهن املستهلك اجلزائري، بينما تعتمد 
 ( يف ذهن املستهلك اجلزائري.Hot Brandعلى بناء عالمة ساخنة )

IV.0.1. ناقشة النتائج الخاصة بسلوكيات المستهلكين اتجاه العالمة التجارية )المتغيرات م
سنلخص فيما يلي النتائج اخلاصة بكل من اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة : التابعة(

 التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة التجارية.
IV.1.0.1. فيما خيص اجلودة : مناقشة النتائج الخاصة بالجودة المدركة لمنتجات المؤسسة

 املدركة ملنتجات املؤسسات صاحبة العالمات التجارية حمل الدراسة كانت النتائج كما يلي.

فأظهرت النتائج أهنا  ENIEبالنسبة للجودة املدركة ملنتجات لعالمة : ENIEبالنسبة لعالمة  -1
( من أصل مخسة درجات 0.40بقيمة ) Condorفس مستوى تقريبا للجودة املدركة ملنتجات عالمة يف ن

ومتيزت بكوهنا ذات جودة تصنيع وتركيب جيدة مقارنة بباقي األبعاد. وميكن تفسري ذلك بكون هذه العالمة 
اهتا خالية من األعطاب تسعى ألن تكون واقعية يف ذهن املستهلك اجلزائري ذلك من خالل الحركيز على أن منتج

 والعيوب وتتميز جبودة مكوناهتا وقطع غيارها.

أهنا  Condorأظهرت النتائج اخلاصة باجلودة املدركة ملنتجات  :Condorبالنسبة لعالمة  -2
( من أصل مخسة درجات. وبالنسبة لكيفية إدراك .0.4فاقت الوسط النظري للدراسة وبلغت قيمة ) مقبولة إذ

بكوهنا ذات تصميم خارجي جيد وذات جودة ائري جلودة منتجات هذه العالمة عموما فقد متيزت املستهلك اجلز 
مع توقعات املستهلك يف  Condorتصنيع وتركيب مقبولة، فيما حلت الفقرة اخلاصة مبدى توافق منتجات 

نتجاهتا ذات جودة ممتازة املرتبة األخرية وهذا راجع إىل اعتياد املستهلك اجلزائري على عالمات جتارية عاملية وم
 SONY ت الذكية وأجهزت التلفزيون كعالماتتفوق حىت توقعات املستهلك خاصة يف جمال اهلواتف واللوحا

 مما جيعل من مهمة العالمات اجلزائرية صعبة نوعا ما يف هذا اجلانب. Appleو Samsungو

فبينت النتائج أهنا كانت  Irisة فيما خيص اجلودة املدركة ملنتجات عالم :Irisبالنسبة لعالمة  -0
( من أصل مخسة درجات. ومتيزت 0.41مقبولة وإن كانت أقل من مستوى العالمتني السابقتني إذ بلغت قيمة )

وهو ما يتوافق مع اجلودة املدركة ملنتجات هذه العالمة يف ذهن املستهلك اجلزائري بكوهنا ذات تصميم جيد 
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لدى املستهلك اجلزائري ومن  ميكن القول بأن هذه العالمة تركز أكثر على  Irisالصورة الذهنية املدركة لعالمة 
 .ENIEاجلانب الشكلي واجلمايل ملنتجاهتا عكس عالمة 

عموما أظهرت النتائج أن اجلودة املدركة ملنتجات العالمات التجارية حمل الدراسة مقبولة حيث بلغت 
بكوهنا ذات تصميم وجودة تصنيع وتركيب جيدة أي ( من أصل مخسة درجات ومتيزت أساسا 0.44مستوى )

أن شكلها اخلارجي مقبول عموما وتتميز بقلة األعطاب والعيوب. لكن فيما خيص قدرت منتجات هذه 
فأظهرت نتائج  )وهو البعد األساسي يف قياس اجلودة املدركة( العالمات على تلبية توقعات املستهلك اجلزائري

ذلك أساسا إىل املنافسة الكبرية ال ي تشهدها العالمات التجارية اجلزائرية يف قطاع  الدراسة أهنا متوسطة ويرجع
وهي عالمات متكنت  Appleو Samsungو SONYالصناعات اإللكحرونية من طرف عالمات عاملية كـ 

حىت من جتاوز توقعات املستهلك، خاصة يف جمال اهلواتف واللوحات الذكية واحلواسيب أين أصبحت تقدم 
لبية لمستهلك منتجات مل يتوقعها أصال. وهذا ما يفسر اخنفاض قدرت العالمات التجارية اجلزائرية على تل

 توقعات املستهلك اجلزائري ال ي رفعتها العالمات التجارية العاملية.

IV.2.0.1. ملدركة بالنسبة للقيمة ا: مناقشة النتائج الخاصة بالقيمة المدركة للعالمة التجارية
أظهرت نتائج الدراسة أن الفقرة األوىل وال ي تنص على استعداد املستهلك لشراء العالمة التجارية حمل  للعالمة

 Condorالدراسة وإن كانت أغلى من العالمات املنافسة مل تكن ذات داللة إحصائية. أي أن مؤسسات 
أعلى من أسعار طبيق أسعار ال ميكنها االستفادة من القيمة املدركة لعالماهتا التجارية لت Irisو ENIEو

( عكس العالمات العاملية املنافسة هلا ال ي تتمتع هبذه اخلاصية كون القيمة املدركة هلا Price Primeاملنافسة )
 لدى املستهلك اجلزائري مرتفعة ووفقا هلذه النتائج  م حذف هذه الفقرة. ومن  كانت النتائج كاآليت.

فقد أظهرت النتائج اخلاصة بالقيمة املدركة  ENIEعالمة بالنسبة ل: ENIEبالنسبة لعالمة  -1
( من 0.71ورغم ذلك فهي تبقى متوسطة إذ بلغت قيمة ) Condorهلا أهنا جتاوزت القيمة املدركة لعالمة 

اجات  بأفمل كيفية أصل مخسة درجات. ومتيزت بكون املستهلك اجلزائري يرى فيها عالمة قادرة على تلبية احتي
للمستهلك اجلزائري ال ي تشكل جزءا من القيمة  ENIEوى املنافع املادية املقدمة من عالمة ستمما رفع من م

 على اجلوانب العقالنية والوظيفية يف اتصاالهتا التسويقية عموما. ENIEاملدركة هلا ويرجع ذلك إىل تركيز 

لدى  Condorأظهرت النتائج اخلاصة بالقيمة املدركة لعالمة  :Condorبالنسبة لعالمة  -2
( من أصل مخسة درجات. وهو ما يدل على أن القيمة 0.17املستهلك اجلزائري أهنا متوسطة وكانت يف حدود )

باخنفاض املدركة هلذه العالمة مل ترقى بعد للمستوى املطلوب يف ذهن املستهلك اجلزائري، حيث متيزت عموما 
معنوية وبني ما يدفع  من وقت وجهد وتكاليف وهو ما حاصل املقارنة بني ما توفره للمستهلك من منافع مادية و 
 يؤدي حتما إىل اخنفاض القيمة املدركة للعالمة التجارية.
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فيتبني من نتائج الدراسة أهنا  Irisفيما خيص القيمة املدركة لعالمة  :Irisبالنسبة لعالمة  -0
. أي أن املستهلك درجات( من أصل مخسة 0.15متوسطة هي األخرى وحلت يف املركز الثاين مبستوى )

مبا توفره من منافع مادية ومعنوية تستحق ما يدفع  فيها  Irisاجلزائري مل يصل بعد إىل مرحلة يرى فيها أن عالمة 
 من وقت وجهد وتكاليف.

عموما أظهرت نتائج الدراسة أن القيمة املدركة للعالمات التجارية حمل الدراسة متوسطة حيث بلغت قيمة 
ل مخسة درجات ويرجع ذلك إىل عدم وجود قناعة كافية لدى املستهلك اجلزائري بأن ما توفره ( من أص0.01)

من منافع مادية ومعنوية يستحق فعال ما يبذل  من جهد ووقت  Irisو ENIEو Condorعالمات 
قارن بني وتكاليف لقاء احلصول عليها. حيث أن القيمة املدركة للعالمة التجارية تتشكل لدى املستهلك عندما ي

جانبني األول يتمثل فيما يتحصل علي  من العالمة التجارية وهو كل من قيمة املنتج، قيمة اخلدمات، املعاملة 
وصورة العالمة التجارية، أما اجلانب الثاين فيعكس خمتلف التكاليف ال ي يتحملها املستهلك لقاء احلصول على 

. ومن  ميكن القول بأن نتيجة هذه املقارنة عند كاليف الوقت واجلهداملالية، النفسية وت بأشكاهلاالعالمة التجارية 
 املستهلك اجلزائري بالنسبة للعالمات التجارية حمل الدراسة غري مريية.

IV.0.0.1. بالنسبة : مناقشة النتائج الخاصة باستعداد المستهلكين التخاذ قرار الشراء
 تائج الدراسة ما يلي.الستعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء أظهرت ن

 ENIEفيما خيص نتائج استعداد املستهلك اجلزائري لشراء عالمة  :ENIEبالنسبة لعالمة  -1
( من 0.70حيث بلغت مستوى )توسط نوعا ما وتفوقت على العالمات األخرى أظهرت الدراسة أهنا فاقت امل

ائري بأن هذه سعر هذه العالمة يعكس أصل مخسة درجات ويرجع ذلك أساسا إىل ارتفاع إدراك املستهلك اجلز 
جودهتا وهو ما يعد أحد العوامل املؤثرة على استعداد املستهلك لشراء عالمة ما كما رأينا يف اجلانب النظري من 
 الدراسة. هذا ما أثر على حمور هذه العالمة يف ذهن املستهلك اجلزائري عند شعوره باحلاجة إىل منتج إلكحروين.

أظهرت نتائج الدراسة اخلاصة باستعداد املستهلكني الختاذ قرار  :Condorمة بالنسبة لعال -2
( من أصل مخسة درجات ويرجع ذلك أساسا إىل .0.1أهنا متوسطة إذ بلغت قيمة ) Condorشراء عالمة 

أن . حيث )الفقرة الثالثة( اخنفاض حمور هذه العالمة يف ذهن املستهلك عند شعوره باحلاجة إىل منتج إلكحروين
تجارية العاملية ال ي حتتل موقع متميز يف إدراك  مما املستهلك اجلزائري تتبادر إىل ذهن  يف هذه املرحلة العالمات ال

 يؤثر على فرص العالمات التجارية اجلزائرية يف قطاع الصناعات اإللكحرونية.

 Irisي لشراء عالمة أويحت نتائج الدراسة أن استعداد املستهلك اجلزائر  :Irisبالنسبة لعالمة  -0
من أصل مخسة درجات(. ويرجع ذلك  .0.1) Condorمتوسط ويف نفس مستوى استعداده لشراء عالمة 

حسب نتائج الدراسة إىل النظرة غري اجليدة لدى املستهلك اجلزائري عن أداء هذه العالمة عموما وهو ما يتجلى 
)أحب التحدث عن منتجات  Irisاذ قرار شراء عالمة يف نتائج الفقرة الرابعة اخلاصة باستعداد املستهلك الخت
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Iris )حيث تشكلت هذه النظرة سوآءا عن طريق جتارب سابقة مع العالمة أو عن طريق وأوصي هبا لآلخرين ،
 مساع جتارب اآلخرين.

حمل عموما أظهرت نتائج الدراسة اخلاصة باستعداد املستهلك اجلزائري الختاذ قرار شراء العالمات التجارية 
( من أصل مخسة درجات وميكن تفسري ذلك باخنفاض مستوى حمور 0.07الدراسة أهنا متوسطة يف حدود )

وتردد هذه العالمات يف ذهن املستهلك اجلزائري حلظة شعوره باحلاجة لشراء منتج إلكحروين )خاصة بالنسبة 
ية للمستهلك أو عن طريق والنظرة غري اجليدة عن أدائها سوآءا عن طريق جتارب شخص( Condorلعالمة 

فتدعمها الصورة املدركة هلا  ENIE(. أما بالنسبة لعالمة Irisمساع جتارب اآلخرين )خاصة بالنسبة لعالمة 
لدى املستهلك بأن أسعارها تعكس جودهتا )العالقة جودة / سعر( ومن  ميكن القول أن املستهلك اجلزائري 

الين يبين قرارات  الشرائية خاصة املتعلقة منها باملنتجات اإللكحرونية وبالنظر إىل قدرت  الشرائية فهو مستهلك عق
 على اعتبارات ملموسة.

IV.5.0.1. فيما خيص : مناقشة النتائج الخاصة بمستوى والء المستهلكين للعالمة التجارية
 مستوى والء املستهلكني للعالمات التجارية حمل الدراسة أظهرت النتائج ما يلي.

