
 قراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الديم
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 
 
 

 - 1- جامعة فرحات عباس سطيف 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  

 أطروحة دكتوراه مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه للطور الثالث في العلوم التجارية 
 تسويق التخصص: 

 : تحت عنوان 
 

تأثير الصورة الذهنية المدركة للعالمة التجارية على العالقة بين الكلمة المنطوقة  
دراسة مقارنة بين بعض   -عنها وقيمتها المدركة عند المستهلك الجزائري 

 - العالمات األجنبية والمحلية

                                                                            بإشراف:                                                                 :من إعداد الطالب
                                                                                         حأ.د مجاهدي فات                                                                 أنوربويمة 

 ة ــــــــــــــاقشــــنة المــجنـــــــــــــــل

 الصفة  الجامعة الرتبة العلمية  االسم واللقب 
 رئيسا  - 1- جامعة سطيف   أستاذ  ن يعقوب هر ب الطا

 مشرفا ومقررا - شلف- جامعة حسيبة بن بوعلي   أستاذ  فاتح مجاهدي
 مناقشا  - بومرداس-  محمد بوقرة جامعة أستاذ  عبد الوهاب سويسي 

 مناقشا  - 1- جامعة سطيف   أ قسم أستاذ محاضر  تة سفيان مسال 
 مناقشا  - 1- جامعة سطيف   أ قسم أستاذ محاضر  سالم  فاروق بن

 مناقشا  - 1- جامعة سطيف   أ قسم أستاذ محاضر  سفيان عصماني 
 2022-2021السنة الجامعية: 



 

 

 

 

 

 

 

 

نََك ََل ِعْلَم لَنَآ إَِلا َما َعلاْمتَنَآ ۖ "  قَالُواْ ُسْبَحَٰ

 ( 32  -)البقرة "  إِناَك أَنَت ٱْلعَِليُم ٱْلَحِكيمُ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هدإء   إ 
 .إىل سيدي وحبييب حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 إىل والدي رمحه هللا، إىل والديت أطال هللا يف عمرها

 .األصدقاءو اإلخوة ،  األخواتإىل 
 .إرتبطت بيين وبينهم مودة يف هللا عزوجلإىل كل من 

 مثرة جهديأهدي 
 . أنور

 

 

 



كر 
ر  ش  دي  ق   وت 

َرب ِّ َأْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَِّتِّ َأنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َوالَِّديَّ  قال هللا تعاىل: " 
ًا  ْلِنِّ بَِّرْْحَتَِّك ِفِّ عَِّبادَِّك الصَّاِلِِّّيَ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلِّ  . (12)سورة النمل " تَ ْرَضاُه َوَأْدخِّ

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه على نعمته اليت منَّ هبا علي إذ أعانين على تقدمي  
هذا اجلهد العلمي املتواضع، والصالة والسالم على حبييب حممد صلى هللا عليه وسلم 

 .أن من ال يشكر الناس ال يشكر هللا والذي علمنا

لألستاذ املشرف    واإلمتنان حيث ال يفوتين أن أتقدم ابلشكر اجلزيل وعظيم العرفان
خطوات هذا العمل، وزرع يّف والذي خطّى على دريب جماهدي فاتح األستاذ الدكتور 

واإلرشاد، فكان خري  الثقة وأصول العلم واملعرفة، وما بذله من جهد يف التوجيه 
 مساعد، مرشد ومثال يف أمانة اإلشراف العلمي، فله كل االحرتام والتقدير. 

الثانية من أساتذة وعمال كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   يتإىل أسر 
 . -1-جبامعة سطيف 

لقبوهلم مناقشة هذا كما أتقدم بشكري لألساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة 
 العمل وإثرائه. 

 ولكل من ساعدين ولو بكلمة طيبة على اجناز هذا العمل. 
 جزاكم هللا عِن كل خري
 بومية أنور.
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II 

 الصفحة  فهرس احملتوايت 

  إهداء 
  وتقدير   شكر

 I فهرس احملتوايت
 VI فهرس األشكال واجلداول 

 ل -أ  مقدمة 

 ج إشكالية الدراسة 

 د فرضيات الدراسة 

 ه أسباب إختيار املوضوع 

 ه أهداف الدراسة

 و أمهية الدراسة

 ز الدراسةحدود  

 ح منهج الدراسة واألدوات املستخدمة 

 ح الدراسات السابقة 

 ك هيكل الدراسة 

 54-1 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 
 2 متهيد 

 3 املبحث األول: مفاهيم عامة حول العالمة التجارية 
 3 التجاريةاملطلب األول: مفهوم العالمة 

 6 املطلب الثاين: مكوانت ووظائف العالمة التجارية 
 11 املطلب الثالث: أمهية العالمة التجارية وجماالت تطبيقها

 15 املطلب الرابع: اسرتاتيجيات إدارة العالمات التجارية 
 17 املبحث الثاين: مدخل للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية

 17 األول: مفهوم الصورة الذهنية املطلب  
 20 املطلب الثاين: مفهوم الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 

 26 املطلب الثالث: دورة حياة الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية ومناذج بنائها
 36 التجارية املبحث الثالث: املفاهيم املرتبطة ابلصورة الذهنية املدركة للعالمة  

 36 املطلب األول: هوية العالمة التجارية 
 48 املطلب الثاين: شخصية العالمة التجارية 
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 54 خالصة الفصل 
 123- 55 الفصل الثاين: األسس النظرية لبناء القيمة املدركة للعالمة التجارية

 56 متهيد 
 57 املبحث األول: اإلطار النظري لقيمة العالمة التجارية 

 57 املطلب األول: مفهوم قيمة العالمة التجارية: 
 63 املطلب الثاين: مقدمات قيمة العالمة التجارية

 66 املبحث الثاين: مناذج بناء وقياس قيمة العالمة التجارية
 67 املطلب األول: النماذج االدراكية
 72 املطلب الثاين: النماذج االتصالية

 77 االستشاريةاملطلب الثالث: النماذج  
 84 املبحث الثالث: أبعاد قيمة العالمة التجارية

 84 املطلب األول: الوعي ابلعالمة التجارية 
 89 املطلب الثاين: االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية 

 101 املطلب الثالث: اجلودة املدركة للعالمة التجارية 
 108 املطلب الرابع: الثقة ابلعالمة التجارية 

 115 املطلب اخلامس: الوالء للعالمة التجارية 
 123 الفصل   الصةخ

 178-124 الفصل الثالث: التأصيل النظري للكلمة املنطوقة 
 125 متهيد 

 126 للكلمة املنطوقة   ماهية املبحث األول:  
 126 املطلب األول: مفهوم الكلمة املنطوقة
 131 الكلمة املنطوقة املطلب الثاين: خصائص ومستوايت  

 135 املطلب الثالث: أمهية الكلمة املنطوقة والعوامل املؤثرة على نشرها 
 143 املبحث الثاين: املفاهيم املرتبطة ابلكلمة املنطوقة 

 144 ( Electronic Word-of-Mouth)املطلب األول: الكلمة املنطوقة االلكرتونية  
 146 ( Word-of-Mouth Marketing) املطلب الثاين: التسويق ابلكلمة املنطوقة  

 149 ( Viral Marketing)املطلب الثالث: التسويق الفريوسي  
 155 ( Buzz Marketing)املطلب الرابع: التسويق ابلضجيج  

 158 املبحث الثالث: مناذج بناء الكلمة املنطوقة وأبعادها 
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 159 مناذج بناء وقياس الكلمة املنطوقةاملطلب األول:  
 164 املطلب الثاين: أبعاد الكلمة املنطوقة

 178 الفصل   الصةخ
 232-179 الفصل الرابع: التصميم املنهجي للدراسة امليدانية 

 180 متهيد 
 181 املبحث األول: التصميم النظري للدراسة 

 181 املطلب األول: متغريات ومنوذج الدراسة
 190 املطلب الثاين: فرضيات الدراسة
 194 املطلب الثالث: منهجية الدراسة

 209 املبحث الثاين: التصميم العملي للدراسة 
 210 املطلب األول: جمتمع وعينة الدراسة 

 216 املطلب الثاين: أساليب قياس املتغريات ومجع البياانت 
 219 املطلب الثالث: أساليب التحليل االحصائي 

)عالمة   الدراسة  قيد  التجارية  للعالمات  التحليلي  اإلطار  الثالث:   Condorاملبحث 
 (Xiaomiوعالمة  

220 

 221 حمل الدراسة   ( Xiaomi)املطلب األول: تقدمي العالمة التجارية األجنبية  
 226 حمل الدراسة  (Condor)املطلب الثاين: تقدمي العالمة التجارية احمللية 

 232 الفصل   الصةخ
 319-233 الفصل اخلامس: حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية 

 234 متهيد 
 235 املستخدم جودة املقياس  و املبحث األول: نتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة 

 235 املطلب األول: حتليل اخلصائص الشخصية )الدميوغرافية( لعينة الدراسة 
 238 املطلب الثاين: إختبارات احلكم على دقة وجودة أداة القياس.

 243 املبحث الثاين: التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة واختبار الفرضيات 
 244 املنطوقة عن العالمتني قيد الدراسة املطلب األول: حتليل نتائج الكلمة  

 251 املطلب الثاين: حتليل نتائج القيمة املدركة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة
 259 املطلب الثالث: حتليل نتائج الصورة الذهنية املدركة عن العالمتني التجاريتني قيد الدراسة 

 264 الدراسة املطلب الرابع: نتائج اختبار فرضيات  
 303 دراسة نتائج الاملبحث الثالث: مناقشة  
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 303 املطلب األول: مناقشة نتائج إختبار فرضيات الدراسة 
 312 املطلب الثاين: مناقشة النتائج اخلاصة بنموذج الدراسة

 319 الفصل   الصةخ
 320 خامتة 

 335 قائمة املراجع
 356 قائمة املالحق

 357 االستبيان(:  1لحق ) امل
 365 . قائمة األساتذة الذين اعتمدوا يف حتكيم عبارات االستبيان (:  2امللحق رقم )
 365 للخصائص الدميوغرافية.(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا  3امللحق رقم )
 ية الرئيسية األوىلضابلفر (: ملخص نتائج حتليل االحندار البسيط اخلاص  4امللحق رقم )

 .(Xiaomi)للعالمة التجارية األجنبية  
366 

 (: ملخص نتائج حتليل االحندار البسيط اخلاص ابلفرضية الرئيسية األوىل5امللحق رقم )
 . (Condor)للعالمة احمللية  

367 

(: ملخص نتائج التحليل املتعدد املتدرج حنو األمام ألثر أبعاد الكلمة املنطوقة  6امللحق رقم )
 . (Xiaomi)على القيمة املدركة للعالمة التجارية األجنبية  

368 

ألثر أبعاد الكلمة املنطوقة  (: ملخص نتائج التحليل املتعدد املتدرج حنو األمام 7امللحق رقم )
 . (Condor)  ليةعلى القيمة املدركة للعالمة التجارية احمل

368 

(: ملخص نتائج التحليل املتعدد اهلرمي ألثر أبعاد الصورة الذهنية املدركة على 8امللحق رقم )
 .(Xiaomi)على العالقة بني الكلمة املنطوقة وقيمة العالمة األجنبية  العالقة  

369 

على   (: ملخص نتائج التحليل املتعدد اهلرمي ألثر أبعاد الصورة الذهنية املدركة9امللحق رقم )
 . (Condor)  ليةالعالقة بني الكلمة املنطوقة وقيمة العالمة احمل

369 
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 فهرس األشكال:

 الصفحة  عنوان الشكل رقم الشكل
 10 عالقة وظائف العالمة التجارية مع وضعية الشراء وأمهية العالمة التجارية  1.1
 25 أمهية صورة ذهنية للعالمة يف خلق القيمة للمستهلكني وللمؤسسة 2.1
 29 للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية   (Aaker)منوذج   3.1
 30 منوذج اجلبل اجلليدي للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية  4.1
 32 للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية   (Wijaya)منوذج   5.1
وزمالئه للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية عرب مواقع   (Alhaddad)منوذج   6.1

 التواصل االجتماعي 
34 

 45 هلوية العالمة التجارية  (Aaker)منوذج   7.1
 47 (Kapferer)منوذج هوية العالمة التجارية لـ  8.1
 52 بعاد شخصية العالمة التجارية أل  (Aaker Jennifer)منوذج   9.1
 61 العالمة التجارية من منظور متكامل قيمة   1.2
 67 االدراكي لبناء قيمة العالمة  (Aaker)منوذج   2.2
 69 ( لبناء قيمة العالمة التجارية1993االدراكي )   (Keller)منوذج   3.2
 71 واخرون االدراكي لبناء قيمة العالمة التجارية (Yoo)منوذج   4.2
 73 االتصايل لبناء قيمة العالمة التجارية   (Korchia)منوذج   5.2
 74 االتصايل لبناء القيمة املدركة للعالمة التجارية   (Berry)منوذج   6.2
 76 ( لبناء قيمة العالمة التجارية2009االتصايل )  (Keller)منوذج   7.2
 81 لقياس قيمة العالمة التجارية.(Brandz) منوذج   8.2
 89 ابلعالمة التجارية أبعاد الوعي   9.2

 93 عملية خلق االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية  10.2
 94 (Keller)منوذج االرتباطات الذهنية لـ   11.2
 96 . (Korchia)منوذج االرتباطات الذهنية لـ   12.2
 98 (Chen)منوذج االرتباطات الذهنية لـ   13.2
 102 أوجه اجلودة  14.2
 104 اجلودة املدركة أمهية   15.2
 110 أمهية الثقة ابلعالمة التجارية  16.2
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 113 أبعاد الثقة ابلعالمة التجارية 17.2
 114 أبعاد الثقة ابلعالمة عرب االنرتنت  18.2
 121 املتغريات اليت تساهم يف عملية خلق الوالء للعالمة التجارية  19.2
 131 مصادر الكلمة املنطوقة  1.3
 138 أمهية الكلمة املنطوقة  2.3
 148 أهم أدوات التسويق ابلكلمة املنطوقة 3.3
 153 لتسويق الفريوسي ااملداخل األساسية لتعاريف   4.3
 160 للكلمة املنطوقة (Buttle)منوذج   5.3
 162 للكلمة املنطوقة  (Harrison-Walker)منوذج   6.3
 163 للكلمة املنطوقة  ( Goyette) منوذج   7.3
 167 أبعاد حمتوى الكلمة املنطوقة  8.3
 170 أبعاد مصداقية الكلمة املنطوقة  9.3

دور العالقات القوية والضعيفة بني مصدر الكلمة املنطوقة ومستقبلها يف التأثري على  10.3
 تناقل وكثافة الكلمة املنطوقة

172 

 174 اإلجيابيةمصادر الكلمة املنطوقة   11.3
 177 أهم االسرتاتيجيات املتبعة للتقليل من أاثر الكلمة املنطوقة السلبية وتعطيلها 12.3
 189 منوذج الدراسة 1.4
توزيع عدد مستخدمي اهلواتف بني اهلواتف الذكية واهلواتف التقليدية يف اجلزائر لعام  2.4

2020 . 
197 

 214 (Krejcie & Morgane)العالقة بني حجم اجملتمع وحجم العينة حسب دراسة   3.4
 224 (Xiaomi)عالمة شاومي   4.4
 225 (Xiaomi)اللوغو اجلديد لعالمة شاومي   5.4
 229 (Condor)تشكيلة منتجات عالمة كوندور   6.4
 230 (Condor)العالمة التجارية ملؤسسة   7.4
 251 العالمتني حمل الدراسة لبعد الكلمة املنطوقة مقارنة   1.5
 259 مقارنة بني العالمتني حمل الدراسة لبعد القيمة املدركة  2.5
 264 مقارنة بني العالمتني حمل الدراسة لبعد الصورة الذهنية املدركة  3.5
 313 (Xiaomi)ملخص نتائج اختبار منوذج الدراسة للعالمة األجنبية   4.5
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 315 (Condor)ملخص نتائج اختبار منوذج الدراسة للعالمة احمللية   5.5
 317 مقارنية بني منوذجي العالمتني حمل الدراسة  6.5
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 فهرس اجلداول:

 الصفحة  جلدول عنوان ا دول رقم اجل
 11 أمهية اخلصائص عند القرار الشرائي الصناعي 1.1
 16 مصفوفة اسرتاتيجيات العالمة التجارية  2.1
 21 املدركة للعالمة التجارية أهم وجهات نظر الباحثني يف تعريف الصورة الذهنية   3.1
 27 مراحل دورة حياة الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 4.1
 39 وجهات نظر الباحثني يف تعريف هوية العالمة التجارية  5.1
 42 خصائص هوية العالمة التجارية 6.1
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 ملخص:
وقيمتها املدركة عند املستهلك  كمتغري مستقل  هدفت هذه الدراسة لقياس أثر الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية كمتغري معدل على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها  

من بعد معريف، عاطفي وسلوكي على عالقة الكلمة املنطوقة وقيمة    ةحيث مت االعتماد على أبعاد الصورة الذهنية للعالمة الثالثيف قطاع اهلواتف الذكية،  كمتغري اتبع  اجلزائري  
الكلمة على القيمة  وأي من أبعادها أكثر مسامهة يف تعديل )سواء ابإلجياب أو ابلسلب( على عالقة أتثري  العالمة املدركة، هبدف معرفة أثر الصورة الذهنية على هذه العالقة  

املنطوقة على  ،  (Condor)والعالمة احمللية    (Xiaomi)جنبية  ال عالمة  المع عمل مقارنة بني    املدركة للعالمة الكلمة  عند    للعالمة  املدركة  ةقيمالابإلضافة إىل قياس أثر 
  واملتمثلة يف حمتوى الكلمة، مصداقيتها، كثافتها، الكلمة املنطوقة اإلجيابية والكلمة املنطوقة السلبية لكلمة املنطوقة ل الرئيسية بعادال  على املستهلك اجلزائري وذلك ابإلعتماد

ع أكثر مسامهة يف إدراك املستهلك اجلزائري لقيمة العالمة التجارية يف قطا   املنطوقة  وذلك هبدف معرفة أثر الكلمة املنطوقة على قيمة العالمة املدركة وأي من أبعاد الكلمة
توزيع استبيان على عينة ميسرة من اجملتمع اجلزائري  ب  متت هذه الدراسةقد  ، و (Condor)والعالمة احمللية    (Xiaomi)جنبية  ال عالمة  الاهلواتف الذكية مع عمل مقارنة بني  

  Aakerالصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية منوذج    :حمل الدراسة  ةبناء على أشهر مناذج بناء املتغريات الثالث   االستبيان  هذامت تطوير    حيثمفردة(،    751بلغ حجمها )
  Goyette(، منوذج  2001)  Harisson-walker(، منوذج  1998)  Buttel(، الكلمة املنطوقة منوذج  2013)  Wijaya(، منوذج  2007)  Iceberg(، منوذج  1991)
 وغريها.   Berry  (2001)(، منوذج  2000)  Yoo، منوذج  ( 2009و)  Keller  (1993)(، منوذج  1991)  Aakerملدركة للعالمة التجارية منوذج  (، القيمة ا2004)

وقيمتها املدركة عند    العالمةكبري وتعدل من عالقة الكلمة املنطوقة عن هذه  موجب و   هنية املدركة للعالمة التجارية تؤثر بشكل  ذإىل أن الصورة الوخلصت هذه الدراسة  
الجنبية واحمللية، كما أظهرت النتائج أيضا أن أبعاد الصورة الذهنية من البعد املعريف، العاطفي والسلوكي   تنيالموذلك ابلنسبة للع  يف قطاع اهلواتف الذكية املستهلك اجلزائري  

كبري للكلمة  و   موجب إضافة إىل وجود أتثري من أبعاد الخرى للصورة على العالقة،   ؤثر بشكل أكربأن البعد العاطفي ي إال   ،كلها تؤثر على العالقة بشكل موجب وحتسنها
أبعاد الكلمة املنطوقة )احملتوى، املصداقية، الكثافة، الكلمة اإلجيابية( بشكل موجب وكبري   ابإلضافة إىل أتثري  ،املنطوقة على القيمة املدركة للعالمتني عند املستهلك اجلزائري 

خصوصا على العالمة احمللية، كما خلصت    وكبري  لى القيمة املدركة للعالمتني إال أن بعد الكلمة املنطوقة السلبية  يؤثر على إدراك املستهلك اجلزائري للعالمتني بشكل سليبع
 . التجاريتني ملدركة للعالمة وذلك ابلنسبة للعالمتني  كبري مقارنة ابلبعاد الخرى على القيمة ا موجب و بشكل  يؤثر  بعد مصداقية الكلمة  أيضا نتائج الدراسة أن  
 الكلمة املنطوقة، الصورة الذهنية املدركة، القيمة املدركة للعالمة. الكلمات املفتاحية:  

 
Abstract : 

This study aimed to measure the impact of the brand mental image as a modified variable on the relationship between the word 

of mouth as an independent variable and its brand equity to the Algerian consumer as a dependent variable in the smartphone 

sector. The dimensions of the brand’s mental image have been adopted, including cognitive, emotional and behavioral dimensions, 

as well as its effect on the relationship between the word of mouth and the brand equity. The aim is to determine the effect of the 

brand mental image on this relationship and which of its dimensions contributes most to the relationship modification (either 

positive or negative) of the word-of-mouth effect on the brand equity with comparing the foreign brand (Xiaomi) with the local 

brand (Condor). The study also measured the effect of the word-of-mouth on the brand equity among Algerian consumers based 

on its main dimensions: the content of the word, its credibility, its density, the positive word-of-mouth and the negative word-of-

mouth. The aim is to determine the effect of the word-of-mouth on the brand equity and which of the word-of-mouth dimensions 

contributes most to the Algerian consumer’s understanding of the brand equity in the smartphone sector, with a comparison between 

the foreign brand (Xiaomi) and the local brand (Condor). This study was conducted by distributing questionnaires to a significant 

sample from the Algerian society, namely (751 participants). This questionnaire was developed based on the most famous models 

of establishing the three variables studied: the brand’s perceived mental image Aaker Model (1991) iceberg Model (2007), Wijaya 

Model (2013), Word-of-mouth Buttel Model (1998), Harisson-walker Model (2001), Goyette Model (2004), the Brand equity 

Aaker Model (1991), Keller Model (1993) and (2009), Yoo Model (2000), Berry Model (2001) and others. 

This study concluded that the perceived mental image of the brand positively and significantly affects and adjusts the 

relationship between the word-of-mouth of the brand and its brand equity to the Algerian consumer in the smartphone sector for 

the foreign and local brands. The results also showed that the dimensions of the mental image, including the cognitive, emotional 

and behavioral dimensions, affect and improve positively the relationship. However, the emotional dimension affects the 

relationship more than the other dimensions of the image. In addition, there is a positive and significant effect of the word-of-mouth 

on the brand equity of the two bands among Algerian consumers, as well as a positive and significant effect of the word-of-mouth 

dimensions (content, credibility, density, positive word) on the brand equity of the two brands. However, the dimension of the 

negative word-of-mouth affects the Algerian consumer’s perception of the two brands in a negative way, particularly the local 

brand. The results of the study also concluded that the credibility dimension of the word, compared with other dimensions, 

positively and significantly affects the brand equity for the two brands.  

Keywords: Word of Mouth, Brand Mental Image, Brand Equity. 
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هائلة واجتاه والقطاعات االقتصادية من تطورات تكنولوجيا    تلف اجملاالت يشهد عصران احلايل تطورا كبريا يف خم
 وااللكرتونية  اخلارجيةاليت تتسارع وترية منوها بشكل كبري يف العقد األخري، مما أدى لتطور التجارة  و و العوملة االقتصادية  حن

أمام املؤسسات، إضافة إىل أتثري هذه التطورات التكنولوجيا الكبرية على وانفتاح األسواق العاملية وزوال احلدود اجلغرافية  
يف اخلصائص واملواصفات   وسائل اإلنتاج واالبتكار مما ساهم بشكل كبري يف تشبع األسواق ابلسلع واخلدمات املتشاهبة 

أصبحت ها أين  األمر الذي زاد من شدة املنافسة وغري من هيكل  ،اليت تتوفر أمام املستهلك  لوظيفية والبدائل العديدة ا
وأمنا اللعب على   وخفض األسعار   )اخلصائص الوظيفية وامللموسة(   املنافسة ال تنحصر فقط يف جودة وأداء املنتجات 
العالمات التجارية وادراك   القيم غري امللموسة للمؤسسة واملواصفات العاطفية والشخصية، وهنا بدأ االهتمام بفاهيم 

املؤسسات  أهداف  وحتقيق  التنافسية  امليزة  وهلذاأمهيتها يف حتقيق  املؤسسات  ام الز إ  أصبح   ،  العاملية   على  االقتصادية 
 ابالجياب  لتايل يعودبناء عالمات جتارية قوية تسهم يف خلق متوقع جيد هلا يف أذهان املستهلكني وابباالهتمام    واجلزائرية

 تعزيز متوقعها يف األسواق وحتقيق أهدافها.  على
دجمها ضمن اسرتاتيجياهتا التسويقية من خالل بناء ب  تقوم   جعلها مهية العالمات التجارية  ألملؤسسات  ا  دراكإف

ا وابلتايل خلق صورة ذهنية هتإبدراك قو   هوية قوية هلا والعمل على إيصاهلا جلمهورها املستهدف بطرق جيدة تسمح له 
على رية  العالمات التجا  وومدير املؤسسات    وركز مسؤولوقيمتها، وهلذا    ويعظم من منافعهاهلا    قوية مما يؤثر على والئه

)حتقيق   لتقدمي املعلومات وكل ما يتعلق بعالمتها للمستهلكني لربح معركة األذهان تنويع وسائلها االتصالية والرتوجيية  
متوقع جيد يف ذهن املستهلك( من خالل االعتماد على اسرتاتيجيات تروجيية واتصالية مكثفة وعرب وسائل خمتلفة مما 

للمستهلك يف اختياره للبدائل املتاحة،   اكبري   ابني املنافسني وسبب تشويش  سائلساهم بشكل كبري يف تشابه هذه الر 
، مما جعله يبحث عن مصادر املقدمة  الرمسية  نقصت ثقة املستهلك ابملعلوماتونتيجة هذا الزخم الكبري للمعلومات  

من خالل االنرتنت عرب منصات   و أ  معلومات دقيقة وذات مصداقية وبسهولة كبرية من حميطه وبيئته اليت يعيش فيها
 التواصل االجتماعي وهو ما يسمى ابلكلمة املنطوقة. 

يؤثر ويتأثر ابالخرين، فاملعلومات اليت تقدم له تؤثر على ادراكاته وقراراته يف خمتلف اجتماعي    هبطبع  نسانفاإل
تجاهتا، فاملتفق عليه أن االتصاالت التسويقية وابلتايل ستؤثر على مدى ادراكه للعالمات التجارية وتبنيه ملن  جوانب احلياة،

للمؤسسة تساهم يف اقناع املستهلك ابلشراء إال أنه ال ميكن إمهال االتصاالت غري الرمسية اخلارجة عن نطاق املؤسسة 
العالمة وبناء صورهتا   ادراك  التطو ،  (Kotler, 2007)واليت تؤثر يف عملية  املنطوقة هو  الكلمة  رات وما زاد من أمهية 

احلاصلة يف وسائل االتصال حيث مل يعد املستهلك يبحث عن املعلومات من بيئته فقط وإمنا يبحث عن املعلومات 
واالراء عن العالمات من البيئة االلكرتونية ومن منصات التواصل االجتماعي أين يسهل البحث عن املعلومة ونشرها 

، أو عوائق، فالكلمة املنطوقة تستمد قوهتا من أهنا ذات مصداقيةومشاركة التجارب مع االخرين أبرحيية ودون أي قيود 
وأقل تشكيكا من اجلهود الرتوجيية للمؤسسة كما ميكن الرجوع هلا بسهولة سواء يف البيئة التقليدية من   موثوقة، عفوية 
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خالل البيئة احمليطة ابملستهلك أو االلكرتونيا واليت عادة ما تكون على شكل تعليقات أو تقييمات يوصل إليها يف أي 
 . (Ferguson et al, 2009)تفاصيلها    أن ينسى بعض وقت، عكس املعلومات املخزنة يف ذاكرته واليت من املمكن  

أثريها تك  تطرقت العديد من الدراسات ألمهية الكلمة املنطوقة وأتثرياهتا على مفاهيم العالمة التجارية    يف هذا السياقو 
 ,Bergeron et al)  على القيمة املدركة للعالمة التجارية عند املستهلكني  ها أتثري و على جودة عالقة املستهلك ابلعالمة

من املواطنني األمريكيني  %83يوم بواسطة مليار توصية تتم مشاركتها كل  2.1يتم إحصاء أكثر من  حيث ، (2003
أصبحت الكلمة املنطوقة يف عصران احلايل واحدة   فلقد ،(Baer et al, 2018)قوة ال ميكن انكارها    ن كل سنة، فهي إذ

وأن تستثمر  وعليه على املؤسسات خاصة اجلزائرية أن تدرك أمهية هذه الكلمة  من أكثر املصطلحات شيوعا يف التسويق،  
ها. وتستفيد من

 .مشكلة الدراسة: 1
، مع تغري موازين املنافسة وتغري هيكلها وذلك بتشبع األسواق ابملنتجات والعالمات املتشابة يف حمتلف القطاعات

ء ركزت املؤسسات على بناإضافة إىل تعدد الوسائل الرتوجيية واالتصالية للمؤسسات من أجل ربح معركة األذهان،  
كما برزت قوى عالماهتا وحتسني ادراكاهتا يف أذهان املستهلكني من أجل بناء صورة ذهنية قوية وخلق قيمة لعالمتها،  

اتصالية أخرى مستقلة عن املؤسسة وذات مصداقية وموثوقية عالية عند املستهلكيني واملتمثلة يف الكلمة املنطوقة، حيث 
وجتميع املعلومات عن   ئية للمستهلكني بداية من إدراكهم للعالمات التجارية  أثبتت أتثريها القوي على القرارات الشرا

مع بداايت   فمع انفتاح اجلزائر للتجارة اخلارجيةالبدائل املتاحة إىل غاية تقيماهتم ما بعد الشراء وجتريب العالمات،  
اجلديدة ولوجها    األلفية  االلكرتونيةلوبداية  لعام    لتجارة  األخري  الربع  من   2017يف  العديد  دخول  هذا يف  ساهم 

 . يف القطاعات ذات املنتجات اليت تتميز بقصر دورة حياهتا وأسعارها تكون يف املتناولالعالمات األجنبية خصوصا 

 ناء عالمات ب  وذلك  اجلديدة ابلرتكيز على القيم غري امللموسة والعاطفية  نافسةة املمواكب  ات اجلزائريةساملؤسمما ألزم  
كثر الوسائل ابالعتماد على أ  لق متوقع مميز يف قطاعاهتاختو ، حتقق حصة سوقية  لعالمات األجنبيةا  تواجه  قوية  جتارية 

واالهتمام ، ولعل أبرز القطاعات اليت تشهد حركة كبرية يف التنافس بني العالمات  اجلزائري  االتصالية أتثريا على املستهلك
قطاع اهلواتف الذكية وذلك للعالمات األجنبية العاملية اليت تتواجد ابلسوق اجلزائري ابإلضافة إىل دخول بعض   الكبري

، لقطاع والذي يعترب جد جذاب ومعدل النمو فيه كبري يغري على االستثمار فيهاملؤسسات اجلزائرية لتنافس يف هذا ا
بلغ عد  اجلزائريحيث  ي  ن و د  الذكية حوايل    ن دمو خستالذين  وهو مرشح   2020م  لعا   مليون مستهلك  39اهلواتف 

، وهبذا تسعى درساتنا هذه إىل اختبار أثر (2020)سلطة ضبط الربيد واملواصالت،    2021لالرتفاع مع هناية عام  
الكلمة املنطوقة عن هواتف العالمات األجنبية واحمللية على قيمتها عند املستهلكيني اجلزائريني، ودراسة أتثري الصورة 

 صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال التايل: ، وبناء على ما سبق مبكننا  على هذه العالقةلعالمة  لالذهنية املدركة 
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ما مدى أتثري الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها املدركة 
 ؟ عند املستهلك اجلزائري

الدراسة لإلجابة على  ولغرض اإلملام مبختلف جوانب هذه اإلشكالية ومعاجلتها بطريقة مناسبة، تسعى هذه 
 األسئلة الفرعية التالية: 

 ماذا نقصد ابلصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية؟ وما هي أهم املفاهيم املرتبطة هبا؟  -
 أبعادها اليت ترتكز عليها؟ماذا نقصد ابلكلمة املنطوقة؟ وما هي   -
 ماذا نقصد ابلقيمة املدركة للعالمة التجارية؟ وما هي أهم مناذج بنائها وأبعادها احملددة هلا؟ -
لعالمة األجنبية واحمللية عند ل  القيمة املدركة لدى املستهلك اجلزائري هل تؤثر الكلمة املنطوقة أببعادها اخلمس على    - 

 (؟ 0.05مستوى معنوية )
ت  - األجنبيةال  ؤثرهل  للعالمة  الذهنية  املنطوقة ع  العالقة بنيعلى    (Condor)  واحمللية  (Xiaomi)  صورة   نهاالكلمة 
 ؟ثريا(؟ وما هو البعد األكثر أت0.05القيمة املدركة للعالمتني عند املستهلك اجلزائري عند مستوى معنوية )و 
نطوقة عن العالمتني حمل الدراسة بني الكلمة امل  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية    هل توجد فروق  -

 بداللة املتغريات الدميوغرافية؟
بني القيمة املدركة للعالمتني حمل الدراسة بداللة   0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية    هل توجد فروق  -

 املتغريات الدميوغرافية؟ 
املدركة للعالمتني حمل الدراسة  ةالصورة الذهنيبني  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   هل توجد فروق -

 بداللة املتغريات الدميوغرافية؟
 . فرضيات الدراسة: 2

وقصد اإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة احلالية واألسئلة الفرعية املنبثقة منه، ابإلضافة إىل االعتماد على 
أولية، حيث ستخترب فيما بعد وذلك   كإجابةالدراسات السابقة يف صياغة الفرضيات والين جتيب عن هذه األسئلة  

 قطاع اهلواتف الذكية على النحو التايل:   يف   (Condor)و  (Xiaomi)ابلنسبة للعالمتني حمل الدراسة  

للكلمة املنطوقة على   0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية    :(H.1)الفرضية الرئيسية األوىل  
 ؛لدى املستهلك اجلزائري  0.05القيمة املدركة للعالمة التجارية عند مستوى معنوية  

هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على   :(H.2)الفرضية الرئيسية الثانية  
 ؛ 0.05العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم عند مستوى معنوية  

د العينة حول الكلمة املنطوقة توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفرا  :(H.3)الفرضية الرئيسية الثالثة  
 ؛ 0.05تعزى للمتغريات الدميوغرافية عند مستوى معنوية  
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توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول القيمة املدركة   :(H.4)الفرضية الرئيسية الرابعة  
 ؛ 0.05للعالمة التجارية تعزى للمتغريات الدميوغرافية عند مستوى معنوية  

 الصورة الذهنية توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول    :(H.5)  امسة الفرضية الرئيسية اخل
 . 0.05املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغريات الدميوغرافية عند مستوى معنوية  

 أسباب إختيار املوضوع: .  3
 ويرجع اختيار املوضوع ااحلايل لدراستنا هذه جلملة من األسباب ميكن اجيازها فيما يلي: 

جراء انفتاح األسواق اجلزائرية مبختلف قطاعاهتا على املؤسسات العاملية والعالمات التجارية الكبرية، ابإلضافة إىل -
للتجارة وولوجها شيئا فشيئا يف التجارة االلكرتونية بسن قواعد وقوانني  للمنظمة العاملية    مام  ضنلإلية  جلزائر ا  الدولة  عمل

املؤسسات   عل تعرتف هبا وتنظمها مما يشجع كبار املؤسسات والعالمات الدخول واالستثمار يف األسواق اجلزائرية، مما جي 
ممكن من خالهلا أن تبين املؤسسات لبحث عن الكيفة اليت  ل  باحث افسة القوية، مما دفع النوالعالمات احمللية أمام امل

 ؛عند املستهلك اجلزائري  مميز  ذهين وحتقق متوقع    قوية احمللية عالمتها بطرق  
أبن الوسائل االتصالية غري الرمسية واخلارجة عن نفوذ املؤسسة ستكون مستقبل التسويق، وأن هلا نفس   باحثقناعة ال  -

الرمسية اليت تعتمد عليها املؤسسة وتدخ ل ضمن اسرتاتيجيتها التسويقية ، وذلك ألهنا األمهية مع الوسائل االتصالية 
 تساهم بشكل كبري يف التأثري على املستهلك اجلزائري وعملية تبنيه للمنتجات والعالمات التجارية وتقييمها؛ 

للفت انتباه العالمات احمللية خاصة مبدى أمهية اتصاالت الكلمة املنطوقة وأتثرياهتا يف بناء العالمات  باحثحماولة ال -
من خالل العمل على قياسها وادارهتا الستغالهلا أحسن استغالل وتبنيها    التأثري على القرارات الشرائية للمستهلكنيو 

 يف اسرتاتيجيتها التسويقية لتحسن صورهتا وتعظيم قيمتها؛
مها وتبنيها يف دراسة أهم أبعاد الكلمة املنطوقة وقياس أكثرها أتثريا على املستهلك اجلزائري لتدعي  باحث حماولة ال  -

 حالة كانت إجيابية أو لتطويقها وحتويلها إن كانت سلبية تضر مصاحل العالمة احمللية؛ 
 . أهداف الدراسة: 4

وانطالقا من اهلدف الرئيسي للدراسة احلالية واملتمثل يف معرفة مدى أتثري الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 
 األجنبية    اجلزائري مع عمل مقارنة بني العالمة  على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها املدركة عند املستهلك

(Xiaomi)   احمللية  عالمةالو (Condor) هتدف الدراسة احلالية أيضا إىل: يف قطاع اهلواتف الذكية ، 
تسليط الضوء على موضوع ابلغ األمهية يف التسويق واملتمثل يف الكلمة املنطوقة، حيث يشهد هذا املوضوع ندرة يف   -

 النظري والعلمي، وهو ما سنحاول دراسته؛  دراسته وأتصيله
تسليط الضوء أيضا على مواضيع ابلغي األمهية ومها الصورة الذهنية املدركة واملفاهيم املرتبطة هبا من هوية العالمة   -

 ؛ ادراكهاوشخصيتها ابإلضافة إىل موضوع  قيمة العالمة التجارية واألبعاد األساسية اليت يرتكز عليها املستهلك يف  
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تسليط الضوء على األمهية الكبرية للكلمة املنطوقة يف التأثري على ادراك املستهلكني لقيمة العالمة احمللية واألجنبية   - 
 ها، ابإلضافة إىل حتديد أكثر أبعاد الكلمة يف الـتأثري على القيمة ابلنسبة لكل عالمة؛ واملقارنة بين

عند املستهلك اجلزائري واملقارنة مة التجارية يف تعديل أثر الكلمة على قيمتها  ظهار دور الصورة الذهنية املدركة للعالإ
 بني العالمتني، وحتديد أكثر بعد تعديال للعالقة؛ 

األجنبية  سواء للعالمة بقياس قيمة العالمة عند املستهلك اجلزائري ومعرفة أي األبعاد أكثرهم إدراكا  باحث حماولة ال - 
 ومقارنتها مع العالمة األجنبية لالستفادة منها؛، لفهم الكيفية اليت تبىن هبا قيمة العالمة واحمللية

فهم كيف للصورة املدركة للعالمة أن تعدل من أتثري الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة هلذه العالمة،   حث باحماولة ال  -
أي حماولة فهم والوقوف على أمهية صورة العالمة وهل املستهلك اجلزائري سيتأثر ابلكمة املنطوقة عن العالمة اليت ميتلك 

 تعدل من الكلمة املنطوقة سواء ابالجياب أو ابلسلب يف الـتأثري.   صورة عنها من قبل وهل هذه الصورة
تقدمي مجلة من النتائج واالقرتاحات للمؤسسات والعالمات بصفة عامة وللعالمات احمللية بصفة خاصة بشأن أمهية   -   

ماهتم التجارية وادراكها من قبل املستهلك اجلزائري، وذلك من أجل قياسها، وإدارهتا الكلمة املنطوقة على بناء عال 
 لالستفادة منها ومن مزاايها، حتسني صورهتا وتعظيم قيمتها؛ 

تقدمي صورة شاملة على قطاع اهلواتف الذكية يف اجلزائر من خالل تقدمي أهم العالمات املنافسة الكربى األحنبية   - 
لقيمة العالمات وإظهار األثر الكبري للكلمة املنطوقة اخلارجة عن نفوذ املؤسسة واحمللية، مع اظهار كيفية ادراك املستهلك  

 يف هذا القطاع. 