كان مقبول، إال أن   ENIEرغم أن مستوى الوالء االجتاهي لعالمة : ENIEلعالمة بالنسبة  -1
نتائج الدراسة أظهرت أن مستوى والء املستهلك اجلزائري هلذه العالمة التجارية بشكل عام يبقى متوسط يف 

 ( من أصل مخسة درجات على سلم ليكرت. ويرجع ذلك إىل اخنفاض مؤشر تكرار شراء عالمة7.66حدود )
ENIE .من طرف املستهلك اجلزائري مما أثر على مستوى الوالء العام هلذه العالمة 

أظهرت نتائج الدراسة اخلاصة مبستوى والء املستهلكني لعالمة : Condorبالنسبة لعالمة  -2
Condor ( من أصل مخسة درجات. حيث جند أن  7.50أن هذا األخري منخفض نوعا ما إذ مل يتعدى حد )
، إال أن التجارية العالمة حنوتوى الوالء االجتاهي مقبول خاصة بالنسبة لالجتاه أو الشعور اإلجيايب رغم أن مس

من طرف  Condorى يعيف ويرجع ذلك إىل يعف تكرار عمليات شراء عالمة مستوى الوالء السلوكي يبق
 املستهلك اجلزائري مما يؤثر على مستوى والئ  هلذه العالمة بشكل عام.

يبقى  Irisبينت نتائج الدراسة أن مستوى والء املستهلك اجلزائري لعالمة  :Irisبة لعالمة بالنس -0
( من أصل مخسة درجات ...7األيعف بني العالمات الثالثة حمل الدراسة، إذ مل يتعدى هذا املستوى قيمة )

وهو  ENIEو Condorوهذا راجع أيما لنفس السبب الخنفاض مستوى والء املستهلك اجلزائري لعالم ي 
عدم تكرار عمليات شراء هذه العالمة. كما أظهرت نتائج الدراسة اخنفاض استعداد املستهلك اجلزائري لشراء 

 كلما أتيحت ل  الفرصة مستقبال مما أثر على مستوى والئ  العام هلا.  Irisعالمة 

ية ال يعين بالمرورة والء املستهلك كما رأينا يف اجلانب النظري من الدراسة فإن الوالء االجتاهي للعالمة التجار 
الفعلي هلا. فاالجتاه اإلجيايب للعالمة التجارية يرفع من احتمال شرائها من طرف املستهلك لكن  قد ال يحرجم فعال 
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هبذا السلوك وهذا نظرا لعوامل أخرى تدخل يف اختيار املستهلك حلظة اختاذ قرار الشراء كالصورة الذهنية املدركة 
لتجارية املنافسة وال ي يرى فيها املستهلك قادرة على إظهاره بالصورة املرغوبة لدي  يف اجملتمع مقارنة للعالمات ا

تعد من احملددات األساسية للقرار الشرائي للمستهلك وبالتايل  بتلك العالمة، كذلك فإن العالقة جودة / سعر
للمستهلك  الفعليفاض مستوى الوالء فهي تؤثر على مستوى والئ  هلا. على هذا األساس ميكن تفسري اخن

رغم أن والئ  االجتاهي هلا كان مقبول، إذ أن املستهلك  Irisو ENIE ،Condorاجلزائري لعالمات 
 SONYجيابية هلذه العالمات لكن  يفمل شراء العالمات التجارية األجنبية كـ اجلزائري حيمل اجتاهات إ

عالمات من صورة جيدة وقبول يف اجملتمع خاصة بالنسبة وهذا ملا توفره ل  هذه ال Appleو Samsungو
 للهواتف واللوحات الذكية أين تلعب هذه الصورة دورا أساسيا يف القرار الشرائي للمستهلك.

IV.2مناقشة نتائج اختبار الفرضيات . 
اخلاصة بكل سنتطرق يف هذا اجلزء إىل مناقشة النتائج ال ي أسفرت عليها الدراسة من خالل مناقشة النتائج 

 فريية من فرييات الدراسة وذلك كما يلي.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إدراك المستهلكين للصورة الذهنية بالنتائج الخاصة  -1
للفروق  tأظهرت نتائج الدراسة وباستخدام اختبار : العالمة التجاريةللعالمة التجارية وإدراك الموظفين لهوية 

، ENIEذات داللة إحصائية بني اهلوية املدركة لعالمات مستقلتني وجود فروق  بني املتوسطات لعينتني
Condor وIris  لدى املوظفني والصورة الذهنية املدركة هلا لدى املستهلكني. وإمنا يدل هذا على عدم جناح

يده وما هذه املؤسسات يف ترسيخ هويتها على شكل صورة ذهنية مدركة لدى املستهلكني، فاهلوية تعكس ما تر 
تراه املؤسسة لعالمتها وفقا لألبعاد غري امللموسة )شخصية العالمة التجارية ومنافعها النفسية( واألبعاد امللموسة 
)املنافع الوظيفية للعالمة التجارية ومكوناهتا املرئية(، بينما تعترب الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية ما يحرسخ 

جاءت للفروق بني املتوسطات لعينتني مستقلتني  tهن املستهلك. وباعتبار أن قيم فعال من هذه األبعاد يف ذ
فيمكن القول أن ما يدرك  املستهلك اجلزائري عن هذه العالمات خيتلف عما أرادت   سالبة وذات داللة إحصائية

وقد يرجع هذا إىل  هي أن يدرك  عنها وهذا سوآءا بالنسبة للجوانب غري امللموسة أو للجوانب امللموسة منها.
عدم دقة االسحراتيجية االتصالية هلذه املؤسسات وال ي تعترب اجلسر الرئيسي لنقل الصورة املرغوبة للعالمة التجارية 

منها نقاط ( Contact Pointsإىل ذهن املستهلك إيافة إىل نقاط التماس املختلفة بني العالمة واملستهلك )
راء املستهلكني عن العالمة التجارية وغريها من نقاط التماس وال ي تساهم هي البيع، اخلدمات، هيئة املوظفني، آ

 األخرى يف تشكيل الصورة الذهنية املدركة للعالمة.

النتائج الخاصة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين إدراكات المستهلكين للصورة الذهنية  -2
 ANOVAماد على حتليل التباين األحادي باالعت: ارية بداللة خصائصهم الديمغرافيةللعالمة التج

One-way :أظهرت نتائج الدراسة ما يلي 
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 ENIE ،Condorتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إدراكات املستهلكني للصورة الذهنية لعالمات  -
ث هلا بداللة متغري اجلنس، حيث أن إدراك الذكور للصورة الذهنية هلذه العالمات خيتلف عن إدراك اإلنا Irisو

وهذا ما يدل على أمرين، األول هو عدم وجود إمجاع بني أفراد العينة املدروسة على األبعاد املكونة للصورة الذهنية 
هلذه العالمات وذلك بسبب اختالف معايري التقييم بني الذكور واإلناث هلذا النوع من العالمات، فعادة ما يقيم 

وانب وظيفية )عقالنية( بينما تقيمها اإلناث من جوانب مجالية الذكور عالمات الصناعات اإللكحرونية من ج
ورمزية )عاطفية( مما أدى إىل اختالف الصورة الذهنية املدركة هلذه العالمات بني اجلنسني، مما يقودنا إىل األمر 

دركة بشكل عام. الثاين املتمثل يف وجود فرص تسويقية معترب نظرا هلذا االختالف يف التقييم ويف الصورة الذهنية امل
هذه الفرص ميكن استغالهلا من خالل تقسيم السويق وفقا هلذا االختالف والحركيز يف كل جزء من السوق على 

ا التسويقية متوقع العالمة التجارية يف السوق وبالتايل يرفع من فرصه األبعاد ال ي تعترب أساسية يف التقييم مما يدعم
 ؛وتنافسيتها بشكل عام

تغري السن فأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إدراكات بالنسبة مل -
بداللة متغري السن وهذا وفقا للشرائح  ENIEو Condorاملستهلكني للصورة الذهنية لعالم ي 

 40سنة، أكرب من  40إىل  01سنة، من  01العمرية ال ي  م اعتمادها يف هذه الدراسة )أقل من 
عن شيء فإمنا يدل على اختالف معايري التقييم لعالمات الصناعات  سنة(. وهذا إن دل

اإللكحرونية بني املستهلكني اجلزائريني الشباب والكبار يف السن، حيث أن فئة الشباب تعترب أكثر 
أقل انفتاحا مما جعل الصورة الذهنية املدركة اندفاعا وأكثر انفتاحا بني يعد كرب السن أكثر حمافظة 

ختتلف باختالف متغري السن. مما يتيح للمؤسستني فرصة تقسيم السوق وفقا هلذا للعالمتني 
االختالف مما يعزز تواجدها وحمورها يف السوق ويرفع من فرص تطوير حصتها السوقية وبالتايل 

فأظهرت نتائج الدراسة أن الصورة الذهنية املدركة هلا ال ختتلف  Irisتنافسيتها. أما بالنسبة لعالمة 
 الف سن املستجوبني.باخت

بالنسبة للمتغريين الدميغرافيني اآلخرين )الدخل واملستوى التعليمي( فأظهرت نتائج الدراسة أن  -
الصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية حمل الدراسة ال ختتلف باختالف هذين املتغريين. حيث 

بني شرائح الدخل ومستويات التعليم أن معايري التقييم لعالمات الصناعات اإللكحرونية ال تتغري 
 املختلفة.

جارية على إنتاجية النتائج الخاصة بوجود أثر ذو داللة إحصائية للهوية المدركة للعالمة الت -0
أظهرت نتائج الدراسة  ANOVAباالعتماد على حتليل االحندار اخلطي البسيط واختبار : موظفي المؤسسة

تتأثر باهلوية املدركة للعالمة التجارية، فهذه األخرية تؤثر بنسبة  Irisو ENIEأن إنتاجية موظفي كل من 
. حيث أن املوظف Iris( على إنتاجية موظفي %5..0وبنسبة ) ENIE( على إنتاجية موظفي %..5.)

عن الذات وبالفخر مما  جحة وكفئة يتولد لدي  شعور بالرياالذي يشعر بأن  يساهم يف منو وتطور عالمة جتارية نا
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من أدائ  وإنتاجيت ، األمر الذي ينعكس على تنافسية املؤسسة حيث أثبتت الدراسات أن إنتاجية املوظف  يرفع
تعد من أهم مدخالت إنتاجية املؤسسة وال ي تعترب مؤشرا أساسيا لقياس تنافسية أي مؤسسة. وبالنسبة لعالمة 

Condor ية موظفيها يعيف مقارنة بالعالمتني فبينت نتائج الدراسة أن تأثري هوية هذه العالمة على إنتاج
( فقط من هويتها بينما تعزى %00.0تستمد بنسبة ) Condorالسابقتني، إذ أن إذ أن إنتاجية موظفي 

 ( من هذه اإلنتاجية إىل عوامل أخرى مل تتناوهلا هذه الدراسة.%55.0نسبة )
ونفس الحرتيب بالنسبة للمتغريين  كما أظهرت نتائج الدراسة أن هذا التأثري يبقى تقريبا بنفس املستوى

الذين اعتمدت عليهما الدراسة يف قياس إنتاجية املوظفني وةما ساعات العمل الفعلية والثقافة التنظيمية 
 للموظفني.

ية على النتائج الخاصة بوجود أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجار  -5
، ENIEهر حتليل نتائج الدراسة أن الصورة الذهنية املدركة لعالمات أظ: الجودة المدركة لمنتجاتها

Condor وIris  تؤثر على إدراك املستهلك اجلزائري جلودة منتجاهتا بنسب متقاربة، حيث أنCondor 
( من الصورة الذهنية املدركة هلا، يف حني أن هذه النسبة بلغت %..7.بنسبة )تستمد اجلودة املدركة ملنتجاهتا 

إىل قوة تأثري اجلوانب  ذلكويرجع  .ENIE( يف حالة عالمة %0..0و) Iris( يف حالة عالمة 7.0%.)
امللموسة للصورة الذهنية املدركة هلذه العالمات ممثلة يف املنافع الوظيفية واملكونات املرئية هلا على تقييم املستهلك 

ملنتجات املؤسسة حيث أن اجلودة املدركة لدى  من جهة أخرى اجلودة املدركة تشكلاجلزائري هلا، هذه اجلوانب 
املستهلك تتشكل من خالل املقارنة بني املنافع املتوقعة من العالمة التجارية واملنافع احملققة فعال بعد استهالكها أو 
 استخدامها وهي عبارة عن أبعاد وظيفية يف األساس مما يدعم العالقة التأثريية بني املكونات امللموسة للصورة

( يف حالة العالمات جمتمعة. %....الذهنية املدركة للعالمة التجارية واجلودة املدركة ملنتجاهتا ال ي بلغت نسبة )
هذا ال ينفي تأثري اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على اجلودة املدركة ملنتجاهتا ال ي 

باالعتماد على هذه النتائج ميكن هلذه  العالمات جمتمعة. ( يف حالة%0.6.بلغت هي األخرى نسبة )
املؤسسات استغالل الصورة الذهنية املدركة لعالماهتا التجارية يف الرفع من اجلودة املدركة ملنتجاهتا مما يساهم يف 

 ة.الرفع من مستوى ريى املستهلكني وجيعلهم سفراء للعالمة التجارية وهو ما يعد مؤشرا لتنافسية املؤسس

التجارية على النتائج الخاصة بوجود أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة  -5
 Irisو ENIE ،Condorأويحت نتائج الدراسة أن الصورة الذهنية املدركة لعالمات : القيمة المدركة لها

على القيمة  Irisاملدركة لعالمة تؤثر على القيمة املدركة هلا بنسب متقاربة، حيث كان تأثري الصورة الذهنية 
( مث %46.0بنسبة ) ENIE(، تليها عالمة %00.0املدركة هلا لدى املستهلك اجلزائري األعلى بنسبة )

(. هذه النسب رغم أهنا أقل من النسب احملصل عليها يف دراسة تأثري %45.0بنسبة ) Condorعالمة 
ودة املدركة ملنتجاهتا إال أهنا تبقى مقبولة بل وجيدة وفقا لنتائج الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على اجل

. وميكن تفسري هذه النتائج بالرجوع إىل كيفية تشكل القيمة املدركة للعالمة التجارية معظم الدراسات السابقة
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ة ملموسة  لدى املستهلك، حيث أن هذا األخري يقارن بني ما يتحصل علي  من العالمة التجارية من منافع وظيفي
كأداء وجودة املنتجات وقدرهتا على تلبية حاجات  وحل مشكالت  ومنافع نفسية غري ملموسة كصورت  يف اجملتمع 
بعد اقتنائ  تلك العالمة ورؤيت  لذات  واألثر الذي تحرك  تلك العالمة على شخصيت  ونفسيت  مع ما يدفع  من وقت 

العالمة التجارية. ومن جهة أخرى فإن الصورة الذهنية املدركة وجهد وتكاليف مادية ومعنوية للحصول على تلك 
للعالمة التجارية تتكون من جوانب ملموسة وجوانب غري ملموسة تتطابق إىل حد بعيد مع األبعاد السابقة، مما 

للمؤسسات عالقة متينة بالقيمة املدركة هلا. على هذا األساس ميكن  التجارية جيعل للصورة الذهنية املدركة للعالمة
االعتماد يف بناء قيمة مدركة كبرية لعالماهتا التجارية على صورهتا الذهنية لدى املستهلك، هذه القيمة جتعل من 
املستهلك مستعد لتحمل املزيد من التكاليف ودفع أسعار أعلى للحصول على تلك العالمة وهو ما يرفع من 

افسية، هلذا جند أن العالمات التجارية الكبرية وذات الصورة مما حيسن من مؤشراهتا التنرحبية ومردودية املؤسسة 
الذهنية والقيمة املدركة اجليدة لدى املستهلك تطبق أسعار أعلى من املنافسة لالستفادة من هذه القيمة املدركة 

 (.Appleوال ي تغذت من الصورة الذهنية املدركة اجليدة هلا وهو ما تعتمده بالتحديد عالمة )

ج الخاصة بوجود أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على النتائ -6
بني حتليل نتائج الدراسة أن الصورة الذهنية املدركة لعالمات : د المستهلكين التخاذ قرار الشراءاستعدا

ENIE ،Condor وIris ث أن تؤثر على استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء بنسب جيدة، حي
( بالصورة الذهنية املدركة هلذه العالمة، يف حني %6..0بنسبة ) Irisاستعداد املستهلك اجلزائري لشراء عالمة 

تؤثر على استعداد املستهلك اجلزائري لشراء هذه العالمة بنسبة  Condorأن الصورة الذهنية املدركة لعالمة 
دركة هلا تؤثر على استعداد املستهلك اجلزائري فإن الصورة الذهنية امل ENIE( وبالنسبة لعالمة 00.0%)

(. هذه القيم تدل على أن الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تعد مصدرا أساسيا %01.0لشرائها بنسبة )
للمعلومات ال ي يبين عليها املستهلك قرارات  الشرائية، ففي هذه املرحلة حيتاج املستهلك إىل كم معني من 

ملختلفة عن العالمة التجارية منها الوظيفية ومنها الرمزية وهو ما ميكن للصورة الذهنية املخزنة عن تلك املعلومات ا
العالمة التجارية يف ذاكرت  توفريه. وبالتايل فإن املؤسسة ال ي تتمكن من بناء صورة مدركة جيدة عن عالمتها 

بالعالمات ال ي ال تتمكن من ذلك مما يدعم  التجارية يف ذهن املستهلك تتمتع بفرص أكرب يف السوق مقارنة
 متركزها وحصتها من السوق وبالتايل تنافسيتها.

من جهة أخرى أثبتت نتائج الدراسة أن اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 
تهلك اجلزائري لشراء عالمات )شخصية العالمة التجارية واملنافع النفسية املدركة هلا( تؤثر على استعداد املس

ENIE ،Condor وIris ( أي أكثر مما تؤثر اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة %0..0بنسبة ،)
( رغم أن الدراسات السابقة أثبتت عكس ذلك. ميكن %..04للعالمة التجارية على هذا االستعداد بنسبة )

ة الذهنية املدركة للعالمات التجارية حمل الدراسة متقاربة باعتبار تفسري هذه النتائج بكون اجلوانب امللموسة للصور 
أن أدائها الوظيفي متقارب إىل حد بعيد كوهنا مل تصل بعد إىل حد االبتكار يف هذا اجلانب بل عادة ما تقلد 
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. هذا ما جعل Appleو Samsungو SONYوتتبىن التكنولوجيات ال ي جاءت هبا عالمات مبتكرة كـ 
شخصية العالمة التجارية واملنافع النفسية املدركة هلا وهي مكونات اجلوانب غري اجلزائري يلجأ إىل  املستهلك

امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية للمفايلة بني العالمات التجارية حمل الدراسة. ومن جهة أخرى 
ئدة مما جعل املستهلك يف تلك الدراسات فإن معظم الدراسات السابقة قد أجريت على عالمات مبتكرة ورا

يعتمد أكثر على اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية )وهي عادة اجلوانب ال ي ميسها 
 االبتكار( للمفايلة بني العالمات.

على النتائج الخاصة بوجود أثر ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية  -7
 ENIE ،Condorأظهرت نتائج الدراسة أن الصورة الذهنية املدركة لعالمات : الء المستهلكين لهاو 
تؤثر على مستوى والء املستهلك اجلزائري هلذه العالمات بنسب مقبولة، حيث أن املستهلك اجلزائري  Irisو

دي  عن هذه العالمة، بينما من الصورة الذهنية املدركة ل Condor( من مستوى والئ  لعالمة %.4يستمد )
من الصورة الذهنية املدركة لدي  هلذه العالمة. ويف حالة  Iris( من مستوى والئ  لعالمة %40.5ترجع نسبة )

( من %40فإن الصورة الذهنية املدركة هلذه العالمة عند املستهلك اجلزائري تفسر ما مقداره ) ENIEعالمة 
سري هذه النتائج بالعودة إىل كيفية تشكل والء املستهلك للعالمة التجارية مستوى والئ  هلذه العالمة. وميكن تف

من جهة ومكونات الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية من جهة أخرى، حيث أن الوالء للعالمة التجارية 
ية مع الوالء السلوكي بتقاطع الوالء االجتاهي املتمثل يف االجتاهات اإلجيابية للمستهلك حنو العالمة التجار يتشكل 

املتمثل يف شراء وإعادة شراء تلك العالمة. وبالعودة إىل ماهية االجتاهات جند أهنا تتقارب إىل حد كبري مع 
اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية )شخصية العالمة التجارية واملنافع النفسية املدركة 

الشرائي للعالمة التجارية والذي ميثل املكون الثاين لوالء املستهلك للعالمة التجارية  هلا(، أما بالنسبة للسلوك
فأظهرت الدراسات السابقة ارتباط  باجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية خاصة املنافع 

ة الذهنية املدركة للعالمات الوظيفية منها والعالقة جودة / سعر. هذا ما يفسر إىل حد بعيد تأثري الصور 
Condor وENIE وIris ( يف حالة العالمات %40.6على والء املستهلك اجلزائري هلا الذي بلغ نسبة )

 .جمتمعة، بينما ترجع النسبة الباقية من مستوى الوالء إىل عوامل أخرى مل تتناوهلا هذه الدراسة

بإمكان املؤسسات حمل الدراسة االعتماد على  وفقا لنتائج اختبار الفريية السابعة نستطيع القول أن
الصورة الذهنية املدركة هلا وتقويتها للرفع من مستوى والء املستهلك اجلزائري لعالماهتا التجارية وهذا ما سينعكس 

 يفمباشرة على تنافسيتها باعتبار أن الوالء للعالمة التجارية يعد من مؤشرات تنافسية املؤسسة، إذ أن املستهلك الو 
لعالمة جتارية ما يعترب سفريا هلا ويتحدث إجيابيا عنها كلما أتيحت ل  الفرصة حماوال تربير والئ  هلا أمام أصدقائ  

الدراسات أن تكلفة جذب مستهلك جديد تفوق كثريا  العديد من وزمالئ  وحميط  بشكل عام، كذلك فقد أثبتت
 نسبة والئ  للعالمة التجارية. لك ترتفع كلما زادتمردودية املستهتكلفة احملافظة على مستهلك حايل وأن 
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IV.0مناقشة النتائج الخاصة بنموذج الدراسة . 
فيما يتعلق بالعالقات املمتدة من  سوآءامبعنوية عالية بالنسبة لنموذج الدراسة أظهرت النتائج أن  يتمتع 

لذهنية املدركة للعالمة التجارية إىل كل من اجلودة اهلوية املدركة للعالمة التجارية إىل إنتاجية املوظفني ومن الصورة ا
املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والء 

ؤسسة. ومن املستهلكني للعالمة التجارية، أو بالنسبة للعالقات بني املتغريات التابعة األربعة املشكلة لتنافسية امل
جهة أخرى فإن نتائج الدراسة أويحت أن منوذج الدراسة يعد ذو داللة إحصائية جيدة يف حالة اختباره وفقا 

 لذهنية املدركة للعالمة التجاريةللمدخل النظامي املعتمد على التغذية العكسية للمتغريات التابعة على الصورة ا
 (.00-0لشكل رقم )، كما يويح  اباستخدام االحندار اخلطي املتعدد

إذ أن العالقة التأثريية بني املتغريات التابعة املتمثلة يف مراحل السلوك الشرائي للمستهلك وال ي تعكس 
( بني اجلودة املدركة للمنتجات والقيمة املدركة للعالمة %...0مؤشرات قياس تنافسية املؤسسة كانت كالتايل، )

( %0...لعالمة التجارية واستعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء و)( بني القيمة املدركة ل%4.0.التجارية، )
بني استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة التجارية. إذ نالحظ أن هذا التأثري يف تصاعد  

االفحراض النظري كلما تقدم املستهلك يف مراحل سلوك  الشرائي ويف عالقت  مع العالمة التجارية ومع ما يدعم 
 للباحث بويع املتغريات هبذا الحرتيب.
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 التعليم الدخل السن لجنسا

(63.6%) 

(65.0%) 

(50.7%) 

(77.0%) 

(70.0%) 

(73%) 

(55.0%) 

(51.5%) 

(: تلخيص نتائج اختبار 10-5الشكل رقم ) (55.1%)
 الدراسة وفقا للمدخل النظامي نموذج

 من إعداد الباحث.المصدر: 
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كما جند أن العالقات املتممنة يف منوذج الدراسة اخلاصة بفرييات الدراسة ذات معنوية إحصائية ونسب 
عنوية تتجلى من خالل نتائج حتليل االحندار تفسريية مقبولة إىل حد بعيد مما يدعم معنوية هذا النموذج، هذه امل

( %0.5.طي املتعدد الذي يبني أن تأثري املتغريات التابعة على الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية بلغ )اخل
هذا النموذج واالعتماد علي   موثوقيةوذلك حسب مبدأ التغذية العكسية وفقا للمدخل النظامي. هذا يدعم 

وبالنسبة للنموذج املفصل لكل عالمة  استخدام العالمة التجارية كأداة للرفع من تنافسية املؤسسة. لدراسة كيفية
 (.10على حدى ميكن االطالع علي  يف امللحق رقم ) Irisو ENIE ،Condorمن عالمات 
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 خالصة الفصل
من الدراسة وذلك باالعتماد باألساس على   م يف هذا الفصل شرح النتائج املتوسل إليها يف اجلانب العملي

املدخل النظامي للنموذج املقحرح للدراسة، من خالل توصيف كل متغري من متغريات الدراسة املستقلة والتابعة 
منها، مث حتليل العالقات املتممنة يف النموذج بني هذه املتغريات بغرض اختبار فرييات الدراسة. لي ختتم هذا 

حتليل تأثري نظام املدخالت ممثال يف كل من اجلودة  ملعنوية اإلحصائية لنموذج الدراسة من خاللالفصل باختبار ا
املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ قرار الشراء ومستوى والئهم 

ية املدركة للعالمة التجارية والذي أظهرت نتائج هنام املخرجات املمثل يف الصورة الذللعالمة التجارية على نظ
الدراسة أن  ذو معنوية إحصائية سوآءا بشكل عام أو بالنسبة لكل عالمة جتارية حمل الدراسة )أنظر امللحق رقم 

((. كما جتدر اإلشارة إىل كل العالقات املبينة يف هذا النموذج كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 10)
 (.1.10معنوية )
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تتجه اجلزائر شيئا فشيئا حنو حترير اقتصادها وحنو االندماج يف االقتصاد العاملي مما سيغري معطيات التنافس 
يف السوق اجلزائرية، إذ أن هذا االنفتاح سيجذب العديد من املؤسسات العاملية لالستثمار يف اجلزائر لغرض 

صاحب هذا االنفتاح. قدوم املؤسسات العاملية للجزائر مينح مزايا هامة لالقتصاد أمهها االستفادة من املزايا اليت ت
التقليل من الصادرات وزيادة الناتج احمللي وختفيض نسب البطالة، لكنه باملقابل حيمل هتديدات كبرية للمؤسسات 

عاملية، إذ أن هذه املؤسسات ستجد اجلزائرية خاصة لتلك اليت مل جتهز نفسها بعد ملواجهة منافسة عالمات جتارية 
 نفسها مضطرة إىل اخليار بني إجياد أساليب للرفع من تنافسيتها أو اخلروج من السوق.