 أمهية الدراسة:   -5

 تستمد هذه الدراسة أمهيتها من اجلانبني العلمي والعملي كما يلي: 

 األمهية العلمية للدراسة: 

 أهنا:  تستمد الدراسة احلالية مهيتها العلمية من
الكلمة   - واملتمثلة يف  املؤسسة  نفوذ  واخلارجة عن  الرمسية  االتصاالت غري  مبعاجلة  التسويق  أدبيات  إثراء  تساهم يف 

وحتديد كيفية قياسها واألبعاد اليت تشكلها  املنطوقة، إببراز األمهية الكبرية اليت تلعبها يف التأثري على العالمات التجارية 
 وحتديد املفاهيم املرتبطة والقرية منها؛

اليت و   األجنبية  مسامهة هذه لدراسة يف توضيح أبعاد الكلمة املنطوقة من خالل التطرق للعديد من الدراسات السابقة  -
قمنا   بنائها، حيث  ثقافات حمتلفة،   شتقاق ابتناولت مناذج  األبعاد من دراساهتم هلا يف قطاعات  أن   هذه  خصوصا 

 قليلة سواء يف اجلزائر أو عربيا؛الدراسات يف هذا املوضوع  
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الدراسة يف حتديد مفهوم للصورة الذهنية للعالمة التجارية وتوضيح للمفاهيم القريبة منها كهوية العالمة   تساهم هذه-
 عاد املشكلة للصورة الذهنية للعالمة التجارية؛ وشخصيتها، مع حتديد ألهم األب

كما تساهم هذه الدراسة يف التعرض ملفهوم قيمة العالمة من مناظريه خمتلفة مع حتديد أهم وأشهر النماذح اليت تقيسه   -
 ذه القيمة. عند املستهلك وتصنيفها مبعايري حمددة، بعدها اخلروج أببعاده الرئيسية اليت يرتكز عليها املستهلك الدراك ه 

 األمهية العملية للدراسة: 
حصر للعالمات الرائدة )من عالمات أجنبية وعالمات حملية( امليداين والعملي على  نبها  مسامهة هذه الدراسة يف جا  -

إظهار وزن هذا القطاع وتبيني جاذبيته للمؤسسات احمللية من حماولة  اليت تنشط يف سوق اجلزائري للهواتف الذكية، و 
 أجل االستثمار فيه؛ 

املقارنة بني العالمة احمللية واألجنبية الظهار أكثر األبعاد على  عمل  الو أبعاد الكلمة املنطوقة ميدانيا  توضيح  املسامهة يف    -
أتثريا وأي األبعاد ضعفا، الستغالل األول وتصحيح االخر وذلك هبدف االستفادة القصوى من مزااي االتصاالت اجملانية 

 غري رمسية؛
وحتسني عالمتها،   أي عالمة من العالمتني حمل الدراسة وفقت يف إيصال هويتهاح  يتوضمسامهة هذه الدراسة أيضا يف    -

أي من العالمتني جنحت يف بناء وتعظيم قيمتها مع حتديد هذا املدى لكل بعد من أبعاد ح يتوضم أيضا يف  تساهكما  
 القيمة.

 حدود الدراسة:   -6
 املفاهيمية، املكانية واحلدود الزمنية كما يلي:تتمثل حدود الدراسة احلالية يف كل من احلدود  

 املدركة للعالمة  كل ما يتعلق بدراستنا احلالية ومتغرياهتا لدراسة أثر الصورة الذهنية  مجع : تتمثل يف  احلدود املفاهيمية
الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها، من خالل التطرق ملفهوم العالمة، مفهوم الصورة الذهنية،   العالقة بني   على   التجارية

ة املنطوقة، تسويق فريوسي، اهلوية، الشخصية، قيمة العالمة، الكلمة املنطوقة، الكلمة املنطوقة االلكرتونية، تسويق الكلم
 تسويق ابلضجيج؛ 

 الباحث   والية مع الرتكيز على والية سطيف ابعتبارها مقر إقامة  58تتمثل يف كل الرتاب الوطين بـ    احلدود املكانية:
 ؛ وفيها حركة جتارية كبرية  وعلى مدينة العلمة ابعتبارها قطبا اقتصاداي

إىل غاية شهر أوت   2020امليدانية مقتصرة على الفرتة بني شهر ديسمرب    احلدود الزمانية للدراسة  احلدود الزمانية:
2021 . 
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 . منهج الدراسة واألدوات املستخدمة: 7
منهج دراسة مناسب   اختيار  وجب ،  بطريقة صحيحة وعلمية  الغرض اإلجابة على تساؤالت الدراسة واختبار فرضياهت

ابعتباره يركز بشكل عام على قياس الواقع االجتماعي مت االعتماد على املنهج الكمي  حيث  ،  يتوافق مع طبيعتها وأهدافها
مبوضوعية حتديده  ميكن  واقع  أهنا  على  للدراسة  النظر  خالل  حيث من  املنهحيتوي    ،  أربعة هذا  على  أنواع   ج 

(Sukamolson, 2007)    املسحي االرتباطي  (Survey research)البحث  البحث   ،(Correlational research) ،
التجرييب  الب املقارن    (Empirical research)حث  السبيب  مت ،  (Causal-comparative research)والبحث  ولقد 

مجع البياانت على    األول   مد حيث يعت  إضافة إىل البحث التجرييب،   االعتماد على البحث املسحي والبحث االرتباطي
ختبار الفرضيات املوضوعة من خالل فحص العالقة اب  يقوم  أما النوع الثاين )االرتباطي(حوله وحتليلها لغرض قياسه،  

أما البحث التجرييب ،  ريات الدراسة واليت تكون قابلة للقياس عن طريق حتليل البياانت بطرق واختبارات إحصائيةبني متغ 
جت أولية  دراسة  التجاريةمن خالل عمل  والعالمات  الدراسة  قطاع  ليكرت   ولقد،  ريبية الختيار  مقياس  استخدام  مت 

ام الربانمج ( عبارة موزعة على أربع حماور، يف حني مت معاجلة البياانت ابستخد 53، وقد تضمن االستبيان )اخلماسي
 ، من أجل اختبار الفرضيات واالجابة عن تساؤالت الدراسة. (Spss 26)االحصائي  

 . الدراسات السابقة: 8
التجارية   وعالمته   املنتج   منشأ  بلد   حنو   اإلجتاهات   أتثري  دراسة "أطروحة دكتوراه ل جماهدي فاتح، حتت عنوان:    - 

 ، "اإللكرتونية واملشروابت   للمنتجات  ميدانية  دراسة-واحمللية  األجنبية  للمنتجات  اجلزائري  املستهلك  تقييم  على
وقد هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء على اجتاهات املستهلك اجلزائري بلد ،  اجلزائر  ،3  جامعة اجلزائر،  2011عام  

لية واألجنبية ابالعتماد على منشأ املنتج وعالمته التجارية، ابإلضافة إىل كيفية تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات احمل
العالمة واملنتج وقياس االجتاهات   د على جمموعة من املتغريات السلوكية يف إدراك العالمة ماهذه االجتاهات، حيث مت االعت 

ية الشرائية، حيث مت تطبيقها على قطاع االلكرتونيات واملشروابت يف اجلزائر وعلى بشأه ومتغري النسنحنو املنتج وبلد م
جتاه بلد منشأ املنتج ( مفردة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن اجتاه املستهلك اجلزائري  1500عينة قدر حجمها ) 

 وعالمته التجارية تؤثر بشكل كبري على تقييمه هلذه املنتجات وابلتايل يؤثر على نيته يف شرائها. 
لـ    -  Facebook and Twitter in the context of customer-based) بعنوان   (Parganas)أطروحة دكتوراه 

brand equity Analyzing Liverpool FC’s posts and comparing the perceptions of UK and 

Greek fan clubs)   جبامعة    2015عام(Heriot-Watt University)، وقد تطرقت هذه الدراسة للكلمة املنطوقة
االجتماعي وكيفية أتثريها على صورة وقيمة عالمة األندية الرايضية، حيث مت تطبيق هذه االلكرتونية عرب مواقع التواصل  

 ن الدراسة على اندي ليفربول اإلجنليزي بتصميم استبيان وتوزيعه على عني الدراسة، وقد توصلت نتائج هذه الدراسىة أب 
تؤثر بشكل كبري على صورة   (Facebook ; Twitter)لكرتونية على منصات التواصل االجتماعي  الكلمة املنطوقة اال 

النادي الرايضي وكيفية ادراك املستهلكني لعالمته كما أكدت أبن الكلمة املنطوقة عرب منصات التواصل االجتماعي 
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يرتكز على  للعالمة  الذهنية  الصورة  بناء  أن  إىل  أو ابلسلب، ابإلضافة  للعالمة سواء ابإلجياب  املدركة  الصورة  تعزز 
وجود عالقة إجيابية بني استخدام صائص امللموسة وغري امللموسة للمنتج، كما توصلت أيضا نتائج الدراسة  السمات واخل

التواصل االجتماعي وعائدات أندية كرة القدم احملرتفة سواء من خالل أتثري مسات العالمة التجارية على سلوك   منصات 
 شراء املستهلك الرايضي أو من خالل زايدة قيمة الرعاية. 

 التجارية   للعالمة  الذهنية  الصورة   بناء  اسرتاتيجيات  أتثري  دراسةأطروحة دكتوراه حلاج نعاس كوثر، حتت عنوان: " -

عام ،   (Samsung)و  (Condor)  عالميت  بني   مقارنة  دراسة-اجلزائري  املستهلك  لدى  هلا  املدركة   الصورة   على 
قياس مدى أتثري أبعاد اسرتاتيجيات بناء الصورة الذهنية ئر، وهدفت هذه لدراسة إىل  جامعة الشلف، اجلزا  ،2017

للعالمة التجارية على إدراكها لدى املستهلك اجلزائري ومقارنة بني العالمة األجنبية واحمللية، وذلك ابالعتماد على عينة 
أن أبعاد بناء ( مفردة مت مجع البياانت منها عن طريق استبيان، وقد توصلت نتائج الدراسة إىل  1500بلغ حجمها ) 

الكلية هلا عند املستهلك  الدراسة أتثر على الصورة املدركة  الذهنية اليت تعتمدها املؤسسات حمل  اسرتاتيجية الصورة 
أيضا إىل ، كما توصلت أيضا  اجلزائري وختتلف أبعاد االسرتاتيجية يف ادراك الصورة ابختالف العالمتني حمل الدراسة

التجارية جمتمعة على سلوك اجملتمع اجلزائري   ألبعاد اسرتاتيجية بناء الصورة الذهنية للعالمة وجود أتثري ذو داللة إحصائية  
على سلوك املستهلك اجلزائري حنوها   )املعريف والعاطفي)حنوها، إضافة إىل وجود أتثري إجيايب ألبعاد الصورة املدركة  

كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية   كما  والراجع ابلدرجة األوىل إىل البعد العاطفي نسبة للعالمتني
يف حني وجدت (Samsung) ة  يف إدراكات املستهلك اجلزائري لصورةالعالمة تعزى للخصائص الدميغرافية ابلنسبة لعالم

وجود فروقات إحصائية ابإلضافة إىل  تعزى لكل من السن، املستوى التعليمي والدخل     (Condor)  فروق ابلنسبة لعالمة
الذهنية للعالمتني التجاريتني والصورة املدركة هلا لدى املستهلك اجلزائري تعزى لكل   بني أبعاد اسرتاتيجية بناء الصورة

 ك(. اطفي، السلو املؤسسة، اجملال، البعد املعريف والع املزااي غري املرتبط ابملنتج،)من  
"إستخدام عناصر املزيج االتصايل التسويقي كأداة لبماء رأس مال العالمة أطروحة الدكتوراه لـمرابط هشام بعنوان    -

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 2019عام    "-دراسة ميدانية على بعض العالمات التجارية-التجارية  
، اجلزائر، حيث متحور اهلدف ألساسي هلذه الدراسة حول أهم املتغريات االتصالية الرمسية - 1-التسيري، جامعة سطيف  

تحديد ، وذلك بللمؤسسة واليت تؤثر على بناء رأس مال العالمة من جانب تسويقي )القيمة املدركة للعالمة التجارية(
وحصر ألهم عناصر املزيج التسويقي للمؤسسات )اإلعالن، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات، التسويق املباشر والعالات  
ادراك املستهلك اجلزائري هلذه  العامة( وتطبيقها يف قطاع االلكرتونيات ابجلزائر حيث مت االعتماد على قياس مدى 

ياس التأثري لكل عنصر من عناصر املزيج االتصايل الرمسي للمؤسسة على العناصر وما مدى ادراكه لقيمة العالمة وق
( مفردة، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إىل أن عناصر املزيج االتصايل 734القيمة، وذلك على عينة بلغ حجمها ) 

تجارية وختتلف نسبة الرمسي املعتمد من قبل املؤسسات سواء األجنبية أو احمللية تؤثر على ادراك املستهلكني لقيمتها ال
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للعالمات أتثري كل عنصر ابختالف   املدركة  القيمة  اإلعالن كان األكثر أتثريا على  التجارية، إال أن عنصر  العالمة 
 التجارية حمل الدراسة. 

لـ    - -Examining the relationships between e)بعنوان    (Sun, Gonzalez-Jimenez & Wang)مقال 

WOM, consumer ethnocentrism and brand equity)    حيث هدفت هذه الدراسة لدراسة 2019عام ،
العالقة بني الكلمة املنطوقة االلكرتونية، عرقية املستهلك وقيمة العالمة التجارية، حيث مت تطبيق هذه الدراسة على 

عد السلب، ومقارنتها مع بة االلكرتونية ببعد االجياب و قطاع اهلواتف الذكية يف الصني، ومت حتديد ابعاد الكلمة املنطوق
تعزز  والسلبية  اإلجيابية  املنطوقة  الكلمة  أن  إىل  الدراسة  نتائج  توصلت  وقد  الصينية،  والعالمات  األجنبية  العالمات 

نبية واحمللية(، وتضعف على التوايل لعرقية املستهلك وادراكه لقيمة العالمة التجارية ابختالف العالمات التجارية )األج
العالمة إجيابية وقوي وال ختتلف ابختالف  قيمة  املنطوقة اإلجيابية على  الكلمة  نتائج دراسته أن أتثري  كما أظهرت 

أن التمركز العرقي يف نتائج الدراسة  ومن املثري لالهتمام  العالمات التجارية سواء حملية أو أجنبية عند املستهلك الصيين،  
العالمات   قيمة، ولكن ليس هلا أتثري سليب على  ليةلعالمة احملالقيمة املدركة ل  له أتثري إجيايب على  الصيين  لدى املستهلك

 التجارية األجنبية.

لـ   بعنوان   (Deli Yang, Mahmut Sonmez, Mario Gonzalez, Yi Liu, Carol Y, Yoder)مقال 
(Consumer‑based brand equity and consumer‑based brand performance: evidence from 

smartphone brands in the USA)    العالمة ،  2019عام قيمة  تناول موضوع  الدراسة على  وقد ركزت هذه 
التجارية من منظور املستهلك ومدى مسامهتها يف تعزيز املركز التنافسي للمؤسسة ومت تطبيق هذه الدراسة يف قطاع 

، حيث يف البداية مت (Samsung)و  (Apple)ملتحدة األمريكية مع املقارنة بني العالمتني  اهلواتف الذكية يف الوالايت ا
حتديد أبعاد القيمة املدركة من منظور املستهلك وما مدى مسامهتها يف تعزيز املركز التنافسي أمااملرحلة الثانية فكانت 

جة ابملعادالت ذالفرضيات ابالعتماد على هيكل النمفيما بينها، ومت اختبار    هبدف دراسة العالقات الطردية بني األبعاد 
حيث توصلت الدراسة عاما(،    35و  18( مفردة ترتاوح أعمارهم ما بني )1670البنائية مع اختيار عينة ميسرة قدرها ) 

ا عالقة إىل أن قيمة العالمة من وجهة نظر املستهلك هلا دور كبري يف تعزيز املركز التنافسي للعالمة وأن أبعاد القيمة هل
 وطيدة فيما بينها.

بعنوان   (Chikita Fatimasokasari, Supradita Surpiko, Hapsoro Darpito, Dwi Hari Laksana)مقال لـ    -
(Brand Image As A Midiation of Electronic Word of Mouth On Purchasing Intention of 

Laneige)    الذهنية للمنتج  2020عام الدراسة على دراسة أتثري الصورة  كمتغري   (Laneige)، وقد اعتمدت هذه 
فرد مت مجع املعلومات منهم   100وسيط على أتثري الكلمة املنطوقة على نية الشراء، وقد مت االعتماد على عينة من  

لة االحندار وحتليل املسار توصلت الدراسة جلملة بتصميم استبيان حيتوي على حماور ومتغريات الدراسة وابستخدام معاد
لصورة اهلا أتثري كبري وإجيايب على صورة العالمة التجارية ونية الشراء. كما أن  ج مفادها أن الكلمة املنطوقة  من املنت
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اإللكرتونية على   ةاملنطوق  على نية الشراء وهلا دور مباشر كوسيط يف أتثري الكلمة  ةجيابيإب وبقوة  العالمة التجارية أتثري  
 . نية الشراء  وأيضا تؤثر على  صورة العالمة التجارية وعلى   ،نية الشراء ملنتج لينيج

 . مسامهة الدراسة احلالية: 9
من خالل االطالع على عدد معترب ومتنوع من حيث الدراسات اليت تناولت متغري إىل متغرييني من دراستنا احلالية 

حندد اختالف دراستنا هذه عن بعض الدراسات السابقة إضافة إىل الدراسات األجنبية والعربية ويف قطاعات خمتلفة،  
تكون خ واليت  الرمسية  االتصاالت غري  على  ادراك ابلرتكيزان  على  أتثريها  فهم كيفية  وحماولة  املؤسسة  نفوذ  عن  ارجة 

ني لقيمة العالمة والصورة الذهنية ابإلضافة إىل دراسة وإدخال متغري الصورة يف هذه العالقة ملعرفة مدى أتثريه املستهلك
وما ميكن مالحظته من  وهل يقوم بتعزيز أو اضعاف هذه االتصاالت غري الرمسية على ادراك املستهلك لقيمة العالمة،

ذلك هو أن معظمها تناول بعض األبعاد األساسية فقط ملتغريات الدراسة، وهو ما جعل دراستنا هذه ختتلف عن 
سابقتها بدراسة كل أبعاد املتغريات الثالث من متغري الكلمة املنطوقة أببعاده اخلمس، املتغري الصورة الذهنية املدركة 

ة العالمة أببعاد اخلمس حيث مت حتديد أبعاد كل متغري بعرض شامل ألهم وأشهر مناذج أببعاده الثالث و متغري قيم
 وهنا تكمن أهم االختالفات.إضافة إىل دراسة أثر متغري معدل على عالقة املتغري املستقل مع املتغري التابع  بنائها،  

 . خطة وهيكل الدراسة: 10
الدراسة احلالية واختبار الفرضيات املوضوعة حسب منوذج الدراسة   أسئلة وقصد اإلجابة عن  على ضوء مما سبق  

فصول نظرية وفصلني تطبيقيني، وميكن توضيح ما سنتناوله ضمن هذه الفصول   ةاملقرتح، مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالث
 كما يلي: 

، حيث مت عالمة التجارية"اإلطار املفاهيمي للصورة الذهنية املدركة لل "وقد جاء هذا الفصل بعنوان  الفصل األول:
عاريفها مث الوقوف على تالتطرق فيه يف املبحث األول ملفاهيم عامة حول العالمة التجارية من تطوراهتا التارخيية لتحديد  

أمهيتها للوصول إىل اسرتاتيجيات إدارهتا، أما يف املبحث الثاين مت التطرق ملدخل للصورة الذهنية املدركة للعالمة من 
مناذج   ،للوصول إىل مفهومها ابلنسبة للعالمات وحتديد أمهيتها  م التعقيب عن مفهوم الصورة الذهنية بشكل عاخالل  

بنائها وأبعادها، أما املبحث الثالث فقد مت التطرق فيه إىل املفاهيم املرتبطة بصورة العالمة والقريبة منها من هوية العالمة 
 وأبعادها؛  أيضا  ة العالمة والتعقيب عن تعاريفهاإىل شخصي ابإلضافة  بتحديد مفاهيمها ومناذج بنائها

األسس النظرية لبناء "مت ختصيص هذا الفصل ملتغري القيمة املدركة للعالمة التجارية والذي جاء بعنوان    الفصل الثاين:
، منظور وقد مت التطرق فيه ملفاهيم األساسية لقيمة العالمة وفق مناظري خمتلفة )منظور مايل  قيمة العالمة التجارية"

مع التطرق إىل مقدمات قيمة العالمة حيث كان هذا يف املبحث األول،   ،تسويقي ومنظور خمتلط( مع اإلشارة ألمهيتها
اس الذي قام عليه وعلى أساس املنظور سأما املبحث الثاين فكان يفصل وأيصل مناذج قيمة العالمة بتصنيفها حسب األ

ث الثالث فقد مت ختصيصه ألبعاد ح اذج اتصالية ومناذج استشارية، أما املبالذي تطرقت منه من مناذج إدراكية إىل من
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قيمة العالمة وشرحها شرحا مفصال مع التطرق لنماذج كل بعد وتتمثل هذه األبعاد يف الوعي ابلعالمة، االرتباطات 
 الذهنية، اجلودة املدركة، الثقة ابلعالمة والوالء هلا. 

حيث   "االطار النظري للكلمة املنطوقة" صل للكلمة املنطوقة والذي جاء بعنوان  مت ختصيص هذا الف  الفصل الثالث:
مت تناول املفاهيم األساسية للكلمة املنطوقة يف املبحث األول من خالل التطرق لتطورها التارخيي ابإلضافة إىل حتديد 
تعاريفها من وجهات نظر خمتلفة للغوص يف أمهيتها، مستوايهتا والعوامل املؤثرة على نشرها، أما املبحث الثاين فتم التطرق 

ابلكلمة املنطوقة مع اإلشارة للفروقات بينها وبني الكلمة املنطوقة، يف حني املبحث الثالث فيه ألهم املفاهيم املرتبطة  
يف مطلبه األول وألبعاد الكلمة يف مطلبه الثاين مع شرح   الكلمة املنطوقة فكان يلخص أهم وأشهر مناذج بناء وقياس  

 ا والكلمة اإلجيابية والسلبية. ل هذه األبعاد يف حمتوى الكلمة، مصداقيتها، كثافنهثتفصيلي هلا وتتم

متضمنا   توضيح التصميم املنهجي للدراسة امليدانية بتوضيح التصميم النظري للدراسة  على مستواهمت    الفصل الرابع:
 ، كما متت اإلشارة إىل التصميموالتطرق للدراسة األولية  متغريات ومنوذج الدراسة، فرضيات الدراسة ومنهجية الدراسة

ابإلضافة البياانت    خالل توضيح جمتمعها وعينتها، وكذا أساليب قياس املتغريات ومجع بعد ذلك من  العملي للدراسة  
اإلطار التحليلي   عرض  فضال عنساليب التحليل اإلحصائي املستخدمة يف التعامل مع البياانت اليت مت جتميعها،  أل

 ل العالمتني حمل الدراسة؛ حو   للعالمات التجارية قيد الدراسة بتقدمي نظرة عامة 
ثالثة   حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية، من خالل حتليل نتائج الدراسة على من خالله  مت على    الفصل اخلامس:

لنتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة وصدق املقياس املستخدم، يف حني  مراحل، تضمنت أول مرحلة منها عرضا 
، للعالمتني حمل الدراسةختبار فرضيات الدراسة نسبة  اا التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة، و تضمنت املرحلة الثانية منه

للنتائج املتوصل إليها يف الدراسة امليدانية بشكل عام، جميبني بذلك على   ليتم يف املرحلة الثالثة واخلتامية مناقشة تفصيلية
 .إشكالية الدراسة
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  متهيد: 
، أو ليس لديه فكرة (Brand)يف عصران احلايل من الصعب العثور على شخص ال يستخدم العالمة التجارية  

عما حتتويه، ففي هذه املرحلة من التطور البشري يتغلغل هذا املصطلح تقريبا يف مجيع جوانب احلياة واجملتمعات، حيث 
 Clifton et al)يستخدم هذا املصطلح بسهولة ألشخاص، مؤسسات، مرافق، منظمات خريية، فرق رايضية وغريها  

,2009, P. 256)من اهتمام الباحثني ومديري املؤسسات منذ القرن املاضي،   التجارية أتخذ جزء كبري ، مما جعل العالمة ا
وزادت أمهيتها مع زايدة املنافسة مما ساهم يف تطورها وتبلور مفهومها ما جعل الباحثني ومديري املؤسسات يهتمون 

وذلك من خالل العمل على   بتحسني صورهتا والعمل على ترسيخها بطريقة جيدة يف أذهان املستهلكني املستهدفني
تعظيم حماولة بناء هوية قوية هلذه العالمة وايصاهلا للمستهلكني ليتمكنوا من متييزها وتسهيل متوقعها يف أذهاهنم بغية  

 قيمتها السوقية والتسويقية.
كني إضافة وأييت هذا الفصل ليقدم قاعدة مفاهيمية ملفهوم العالمة، تطورها وأمهيتها ابلنسبة للمؤسسة واملستهل

 إىل التطرق ملفهوم الصورة الذهنية املدركة والتأصيل النظري ملفايهمها واملفاهيم القريبة منها. 
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 املبحث األول: مفاهيم عامة حول العالمة التجارية 
تطورا كبريا يف مفهومها واكتسبت أمهية كبرية ابعتبارها أحد أهم مكوانت املنتج   العالمة التجارية   شهدت   ولقد

املنافسة،   املنتجات  وسط  له  تعريف  بطاقة  يف   ألهنا فهي  خاصة  للمؤسسات  االسرتاتيجية  األصول  أهم  أحد  متثل 
، اجلودة واألداء  القطاعات ذات االستهالك الواسع، أين تكون املنتجات ذات مستوى متقارب من انحية األشكال

(Lambin et al, 2008) ،وعليه سنتطرق يف هذا املبحث إىل التطور التارخيي للعالمة التجارية، أهم تعاريفها، مكوانهتا ،
 أمهيتها وجماالت تطبيقها. 

 مفهوم العالمة التجارية املطلب األول:  
أو العالمة التجارية )وسم، حرق( قدميا يف العصور البدائية من قبل رجال القبائل   (Brand)استخدم مصطلح  

لوسم وكي الثروات احليوانية لتبيني ملكيتها، فمنذ القدم والعالمات التجارية ما تزال من الوسائل اليت بواسطتها مييز 
 قرون،   ولعدة   التجارية   العالمة د مت استخدام  ولق  ،(Ryder, 2006, P1)  مالكوا املاشية حيواانهتم عن طريق الوسم واحلرق

 . (Keller, 2008, P. 2) اآلخرين  املنتجنيسلع    عن   معني منتج سلع   لتمييز كوسيلة
فمصطلح العالمة التجارية ظهر منذ ظهور أول االستخدامات والنشاطات البشرية وبدأ يف التطور إىل غاية يومنا 

و  قدرة    (Aaker)يري  هذا،  على  التنافس  سيتم  التجارية، حيث  العالمات  معارك  هي  القادمة  التسويق  معارك  أبن 
العالمات التجارية على البقاء، حيث يتعامل املستثمرون اآلن مع العالمة التجارية كأحد أهم األصول غري امللموسة 

مؤسسة من أجل احلصول على ترخيص للمؤسسة، كما أصبحت قيمة العالمة التجارية أهم عوامل القوة التفاوضية لل
 . (Aaker, 1991, P. 09)  لتمثيل هذه املؤسسة أو تلك

 التطور التارخيي للعالمة التجاريةالفرع األول:  
منذ القدم واالنسان البدائي يستعمل الرموز والكتابة والنقش على احلجارة من أجل ابداء رأي أو فكرة أو الداللة 

انتقلت هذه الرموز مع تطور احلضارات والعصور للداللة على املاليك واألمراء وغريها، حيث على أمر ما، ومن مث  
 تطورت هذه الرموز والكتابة لتصل إىل مفهوم العالمة التجارية للداللة على املنتجات. 

القدمية والوسطى:  .1 العصور  التجارية يف  القدم عالمات ورموز يف خمتلف   العالمة  منذ  االنسان  استعمل 
حيث لوحظ وجود عالمات جتارية على قطع اخلزف الصينية، وجرات طني يواننية   ،الشياء اليت كان يتعامل هبا قدمياا

قبل   جتارية،  (Jackson, 2003, P. 51)م  1300ورومانية  عالمة  اللغة   (Brand)  تعترب كلمة  من  مشتقة  كلمة 
لتمييز منتجاهتم بوسم )حرق( شعار خاص   الذي كان يستخدم ومعناها الوسم واحلرق    (Brander)اإلسكندانفية القدمية  

هبم على تلك املنتجات، حيث كان التجار واملنتجون اإليطاليون هم األوائل الذين بدئوا عملية متييز منتجاهتم ابلوسم 
م، جيرب 1266كما مت وضع قانون اجنليزي عام  ،  (Riezebos, 2003, P3)عشر ميالدي  ويعود ذلك للقرن الثاين  

اخلبازين وضع عالمات على كل قطعة خبز موجهة للبيع ملراقبة التالعبات يف اوزان القطع ومعرفة من املتسبب، كذلك 
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عالمات الولقد قسمت  ،  (Keller, 2008, P43)احلال ابلنسبة ألصحاب صانعي اجملوهرات ملراقبة نوع  املعادن املستعملة  
، واجملوهراتالتجارية يف العصور الوسطى إىل ثالث أنواع: عالمات التجارية للحرفيني وتتمثل يف عالمات صانعي الفخار  

ات وجودهتا، عالمات املدينة: ويقصد هبا هنا معرفة مدينة منشأ جالعالمات التجارية للنقاابت: وذلك للرقابة على املنت
 . (Riezebos, 2003, P1) اتاملنتج

 العالمة التجارية يف الثورة الصناعية:  .2
شهدت أورواب بصفة خاصة والعامل بصفة عامة ثورة صناعية كبرية هناية القرن الثامن عشر، وما ومع مرور الوقت  

يف   هائلة  وتطورات  واالجتماعية  االقتصادية  اجملاالت  يف  واكتشافات كثرية  اخرتاعات  من  اإلنتاج صاحبها  أساليب 
يف اكتظاظ األسواق ابلسلع واخلدمات بشكل مل يسبق له مثيل، وهو ما دفع ابملنتجني   وغريها، األمر الذي ساهم

للبحث عن طرق جديدة لتصريف املنتجات بكميات كبرية، واستخدام خمتلف األساليب والسياسات ملواجهة املنافسة، 
و استخدام امللصقات اجلدارية واملطوايت االشهارية، إضافة إىل ذلك فكان أول ما جلأو إليه من هذه السياسات ه

من أجل تربير ارتفاع أسعار املنتجات، فكانت العالمة   املؤسسات اإلنتاجية والتوزيعية االهتمام ابلعالمة التجاريةبدأت  
ألشخاص لتمييز منتجاهتم التجارية يف هذه الفرتة أداة دالة على ملكية املنتجات مع اعتماد رموز معينة من طرف ا 

)ديلمي،   هلا  ص.  2017والرتويج  تطور(32،  يف  رئيسية  عوامل  ثالث  أسهمت  ولقد  التجارية  ،  وهي   العالمة 
(Riezebos, 2003, P5) : 

زايدة الكثافة السكانية وميل السكان لتحضر األمر الذي أدى إىل زايدة الطلب على املنتجات وخصوصا املغلفة  •
 ؛ اريةجت واحلاملة لعالمة 

انتاج وفري للمنتجات أسهم بشكل كبري يف توزيع هذه  • النقل وما صاحبه من  التحتية ووسائل  البىن  التحسن يف 
 ؛ املنتجات على نطاق واسع 

 فر املنتجات والعالمات التجارية املعروضة. ت التجارية مما أدى إىل زايدة تو تزايد عدد احملال •
 العالمة التجارية يف العصر احلديث:  .3

شهد العصر احلديث ومع مطلع القرن العشرين ظهور العديد من العالمات التجارية اليت تعترب يف وقتنا احلايل 
وازدادت الوسائل التسويقية املستعملة من قبل املؤسسات وذلك ،  (..,Coca Cola, IBM, Ford)الرائدة يف جماالهتا مثل  

إىل منظورين  (Kapferer)، ولقد تطرق (Riezebos, 2003, P8)الوعي للعالمات التجارية اخلاصة هبا من أجل زايدة 
خمتلفني للعالمة التجارية، احدامها أحدث نقلة جد مهمة يف مفهوم العالمة التجارية، حيث أنه كان هناك منظور خمتلف 

رغب يف شراء منتجات الشكوالتة واملعكرونة من ت  1980اجتاه العالمات التجارية، فلقد كانت املؤسسات قبل عام  
، حيث يربز هذا االختالف نظرة املؤسسات (Buitoni)، و  (KitKat)املنتجني، أما بعد تلك الفرتة فكانت تريد شراء  

 واملستهلكني للعالمة التجارية ويربز أمهيتها، ففي احلالة األوىل كانت املؤسسات ترغب بشراء الطاقة اإلنتاجية أما يف 
ويف ،  (Kapferer, 1997, P. 23)الفرتة اليت بعدها كانت ترغب يف شراء مكان ومتوقع يف ذهن املستهلكني ملنتجاهتا  
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النصف الثاين من الثمانينات جذبت العالمة التجارية املهتمني ابلتسويق هلا ابعتبارها من األصول اهلامة يف املؤسسات، 
 ,Riezebos, 2003)  قيمة العالمة التجارية   (Brand Equity)  وية يتمثل يف وظهرت مصلطلح أعمق للعالمة التجارية الق 

P. 16). 
 تعريف العالمة التجارية الفرع الثاين:  

كبري للباحثني واملديرين الرتكيز  الورغم التاريخ الثري للعالمة التجارية واالستخدام الالحمدود ملصطلح العالمة و 
لك لتطور مفهوم العالمة التجارية ذشائكا وفيه تضارب كبري بني أراء الباحثني، ويرجع  عليه إال أن حتديد مفهومها كان  

مبعاين   مأل هذا املفهوممما يلزم دائما  ت اخلارجية  اوأتثره ابلتغري ابستمرار مع التطورات االقتصادية احلاصلة يف عاملنا هذا  
بعض التعاريف اليت تناولت العالمة التجارية من وجهات نظر خمتلفة   فيما يلي  وسنعرض،  (Rudaya, 2009)ة  جديد

 يتماشى مع قيم ومعاين العالمة التجارية. عصري  و تعريف شامل    لتحديد
، فهي على أهنا شيء ال وجود له يف العامل احلقيقي وإمنا منشات عقلية يف أذهان املستهلكني  فقد مت تعريفها 

الكاملة للمستهلك وتصوره لشيء ما   التجارب   De)  عرض ويف نفس السياق  ،  (Gregory et al, 1997)جمموعة 

Chernatony, 1998)   جمموعة من التصورات واألفكار يف ذهن املستهلكنيعلى أهنا  مفهومه للعالمة التجارية. 
على أهنا كل ما يتبادر يف ذهن املستهلك بشأن منتج   (D'Alessandro et al, 2001, P. 204)يف حني عرفها  

فهي متثيالت عقلية خمزنة يف ذاكرة أصحاب املصلحة واليت تؤدي إىل وظائف التعريف، ما أو عندما يرى شعاره أو امسه،  
 . (Kononenko, 2021)التمييز والتأثري على سلوك املستهلك يف اختياراته للمنتجات 

العالمة التجارية على أهنا االسم، احلرف، الرمز، التصميم أو مزيج  (AMA)تعرف اجلمعية األمريكية للتسويق و 
مكون من هذه العناصر حيث ميكن أن حتدد هوية السلعة أو اخلدمة ألحد البائعني أو جمموعة من البائعني واليت متيزه 

على أهنا اسم يؤثر على   (Kapferer, 2008)كما عرفها  ،  (Kotler et al, 2012)ومتيز منتجاته عن ابقي املنافسني  
االخرين  املنافسني  ابقي  عن  منتجاهتم  بتمييز  واألشخاص  للمؤسسات  تسمح  رمز  عن  عبارة  وهي  املستهلكني، 

(Demeure, 2008, P. 118)  ، التغليف تصاميم  شعارات،  )مثل  رموز  أو  مميزة  أمساء  أهنا  على  أيضا  تعرف  كما 
ا تقدمي سلعهم وخدماهتم واألشخاص  يستطعون  واملنتجني حيث من خالهلا  التجار  قبل  ابتكرت من  واليت  ملمثلني( 

 . (Samadi et al, 2010)ومتييزها عن ابقي املنافسني  

فرغم االختالفات اليت مت طرحها فيما خيص تعريفات العالمة التجارية لكن من انحية جوهرها ترتبط ارتباطا وثيقا 
تصب كلها على أهنا عالمة مميزة تؤثر يف تنافسية املؤسسة، من خالل متييز املنتجات واملؤسسات عن ببعضها حيث  

ابقي املنافسني ابسخدام عناصرها اليت تتمثل يف االسم، الرمز، الشعار واأللوان، حيث يكون هذا التمييز من خالل 
لسابقة ميكننا أيضا استنتاج عناصر العالمة التجارية، فمن خالل التعاريف ا  ،تثبيت متوقع جيد هلا يف أذهان املستهلكني

فهي حتتوي على مجيع اخلصائص والعناصر املمكنة لتمييز املنتجات ملؤسسة عن أخرى )من اسم، شعار، رمز، ألوان 
تصاميم وغريها(، حيث تعمل هذه العناصر كمحفز نفسي للمستهلكني يثري فيهم ارتباطات ذهنية وعاطفية يف عقلهم، 
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لعالمة تعترب مزيج من العناصر امللموسة وغري ملموسة واليت تشكل صورة شاملة تتطور تدرجييا يف إذهان املستهلكني فا
 املستهدفني بناء على املعلومات الواردة عن تلك العالمة سواء رمسية )مصدرها املؤسسة( أو غري رمسية )كلمة منطوقة(.