وعلى هذا األساس وقصد البحث عن السبل الكفيلة بضمان حظوظ املؤسسات اجلزائرية يف مواجهة 
باستخدام العالمة التجارية كأداة لتطوير  منافسة املؤسسات األجنبية هدفت هذه الدراسة إىل بناء منوذج يسمح

تنافسية املؤسسات اجلزائرية، ذلك من خالل دراسة تأثري اهلوية املدركة للعالمة التجارية على إنتاجية موظفي 
املؤسسة من جهة، مث حتليل قدرة املؤسسات اجلزائرية على حتويل هذه اهلوية إىل صورة ذهنية مدركة للعالمة 

ستهلك اجلزائر.. وثالثا دراسة تأثري هذه الصورة على سلو  املستهلك اجتاه العالمة التجارية من التجارية لدى امل
خالل كل من اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة التجارية، استعداده الختاذ قرار الشراء 

اسة ستة فصول، الثالثة األوىل منها نظرية ومستوى والئه للعالمة التجارية. ولتحقيق أهدافها تضمنت هذه الدر 
تناولت اجلوانب املفاهيمية لكل من تنافسية املؤسسة والعالمة التجارية وكيفية قياس املتغريات السلوكية للدراسة 
وهذا لغرض إعداد اإلطار النظر. لبناء منوذج الدراسة، ليتم يف الفصل الرابع شرح هذا النموذج وتفسريه يف شكل 

 إضافة إىل تبيان أساليب وأدوات اختباره، مث تناول الفصلني اخلامس والسادس اجلانب التطبيقي للدراسة. فرضيات 

 أوال. نتائج الدراسة
وفيما يلي عرض للنتائج ايت توصلت إليها الدراسة احلالية وعالقتها بنتائج الدراسات السابقة اليت جاءت 

 ا تقدميها يف هذا املقام، لنختتم هذا اجلزء بآفاق الدراسة.يف مقدمة ومنت البحث، متبوعة بتوصيات ارتأين

 Condorبالنسبة للجوانب غري امللموسة للهوية املدركة للعالمة التجارية فقد جاءت عالمة  -1
ويرجع هذا إىل تفوقها من حيث شخصية العالمة التجارية خاصة  Irisو ENIEعلى رأس القائمة مقارنة بـ 
يرون فيها عالمة صادقة يف وعودها ورسالتها  Condorوالنجاح أ. أن موظفي بالنسبة لبعد. الصدق 

وناجحة نظرا إىل من حققته من نتائج وتطور ملموسة يف السوق اجلزائر. يف السنوات األخرية. أو بتعبري آخر فإن 
 ,Parkيدركون شخصيتها من أبعاد موضوعية وملموسة وهو ما يتوافق مع دراسة ) Condorموظفي عالمة 

( اليت ترى بأن العالمة التجارية تستمد شخصيتها أساسا من خصائصها املادية خاصة بالنسبة للمنتجات 1986
فتميزت بارتفاع إدرا  املوظفني ملنافعها  ENIEاملعقدة. أما بالنسبة للجوانب غري امللموسة للهوية املدركة لعالمة 

ايب حنو العالمة التجارية الذ. يرجع إىل كون قدم وعراقة هذه النفسية خاصة بالنسبة لبعد. الثقة واالجتاه اإلجي
العالمة يف السوق اجلزائر.، مما جعلها تتفوق على العالمتني األخرتني يف هذا اجلانب وهو ما يتفق مع ما جاءت 
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( اليت ترى بأن اخلصائص غري املرتبطة باملنتج تساهم بشكل فعال يف تكوين هوية Laure, 2006به دراسة )
فقد جاءت يف املركز األخري من حيث إدرا   Irisالعالمة التجارية وصورهتا الذهنية املدركة. وفيما خيص عالمة 

موظفيها للجوانب غري امللموسة هلويتها وهذا راجع باألساس إىل حداثة هذه العالمة وعم استقرارها بعد على 
 أبعاد معينة متيزها عن العالمات املنافسة.

دائما على  Condorجلوانب امللموسة للهوية املدركة للعالمة التجارية فقد تفوقت وفيما خيص ا -2
وهذا راجع باألساس إىل تفوقها من حيث املنافع الوظيفية وبالتحديد بعد. السعر  Irisو ENIEعالميت 

مع نتائج وتوفريها ملختلف اخليارات مما جعل موظفيها يدركوها بشكل إجيايب من هذا اجلانب وهو ما يتناسب 
( اليت تصنف الوظائف املادية للعالمة التجارية كمكون أساسي Burnett, in Geoffrey, 2000دراسة )

( 2001، عن جماهد.، Aaker( و)Kapferer, in Melewar et al., 2004هلويتها ودراسة )
هم على إدرا  املوظف هلذه لنماذج هوية العالمة التجارية اليت ترى يف اخلصائص املادية للعالمة التجارية مؤثر م

باملكونات املرئية هلا اليت جاءت  ENIEإضافة إىل عالمة  Condorاهلوية. كما متيز إدرا  هوية عالمة 
إجيابية خاصة بالنسبة لبعد. التصميم اجليد واالحرتافية بالنسبة للعالمة األوىل والتصميم اجليد واإلثارة بالنسبة 

يف هذا اجلانب مما أثر على اهلوية  Irisعل من هذين العالمتني تتفرقان على عالمة للعالمة الثانية. األمر الذ. ج
( اليت ترى Laporte-Legeais, 2005املدركة بشكل عام لكل عالمة جتارية، مما يتطابق مع نتائج دراسة )

تريده املؤسسة بأن التصميم الذكي واجليد للمكونات املرئية للعالمة التجارية يساهم يف دعم التموقع الذ. 
 لعالمتها التجارية يف ذهن املوظف واملستهلك.

أظهرت نتائج الدراسة اخلاصة باجلوانب غري امللموسة بالصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية  -3
. ويرجع تفضيل املستهلك Irisمث عالمة  Condorيف املرتبة األوىل، تليها عالمة  ENIEحلول عالمة 

من حيث اجلوانب غري امللموسة لصورهتا الذهنية إىل الشخصية املدركة هلا يف ذهنه  ENIEاجلزائر. لعالمة 
خاصة بالنسبة لبعد الصدق الذ. ساهم يف حتسني شخصية هذه العالمة مما انعكس على صورهتا الذهنية املدركة 

الجتماعية واإلنسانية مما وهذا بفضل التزام هذه العالمة بتحقيق وعودها خاصة فيما يتعلق برعاية التظاهرات ا
( فإن الوفاء بالوعود يعد Aaker, 1997جعل منها عالمة صادقة يف نظر املستهلك اجلزائر. وحسب دراسة )

فقد  Condorاملكون األول يف بعد الصدق الذ. يدعم الشخصية املدركة للعالمة التجارية. أما بالنسبة لعالمة 
السنوات األخرية يف السوق اجلزائر.، لكنها تراجعت يف باقي األبعاد مما تفوقت يف بعد النجاح نظرا لنتائجها يف 

 ,Thi Minhجعل مستوى إدرا  املستهلك اجلزائر. لشخصيتها متوسط وهو ما يتطابق مع نتائج دراسة )
( اليت ترى بأن تركيز املؤسسة أو جناحها يف توصيل بعد واحد لشخصية عالمتها التجارية يعد غري كاف 2012

فأظهرت نتائج الدراسة عدم متكنها بعد من بناء  Irisناء شخصية قوية هلذه العالمة. أما بالنسبة لعالمة لب
شخصية واضحة لعالمتها التجارية نظرا لكون املستهلك اجلزائر. يعتربها حديثة مقارنة بالعالمات املنافسة وهو ما 
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المة التجارية من املؤثرات اليت تساهم يف حتديد ( اليت ترى يف عمر العMerabet, 2013أثبتته نتائج دراسة )
 قوة ووضوح شخصيتها وصورهتا الذهنية.

أما بالنسبة للمكون الثاين للجوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية واملتمثل  -4
اصة بالنسبة للبعد األول هلذا دائما خ ENIEيف املنافع النفسية املدركة هلا، فأظهرت نتائج الدراسة تفوق عالمة 

تعد  ENIEاملكون املتمثل يف افتخار املستهلك اجلزائر. بالعالمة كوهنا حملية. وهذا منطقي كون أن عالمة 
األوىل اليت خدمت املستهلك اجلزائر. يف جمال الصناعات اإللكرتونية يف وقت مل توجد فيه عالمات منافسة يف 

( Merabet, 2013( و)Korchia, 2001تائج دراسة كل من )السوق اجلزائر. وهو ما تؤكده ن
 ( اليت ربطت بني ثبات الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية وبني عمرها وقدمها.Géraldine, 2013و)

وفيما خيص اجلانب الثاين للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية املتمثل يف جوانبها امللموسة  -5
يف البعد األول اخلاص باملنافع الوظيفية للعالمة  Condorلدراسة أنه رغم تفوق عالمة فأظهرت نتائج ا

تفرقت عليها يف املنافع الوظيفية املدركة بشكل عام وهذا  ENIEالتجارية املتمثل يف السعر املناسب. إال أن 
 نفس الوقت وهو مت بسبب إدرا  املستهلك اجلزائر. هلذه العالمة بكوهنا ذات سعر مناسب وجودة جيدة يف

( اخلاصة بنموذج بناء الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية اليت Aaker. D., 1996تؤكده نتائج دراسة )
ترى يف املنافع الوظيفية للعالمة التجارية كوهنا عرض للقيمة تنتج باملقارنة بني التكاليف واملنفعة احملققة. كما 

وهو ما قد يعد منفذا هلذه  Iris  املستهلك اجلزائر. للمنافع الوظيفية لعالمة أظهرت نتائج الدراسة حتسن إدرا
العالمة ميكن أن تعتمد عليه إذا ما أرادت بناء صورة ذهنية واضحة هلا. وخبصوص املكونات املرئية للعالمة 

ة احلفظ خاصة بالنسبة لبعد. التصميم اجلذاب وسهول Irisو Condorالتجارية فقد تفوقت فيها عالميت 
والتذكر اللذان أثرا على إدرا  املستهلك اجلزائر. للمكونات املرئية للعالمتني وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة 

(Caroline, Isabelle, 2014( ودراسة )Paternotte, 2003 حول أمهية تصميم املكونات املرئية )
 التجارية.للعالمة التجارية وسهولة تذكرها يف بناء صورة ذهنية للعالمة 

وبالنسبة للصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية حمل الدراسة بشكل عام فبينت نتائج الدراسة  -6
. أ. أن املستهلك اجلزائر. يدر  الصورة الذهنية لعالمة Irisو Condorعلى عالميت  ENIEتفوق عالمة 

ENIE األساس إىل تفوق أفضل مما يدركها بالنسبة للعالمتني األخرتني. وهذا راجع بENIE  من حيث
الشخصية، املنافع النفسية واملنافع الوظيفية املدركة هلا وهو ما يتوافق مع العديد من الدراسات السابقة منها دراسة 

(Aaker. D., 1996 اليت تضع من املنافع الوظيفية والنفسية للعالمة التجارية كمكونات أساسية لصورهتا )
( اخلاصة ببناء منوذج لصورة العالمة التجارية واليت Kapferer, 1997ستهلك، دراسة )الذهنية املدركة لدى امل

، عن Bielتربز مدى أمهية املنافع الوظيفية للعالمة التجارية يف بناء صورة ذهنية مدركة هلا، إضافة إىل دراسة )
لشخصية املدركة هلا املكونان ( اليت جتعل من مهارات العالمة التجارية )منافعها الوظيفية( وا2011جماهد.، 

 الرئيسيان للصورة الذهنية املدركة هلا.
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أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اهلوية املدركة للعالمة التجارية والصورة  -7
مل تتمكن من  Irisو Condor ،ENIEالذهنية املدركة هلا وهذا بالنسبة للعالمات الثالثة، أ. أن عالمات 

إيصال نقل اهلوية املدركة هلا إىل صورة ذهنية مدركة يف عقل املستهلك اجلزائر.. هذا العجز يف ترسيخ الصورة 
الذهنية املرغوبة للعالمة التجارية أثبتته الدراسة على مستوى كل األبعاد اليت متت املقارنة على أساسها وهي 

نسبة للجوانب غري امللموسة هلا واملنافع الوظيفية واملكونات شخصية العالمة التجارية ومنافعها النفسية املدركة بال
املرئية املدركة بالنسبة للجوانب امللموسة هلا. إذ أن تركيز هذه العالمات على أبعاد معينة مل تقابله اسرتاتيجية 

ألبعاد اليت اتصاالت تسويقية متكاملة وعروض تسويقية تتوافق مع هذه األبعاد، مما أدى إىل وجود اختالف بني ا
ترغب املؤسسة يف نقلها وبني الصورة الذهنية املدركة هلا يف ذهن املستهلك اجلزائر. وهو ما يتوافق مع ما جاءت 

من إيصال الشخصية املرغوبة  ENIE( اليت أثبتت عدم متكن مؤسسة 2002به نتائج دراسة )جماهد.، 
ني اهلوية والصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية قد لعالمتها التجارية إىل إدرا  مستهلكيها. هذا االختالف ب

يرجع إىل قصور يف األنشطة التسويقية للمؤسسة خاصة من حيث مدى دقة هذه األنشطة وهذا وفقا ملا بينته 
( اليت توصلت إىل ضرورة فهم املؤسسة للكيفية اليت يدر  هبا املستهلك خمتلف Mahyari, 2013دراسة )

ية واالتصالية لتتمكن من حتويل اهلوية املرغوبة إىل صورة ذهنية مدركة لعالمتها التجارية وإال أنشطتها التسويق
 فستخاطر بتشتيت هذه الصورة.