التجارية ومعان العالمة  التطورات االقتصادية فلقد تطورت تعريفات  يها ابستمرار وذلك من أجل مواكبة هذه 
 De)والتغريات اخلارجية إضافة إىل تلبية حاجات املستهلكني واليت تتغري ابستمرار هي أيضا نتيجة للخربة املكتسبة  

Chernatony et al, 2004)تجار إىل ، حيث كانت العالمة عبارة عن طريقة بسيطة لتمييز سلع وخدمات املنتجني وال
 أن منت لتصبح ظاهرة صعبة ومعقدة حتمل يف طياهتا معاين وقيم عميقة. 

 املطلب الثاين: مكوانت ووظائف العالمة التجارية 
فمن خالل التطرق لتطور العالمة التجارية وعرض خمتلف وأهم تعاريفها تبني أن للعالمة التجارية مكوانت 

ائفها اليت ختدم هبا املستهلكني واملؤسسة، وسنتطرق يف مطلبنا هذا أساسية تسهم يف حتديد مفهومها إضافة إىل وذ
 .ملكوانت العالمة التجارية ووظائفها

 مكوانت العالمة التجارية الفرع األول: 
متيز  اليت  واملكوانت  األبعاد  من  تتكون من جمموعة متجانسة  أهنا  تبني  للعالمة  السابقة  التعاريف  من خالل 
املؤسسة ومنتجاهتا عن املنافسني وتساهم يف متوقع ذهين جيد عند املستهلكني مما يساهم يف قبول هذه العالمة التجارية 

فإن العالمة التجارية تعترب دليال مرجعيا يف السوق،   (Lewi et al, 2007)وما حتمله من قيم عقالنية وعاطفية، وحسب  
 وهذا يقوم أساسا على قيمها امللموسة وقيمها غري امللموسة. 

وهي الصفات واخلصائص املادية اليت ترتبط ابلعالمة التجارية واليت ميكن   القيم امللموسة للعالمة التجارية: .1
للمقارنة   املستهلك  يستعملها  وتتمثل يف مخسة قياسها، حيث  الشرائي،  القرار  عند  التجارية  العالمات  بني جممل 

 (Lewi et al, 2007, P.P 54-56)عناصر: جودة املنتج، امليزة التنافسية، مكوانت السعر، التوزيع واإلبداع  
على   للحكمتعرب جودة املنتج عن جمموع املنافع اليت تقدمها للمستهلك واليت تعترب مؤشر أويل    جودة املنتج:  •

املنتج وعلى العالمة التجارية بصفة خاصة، حيث يتم تقييم جودة املنتج مبجموعة من املعايري والصفات املوضوعية 
أو  البشري مقدم اخلدمة  العنصر  املستعملة، طول مدة االستعمال، كفاءة  املواد  كألمن يف االستعمال، جودة 

 مواصفات أخرى تعود ابملنفعة على املستهلك؛
التنافسية:  • املؤسسات   امليزة  تفوق  للمستهلكني  ومنافع  قيم  تقدمي  يف  التجارية  العالمة  وامكانيات  قدرة  وهي 

املنافسة، لكن اإلشكال الذي تقع فيه العالمة التجارية هي عدم قدرهتا يف احملافظة على نفس الوترية يف تقدمي 
إرجاع ذلك للمنافسة الشديدة يف أغلب امليادين، إضافة   األفضل وامتالك هذه امليزة التنافسية لفرتة طويلة، وميكن 

 إىل اسرتاتيجيات التقليد وجمهودات البحث، التطوير واإلبداع؛
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وهو القيمة النقدية اليت تتطلب مقابل احلصول على املنتج أو ميثل جمموعة القيم اليت يتبادهلا املستهلكون  السعر: •
نتيجة ا املنافع اليت حيصلون عليها  القرار مقابل  ستعماهلم للمنتج، ويعترب السعر عامال أساسيا وحامسا يف اختاذ 

ألن  املنافسني،  وبني  السوق  يف  للعالمة  والذهين  التسويقي  التموقع  بتحديد  يقوم  حيث  للمستهلك،  الشرائي 
املرتفعة والعكس ابلنسبة ل التجارية املسعرة أبسعار مرتفعة توحي يف ذهن املستهلك ابجلودة  ألسعار العالمات 

 املنخفضة، وينطبق هذا عموما على املنتجات الكمالية فقط؛ 
التوزيع هو تلك العملية اليت تقوم بنقل وتوصيل املنتج والعالمة التجارية للمستهلك، حيث يعترب   مكان التوزيع: •

نواته، إضافة إىل مكان التوزيع نقطة التقاء وتفاعل املستهلك مع العالمة التجارية، فعملية اختيار مكان التوزيع وق
ومهم يف عملية كبري  واضحة للمستهلك يكون هلا دور  طريقة عرض املنتجات والعالمات التجارية ترتك بصمة  

تسويق العالمة التجارية، "مكان التقاء العالمة التجارية واملستهلك"، واختيار نوع ومكان التوزيع والوسطاء وطريقة 
عالمات التجارية، ألهنا ترتجم القيم اليت حتملها العالمة التجارية واليت جيدها البيع وهي عوامل ذو أمهية يف تسويق ال

املستهلك يف أماكن البيع، وعلى هذا جيب على املؤسسة تطوير نقاط التماس بني املستهلك والعالمة التجارية 
 معينة؛ لتتكون خربة لدى املستهلك وترفع بدورها من شهرهتا املؤهلة وقد متنح من خالهلا شخصية  

ال يقتصر اإلبداع فقط على القدرات الشخصية وإمنا يتعدى أيضا على اجملتمع ككل وعلى املؤسسات   اإلبداع: •
واقتصاد األعمال خصوصا يف ظل التطورات املختلفة اليت يشهدها عصران حاليا لذا وجب مواكبتها، وإن درجة 

لمستهلكني وتطوير ما هو موجود، كلها أنشطة متنح اإلبداع تكمن يف تقدمي اجلديد واشباع احلاجات املتزايدة ل
رؤية جديدة للمستهدفني عن العالمة التجارية، فاإلبداع ميكن العالمة التجارية من مواكبة التطورات والتغريات 

 اليت حتدث يف البيئة احمليطة ابملؤسسات وإال فإن العالمة التجارية تندثر وخترج من السوق. 
تعترب القيم غري امللموسة للعالمة التجارية من األصول املهمة املكملة   عالمة التجارية:القيم غري امللموسة لل  .2

دور مهم العالقات  يف اجملتمعات اليت تلعب  يف تكوين العالمة التجارية بعد القيم امللموسة، حيث يكمن دورها الكبري  
 ,Lewi)  الذاتية، الصفات القصصية والصفات الرتابطيةيف تكوينها، وميكن حصر القيم غري امللموسة يف الصفات  

2005, P.P 54-56) 
الذاتية: • التجارية، وتظهر الصفة   الصفة  العالمة  اليت حتتويها  الفريدة واملميزة  املادية واخلصائص  القيم غري  وهي 

المات التجارية املنافسة، الذاتية للعالمة يف خمتلف اإلشارات اليت يربط املستهلك العالمة هبا ومييزها عن ابقي الع
وتسمح خمتلف هذه اإلشارات بتسهيل معرفة العالمة التجارية وتوضيح اجلوانب احلسية هلا لتسهيل ترسيخها يف 

، وتستعمل املؤسسات العديد من املواصفات اليت تستخدمها (Lendrevie et al, 2009, P769)ذهن املستهلكني  
التج العالمة  الذاتية كاسم  و  يف صفاهتا  الصور  )األلوان،  املرئية  اإلشارات  )النغمات(، Logoارية،  السمعية   ،)

 اللمسية )شكل املنتج، التغليف واإلشارات الذوقية والشمية )متيز يف الروائح املنبعثة(؛ 
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وتتمثل هذه الصفة يف القصص واألساطري عن العالمات التجارية، حتكي وتسرد اترخيها واتريخ   الصفة القصصية:  •
شعبها وجمتمعاهتا، وجعلها جذابة للمستهدفني، ألن األفراد يتبعون من له قصة مشوقة ومؤثرة، فكثري من املؤسسات 

، (…Coca cola, Marlboro, Disnep)الرائدة هلا قصص ومواقف سواء يف نشأهتا، أهدافها أو منتجاهتا مثل  
 حتكي قصص جناحها وكفاحها من أجل الوصول إىل ما وصلت عليه اآلن؛ 

 وتتمثل يف خلق روابط اجتماعية شخصية بني العالمة التجارية ومستهلكيها.  الصفة الرتابطية:  •

 وظائف العالمة التجاريةالفرع الثاين:  
 Lambin et)حتديد خمتلف الوظائف اليت تؤديها العالمة التجارية وذلك بوضعها يف عائالت كبرية وهي:  قام  

al, 2008)  ، الوظائف اخلاصة ابلبائع والوظائف اخلاصة مبستهلك املنتجات ذات االستهالك الواسع والوظائف اخلاصة
 مبستهلك املنتجات الصناعية. 

   اخلاصة ابلبائع:وظائف العالمة التجارية   .1
 تقدم العالمة التجارية العديد من الوظائف املهمة للبائع تتمثل يف: 

ميكن للمؤسسة أن تسجل عالمتها التجارية عرب اجلهات املعنية بذلك واليت متنحها حق امللكية   وظيفة احلماية:  •
ة تقليد كانت، وتسمح هلا أبخذ والتصرف، وابلتايل فالعالمة التجارية املسجلة متنح للمؤسسة محاية من أي حماول 

كل اإلجراءات القانونية يف حالة وجود تداول لذلك التقليد، خصوصا لوجود العديد ما اسرتاتيجيات التقليد املكثف 
 يف وقتنا الراهن؛ 

 وتقابلها وظيفة التمييز من وجهة نظر املستهلك، وتعترب من بني أهم الوظائف اليت متنحها العالمة   وظيفة التموقع: •
التجارية للمؤسسة وذلك من خالل منح املؤسسة متوقع مهم بني املنافسني من خالل ابراز مميزاهتا اليت ترتكز عليها 

 للمستهلكني، ويعترب التموقع احلل األمثل ملواجهة املنافسة خصوصا يف األسواق اليت يكثر فيها اإلعالن املقارن؛ 
تعترب االستثمارات طويلة األجل واألنشطة التسويقية من بني أهم األسباب   وظيفة الرمسلة )حتويل إىل رأس املال(: •

اليت تعود ابإلجياب على الصورة الذهنية للعالمة التجارية والرضا لدى املستهلك الناتج عن العالمة التجارية، حيث 
عوائ من  املؤسسة  تستفيد  اليت  املوجودات  بني  من  التجارية(  )العالمة  األخرية  هذه  ميكن تصبح  وابلتايل  دها، 

التنميط أو اسرتاتيجية  استثمارها وجعلها أداة اسرتاتيجية للدخول هبا إىل أسواق جديدة عن طريق اسرتاتيجية 
 .(Armstrong et al, 2010)التكييف  

 وظائف العالمة التجارية اخلاصة مبستهلك املنتجات ذات االستهالك الواسع )املستهلك النهائي(: .2

 الوظائف يف: وتتمثل هذه  



 اإلطار املفاهيمي للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية                                                          الفصل األول

 

9 

تعترب العالمة التجارية عن عقد بني املؤسسة املصنعة واملستهلك، وهذا العقد يقع دائما على   وظيفة الضمان:  •
مسؤولية املصنع، أي أن املؤسسة ملزمة بتقدمي منتجات ذات جودة معينة وبصفة اثبتة، وتزداد درجة الضمان 

التجاري العالمة  شهرة  زادت  للمستهلك كلما  يتحول ابلنسبة  ال  لكي  هبا  تتهاون  أال  يلزمها  مما  للمؤسسة،  ة 
مستهلكيها إىل املؤسسات املنافسة، ومن الناحية القانونية فالعالمة التجارية ختضع للرقابة من قبل الدولة وابلتايل 

مع  تعترب محاية املستهلك وضمان له أما من الناحية التسويقية فهي تعرب عن وعد ابألداء، والذي هو عقد ضمين
 ؛(Kapferer, 2008)املستهلك  

تقوم العالمة التجارية ابإلعالن للمستهلكني املستهدفني عن وجود تشكيلة ذات خصائص   وظيفة االستدالل:  •
من املنافع امللموسة وغري امللموسة، املستهلك يستعمل هذه اخلصائص لتوجيه اختياراته حسب حاجاته وحسب 

التجارية هي عبارة عن إشارة ترسل إىل املستهلك الذي يرغب يف معرفتها من دون مواقف استهالكه، فالعالمة  
بذل جهد كبري، وتلعب الوظيفة االستداللية دور مهم يف رفع شفافية السوق خاصة يف القطاعات اليت تكون فيها 

 العالمات التجارية يف تزايد يف البيئة التنافسية؛ 
مة التجارية عن وسيلة مثلى للمستهلك لتخزين املعلومات واخلصائص عن تعترب العال   وظيفة املمارسة )تسيري(:  •

املنتج يف ذهنه وربطها هبذه العالمة، ألهنا سهلة احلفظ والتذكر، فهي تسمح للمستهلك ابلقيام مبراحل الشراء 
 اء؛خمتصرة وروتينية بدون أدىن جهد ووقت فيكتفي فقط برؤية رمز العالمة أو مساع امسها للقيام ابلشر 

تعترب اسرتاتيجية التمييز من أهم االسرتاتيجيات التسويقية اليت تعتمدها املؤسسات من أجل   وظيفة الشخصنة:  •
التميز يف سوق حمتدم املنافسة وخلق مكانة بني العالمات التجارية األخرى، حيث يفوق هذا التميز خصائص 

صية والعاطفية، حيث االن أصبحت العالمة املنتج )ملموسة وغري ملموسة( إىل اخلصائص االجتماعية، الشخ
التجارية وسيلة للتواصل من خالل جعل املستهلكني يعربون عن ارائهم، قيمهم، شخصيتهم وثقافتهم ومشاركتها 
الباحثون املختصون يف التسويق  مع املستهلكني الذين يتقامسون معهم نفس هذه اآلراء والقيم، حيث يتساءل 

 (Mercedes)لو أن العالمة كانت كائنا حيا، فسيتخيل املستهلكون السيارة من عالمة  ة  وإدارة العالمات التجاري
على شكل إطار انجح يف مؤسسة قوية، حيث ستجذب هذه العالمة التجارية املستهلكني الذين تتطابق طباعهم 

 ؛(Kotler et al, 1999, P. 872)وأشكاهلم مزااي هذه العالمة التجارية  
وتنطبق وظيفة التسلية للعالمة التجارية على اجملتمعات املتقدمة فقط لوصوهلا ملراحل كبرية يف   وظيفة التسلية:  •

حتقيق وتلبية حاجاهتا األساسية بطريقة مثالية، األمر الذي خلق يف هذه اجملتمعات حاجات جديدة ومبتكرة من 
عرفة مصادر جديدة للرضا، وتلعب حاجات املخاطرة، التجديد، املفاجئة والتسلية، وجتربة منتجات جديدة وم 

 العالمة التجارية دورا مهما يف تطوير حاجات هذه اجملتمعات.
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  املراد  املنتج  طبيعة   حسب  خمتلفةوتعترب هذه الوظائف مرتبطة ببعضها البعض، فاملستهلك يبحث عن خصائص  
 يف التجارية  العالمة   وأمهية  دور  رية على التجا  للعالمات   )الوظائف(  املختلفة  املنافعحيث تؤثر    .الشرائية  ووضعيته  شرائه

 : التايل  الشكل  عنه   يعرب  ما  وهذا  وذلك حسب وضعية الشراء  الشراء،  قرار ال  مراحل
 
 

 

 وأمهية العالمة التجارية.(: عالقة وظائف العالمة التجارية مع وضعية الشراء  1.1الشكل رقم )
Source : Dimitriadis. S, le Management de la Marque, organiza d’organizations, 2000. P.61. 

 

  وظائف العالمة التجارية اخلاصة ابملستهلك الصناعي:  .3
ابلنسبة للمستهلك الصناعي ومؤشرا أساسيا يف االختيار، وتلعب العالمة التجارية دورا مهما يف اختاذ القرار  

وتنطبق وظائف العالمة التجارية مبستهلك املنتجات ذات االستهالك الواسع على وظائف العالمة ابلنسبة للمستهلك 
خرية، ومع غياب العناصر العاطفية والتسلية، وميكن ذكر أهم الصناعي مع غلبة للعناصر التحليلية والتقنية يف هذه األ

 وظيفيتني وتتمثالن يف: 

ويقصد هبا الرقابة واملتابعة جلميع األجزاء املكونة للمنتج النهائي للمؤسسة، ففي حالة وجود عطب   وظيفة املتابعة:  •
ؤسسة اليت تقوم برتكيب وتصنيع املنتج أو تصنيع منتج بنوعية رديئة سببه أحد مكوانت املنتج ألويل هنا تستطيع امل

النهائي معرفة عالمة املنتج الذي تسبب يف تدين جودة املنتج النهائي وابلتايل تضمن للمستهلك النهائي أن اخلطأ 
 يعود للمؤسسة املوردة ويسمح هلا هذا ابختاذ اإلجراءات والتدابري لتعويض عن املنتج النهائي ومحاية عالمتها التجارية؛ 

وتكمن أمهية هذه الوظيفة يف تسيري صناعة واختاذ القرارات اجلارية على مستوى املستهلك   يفة تسهيل األداء:وظ •
املستقبل، فالعالمة وظيفتها تسهيل تطلعات املستهلك ألداء املنتج من انحية اجلودة، اإلبداع، التسويق والتغريات  

درك للمركز الشرائي للمستهلك، كما جتدر اإلشارة إىل أن احملتملة، ويعمل هذا األداء على التقليل من اخلطر امل 
العالمة التجارية تؤدي أدوارا فعالة ليس فقط للمؤسسات واملستهلكني وإمنا جلميع أصحاب املصلحة من األطراف 

 املشاركة يف نشاط املؤسسة سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.

وتلعب العالمة التجارية حمورا ورقما مهما يف عملية االختيار عند الشراء إضافة إىل خصائص أخرى تليها وهذا 
اليه يف دراسة   الوصول  )لرادي،    وزمالءه  (Walley)أجراها  ما مت  الزراعية  اجلرارات  يبينه  2016على قطاع  (، كما 

 اجلدول التايل: 
 
 

دور وأمهية العالمة  وظائف العالمة التجارية وضعية الشراء
 التجارية
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 . اخلصائص عند القرار الشرائي الصناعي(: أمهية  1.1جدول رقم )

 ( % املسامهة يف القرار الشرائي ) اخلاصية  الرتبة 
 38.95 العالمة التجارية  1
 25.98 التسعري  2
 14.56 قرب املتعامل  3
 17.9 جودة املنتج 4
 5.61 اخلربة يف التعامل  5

Source : Walley et al, The Importance Of Brand In The Industrial Purchase Decision : A Cas 

Study Of The UK Tractor Market, Journal Of Business & Industrial Marketing, 2007, Vol.22, 

Iss :6. P, 383. 

( %38.95الشرائية للمستهلكني بـ )حيث يوضح اجلدول أن العالمة التجارية حتتل املرتبة األوىل يف التأثري على القرارات  
يليها السعر،مكان التوزيع، جودة املنتج ويف األخري خربة التعامل، وهو ما يؤكد أبن العالمة التجارية أصبحت ركيزة 

 أساسية للمؤسسة وهلا أمهية كبرية من أجل جعل املستهلكني يتبنون منتجاهتا. 
 ت تطبيقها املطلب الثالث: أمهية العالمة التجارية وجماال

مصطلح العالمة التجارية أصبح ركيزة أساسية ألي نشاط يف وقتنا هذا، حيث يتغلغل يف وكما ذكران سابقا أبن 
يستخدم هذا املصطلح ملؤسسات اقتصادية، خريية، رايضية يستخدم أيضا ملرافق لشخصيات ، فمجيع جوانب احلياة

واملنافع والقيم اليت تقدمها سواء للمستهلكني أو للمؤسسة، وسنتناول يف هذا وغريها، وذلك لألمهية الكبرية للعالمة  
 املطلب أمهية العالمة التجارية وجماالت تطبيقها. 

 أمهية العالمة التجاريةالفرع األول:  
لكني، تقدم العالمة التجارية جمموعة من القيم وملنافع اليت تكسبها أمهية كبرية سواء ابلنسبة للمؤسسات أو للمسته

وسوف نستعرض جمموعة من وجهات النظر املتعددة للعديد من الباحثني، حيث سنقسم أمهية العالمة التجارية إىل 
ثالث أقسام رئيسية، األمهية األوىل ستكون من وجهة نظر املستهلك ووجهة النظر الثانية ستكون ابلنسبة للمؤسسة أما 

 وجهة نظر الثالثة ابلنسبة للموزع أو الوسيط.
 أمهية العالمة التجارية ابلنسبة للمؤسسة:  .1

 للعالمة االتجارية ألمهية كبرية للمؤسسة نذكر منها: 
يزاهتا مقارنة عرض ممتعمل على التعريف ابملؤسسة ومنتجاهتا و  وذلك من خالل أهنا التعريف ابملؤسسة ومنتجاهتا:  •

املنافسني و (Keller, 2008, P.9)  مع   بسرعة   إليها   الوصول   من   املستهلك  ومتكني  املنتج  متييز  يف أيضا    تساعد ، 
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 بقبول   حتظى   العالمة التجارية   هذه   كانت   إذا  وخاصة  هلا،   املتشاهبة واملنافسة  املنتجات  من  العديد   بني  من  وبسهولة
 ؛ (332، ص. 2000، )الراوي  ورضى املستهلك

املؤسسة   من   امللكية لكل  وذلك من خالل حفظ حقوق  القانونية:   احلماية   أتمني • املنتج وغالفه.   اسم  وتصميم 
(Keller, 2003)  ،  توفر احلماية القانونية مليزهتا التنافسية وللملكية الفكرية من كل حماولة لتقليد  كما أهنا(Keller, 

2008, P.9)؛ 
 األوفياء   العمالء   من   قاعدة   بناء  يف  التجارية  العالمة  تساعد  ويكمن ذلك يف أهنا :  احملافظة على احلصة السوقية  •

حمتملة   استثمار  عوائد   أعلى  حتقيق  أجل  وذلك من  تكاليف االتصالية والرتوجيية،  فعالة لتقليل  بطريقة  عليهم  واحملافظة
(Costantin, 1998, P.60)  للمحافظة على زابئنها  املنافسني وجه يف  معوقات خلق، إضافة إىل  (Wright, 1999) ،

 ؛خلق رابط بني املنتجات واملستهلكني مبجموعة فريدة ومتميزة من االرتباطاتكما تعمل على  
من مرتفعة األسعار و   عاًدة  تكون   السوق   والرائدة يف  القوية  التجارية   العالمات   أن حيث :مرتفعة  عوائد مالية  حتقيق  •

 ؛ (Jobber, 2004)النادر أن تسعر منتجاهتا أبسعار منخفضة  
 ؛ (Keller, 2003)  : وذلك ابعتبارها مصدر خللق ميزة تنافسية عن املنافسني االخرينمصدر للميزة التنافسية •
على   تساعدهم   فإهنا  وابلتايل  ابملستهلكني   املباشر   للمؤسسات االتصال  التجارية   العالمة  حيث تتيح   :اتصال  أداة •

سبقت   وكما  املستهلكني،  لدى  هلم  جيدة  ذهنية  صورة  ترسيخ  خالل  من  الوسطاء  لدى   املساومة  قوة  من  التقليل
  إمكانية التواصل   هلا   يتيح  مما   املستهلكني  لدى   معروفة   تكون  أن  من   املؤسسة   متكن   التجارية  العالمة   فإن  إليه   اإلشارة
 للمنتجني،   مساومة الوسطاء  قوة  من  ختفف   وابلتايل  حبثهم  حمط  جيعلها  ما  وهو  هلا،  والء  خلق  يف  بشك يساهم  معهم
 . (49، ص.  2011،  )جماهدي  املؤسسة   قوة  نقاط   من   القوية  التجارية  العالمة  تعترب   وهبذا

االخرين، حيث تتجلى أمهية العالمة التجارية عند املؤسسة يف يف التعريف هبا ومبنتجاهتا ومتيزهم عن منتجات املنافسني  
ابإلضافة أهنا تعترب كحماية قانونية هلا وملنتجاهتا من كل تقليد ابعتبارها تدخل ضمن احلقوق امللكية والفكرية اليت حيميها 

مستهلكيها ووالئهم هلا، األمر الذي افظة على  تسهم يف احمل  تنافس هبا املؤسسة ومما   القانون، مما جيعلها كميزة تنافسية
 ائد مالية مرتفعة، كما تعترب العالمة التجارية أيضا وسيلة اتصالية للمؤسسة.يدر على املؤسسة عو 

 أمهية العالمة التجارية ابلنسبة للمستهلكني:  .2
تكمن أمهية العالمة التجارية ابلنسبة للمستهلك بكوهنا مرساة أمان، أو كاألداة اليت تساعده على إدراك ما جيب 

 اختاذ قراره الشرائي، ولو تسأل املستهلكني عن عالمتهم املفضلة ميكن أن تسمع ما ادراكه بسرعة وتعطيه الثقة عند  
   .جيدة لدرجة ال تثري القلق لدي،  جيدة لدرجة ال احتاج للتفكري،  أثق فيها،  ميكنين االعتماد عليها ألهنا جيدة يلي:

وبنظر هلده اإلجاابت املختلفة للمستهلكني حنو عالمتهم املفضلة يعين متييزهم هلا من بني العديد من العالمات التجارية 
وميكن حصر أمهية العالمة   ،(Nicolino et al, 2000, P. 8)األخرى ويدل أيضا على اهنا تشغل حيزا كبريا من تفكريهم  

  :التالية    اجلارية ابلنسبة للمستهلكني يف النقاط
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تعزز العالمة التجارية ملموسية املنتج، حيث توفرها على شعارات ورموز ميكنها من  حيثالتعرف ومتييز املنتج:   •
تسهيل للمستهلكني عملية اسرتجاع وإدراك خصائص ومكوانت املادية للمنتج، األمر الذي جيعل العالمة التجارية 

 ؛ (Aaker 2007, P.8)سهلة التذكر وسهلة متييزها من مميزهتا عن ابقي العالمات املنافسة  
التجارية مبجموعة من اخلصائص  حيث  مصدر للجودة: • العالمة  املنتج، وذلك عن طريق ربط  تعترب إشارة جلودة 

 ؛ (Keller,2003)  واملنافع اليت ترتسخ يف ذهن املستهلكني ان هذه العالمة التجارية ومنتجاهتا ذات جودة عالية
 بني  من  إليها  والوصول  املنتج  على  التعرف  املستهلك  على  تسهل: حيث  تقليل من املخاطر نفسية املالية والوقت •

، 2001الوقت واجلهد املبذول للحصول عليها )الراوي خالد،    توفري  إىل   يؤدي  مما  هلا املنافسة  املنتجات  من  العديد
عند متنح العالمة التجارية الثقة للمستهلكني وذلك بتقليل املخاطر املالية، اجتماعية والنفسية هلم ، كما (331ص. 

اختاذه للقرار الشرائي للمنتج، كما تقدم للمستهلكني تصور وفهم كبري للمنتج من النواحي غري امللموسة له سواء كان 
 يف اختاذ  تقليص مراحل القرار الشرائي والسرعة، إضافة إىل  (.Kayaman et al 2007, P.P .93-94)سلعة أو خدمة 

التجارية مباشرة ويصبحون غري ملزمني ابلبحث عن املعلومات حول العالمات القرار، حيث مييز املستهلكني للعالمة  
 ؛(Keller,2003) وغريها من مراحل القرار الشرائي التجارية، وال مقارنة منافعها مع البدائل املتاحة

 التجارية،  ابلعالمة   املوسوم   املنتج  شراء  عند  املستهلك  لدى  الطمأنينة والثقة  ختلق نوعا من  حيث مصدر ضمان وثقة:   •
متنح العالمة التجارية ملن ميتلكها شعورا ابلفخر ، كما  (331، ص.  2001،  )الراوي  مبواصفاهتا   ملعرفته املسبقة  وذلك

 من يرتدي   وكمثال على ذلك  ونوعا من املكانة اجتماعية وذلك ملا متثله العالمة التجارية من مرجع نفسي واجتماعي،
 (. 117ص. ،2000 ،)العسكري  (Mercedes)ويقود سيارة    (Rolex)ساعة  

على املستهلكني معرفتها وتذكرها بني أصناف سهل  تفهي  فالعالمة التجارية تعرف ابملؤسسة ومنتجاهتا ومتيزها عن منافسيها  
ومنتجات متشاهبة، كما تعترب مصدر جودة للمستهلكني ابعتبارها مرتبطة مبجموعة من اخلصائص اليت ترتسخ يف اذهاهنم 

يسهل عليهم اختاذ القرارات الشرائية يف الوقت املناسب وبدون أي خماطر مالية أو نفسية ابعتبارها معروفة لديهم، كما   مما
 . تعترب العالمة التجارية أيضا مصدر ثقة وضمان للمستهلكني خبلقها لطمئنينة وشعور ابالرتياح واألمان عند التعامل معها 

 جماالت تطبيق العالمة التجارية  الفرع الثاين:
ال يقتصر تطبيق العالمة التجارية على املنتجات سواء امللموسة مثل السلع أو غري ملموسة مثل اخلدمات، حيث 
يتسع تطبيق العالمات التجارية يف العديد من النشاطات واجملاالت حاله كحال تطبيق التسويق يف شىت جماال حلياة، 

أن العالمة التجارية ميكن أن تضم امليادين التالية: السلع، خدمات، املوزعون، املنظمات   (Keller, 2008)وعليه ذكر  
 غري اهلادفة للربح، املنتجات االلكرتونية، األشخاص، األفكار، املناطق اجلغرافية، الفن والرايضة والتسلية.

حيث يرتبط مصطلح العالمة التجارية بشكل رئيسي هبذه السلع ذات الطابع املادي، ويرجع ذلك ألن   السلع: .1
، كما ميكن ارجاع ذلك (Keller, 2008, P. 11)املنتجات املادية أول ما مت تطبيق مفهوم العالمة التجارية عليه  

لسوق، واليت تشمل على السلع ذات االستهالك ابعتبار السلع تغطي نسبة كبرية من العالمات التجارية املوجودة يف ا
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الواسع من حليب، مشروابت غازية، اىل السلع املعمرة كاألجهزة االلكرتومنزلية، والسلع النصف النهائية املوجهة اىل 
 ؛ إعادة التصنيع 

استخدامها   اخلدمات:  .2 بعد  إىل  أدائها  وتقييم  جودهتا  على  احلكم  وبصعوبة  الالملموسية  بطابع  اخلدمات  متتاز 
واستهالكها، وهذا ما يفرض حتدي للعالمة التجارية يف قطاع اخلدمات كوهنا مصدرا للجودة ولثقة وهذا ما يساعد 

ا تساعد العالمة أيضا على ختفيض املخاطر املؤسسات اخلدمية على ترك انطباع جلودهتا عرب عالمتها التجارية، كم 
 ,Keller, 2008))مالية، نفسية، اجتماعية(، مما يسهل للمستهلكني يف تبين اخلدمة ذات العالمة التجارية القوية  

P. 15)   ،حيث توصل (De Chernatony et al, 2003)  إىل األمهية الكبرية اليت تلعبها العالمات التجارية يف قطاع
القرار  عند  أكرب  وارتباطها مبخاطر  امللموسة  اخلدمات غري  لطبيعة  وارجعوا ذلك  السلع،  بقطاع  مقارنة  اخلدمات 

 ؛ الشرائي
يف البداية كان املوزعون وابئعو التجزئة يعتمدون على طريقة التوزيع الواسع، حيث يهدفون   املوزعون وابئعو التجزئة:  .3

ذلك عن طريق طلب كميات كبرية من املنتجني وأصحاب املؤسسات، إىل تقدمي أسعار جد مغرية للمستهلكني و 
وبعد تزايد شدة املنافسة أدركوا دور وأمهية العالمة التجارية يف احملافظة على حصتهم السوقية، حيث تبنوا عالماهتم 

املستهلكني   أذهان  اخلاصة هبم، وذلك لفرض متوقع جيد يف األسواق ويف  هنالك و ،  (Monier, 2006)التجارية 
العاملية وعالمة   (Walmart)  عالمة،  (Carffor)العديد من العالمات التجارية للموزعني يف وقتنا احلايل أبرزها عالمة  

(Uno)  وطنيا؛ 

من وقت ليس ببعيد كان تطبيق مفهوم العالمات التجارية يقتصر فقط على املنظمات   املنظمات غري اهلادفة للربح:  .4
الرحبية، ومل يكن وارد تطبيق مفهوم العالمة التجارية على اجلمعيات واملنظمات غري اهلادفة للربح، لكن االن تنشط 

اصة هبا ومنها: الصليب األمحر، العديد من هذه املنظمات واجلمعيات على الصعيد العاملي بعالماهتا التجارية اخل
 ؛(Keller, 2008, P. 18)اهلالل األمحر، هيئات األمم املتحدة ...وغريها  

إن التطور التكنولوجي اهلائل وما صاحبه من تطورات يف جمال األعمال والتجارة لتصبح هي املنتجات االلكرتونية:   .5
منتجات )سلع   لظهور  أدى  ورقمي،  الكرتوين  طابع  لعالمات جتارية األخرى ذات  الكرتونية، حاملة  وخدمات( 

املاضي   القرن  من  التسعينات  بداية  وذلك  هبا  خاصة  العالمات ،  (Lai, 2016, P. 26)الكرتونية  هذه  وتتمثل 
أو   )الكتب االلكرتونية، ألعاب الكرتونية، برامج تشغيل، برامج محاية(   االلكرتونية يف منتجات الكرتونية ورقمية حبتة 

 ؛)خدمات، أفكار استشارت( عرب شبكة االنرتنت  مادية منتجات
يبين   األشخاص: .6 السياسية، حيث  السياسة واألحزاب  بكثرة يف جمال  التجارية  العالمات  النوع من  ويظهر هذا 

السياسي اسم قوي له يعكس مبادئه ومبادئ حزبه والقيم اليت حياربون عنها، لرتسيخ صورة ذهنية عنهم يف اذهان 
املواطنني واجملتمع، كما ميكن أن يظهر هذا النوع من العالمات التجارية ابلنسبة لقادة الرأي، الرايضيني، الكتاب 

 ؛املوسيقيني، وغريهم
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ابعتبار أن تسويق األفكار يهدف إلقناع املستهدفني بفكرة أو تبين قضية ما، فلقد طبق مفهوم عالمة   األفكار: .7
ظمات غري اهلادفة للربح بشكل خاص لرتويج األفكار والقضااي االجتماعية كحمالت األفكار والقضااي من قبل املن

التوعية بسرطان الثدي، أضرار التدخني، فريوس نقص املناعة، املخدرات وغريها من اآلفات والقضااي االجتماعية 
(Keller, 2008, P. 26) ؛ 

ناطق اجلغرافية والدول كمناطق جذب سياحي ومناطق طبق مفهوم العالمة التجارية أيضا على امل  املناطق اجلغرافية:  .8
لإلقامة، حيث هنالك العديد من الدراسات اليت تناولت عالمات البلد واملدينة ابعتبارها أتثر على وجهات السفر 

وع واإلقامة لألفراد من خالل متيزها بعالمة قوية وصورة ذهنية مرسخة بشكل كبري، وتعترب عالمة املدينة على أهنا جمم
النشاطات اليت هتدف لوصف وتسويق املدن من ترويج وإدارة صورة املدينة، وهذا جلعل املدينة حتتل مكانة يف اذهان 

وهنالك العديد من املدن اليت هلا عالمات جتارية قوية ذات شعارات جذابة .  (Kavaratzis, 2004, P. 63)األفراد  
 ؛ وغريها (I Love New-York)  بشعار   نيويورك   مدينة، (I Amsterdam)  بشعار  مثل مدينة أمسرتدام

مع التطورات الكبرية اليت تشهدها خمتلف جماالت الرايضة، ودخول أكرب رجال األعمال   الرايضة الفن والتسلية:  .9
لالستثمار فيها، حيث أصبحت التجارة واالعمال التجارية تغلب عليها األمر الذي أظهر أمهية العالمة التجارية يف 

 . (Keller, 2009)ابلفن والتسلية  الرايضة فيما خيص الفرق واجلمعيات الرايضية مثله مثل األمور املتعلقة أيضا  

 العالمات التجارية   إدارة اسرتاتيجيات املطلب الرابع:  
العالمة  إدارة  تتمثل يف  أنه جمرد بداية  لعملبة ومهمة أصعب وأعقد  إنشاء عالمة جتارية إال  التعقيد يف  رغم 

أصبحت إدارة العالمات التجارية ذات أمهية متزايدة يف الوقت احلايل، نظرا  ، ولقد  (Kononenko, 2021)  التجارية
للتغري السريع يف السوق العاملية زايدة املنافسة، حيث ختلق اإلدارة الفعالة للعالمة التجارية متيزا واضحا للمنتج وتفضيل 

 ,Aaker)، ويشري  (Gul et al, 2010)املستهلك ووالئه هلا، مما يؤدي إىل توسيع حصتها يف السوق وتسهيل توسعها  

إىل أن عملية إنشاء العالمة التجارية وإدارهتا جيب أن يكون واحدا من النشاطات واملهام األساسية واالسرتاتيجية    (1991
فإن إدارة العالمات التجارية هي عملية احلفاظ   (Gibson, 2009)، فوفقا لـ  للمؤسسة لكوهنا مصدر للميزة التنافسية

 عالمة وحتسينها وجعل امسها يرتبط بنتائج إجيابية ومرضية للمستهلكني واملؤسسة. على ال
التجارية  وتعرب  العالمة  يتم طرحها يف عن   اسرتاتيجية  اليت  املنتجات  التجارية ملختلف  العالمات  عدد وطبيعة 

 Kotler)طرح يف األسواق  السوق، وذلك بوسم عالمات جديدة أو استعمال العالمات احلالية للمنتجات اجلديدة اليت ت 

et al, 2012, P. 260)  ويعتقد ،(Heding, 2008)   أن غالبية الدراسات إلدارة العالمات التجارية تتميز إبرشادات عامة
ومقاس واحد جلميع العالمات يف بناء اسرتاتيجية العالمة، حيث يؤكد أن لكل عالمة جتارية موجودة يتطلب وصفة 

 واسرتاتيجية خاصة مميزة للنجاح. 
حبيث تكون هذه   ص الداخلية واخلارجية للعالمةفاهلدف األساسي من اسرتاتيجية العالمة التجارية هو تعزيز الفر 

 Kotler)يوضح  حيث    ،(Heding, 2008, P. 15)االسرتاتيجية ذات رؤية مستقبلية استباقية غري تكتيكية قصرية املدى  
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& Keller)   أن العالمة تتوفر على أربع اسرتاتيجيات أمام املؤسسة لوسم عالماهتا على منتجاهتا، ولكل مؤسسة اختيار
  : الشكل املوايل    سرتاتيجية املناسبة هلا حسب فلسفتها وأهدافها وتتمثل هذه االسرتاتيجيات يفاال

 . (: مصفوفة اسرتاتيجيات العالمة التجارية2.1جدول رقم )

 صنف املنتجات  
 جديدة حالية 

 توسع العالمة التجارية  توسع التشكيلة  حالية  اسم العالمة التجارية 
 العالمة التجارية اجلديدة  العالمة التجارية املتعددة  جديدة

Source: Kotler.P, Armstrong, G, Saunders, John & Wong, Veronica « Principles of Marketing» 

2 ed edition, Prentice Hall/Europe, 1999, p.581. 

 Kotler)ميكن التطرق إليها كما يلي:  و وزمالءه،    (Kotler)حيث يوضح الشكل أعاله االسرتاتيجيات اليت اعتمدها  

et al, 2012) 
وتعترب من أبرز االسرتاتيجيات املتبعة للعالمة التجارية حيث تقوم على وسم املؤسسة ملنتجاهتا   توسع التشكيلة: .1

احلالية ابسم عالمتها احلالية مع تغريات طفيفة )جودة، تغليف(، ويتم االعتماد على هذا النوع من االسرتاتيجيات 
 أهنا بعض السلبيات من خالل عدم حتقيق صورة العالمة ومسعتها، إالللحفاظ على املستهلكني وعدم املخاطرة ب

 مبيعات مرتفعة للمنتجات املطورة اليت ال تغطي نفقات تطورها وتروجيها؛ 
كما حتظى هذه االسرتاتيجية أيضا ابهتمام كبري من مدراء املؤسسات والعالمات التجارية،   توسع العالمة التجارية: .2

حيث تقوم على وسم املنتجات اجلديدة اليت تريد املؤسسة طرحها يف السوق ابلعالمة احلالية ملنتجاهتا احلالية بغية 
ا مما يسمح بنجاح املنتجات اجلديدة، إال أهنا االستفادة من الصورة الذهنية للعالمة احلالية وروابط الذهنية ومتوقعه

ال ختلو أيضا من العيوب ففي حالة فشل املنتجات اجلديدة يؤثر سلبا على املنتجات احلالية للعالمة ويفقد املستهلكني 
 الثقة هبا كليا؛ 

األصناف احلالية،   وتعتمد هذه االسرتاتيجية على وسم عالمة جديدة ملنتجات جديدة يف   العالمة التجارية املتعددة:  .3
تستعملها املؤسسة من أجل تسهيل التجزئة السوقية واستهداف األجزاء األكثر رحبية بعالمات جديدة ومنتجات 
 جديدة، فمن أهم فوائدها أن املنتج اجلديد إذا فشل يف السوق ال يؤثر على العالمات التجارية االخرى للمؤسسة

 ضخمة؛ ومن عيوهبا أهنا حتتاج ميزانية اتصاالت  
ويتم تطبيق هذه االسرتاتيجية عادة يف املؤسسات الكبرية واملتعددة اجلنسيات اليت تعتمد   العالمة التجارية اجلديدة: .4

على اسرتاتيجيات االستحواذ والتكامل مع مؤسسات أخرى إضافة إىل سياسة البحث والتطوير املستمر، فتستند  
ت جديدة كليا خارج صنف املنتجات احلالية، حىت ال تؤثر هذه االسرتاتيجية على وسم عالمات جديدة ملنتجا
العالمات احلالية العالمات اجلديدة على  املوايل ،  مسار هذه  يوضح مصفوفة اسرتاتيجيات   ( 2.1رقم )  واجلدول 

 العالمة التجارية 
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 للعالمة التجارية  املدركة  لصورة الذهنية ل  عام مدخلاملبحث الثاين:  
توصلت العديد من الدراسات يف خمتلف العلوم )علم النفس، اجتماع، اقتصاد وغريها( إىل أن األفراد يفكرون 
بواسطة الصور املرتسخة يف أذهاهنم، ولذلك وجب خماطبة األفراد والتأثري على معرفتهم، قناعتهم ومن مث سلوكياهتم من 

(، وهلذا تعمل املؤسسات من خالل خمتلف وسائلها 446، ص.  2016خالل حشد ذاكرهتم ابلصور املختلفة )درير،  
لـ   فوفقا  التجارية،  منتجاهتا وعالماهتا  وقوية عن  إجيابية  بطريقة  ترسيخ صور  ميكن   (Čereška, 2004)االتصالية يف 

للوسائل االتصالية للمؤسسة أن حتدث معجزات من خالل منافستها يف سوق مشبعة وحتقيق موقع تنافسي قوي وذلك 
لصورة الذهنية إضافة   السيكولوجية  فاهيماملفقط بسبب صورة إجيابية قوية لعالمتها التجارية، وسنتناول يف هذا املبحث  

 .ومناذج بنائها  دورة حياهتا لعالمة التجارية، أمهيتها و إىل التطرق ملفهوم الصورة الذهنية املدركة ل

 الصورة الذهنية املطلب األول: مفهوم  
ملصطلح الصورة تضارب كبري بني الباحثني يف حتديد أصله، فهناك من يشري إىل أهنا تفسري للعامل اخلارجي وتعين 

لعامل التمثيلي، أما البعض فيتفقون على أهنا نسخة من كائن، كما يعتربها اخرون أهنا رمز لشيء ما وابلتايل تفسري ل
عمليات داخلية يف ذهن االنسان وابلتايل تفسري للعامل الداخلي، وهذا األخري األقرب إىل عامل التسويق وإدارة العالمات 

وتعريفها إضافة وعليه سنتطرق يف هذا املطلب للوقوف على تطور مفهوم الصورة الذهنية  ،  (Gross, 2014)التجارية  
 إىل حتديد أنواعها وأبعادها. 

 الفرع األول: نشأة مفهوم الصورة الذهنية 
واليت معناها صورة، شبه أو   (Imago)مشتق من الكلمة الالتينية    (Mental Image)مصطلح الصورة الذهنية  ف

 ,Riezebos)ل اجلمهور العام شكل، ويقصد هبا متثيل الشيء يف العقل والرؤية النمطية اجتاه أشخاص أو أشياء من قب

2003, P. 63)  ،  مع زايدة   (1922)  صطلح الصورة الذهنية مبفهومه احلديث إىل أوائل القرن العشريناستخدام م ويعود
فكرة التفسري الذايت لعمليات   (Walter Lippmann)عندما صاغ  وذلك    أتثري العالقات العامة يف األوساط االجتماعية، 

ح لفهم تقوم هبا وسائل االتصال على أذهان األفراد، إضافة إىل استعمال مصطلح الصورة الذهنية كمفتا التأثري اليت  
 . (Gross, 2014)  1956سنة   (Kenneth Boulding)من قبل  هأفراداجملتمع وسلوك  

العديد من فقبل أن جتد الصورة الذهنية طريقها إىل علم التسويق وإدارة العالمات التجارية كانت تستعمل يف  
، (Gross, 2014)، علم االحياء وغريها السيميائيعلم  علم النفس،    م االجتماع،اجملاالت والتخصصات كالفلسفة، عل
يف نشر مفهوم الصورة الذهنية بصفة عامة يف ميدان األعمال من   (Lee Bristol)كما يعود الفضل للكاتب األمريكي  

 . (2017رون،  )عثمان واخ  خالل كتابه تطوير صورة املنشأة
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 تعريف الصورة الذهنية :  ثاينالفرع ال
تعترب الصورة الذهنية جمموع من املعتقدات واملشاعر اليت تتكون يف ذهن األفراد ومتثل خارطة يف ذهنهم يستعملوهنا 
لتفسري األشياء وتكوين فكرة عن شيء ما )مؤسسات، عالمات جتارية، منتجات، افراد...(، مما يؤدي إىل أفعال إجيابية 

ة من التجارب املباشرة كاألدلة والواثئق أو غري املباشرة من اشاعات أو سلبية اجتاه هذا الشيء، وتتكون هذه الصور 
 Ferrand et)عقالنية أو غري ذلك لكنها متثل واقعا صادقا يف ذهن من يستعملها ودردشات غري موثوقة، وقد تكون 

al, 1999, P. 76).  ،   ويرى اخرون أن الصورة الذهنية عبارة عن جمموع عمليات معرفية ونفسية حتدث يف ذهن املستهلك
( من خالهلا يتم .أفراد..من خالل ادراكه املباشر وغري املباشر خلصائص ومسات لشيء ما )مؤسسة، عالمة جتارية،  

ية وينتج عن هذه االجتاهات توجهات تكوين اجتاهات عاطفية حنو هذا الشيء سواء كانت اجتاهات إجيابية أو سلب
للتغيري  قابلة  أو غري  ثوابت مرسخة  املستهلك على شكل  التوجهات واملدركات يف ذهن  تتموقع هذه  سلوكية، وقد 

(Dowling, 2001). 

فمن خالل ما سبق ميكننا تعرف الصورة الذهنية على أهنا جمموعة من املعارف واملعلومات اليت يكوهنا األفراد يف 
اهنم عن شيء ما )مؤسسة، شخص، عالمة إىل غريها(، حيث يكون مصدر هذه املعلومات واملعارف من جتارب أذه

وخربات مباشرة أو من اراء وأفكار االفراد االخرين، حيث يتم استعمال هذه الصور الذهنية يف تفسريهم لألشياء وكركيزة 
 أولية لسلكياهتم. 

 الذهنية أنواع الصورة  الفرع الثاين:  
أساس  على  وذلك  الذهنية  الصورة  تصنيفات  التسويق حول  والباحثني يف جمال  العلماء  وأفكار  اراء  تعددت 
اختالف نظرهتم للمؤسسة، فهناك من يصنفهم على أساس أهداف املؤسسة من صورة مرغوبة وهي اليت تسعى املؤسسة 

حلقيقية، وهناك من يصنفها على شكل صورة داخلية ها، وصورة حالية وهي الصورة امستهلكيإىل ترسيخها يف أذهان  
تتمثل يف كل ما هو موجود داخل املؤسسة من موارد مادية، بشرية ومعنوية وصورة خارجية تكمن يف جل النشاطات 

على أساس الوظائف إىل صورة مالية واليت تنعكس يف اليت تقوم هبا املؤسسة يف بيئتها اخلارجية، كما يصنفها اخرون  
ية املالية للمؤسسة )قيمة املؤسسة( والصورة التكنولوجية اليت تظهر مستوى االبداع والتطور التكنولوجي يف املؤسسة الوضع

ومن أهم التصنيفات للصورة الذهنية واليت تلخص ما مت التطرق اليه سابقا جند تصنيفاهتا تتمثل يف:   (. 2016)بلخري،  
 ( 2012(، )السكارنة،  2003)عجوة،  

ها، حيث تتعامل وحتاول توصيلها ملستهلكيوهي الصورة املرآة اليت ترى هبا املؤسسة نفسها    الذاتية:   الذهنية  الصورة .1
ة للصورة املرسخة يف ذهن معهم على أساس هذه الصورة على الرغم أنه ليس ابلضرورة أن تكون هذه الصورة مطابق 

 . (Barrett, 2015)ضعف الصورة الذاتية عند املستهلكني  ها، فاالتصاالت التسويقية هي اليت تقوي أو تمستهلكي
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يدركها    املدركة:  الذهنية  الصورة .2 اليت  الصورة  جتارهبم ستهلكون  املوهي  من خالل  مباشرة  بطريقة  املؤسسة  عن 
مباشرة الشخصية مع املؤسسة أو املعلومات اليت يتلقوهنا من خمتلف االتصاالت التسويقية هلا، وأيضا بطريقة غري  

املدركة  الصورة  تتعارض  وقد  واالعالم،  املنطوقة  مباشرة كالكلمة  غري  مصادر  من  املعلومات  خمتلف  خالل  من 
مع الصورة الذاتية للمؤسسة مما خيلق فجوة ميكن ارجاع أسباهبا لعدم دقة املعلومات املقدمة أو نقص   مستهلكنيلل

 يب والوسائل االتصالية املستعملة. يف األسال
ها، مستهلكيوهي الصورة اليت ترغب املؤسسة يف الوصول إليها وترسيخها يف أذهان    املرغوبة:  الذهنية   الصورة .3

ما يف تكوينها حسب حيث تدخل ضمن األهداف االسرتاتيجية ملؤسسة وتلعب االتصاالت التسويقية دورا مه
 .(Synder, 2000)أهداف املؤسسة، فيجب على املؤسسة أن ختطط جيدا هلا حبيث تكوت واضحة وغري غامضة  

رغم اجلهود التنافسية    ستهلكنيوهي أمثل صورة تتوقع املؤسسة أن حتققها يف أذهان امل  املثلى:  الذهنية  الصورة .4
 ( 2003جوة،  )ع   ستهلكنيللمؤسسات األخرى يف التأثري على امل

املؤسسة إىل ممثلني خمتلفني   مستهلكو منتجاتيتعرض    وهي الصورة اليت تتكون عند   املتعددة:  الذهنية   الصورة .5
 (. 2012ألمر سلبا أو إجيااب على املؤسسة )سكارنة،  هلا، كل منهم يعطي انطباع خمتلف عنها، وقد يؤثر هذا ا

 أبعاد الصورة الذهنية الفرع الثالث:  

ابعادها تتكون من: )الشيخ، تعددت   الذهنية ولكن معظمها يصب يف أن  أبعاد الصورة  الباحثني حول  اراء 
 (. 2016(، )لفتة،  2012(، )طشطوش واخرون،  2009

املعريف:  .1 املستهلك من   البعد  اليت يدركها  اآلراء واملعتقدات  البياانت،  املعلومات،  املعريف جمموع  ونقصد ابلبعد 
ة كالتجربة الشخصية مع املنتج واالتصاالت التسويقية للمؤسسة، ومن خالل ملصادر غري خمتلف املصادر املباشر 

املباشرة كالكلمة املنطوقة للعمالء ووسائل االعالم املختلفة. حيث تعترب هذه املعلومات املدركة من قبل املستهلك 
 ؛(Eysenck, 2015)و أي شيء  هي من حتدد دقة أو خطأ الصورة الذهنية له اجتاه هذه املؤسسة، منتج، شخص أ

العاطفي:  .2 مؤسسة،   البعد  اجتاه  للمستهلك  السلبية  أو  اإلجيابية  واالجتاهات  امليوالت  العاطفي  ابلبعد  ونقصد 
شخص، منتج ..، حيث تتشكل هذه االجتاهات وامليول نتيجة االدراكات املختلفة للمستهلك من معلومات 

لمستهلك نتيجة حاالته النفسية املختلفة إضافة إىل البيئة احمليطة  حول ذلك الشيء، حيث يتأثر البعد العاطفي ل
 به من خصائص جمتمعه، معتقداهتم على غري ذلك ....؛ 

ويعترب الوجهة اخلارجية لالجتاه الذي يكونه املستهلك يف ذهنه، حيث يعكس سلوك املستهلك   البعد السلوكي:  .3
فقبوله أو رفضه لألشياء يعتمد على اجتاه إذا كان ابإلجياب أو طبيعة الصورة الذهنية املشكلة لديه اجتاه شيء ما 

السلب، وليس ابلضرورة املطلقة أن يكون سلوك املستهلك مطابقا الجتاه فمثال ميكن أن يقوم بشراء منتج ما أو 
 عالمة التجارية؛عالمة ما وهو ميتلك اجتاه سليب ونفور منها ولكن قدرته الشرائية تتيح له اختيار إال هذا املنتج أو ال
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ويعترب البعد االجتماعي من االبعاد املكونة للصورة الذهنية وذلك ملا يلعبه اجملتمع بكل حماوره  البعد االجتماعي: .4
من ثقافة، تقاليد وعادات يف ترسيخ بعض القيم واالجتاهات يف ذهن أفراده، ألن الصور ليست نتاجا ابداعيا 

 جماعة ونشاط هلا. للمستهلك أو الفرد وامنا هي نتاج لل 

يتحدد من خالل كل هذه االبعاد  ستهلكنيومن خالل ما سبق، ميكن اعتبار ان تكوين صورة العالمة لدى امل
من جتميع معلومات واراء، أفكار عن شيء ما، وتكوين رصيد معريف عنه واالميان به فينتجه عنه توجهات وميوالت 
عاطفية سواء ابإلجياب أو ابلسلب ترتجم هذه االجتاهات يف شكلها اخلارجي على شكل سلوك اجتاه ذلك الشيء، 

 يعطيه بعد اجتماعي يرتسخ يف قيم اجملتمع.   ومن خالل تكرارات هذا السلوك

 للعالمة التجارية   املدركة  مفهوم الصورة الذهنيةاملطلب الثاين: 
تعترب الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية من أهم املفاهيم واملداخل لدراسة العالمة التجارية وقياسها، حيث 

 نية للعالمة، خصائصها وأمهيتها ابلنسبة للمستهلكني واملؤسسة.سنتطرق يف هذا املطلب ملختلف تعاريف الصورة الذه

 للعالمة التجارية:  املدركة   تعريف الصورة الذهنية الفرع األول:  
 مت تقدمي العديد من التعاريف للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية نذكر منها: 

على أهنا جمموعة من التصورات حول عالمة جتارية ما تنعكس هذه التصورات يف حيث عرفها    (Keller)  تعريف
ارتباطات داخل ذهن املستهلك، وميكن ان ختلق هذه االرتباطات من التجربة املباشرة للمستهلك مع منتجات املؤسسة 

للمستهلكني االخرين   املنطوقة  الكلمة  للمؤسسة إضافة على  التسويقية  املؤسسة ومن خالل االتصاالت  عن عالمة 
 .(Martinez et al, 2003, P. 433)ومنتجاهتا  

املتصلة بعالمة جتارية ما وعادة ما تكون هذه االرتباطات   (Aaker)وقد عرفها   على أهنا جمموع االرتباطات 
على أهنا جمموع التصورات الذهنية   اعتبارها يف نفس هذا السياق كما مت  ،  (Aaker, 1996, P. 98)منظمة وهادفة  

االحاسيس و والعاطفية حقيقية كانت أو مدركة يربطها املستهلك مع العالمة التجارية، وتشمل األفكار الفطرية واملكتسبة  
فهذه التصورات العاطفية تنعكس على شكل ،  (Ratier, 2002, P. 12)  الذاتية واليت تكون بطرق ارادية أو غري ارادية

، فصورة العالمة التجارية عبارة عن (Rio et al, 2001)ذهنية اليت يربطها املستهلكون ابسم العالمة التجارية    ارتباطات
تصورات املستهلكني لعالمات جتارية، حيث تنتج هذه التصورات من خالل جتربة املستهلكني مباشرة مع العالمة أو 

ى شكل ارتباطات ترتسخ يف ذهنهم لتصبح هلا معىن وتدل من خالل االتصاالت التسويقية للمؤسسة، واليت تنعكس عل 
 . على أمر واقعي

العالمة اليت يفكك هبا املستهلكني جمموع اإلشارات اليت تصدر عن منتجات املؤسسة   وتعترب صورة  الطريقة 
التجارية   العالمة  من  املنبعثة  يتلقاها ،  (Keller et al, 2006)واالتصاالت  اليت  املعلومات  جممل  أهنا  إىل  ابإلضافة 

التغليف أو من خالل  املنتج، اإلعالانت،  التجارية من خالل خربته مع هذا  العالمة  املنتج صاحب  املستهلك عن 
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، فصورة العالمة ميكن اعتبارها عمليات ادراكية لكم (Bastos et al, 2012)نطوقة للمستهلكني االخرين  الكلمة امل
 ن املعلومات حول العالمة، تفسريها وختزينها يف ذهن املستهلك.هائل م

أشار   حني  ذهنية   (Zhang, 2015)يف  وارتباطات  تصورات  جمرد  تكون  أن  من  أبعد  العالمة  صورة  أن  إىل 
لى من خالل أتثريها ع، فاعتربها احملرك الرئيسي لقيمة العالمة التجارية  للمستهلك حول العالمة ومعلومات يتم ادراكها

سلوك املستهلك، فهي مزيج من اخلصائص الوظيفية للمنتج واملنافع اليت يتحصل عليها املستهلك نتيجة استخدامه هلذا 
وعد اعتبارها  املنتج واخلصائص العاطفية اليت يكوهنا عنها، مما جيعلها كقيمة مضافة يف نظره وجتربة مميزة، مما يؤدي اىل  

من خالل ،  (Grubor et al, 2017)، فهي كمورد اسرتاتيجي للمؤسسة قوي ال تقدر بثمن  بني املستهلك والعالمة
مسامهتها يف اختاذ القرارات وبناء االسرتاتيجيات التسويقية كما تلعب دور مهم يف حتديد القطاعات السوقية املستهدفة 

(Lee et al, 2014)  التجارية ومن وجهات متعددة واجلدول التايل ؛ ولقد تطرقنا لتعاريف خمتلفة للصورة الذهنية للعالمة
 يوضح أهم نقاط وجهات نظر الباحثني: 

 (: أهم وجهات نظر الباحثني يف تعريف الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية.3.1)  اجلدول رقم

 أهم النقاط يف تعريف الصورة الذهنية للعالمة التجارية  وجهة النظر 
 تعرب عن جمموع معلومات عن عالمة جتارية ما  • ومعلومايت إدراك معريف 

تستمد مفهومها من جتربة املستهلك مع العالمة أو من حالل الكلمة املنطوقة   •
 للمستهلكني االخرين عنها 

 تعرب عن جمموع تصورات عن عالمة جتارية ما  • ارتباطات عاطفية ونفسية 
 صلة ابلعالمة التجارية تكوين ارتباطات ذهنية يف ذاكرة املستهلك هلا   •
 تعرب عن عاطفة وميوالت انجتة من جتربة العالمة  •

 تساهم يف اختاذ القرارات وبناء االسرتاتيجيات التسويقية  • مفهوم اسرتاتيجي 
 تعترب كمورد اسرتاتيجي مثني ابلنسبة للمؤسسة  •
 وعد مع املستهلكني وحمرك رئيسي لقيمة العالمة التجارية  •

 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

من خالل اجلدول أعاله يظهر لنا اختالف الباحثني يف تعريف الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية فمنهم 
من عرفها على أساس أهنا تصورات وارتباطات عاطفية ومنهم من تطرق إليها على أساس عن معلومات ومعرفة يتم 

لتسويقية للمؤسسة ومنهم من حددها على أهنا جزء من االسرتاتيجيات التسويقية للمؤسسة ادراكها من االتصاالت ا
وحمرك رئيسي لقيمة العالمة، لكن اتفقوا على العموم يف أهنا ادراكات ملعلومات وخصائص العالمة وختزينها على شكل 

 قرار الشرائي.تصورات وارتباطات ذهنية يف ذاكرة املستهلك، فتلعب دورا مهما عند اختاذ لل
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 الفرع الثاين: مصادر بناء الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية. 
 تكمن يف:   املدركة للعالمة التجارية   ادر بناء الصورة الذهنيةنستنتج أن مص   ومن خالل التعاريف السابقة 

مصدرا مؤثرا   ستهلكمع املؤسسة وعماهلا، اذ يعترب امل  مستهلكاخلربة املباشرة: وذلك من خالل التجربة املباشرة لل •
 ه حول املؤسسة وعالمتها التجارية؛ يف تكوين انطباعات

لمستهلكني الذي اخلربة غري املباشرة: وذلك من خالل خمتلف الوسائط االتصالية غري املباشرة من كلمة منطوقة ل •
املؤسسة ووسائل االعالم املختلفة اليت تلعب دورا مهما يف إدراك االنطباعات وترسيخها يف ذهن   سبق وتعاملوا مع

 .  ستهلكامل

سواء كان  ستهلكنيالتواصل بني املؤسسة وامل من خاللتساهم يف بناء الصورة الذهنية  )املصادر( دوافع ال  هفهذ 
ملنتج أو من خالل تعرضه لوسائل الرتوجيية املستخدمة مع ا  مستهلكعن طريق املنتجات من خالل التجربة املباشرة لل

االخرين الذين لديهم جتربة مع املؤسسة، فهذه   ستهلكنيمن قبل املؤسسة، إضافة اىل الكلمة املنطوقة اليت تصدر عن امل
ة لعالمة انطباعات ذات أتثري قوي سواء ابإلجياب أو ابلسلب يف عملية تكوينهم لصورة الذهني  مستهلكنيكلها تولد لل 

فكلما امتلكت العالمة التجارية صور ذهنية قوية كلما أصبحت ذات قبول واسع من ،  (Lekhanya, 2014)املؤسسة  
قبل مستهلكيها مما يزيد من مستوايت الرضى والوالء هلم هلذه العالمة ومنتجاهتا األمر الذي جيعلهم يروجون هلا بطرق 

املنطوقة، كما تلعب الصورة الذهنية القوية دورا حموراي يف حتقيق امليزة التنافسية وتعظيم قيمة جمانية عن طريق الكلمة  
 . العالمة، اضافة إىل خلق حواجز وصعوابت للمنتجات املنافسة يف السوق

 خصائص الصورة الذهنية للعالمة التجارية:  لثالفرع الثا
صور  معظتتميز  مثل  مثلها  التجارية  العالمة  الظواة  )جماهدي، م  وهي:  اخلصائص  من  ابلعديد  اإلنسانية  هر 

2011  ،)(Lendrevie, 2012) 

حيث مت تعريف الصورة الذهنية للعالمة التجارية يف هذا الصدد على أهنا جمموعة   عبارة عن استحضار ذهين:  •
 ستهلك فعند قيام امل،  (Nguyen et al, 2001)من االستحضارات الذهنية املتعلقة بعالمة جتارية ما أو منتج أو فكرة  

ا سواء كان اتصاالت تسويقية منبه متعرضه لتنبيه من قبل  مات عن شيء ما وترسيخها يف ذهنه، وعند  ابدراك املعلو 
إلدراكات واملعلومات لتلك ا اسرتجاع    يقوم بعملية  من وسائل تروجيية أو غريها   مباشرة أو غري مباشرة  للمؤسسة 

 ه يف كل مرة تعرض هلا إىل تنبيه أو تذكر لذلك الشيء.املخزنة من قبل
، شخصيته وحتليالته يف تكونيها كما ستهلكغري موضوعية تعتمد على ذهنية املابعتبارها    ذاتية )شخصية(: ال •

يغلب عليها الطابع العاطفي وامليوالت الشخصية غري مبنية على أسس علمية جتريبية، كما أهنا ختتلف يف عملية 
 حسب شخصيته وقدراته.   عن أخرى كلستهلكني  أو من جمموعة من امل  ألخر  مستهلك  ادراكها واستحضارها من 
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وتتبلور   وذلك   واقعية: ال • تتكون  واقعي    ابعتبارها  أساس  يف  و على  امليتمثل  املعلومات جمل  ستهلكنيإدراك  موع 
التجارية واملعروضة   للعالمة  الواقعية  ارتباطها أبغلب األحيان واخلصائص  أيضا واقعيتها يف  تتأكد  أمامهم، كما 

على أهنا األكثر   (BMW)  لسيارات اليب أم دبليو، ومثال على ذلك الصورة الذهنية  ستهلكأببعاد حقيقية لدى امل
 على أهنا األكثر أماان ... اخل.  (Volvo) فخامة واألقوى أداء، وسيارات الفولفو

يف عملية   ستهلك املفتاح الرئيسي الذي يستخدمه امل  ون الصورة الذهنيةوتتمثل خاصية العمومية يف ك   العمومية:  •
عن هذه العالمات مما جيعل عقله   امه، نتيجة تنميطه للمعلومات اليت أدركهاتقييمه للعالمات التجارية املعروضة أم

 يسعى خللق روابط ذهنية لتلك العالمات وذلك من أجل تسهيل عمليات املقارنة بينهم.
يف إدراك نفس الصورة الذهنية لعالمة جتارية ما وهبذا تعترب خاصية   ستهلكنيوتعين اشرتاك جمموعة من امل  الشمولية: •

اليت متكن املؤسسات من استهداف قطاع سوقي معني  التجارية  املتعلقة ابلعالمة  الشمولية من أهم اخلصائص 
ة خللق ابعتبارهم جمموعة متجانسة تدرك املؤثرات بنفس الطريقة والتأثري عليهم مبختلف االسرتاتيجيات التسويقي

 صورة ذهنية جيدة يف أذهاهنم وترسيخها.
تعترب الصورة الذهنية مستقرة نسبيا كوهنا تبلورت من معلومات وادراكات من مصادر خمتلفة االستقرار النسيب:   •

او من وسائل االتصال مبختلف أنواعها لتتكون اجتاهات يف أذهان   مع عالمة جتارية ما  سواء خربات شخصية
االجتاهات تتميز ابلثبات واالستقرار النسيب الذي ممكن أن يتغري نتيجة التأثريات اخلارجية من وهذه    ستهلكنيامل

أزمات وكبوات مل تعاجل بطريقة   أو تعرض العالمة التجارية إىل  ستهلكنيروجيية للمنافسني، تغري أذواق املمحالت ت
 مثالية وسريعة. 

جتارب شخصية مباشرة مع العالمة التجارية كلما مستهلكني  كان للويقصد هبا أن كلما  االرتباط بدرجة التفاعل:   •
كانت صورهتا الذهنية قوية لديهم، عكس الصورة الذهنية الناجتة عن خربات غري مباشرة ومعلومات مدركة من 

 مصادر خارجية متعددة. 

ذهنية أو استحضار ذهين   من خالل ما سبق ميكننا تلخيص خصائص الصورة الذهنية للعالمة التجارية يف أهنا عملية
تتم يف أذهان املستهلكني من خالل ادراك لالتصاالت واالشارات اخلارجية وترمجتها الفكار واجتاهات، كما أهنا تتميز  

أي أن كل مستهلك وكيفية تفسريه لالشارات واالتصاالت اخلارجية اليت يدركها، كما أهنا تعترب   ة صيخبكوهنا ذاتية وش
عتبارها ترتسخ وتبىن وفق تفسريات منطقية وواقعية ابإلضافة أهنا تتسم ابلشمولية أي ميكن جملموعة واقعية حلد كبري اب

املستهلكني أن الذهنية لعالمة ماتت  من  الصورة  لفرتات طويلة، كون هلم نفس  النسيب  أيضا ابالستقرار  تتسم  ، كما 
أي كلما كانت للمستهلك خربة كبرية مع العالمة ابإلضافة إىل أهنا تتسم ابرتباطها بدرجة التفاعل مع املستهلكني  

 صورة ذهنية عنها قوية.   كلما كانت له 
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 أمهية الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية :  رابعالفرع ال
الذ ل التجاريةلصورة  للعالمة  أهنا  و أمهية ابلغة ابلنسبة ملؤسسة    هنية  تتجلى هذه األمهية يف  قيمة العمالء  ختلق 
  :يفهذه األمهية وتتمثل   (Aaker, 1994) للطرفني

 :مستهلكنينية للعالمة التجارية ابلنسبة للأمهية الصورة الذه .1
لل املباشرة  وغري  املباشرة  والتجارب  املعلومات  التجارية  للعالمة  الذهنية  الصورة  العالمة  مستهلكتلخص   مع 

ابلعديد   دراك ومعاجلة هذه املعلومات وسرعة يف استحضارها، وتقوم هذه الصورة أيضا وتقوم بعملية تسهيل إ  التجارية 
يف أهنا:   (Robert Toubau)  وتتمثل أمهيتها حسب  مستهلكنيأمهيتها ابلنسبة للمن املهام والوظائف اليت تستمد منها  

 (. 70،71، ص.ص. 2018)قار،  

ضماان قواي وأتثريا يف عملية إعادة الشراء خاصة   مستهلك: نشكل صورة العالمة ابلنسبة لل مستهلكنيطمأنة لل •
الكثري وابلتايل فأن صورة الذهنية للعالمة تعمل ستهلك  أمام املنتجات اجلديدة املنافسة، اليت ال يعرف عنها امل

 .ستهلكعلى إزالة عامل الرتدد لدى امل 
واال • الرشد  الغالية   ختيار: معيار  املنتجات  تقنية،  )منتجات  املعقد  الشراء  منط  يف  املعيار  هذا  أمهية  وتظهر 

والثمينة...(، حيث تكون درجة املخاطرة معتربة وعملية جتريب املنتج غري ممكنة )العينات(، وابلتايل فإن الصورة 
 تلعب دورا مهما يف إقرار عملية الشراء من عدمه. 