جاءت يف املرتبة األوىل تليها  Condorحسب ما أظهرته نتائج الدراسة فإن إنتاجية موظفي  -8
ل عام. وهذا على مستوى كل من ساعات العمل يف املرتبة األخرية وهذا بشك ENIEمث  Irisإنتاجية موظفي 

تفوقت بشكل واضح يف ساعات العمل الفعلية بينما   Condorالفعلية والثقافة التنظيمية للموظفني، إذ جند أن 
حمتشمة يف هذا اجلانب خاصة بالنسبة للحجم الساعي للموظفني يوميا  Irisو ENIEكانت نتائج كل من 

إضافية يف العمل. وبالنسبة للثقافة التنظيمية للموظفني فنجد أن نتائج ومدى استعدادهم لقضاء ساعات 
Condor   كانت جيدة، نفس الشيء بالنسبة لـIris  بينما جاءت نتائج الثقافة التنظيمية متوسطة بالنسبة لـ

ENIE موظفي . وإمنا يدل هذا على مستوى الرضى املرتفع لدىCondor  وبدرجة أقلIris  واخنفاضه
مؤسسة وطنية أين ينخفض مستوى حتفيز املوظفني فيها  ENIEويرجع ذلك لكون  ENIEة ملوظفي بالنسب

مما يؤد. إىل اخنفاض مستوى الرضى لديهم مما يؤثر على إنتاجيتهم وهو ما أثبتته نتائج دراسات كل من 
(Kotler et al., 2010; Barbara. in Lyonnet, 2010; Guay, Lachance, 1993 )

 بأن املوظف األكثر سعادة داخل املؤسسة يكون عادة أكثر إنتاجية.اليت ترى 

بالنسبة للجودة املدركة ملنتجات املؤسسة فأظهرت نتائج الدراسة أهنا متوسطة على العموم مع  -2
من  Irisو Condor. كما جند تفوق كل من Irisمث  ENIE، تليها Condorتفوق طفيف لعالمة 

تفوقت من جانب كون منتجاهتا ذات  ENIEجيد، يف حني أن عالمة  حيث كون منتجاهتا ذات تصميم
جودة تركيب وتصنيع جيدة وهو ما يتوافق ويدعم نتائج الصورة الذهنية املدركة للعالمات الثالثة أثبتت إدرا  
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من جوانب وظيفية وملموسة. بينما يدر  عالمة  ENIEاملستهلك اجلزائر. للصورة الذهنية لعالمة 
Condor  جوانب غري ملموسة وعاطفية باألساس يف حني أن الصورة الذهنية لعالمة منIris   كانت غري

مستقرة وهو ما يؤكد أمهية الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية يف حتديد اجلودة املدركة للمنتجات وهو ما أشار 
( هبذا 2015ائج دراسة )كاتالن، ( يف دراسته حول قياس اجلودة املدركة وأثبتته نت2006) Jean-Louisإليه 

اخلصوص. إضافة إىل هذا أظهرت نتائج الدراسة اخنفاض مستوى توافق أداء منتجات العالمات الثالثة مع 
توقعات املستهلك اجلزائر. وهو ما أدى إىل اخنفاض مستوى اجلودة املدركة بشكل عام، إذ أن عدم قدرة 

باشر على اجلودة املدركة هلذه املنتجات حسب نتائج دراسة املنتجات على تلبية التوقعات ينعكس بشكل م
Grace-Blanche (2002.يف هذا الصدد ) 

بينة نتائج القيمة املدركة للعالمة التجارية أن املستهلك اجلزائر. يدر  قيمة عالمات  -10
Condor وENIE وIris  بشكل متوسط على العموم، إذ حلتENIE مة يف املرتبة األوىل تليها القي

. ويرجع ذلك باألساس إىل اخنفاض إدرا  املستهلك اجلزائر. بأن هذه Condorمث عالمة  Irisاملدركة لعالمة 
العالمات تستحق ما يدفعه من وقت وجهد وتكاليف لقاء احلصول عليها، أ. أن عملية املقارنة اليت جيريها 

 تقدمها له والتكاليف الكلية اليت يتحملها املستهلك اجلزائر. حول هذه العالمات خبصوص املنافع الكلية اليت
ليست إجيابية مما أدى إىل اخنفاض القيمة املدركة الكلية هلذه العالمات وهو ما يتوافق مع نتائج دراسات كل من 

(Negro, Habib, 2001; Kotler, 2012; Mzoughi et al., 2006 املتعلقة بالقيمة )
خنفاض القيمة املدركة هلذه العالمات لالجتاه العام السائد لدى املستهلك املدركة للعالمة التجارية. كما يرجع ا

اجلزائر. باخنفاض أداء العالمات التجارية احمللية مقارنة بتلك األجنبية وهو ما أثبتته نتائج دراسة جماهد. 
 ( خبصوص تأثري االجتاهات حنو بلد املنشأ على القيمة املدركة للعالمة التجارية.2011)

على غرار القيمة املدركة للعالمة التجارية، جاءت النتائج اخلاصة باستعداد املستهلكني الختاذ  -11
يف املرتبة األوىل تليها  ENIEقرار الشراء متوسطة بالنسبة للعالمات التجارية الثالثة حمل الدراسة. إذ حلت 

Condor وIris ستهلك اجلزائر. الختاذ قرار شراء هذه يف املرتبة الثانية والثالثة. ويرجع اخنفاض استعداد امل
( Dominique, Ghislaine, 2002العالمات إىل تأثره باجلودة والقيمة املدركة هلا، إذ أظهرت دراسة )

تأثري املكون املعريف والوجداين للعالمة التجارية خبصوص استعداد املستهلك الختاذ قرار الشراء تأثر هذا األخري 
يه خبصوص املنافع الوظيفية والنفسية للعالمة التجارية إضافة إىل اجتاهاته املسبقة هلا. وهو ما باملعارف املرتاكمة لد

يفسر أن ترتيب العالمات التجارية حمل الدراسة خبصوص استعداد املستهلك الختاذ قرار الشراء يتطابق مع ترتيبها 
 خبصوص القيمة املدركة هلا.

للعالمة التجارية فأظهرت نتائج الدراسة هنا منخفضة، إذ أن بالنسبة ملستوى والء املستهلكني  -12
جاء أقل من الوسط النظر. للدراسة  Irisو ENIEو Condorمستوى والء املستهلك اجلزائر. لعالمات 

( وهذا ما يدل على أن هذه العالمات مل تصل بعد إىل بناء عالقات ثقة مع املستهلك اجلزائر. ما 3املتمثل يف )
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خري يوجه والئه للعالمات األجنبية اليت متكنت وبفضل صورهتا الذهنية املدركة وقيمتها اجليدة لدى جعل هذا األ
  ENIEاملستهلك اجلزائر. من كسب والئه هلا. كما أظهرت نتائج الدراسة أن الوالء االجتاهي خاصة لعالمة 

ء السلوكي املتمثل يف السلو  الشرائي كان مقبوال ورغم هذا فمستوى الوالء العام جاء ضعيفا بسبب اخنفاض الوال
املنتظم للعالمة التجارية. من هنا تظهر أمهية أن تعمل املؤسسة على خلق نوع من التكامل بني والء املستهلكني 
االجتاهي ووالئهم السلوكي لعالمتها التجارية للرفع من مستوى والئهم العام وهو ما تؤكده دراسات كل من 

(Reich, 2002; Touzani, Temessek, 2009.حول والء املستهلك للعالمة التجارية ) 

يعد اجلنس والسن من أهم العوامل الدميغرافية اليت تؤثر على إدرا  املستهلكني للصورة الذهنية  -13
املدركة للعالمة التجارية، إذ أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إدراكات املستهلكني 

بداللة جنسهم وعمرهم. يف حني أن هذه  Irisو ENIEو Condorني للصورة الذهنية لعالمات اجلزائري
، 2002الصورة مل تتغري بداللة كل من املستوى التعليمي ودخل املستهلكني وهو ما تؤكده دراسيت )جماهد.، 

ائص الدميغرافية هلم. ( اليت أشارت إىل تأثر كل من شخصية العالمة التجارية اجتاهات املستهلكني باخلص2011
ويرجع اختالف الصورة الذهنية املدركة للعالمات التجارية بداللة متغري اجلنس إىل اختالف كيفية إدرا  اجلنسني 
للمنتجات اإللكرتونية إذ أن الذكور يقيموهنا اعتمادا على اخلصائص الوظيفية هلا وعلى أساس العالقة جودة / 

ذا النوع من املنتجات من جانب عاطفي عادة يتعلق بشكل ولون وتصميم سعر، يف حني أن اإلناث يقيمون ه
املنتج وهو ما يؤد. إىل اختالف إدرا  اجلنسني للصورة الذهنية لعالمات هذا النوع من املنتجات. أما بالنسبة 

كبار السن،   الختالف هذه الصورة بداللة سن املستهلكني فريجع إىل اختالف معايري التقييم بني فئة الشباب وفئة
حيث أن الفئة األوىل تعترب أكثر ديناميكية وتفضل كل ما هو مبدع وجر.ء يف حني أن الفئة الثانية تعترب أكثر 

 حمافظة وتفضل كل ما هو تقليد. وكالسيكي.

تؤثر اهلوية املدركة للعالمة التجارية على إنتاجية موظفي املؤسسة، إذ أثبتت نتائج الدراسة أن  -14
هلوية هذه العالمات يؤثر على إنتاجيتهم بنسب معتربة. ويرجع هذا إىل  Irisو ENIEفي مؤسسيت إدرا  موظ

قدرة هذه املؤسسات على جعل موظفيها يشعرون بالفخر باالنتماء للمؤسسة مما جيعل سلو  املوظف يرتبط 
 Kotlerأثبتته نتائج دراسة ) بصفة مباشرة بالكيفية اليت يدر  هبا العالمة التجارية واملؤسسة بشكل عام. وهو ما

et al., 2010; Rampl et al., 2014 بأن املوظف الذ. يشعر بالسعادة مييل ليكون أكثر إنتاجية )
( بأن سلو  املوظف بتأثر Audrey, 2008من املوظف الذ. ال يشعر بالسعادة داخل املؤسسة ودراسة )

 Barbara. inة املدركة هلا. كما توصلت دراسة كل من )بأبعاد معينة من هوية العالمة التجارية أبرزها الشخصي
Lyonnet, 2010(و )Guay, Lachance, 1993 إىل أن حجم التحفيز الذ. يتوفر للموظف )

، حيث تعد اهلوية داخل املؤسسة يزيد من قدرته اإلنتاجية. وخيتلف هذا التحفيز من حتفيز ماد. وحتفيز معنو.
املدركة للعالمة التجارية مصدرا أساسيا للتحفيز املعنو. للموظف، كما أظهرت نتائج الدراسة أن اهلوية املدركة 
للعالمة التجارية تؤثر على كل من ساعات العمل الفعلية للموظفني والثقافة التنظيمية هلم. وبالنسبة ملؤسسة 
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Condor مقارنة باملؤسستني األخرتني إال أن اهلوية املدركة للعالمة التجارية لدى  فرغم ارتفاع إنتاجية موظفيها
يستمدون إنتاجيتهم  Condorموظفيها ال تفسر إال نسبة قليلة من إنتاجيتهم وهذا إمنا يدل على أن موظفي 

املؤسسة أحد أبرز من عوامل أخرى غري اهلوية املدركة للعالمة التجارية، أين قد يكون التحفيز املاد. الذ. توفره 
 هذه العوامل.

تؤثر الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، حيث أن  -15
تتأثر بنسبة معتربة بالصورة  Irisو ENIEو Condorنتائج الدراسة أظهرت أن اجلودة املدركة ملنتجات 

اجلزائر.. ويرجع هذا التأثري أساسا إىل نوع املنتجات حمل التقييم إذ  الذهنية املدركة هلذه العالمات لدى املستهلك
أن املنتجات اإللكرتونية تتطلب كما معتربا من املعلومات للحكم على جودهتا وهو حال املنتجات ذات السيطرة 

ة للصورة (. هذا ميا يفسر أن اجلوانب غري امللموس2011الفكرية العالية كما أظهرته نتائج دراسة جماهد. )
الذهنية املدركة للعالمات التجارية حمل الدراسة متمثلة يف املنافع الوظيفية واملكونات املرئية املدركة هلا تؤثر على 
اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة أكثر مما تؤثر عليها اجلوانب غري امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 

التجارية ومنافعها غري امللموسة املدركة وهذا نظرا ألن اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية  متمثلة يف شخصية العالمة
 املدركة للعالمة التجارية حتمل القدر األكرب من املعلومات املتعلقة باألداء الوظيفي للمنتجات.

ا متت مناقشته من تؤثر الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على القيمة املدركة هلا، فحسب م -16
لدى املستهلك اجلزائر. تتأثر بالصورة الذهنية  Irisو ENIEو Condorنتائج فإن القيمة املدركة لعالمات 

املدركة هلذه العالمات. وترجع هذه العالقة لكون أن الصورة الذهنية املدركة جبانبيها غري امللموس وامللموس حتمل 
 ,.Kotler, et alللمستهلك واليت تتكون حسب نتائج دراسة ) يف طياهتا مصادر قيمة العالمة بالنسبة

( من قيمة املنتج أ. املنافع الوظيفية للعالمة التجارية، قيمة اخلدمات، املعاملة أ. العالقة بني العالمة 2012
املدركة التجارية واملستهلك والصورة اليت حتملها العالمة للمنتج. هذه املكونات واليت حتملها الصورة الذهنية 

للعالمة التجارية جتعل من هذه األخرية تؤثر على القيمة املدركة هلا لدى املستهلك وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة 
(Mzoughi et al., 2006 حول مصادر القيمة املدركة للعالمة التجارية، كما أن هذه املكونات للقيمة )

للتكاليف الكلية اليت يتحملها تتقاطع يف العديد من األبعاد مع  املدركة للعالمة التجارية واليت يقارهنا املستهلك 
كل من اجلوانب غري امللموسة واجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية وهو ما جعل هذه 

وبنوع من اجلوانب تؤثر بشقيها على القيمة املدركة للعالمات التجارية حمل الدراسة لدى املستهلك اجلزائر.، لكن 
التفصيل فإن اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية هلذه العالمات تؤثر أكثر من اجلوانب غري 
امللموسة على القيمة املدركة للعالمة التجارية لدى املستهلك اجلزائر. وهو ما يؤكد النتيجة السابقة بأن املستهلك 

 تجات على أبعاد وظيفية وعقالنية باألساس.اجلزائر. يقيم هذا النوع من املن

وبصفة عامة فإن الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية ترفع من القيمة املدركة للعالمة التجارية من خالل 
تأثريها على نتيجة املقارنة اليت جيريها املستهلك بني ما حتققه له العالمة التجارية وبني ما يتحمله من تكاليف لقاء 
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صول على تلك العالمة باعتبار أن الصورة اجليدة للعالمة التجارية تعترب من املنافع اليت تقدمها العالمة احل
( Parguel, 2009( وهو ما تؤكده نتائج دراسة )Duguay, 2000للمستهلك حسب نتائج دراسة )

 حول الصورة الذهنية املدركة وقيمة العالمة بالنسبة للمستهلك. 

الدراسة أن الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تؤثر على استعداد املستهلكني  أثبتت نتائج -17
تفسَّر بنسب معترب  Irisو ENIEو Condorالختاذ قرار الشراء، حيث أن النية الشرائية ملستهلكي عالمات 

 كون الصورة الذهنية املدركة بالصورة الذهنية املدركة هلذه العالمات لدى املستهلك اجلزائر.. ويرجع هذا التأثري إىل
للعالمة التجارية متثل مصدرا مهما وأساسيا للمعلومات يلجأ إليه املستهلك عند تفكريه يف شراء املنتج، خاصة 
بالنسبة للمنتجات املعقدة ذات السيطرة الفكرية العالية أين يتطلب قرار الشراء حجم معلومات معترب وهو ما 

( حول السلو  الشرائي للمستهلك. Fanny, 2013; Jean-Michel, 2001أثبتته نتائج دراسة )
( حول النماذج متعددة األبعاد للقرار الشرائي فإن اخلصائص الوظيفية Heath, 1995فحسب دراسات )

واملتغريات العملية للعالمة التجارية تؤثر بشكل معترب على استعداد املستهلك الختاذ قرار الشراء وهو ما أكدته 
(، هذه اخلصائص توفرها بشكل كبري اجلوانب امللموسة للصورة الذهنية Ladwein, 2003دراسة )نتائج 

املدركة للعالمة التجارية. وبالتايل فيمكن القول أن املستهلك اجلزائر. لديه استعداد أكرب لشراء العالمات التجارية 
ن الدراسات السابقة على غرار دراسة كل من اليت يدر  صورهتا الذهنية بشكل إجيايب وهو ما يتوافق مع العديد م

(Aaker, 1991; Keller, 1998; Audrey, 2008; Duguay, 2000; Thi Minh, 
 ( هبذا اخلصوص.2013( ودراسة مرابط )2012

يتأثر مستوى والء املستهلك للعالمة التجارية بالصورة الذهنية املدركة هلذه العالمة لديه وهو ما  -18
. Irisو Condor ،ENIEالدراسة خبصوص مستوى والء املستهلك اجلزائر. لعالمات  أكدته نتائج هذه

فرغم اخنفاضه إال أن نسبة معتربة من والء املستهلك اجلزائر. هلذه العالمات تفسَّر بالصورة الذهنية املدركة لديه 
( Aaker, 1991; Keller, 1998( وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة كل من )%45.2عنها بلغت )

( خبصوص أن الصورة الذهنية اإلجيابية املدركة عن العالمة التجارية تساهم يف Rochefort, 2005ودراسة )
خلق رابط بني املستهلك وهذه العالمة مما يدعم مستوى والئه هلا. فاملستهلك مبروره مبراحل عالقته بالعالمة 

ه واندفاعه حنو العالمة، فالناس يفضلون مصادقة التجارية يتأثر بالصورة الذهنية هلا خاصة يف مرحلة صداقت
األشخاص الذين تتوافق صورهتم يف اجملتمع مع صورهتم الذاتية أو املثالية عن أنفسهم، نفس الشيء حيدث يف 

( يف دراسته خبصوص مراحل والء املستهلك Wasib, 2014عالقة املستهلك للعالمة التجارية وهو ما أثبته )
لذا جند أن املؤسسات تلجأ إىل صورة عالمتها التجارية يف مرحلة التسويق بالعالقات لغرض للعالمة التجارية. 

( هبذا Laethem et al., 2007تلبية حاجات التميز وتقدير الذات للمستهلك حسب ما أكدته دراسة )
مة التجارية من خالل اخلصوص. وبالتايل فالصورة الذهنية اإلجيابية للعالمة التجارية تدعم عالقة املستهلك بالعال

انعكاسها على صورهتم الذاتية واملثالية عن أنفسهم مما جيعلهم يفضلون تلك العالمة ويرفع من مستوى والئهم هلا، 
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لذا جند أن العديد من الدراسات أثبتت أن املستهلك يفضل العالمات التجارية اليت تتوافق شخصيتها مع 
 شخصيته الفعلية أو املثالية.

للمؤسسات استخدام العالمة التجارية لتطوير تنافسيتها من خالل تركيزها على بناء هوية  ميكن -12
مدركة إجيابية لعالمتها التجارية يف أذهان موظفيها مما يرفع من مستوى رضاهم وحيسن من مؤشرات أدائهم على 

يتهم داخل املؤسسة هذه مستوى ساعات العمل الفعلية والثقافة التنظيمية. وهو ما ينعكس على مستوى إنتاج
( ودراسة 2011اإلنتاجية للموظفني تعد من أهم مداخل إنتاجية املؤسسة حسب دراسة منتصر )

(Copeland, 1937 يف دراسته الشهرية حول منوذج اإلنتاجية الكلية للعوامل. ومن جهة أخرى فإن )
( أحد أهم مؤشرات تنافسية املؤسسة Porterإنتاجية املؤسسة تعترب عند الكثري من االقتصاديني على غرار )

وبالتايل فبإمكان املؤسسة تطوير تنافسيتها عن طريق الرفع من إنتاجيتها من خالل استغالل اهلوية املدركة لعالمتها 
 التجارية للرفع من إنتاجية موظفيها.

افسية احملور الثاين الذ. ميكن للمؤسسات من خالله استخدام العالمة التجارية لتطوير تن -20
املؤسسة هو استغالل كيفية إدرا  املستهلكني للصورة الذهنية لعالمتها التجارية بداللة متغرياهتم الدميغرافية لغرض 
تقسيم السوق خاصة بالنسبة ملتغري السن. إذ أن املتغري املشرت  بني هذه الدراسة والذ. ختتلف عنده الصورة 

ستهلك وعلى هذا األساس فبإمكان املؤسسات استغالل هذا الذهنية املدركة للعالمة التجارية هو سن امل
االختالف يف الصورة الذهنية لتصميم عالمات جتارية وعروض تسويقية تتوافق مع كل شرحية سوقية، مما يرفع من 
حظوظ العالمة التجارية يف السوق، حيث أن املستهلك مييل إىل شراء العالمات التجارية اليت تتوافق صورهتا 

 ;Helena, 2008; Audrey, 2008ية مع كيفية إدراكه لألشياء وهو ما أثبتته نتائج دراسة )الذهن
Hirschman, 1980 ومنه فاالعتماد على الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية لتقسيم السوق يرفع .)

 نافسيتها.من حظوظ هذه العالمة يف السوق مما ينعكس على احلصة السوقية للمؤسسة وبالتايل على ت

بالنسبة للمحور الثالث الذ. ميكن من خالله للمؤسسات استخدام عالمتها التجارية لتطوير  -21
تنافسيتها فيتمثل يف قدرهتا على ترسيخ الصورة الذهنية املرغوبة لعالمتها التجارية يف إدرا  املستهلك من جهة. 

من جهة أخرى، ذلك من خالل التأثري على اجلودة واستغالهلا هلذه الصورة يف التأثري على سلوكياته اجتاهها 
املدركة لديه ملنتجاهتا، التأثري على القيمة املدركة لديه للعالمة التجارية، زيادة استعداده الختذ قرار الشراء والرفع من 

 Condorمستوى والئه للعالمة التجارية. فقد أثبتت هذه الدراسة أن الصورة الذهنية املدركة لعالمات 
تؤثر على سلوكيات املستهلك اجلزائر. اجتاه هذه العالمات واملتمثلة يف األبعاد السابقة.  Irisو ENIEو

وبالتايل فالصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية تؤثر على تنافسية منتجات املؤسسة يف السوق وتؤثر على حضور 
بة تذكرها من طرف املستهلك حلظة اختاذ ( وعلى نسHot Brandالعالمة التجارية وجتعلها عالمة ساخنة )

قرار الشراء إضافة إىل قدرة املؤسسة على تطبيق أسعار أعلى من املنافسة واالستفادة من صورة عالمتها اإلجيابية،  
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كما تؤثر على احلصة السوقية للمؤسسة من خالل زيادة تكرار عمليات شراء العالمة التجارية والرفع من مستوى 
 ني هلا وهو ما يساهم يف الرفع من تنافسيتها بشكل عام.والء املستهلك

تؤثر اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة على القيمة املدركة للعالمة التجارية وهو ما أثبتته نتائج  -22
( باعتبار أن اجلودة املدركة تساهم يف تكوين القيمة املدركة يف ذهن املستهلك. Mzoughi, 2006دراسة )

لقيمة املدركة للعالمة التجارية على استعداد املستهلك الختاذ قرار الشراء حسب ما أظهرته نتائج بدورها تؤثر ا
( حول دور القيمة املدركة Duguay, 2000( ودراسة )2015الدراسة وهو ما أثبتته نتائج دراسة )كاتالن، 

ك الختاذ قرار الشراء على مستوى للعالمة التجارية يف التأثري على سلو  املستهلك، كما يؤثر استعداد املستهل
والئه للعالمة التجارية إذ وكما بيناه يف النتائج السابقة فإن االستعداد لشراء العالمة التجارية يعترب جزءا من الوالء 
هلا. هذه العالقة بني املتغريات التابعة أثرت على القدرة التفسريية العامة لنموذج الدراسة، إذ أن هذه املتغريات 

ل تغدية عكسية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية يف عقل املستهلك حيث بلغت القدرة التفسريية تشك
 (.%73.8لنموذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي )

 ثانيا. توصيات الدراسة
ل وفقا ملا متت مناقشته من نتائج ولغرض توضيح الكيفية اليت مكن من خالهلا للمؤسسات اجلزائرية استغال

عالمتها التجارية لتطوير تنافسيتها واحملافظة على قدرهتا يف مواجهة منافسة املؤسسات األجنبية الوافدة للجزائر، 
 ميكن تلخيص توصيات هذه الدراسة فيما يلي:

يعترب االهتمام ببناء هوية جيدة للعالمة التجارية يف دهن املوظف أمر ضرور. ال بد للمؤسسات  -1
تفات إليه نظرا ملا للهوية املدركة للعالمة التجارية من أثر على سلو  املوظف داخل اجلزائرية من االل

 املؤسسة وعلى إنتاجيته بشكل عام مما يساهم يف الرفع من إنتاجية املؤسسة ومن تنافسيتها؛

تعد إنتاجية املوظف من املداخل األساسية الين تؤثر على إنتاجية املؤسسة وعلى هذا ينبغي على  -2
ؤسسات اجلزائر. البحث عن األساليب اليت ميكن أن تساهم يف الرفع من إنتاجية موظفيها  امل

كاسرتاتيجيات التحفيز املادية واملعنوية والرتقيات واملكافئات اليت ترفع من رضى املوظف، باعتبار أن 
 لرضى؛هذا األخري ال ميكن أن يساهم يف الرفع من رضى العمالء إن مل يشعر هو يف حد ذاته با