بشكل جيد ومثري لة ما استطاعت الصورة أن تظهر املنتج أو العالمة  يف حا  ل العيوب: أثري على عتبة قبو الـت •
، لعيوب تظل دائما صغرية يف نظر املستهلكومؤثر، فإن ذلك سيعمل على قبول بعض التنازالت، وتلك النقائص وا

 وميكن التغاضي عنها لالمتيازات األخرى للمنتج أو العالمة. 
ابستحضار الصورة، فإنه يستحضر املهم منها فقط، فإن كانت قوية   ستهلك عندما يقوم امل  أولية:وسيلة انتقاء   •

 فانه يواصل. 
 أمهية الصورة الذهنية للعالمة التجارية ابلنسبة للمؤسسة:  .2

 (Aaker, 1994)يف:  أمهيتها   تعمل الصورة الذهنية للعالمة التجارية على تقدمي قيمة للمؤسسة وتتجلى

، كون هذه الصورة تنتج عن خلق أسبااب للشراءلصورة الذهنية للعالمة على  اتعمل    العمالء أسباب للشراء:منح   •
امل متنح  اليت  املؤسسة  ملنتجات  حقيقية  ومنافع  هلا  ستهلكنيخصائص  والوالء  لشرائها  متنوعة  وتدفعهم   أسبااب 

تولد تصورا منخفضا ملخاطر شرائها إىل جانب العالمة التجارية اليت تتميز بسمعة قوية وصورة جيدة  الختيارها،  
 ,Crespo-Almendros et al)وابلتايل شرائها    ملستهلكنيتقدمي مصداقية أكرب حول منتجاهتا وتفضيلها من قبل ا

2013) . 
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للصورة الذهنية أمهية كبرية يف عملية متييز :  متييز العالمة التجارية للمؤسسة عن غريها من العالمات األخرى •
لعالمة املؤسسة ومنتجاهتا من بني العديد من العالمات واملنتجات املنافسة اليت قد تكون شبيهة يف   ستهلكنيامل

ميزة   أصل من األصول االسرتاتيجية اليت تقود إىل خلق  الذهنية للعالمة نعترباخلصائص واملنافع املقدمة، فالصورة  
حتميها من املنافسني كما أهنا  ،  (Šmaižien et al, 2006, P. 89)وبيئة تشجعها على البقاء والتطور    للعالمة   تنافسية

 ها.مستهلكيسواق جديدة، كما أهنا تعزز متوقعها يف أذهان وتعمل على تسهيل دخوهلا أل 
تسهم الصورة الذهنية للعالمة التجارية من خالل االجتاهات   تنمية املواقف اإلجيابية اجتاه العالمة واملؤسسة:  •

يف ذهنهم عن العالمة التجارية للمؤسسة يف خلق وتعزيز املواقف والعواطف اإلجيابية   ستهلكوناإلجيابية اليت يبنيها امل
 اجتاهها، وحتسني االجتاهات السلبية عنها.

اليت تلعب   ستهلكنيمة خبصائص فريدة ومرتسخة يف أذهان املتتميز الصورة الذهنية للعال   توسيع العالمة التجارية: •
دور مهم يف تسهيل اسرتاتيجيات توسع العالمة التجارية يف أسواق وقطاعات جديدة قد تكون متنوعة ومرحبة، 
وذلك من خالل تقدميها لصورة متناسقة وارتباط عايل بني العالمة ومنتجاهتا اجلديدة، مما يسهل عليها غزو أسواق 

 جديدة مبنتجاهتا احلالية أو مبنتجات جديدة. 

اخلصائص واملنافع املعروضة   إدراكتعترب الصورة الذهنية للعالمة التجارية مصدر مهم يف خلق القيمة، فهي أساس  
وهي اليت تعمل على حتريض دوافعهم واعطائهم أسباب   ومتييزها عن ابقي املنافسني،  مستهلكنييف منتجات املؤسسة لل

 ، كما هلا أمهية يف التقليل من املخاطر املصاحبة للشراء سواء خماطر مالية، اجتماعية ونفسية والعمل على عديدة للشراء
والشكل تسهيل توسع العالمة التجارية سواء يف األسواق احلالية مبنتجات جديدة أو أبسواق جديدة مبنتجات حالية،  

 املوايل يوضح الصورة الذهنية للعالمة التجارية يف خلق القيمة للطرفني:

 

 

 

 

 

 

 لمؤسسة. لذهنية للعالمة يف خلق القيمة للمستهلكني و الصورة  الأمهية    (:2.1رقم )  لشكلا
Source : Aaker. D, Le Management du capital marque, édition Dalloz, 1994, P. 118. 

املعلوماتتسهيل عمليات معاجلة   

 التمييز والتموقع

 منح أسباب للشراء

 خلق مواقف إجيابية اجتاه العالمة

 الصورة الذهنية للعالمة التجارية

 توسع العالمة
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 الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية ومناذج بنائها  دورة حياةاملطلب الثالث:  
اراء ووجهات نظر  التجارية غري هني وذلك لتضارب  الذهنية للعالمة  إن عملية حتديد مفهوم شامل للصورة 

ثني والصعبة، إال أن العديد من الباح  ةيكون من األمور املعقد   الباحثني وعليه فان عملية قياس الصورة الذهنية وبنائها
جتهادات كبرية من أجل حتديد عملية بناء الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية وحتديد دورة حياهتا املختصني قاموا اب

وعملية بنائها وقياسها، حيث  إضافة إىل تقدمي مناذج حمتلفة وقيمة ساعدت على فهم األبعاد األساسية املكونة للصورة
  دورة حياة الصورة الذهنية للعالمة وألهم مناذج بنائها. سنتطرق يف هذا املطلب إىل  

 لعالمة التجاريةل  املدركة   الذهنية  صورةال  دورة حياةالفرع األول:  
إن عملية تشكيل وبناء الصورة الذهنية للعالمة التجارية متر عرب مراحل مهمة، حيث تتميز كل مرحلة مبجموع 

بدرجة االرتباط بني العالمة ومنتجاهتا وبوسائل   (Michon)لة حسب  من األساسيات واخلصائص، ويتم حتديد كل مرح
 .(Michon, 2003, P. 188)االتصال املستعملة من قبلها وتتمثل هذه املراحل يف:  

وتعترب املرحلة األوىل يف دورة حياة الصورة الذهنية للعالمة التجارية، حيث يتم أول   مرحلة بناء الصورة الذهنية:  .1
ا خبصائص اجلودة ومنافع فريدة هومنتج العالمة يف السوق فعلى املؤسسة هنا أن متيز منتج  ستهلكنياملالتقاء بني  

ستهلكني شرائه مستقبال، والرتكيز على تنويع وسائل االتصال مع املوإعادة  ه  عن غريها من املنافسني لضمان جتريب
 متوقع للمنتج يف ذهنهم وبناء صورة خاصة.   لتسهيلل

تصبح هلا قيمة   ستهلكنيعالمة يف أذهان املالفبعد متوقع    انفصال الصورة الذهنية للعالمة عن املنتج: مرحلة   .2
مضافة عن املنتج، وهنا ميكن للمؤسسة أن استعمال العالمة التجارية كأداة اتصال مهمة فهي قادرة على نقل 

 املعاين والرسائل اليت يعجز املنتج عن نقلها. 
ويف هذه املرحلة تصبح العالمة التجارية سهلة التذكر   : ستهلكنيذهنية للعالمة يف ذهن امل مرحلة ترسخ الصورة ال .3

العالمات املنافسة فترتسخ يف ذهنهم، وذلك للمعرفة اجليدة ابلعالمة عن ابقي    ملستهلكنيواالستحضار من قبل ا
من نفس صنف املنتج مما يسهل عليها التوسع يف خطوط منتجات أخرى  واالجتاهات اإلجيابية اليت كونوها عنها،  

، فاملستهلك يفضل شراء وجتربة املنتجات اجلديدة للعالمات التجارية اليت يكون هلا ارتباطات ذهنية قوية األصلي
 ،(Salinas et al, 2009, P. 57)يف ذهنه 

صورة الذهنية للعالمة من مجيع جوانب تشكيلها وهنا تكتمل عناصر ال:  مرحلة اكتمال عناصر الصورة الذهنية  .4
، وتصبح عملية استحضارها بشكل مباشر وسريع عن ابقي املنافسني )معرفية، عاطفية وسلوكية(  ستهلكنيعند امل

من خالل تذكر لعنصر أو خاصية من خصائصها فقط، ابإلضافة إىل متتعها ابلشهرة، ويف هذه احلالة تستطيع 
بعالمتها واستخدامها لتقدمي منتجات جديدة يف أصناف أخرى خمتلفة عن صنف املنتج األول   املؤسسة التوسع
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، (Kotler, 2006)مما يساعدها على التعرف والقبول يف السوق يف أبسرع وقت وبتكاليف تروجيية واتصالية أقل  
 املراحل:   يوضح هذه   ( 4.1رقم )   واجلدول املوايل،  وتصبح كقيمة حقيقية للمؤسسة اليت متتلكها

 (: مراحل دورة حياة الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية. 4.1جدول رقم )

الذهنية  الصورة  بناء    مرحلة 
 للعالمة التجارية 

الصورة   انفصال  مرحلة 
الذهنية للعالمة التجارية عن  

 املنتج 

مرحلة ترسخ الصورة الذهنية  
 ستهلكني للعالمة يف ذهن امل

عناصر  اكتمال  مرحلة 
 الصورة الذهنية 

متيز العالمة بقيمة مضافة عن   ارتفاع مبيعات املنتج اجلديد  
 املنتج

ذهن   يف  العالمة  صورة  متوقع 
 العمالء  

 متتع العالمة التجارية ابلشهرة

التجارية   العالمة  منتج  متيز 
واملنافع   اجلودة  خبصائص 

 احملققة للعمالء 

التجارية   العالمة  استخدام 
 كوسيلة لالتصال  

العالمة  إمك توسع  انية 
منتجات   يف  واستعماهلا 
جديدة من نفس صنف املنتج  
هذه   على  ابالعتماد  األول 

 الصورة

يف   العالمة  توسع  إمكانية 
وأسواق   نشاط خمتلفة  ميادين 

 جديدة

من   للعالمة  اإلجيايب  الدعم 
 خالل تنويع وسائل االتصال 

 
 

الصورة  لدى    كقيمة   تصبح 
 املؤسسة  

Source : Michon et al, Le Marketeur, Pearson éducation, Paris, 2003, P. 188. 

مما سبق يظهر لنا أن دورة حياة الصورة الذهنية للعالمة التجارية جيب أن متر أبربعة مراحل مهمة وحتمية للوصول 
إىل مفهومها املتكامل، فبعد طرح املؤسسة ملنتجها يف السوق الذي ميكن اعتباره أمر يف غاية األمهية لنجاح هذه العالمة 

لتقاء بني العالمة واملستهلكني، هلذا على املؤسسة أن هتتم هبذا االلتقاء ألنه أو فشلها، ابعتبار هذ املرحلة تكون أول ا
مهم للغاية يف تكوين الصورة األوىل للمنتج والعالمة، فعليها متييز منتجها عن ابقي املنافسني املباشرين وتدعيم املنتج 

إجيابية من أو جتربة، إضافة إىل ذلك تنويع   خبصائص وتبيني منافعه بطريقة جذابة جلعل املستهلكني حيكمون عليه بطريقة 
من وسائل االتصال للوصول إىل أكرب شرحية مستهدفة وتوصيل الصورة املراد حتقيقها عن العالمة، أما يف املرحلة الثانية 
تكتسب صورة الذهنية للعالمة قيمة مضافة عن املنتج ويصبح املستهلكني يعرفوهنا ويدركون خصائصها، إضافة إىل 

ييزها بشكل جيد عن ابقي عالمات املنافسني، وهنا تستطيع املؤسسة استخدامها كأداة اتصال لنقل املعاين والرسائل مت
الال ملموسة اليت يعجز املنتج عن نقلها، أما يف املرحلة الثالثة ترتسخ هذه الصورة الذهنية للعالمة يف أذهان املستهلكني 

ل املؤسسة تستفيد من ذلك يف طرح منتجات جديدة من نفس صنف املنتج وتصبح سهلة التذكر واالستحضار مما جيع 
األول لتوسعها وزايدة حصتها السوقية وأرابحها، ويف املرحلة األخرية يكتمل تشكيل الصورة الذهنية للعالمة وتصبح 

ستهلكيها، راسخة يف ذهن املستهلكني ومرجع للمقارنة مع العالمات األخرى، حيث تصبح هلا شهرة واسعة وسط م
 وتفسر كمعىن فريد حامل للقيمة.
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 مناذج بناء الصورة الذهنية للعالمة التجاريةالفرع الثاين:  
 وسنعرض فيما يلي أهم مناذج بناء الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية: 

 :1991عام    (Aaker)منوذج   .1
من الباحثني األوائل الذين تطرقوا لكيفية بناء الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية،   (Aaker)ويعترب الباحث  

حيث قام بتحديد بعض اخلصائص األساسية اليت جيب أن تتوافر يف العالمة التجارية حىت تدرك بطريقة صحيحة من 
 (Korchia, 2001, P. 103)ص يف: قبل املستهلكني وتتم بناء الصورة الذهنية هلا عندهم، وقد حدد هذه اخلصائ

جيب على خصائص العالمة التجارية أن تكون قوية ذات معىن قوي عند املستهلكني وتتناسب مع العالمة   القوة: •
 التجارية؛ 

فعلى خصائص العالمة التجارية أن تكون سهلة التحديد من قبل املستهلكني وسهلة   الوضوح )عدم الضبابية(:  •
 التعرف واالدراك؛ 

جيب أن تكون خصائص العالمة التجارية شاملة أي مشرتكة عند غالبية املستهلكني املستهدفني، حيث   لية:الشمو  •
على مديري التسويق والعالمات التجارية أن يقوموا بتحديد األبعاد االدراكية املشرتكة يف السوق املستهدف ويتم 

 أذهاهنم مقارنة مع املنافسني.الرتكيز عليها لضمان ادراك كلي للصورة الذهنية وخلق موقع يف  

بوضع منوذج دراسته لبناء وكيفية قياس الصورة الذهنية   (Aaker)خلصائص قام الباحث  ومن خالل حتديد هذه ا
بعد رئيسي، حيث أنه مل يقم برتتيبها وال متييزها، كما أنه مل يقم بتصنيفها لفئات   11املدركة للعالمة التجارية بتحديد  

 أو غري ذلك، ومتثالت هذه األبعاد فيما يلي: 
كني، السعر النسيب، املشرتين واملستهلكني، الشخصيات خصائص املنتج، اخلصائص غري امللموسة، منافع املستهل

أشكال  األوقات،  )األماكن،  املنتجات،  التجارية، صنف  العالمة  الرأي(، شخصية  )قادة  التجارية  ابلعالمة  املرتبطة 
 : ( يوضح هذا النموذج3.1والشكل املوايل رقم ) استخدام املنتج(، املنافسني وأصل العالمة التجارية،  
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 للعالمة التجارية.   املدركة  للصورة الذهنية   (Aaker)(: منوذج 3.1شكل رقم )ال
Source : Korchia M, connaissances des marques stockees en mémoire par les consommateures: 

modele théorique et test empirique, these pour l’obtention du doctorat en sciences de gestion, 

Ecole Doctorale de Sciences Economiques et de Gestion d’Aix-Marseille, institut 

d’administration des entreprises, Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-

Marseille III, 2001, p. 106. 

 :2008سنة   (Iceberg)منوذج اجلبل اجلليدي  .2
حيث مت اسقاط نظرية اجلبل   ، للصورة الذهنية للعالمة التجارية  (Iceberg)يظهر لنا النموذج اجلبل اجلليدي  

اجلليدي على العالمة التجارية يف هذا النموذج والذي يبني أن اجلزء الظاهري ميثل الصورة الذهنية للمستهلكني عن 
مكوانت الصورة الذهنية للعالمة التجارية   التجارية، كما يوضحالعالمة واجلزء السفلي الباطن هو أساس وثبات العالمة  

  ودورها يف بناء قيمة العالمة 

 

 

 

 

 

 

إسم العالمة 
 التجارية

 خصائص املنتج

غري  اخلصائص
 امللموسة

 صنف املنتجات

 شخصية العالمة

الشخصيت املرتبطة 
 ابلعالمة

 املشرتين واملستهلكني

 منافع املستهلكني

 السعر النسيب

)األماكن، األوقات  املنافسني أصل العالمة
 (وأشكال االستخدام
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 (: منوذج اجلبل اجلليدي للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية. 4.1)  الشكل رقم
Source : Opatha. M, Definitions of Brand Image, Accessed on: 29 May 2020 

https://www.researchgate.net/publication/286669619_Definitions_of_Brand_Image, 2015. 

مة التجارية هلا أتثري مباشر على قيمة العالمة التجارية، حيث تعتمد املؤسسات يف زايدة إن الصورة الذهنية للعال
فهنالك الكثري ،  صورهتا الذهنية اإلجيابية  أو أسواق جديدة على حصتها السوقية وتوسعها يف ميادين نشاطات أخرى  

تجارية عرب مناذج دراسية الكبري يف بناء قيمة العالمة المن الدراسات اليت تناولت موضوع الصورة الذهنية للعالمة ودورها  
 (Opatha, 2015)  :تتكون من  حسب النموذج  ، فالصورة الذهنية للعالمةتفصيلية

: وهي اجلزء الظاهري للجبل اجلليدي والذي يبني مكوانت الصورة الذهنية للعالمة حسب النموذج، عناصر مرئية    -
هذه من خالل جمموع املعلومات حول  ومتييزها عن ابقي العالمات التجارية األخرى  يمكن للمستهلكني مشاهدهتا  ف

من خالل إعالانت العالمة بطريقة مباشرة أو من خالل   هم هلا واالحتفاظ هبا يف أذهاهنمكعملية ادرا سهولة  العالمة و 
، حيث يولد صورة ريقة غري مباشرةاملستهلكني االخرين لتجارهبم مع هذه العالمة )الكلمة املنطوقة( وذلك بطمشاركة  

 ذهنية للعالمة داخل ذاكرة املستهلكني تكون غالبا على املدى القصري ابعتبارها غري اثبتة

وتتمثل يف اجلزء السفلي )الباطين( للجبل اجلليدي، واليت تكون مكوانهتا أكثر قوة، صالبة وطويلة   عناصر غري مرئية:  -
الصورة الذهنية اإلجيابية يف أذهان املستهلكني والين تلعب دور مؤثر ا تكون حصيلة  املدى من اجلزء الظاهري ابعتباره

الصورة الذهنية 
 للعالمة التجارية

 الوعي ابلعالمة•
 إلعالنلالشخصي  االدراك•
 تذكر اإلعالن•
 متييز العالمة•
وضوح الصورة الداخلية •

 للعالمة
جاذبية صورة العالمة •

 الداخلية

 جاذبية العالمة•
 الثقة ابلعالمة•
 الوالء للعالمة•

املدى القصري 
 ()عناصر مرئية

املدى الطويل 
 )عناصر غري مرئية(

 العالمة قيمة

https://www.researchgate.net/publication/286669619_Definitions_of_Brand_Image
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ومهم يف بزايدة جاذبية العالمة، بناء ثقة هلا وسط مستهلكيها املستهدفني وحتقيق الوالء ممن يؤدي إىل تعظيم قيمة 
 العالمة التجارية وحتقيق ميزة تنافسية على املدى الطويل. 

استنتاج مما سبق أن الصورة الذهنية للعالمة هلا دور رئيسي معقد يف بناء قيمة العالمة التجارية ابعتبارها وميكننا  
 مؤثر مباشر على مكوانهتا وابلتايل تؤثر على جناح أو فشل العالمة التجارية ككل. 

 .2013سنة    (Wijaya)منوذج   .3
منوذج لبناء الصورة الذهنية للعالمة التجارية ابالعتماد على أهم الدراسات السابقة واليت تطرقت إىل تطوير ب قام

 ,Aaker 1991, Keller, 1993, Aaker 1997, Arnould et al 2005, Drezner 2002)املوضوع من زوااي خمتلفة  

Hogan 2005, Brexendorf et al 2007)  ،ويرتكز منوذج   واخرون(Wijaya)   يف بناء الصورة الذهنية للعالمة على
منظور اتصاالت العالمة التجارية كمجال دراسي مهم وأكثر مالئمة للبحث يف ظاهرة صورة العالمة، حيث أشار إىل 

املستهلكني وإمن قبل  املؤسسة وشراءها من  متييز منتجات  ليس فقط  العالمة  بناء صورة  الغرض من  ا هي وسيلة أن 
لتصبح جزء من شخصيتهم   تبنيها  مث  وفهمها  العالمة(  التجارية )هوية  العالمة  لكيفية فك شفرة رسائل  اسرتاتيجية 

 وواقعهم املعيشي لتنعكس على سلوكياهتم. 
كما أشار أيضا أن هذا املنظور من بناء صورة ذهنية للعالمة يساعد الباحثني ومتخذي القرار يف املؤسسات 

يد األبعاد احلرجة واليت تؤثر بصورة كبرية على الصورة الذهنية للعالمة التجارية، وذلك تكوين االسرتاتيجيات على حتد 
 التسويقية وحتديد الوسائل االتصالية املناسبة. 
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 للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية.   (Wijaya)(: منوذج 5.1الشكل رقم )
Source : Wijaya B. S, Dimensions of Brand Image: A Conceptual Review from the Perspective 

of Brand Communication, European Journal of Business and Management, Vol 5, No.31, 2013, 

P. 62. 

العالمة   (Wijaya, 2013)واشار   تفاعل بني  تراكم مسات حمددة انجتة عن  الذهنية للعالمة على أهنا  للصورة 
التجارية واملستهلكني بطريقة متكررة مما يرسخ معرفة عندهم ابلعالمة وخيلق مشاعر واجتاهات عاطفية حنوها ويرتمجون 

بطري إعادة شرائها والرتويج هلا  للعالمة من خالل  إجيايب أو سليب  املنطوقة ذلك بسلوك  الكلمة  قة جمانية عن طريق 
اإلجيابية أو التوقف عن شرائها وتشويه صورهتا، كما اعترب أن انشاء الصورة الذهنية يرتكز على أبعاد حمددة حصرها يف 
اجلوانب املنطقية واليت تشمل بعد اهلوية، سلوك العالمة وكفاءة ومنافع العالمة واجلوانب غري منطقية )العاطفية( اليت 

شكلها املستهلكون مع العالمة اعتمادا على الشخصية و االرتباطات الذهنية اليت يشكلوهنا عنها وتتمثل هذه األبعاد ي
 (Wijaya, 2013, P. 63) يف:

وتعترب البعد األول للصورة الذهنية للعالمة واليت تشري إىل جمموع اهلوايت املادية امللموسة   هوية العالمة التجارية:  -
ابملنتج واملؤسسة كـ )شعار، ألوان، موسيقى، روائح، تغليف وموقع املؤسسة(، واليت جتعل املستهلك يتعرف   اليت تتعلق

 عليها بسهولة ومييزها عن ابقي املنافسني.

وهي البعد الثاين للصورة الذهنية للعالمة واليت تتشكل من شخصية املستهلكني والبيئة   شخصية العالمة التجارية:  -
فغالبا ما يتبىن املستهلك منتجات العالمة إذا أدرك رمزا أو خاصية مشاهبة لشخصيته يف هذه العالمة،   احمليطة هبم،

 هوية العالمة

كفاءة العالمة 
 ومنافعها

سلوك مواقف و
 العالمة

الصورة الذهنية 
 التجاريةللعالمة 

االرتباطات الذهنية 
 للعالمة

 شخصية العالمة
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فان املستهلك يظهر مشاعر إجيابية حنو العالمة عندما تكون شخصية العالمة تتوافق   (Chang et al, 2001)فحسب 
اإلجيايب للمستهلك اجتاه العالمة، كما تلعب   مع شخصيتهم وصورهتم الذاتية، فهذا التطابق حيسن املوقف والسلوك

املتطابقني يف  املستهلكني  قبل  من  تبنيها  املنافسني وسهولة  ابقي  متييزها عن  عملية  مهما يف  دورا  العالمة  شخصية 
 (Aaker, 1997)الشخصية من نفس الفئة ) شخصية ودودة، ديناميكية، إبداعية، كرمية، قاسية وغريها(، ولقد ذكرت  

 عاد لشخصية العالمة كالكفاءة، صدق، االاثرة، الصالبة والتطور.عدة أب

إىل أن املستهلكني ال   (Drezner, 2002)وتعترب البعد الثالث للصورة الذهنية، حيث يشري    االرتباطات الذهنية:  -
يتفاعلون مع الواقع وإمنا مع ما يعتربونه حقيقة يف أذهاهنم من خالل تشفري املعلومات اليت يتلقوهنا عن العالمة بطريقة 
مباشرة أو غري مباشرة على شكل ارتباطات ذهنية وهو ما يشكل صورة ذهنية للعالمة، وتنشأ االرتباطات الذهنية من 

= وجبات سريعة، (McD)= فرح وفن، عالمة  (Coca-Cola)ط ارتباطا قواي مع العالمة مثل عالمة  املعاين اليت ترتب
(Benetton’s)  ،حميب األلوان =(Apple)  التقنية ... وغريها =(Wijaya, 2013) . 

، وتعترب البعد الرابع للصورة الذهنية للعالمة حيث يقصد هبا جمموع السمات، املواقف  مواقف وسلوك العالمة:  -
األخالق وسلوكيات العالمة اليت تتواصل وتتفاعل هبا مع مجهورها من املستهلكني، مما يؤثر على تصوراهتم وأحكامهم 
اجتاه العالمة، فسوء التواصل وتقدمي مواقف وسلوكيات إجيابية عن العالمة يكون صورة سيئة عنها لدى مستهلكيها 

 .(Wijaya, 2013)وحسن التواصل يكون صورة جيدة وقوية 

البعد اخلامس للصورة الذهنية، وتشري إىل منافع منتج العالمة على تلبية   (Wijaya)واعتربها    كفاءة ومنافع العالمة:  -
، فعلى (Keller, 1993)حاجيات املستهلك بكفاءة، وهذه املنافع ممكن أن تكون وظيفية، عاطفية، رمزية واجتماعية  

درة على التنظيف )منافع وظيفية( وجتعل مرتدي هذه املالبس يشعر ابلثقة سبيل املثال منتج لتنظيف املالبس له الق 
 .(Wijaya, 2013))منافع عاطفية(، حيث تؤثر هذه املنافع على الصورة الذهنية واملؤسسة ككل 

 .2015وزميله سنة    (Alhaddad)منوذج   .4
مع التطور التكنولوجي احلاصل يف خمتلف امليادين وخاصة يف وسائل االتصال وظهور مواقع التواصل االجتماعي، 

ازدادت أمهيتها يف التأثري على العالمة التجارية   العالمات التجارية، وإدارة  وتعدد استخدام هذه االخرية يف جمال التسويق  
منوذج لبناء الصورة وزميله    (Alhaddad)تطبيقية يف هذا اجملال اقرتح  ولنقص الدراسات ال  سواء ابإلجياب أو السلب،

للعالمة من قبل املستهلكني، من خالل بناء وعي إجيايب    الذهنية للعالمة التجارية ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي
وأتثرها على الوعي الكلي للعالمة وكيفية لعالمة وسعرها عرب مواقع التواصل االجتماعي  ايقوم على بناء وعي إلعالانت  

 : هذا النموذج  ، والشكل التايل يوضح يف قطاع اهلواتف النقالة  بناء صورهتا 
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للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية عرب مواقع التواصل وزمالئه    (Alhaddad)(: منوذج 6.1الشكل رقم )
 االجتماعي. 

Source : Alhaddad AA, Dib H, Determinants of Brand Image in Social Media, International 

Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Volume 5, Number 4, 

December 2015, doi : 10.17706/ijeeee.2015.5.4.180-190. 

 

أن الغرض من هذه الدراسة هو تطوير منوذج لبناء الصورة الذهنية للعالمة عرب   (Alhaddad et al, 2015)فيشري  
مواقع التواصل االجتماعي ابالعتماد على وعي املستهلكني إلعالانهتا وسعرها عرب هذه املواقع. حيث تكمن أمهية 

تهلكني يف بناء العالمة التجارية، زايدة يف املبيعات، إشراك املسوسائل التواصل االجتماعي ابلنسبة للعالمة التجارية يف  
توسيع الوعي ابلعالمة التجارية، متييز منافع أداء منتجات العالمة عن ابقي منتجات املنافسني، حتسني مسعة العالمة 

 . (Muniz et al, 2011)وزايدة الوالء للعالمة  

دة وعيهم ابملنتج من بني العديد من لإلعالن دور كبري يف التأثري على تفضيالت املستهلكني وزاي الوعي ابإلعالن:  -
، حيث يقوم املسوقون اليوم ابإلعالن عرب مواقع التواصل االجتماعي ألنه مينح خاصية منتجات املنافسني يف السوق

، فاإلعالن عرب مواقع (Alhaddad et al, 2015) املشاركة مع املستهلكني وابلتايل يزيد من فاعلية اإلعالانت املعروضة
تماعي غالبا ما يكون مدفوع األجر حيث يتطلب رسالة مدروسة وميزانية اتصال مناسبة، كما يلعب التواصل االج

اجلمهور املستهدف دور رئيسيا يف عملة االتصال وجناح اإلعالن أو فشله من خالل الدردشات اإلجيابية أو السلبية يف 
وتتضمن اإلعالانت عرب مواقع التواصل ،  املنطوقة االلكرتونية(  )الكلمة  ما بينهم وتناقل خربات ومعلومات عن املنتجات

 (Jothi et al, 2011)االجتماعي وهي: 

إعالم اجلمهور املستهدف بوجود العالمة التجارية ، يف اجملموعة املستهدفة من اجلمهورتعميم العالمة التجارية أو املنتج  
عتبار أن وسائل التواصل االجتماعي توفر خاصية الشفافية يف وذلك اب  تشجيع املنافسة الشريفة يف السوق، يف السوق

 ابإلعالن الوعي  

 الوعي ابلسعر 

الوعي ابلعالمة  
 التجارية 

الصورة الذهنية  
 للعالمة 
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: من خالل أن الفئة املستهدفة من اجلمهور تقدمي عديد من املنافع واملزااي االجتماعية للعالمة التجارية،  تقدمي املعلومات
التفاعل بني العالمة التجارية زايدة  ،  تدعم العالمة التجارية  حتقق نوع من األلفة و تكون عالقات وجمتمعات الكرتونية  

 فوسائل التواصل االجتماعي تسهل عملية االتصال وتناقل املعلومات بني العالمة ومجهورها :  واجلمهور املستهدف

يدر على املؤسسة سيولة   يعترب السعر من أهم عناصر املزيج التسويقي ألنه املصدر الوحيد الذي :  الوعي ابلسعر  -
، فاملستهلكني (Monroe et al, 1999)عر قدرة املستهلكني على احلفاظ ابألسعار يف أذهاهنم  مالية، ويعرف الوعي ابلس

يقومون برتميز معلومات األسعار يف الذاكرة الصرحية أبشكال متثيلية خمتلفة ويسرتجعوهنا وقت احلاجة، كما ميكن هلن 
 .(Alhaddad et al, 2015, P. 182)أن يقيموا األسعار بسيء، مفضل، غري مكلف وهو ما خيلق الوعي ابلسعر  

على أنه قدرة املستهلك احلايل أو احملتمل على إدراك وتذكر منتجات العالمة يعرف الوعي ابلعالمة    الوعي ابلعالمة:  -
(Aaker, 1991) فللوعي ابلعالمة دور جد مهم يف عملية اختاذ القرارات، إضافة إىل مسامهته يف بناء الصورة الذهنية ،

 (Alhaddad et al, 2015)للعالمة وتعظيم قيمتها من خالل أربع طرق:  

خلق شعور *،  خلق روابط ذهنية للعالمة يف ذاكرة املستهلكني* ،  عالمة التجارية وسهولة اسرتجاعهاالتعرف على ال *
 . خلق ثقة عند املستهلكني اجتاه العالمة*،  ابأللفة بني املستهلكني والعالمة التجارية

 ولقد توصلت هذه الدراسة من خالل النموذج أعاله إىل مجلة من النتائج وهي: 
 ؛ ابإلعالن له أتثري إجيايب قوي على الوعي ابلعالمة وعلى الصورة الذهنية للعالمةالوعي   -
 ؛ الوعي ابلسعر له أتثري إجيايب على الوعي ابلعالمة وعلى الصورة الذهنية للعالمة -
 ؛ الوعي ابلعالمة له أتثري إجيايب قوي جدا على الصورة الذهنية للعالمة -
 ؛ مهمان للغاية يف بناء وعي للعالمة وبناء صورة ذهنية هلاالوعي ابلسعر والوعي ابإلعالن بعدان   -
الوعي ابلعالمة له أتثري أقوى على الصورة الذهنية إذ ما قارانه بتأثري الوعي ابإلعالن والوعي ابلسعر على  -

 الصورة الذهنية. 

ابألمر اهلني إال ان فكما ذكران سابقا فموضوع حتديد منوذج لبناء وقياس الصورة الذهنية للعالمة التجارية ليس  
هناك العديد والعديد من الدراسات السابقة اليت قدمت لنا مناذج وطرق لتحديد أبعاد الصورة الذهنية للعالة وكيفية 

دراسة   أمثال  مفتاحية  دراسات  على  تعتمد  وقياسها كانت كلها   (Aaker 1991, Keller 1993, Korchia)بنائها 
الدراسات السابقة متكاملة، إال أن كل دراسة منها ركزت على أبعاد وطرق معينة ختدم وغريها، حيث كانت معظم  

دراستها وجمال تطبيقها وهلذا الحظنا أن فيها بعض اخللط بينها وبني مناذج هوية العالمة والقيمة املدركة هلا رغم أن هذه 
اليت تتطرق    اننا ارتئينا أن نتطرق إىل أهم النماذج(، إالابلتفصيل  املفاهيم متقاربة ومتداخلة )سيتم التطرق إليها الحقا

 .ختدم جمال دراستناواليت   املدركة للعالمة بطريقة شاملة وحمددة  لصورةملفهوم ا
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يعترب من أهم النماذج اليت وضعت حجر األساس لكيفية فهم وقياس الصورة الذهنية من   (Aaker)  فنموذج   
خبصائص حمددة حىت يتمكن املستهلكني من ادراكها بسهولة ومتييزها عن ابقي املنافسني، حيث خالل حتديد أبعاد هلا  

أن الصورة الذهنية عبارة عن مكوانت اجلبل اجلليدي حيدد لنا    تعترب هذا النموذج بداية للنماذج االخرى، أما منوذج 
يصال هويتها بطريقة إل  تسويقية حمتلفةاسرتاتيجيات  من خالل اعتماد املؤسسة على  مرئية واليت تظهر للمستهلكني  

فكل هذا يعترب مرئي وظاهر للمستهلكني إال أن أساس الصورة الذهنية يكون يف اجلانب غري املرئي الذي   جيدة وفعالة
بة وقوة فهو أساس الصورة الذهنية والذي تعمل عليه املؤسسة من أجل أن تكون الصورة قوية وتعيش يكون أكثر صال

اليت متثل   ويلخص لنا األبعاد األساسية لتكوين الصورة الذهنية للعالمة التجارية  (Wijaya)لفرتة طويلة، ليأيت الباحث  
احثني املختصني ويقدم لنا منوذج متكامل حيتوي على من خالل اعتماده على الدراسات السابقة للب اجلانب غري مرئي

منوذج  أما  وغريها،  الذهنية، كفائتها  ارتباطاهتا  شخصيتها،  من  التجارية  للعالمة  الذهنية  الصورة  وأساسيات  عناصر 
(Alhaddad et al)  واصل  ذه األبعاد األساسية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية عرب مواقع التفكان تطبيق هل

 االجتماعي. 

 للعالمة التجارية املدركة لصورة الذهنية  اباملفاهيم املرتبطة  املبحث الثالث:  
مفهوم معقد ومتداخل مع العديد من املفاهيم   صورة الذهنية املدركة للعالمة التجاريةفمفهوم الفكما ذكران سابقا  

اخلاصة ابلعالمة التجارية، حيث سنتطرق يف هذا املبحث لتحديد املفاهيم املرتبطة ابلصورة الذهنية للعالمة التجارية 
، وحتديد أهم الفروقات بينهم وذلك من أجل الفهم الصحيح للصورة الذهينة للعالمة التجارية ولباقي املفاهيم األخرى

 وعليه سنتطرق يف هذا املبحث هلوية العالمة التجارية وشخصيتها.

 هوية العالمة التجاريةاملطلب األول:  
هوية العالمة التجارية من أهم املفاهيم املرتبطة واجملاورة لصورة العالمة التجارية واليت تعترب الشغل الشاغل تعترب  

ربغم ارتباطهم الوثيق  هوية العالمة التجارية وصورهتا، فاللبس واخللط بنيملدراء العالمات والتسويق، حيث هناك بعض  
إال أهنما خيتلفان كليا يف عملية ادارهتم ابلنسبة   (، 2011وجهان لعملة واحدة )جماهدي،  ابعتبارمها  ،  هم البعضبني بعض

للمستهلكني عن طريق جمموعة من ، فاملؤسسة تعمل على توصيل صورة ذهنية مثالية واقعية  للمؤسسة والعالمة التجارية
اإلجراءات االسرتاتيجية، وسائل اتصال وممارسات تسويقية من شعار العالمة، الرتويج مبختلف أنواعه، منتجات، إدارة 
الكلمة املنطوقة عن عالمتها وغريها، فكل هذه الوسائل تعترب مبثابة سيارة اليت تؤدي للوصول إىل الصورة الذهنية للعالمة 

، كما يعتربان (Manolica et al, 2015)ومتثل هوية العالمة التجارية طريق واجتاه هذه السيارة للوصول إىل هدفها    املثلى
 من الركائز األساسية يف بناء عالمة جتارية قوية وتعظيم قيمتها.
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 فهوم هوية العالمة التجاريةالتطور التارخيي ملالفرع األول:  
تزايد اهتمام مسؤويل املؤسسات ومديري العالمات التجارية ابهلوية ومفاهيمها بشكل كبري يف اآلونة األخرية نظرا 

للمؤسسة   التنافسي  املوقع  تعزيز  يف  البالغة  وأمهيتها  واملعقد  القوي   ول يق   ، حيث(Heding et al, 2008)ملفهومها 
(Kapferer)   ويدركوننا هبا جيب علينا أوال أن ندرك من حنن   ستهلكني يروننا هبا املأنه قبل التفكري يف معرفة الكيفية اليت

الفكري وجوهر   فاإلطار ،  (Konecnik et al, 2008)بطريقة صحيحة، أي أن أول خطوة هي ضرورة أن تكون لنا هوية  
 .(Kapferer, 2004)العالمة التجارية جيب أن يؤسس حول هويتها  

بتعيني   لإللكرتونيات   (AEG)حيث قامت املؤسسة األملانية    1907ويعود اتريخ هوية العالمة التجارية إىل سنة  
(Peter Behrens)   يف منصب مستشار فين خلربته الكبرية يف اهلندسة والتصميم، حيث تعترب وظيفته هي األوىل من

، التصميم واالتصاالت التسويقية تعرب عن ل املنتجاتتعتمد على جع  البسيطة  نت فلسفتهنوعها يف إدارة اهلوية فكا
ويف من التسويق وإدارة العالمات التجارية،    يتجزأهوية واحدة، ومنذ ذلك احلني أصبحت برامج إدارة اهلوية جزء ال  

رية، حيث أواخر الثمانينيات من القرن املاضي بدأت مفاهيم هوية العالمة ابلتبلور مع تطور منهج إدارة العالمات التجا
بشرح مفاهيم اهلوية وأبعادها اليت ترتبط ابلعمليات الداخلية يف املؤسسة )هوية العالمة( مع األنشطة   (Abratt)قام  

، وهلوية (Heding et al, 2008, P. 48)اخلارجية اليت ترتكز على عالقة املؤسسة مبحيطها اخلارجي )صورة العالمة(  
ل التسويق سواء يف ما خيص البحث أو املمارسة، حيث تعددت استعماالهتا )يف العالمة التجارية اتريخ حافل يف جما

التصميم املرئي )جيوغرايف(، يف العديد من اجملاالت مثل  و جمال التسويق بصفة عامة وإدارة العالمة التجارية بصفة خاصة(  
 دراسة الثقافات التنظيمية داخل املؤسسة، السلوك التنظيمي وغريها. 

لعبت اهلوية دورا مهما يف التسويق قبل دخوهلا يف جمال إدارة العالمات التجارية من خالل دورين رئيسني   ولقد 
 (Heding et al, 2008)ركز أحدمها على اهلوية املرئية واالخر على اهلوية السلوكية، وميكن شرحهما فيما يلي:  

حول اهلوية  1977ورقة حبثية سنة    عربرائد اهلوية املرئية    (Wally Olins)  الباحث الربيطاين  ويعترب   اهلوية املرئية:  -
وتركيزه على دورها يف املؤسسة بطرحه لسؤالني املرئية للمؤسسة، من خالل وصفه للهوية املرئية بشكل منطقي  

ن؟، ، من حنن؟ وما حنخصوصا يف عمليات قياس وبناء قيمة العالمة   رئيسيني ال يزاالن حموريني إىل غاية اليوم 
وجييب على هذين السؤالني يف املقام األول ابلتعبري املرئي عن جوهر اهلوية، كما ركز على اجلانب الظاهري للهوية 

 مان عصرنة اهلوية. ضوأشار إىل دور التكييف وجمارات التطورات اخلارجية ل 
، فلقد أشار أن 1978سنة    (Kennedy)مت وضع األسس التصورية للهوية السلوكية من قبل    اهلوية السلوكية:  -

عند احتاذ القرار الشرائي أكرب من اعتمادهم   اتاملستهلكني يعتمدون بشكل كبري على تصوراهتم الشخصية للمنتج
على التقييم العقالين ملنافع هذه املنتجات، كما أظهر أن التصورات الشخصية للمستهلكني تقوم ابألساس على 
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لية للمؤسسة والكلمة املنطوقة للمستهلكني االخرين عن منتجات هذه املؤسسة اخلربة االمجالية، الوسائل لالتصا
 ابإلضافة إىل دور املوظفني. 

ومرئي للهوية السلوكية، حيث ينسب املستهلكني خصائص ويسلط هذين الدورين الرئيسيني على خلق موحد  
للكلمة املنطوقة عنها، مما يضع املؤسسة وعالمتها اهلوية للعالمة ويشكلون صورا عنها استنادا للخربة االمجالية هلم معها و 

 يف مركز بناء قيمتها.

 تعريف هوية العالمة التجارية الفرع الثاين:  
إن التعبري اخلارجي للعالمة التجارية والذي يشمل كل من االسم، الشعار، الرموز املرئية ...، ميثل هوية العالمة، 

، وهلذا (Jain, 2017)ها من قبل املستهلكني ولتمييزها عن ابقي املنافسني  فهي من أكثر الوسائل األساسية للتعرف علي
جيب على هوية العالمة التجارية أن تعرب عن رؤية خاصة هبا فريدة ومتميزة عن ابقي املنافسني لضمان سرعة ادراكها 
اجليد عن جوهر هويتها  التعبري  السوق، إضافة إىل  تعزيز متوقعها يف  العمالء وبطريقة جيدة مما ميكنها من  قبل  من 

ة يف نفس الوقت وبشكل مرتابط مما جيعل هذه اهلوية احملرك الرئيسي  وأساسها الذي يتميز ابلدميومة، املرونة والصالب
فهي تعترب األساس يف تشكيل اسرتاتيجية العالمة التجارية   ،(Heding et al, 2008)جلميع أنشطة العالمة التجارية  

اريف هلوية العالمة ، ولقد مت تقدمي العديد من تع(Klopper et al, 2011)أبكملها حاملة ملعىن فريد وقيمة للمؤسسة  
 التجارية نذكر منها: 

عرفها    (Aaker, 1996)  تعريف تعمل حيث  واليت  العالمة  ارتباطات  من  ومتميزة  فريدة  جمموعة  أهنا  على 
ترب وعد اسرتاتيجيات العالمة على خلقها، احلفاظ عليها على املدى الطويل وتقدميها للجمهور اخلارجي، حيث تع

كما ميكن تعريفها على أهنا ذلك اجلزء من العالمة التجارية الواقع حتت ،  ب املصلحة وألصحا   املؤسسة للمستهلكني
سيطرة املؤسسة، فهي تلك الرسالة اليت تقوم املؤسسة بعرضها للمستهلكني املستهدفني، فهي ختتلف عن الصورة الذهنية 

على أهنا   (DeChernatoni)  يف حني عرفها،  (Hailin, 2011)املؤسسة  املستهلكني ما ترسله    إدراكابعتبار األخرية  
  عل املستهلكني يفرقون بينها وبني العالمات املنافسةجت جمموع اخلصائص، األهداف والقيم اليت متيز العالمة التجارية و 

(Ianenko et al, 2020).   
 ,Wheeler)كما أهنا تعترب وسيلة اسرتاتيجية وأصل حيقق اعرتاف العالمة عند املستهلكني ومتييزها عن منافسيها  

2012, P. 58)  ويف نفس السياق عرفها ،(Kotler, 2011, P. 262)   على أهنا اسرتاتيجية تتبناها املؤسسة لتعريف نفسها
 ا يف السوق. وتعريف عالمتها التجارية أو لتعزيز متوقع منتجاهت 

ما جارية، ميكننا استنتاج  حول مفهوم هوية العالمة الت  املختلفة  وكتلخيص ملختلف التعاريف السابقة ووجهات النظر
 :يلي
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 (: وجهات نظر الباحثني يف تعريف هوية العالمة التجارية.5.1اجلدول رقم )

 أهم النقاط يف التعريف هبوية العالمة  وجهة النظر 
حيتوي  مي اسرتاتيجي مفهوم  اسرتاتيجي  مفهوم  التجارية  العالمة  هوية  اعتبار  كن 

التجارية   العالمة  عن  واملعلومات  التعريفات  من  جمموعة  على 
اخلارجي( )اجلمهور  املستهدفني  للمستهلكني  على    لتقدميها 

 املدى البعيد 
العالمة وخلق   تلعب هوية العالمة دورا رئيسيا يف عملية تعريف تعرف ابلعالمة التجارية 

 متيزها عن ابقي عالمات املنافسني 
تعكس هوية العالمة اخلصائص الفريدة واليت حتفز دوافع الشراء   حتفز دوافع الشراء 

 عند ملستهلكني 
 تعترب أساس يف تكوين صورة الذهنية للعالمة التجارية  تكون الصورة الذهنية للعالمة التجارية 

 عنماد على الدراسات السابقة.إلاب   باحث الاملصدر: من إعداد  

تلفة ميكننا اعتبارها على أهنا كمفهوم اسرتاتيجي فمن خالل تطرقنا ملختلف التعاريف هوية العالمة التجارية ومن مناظري خم
 وسيلة  ف فهيوحماولة ايصاهلا وترسيخها للجمهور املستهد   هويتها  تتبناه املؤسسة على املدى البعيد من خالل حتديد 

وحماولة متييزها عن ابقي املنافسني مما جيعلها تعكس خصائص فريدة ومميزة حتفز تعريف لكينونة وهوية املؤسسة ككل   
 املستهلكني لتبنيها كما تعترب أيضا أساس وركيزة أساسية خللق وبناء الصورة الذهنية. 

 ادر هوية العالمة التجاريةمصالفرع الثالث:  
بعض التعاريف ووجهات النظر حتدد مفهوم هوية العالمة التجارية من خالل مصادرها ومكوانهتا، حيث ميكن 
فهم هوية العالمة التجارية من خالل النظر المسها، رموزها، غالفها، اإلعالانت والوسائل االتصالية اليت تعتمد عليها 

(Manolica et al, 2015, P. 394)  ، يف  وميكن حصر مصادر هوية العالمة التجارية :  (Kapfere, 2008) 

التجارية .1 العالمة  لتكوين منتجات  التجارية، فهي حجر األساس  العالمة  املنتجات املصدر األول هلوية  : تعترب 
اسم يطبع على املنتجات عند اهلوية، فالعالمة التجارية تعترب احلامل األساسي للقيم واملعاين للمؤسسة وليس جمرد  

هناية انتاجها أو توزيعها، فاملنتج يعترب اجلزء امللموس والظاهري للعالمة التجارية يف الواقع أي هو من يظهر ويبني 
، كما ميكن أن حتمل جمموعة من املنتجات املختلفة الواقع ابلنسبة للعمالء  لعالمة على أرضتلك  اخلصائص والقيم ل

اكتسبت   (Danone)عالمة جتارية واحدة بشرط أن تشرتك يف خصائص وقيم تلك العالمة وتدعمها، فمثال عالمة  
الذي يباع يف الصيدليات، ابإلضافة إىل منتجها   (Yoghurt)اهلوية الصحية وذلك من خالل منتجها الطبيعي  

(Danette)  يع العمالء الذي  نوع  من حيث  اختالفهما  رغم  املنتجني  فهذين  للشباب،  والفخامة  املتعة  رب عن 
املفعمة ابلنشاط الصحية   (Danone)املستهدفني لغرض ربح حصة سوقية كبرية إال أهنم حافظا على هوية عالمة 
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كثريا على األلوان   هبويتها الصداقة والتسامح حيث تعتمد يف منتجاهتا  (Benetton’s)والشباب، وأيضا عالمة  
الزاهية واملختلفة للتعبري عن هذه اهلوية كما تظهر كثريا يف اعالانهتا أفراد من خمتلف مناطق العامل ابختالف عرقهم،  

 داينتهم وألوان بشرهتم لتأكيد هذه اهلوية وأهنا تسعى للم مشل العامل والعيش يف وائم وحمبة.
التجارية: .2 العالمة  اسم  االسم   قوة  هذا  يتضمن  حيث  هويتها،  مصادر  أهم  من  التجارية  العالمة  اسم  يعترب 

فعند فك شفرة   (Names it’s omen)املؤسسة نواايها...، يقول املثل الالتيين    أهدافخصائصها الشخصية،  
مساء وقد حتتوي بعض األهذا الفأل تتبني أهداف العالمة التجارية وجمال شرعيتها إضافة إىل ميدان نشاطها.  

ازدواجية يف املعىن وهذا ما قد يؤثر سلبا على هوية العالمة التجارية وهلذا جيب الرتكيز على معىن واسقاط االخر، 
 ويرى بعض مسؤويل العالمات التجارية  فهو اسم اسباين ولكنه يعترب رمزا أملانيا.  (Mercedes)فمثال اسم عالمة  

من اهتمام   %80ة يف االسم فمن احملتمل أن تفقد العالمة التجارية  واملؤسسات أنه اذ مل يتم وضع الفكرة الرئيسي
اختيار اسم العالمة التجارية مرعاة بعض النقاط   وهلذا من الضروري عند (،  2017العمالء املستهدفني )صباغ،  

  ( 49 .، ص2017)صباغ،   األساسية وهي:
 ؛ مالئمته لبيئته واملستوى الثقايف للعمالء املستهدفني -
 ؛ تعبريه عن املؤسسة اليت ميثلها -
 ؛قوة االسم وقابليته للتذكر بسرعة -
 ؛وضوحه ومقروئيته -
 أن ال يكون متعارضا مع القيم االجتماعية.  -

 ,Neliwn)تتميز رموز العالمة التجارية بفعالية كبرية يف جذب انتباه وااثرة اهتمام العمالء    رموز العالمة التجارية: .3

رموز  (1961 وتستمد  اجلميع ،  يفهمها  لغة  فهي  والزمان  املكان  حدود  تعرب  أهنا  من  أمهيتها  التجارية  العالمة 
، وميكن )ابختالف األجناس واللغات(، حيث تقدم تعريف مثايل للعالمة لتجارية مما حيقق ثقة بينها وبني عمالئها

 ( 2017صباغ،  )  متييز أنواع رموز العالمة التجارية يف: 
أشكال الطيور عادة للتعبري عن املرونة والسرعة وهلذا يتم استعماهلا خصوصا من قبل وتستعمل    أشكال الطيور: •

 ؛(Twitter)، ولسرعة نقل املعلومة مثل موقع التواصل االجتماعي  (American airlines)مؤسسات الطريان مثل  
منذ القدم وهناك عالقة بني االنسان واحليوان، فاآلهلة يف العديد من الثقافات القدمية كانت   شكال احليواانت: أ •

تتجسد على شكل حيواانت كآهلة القدماء املصريني مثال، ويف عصران احلديث تلعب أشكال احليواانت حمورا هاما 
نشاطها، فيتم استعمال الثور   يف العالمات التجارية، حيث تستعمل يف العديد من العالمات ابختالف ميادين 

 ؛ (Ferrari)وعالمة   (Lamborghini)واحلصان مثال للتعبري عن الضخامة والقوة كما هو احلال ابلنسبة لعالمة  
وعادة ما يوصى ابستخدام النبااتت يف العالمات التجارية وذلك جلماهلا املطلق والقدرة على   أشكال النبااتت:  •

 ؛ والسالم  األصالة نبااتت عادة للتعبري عن العراقة،  وتستخدم الجذب االنتباه، 
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ويستخدم أيضا شكل االنسان يف العديد من العالمات التجارية ألسباب عرقية، أسطورية   أشكال جسم االنسان:  •
 ؛ (Starbucks)أو فخرية كما هو احلال ابلنسبة لعالمة  

ات التجارية اليت حتتوي على رموز غري طبيعية هناك العديد من العالم  العناصر غري الطبيعية واألشكال اجملردة: •
 وأشكال جمردة وذلك لإلظهار هويتها وميدان نشاطها من خالل هذه األشكال. 

 مثالفمكان نشأهتا،  ابالعتماد على رسم هويتها يف تتعمد بعض العالمات التجارية   اجلذور التارخيية واجلغرافية: .4
اليت ترتبط ارتباطا وثيقا مبوطنها   (Swissair)اليت ترتبط مبكان نشأهتا فرنسا وأيضا عالمة    (Air France)عالمة  

 (Apple)سويسرا، كما ميكن للعالمات التجارية أيضا االستفادة من قيم موطنها األم فعلى سبيل املثال عالمة  
معهد العريق للتكنولوجيا يف هذه املدينة، حيث اعتمدت يف بداايهتا على القيم التكنولوجية ملدينة كاليفورنيا نسبة لل 

 ؛ الفرنسية اليت تستمد قيمها وخصائصها من نقاوة وصفاء جبال األلب  (Evian)عالمة 
التجارية:   .5 العالمة  والصفات من مؤسسها، على غرار عالمة مؤسسي  اخلصائص  بعض  العالمة  هوية  تستمد 

(Chanel)    اليت استمدت شهرهتا من اخلبرية الفرنسية يف املوضة املشهورة(Coco Chanel)   ومثلها ابلنسبة لعالمة
(Giorgio Armani)    اإليطايل؛ نسبة ملؤسسها اخلبري 

صة واالتصال بصفة عامة من الوسائل اليت لديها أمهية ابلغة يف يعترب اإلعالن بصفة خاشكل وحمتوى اإلعالن:  .6
وما وصلت إليه وذلك من خالل ملحمتها   (Volkswagen)كتابة اتريخ العالمة التجارية، فمثال نرى االن عالمة  

ختلف ، فكيان العالمة التجارية وهويتها يرتسخ من خالل االتصال مب (Nike)االعالنية وهو احلال ابلنسبة لعالمة  
 ؛أشكاله )إعالانت، كلمة منطوقة..( ويف مجيع األوقات دون انقطاع

يف العالمات التجارية على أن لكل عالمة هوية خاصة هبا وأن   املختصني يتفق معظم    جوهر العالمة التجارية: .7
أو نواة مبنية عليها تلك اهلوية، فيجب على العالمة أن حتافظ على جوهر عالمتها  (DNA)كل هوية هلا جوهر 

العديد من  الباحثني  ولقد حدد  املنطوقة عنها،  الكلمة  وإدارة  التسويقية  وتدعمه ابالتصاالت  الوقت  مرور  مع 
العالمة حسب   التجارية متمثلة يف موشور هوية  العالمة  بناء جوهر هوية  العالمة   (Kapferer)مصادر  وشعار 

، إال أنه ميكن اعتبار كل املصادر سابقة الذكر تعمل على بناء جوهر وهوية العالمة التجارية (Keller)حسب  
(Heding et al, 2008, P.P. 11,12)  . 

 خصائص هوية العالمة التجارية لفرع الرابع:  ا
تتميز هوية العالمة التجارية مبجموعة من اخلصائص الوظيفية اليت جتعل العالمة التجارية قوية وبصورة أفضل عند 

هلا العالمة التجارية تصبح  يف  ن توفرت  اليت ا  جمموعة من اخلصائص   (Alina Wheeler)ولقد قدمت الباحثة  العمالء  
 يل: يف اجلدول التا  صائص هوية معربة وميكن تلخيص هذه اخل

 



 اإلطار املفاهيمي للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية                                                          الفصل األول

 

42 

 : خصائص هوية العالمة التجارية. (6.1)  اجلدول رقم

 حممية قانونيا  جريئة، سهلة التذكر، مالئمة 
 ذات قيمة دائمة  سهلة التعرف 

 تستعمل خمتلف وسائل االتصال  توفر صورة متناسقة للمؤسسة 
 تستخدم خمتلف األلوان  تعرب بطريقة جيدة عن شخصية املؤسسة

Source: Alina wheeler, designing brand identity, 3 edition, Hoboken, New Jersey, Canada, 2009, 

P. 30. 

من خالل سرعة تعرفهم عليها وعلى منتجاهتا   مستهلكيهافالعالمة التجارية املرتسخة بطريقة صحيحة يف أذهان  
من بني املنافسني اضافة إىل سهولة تذكرها بطريقة كلية أو ألحد من عناصرها وجعلها مرجع يف السوق اليت تنشط فيه 

جيعل هلا هوية قوية تستطيع طرحها   ،نتيجة امسها اجلذاب أو تصميمها لرموزها بطريقة مشوقة من رسوم وألوان خمتلفة
االتصال املمكنة سواء املباشرة من إعالانت   وسائل   تصال هبا بطريقة جريئة للتعبري اجليد عن شخصيتها عرب خمتلف واال

وغري ذلك أو غري مباشر كالكلمة املنطوقة عنها، إضافة إىل كوهنا عالمة مسجلة وحممية قانونية، هذه اخلصائص كلها 
للوصول اىل تطابق بني هذه اهلوية وصورهتا املدركة من  الكلي دراكهاجتعل من هوية العالمة متميزة ومبدعة تسهل هلا ا

 .ستهلكنيقبل امل

 املتطلبات املثلى لبناء هوية قوية للعالمة التجاريةالفرع اخلامس:  
إن عملية بناء هوية للعالمة التجارية ليس ابألمر اهلني، ألن هذه اهلوية هي من تقرر جناح أو فشل املؤسسة يف 

أهدافها، فيجب أن تكون املؤسسة أو العالمة التجارية جريئة يف تقدمي هويتها للوصول اىل تناسق بينها وبني بلوغ  
صورهتا عند العمالء، كما جيب عليها أن حتيط هبويتها جمموعة من املتطلبات املثلى اليت كلما كانت هذه املتطلبات 

تسع متطلبات مثلى لعملية بناء   (Alina Wheeler)  الباحثة  متمتوفرة بصورة كاملة كانت هوية العالمة قوية، ولقد قد 
أخذها بعني االعتبار وتتمثل هذه املتطلبات يف: على مسؤويل العالمات التجارية    هوية قوية ألي عالمة جتارية، وهلذا
(Wheeler, 2009, P.P. 32.48) 

حتديد   الرؤية: • يف  الشجاعة  من  تتطلب كل  فالرؤية  للمستقبل،  رؤيتها  من خالل  التجارية  العالمة  هوية  تبدأ 
فهذه  اهلوية،  هذه  عن  للتعبري  املتميزة  املؤسسة  ومنتجات  االسرتاتيجيات  لبلورة  الضخمة  األفكار  األهداف، 

ال يروهنا االخرين، فكل عالمة انجحة   املتطلبات تتحدد من خالل قدرة املؤسسة على التخيل والرؤية املتميزة اليت 
 ورائها مسؤولني اثقبو النظر وشغوفني يلهمون االخرين لرؤية املستقبل والتخطيط له بطريقة صحيحة. 

شيئا   جيب على أي عالمة جتارية أن تكون هلا معىن وإال فال تعترب عالمة حقيقية، فأفضل العالمات تعين   املعاين: •
، وتعترب رموز العالمة التجارية هي احلاملة ملعاين اهلوية اسرتاتيجي، جمموعة من القيممثل أفكار ضخمة، متوقع ما 

أسرع ابعتبار أن هذه الرموز عند كثرة استخدامها والتواصل هبا تصبح سهلة الفهم وأكثر قوة يف التعبري كما أهنا  
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ت بتطور املؤسسة ككل، كما أهنا هي أشكال التواصل بني االنسان منذ القدم، ومعاين اهلوية تتطور مع مرور الوق
من تقود االبداع يف املؤسسة مبختلف جماالته، ابإلضافة إىل اعتبار هذه املعاين نقطة امجاع بني العمالء حول 

 هويتها أي أهنا هي أساس فهم اهلوية.
على املؤسسة أن تعرف هويتها تشري األصالة يف املعرفة احلقيقية هلوية العالمة التجارية من قبلها أي جيب    األصالة: •

وأن تقوم ابختاذ القرارات التسويقية واالسرتاتيجية على حنو معرفتها بنفسها من خالل منتجاهتا واألساليب التسويقية 
 املستعملة، فمعرفتها اجليدة بنفسها تعطيها موقع قوة وأصالة وهوية مستدامة. 

 اخلصائص املتقاربة عالمات التجارية،  لفة يف بيئة متشبعة ابل يتطلب على العالمة التجارية أن تكون خمت  االختالف:  •
واملنافع املتشاهبة اليت تقدمها، فالعالمة التجارية الناجحة يتوجب عليها خلق التميز واالختالف عن ابقي املنافسني 

 تها.إضافة إىل اظهارها اجليد والدقيق هلذا االختالف للعمالء املستهدفني والرتكيز عليه يف بناء هوي
واالتصال  االستمرارية: • التكنولوجيا  ووسائل  األعمال  بيئة  يف  واملتسارعة  اهلائلة  التطورات  املستمر مع  والتغري   ،

هلا هويتها احلقيقية،   بطريقة تضمن  مع هذا التغيريعلى العالمة التجارية أن تتكيف وتتطور    ألذواق العمالء وجب
 . حيث تعترب العالمة التجارية مصدر ثقة بينها وبني العمالء

لعالمة لمكوانهتا، فعند جتربة العميل    يف جيب على العالمة التجارية أن تكون مألوفة للعمالء ومتماسكة    التماسك:  •
عن طريق الكلمة املنطوقة من   سواء عن طريق التجربة املباشرة أو استهدافه من قبل مندويب مبيعات العالمة أو 

ترابط    اليت تضمن  ودةهي اجل، حيث يعترب التماسك  العمالء االخرين جيب أن تصله نفس الرسالة ونفس اهلوية
 هوية موحدة وسلسة. كل قطع اهلوية لنقل  

ومرنة يف هويتها، ألن أساس االبداع واالبتكار هو املرونة حتتاج العالمة التجارية أن تكون منفتحة للتغيري    املرونة: •
يف اسرتاتيجيات العالمة وهويتها، وهلذا وجب عليها أن تتكيف مع التغريات اهلائلة يف بيئتها القتناص الفرص 

 اجلديدة يف السوق بسرعة من خالل التكيف واملرونة. 
التجارية أصل مهم من أصول املؤسسة وذلك ألمهيتها يف حتقيق أهداف هذه املؤسسة   زام:االلت • العالمة  تعترب 

فري كل سبل النجاح وتعزيز موقعها التنافسي، وهلذا جيب محايتها وتطويرها اباللتزام بتقدمي األفضل للعمالء وتو 
 للعاملني فيها لدعم هويتها.

اء بديهي وضمين ألي مؤسسة، وذلك ألن القيمة تساهم بشكل كبري يف بق إن خلق القيمة يعترب أمر  القيمة:   •
وتطور املؤسسة واكتساب عمالء جدد يدافعون عنها، فتعترب هوية العالمة التجارية من األصول غري ملموسة اليت 

 ختلق هذه القيمة من خالل مجيع مكوانت العالمة واسرتاتيجيات املؤسسة امللموسة. 

مجيع املمارسات والوسائل التسويقية أن تكون متكاملة يف بينها لتقدمي هوية واحدة متماسكة وتكون فيجب على  
موائمة للمؤسسة، وترقى هذه املمارسات من املستوى التكتيكي الذي يركز على املنتج إىل املستوى االسرتاتيجي الذي 
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هوية العالمة فعالة جيب أن تركز على املستهلكني، ولتكون  ،  (Heding, 2008)  يركز على املؤسسة والعالمة بصفة عامة 
 (Aaker et al, 2000, P. 50)متيزها عن املنافسني إضافة إىل توضيح ما ميكن أن تقدمه املؤسسة مع مرور الوقت 

 مناذج بناء هوية العالمة التجارية الفرع السادس:  
 التجارية، حيث تتمثل يف: سنتطرق فيما يلي إىل أهم مناذج بناء هوية العالمة  

 :  (Aaker)منوذج   .1
العالمات   (Aaker)طور   اعتربه كإطار اسرتاتيجي يساعد مديري  التجارية  العالمة  لبناء هوية  أو نظام  منوذج 

مرجعي قد يستخدمه املستهلكني عند   كإطارعند مستهلكيها، إضافة إىل اعتباره    التجارية على بناء وتثبيت هويتها
 ,Bibby)يقوم هذا النموذج ابإلجابة على هذه األسئلة:  استدعاء العالمة التجارية، معاجلة معلوماهتا وتقييمها، حيث 

2015, P.57) 
السمات  أريد أن يدركين االخرين؟، ما هي  أدافع عنها؟، كيف  اليت  القيم  قيمة لدي؟، ما هي  ما هي أهم 

 .لدي؟يت أريد أن أعرضها؟ وما هي العالقات املهمة  الشخصية ال
منوذجه ابفرتاض أن اهلوية تتكون من اثنا عشر بعد تنطوي حتت أربع أبعاد )مناظري(   (Aaker)ولقد استعرض  

كما أضاف أنه ليس ابلضرورة على العالمة .  رئيسية وهي: اهلوية كمنتج، اهلوية كمنظمة، اهلوية كشخص، اهلوية كرمز
للتعبري عن هويتها وإمنا فقط األبعاد اليت تساعد التجارية أن حتتوي كل هذه األبعاد األساسية األربع أببعادها الفرعية  

املستهلكني   متثله يف ذهن  أن  توضيح ما جيب  يوضح منوذج ،  (Aaker et al, 2000)العالمة على  املوايل  والشكل 
(Aaker) هلوية العالمة التجارية: 
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 . هلوية العالمة التجارية (Aaker)(: منوذج 7.1الشكل رقم )
Source: Aaker D, building strong brand, Free Press, New York, 1996, P. 79. 

موسعة ون كحجر األساس هلا، إضافة إىل هوية  أن العالمة التجارية جيب ان تتضمن جوهر يك  (Aaker)ويوضح  
واليت يقصد هبا ثبات واستقرار هوية العالمة عندما تطور املؤسسات منتجات جديدة يف السوق احلايل أو غزو أسواق  

كما يلي:   (Aaker)، وميكن شرح األبعاد األربع الرئيسية أببعادها الفرعية حسب ما تطرق إليه  (Bibby, 2015)  جديدة
(Aaker, 1996, P.P. 79-82) 

وميكن اعتبار املنتج من العناصر األساسية هلوية العالمة التجارية وذلك ملا يوفره من خصائص   هوية العالمة كمنتج: -
 حتت هذا البعد األبعاد الفرعية التالية:  ملموسة وغري ملموسة للمستهلكني وينطوي

حيث ترتبط هنا العالمة التجارية مبنتج معني أو العديد من املنتجات فعلى   االرتباطات اخلاصة بصنف املنتج: -
ترتبط عالمة   املثال  ترتبط عالمة    (Rolax)سبيل  العالمة مبنتج ما   (HP)ابلساعات كما  فارتباط  ابحلواسيب، 

 ارتباطا قوي يؤدي إىل سهولة تذكر العالمة من قبل املستهلكني وزايدة وعيهم هبا؛ 
اليت يقدمها منتج   والتعبري عن الذات  العاطفية الوظيفية،    وتتمثل يف جمموع اخلصائص   اخلصائص املرتبطة ابملنتج:  -

جيب أن ال مينع هذا  ولكن  ،  (Bibby, 2015)ومصداقية هلم  قيمة  العالمة للمستهلكني والذي حيمل يف طياته  
مديري العالمات على الرتكيز الكلي خلصائص املنتج يف بناء هوية العالمة وإمنا تنويع الوسائل من برامج تسويقية، 

 شعار العالمة، متاجر التجزئة وغريها يف بناء اهلوية وتعظيم قيمة العالمة؛ 

 اهلوية املوسعة

 اجلوهر

 نوع وصنف املنتج-
 خصائص املنتج-

 اجلودة/القيمة-
 االستخدام-
 هلكنياملست-
 بلد املنشأ-

 الصورة املرئية-
 الصورة املستعارة-

 مرياث العالمة-

 شخصية العالمة-
عالقة املستهلك -

 ابلعالمة

 خصائص املنظمة-
 االبداع-

 االهتمام ابملستهلك-
 حملية أو عاملية-

 

 اهلوية كمنظمة اهلوية كشخص اهلوية كرمز اهلوية كمنتج
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تعترب جودة املنتج من بني أهم االرتباطات واخلصائص اخلاصة ابملنتج واليت يويل املستهلكني أمهية   القيمة/اجلودة:  -
وخلق ميزة تنافسية، كما هوية للعالمة    بناءكبرية هلم يف عملية ادراكهم لعالمة هذا املنتج، فهي تستخدم غالبا يف  

 لكني؛ ترتبط جودة املنتج بتعظيم قيمتها لدى املسته
أمهية االرتباطات اخلاصة ابالستخدام يف تكوين هوية العالمة من خالل وتتجلى    االرتباطات اخلاصة ابالستخدام: -

قدرة العالمة على تقدمي استخدام مميز وفريد خاص هبا، حيث ترتبط العالمة مع اهلدف اليت يتم استخدام العالمة 
 فيه أو اجملال الذي تستهلكه ألجله؛ 

السوق من   االرتباطات اخلاصة ابملستهلكني )املستخدمني(:  - تبين هويتها وتعزز موقعها يف  للعالمة أن  ميكن 
، فيلعب مستهلكي هذه العالمة دورا يف حتديدها خالل مستهلكيها، وذلك عن طريق نوع املستهلك أو صنفه

النارية  األخرينوتعريفها للمستهلكني   الدراجات  الذين ميثلون صنف   (Harley Davidson)، فمثال مستعملي 
 خاص ملستهلكي هذه العالمة؛

ببلد نشأهتا أو املنطقة اليت ينتج فيها منتجات تلك   بلد املنشأ: - غالبا ما يربط املستهلكني العالمات التجارية 
شهرة العالمة، فهذا الربط املتعلق ببلد املنشأ يدل على مستوى اجلودة واألصالة خصوصا إذا كان ذلك البلد له  

واتريخ كبري يف انتاج أفضل املنتجات، فاستخدام بلد املنشأ يف عملية بناء هوية العالمة يوفر املصداقية والشفافية 
 للعالمة بني مجهورها؛ 

من خالل هذا املنظور إىل خصائص وأبعاد املنظمة وكيفية بناء هوية  (Aaker)ويشري    العالمة التجارية كمنظمة:  -
العالمة من خالهلا، فلقد تطرق لكل من عامل االبداع املستمر داخل املنظمة والذي سيعترب كمحدد مهم للعالمة 

وهو ما   ملنظمة عند مستهلكيها، ابإلضافة إىل اجلودة يف املنتجات اليت يصعب على املنافسني تقليدها بسهولة
يسهل متوقع هوية العالمة يف أذهان مستهلكيها، كما تطرق إىل اهتمام املنظمة ابملستهلك وتلبية حاجياته بكل 

 راحة واحرتافية، فكل هذا يساعد على بناء هوية للعالمة وتسهيل متوقعها يف أذهان مستهلكيها؛
لفوائد العاطفية، الشخصية والتعبري عن الذات ويركز هذا املنظور على املنافع وا  العالمة التجارية كشخص:هوية   -

املنظور السابق الذي يركز على خصائص املنتج واملنافع   عكس   يف بناء هوية العالمة   ملنتجات العالمة التجارية 
واليت تنعكس عليها وعلى الوظيفية، فشخصية العالمة تتكون من جمموع السمات البشرية اليت ترتبط ابلعالمة  

يف هذا اخلصوص أن سلوك العالمة قد يؤثر على  (Aaker)كيها وكيفية ادراكهم هلا، حيث أشار  عالقتها مبستهل
 ,Bibby)العالقة بني العالمة ومستهلكيها متاما كما يؤثر سلوك الشخص على كيفية ادراكه من قبل االخرين  

 حيدم أهداف العالمة التجارية؛ وهلذا على مديري العالمة العمل على إدارة هذه العالقة وتوجيهها ملا  ، (2015

تكمن أمهية رموز العالمة التجارية يف جذب االنتباه للعالمة والتعريف املثايل هلا عند   هوية العالمة التجارية كرمز: -
املستهلكني وتسهيل ختزينها يف أذهاهنم وسرعة اسرتجاعها، كما تعمل على حتقيق الثقة بني العالمة ومستهلكيها  

 وحجر األساس السرتاتيجياهتا. بينهم، فهي توفر متاسك هليكل هوية العالمة وتوطيد العالقة  
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 : (Kapferer)منوذج   .2
 Kapferer’s Brand Identity)منوذج هلوية العالمة التجارية املسمى مبوشور هوية العالمة    (Kapferer)طور  

Prism)    ،)حيث يتكون يقوم ابألساس على فلسفة االتصال بني العالمة واملستهلك والعالقة بينهما )املرسل واملستقبل
هذا النموذج إىل جانب مرسل املتمثل يف اخلصائص امللموسة   حسب   قسم تنهذا املوشور من ست مكوانت رئيسية،  

العالمة   للمو وشخصية  الذاتية  الصورة  يتمثل يف  املستقبل  بني اجلانب  الصلة  والعالقة  الثقافة  متثل  ستهلك، يف حني 
ما الصورة الذهنية أحيث أن اهلوية تكون يف اجلانب املرسل    لعالمةصورة الذهنية ل ال، كما أكد أن هوية تسبق  اجلانبني

 :والشكل املوايل يوضح موشور اهلوية، (Bibby, 2015, P.63) يف اجلانب املستقبل

 صورة املرسل 

 اجلانب املادي                                                                             الشخصية       

 

 

 العالقة       الثقافة                                                                                       

 

 

 الصورة الذاتية                                                                               االنعكاس 

 صورة املستقبل 

 . (Kapferer)(: منوذج هوية العالمة التجارية لـ  8.1الشكل رقم )
Kapferer Jean-Noël, The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand 

Equity Long Term, 4 edition, Kogan Page, 2008, P. 158. 