على املؤسسات اجلزائرية إتقان األساليب التسويقية واالتصالية اليت من شأهنا ضمان جناح نقل  -3
اهلوية املرغوبة لعالماهتا التجارية إىل صورة مدركة يف ذهن املستهلك دون تشويش هذه الصورة، 

 حيث أن نتائج الدراسة أظهرت فشل املؤسسات حمل الدراسة يف هذا اجلانب؛

رض بناء صورة ذهنية إجيابية لعالماهتا التجارية على املؤسسات اجلزائرية حتديد الكيفية اليت يدر  لغ -4
هبا مستهلكيها خمتلف أنشطتها التسويقية واالتصالية لتحديد األبعاد األنسب للرتكيز عليها يف بناء 

التجارية عدم  هذه الصورة. ومن جانب آخر عليها عند العمل على بناء صورة ذهنية لعالماهتا
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الرتكيز فقط على اجلوانب امللموسة املتمثلة يف املنافع الوظيفية واملكونات املرئية للعالمة التجارية، إذ 
أن نتائج الدراسة أظهرت أن املستهلك اجلزائر. يتأثر بكل من اجلوانب امللموسة وتلك غري 

 التجارية؛ امللموسة يف تقييمه وسلوكياته اجتاه منتجات املؤسسة وعالمتها

يتأثر إدرا  املستهلك اجلزائر. للصورة الذهنية للعالمة التجارية خبصائصه الدميغرافية وباخلصوص  -5
جنسه وسنه، على هذا األساس ينبغي على املؤسسات اجلزائرية العمل على بناء صورة ذهنية مدركة 

ا عليها االعتماد على اخلصائص لعالماهتا التجارية تتوافق مع الكيفية اليت متيز كل فئة. إضافة هلذ
الدميغرافية للمستهلكني لتصميم برامج وعروض تسويقية واتصالية مناسبة لكل جزء من السوق مما 

 قد يرفع من فعالية هذه األنشطة وبالتايل من تنافسية املؤسسات اجلزائرية؛

جاهتا بالنسبة ملختلف على املؤسسات اجلزائرية العمل على الرفع من مستوى اجلودة املدركة ملنت -6
األبعاد، جودة التصميم، جودة املواد األولية، جودة الرتكيب والتصنيع، إضافة إىل جودة املعاملة 
وخدمات ما بعد البيع. وهذا لغرض التقليل من الفجوة بني ما يتوقعه املستهلك وما جيده من أداء 

رية وبالتحديد على صورهتا الذهنية يف املنتجات، كما ينبغي عليها االعتماد على العالمة التجا
 املدركة كأحد أهم مصادر املعلومات اليت يعتمد عليها املستهلك للمقارنة بني جودة املنتجات؛

تعترب القيمة املدركة من أهم حمركات سلو  املستهلك اجتاه العالمة التجارية. وعليه فينبغي على  -7
من القيمة املدركة لعالماهتا التجارية لدى املستهلك  املؤسسات اجلزائرية إجياد السبل االزمة للرفع

اجلزائر.، ذلك من خالل رفع مستوى املنافع املدركة واملتمثلة يف كل من قيمة املنتج، قيمة 
اخلدمات، املعاملة وصورة العالمة التجارية والتقليل من حجم التكاليف احملتملة املكونة من تكاليف 

اجلهد والتكاليف النفسية، مما من شأنه إعطاء أفضلية للعالمات  مالية، تكاليف الوقت، تكاليف
 التجارية اجلزائرية مقارنة باألجنبية؛

لغرض الرفع من حظوظ عالماهتا التجارية يف السوق مقارنة بالعالمات املنافسة، املؤسسات  -8
لكني الختاذ قرار اجلزائرية أمام ضرورة البحث عن العوامل اليت تساهم يف تكوين استعدادات املسته

الشراء وأمهها حسب نتائج هذه الدراسة والعديد من الدراسات السابقة حجم املعلومات اليت توفرها 
العالمة التجارية حول قدرهتا على تلبية حاجات املستهلكني، إضافة إىل أدائها العام والعالقة جودة 

لخص يف جمملها يف الصورة الذهنية / سعر والقيمة املدركة للعالمة التجارية. هذه املعلومات تت
املدركة للعالمة التجارية اليت ان استطاعت املؤسسات اجلزائرية بنائها بالكيفية املناسبة فسيمكنها 

 استغالهلا للتأثري على استعداد املستهلكني اجلزائريني الختاذ قرار الشراء؛

ء لعالماهتا التجارية لدى املستهلك ينبغي على املؤسسات اجلزائرية العمل على خلق نوع من الوال -2
اجلزائر.، يتم ذلك باملرور مبرحلتني األوىل تتمثل يف خلق الوالء االجتاهي من خالل ترسيخ اجتاهات 
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إجيابية عن عالماهتا التجارية واملرحلة الثانية تتمثل يف إثارة املستهلك اجلزائر. لرتمجة هذه االجتاهات 
نتظم هلذه العالمات. ولغرض حتقيق ذلك على املؤسسات يف شكل والء سلوكي يعكس شراء م

اجلزائرية الرفع من القيمة املدركة لعالماهتا التجارية يف ذهن املستهلك اجلزائر. إضافة إىل مستوى 
الرضى الذ. يعد احملفز األساسي لتكرار عمليات الشراء، مع االعتماد على الصورة الذهنية املدركة  

 كمصدر أساسي للمعلومات؛

تعترب دراسة سلو  املستهلك من أهم املداخل اليت ميكن أن تساعد املؤسسات اجلزائرية على  -10
فهم كيفية إدرا  املستهلك اجلزائر. لألشياء وكيفية تعامله وردود فعله على خمتلف األنشطة 

العالمات التسويقية واالتصالية، إضافة إىل العوامل املؤثرة على الصورة الذهنية املدركة لديه عن 
التجارية والعوامل اليت تؤثر على قراراته وسلوكياته اجتاه تلك العالمات. وبالتايل فدراسة سلو  
املستهلك يتيح للمؤسسات اجلزائرية القدرة على تصميم عروض تسويقية مناسبة لكل فئة من 

مات التجارية املستهلكني مبا يضمن جناح هذه العروض وتطوير تنافسيتها يف وجه املؤسسات والعال
 األجنبية؛

على املؤسسات اجلزائرية االهتمام أكثر بعالماهتا التجارية والعمل على بناء عالمات قوية قادرة  -11
على مواجهة العالمات األجنبية والتصد. هلا واستغالهلا لغرض تطوير تنافسيتها على املدى القصري 

جهة أخرى ينبغي عليها البحث عن أساليب والطويل مبا يسمح هلا بالبقاء يف السوق والنمو. من 
وطرق خمتلفة لتطوير تنافسيتها على مجيع األصعدة خاصة يف ظل انفتاح السوق واجتاه اجلزائر شيئا 

 فشيئا على االندماج يف االقتصاد العاملي؛

يبقى االعتماد على الوسائل العلمية من الطرق األكثر فعالية لنمو املؤسسة وبالتايل فعلى  -12
ملؤسسات اجلزائرية االهتمام أكثر هبذا النوع من الدراسات خاصة منها التسويقية بشكل عام وتلك ا

املتعلقة بالعالمة التجارية وبتنافسية املؤسسة بشكل خاص وهذا بغرض تطوير مناذج من شأهنا الرفع 
 من تنافسيتها حسب خصوصية كل قطاع وحسب معطيات البيئة االقتصادية يف اجلزائر.

 لثا. آفاق الدراسةثا
هدفت هذا الدراسة إىل حتليل كيفية استخدام العالمة التجارية كأداة لتطوير تنافسية املؤسسات اجلزائرية 
من خالل دراسة تأثريها على كل من إنتاجية املوظفني، اجلودة املدركة ملنتجات املؤسسة، القيمة املدركة للعالمة 

قرار الشراء ومستوى والئهم للعالمة التجارية. وعليه احنصرت نتائجها يف  التجارية، استعداد املستهلكني الختاذ
 هذا اإلطار، هذا ما يفتح آفاقا أوسع للبحث ميكن على أساسه اقرتاح دراسات مستقبلة يف املواضيع التالية:

ة لدى دراسة األمهية النسبية لعناصر املزيج االتصايل يف بناء صورة ذهنية مدركة للعالمة التجاري -1
 املستهلك اجلزائر.؛
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 تأثري االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية على سلو  املستهلك اجلزائر.؛ -2

 دراسة تأثري املزيج التسويقي للمؤسسات اجلزائرية على بناء إمكانية عالمات جتارية قوية؛ -3

 ع من إنتاجية املوظفني.استخدام التسويق الداخلي كأداة لبناء هوية مدركة للعالمة التجارية للرف -4
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 :: القائمة االستقصائية الموجهة للمستهلكين10الملحق 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -0-جامعة سطيف 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية

 

 

 

 استبيان

ضري أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية ختصص تسويق، يشرفنا أن نضع بني أيديكم القائمة لغرض حت
االستقصائية التالية واليت حنيطكم علما أهنا ستستعمل ألغراض البحث العلمي فقط وسيتم التعامل مع آرائكم 

لية ولكم منا الشكر املسبق على بسرية ويف إطار علمي حبت. وعليه نرجو منكم التكرم واإلجابة على القائمة املوا
 تعاونكم.

 

 

 

 

 

 

 * يرجى اإلجابة على كل األسئلة حىت يؤخذ هذا االستبيان بعني االعتبار.
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للصناعات اإللكرتونية، حدد  Irisو ENIEو Condorعالمة  بكل من فيما يلي بعض اخلصائص املتعلقة القسم األول:
 الرقم الذي يعرب عن رأيك: حولات بوضع دائرة درجة موافقتك أو عدم موافقتك على هذه العبار 

 عالمة: هاهل ترى أن Condorبالنسبة لـ  -0
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 

 5 4 3 2 1 صادقة 
 5 4 3 2 1 مثيرة 

 5 4 3 2 1 ناجحة 
 5 4 3 2 1 جذابة
 5 4 3 2 1 قوية 

 5 4 3 2 1 عالمة جزائرية تفتخر بها
 5 4 3 2 1 تشعر بالثقة عند استعمالك أحد منتجاتها

 5 4 3 2 1 تشعر بالسعادة عن التعامل معها
 5 4 3 2 1 ذات سعر جيد

 5 4 3 2 1 ذات جودة جيدة
 5 4 3 2 1 توفر لك مختلف الخيارات التي تبحث عنها

 عالمة: هاهل ترى أن ENIEبالنسبة لـ  -2
 موافق بشدة موافق حايدم غير موافق غير موافق إطالقا 

 5 4 3 2 1 صادقة 
 5 4 3 2 1 مثيرة 

 5 4 3 2 1 ناجحة 
 5 4 3 2 1 جذابة
 5 4 3 2 1 قوية 

 5 4 3 2 1 عالمة جزائرية تفتخر بها
 5 4 3 2 1 تشعر بالثقة عند استعمالك أحد منتجاتها

 5 4 3 2 1 تشعر بالسعادة عن التعامل معها
 5 4 3 2 1 ذات سعر جيد

 5 4 3 2 1 ذات جودة جيدة
 5 4 3 2 1 توفر لك مختلف الخيارات التي تبحث عنها

 
 عالمة: هاهل ترى أن Irisبالنسبة لـ  -2

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 صادقة 

 5 4 3 2 1 مثيرة 
 5 4 3 2 1 ناجحة 
 5 4 3 2 1 جذابة
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 5 4 3 2 1 قوية 
 5 4 3 2 1 عالمة جزائرية تفتخر بها

 5 4 3 2 1 تشعر بالثقة عند استعمالك أحد منتجاتها
 5 4 3 2 1 تشعر بالسعادة عن التعامل معها

 5 4 3 2 1 ذات سعر جيد
 5 4 3 2 1 ذات جودة جيدة

 5 4 3 2 1 توفر لك مختلف الخيارات التي تبحث عنها

 

 ،للصناعات اإللكرتونية Irisو ENIEو Condorعالمة  من كل  ص املتعلقة بتصميمفيما يلي بعض اخلصائالقسم الثاني: 
 الرقم الذي يعرب عن رأيك: حولحدد درجة موافقتك أو عدم موافقتك على هذه العبارات بوضع دائرة 

 :Condorبالنسبة لعالمة  -0

 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 تصميم جذاب وعصري

 5 4 3 2 1 سهل الحفظ والتذكر
 5 4 3 2 1 عبر عن االحترافيةي

 5 4 3 2 1 جريء ومثير

 

 :ENIEبالنسبة لعالمة  -3

 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 تصميم جذاب وعصري

 5 4 3 2 1 سهل الحفظ والتذكر
 5 4 3 2 1 يعبر عن االحترافية

 5 4 3 2 1 جريء ومثير

 

 :Irisبالنسبة لعالمة  -2

 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 تصميم جذاب وعصري
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 5 4 3 2 1 سهل الحفظ والتذكر
 5 4 3 2 1 يعبر عن االحترافية

 5 4 3 2 1 جريء ومثير

 

للصناعات  Irisو ENIEو Condorعالمة  من كلة جبودة وأداء منتجات  فيما يلي بعض اخلصائص املتعلق القسم الثالث:
 الرقم الذي يعرب عن رأيك: حولحدد درجة موافقتك أو عدم موافقتك على هذه العبارات بوضع دائرة  ،اإللكرتونية