على أن هذه اجلوانب الست جيب أن تكون متكاملة واضحة وجذابة لبناء هوية قوية  (Kapferer)حيث أكد  
 (Kapferer, 2008): وتتمثل هذه اجلوانب يف  للعالمة التجارية

وهي اخلصائص امللموسة اليت ترتبط غالبا مبنافع املنتج وجودته، واليت تعترب أول ما يستحضره اخلصائص املادية:   -
 سؤاله عن العالمة فهي متثل جوهر العالمة؛ املستهلك عند  
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فغالبا ما يتم التعاقد مع قادة ،  تعمل شخصية العالمة على حتقيق تواصل فعال بني العالمة واملستهلكالشخصية:   -
املصادر  تعترب من  فهي  قوية ومصداقية عند مجهورها،  العالمة مما مينحها شخصية  الرمسي عن  للتحدث  الرأي 

 وية؛الداخلية لتكوين اهل
قيم وثقافة مكان نشأهتا   الثقافة:  - تتبىن  العالمة  فهوية  فيه،  العالمة ونشأت  فيه  اليت ولدت  املكان  ويقصد هبا 

 للتواصل مع االخرين مما حيقق هلا التميز عن االخرين وقيمة مضافة عن منافسيها؛ 
حيث تنشأ من خالل االتصال   لطبيعة العالقة بني املستهلك والعالمة أتثري قوي على هوية العالمة،  العالقة: -

 املستمر والفعال بني الطرفني حيث جتمعهم األهداف واملنافع املشرتكة؛ 
 ؛ وتعترب الصورة الذهنية اليت يرغب مستهلكي العالمة أن يكوهنا االخرين عنهم:  االنعكاس -
يمكن اعتبارها كمرآة وتتمثل يف كيفية شعور املستهلك بذاته أو الصورة اليت يكونه عن نفسه ف  الصورة الذاتية:  -

للسيارات يرون أنفسهم اغنياء ومن   (Porshe)داخلية نتيجة استهالكه لعالمة جتارية ما، فمثال مستعملي عالمة 
 الطبقة الراقية المتالك هذه السيارة ذات العالمة ابهضة الثمن. 

 شخصية العالمة التجاريةاملطلب الثاين:  
فأغلبيتنا مييلون إىل تعترب شخصية العالمة من املفاهيم القريبة جدا واملوازية للصورة الذهنية للعالمة التجارية،  

لعديد من الدراسات السابقة ا  تطرق   متوقعة، إضافة إىل صورة الذهنية للعالمة على أهنا صورة شخصية  التعامل مع ال
 السمات الشخصية للعالمةعلى تخدم يف حتليالهتا ومناقشة نتائجها ملوضوع الصورة الذهنية للعالمة ولكنها كانت تس

واالرتباطات الذهنية للخصائص البشرية، فهذا اخللط بني الصورة والشخصية ليس يعين أن دراساهتم خاطئة ولكن تطرقوا  
 Lee)ن مدخالت الصورة الذهنية للعالمة، اعتربوها صورة  مدخل م  على أهنا  لشخصيةلالتطرق  بدل  ف  ضيق،  هلا مبنظور

et al, 2000)  ة للعالمة واسعا وليس ضيقا، فغالبا ما تعرب شخصية العالمة عن الذهني، فيجب أن يكون نطاق الصورة
 (Impliciy side)كما أهنا تعرب عن اجلانب الضمين للصورة  .  (Biel, 1993)اجلانب العاطفي لصورة العالمة التجارية  

املعرفية ابأل التجارية، وهو جزء شعوري غري عقالين يربط األفكار  للعالمة  الذهنية املدركة  حاسيس واملشاعر للصورة 
منهج شخصية من أبعاد الصورة الذهنية للعالمة، ف  عاطفي  ضمين فهي بعد أساسي  (،  2009بشكل ضمين )جماهدي،  

هلا منافع رمزية )عاطفية( معربة عن الذات على عكس ابقي أبعاد صورة   أن هذه األخرية العالمة يقوم على أساس  
جزء ال يتجزأ من الصورة الذهنية وقيمة العالمة التجارية   اذن  فهي   ، (Keller, 1993)العالمة الذين هلم منافع وظيفية  

(Wijayanto, 2015, P. 2)،  .وعليه سنتطرق يف هذا املطلب ملفهوم شخصية العالمة التجارية، مناذج بنائها وأبعادها 
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 مفهوم شخصية العالمة التجاريةالفرع األول: 
، (Akin, 2017)  التجارية  أصعب األجزاء واألكثر تعقيدا يف بناء العالمات تعترب شخصية العالمة التجارية أحد  

دورية، ديناميكية وثنائية بني ها وتعترب عملية إنشاء،  (Güse, 2011)فهي وسيلة اسرتاتيجية تسمح ببناء عالمات قوية 
مما خيلق شخصية   هلكللتفاعل مع السمات الشخصية للمست  األخرية املستهلك واملؤسسة واليت تنطلق من عند هذه  

، تتضمن شخصية العالمة خصائص بشرية مثل العمر، اجلنس، الطبقة االجتماعية (Heding, 2008) للعالمة التجارية
، وميكن أن تستمد شخصية العالمة مساهتا (Aaker, 1996)إضافة إىل مسات شخصية كالدفء، القلق، العاطفة وغريها  

لشخصية للجمهور من مؤسسي العالمة، قادة الرأي، املشاهري الذين يستخدمون منتجات العالمة أو حىت السمات ا
 .(Lee et al, 2000)املستهدف  

 تطور مفهوم شخصية العالمة: .1
القدم واألفراد يعتمدون على خصائصهم ومساهتم الشخصية يف عملية فهم لألشياء اجلامدة واحمليطة هبم  منذ 

عالمتهم التجارية   كما لوحظ أن األفراد خيتارون،  (Lieven, 2018)وذلك بنفس طريقة تقييمهم وفهمهم لألفراد االخرين  
مفهوم الشخصية بصفة عامة مت التطرق إليه يف العديد من اجملاالت، ف،  (King, 1970)متاما كما خيتارون أصدقائهم  

كان أوهلا علم النفس من ثالثينيات القرن املاضي وذلك بدراسة الشخصية البشرية والعوامل الداخلية لإلنسان إضافة 
معرفة كيفية اجنذاب املستهلكني   األبعاد الشخصية البشرية، إضافة إىل علم سلوك املستهلك من خاللإىل فهم وحتديد  

بتحديد اهلوية الشخصية للعالمة بسمات تكون مرتبطة ، وعلم إدارة العالمات التجارية  من قبلهم  وتبنيهانتجات معينة  مل
إضافة إىل علم النفس االجتماعي ابخنراط مستهلكي ،  (Heding, 2008)ابلعالمة مستقرة، متميزة ومعربة عن الذات  

العالمة يف التعامل معها وتكوين جمموعات تستهلك منتجات هذه العالمة وتدعمها وأتثر وتتأثر هبا من خالل التواصل 
 .(Lee et al, 2000)مع االخرين واقناعهم عن طريق الكلمة املنطوقة  

إ  العالمة  استخدام مصطلح شخصية  اتريخ  استخدم ويرجع  املاضي حيث  القرن  من   الباحث   ىل مخسينيات 
(Martineau)    ،(، 2009هذا املصطلح للتعبري عن األبعاد غري امللموسة اليت جتعل من املتاجر واحملالت متميزة )جماهدي

النصف الثاين من القرن املاضي عندما كانت الدراسات واألحباث يف جمال الشخصية يف تطور وتبلور علمي   يف أواخرو 
، 1959سنة    (Levy))نظري وتطبيقي( مت تناوهلا من منظور التسويق وإدارة العالمات التجارية عن طريق الباحث  

ة من أجل املنافع الوظيفية فقط وإمنا يتأثر ابملنافع حيث أسفرت نتائج حبثه على أن املستهلك ال يتبىن العالمة التجاري
فنتائجه أرست األسس يف تطور مفهوم شخصية العالمة ،  (Lieven, 2018)النفسية اليت تقدمها تلك العالمة ورموزها  

لذات كما أثبتت العديد من الدراسات الالحقة أن حتقيق ابشكله احلديث يف جمال التسويق وإدارة العالمات التجارية،  
 .Heding, 2008, P)والتعبري عنها من أهم القوى الدافعة اليت تدفع ابملستهلكني لتبين العالمة التجارية واستهالكها  

القت استحسان وقبول واسع من   1997سنة    (Aaker)، إال أن دراسة  (Levy)، وهو ما يؤكد نتائج دراسة  (120
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جديدة ومقنعة يف كيفية دراسة وقياس شخصية العالمة واليت طورت الباحثني يف جمال العالمة، حيث وضعت مفاهيم  
  . (Lieven, 2018)  فيما بعد

 تعريف شخصية العالمة التجارية .2
التجارية واحدة من أكثر املوضوعات شيوعا لعدة عقود نظرا لتقدميها نظرة اثقبة  العالمة  أصبحت شخصية 

ولقد مت التطرق ملوضوع شخصية ،  (Wijayanto, 2015)ر اخلصائص العاطفية هلا  يللمستهلكني يف متييز العالمة وتطو 
ولكل ابحث وجهة نظر وزاوية خاصة به يف تطرقه   العالمة خالل ثالثينيات القرن املاضي من قبل العديد من الباحثني 

 . خصية العالمةواجلدول التايل يوضح وجهات النظر ملختلف الباحثني حول موضوع ش  لتعريف شخصية العالمة، 

 ثني يف تعريف شخصية العالمة التجارية. حوجهات نظر البا (:7.1اجلدول رقم )

 تعريف شخصية العالمة التجارية  الباحثني 
Plummer (1985)   وهي إدراك لسمات الشخصية البشرية املرتبطة ابلعالمة واليت تتأثر ابالتصال املباشر

 املستهلكني. وغري املباشر للعالمة مع 
Park (1986)   ،وهي أدراك للتصورات الشخصية البشرية واليت يستدل عنها من خالل سلوك األفراد

 . اخلصائص اجلسدية والنفسية، املعتقدات واخلصائص الدميوغرافية
Batra, Lehmann & Singh 

(1993) 
ما   عادة  اليت  املعايري  من  جمموع  على  التجارية  للعالمة  املستهلك  هبا  تقييم  يقيم 

 األشخاص االخرين. 
Aaker (1997)  .جمموع اخلصائص البشرية املرتبطة ابلعالمة التجارية 

Azoulay & Kapferer (2003)   جمموع اخلصائص البشرية اليت تنطبق على خصائص العالمة التجارية وتكون ذات
 صلة قوية هبا  

Ramaeseshan & Tasao (2007)  وا التجارية  العالمة  روح  للعالمة  وهي  التسويقية  االتصاالت  خالل  من  تنشأ  ليت 
 وخصائصها. 

Source : Wijayanto G, Measuring Dimensions Of Brand Personality, First International 

Conference on Economics and Banking (ICEB-15), 2015, P. 3. 

جمموع اخلصائص األكثر شيوعا وقبوال بني الباحثني بتعريفها لشخصية العالمة على أهنا    (Aaker, J)  ويعترب تعريف 
أول   حيث اعتربها  (Larson, 2002)  ، إضافة إىل تعريف (Aaker, 1997, P. 347)  البشرية املرتبطة ابلعالمات التجارية

 تجا معينا ينتمي إىل تلك العالمة،يتذوقون، يرون أو يلمسون منرد فعل للمستهلك اجتاه العالمة وذلك عندما يسمعون،  
الطر  أهنا  على  تعريفها  مت  يتم يكما  اليت  األبعاد  تشبه  أبعاد  التجارية من خالل  العالمة  املستهلك  هبا  يدرك  اليت  قة 

 (. 2013)أبو النجا،  استخدامها من أجل وصف شخصية األفراد  

ومن خالل ما سبق ميكن تعريف شخصية العالمة على أهنا جمموع اخلصائص والسمات البشرية اليت يربطها  
حيث غالبا ما تكون هذه السمات اثبتة ومتسقة، مما تزيد من الوعي ويشعر ابرتباطها به    ما  املستهلك مع عالمة جتارية
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ف، وقد تشمل شخصية العالمة اجلنس، العمر، الطبقة االجتماعية والعواطف ا املستهد وشهرة هذه العالمة وسط مجهوره
 تتأثر ابختالف الثقافات.   كماوإمنا روح وشخصية إنسانية،  فقط  اإلنسانية مما جيعل العالمة التجارية ليس هلا هوية  

 أمهية شخصية العالمة التجارية:  .3
 للمستهلكني وللمؤسسة وهي: لشخصية العالمة التجارية أمهية كبرية 

 أمهية شخصية العالمة ابلنسبة للمستهلك:  •
فهي تعمل على بناء تعترب شخصية العالمة حمرك فعال لالرتباط العاطفي بني املستهلك والعالمة التجارية،   -

 ؛ (Heding, 2008)هويتهم وتطوير شخصيتهم خصوصا إذا كانت عالمة قوية  
خيلق طمأنينة والء معه مما    العاطفية واملشاعرروابط  ال  جمموع تعترب شخصية العالمة شريك املستهلك من خالل   -

 ؛ (Lieven, 2018)للعالمة  
 ؛ (Güse, 2011)تعبري املستهلك عن ذاته بكل أرحيية   -
 يعزز من شخصيتهمما  املستهلك يتبىن العالمة ذات الشخصية اليت تعرب عن ذاته وابلتايل يتصرف بناء عليها   -

(Wijaya, 2013) ؛ 
 (.2013تيار العالمة التجارية )أبو النجا، ختاذ القرار الشرائي للمستهلك واختبسيط مراحل ا -
 أمهية شخصية العالمة ابلنسبة للمؤسسة:  •

الوالء   شخصيةتعترب   - وخلق  التنافسية  للميزة  مهم  وحمرك  األخرى  العالمات  عن  للتمايز  مصدر  العالمة 
(Heding, 2008) ؛ 

 (؛ 2016تتميز شخصية العالمة بسمات شخصية تتميز ابالستقرار واليت ميكن التنبؤ هبا )لرادي،  -
كيز القوية املدركة املستهلكني والرت توجيه جهود املؤسسة يف االتصال التسويقي من خالل الفهم اجليد لألبعاد   -

 (؛ 2009ة وتطويرها وذلك برسائل إعالنية مناسبة )جماهدي، عليها وتقوية األبعاد الضعيف
 ؛(Heding, 2008)للعالمة  عامل جذب للمستهلكني الذين يتميزون بنفس السمات الشخصية -

للتعبري عن الذات، مما يساعدها على إقامة عالقة مع خلق قيمة للعالمة التجارية من خالل استخدامها كأداة   -
 (. 2009املستهلك عن طريق اظهار منافعها الوظيفية )جماهدي،  

 أبعاد شخصية العالمة:  .4
حيث قامت بوضع   1997سنة    (Aaker Jennifer)مت تطوير مقياس شخصية العالمة التجارية من قبل الباحثة  

أمسته    إطار والذي  التجارية  العالمة  لشخصية  األساسية  ألبعاد  علمي  ، (Big Five Brand Personality)هيكلي 
على دراسة ميدانية لعدد كبري من العالمات التجارية الناشطة يف السوق األمريكية، وتوصلت نتائجها إىل أن   ابالعتماد

مة وتتمثل يف اإلخالص، الصدق، اإلاثرة، الكفاءة، من مخس أبعاد أساسية يف شخصية العالشخصية العالمة تتكون  
 والشكل املوايل يوضح ذلك: خاصية    24التطور والصالبة وتنطوي عليها  
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 بعاد شخصية العالمة التجارية. أل (Aaker Jennifer)منوذج (: 9.1الشكل رقم )
Source: Sheena et al, Do brand personalities make a difference to consumers? International 

Conference on Emerging Economies Prospects and Challenges (ICEE-2012), P. 33. 

ية وصفا تفصيليا لكيفية انشاء وقياس شخصية العالمة التجارية وخلق ميزة تنافس  (Aaker, 1997)فلقد قدمت  
 :طويلة األمد من خالهلا، وذلك 

لتوطيد عالقتها معهم، فلقد أضافت هتمام وزايدة وعييها يف ذهن مستهلكيها  جبعل العالمة التجارية مثرية لال -
(Aaker)   أن دون شخصية للعالمة جيعلها تواجه صعوبة كبرية يف بناء وتوطيد عالقة مع مستهلكيها ومجهورها

 املستهدف؛
العالمة التجارية السمات البشرية للمستهلكني املستهدفني كالطاقة، الشباب مما يرجع ابلفائدة حتاكي شخصية  -

 على العالمة التجارية من حالل زايدة تبين منتجاهتا وزايدة حصتها السوقية؛ 
كما أن شخصية العالمة التجارية تساعد يف جعل املستهلكني كسفراء للعالمة التجارية ويروجون هلا بطريقة  -

 جمانية عن طريق الكلمة املنطوقة ألصدقائهم، عائالهتم وجرياهنم.

ولقد القت نتائج هذه الدراسة استحساان كبريا من قبل الباحثني بوصوهلا لنتائج واقعية ميكن االستفادة منها يف 
دم تطرقها للمتغريات ع متثلت معظمها يف  هلا  اعداد االسرتاتيجيات التسويقية، لكن هذا مل مينع أيضا من توجيه انتقادات  

ذات ثقافات تطبيقها يف أسواق أخرى    صحة نتائج   الدميوغرافية مثل اجلنس، العمر والطبقة االجتماعية، إضافة إىل عدم 
ا العديد من الدراسات واليت تطرقت للعديد من األبعاد لشخصية العالمة نذكر منها ما هتلفة، حيث جاءت بعد خم

 يلي:

 شخصية العالمة التجارية

اإلخالص  االاثرة الكفاءة التطور الصالبة
 والصدق

 واقعي
 املصداقية

 مفيد
 املرح

 اجلرأة
 احليوية
 اخليال
 احلداثة

 املوثوقية
 الذكاء
 النجاح

 الطبقة العالية
 اجلاذبية

 القوة
الصالبة   
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 أبعاد شخصية العالمة التجارية. (:  8.1اجلدول رقم )
Dimensions of Brand Personality Measurement Model by Bosnjak, et.al., (2007) 

 سطحي  العاطفة  حيوي  القيادة 
 متحمس 
 متحدي 

 مهارة
 حسن املظهر 

 موثوق 

 ودود 
 حساس

 أانين 
 متغطرس 
 متهكم 

Dimensions of Brand Personality Measurement Model by Geuens, et.al., (2009) 
 العاطفة  البساطة  العدوانية  نشاط  املسؤولية 
 مستقر 
 مسؤول 

 ديناميكي 
 مبتكر 

 عدواين
 شقي 

 عادي 
 بسيط 

 رومانسي 
 حساس
 عاطفي 

Dimensions of Brand Personality Measurement Model by Caprara, et.al., (2001) in Guzman 

& Siera (2009). 
 االنفتاح  العاطفة  حيوي  املالئمة  طاقة 

 ديناميكي 
 مغامر 
 سعيد 

 مفعم ابلطاقة 

 كرمي
 سخي 
 خملص 
 صادق 

 موثوق 
 اثبت 
 فعال 

 مسؤول 

 متوازن 
 متفائل 
 هادئ 
 صلب 

 أصيل 
 مبتكر 

 عصري

Source : Wijayanto G, Measuring Dimensions Of Brand Personality, First International 

Conference on Economics and Banking (ICEB-15), 2015, P. 4. 

فمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أبعاد شخصية العالمة مستمدة كلها من شخصيات و مسات إنسانية يف 
كل الدراسات املذكورة أعاله من نشاط، ديناميكية، ابتكار، مسؤلية، حساسية، عاطفية وغريها من السمات البشرية 

مديري التسويق والعالمات التجارية من االستفادة منها يف التخطيط السرتاتيجيات تسويقية تساعد العالمة واليت متكن  
 على حتقيق أهدافها. 
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 : الفصل  الصة خ

إىل   الفصل  هذا  التطرق يف  مت  الزمنولقد  وتطورها عرب  التجارية  للعالمة  العامة  القدمية   املفاهيم  العصور  من 
 يفوزايدة أمهيتها ابلنسبة للباحثني ومديري املؤسسات  ا  ه، فمع تطور مفهوموالوسطى للثورة الصناعية للعصر احلديث

وما تعنيه  زايدة أمهية دراستها من اجلانب التسويقي )املستهلكني(  أدت إىلوخلق ميزة تنافسية  حتقيق أهداف املؤسسة 
 . ألهنا أساس تعظيم أرابح وقيم املؤسسة يف أذهاهنم

اهلائل يف مفاهيمها ظهرت  التطور   ة على املستهلكني ية وأتثريات كبري صطلحات ومفاهيم قريبة هلا وهلا أمهم   ونتيجة 
ظهر مصطلح الصورة الذهنية للعالمة والقيمة حيث  ،  صاحلهاوجب على املؤسسة التحكم فيها واستغالهلا خلدمة م 

املستهلكني،  املد  عند  االهتماركة هلا  املؤسسة  املستهلكني وحماولة   موهلذا وجب على  التجارية عند  العالمتها  بصورة 
بوسائل  للمستهلكني  توصيلها  بناء هوية هلا بطريقة جيدة وقوية وحاولة  قياسها بطرق مستمرة وحتسينها من خالل 

ادراكها وابلت ليسهل  املنافسني اتصالية متعددة )شخصية وغري شخصية(  ايل حتقيق متوقع مميز يف أذهاهنم عن ابقي 
 وتعظيم قيمة العالمة املدركة عندهم. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين:
األسس النظرية لبناء القيمة املدركة للعالمة 

 التجارية 
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 : متهيد
تعترب العالمة التجارية من األصول املهمة للمؤسسة وذلك ألمهيتها االسرتاتيجية يف حتقيق قيمة للمنتج بصفة 

فان بناء عالمة جتارية قوية أصبح هدفا أساسيا لكل ولذلك  ،  (Shahin et al, 2012)خاصة واملؤسسة بصفة عامة  
 Christodoulides et)تعظيم قيمتها يعترب من األهداف الرئيسية للباحثني واملختصني يف أدبيات التسويق  املؤسسات و 

al, 2009)  ،ل األمر الذي وبتطور تعاريف العالمة التجارية مع تطور االقتصاد العاملي والتغريات اهلائلة يف بيئة األعما
ر مصطلح أعمق يف هناية و ظهل  جعل العالمة التجارية معىن أعمق وأهم من أهنا تعريف بسيط للمنتجات، مما أدى 

سنتطرق   وعليه  ،(Riezebos, 2003)قيمة العالمة التجارية    (Brand Equity)الثمانينيات من القرن املاضي يطلق عليه  
املفاهيمي والتأصيل النظري ملفهوم قيمة العالمة التجارية من عدة جوانب   إىل االطار  يف مبحثه األول  يف هذا الفصل 

ست األسس ومن وجهات نظر خمتلفة )اجلانب املايل، تسويقي وكمختلط( كما سنعقب على أهم املقدمات اليت أر 
 . قيمة العالمة التجارية  م األساسية لتبلور مفهو 

الدراسات اليت قامت بقياس وإدارة قيمة العالمة التجارية وذلك أما يف املبحث الثاين سنقوم ابلتعرض إىل أهم  
بعدة مداخل منها املداخل االدراكية، االتصالية واالستشارية، أما املبحث الثالث فنقوم بتحديد أهم أبعاد القيمة املدركة 

 للعالمة التجارية واليت اتفق عليها جل الباحثني. 
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 اإلطار النظري لقيمة العالمة التجارية املبحث األول:  
مع تطور مفهوم العالمة التجارية من أهنا تعترب تعريف للمنتج فقط إىل مفهوم أعمق وأهم ابلنسبة للمؤسسة، 

، إضافة إىل التطرق ملقدمات قيمة العالمة اليت سنستعرض يف هذا املبحث مفهوم قيمة العالمة وفق مداخل متنوعة
 . ة يف تطور هذا املفهومأرست أسسها األساسي

 قيمة العالمة التجارية:مفهوم املطلب األول:  
متيزت الفرتة االخرية ابشتداد املنافسة بني املؤسسات الكربى على زايدة مبيعاهتا واالستحواذ على أكرب حصة 
سوقية ممكنة، وذلك ابالعتماد على االسرتاتيجيات التسعريية من ختفيض األسعار وتقدمي خصومات جد مغرية، ولكن 

من أرابحها، مما قاد املؤسسات إىل حقيقة أن املنتجات   هذا ما أدى ما يسمى ابحلروب السعرية اليت أهنكتها وقللت 
حيث ،  (Ryder, 2006)والعالمات التجارية هلا جوانب نفسية غري ملموسة، ميكن االعتماد عليها والتنافس من خالهلا  

ها بطريقة حتقق تتمثل هذه اجلوانب يف قيمة العالمة واليت جيب االنتباه إليها، قياسها ومعرفة كيفية بنائها لالعتماد علي
 أهداف العالمة، وعليه سنتطرق يف هذا املبحث إىل تطور مفهوم قيمة العالمة، تعريفاهتا املختلفة وأمهيتها.

 قيمة العالمة التجارية مفهومتطور  الفرع األول:  
فكما تطرقنا سابقا أبن اشتداد املنافسة بني املؤسسات وصراعاهتا السعرية اليت اهنكتها أظهرت أمهية أن للعالمة 

فرتة بداية الثمانينات من القرن املاضي ابهتمام   تكما متيز التجارية جوانب غري ملموسة حتمل يف طياهتا معاين عميقة،  
عن املنتج والعالمة التجارية وعموما مل يتم متييز بني أتثري املنتج وأتثري العالمة الباحثني يف الغالب ابلتأثري الكلي الناتج 

 ، مما ساهم يف ظهور مفهوم قيمة العالمة التجارية وتطوره. (Jourdan, 2001)التجارية على املستهلك  
أن للعالمة   هي األوىل من نوعها اليت حددت وبينت  1979سنة    (Srinivasan)وتعترب الدراسة اليت قام هبا  

، فهذه الدراسة أرست بشكل جذري هيكل (Jourdan, 2001)التجارية قيمة مضافة خاصة هبا مستقلة عن قيمة املنتج  
حيث   1989 من األوائل الذين تطرقوا ملفهوم قيمة العالمة بشكلها احلديث   (Farquhar’s) يعترب قيمة العالمة، كما 

األصلي لقيمة العالمة من خالل أنه اعتربها القيمة املضافة اليت متنحها العالمة   ه يتفق معظم الباحثني حاليا حول تعريف
حا ومبثابة نقطة انطالق للبحوث ويعترب هذا التعريف بسيطا وواض ،(Baalbaki et al, 2016, P. 33)التجارية للمنتج 

، 1991من قام ابهليكلة النظرية والتأصيل العلمي لقيمة العالمة التجارية سنة    أول  (Aaker)يف حني يعترب    القادمة،
املرتبطة ابلعالمة التجارية   )ملموسة وغري ملموسة(   ن األصولمحيث أشار إىل أن قيمة العالمة حتتوي على جمموعة  

 .(Lee et al, 2015, P. 45)اليت بدورها تضيف قيمة لتلك العالمة عن ابقي املنافسني 

 تعريف قيمة العالمة الفرع الثاين:  
للباحثني  أيضا كتحدي  يعترب  ولكن  للمؤسسة  ابلنسبة  مهم  يعترب جانب جد  التجارية  العالمة  قيمة  فدراسة 

، ويكمن هذا التعقيد يف (Pappu et al, 2005)المات التجارية نظرا لصعوبتها وتعقد مفاهيمها  واملختصني يف إدارة الع
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للباحثني يف دراسة   النظر املختلفة  تناولت هذا املفهوماملداخل ووجهات  اليت  الدراسات  العديد من  ، حيث هنالك 
 . (Yoo et al, 2001)موضوع حتديد ماهية وأبعاد قيمة العالمة ولكن لكل دراسة مسار وطريقة يف بلورة هذا املفهوم 

من منظور التجارية من منظور مايل و   اليت تناولت قيمة العالمة التجارية جند قيمة العالمة  أمهية  املداخل  أكثر  ومن
قيمة العالمة التجارية، فالدافع األول من منظور مايل   أن هناك دافعني أساسني لدراسة  (Keller)سويقي، حيث اعترب  ت

لتقييم قيمة العالمة ألغراض حماسبية تفيد املؤسسة يف اعداد ميزانياهتا، قرارات االستحواذ، االمتالك أو التصفية، والدافع 
إلعداد االسرتاتيجيات التسويقية، والتحكم يف تكاليف اإلنتاج لزايدة   )منظور املستهلك(  الثاين من منظور تسويقي 

التسويقية، وفهم أكرب لسلوك املستهلك  تنافسية املؤسسة، حيث أصبحت املؤسسات تسعى لزايدة كفاءة تكاليفها 
ه سنتطرق هلذه املداخل ابلتفصيل كما وعلي،  (Keller, 2008, P. 40)ابعتباره األساس يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية  

 :يلي  
  قيمة العالمة التجارية من منظور مايل:  .1

فمن خالل هذا املنظور يتم تقييم قيمة العالمة التجارية وفقا للقيمة السوقية هلذه العالمة واعتبارها كأحد األصول 
كما تكمن أمهيتها املالية يف توسع العالمة واستحواذها على مؤسسات أخرى أو تصفيتها، غري ملموسة،    يف املؤسسة

والعالمات   (Gillette) مؤسسة  عندما استحوذت على    2005سنة    (Proctor & Gamble)كما حدث مع مؤسسة  
هذه الصفقة مبالغا فيه مرة، ويعترب قيمة    19دوالر وهو ما ميثل أرابح هذه األخرية ب    مليار  57بقيمة  التابعة هلا  

املتوقعة  الصفقة    ولكن قيمة األرابح املستقبلية  التجارية املستحوذ عليها من هذه   ,Gillette, Duracell)للعالمات 

Braun & Oral-B)     له األثر الكبري يف حتديد هذه القيمة(Smith et al, 2007, P. 103)  ، 
فقيمة العالمة من املنظور املايل تدعم العالمات التجارية يف البورصات من خالل ارتفاع أسهمها نتيجة التوقعات 
والتنبؤات حول أرابحها املستقبلية، كما تعمل على ختفيض احلساسية السعرية للمستهلكني من خالل دفعهم ألسعار 

الية للعالمة تكمن يف العوائد الذي جينيها املنتج الذي حيمل كما أن قيمة امل عالية مقابل احلصول على تلك العالمة،  
، فمثال ما العوائد اليت (Kusum et al, 2003)عالمة جتارية ما مقارنة ابلعوائد الذي جينيها نفس املنتج دون عالمة  

اء املوسوم ابلعالمة أن حيقق مقابل لنفس احلذاء بدون تلك العالمة؟، ابلتأكيد فان احلذ   Nikeميكن حلذاء حيمل عالمة  
Nike   .سيحقق أكرب عائد مقارنة لنفس احلذاء بدون عالمة وهذا ما يربز قيمة العالمة التجارية 

العد   ولقد  فعرفها  مت تقدمي  املنظور،  التعاريف وفق هذا  التدفقات   (Simon et al, 1993)يد من  على أساس 
 (Biehal, 1998)أما    العالمة مقارنة مع املنتجات اليت ال حتمل أي عالمة.النقدية اليت تنشأ من املنتجات اليت حتمل  

اجته يف نفس سياق التعريف األول حيث عرفها على أهنا التدفقات النقدية اليت تتوقعها املؤسسة نتيجة ارتباط املنتج 
العالمات عن غريها واليت   ركز على اخلصائص اليت متيز  (De Chernatony et al, 2003)بعالمتها التجارية، يف حني  
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لقيمة العالمة على أهنا ميزة تنافسية مستدامة فقد تطرق    (Kang, 2001)  أما كس على زايدة يف ميزانية املؤسسة،  تنع
 ، ابلنسبة للمؤسسة من خالل اسهامها يف تعظيم اإليرادات وهوامش ربح منتجاهتا مقارنة ابملنافسني

التدفقات وعلى ضوء ما سبق من تعاريف   العالمة من منظور مايل ابعتبارها  قيمة  للمختصني ميكننا تعريف 
النقدية اليت تدرها املنتجات املوسومة بعالمة جتارية مقارنة مع منتجات ال حتمل عالمة أو هلا عالمة أقل قوة، واليت 

ا يزيد من قيمتها يف األسواق تساهم يف تعظيم ايرادات املؤسسة وتوقعات أرابحها عند أصحاب املصلحة واملستثمرين مم
قيم املستقبل، الن  احلايل ويف  الوقت  والبورصات يف  احلالية إضافة إىل  املالية  القيمة  تعادل  العالمة  املتوقعة ة  االرابح 

 مستقبال، ابعتبارها ميزة تنافسية طويلة األمد. 
ديري التسويق والعالمات التجارية على وعلى الرغم من أمهية املنظور املايل ابلنسبة للمؤسسة إال أنه ال يساعد م

دراكها من قبل املستهلكني لتصميم االسرتاتيجيات التسويقية الفعالة واليت الفهم الصحيح ملكوانت قيمة العالمة وكيفية إ
 تعتمد ابألساس على الفهم اجليد للمستهلك وكيفية تفكريه ابلعالمة ومن مث حتقيق أهداف العالمة. 

 : العالمة التجارية من منظور تسويقي )مستهلك(قيمة   .2
بداايت تطور منهج إدارة العالمات التجارية كان الرتكيز على العالمة من اجلانب املرسل فقط )من اجلانب   مع ف

 الباحث حيث أحدث   1993ىل غاية سنة وقعها التنافسي يف السوق، امن خالل بناء عالمة قوية لتعزيز مت املؤسسة(
(Keller)   املستقبلني غيري عميق من خالل النظر للعالمة التجارية من قبل  وتقال علمي طفرة يف ادارة العالمات التجارية  مب

قيمة العالمة التجارية غري كايف ابعتباره أن أن التحليل املايل لتقييم  ، حيث أشار على  (Heding, 2008)(  املستهلكني)
 كما،  (Boo et al, 2009)  انتاجيتها هي معرفة ما متثله العالمة يف أذهان عمالئهاأفضل أداة ابلنسبة للمؤسسة لتعظيم  

يف دراسته للعالقة بني قيمة العالمة التجارية ابستخدام املقاييس املالية وقيمة العالمة التجارية   (Lassar, 1998)توصل 
قات النقدية واملالية للمؤسسة، أي أن قيمة من منظور املستهلك إىل أن هذه األخرية تلعب دورا كبريا يف حتريك التدف

 .هي القوة احملركة ألرابح املؤسسة العالمة من منظور املستهلك  
ويعترب هذا املدخل من أهم مداخل دراسة قيمة العالمة التجارية من الرتكيز على املستهلكني وفهم سلوكياهتم 

حنو العالمة التجارية وفهم مدى ادراكهم لالتصاالت التسويقية للعالمة مما يساعد املؤسسة على تكوين نظرة   واجتاهاهتم
املستهلكني والعمل على تطوير اسرتاتيجيات بناء على هذا الفهم، وفهم شامل لكل املتغريات اليت ميكن أن أتثر على  

لقد و ،  وابلتايل فاعلية يف حتقيق أهداف املؤسسة من تعظيم ارابحها وتوسع حصتها السوقية إىل تقوية مركزها التنافسي
ألصول واخلصوم هي جمموع ا   (Aaker)، فحسب  عالمة التجارية من هذا املنظورقيمة ال  مت تقدمي العديد من تعاريف

 ,Aaker)املتعلقة ابلعالمة التجارية وامسها ورمزها واليت تضيف قيمة ملنتج املؤسسة أو للمستهلكني أو تقلل من ذلك  

1991, P. 15)،  اعتربها كما  (Keller)   أهنا رد فعل املستهلكني لألنشطة التسويقية للعالمة التجارية القوية ملعرفتهم هبا
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كما مت تعريفها على أهنا جمموع اجتاهات ،  (Lai, 2016)  ابلعالمة وصورهتا الذهنية   ين أساسني مها الوعيومشتملة لبعد 
 .(Raggio et al, 2005)املستهلك، رغباته ومعتقداته حنو العالمة  

أن قيمة العالمة التجارية تتكون نتيجة موقع العالمة يف أذهان املستهلكني وآخرون    (Kartono)يف حني أكد  
، كما أهنا تتحدد وفقا لألاثر (Kartono et al, 2008)  وما جيملون من تصورات، اجتاهات، معتقدات ومواقف حنوها

تتعلق بنتائج تسويق منتج حيمل عالمة جتارية مقارنة مع   التسويقية اليت تعزى للعالمة التجارية، أي أن قيمة العالمة
 .(Keller, 2008, P. 37)نفس املنتج ايل ال حيمل عالمة جتارية  

إىل تصنيف مكوانت قيمة العالمة إىل ثالث مكوانت   2009سنة    (Kotler & Keller)ولقد تطرق كل من  
 (Lee et al, 2015, P. 41)رئيسية:  

استجاابت املستهلكني اجتاه العالمة )على سبيل املثال استعدادهم لدفع عالوات سعرية مقابل احلصول على تلك  •
 ؛ العالمة(

 ؛والصورة الذهنية املرتبطة هبا تصورات املستهلكني حنو العالمة   •
تفضيل املستهلكني للعالمة وسلوكهم حنوها )من خالل شرائهم ملنتجاهتا وإعادة الشراء، إضافة للكلمة املنطوقة  •

 . اإلجيابية عنها(
التنافسية ابلنسبة  امليزة  التجارية وفق هذا املنظور على أهنا تعترب من أهم مصادر  العالمة  قيمة  اعتبار  وميكننا 

جنا  يف  مهم  دور  وتلعب  املدركة للمؤسسة،  املخاطر  ختفيض  ميكن  خالهلا  فمن  أهدافها،  حتقيق  يف  واملسامهة  حها 
واحلصول على عالوات سعرية، ابإلضافة إىل زايدة فعالية اتصاالهتا التسويقية للمستهلكني وزايدة الثقة بعالمتها التجارية  

املستهلكني هبا، إضافة اىل   وتوسيع من خطوط منتجات العالمة ودخول أسواق جديدة، كما تعمل على زايدة والء
 ترويج اجملاين للمستهلكني هلا من خالل الكلمة املنطوقة. 