 :Condorبالنسبة لعالمة  -0
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 

 5 4 3 2 1 ميم جيدمنتجاتها ذات تص
 5 4 3 2 1 ذات جودة تصنيع وتركيب جيدة

 5 4 3 2 1 مع توقعاتي Condorيتوافق أداء منتجات 
وإن كانت أغلى من العالمات  Condorأشتري عالمة 

 5 4 3 2 1 األخرى

 5 4 3 2 1 احتياجاتي بأفضل كيفية Condorتلبي عالمة 
هد وتكاليف ما أدفعه من وقت وج Condorتستحق عالمة 

 5 4 3 2 1 لقاء الحصول عليها

 :ENIEبالنسبة لعالمة  -3
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 

 5 4 3 2 1 منتجاتها ذات تصميم جيد
 5 4 3 2 1 ذات جودة تصنيع وتركيب جيدة

 5 4 3 2 1 مع توقعاتي ENIEيتوافق أداء منتجات 
 5 4 3 2 1 انت أغلى من العالمات األخرىوإن ك ENIEأشتري عالمة 

 5 4 3 2 1 احتياجاتي بأفضل كيفية ENIEتلبي عالمة 
ما أدفعه من وقت وجهد وتكاليف  ENIEتستحق عالمة 

 5 4 3 2 1 لقاء الحصول عليها

 

 :Irisبالنسبة لعالمة  -2

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 يم جيدمنتجاتها ذات تصم

 5 4 3 2 1 ذات جودة تصنيع وتركيب جيدة
 5 4 3 2 1 مع توقعاتي Irisيتوافق أداء منتجات 

 5 4 3 2 1 وإن كانت أغلى من العالمات األخرى Irisأشتري عالمة 
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 5 4 3 2 1 احتياجاتي بأفضل كيفية Irisتلبي عالمة 
ف لقاء ما أدفعه من وقت وجهد وتكالي Irisتستحق عالمة 
 5 4 3 2 1 الحصول عليها

 

 Irisو ENIEو Condorعالمة  من لكلفيما يلي بعض العبارات املتعلقة بعالقتك وقراراتك الشرائية  القسم الرابع:
 الرقم الذي يعرب عن رأيك: حولالعبارات بوضع دائرة  نللصناعات اإللكرتونية، حدد درجة موافقتك أو عدم موافقتك ع

 :Condorمة بالنسبة لعال -0
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 

 5 4 3 2 1 احتياجاتي أفضل من العالمات األخرى Condorتلبي منتجات 
 5 4 3 2 1 تعكس جودتها Condorأسعار منتجات 

 Condor 1 2 3 4 5عندما أحتاج إلى منتج إلكتروني سأشتري 
 5 4 3 2 1 صي بها لآلخرينوأو  Condorأحب التحدث عن منتجات 

 5 4 3 2 1 عن باقي العالمات Condorأفضل عالمة 
 Condor 1 2 3 4 5أشعر بالراحة عند اقتناء عالمة 

 من قبل Condorقمت بشراء عالمة 
أكثر  مرة فقط أبدا

 من مرة
أشتريها 

 عادة
اشتريت 
 الكثير منها

1 2 3 4 5 
 5 4 3 2 1 فرصةكلما أتيحت لي ال  Condorسأشتري عالمة 

 :ENIEبالنسبة لعالمة  -2
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 

 5 4 3 2 1 احتياجاتي أفضل من العالمات األخرى ENIEتلبي منتجات 
 5 4 3 2 1 تعكس جودتها ENIEأسعار منتجات 

 ENIE 1 2 3 4 5عندما أحتاج إلى منتج إلكتروني سأشتري 
 5 4 3 2 1 وأوصي بها لآلخرين ENIEدث عن منتجات أحب التح

 5 4 3 2 1 عن باقي العالمات ENIEأفضل عالمة 
 ENIE 1 2 3 4 5أشعر بالراحة عند اقتناء عالمة 

 من قبل ENIEقمت بشراء عالمة 
أكثر  مرة فقط أبدا

 من مرة
أشتريها 

 عادة
اشتريت 
 الكثير منها

1 2 3 4 5 
 5 4 3 2 1 ا أتيحت لي الفرصةكلم  ENIEسأشتري عالمة 

 
 :Irisبالنسبة لعالمة  -2

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 احتياجاتي أفضل من العالمات األخرى Irisتلبي منتجات 

 5 4 3 2 1 تعكس جودتها Irisأسعار منتجات 
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 Iris 1 2 3 4 5عندما أحتاج إلى منتج إلكتروني سأشتري 
 5 4 3 2 1 وأوصي بها لآلخرين Irisأحب التحدث عن منتجات 

 5 4 3 2 1 عن باقي العالمات Irisأفضل عالمة 
 Iris 1 2 3 4 5أشعر بالراحة عند اقتناء عالمة 

 من قبل Irisقمت بشراء عالمة 
أكثر  مرة فقط أبدا

 من مرة
أشتريها 

 عادة
اشتريت 
 الكثير منها

1 2 3 4 5 
 5 4 3 2 1 كلما أتيحت لي الفرصة  Irisعالمة سأشتري 

 

 ( أمام الفئة اليت تناسبكxضع عالمة ) القسم الخامس:

 اجلنس
 (Xxذكر )
 (Xxأنثى )

 

 السن
 (Xxسنة ) 33أقل من 

 (Xxسنة ) 45إىل  31من 
 (Xxسنة ) 45أكثر من 

 

 الدخل
 (Xxدج ) 10333أقل من 

 (Xxدج ) 35333دج إىل  10333من 
 (Xxدج ) 35333أكثر من 

 

املستوى 
 التعليمي

 (Xxمتوسط )
 (Xxثانوي )
 (Xxجامعي )
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 :: القائمة االستقصائية الموجهة للموظفين13الملحق 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -0-جامعة سطيف 

 ية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية والتجار 

 قسم العلوم التجارية

 

 

 

 استبيان

لغرض حتضري أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية ختصص تسويق، يشرفنا أن نضع بني أيديكم القائمة 
االستقصائية التالية واليت نود أن حنيطكم علما أهنا ستستعمل ألغراض البحث العلمي فقط وسيتم التعامل مع 

ار علمي فقط. وعليه نرجو منكم التكرم واإلجابة على القائمة املوالية ولكم منا الشكر آرائكم بسرية ويف إط
 املسبق على تعاونكم.

 

 

 

 * يرجى اإلجابة على كل األسئلة حىت يؤخذ هذا االستبيان بعني االعتبار.

 



 المالحق
 

321 
 

قتك على هذه العبارات بوضع حدد درجة موافقتك أو عدم مواف(، x)عالمة ب فيما يلي بعض اخلصائص املتعلقة القسم األول:
 الرقم الذي يعرب عن رأيك: حولدائرة 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 صادقة 

 5 4 3 2 1 مثيرة 
 5 4 3 2 1 ناجحة 
 5 4 3 2 1 جذابة
 5 4 3 2 1 قوية 

 5 4 3 2 1 عالمة جزائرية تفتخر بها
 5 4 3 2 1 مالك أحد منتجاتهاتشعر بالثقة عند استع

 5 4 3 2 1 تشعر بالسعادة عن التعامل معها
 5 4 3 2 1 ذات سعر جيد

 5 4 3 2 1 ذات جودة جيدة
 5 4 3 2 1 توفر لك مختلف الخيارات التي تبحث عنها

 

افقتك على هذه العبارات حدد درجة موافقتك أو عدم مو  (،x) عالمة فيما يلي بعض اخلصائص املتعلقة بتصميمالقسم الثاني: 
 الرقم الذي يعرب عن رأيك: حولبوضع دائرة 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 تصميم جذاب وعصري

 5 4 3 2 1 سهل الحفظ والتذكر
 5 4 3 2 1 عبر عن االحترافيةي

 5 4 3 2 1 جريء ومثير

 

(، حدد درجة موافقتك أو عدم xارات املتعلقة حبجم وظروف العمل داخل مؤسسة )العبفيما يلي بعض  القسم الثالث:
 موافقتك على هذه العبارات بوضع دائرة حول الرقم الذي يعرب عن رأيك:

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 بالعمل بأفضل كيفية يساعات تواجد أستغل

 5 4 3 2 1 في العملضافية ساعات إ لقضاءمستعد 

 

 هل بإمكانك تقدير ساعات العمل اليت تعملها فعليا كل يوم؟

 1 ساعة يوميا 3أقل من 
 2 ساعة يوميا 2.2إلى  3من 
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 3 ساعة يوميا 2إلى  2.2من 
 4 ساعة يوميا 6.2إلى  2من 

 5 ساعة يوميا )أو أكثر(. 2إلى  6.2من 

 

 لتالية:حدد درجة موافقتك على العبارات ا

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق إطالقا 
 5 4 3 2 1 كلما طرأت مشكلة خاصة بالعمل  يتعاون مع زمالئأ
بذل جهدا في إيجاد أفكار جديدة وتطوير أسلوب أ

 العمل
1 2 3 4 5 

 ممتازة جيدة عادية سيئة جد سيئة في العمل يمع رؤسائ يعالقت
1 2 3 4 5 

 ممتازة جيدة عادية سيئة جد سيئة في العمل يمالئبز  يعالقت
1 2 3 4 5 

 

 ( أمام الفئة اليت تناسبكxضع عالمة ) :الرابعالقسم 

 الجنس
 (Xxذكر )
 (Xxأنثى )

 

 السن
 (Xxسنة ) 33أقل من 

 (Xxسنة ) 45إىل  31من 
 (Xxسنة ) 45أكثر من 

 

 الدخل
 (Xxدج ) 10333أقل من 

 (Xxدج ) 35333دج إىل  10333من 
 (Xxدج ) 35333أكثر من 

مستوى 
 التعليمي

 (Xxمتوسط )
 (Xxثانوي )
 (Xxجامعي )
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 :: قائمة األساتذة الذين اعُتمدوا في تحكيم فقرات القائمة االستقصائية12الملحق 

 البلد اجلامعات اليت ينتمون إليها أمساء األساتذة

 اجلزائر بوعلي، الشلفجامعة حسيبة بن  الدكتور فاتح جماهدي

جامعة حممد البشري اإلبراهيمي، برج  األستاذ الدكتور بركان يوسف
 بوعريريج.

 اجلزائر

 اجلزائر جامعة عبد الرمحن مرية، جباية الدكتورة بوخزر نصرية

 اجلزائر املركز اجلامعي مبيلة الدكتور بوسامل أبو بكر

 اجلزائر .1جامعة سطيف  الدكتور هباش فارس

 األردن جامعة عجلون الوطنية لدكتور قدري سليمان شكريا

 األردن جامعة عجلون الوطنية الدكتور حممد يوسف

 

 :: التمثيل البياني لمعادالت االنحدار الخاصة باختبار الفرضيات12الملحق 

 التمثيل البياني لمعادلة االنحدار الخاصة بالفرضية الثالثة: -0
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 بالفرضية الرابعة: ني لمعادلة االنحدار الخاصةالتمثيل البيا -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالفرضية الخامسة: التمثيل البياني لمعادلة االنحدار الخاصة -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
 

322 
 

 بالفرضية السادسة: التمثيل البياني لمعادلة االنحدار الخاصة -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمثيل البياني لمعادلة االنحدار الخاصة بالفرضية السابعة: -2
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 :: تمثيل نتائج اختبار نموذج الدراسة وفقا للمدخل النظامي لكل عالمة تجارية على حدى12الملحق 

 :Condorبالنسبة لعالمة  -0

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

هوية العالمة 
 التجارية

الصورة الذهنية 
المدركة للعالمة 

 التجارية

 

إنتاجية موظفي  -
 المؤسسة

 

الجودة المدركة  -
 للمنتجات.

 

يمة المدركة للعالمة الق -
 التجارية.

 

استعداد المستهلكين  -
 التخاذ قرار الشراء

 

والء المستهلكين  -
 للعالمة التجارية.

 

 

 التعليم الدخل السن الجنس

(23.2%) 

(26.2%) 

(00.2%) 

(22.2%) 

(62.2%) 

(63.6%) 

(22.2%) 

(22.0%) 

(26%) 
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 :ENIEبالنسبة عالمة  -3

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

هوية العالمة 
 التجارية

الصورة الذهنية 
المدركة للعالمة 

 التجارية

 

إنتاجية موظفي  -
 المؤسسة

 

الجودة المدركة  -
 للمنتجات.

 

القيمة المدركة للعالمة  -
 التجارية.

 

استعداد المستهلكين  -
 التخاذ قرار الشراء

 

والء المستهلكين  -
 للعالمة التجارية.

 

 

 التعليم الدخل السن الجنس

(61.2%) 

(26.2%) 

(62.2%) 

(26.2%) 

(62.2%) 

(22.2%) 

(22.2%) 

(21.2%) 

(22%) 
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 :Irisبالنسبة لعالمة  -2

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

هوية العالمة 
 التجارية

الصورة الذهنية 
المدركة للعالمة 

 التجارية

 

إنتاجية موظفي  -
 المؤسسة

 

الجودة المدركة  -
 للمنتجات.

 

القيمة المدركة للعالمة  -
 التجارية.

 

استعداد المستهلكين  -
 التخاذ قرار الشراء

 

والء المستهلكين  -
 للعالمة التجارية.

 

 

 التعليم الدخل السن الجنس

(61.6%) 

(22.2%) 

(26.2%) 

(26.0%) 

(62.6%) 

(63.0%) 

(20.0%) 

(22.2%) 

(22.2%) 