 : تكاملم منظور   من   قيمة العالمة التجارية .3
مجع فيه  الذيو  متكاملاملايل والتسويقي هناك من تطرق لقيمة العالمة التجارية وفق منظور   إضافة اىل املنظور ف
وعالقات جمموع ارتباطات    حسب هذا املنظور الباحثني ايل والتسويقي يف تعريف قيمة العالمة حيث اعتربها املاملنظور 

املستهلكني مع العالمة التجارية واملؤسسة وقنواهتا التوزيعية اليت تسمح للمنتج حامل تلك العالمة بتحقيق ات  يسلوكبني  
مبيعات وهوامش رحبية مهمة واليت ال ميكن حتقيقها دون اسم العالمة، كما متنح املؤسسة ميزة تنافسية قوية دائمة عن 

نفس السياق يف تعريفه لقيمة العالمة (  139، ص.  2015د،  )احلداكما اتبع  ،  (Philippe, 2002)ابقي املنافسني  
مجع املنظورين السابقني وعرفها على أهنا تعين حصة سوقية أكرب، ربح أكثر وتتدفق نقدي أكرب انتج عن من خالل  

 ، موقف إجيايب قوي وتقييم مفضل مبين على جمموعة ادراكات ومعتقدات إجيابية حول العالمة التجارية
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أن قيمة العالمة ال ختتلف فقط من منظور املؤسسة واملستهلك بل ختتلف   واخرون   (Vazquez)كما أوضح  
أيضا ابختالف قنوات التوزيع واألسواق املالية، وقد أكد أن قياس قيمة العالمة التجارية يعتمد على اجتاهات املستهلكني 

املنفعة املنافع إىل فئتني،    صنيف هذه حنو منتج العالمة وما حيصلون عليه من منافع جراء استعماهلم لتلك العالمة، وقام بت
الوظيفية وحتتوي على )طول فرتة اهتالك املنتج، الراحة واألمان( اليت تعترب ابلنسبة للمستهلك ضمان العالمة، والفئة 

االجتماعي املكانة  للمستهلك  تضمن  واليت  واأللوان(  غالفه  )جاذبيته،  للمنتج  الشكلية  املنفعة  يف  تتمثل   ةالثانية 
(Vazquez et al, 2002) . 

 :والشكل التايل يوضح املنظور املتكامل لقيمة العالمة الذي جيمع بني املنظور املايل والتسويقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: قيمة العالمة التجارية من منظور متكامل. 1.2شكل رقم )
Source : Changeur. S, Stratégies de marque et richesse des actionnaires : une approche financière 

du capital-marque, Recherche et Applications en Marketing, Vol. 19, N. 4, 2004, P. 25. 

تها بقيمة العالمة من منظور ق قيمة العالمة التجارية من منظور املستهلكني وعالقلويوضح الشكل أعاله، منط
إىل ثالث مستوايت خللق الثروة من   (Changeur, 2004)مايل خللق ثروة ملؤسسة وألصحاب املصلحة، حيث أشار  

دراكي لقيمة العالمة من خالل الوعي ابلعالمة وخلقها النطباعات ا  ه مستوى خالل قيمة العالمة، فاملستوى األول اعترب 
وارتباطات ذهنية فريدة وقوية عند املستهلكني، أما املستوى الثاين فهو سلوكي الذي يظهر من خالل املنافع اإلضافية 

العالمة جتارية عن ابقي املنافسني، يف حني املستوى الثالث   هموتفضيل  هم تيار ها املستهلكني عند اخيتحصل علياليت  
قيمة العالمة التجارية بشكل فعال، إجيايب ومستدام مما خيلق ميزة تنافسية   ه الذي اعتربه مستوى كلي والذي تتعزز في

قوة العالمة 
 يف السوق

ضافية املنافع اال
نتيجة اختيار 
املنتجات 
املوسومة 
 بعالمة

 االنتباه للعالمة
، انطباعات قوية
فريدة وإجيابية 

ذاكرة للعالمة يف 
 املستهلكني

تدفقات مالية 
إضافة نتيجة 
 العالمة التجارية

القيمة 
املالية 

 للعالمة 

القيمة 
املالية 

 للمؤسسة

 قيمة العالمة من املنظور املايل نظور التسويقياملقيمة العالمة من 
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يؤثر   وابلتايلتدفقات مالية إضافية )حالية ومستقبلية(،    مما ستولد قيمة العالمة بعد ذلكللمؤسسة على املدى الطويل،  
 لق ثروة ألصحاب املصلحة. من مث خيعلى القيمة املالية الكلية للمؤسسة و 

الداخلي أي من منظور املوظفني )عمالء الداخليني(،   نظوراملوهناك أيضا من تناول قيمة العالمة التجارية من  
، وذلك ملعرفة استجابة املوظفني للعالمة 2009سنة    (King & Grace)ودراسة    2000سنة    (Berry)مثل دراسة  

التجارية ولبيئة عملهم، وميكن اعتبار هذا املنظور مثري لالهتمام بشكل خاص يف قطاع اخلدمات، ألنه لو الحظنا يف 
ها، وهلذا يعترب وقتنا احلايل العديد من العالمات تنشط يف قطاع اخلدمات أو السلع اليت تدعم خبدمات تكمل جوهر 

التجارية   العالمة  جتربة  تقدمي  يف  للغاية  مهمني  املؤسسة  من   ،  (Baalbaki et al, 2016)موظفي  أيضا  وابعتبارهم 
 مدخالت انتاج اخلدمة وأساس يف تعظيم أو تقليل من قيمة العالمة التجارية. 

 أمهية قيمة العالمة التجارية: الفرع الثالث:  
ف أمهية قيمة من خالل استعراضنا ملختلف وجهات النظر والتعاريف املختلفة لقيمة العالمة التجارية ميكن تصني

 العالمة التجارية إىل: 
 أمهية قيمة العالمة التجارية ابلنسبة للمستهلكني:  .1
كما أهنا يف تقييمهم ملدى متيز منتجات العالمة التجارية مقارنة مع املنافسني،    املستهلكنيتساعد قيمة العالمة   •

 ؛ (Njuguna, 2014)هذه العالمة مقارنة ابلبدائل املتاحة يف السوق تضيف هلم قيمة عند شراء منتجات 
قة ابلعالمة والرضى تقوية روابط العالقة بني العالمة التجارية واملستهلك من خالل بعدين أساسني املتمثلني يف الث •

(Blackston, 1992)؛ 
العالمة ومنتجاهتا  عند    وما يصاحبه من رضىاملستهلك يف قراره الشرائي،  تعزز ثقة   •  ,Aaker)استعماله هلذه 

 ؛(1996
 ؛(Berry, 2000)  )اخلدمات(   تساعد املستهلكني على رؤية ومعرفة أفضل للمنتجات غري امللموسة  •
، ألن العالمات يف السوق  البدائل يد من  د يف اختيار العالمة من بني الع   الشرائي للمستهلكتبسيط مراحل القرار   •

املستهلك   هلا معرفة يف ذهن  اليت  ملنتجاته   وعالقة التجارية  اقتنائه  عند  ذهنه  أوال يف  تتبادر  من  قوية معه هي 
(Kapferer, 1997) ؛ 

 . (Rego et al, 2009)اذ القرار الشرائي  تعمل على تقليل املخاطر للمستهلك واليت تصاحب عملية احت •
 أمهية قيمة العالمة التجارية ابلنسبة للمؤسسة:  .2
تساعد قيمة العالمة اإلجيابية يف توسع املؤسسة يف منتجات جديدة من خالل زايدة قبوهلا من قبل املستهلكني  •

(Kotler et al, 2007) ؛ 
تساعد على زايدة ردود األفعال اإلجيابية للمستهلكني حنو العالمة ومنتجاهتا وابلتايل متنح املؤسسة فرص لزايدة  •

 ؛ (Keller, 1993)قنوات التوزيع اخلاصة هبا  
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اليت أتثر على   • التسويقية  األنشطة  أفضل  مبعرفة  التسويق  مدراء  عليها ابلتايل  و   ، ستهلكنياملتسهل على  الرتكيز 
 ؛ (2016للوصول إىل أهداف املؤسسة )االلفي،  

يتمتعون ابلوالء هلا   • الذين  املستهلكني  قاعدة  التجارية من خالل  العالمة   ,Mahajan et al)متديد دورة حياة 

 ؛(1994
العالمة، من خالل رفع األسعار وتعظيم  • اجتاه منتجات  للمستهلكني  السعرية  انعدام احلساسيىة  االستفادة من 

  العالمة على التقليل من احلروب السعرية بني املؤسسة واملنافسنيكما تساعد قيمة    ، (Tong, 2006)األرابح املالية  

(Dorfleitner et al, 2019)؛   
قياس قيمة العالمة من منظور املستهلك يساعد املؤسسة على التنبؤ السلوكي للمستهلكني اجتاه العالمات القوية  •

وال التسويقية  االسرتاتيجيات  اعداد  يف  عليها  االعتماد  ميكن  التجارية وابلتايل  للعالمات  رتوجيية 
(Vatjanasaregagul, 2007)؛ 

تدعم عالقات املؤسسة مع أصحاب املصلحة )موزعيني، موردين، ..(، ألن العالمة ذات القيمة الكبرية تتمتع  •
 ؛ (Kim et al, 2005)مبصداقية أكرب ومتوقع كبري يف السوق  

 ؛(Mahajan et al, 1994)تساعد املؤسسة على ختفيض تكاليف الرتويج املرتبطة ابلعالمة التجارية   •
اكتساب وسيلة تروجيية فعالة وجمانية تتمثل يف الكلمة املنطوقة للمستهلكني الراضني عن العالمة واليت يولون والء  •

 .(Vazquez et al, 2002)كبري هلا  
، وذلك إغفالهتبار أن قيمة العالمة التجارية مفتاح رئيسي يف التسويق ال جيب  ومن خالل كل ما سبق ميكننا اع

 . لنتائجها اإلجيابية الكبرية واملبهرة اليت تعود على املستهلك والعالمة التجارية
 مقدمات قيمة العالمة التجاريةاملطلب الثاين: 

 قيمة العالمة التجارية من مداخل ومناظري خمتلفة، من خالل االطالع على الدراسات السابقة واليت تناولت  
ميكن توضيح مقدمات قيمة ،  وذلك للمنافع الكبرية لقيمة العالمة واليت تعود على املؤسسات واملستهلك على حد سواء

، وميكن مشل أهم املقدمات اليت سامهت بشكل هواليت أرست األسس األساسية يف ظهور هذا املفهوم وتطور   العالمة 
مقد  إىل  العالمة  قيمة  مفهوم  تطور  يف  التسويق مأساسي  ومقدمة  ابلعالقات  التسويق  مقدمة  املعلومات،  اقتصاد  ة 

 كما يلي:   االجتماعي
 اقتصاد املعلومات مقدمة  الفرع األول: 

العالمة ولقد تناولت العديد من الدراسات من قبل الباحثني يف جمال االقتصاد والتسويق هلذا املدخل يف فهم  
 ;Erdem et al. 2002; Erdem et al. 2004) نذكر  التجارية ودوره يف تعظيم قيمتها ومن بني أهم هذه الدراسات

Wang et al. 2007)  إشارة    ، ولقد أثبتت هذه الدراسات أن العالمة التجارية ميكن اعتبارها(Brand as Signal) 
 (Erdem & Swait)، ويعترب  (Lee et al, 2015)جار املعلومات يف ميدان االقتصاد  وتبلورت هذه الفكرة مع تطور وانف
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أن كمية املعلومات اليت أ  أول من ركز على دور املعلومات يف بناء قيمة العالمة التجارية من خالل تركيزه على مبد
وتصو  معرفته  تعزيز  على  تعمل  املستهلك  الباحث يستقبلها  منوذج  هو  دراسته  أساس  وكان  التجارية،  ابلعالمة  راته 

(Stigel)   على منتجات املؤسسة يف السوق والذي تطرق ألثر املعلومات غري املتكاملة و غري املتماثلة   1961سنة. 
اليت يتم ارساهلا   )املعلومات(  وزميله فإن قيمة العالمة وثقة املستهلكني هبا ميكن أن تتأثر ابإلشارات  (Erdem)فحسب  

ىل أن حيث أشاروا إ  مزجيها التسويقي أو من خالل مصادر خارجية كالدعاية والكلمة املنطوقة،  ربمن قبل املؤسسة ع 
كني عن العالمة، املخاطر املتوقعة والتكاليف املتوقعة(، معرفة العالمة، تصورات املستهلمؤشرات العالمة تتمثل يف ) 

 (Lee et al, 2015)من خالل ما يلي:   ابملعلومات يف السوق ؤشرات  امل  هذه   تتأثرحيث  
تعمل املعلومات املختلفة عن العالمة ومنتجاهتا يف تسهيل إدراك ومعرفة املستهلكني   تعزيز معرفة العالمة التجارية: •

التجارية  ومصد (Keller, 1993)  ابلعالمة  تنوع  أن  إىل  إضافة  مع ،  املؤسسة  هبا  تتواصل  اليت  املعلومات  اقية 
 ؛(Wang et al, 2008)مستهلكيها من شأهنا ترسيخ وعي ابلعالمة  

تؤثر الوسائل االتصالية للمؤسسة واملعلومات املقدمة عن العالمة يف التأثري على قيمة   ختفيض املخاطر املتوقعة:  •
 ,Wang et al)املخاطر املتوقعة من خماطر مالية وغري مالية )اجلهد، الوقت وغريها(  العالمة من خالل ختفيض  

 ؛(2007
حيث تسمح خمتلف املعلومات املتداولة عن منتجات العالمة يف تقييم املستهلكني هلا وحتديد   اجلودة املدركة:  •

 .(Erdem et al, 2006)مدى جودهتا 
 مقدمة التسويق ابلعالقات الفرع الثاين: 

ارية ظهرت بوادر التسويق ابلعالقات يف مثانينات القرن املاضي وذلك ملا متيزت هذه الفرتة من كثرة العالمات التج
ويعرف التسويق ابلعالقات على  ،(Boisdevesy, 2001, P. 139)  قدرة املستهلكني على التفريق بينها ومتييزهاعدم  و 

  (Kotler et al, 2006, P. 21)، كما عرفه  (Boisdeversy, 2001, P. 141)أنه إنشاء عالقة دائمة مع املستهلك  
ى املدى البعيد على أنه منوذج مطور من التسويق يسعى للتفكري بصيغة االرتباط، تبادل والتعاون مع املستهلك عل

 ملواجهة املنافسة.
فكال الطرفني خيلق قيمة   بني العالمة واملستهلك   التفاعلية  القة الثنائيةالعوتستند مقدمة التسويق ابلعالقات على  

املستهلكني يتعاملون يكونون عالقة مع العالمة مثل ما يكونوهنا مع   ديد من الدراسات أنأثبتت الع  ولقد  ، بني الطرفني
لعالمة واملستهلك متنوعة للغاية، فاحلياة اإلنسانية حيث تعرت العالقة بني ا،  (Heding, 2008)  وزمالئهمأصدقائهم  

تتعلق ابلعالقات بني البشر فمنذ حلظة الوالدة يرتابط األطفال بعالقات مع أوليائهم وجرياهنم وعندما يكربون تتطور 
 . (Lee et al, 2015)عالقات مع زمالء الدراسة والعمل لغاية تطورها مع املنتجات والعالمات التجارية 
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أول من اعتمد على نظرايت العالقات اإلنسانية وشخصية األفراد يف تفسري العالقة بني   (Fournier)ويعترب  
العالمة التجارية واملستهلك، حيث اعترب العالمة التجارية كبشر تتمتع بسمات البشرية تسمح بفهمها وتسهيل معامالهتا 

 ، (Fournier, 1998) مع املستهلكني مما يؤدي إىل تكوين عالقات وطيدة معها
 مقدمة التسويق االجتماعي الفرع الثالث:  

بدأ التسويق االجتماعي يف السنوات االخرية ابالعرتاف املتزايد بني املختصني ومديري التسويق وذلك لإلمكانيات 
ه يشمل املبادرات ويعرف التسويق االجتماعي على أناهلائلة له اليت من شأهنا حتقيق أهداف املؤسسة والعالمة التجارية،  

التسويقية اليت هلا هدف واحد على األقل غري اقتصادي )رحبي( ويتعلق ابلرفاهية االجتماعية ابستخدام موارد املؤسسة 
(Hoeffler et al, 2002) . 

ومن العوامل اليت تولد النمو الكري الستخدامات التسويق االجتماعي هو إدراك أن تصورات املستهلكني عن 
املؤسسة والعالمة التجارية ودرورها يف اجملتمع ميكن أن يؤثر بشكل كبري على قوة العالمة وقيمتها، فعلى سبيل املثال 

واطنني املقيمني ابلوالايت املتحدة األمريكية لديهم من امل  %80الذي أظهر أن    1999سنة    (Cone/Roper)تقرير  
صور أكثر إجيابية عن العالمات اليت تدعم القضااي االجتماعية اليت يهتمون هبا، وذكر ثلثهم أن على استعداد لتحول 

 .(Hoeffler et al, 2002)للعالمة التجارية اليت تدعم اهتماماهتم  
ذهان املستهلكني من تصورات قوية ومشاعر إجيابية، حيث تعترب حتدي وتكمن قيمة العالمة فيما متثله داخل أ

ابلنسبة ملديري التسويق والعالمات التجارية من أجل تعظيم قيمة العالمة ويعترب التسويق االجتماعي وسيلة مهمة لتقوية 
 (Hoeffler et al, 2002)االرتباطات وعالقات العالمة مع املستهلكني مما يؤدي لقيمة العالمة وذلك من خالل: 

الوعي ابلعالمة على بعدين أساسيني التعرف على العالمة وتذكرها بسهولة،  يقوم بناء الوعي ابلعالمة التجارية:  •
عملية تعرف املستهلكني للعالمة وسهولة استدعائها وتذكرها وذلك حيث يعمل التسويق االجتماعي حتسني من 

روابط مناسبة بني العالمة وفئة املنتج أو حالة االستهالك كما هو احلال مع الرعاية وإدارة الكلمة املنطوقة  إبنشاء
 واألشكال األخرى لالتصاالت غري مباشرة؛ 

يقدم التسويق االجتماعي العديد من الوسائل اليت ختلق متايز للعالمة التجارية   تعزيز صورة العالمة التجارية: •
باطات الذهنية هلا عند املستهلكني، وال يعتمد ذلك فقط على تقدمي معلومات كثرية عن العالمة عند وتعزيز االرت

 تناول قضية اجتماعية وامنا الرتكيز أيضا على االعتبارات املتعلقة ابألداء؛
العالمة: • واملوا  ترسيخ مصداقية  املشاعر  أنواعا خمتلفة من  تولد  أن  االجتماعي  التسويق  لربامج  عند قميكن  ف 

املستهلكني اجتاه العالمة، وقد يتجاوز املستهلكني املخاطر املتوقعة من استعمال منتجات العالمة وجودهتا فقط 
فاملصداقية تتحدد من ثالث أبعاد   (Aaker, 1991)الن هذه العالمة تعاجل قضااي اجتماعية عميقة، فحسب  

 ليها برامج التسويق االجتماعي؛ اخلربة، اجلدارة والثقة واالعجاب ابلعالمة واليت تؤثر ع
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وتتعلق مشاعر العالمة التجارية عند املستهلكني يف حتقيق الذات واالحرتام االجتماعي   استحضار مشاعر العالمة:  •
 وهو ما توفره برامج التسويق االجتماعي؛ 

جتماعي على جودة تؤثر املواقف واملشاعر اليت تولدها برامج التسويق اال   خلق إحساس مبجتمع العالمة التجارية: •
عالقة املستهلك ابلعالمة وإبحساسه لالنتماء جملتمع العالمة، حيث يشعر وجود صلة وقرابة مع أشخاص اخرين 

 خملصني هلذه العالمة؛ 
التجارية: • العالمة  مع  ا   املشاركة  على  يدل  أن  ميكن  ارتباط  أقوى  على  املشاركة  قبل وتدل  من  للعالمة  لوالء 

مع العالمة تكون عاطفية من خالل مجلة املشاعر اإلجيابية وتكون سلوكية من خالل تكرار املستهلكني، فاملشاركة  
تعامل معها واالنضمام لنواد ومواقع تديرها هذه العالمة إضافة إىل الدفاع عنها والرتويج هلا عن طريق الكلمة 

وحل قضااي اجتماعية غري رحبية   إلدارةد يرامج التسويق االجتماعي على اشراك املستهلكني  اع املنطوقة، كما تس
 .(Strategic Volunteerism)عرب ما يسمى ابلتطوع االسرتاتيجي  

وتعترب هذه املقدمات ركيزة أساسية لتطور مفهوم قيمة العالمة التجارية ومواكبتها للتطورات االقتصادية، التغريات 
يف بيئة األعمال والتطورات يف مفاهيم التسويق، حيث أن التطور يف وسائل االتصال واالعالم وانفجار املعلومات الكبرية  

اثر كثريا على تطور مفهوم العالمة التجارية وأصبح لديه معين وقيم عميقة ترتسخ يف اذهان املستهلكني، حيث أن الكم 
إىل تطور رهيب يف قطاع االتصاالت واملعرفة ساعد كثريا تبلور   اهلائل للمعلومات حول املنتجات واملؤسسات إضافة

التطورات  أن  املؤسسات، كما  واسرتاتيجيات  املستهلكني  أمهية كبرية على سلوكيات  له  العالمة واصبح  قيمة  مفهوم 
القات طويلة الكبرية يف مفهوم التسويق يف مثانينات القرن املاضي حيث أصبح االهتمام الكبري ابملستهلكني وتكوين ع

أساسا لتطور مفهوم قيمة العالمة حيث تعمل املؤسسات على ربط عالماهتا بسمات وصفات شخصية   األمد معهم
مشاهبة للمستهلكني املستهدفني من أجل ربطهم هبا وحتقيق الوالء وسط منافسة شديدة، ليس هذا فقط فقد عملت 

ادفة للربح من أجل خلق حتسني صورهتم الذهنية وحتقيق متوقع االهتمام ابلقضااي االجتماعية وغري اهلاملؤسسات على  
 جيد يف اذهاهنم مما يؤدي لزايدة قيمة لعالماهتم التجارية. 

 قيمة العالمة التجارية  وقياس  مناذج بناءاملبحث الثاين:  
ومتابعة قيمة العالمة التجارية  التحدايت اليت تواجه إدارة العالمات التجارية هو عملية بناء، قياس  ربأحد أك إن  

دم امللموسية وع   م اعتبار أن قيمة العالمة تتميز خبصوصية عد ف، (Terzic et al, 2019, P. 62)خالل فرتة زمنية حمددة  
لذلك جلأ الباحثون لعدة طرائق   ،بقياسها عن طريق أتثرياهتا ونواجتها واليت ميكن إثباهتا  املالحظة املباشرة هلا مما يسهم

فبتنوع املداخل واملفاهيم يف تعريف قيمة العالمة التجارية تعددت  ، (Jourdan, 2001)لقياس وبناء مناذج قيمة العالمة  
ومن خالل االطالع على خمتلف   ،   (Terzic et al, 2019)  وتنوعت أيضا وسائل قياس قيمة العالمة ومناذج بنائها
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الدراسات السابقة اليت تناولت مناذج البناء مت تقسيمها يف هذا املبحث وفق مداخلها إىل مناذج ادراكية ومناذج اتصالية 
 حتت منظور تسويقي إضافة إىل مناذج استشارية حتت منظور مايل. 

 النماذج االدراكية املطلب األول:  
النماذج االدراكية أوىل النماذج اليت قامت بقياس قيمة العالمة التجارية وحتديد ابعاد بنائها، حيث تعتمد تعترب  و 

وذلك يف  على املنظور التسويقي )املستهلك( يف عملبة قياسها لقيمة العالمة التجارية وفق مدخل ادراكات املستهلكني
املاضي،   القرن  الرمستسعينيات  املصادر  على  تعتمد  املستهلكني فهي  أذهان  يف  للعالمة  وعي  لبناء  الرمسية  وغري  ية 

 . (Aaker 1991 ; Keller, 1993 ; Yoo et al 2000)، ومن أهم النماذج االدراكية جند منوذج  املستهدفني
   1991  عام  (Aaker)منوذج الفرع األول: 

الباحثني وصاحل للتطبيق يف العديد من   قبل  حيث قدم أحد أكثر التعريفات تفصيال وقبوال على نطاق واسع من
ويعترب النموذج الذي قدمه من االعمال األوىل اليت تتحدث عن كيفية بناء قيمة العالمة التجارية وفتح اجملال اجملاالت،  

للعديد من الدراسات للبحث وتطوير مناذج أخرى لبناء قيمة العالمة، حيث ميكن اعتبار منوذجه كحجر األساس، 
 . لبناء قيمة العالمة (Aaker)( يوضح منوذج 2.2قم )والشكل ر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . لبناء قيمة العالمةاالدراكي   (Aaker)(: منوذج  2.2شكل رقم )
Source: Aaker, D.A, managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand nam, The free 

press, New York, 1991, P. 17. 

 قيمة العالمة التجارية

االرتباطات الذهنية  اجلودة املدركة الوالء للعالمة الوعي ابلعالمة
 للعالمة

 أصول اخرى

 تقدمي قيمة للمؤسسة من خالل:
 فعالية وكفاءة برامج التسويق•
 الوالء للعالمة•
 االيرادات وهوامش الربحتعظيم •
 ميزة تنافسية•

 تقدمي قيمة للمستهلك من خالل:
 تفسري ومعاجلة املعلومات•
 الثقة عند اختاذ قرارات الشراء•
 رضا املستهلك•
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أن قيمة العالمة يتم بنائها يف أذهان املستهلكني واليت تنعكس على سلوكياهتم، حيث   (Aaker)حيث اعترب  
)أصول وخصوم( اليت تعظم أو تقلل من هذه القيمة، وحصرها يف الوعي ابلعالمة، اقرتح مخس مصادر لبناء قيمة العالمة  

اجلودة املدركة، االرتباطات الذهنية، الوالء للعالمة واصول أخرى مملوكة للعالمة مثل براءات االخرتاع والعالقات عرب 
 قنوات التوزيع.

أشار   اليت  (Aaker)كما  العالمة  قيمة  أن كل مصدر من مصادر  قيمة   إىل  بشكل كبري يف  تساهم  اقرتحها 
الوعي ابلعالمة التجارية يزيد من قدرة املستهلكني على التعرف ابلعالمة ومنتجاهتا املختلفة مما يولد العالمة، فمثال  

 مستوايت عالية من الشراء، وتلعب اجلودة املدركة أمهية ابلغة يف متييز منتجات العالمة عن البدائل املتشاهبة يف السوق
(Farjam et al, 2015) كما تعترب االرتباطات الذهنية للعالمة عند املستهلكني مبثابة مرساة لربطهم ابلعالمة وترسيخها ،

، تقدمي دوافع مقنعة للشراء وخلق مشاعر واجتاهات بفاعلية  معاجلة املعلومات   يف اذهاهنم ابإلضافة إىل مساعدهتم على 
حبيث يروجون   ما يساهم والء املستهلكني للعالمة يف خفض تكاليف الرتويج  غالباو ،  (Aaker, 1991)  إجيابية حنوها 

خرى اململوكة للعالمة التجارية فهي وابلنسبة لألصول اال،  للعالمة ومنتجاهتا بطريقة جمانية وفعالة عرب الكلمة املنطوقة
مية قانونيا تعمل على محايتها من ختلق ميزة تنافسية ابلنسبة للمؤسسة، من خالل أن براءات االخرتاع املسجلة واحمل

، فكل مصدر من (Yang et al, 2019)املنافسني  االستخدام غري املصرح به والتقليد مما مينح املؤسسة قفزة عن ابقي  
 . هذه املصادر يلعب دورا مهما يف تعظيم قيمة العالمة وحتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة

 1993عام    (Keller)منوذج  الفرع الثاين:  
من الباحثني األوائل الذين تطرقوا لقيمة العالمة التجارية، حيث ساهم بشكل   (Keller)فكما تطرقنا سابقا يعد  

(CBBE)كبري يف التأطري العلمي لقيمة العالمة القائمة على املستهلك  
من   (Aaker)، فتختلف دراسته عن دراسة  *

كما اعترب أن جوهر قيمة العالمة ة يف ذهن املستهلكني،  خالل تركيزه الكلي على املستهلك وكيفية بناء قيمة العالم
ورة الذهنية للعالمة واعتربمها واليت تناوهلا يف بعدين أساسني: الوعي ابلعالمة والص تكمن يف املعرفة ابلعالمة التجارية،  

 . نموذجالوالشكل املوايل يوضح  القرار الشرائي للمستهلكني،    على أساس التأثري  
 
 
 
 
 
 

 
* CBBE : Customer Based Brand Equity. 
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 لبناء قيمة العالمة التجارية.   (1993االدراكي )  (Keller)(: منوذج 3.2الشكل رقم )

Source : Keller, K. L, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand 

Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1–22, 1993, P. 7. 

أن جوهر قيمة العالمة التجارية تتمثل يف املعرفة ابلعالمة التجارية من قبل املستهلكني وما   (Keller)لقد اعترب  
فاملستهلكني الذين لديهم معرفة قوية وإجيابية ابلعالمة التجارية سيميلون إىل تفضيلها حتتله هذه العالمة يف أذهاهنم،  

كما أشار إىل أن ،  (Lee et al, 2015, P. 12)ون عنها الكثري  عند اختاذ قراراهتم الشرائية مقارنة ابلعالمات اليت ال يعلم
 (Keller, 1993)  الوعي ابلعالمة والصورة الذهنية للعالمة   :يف  املعرفة ابلعالمة تتمثل  

حيث عرفها على أهنا قدرة املستهلكني على التعرف على العالمة يف ظروف خمتلفة، كما أشار   الوعي ابلعالمة:  .1
و  االدراك  طريق  عن  يكون  ابلعالمة  الوعي  أن  تعرف على  خالل  من  العالمة  ابدراك  فيقصد  العالمة،  تذكر 

المة فأشار اليه على أنه املستهلكني عليها بسهولة ومتييزها من بني العديد من البدائل يف السوق، أما تذكر الع
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 االجتاهات

 اخلصائص
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قدرة املستهلكني على سرعة استعادة املعلومات املخزنة يف أذهاهنم عن هذه العالمة عند تعرضهم هلا أو ألحد 
 خالل وسائل االتصاالت املختلفة.   مكوانهتا أو من 

ل عقد وارتباطات اعتربها جمموع التصورات حول العالمة التجارية اليت تنعكس على شكو  الصورة الذهنية للعالمة: .2
اشرة للمستهلك مع العالمة يف ذهن املستهلكني، كما أشار إىل ان هذه االرتباطات تنشأ من خالل التجربة املب

 للمستهلكني االخرين حول  الل التعرض لالتصاالت التسويقية للعالمة أو من خالل الكلمة املنطوقةأو من خ
 . هذه العالمة

االرتباطات الذهنية للعالمة خمتلفة األنواع من خالل متيزها، تفضيلها وقوهتا، وتلعب دورا مهما يف أن   (Keller)واعترب 
 عملية اختاذ القرارات الشرائية للمستهلكني، كما صنف هذه االرتباطات إىل ثالث أنواع: اخلصائص، االجتاهات واملنافع 

(Keller, 1993) 
 ىل غري ذلك... اواعتربها صفات )مسات( املنتج من سعر تغليف   اخلصائص: •
للعالقة بني املستهلكني واعتربها عن جمموع امليوالت والتوجهات نتيجة األفكار واملشاعر العاطفية    االجتاهات: •

 والعالمة 
منافع وظيفية، جتريبية  وهي املنافع اليت يستفيد منها املستهلكني نتيجة استخدام منتج العالمة وصنفها إىل    املنافع: •

 ورمزية 
ولقد أشار إىل أن اختالف الصورة الذهنية للعالمة يعتمد على متييز العالمة، قوهتا وتفضيلها من بني البدائل 

ل هذا ينعكس على تقييمها ف الفوائد اليت يستفيدون منها، وكاملتاحة، إضافة إىل االجتاهات اليت يكونوهنا عنها وخمتل
، وأوضح إىل أن تطور العالقة بني العالمة (Yang et al, 2019)بقى فرتة طويلة املدى يف أذهاهنم  إجيايب وجيد وتبشكل  

تربز من خالل توسع العالمة يف منتجات جديدة خارج الصنف وقبول املستهلكني هلا   وتعظيمهم لقيمتها  واملستهلكني
 .(Keller, 2001)سرعة تذكرها واستدعائها  بسهولة، إضافة إىل عمق الوعي هبا من خالل ادراكها و 

 2000  عام واخرون    (Yoo)منوذج  الفرع الثالث:  
بعاد اليت من شأهنا األ واخرون بتطوير منوذج ال يكتفي فقط بدراسة    (Yoo)وبناء على الدراسات السابقة قام  

وعي   خلق شأهنا  بناء قيمة للعالمة وتطويرها، وامنا الرتكيز على دراسة االسرتاتيجيات واملمارسات التسويقية اليت من  
وزمالئه هو التأكد من قوة واجتاه العالقة بني عناصر املزيج   (Yoo)، فالغرض الرئيسي من دراسة  تهاه قيميوتوج  للعالمة 

 هذا املزيج التسويقي على قيمة ريث أت، وكيفية  خللق وعي وادراكات للعالمة يف ذهن املستهلكني  عالمة التسويقي وقيمة ال
ايل لزايدة التدفقات النقدية للمؤسسة والتحكم يف تكاليف التسويق من جهة، ومن جهة أخرى املانب  اجلالعالمة من  

 : نموذج الكيف أيثر املزيج التسويقي على تعظيم قيمة العالمة عند املستهلكني، والشكل التايل يوضح  
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 لبناء قيمة العالمة التجارية.   االدراكي   واخرون (Yoo)منوذج (: 4.2الشكل رقم )
Source : Yoo. B et al, An Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity, 

Journal of the Academy of Marketing Science, 195 ;211, 2000, P. 198. 

وزمالئه هذا النموذج خللق قيمة للعالمة التجارية، احلفاظ عليها وتوسيعها من خالل تعزيز  (Yoo)حيث اقرتح 
عالمة والوعي ابلعالمة واالرتباطات الذهنية هلا من خالل ألبعاد قيمة العالمة اليت حصروها يف اجلودة املدركة، الوالء لل 

وذلك وفق املدخل   أتثرها بعناصر املزيج التسويقي مثل السعر، كثافة التوزيع، اإلعالن، صورة املتجر والعروض السعرية
 .االدراكي للمستهلكني

ني عند بناء االسرتاتيجيات كما سلطوا الضوء على ضرورة التفكري والتخطيط اجليد ملديري املؤسسات واملسوق
القرارات واختاذ  تسويقي(  التسويقية  )مزيج  املستعملة  التسويقية  الوسائل  العالمة   حول  قيمة  على  احملتمل  أتثريها  يف 

يف ، ولذلك أكدوا على ضرورة الفهم اجليد هلذا التأثري احملتمل وحتليل أي من الوسائل التسويقية األكثر أتثريا  التجارية
سامهة يف تعظيم قيمة العالمة التجارية والعمل على تعزيزها والرتكيز عليها، من مث امل  والدراكية للعالمة التجارية  العملية ا

 وأي من الوسائل التسويقية أقل أتثريا أو هلا أتثري سليب وابلتايل التقليل منها ألهنا تضر وتقلل من قيمة العالمة التجارية
(Yoo et al, 2000) . 
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وزمالئه إمكانية تعميم منوذج عملية خلق القيمة اخلاص يهم عرب   (Yoo)كما كشفت نتائج الدراسة اخلاصة ب  
ثقافات خمتلفة مع اختالف الـتأثري لعناصر املزيج التسويقي على قيمة العالمة، كما أثبتت نتائجه أيضا أن كل من الوالء 

على  اثبت  أتثري  متتلك  ال  املدركة  واجلودة  للوعي   للعالمة  متكافئ  أتثري  وجود  الحظ  التجارية، كما  العالمة  قيمة 
ابلعالمة/االرتباطات الذهنية للعالمة يف ذهن املستهلكني، إضافة إىل أتثري متكافئ لكل من السعر والصورة الذهنية 

ركة والوالء للعالمة للمتجر على اجلودة املدركة، كما لوحظ كذلك أتثري متكافئ واجيايب لكثافة التوزيع على اجلودة املد 
 (. 2010على قيمة العالمة التجارية )أبو النجا،   رتويجإضافة إىل أتثري غري اثبت لل

 النماذج االتصالية املطلب الثاين:  
ومما ال شك فيه أن معظم املؤسسات واملسوقني يف وقتنا احلايل يعتمدون على وسائل اتصاالت تسويقية خمتلفة 

زايدة فعاليتها يف التأثري على املستهلكني لتبين منتجاهتم وزايدة وعيهم لعالمتهم التجارية،   ومتنوعة عما سبق، وذلك بغية 
ومع تطور مفاهيم العالمة التجارية وتطور وسائل االتصال املعتمدة وجب على الباحثني حتديد ووضع مناذج تعمل على 

الوسائل واالس التجارية وتعظيمها ابالعتماد على  للعالمة  قيمة  التسويقية،  خلق  االتصالية  من أهم هذه و رتاتيجيات 
 ، 2009املطور عام   (Keller)ومنوذج     (Berry)،  (Korchia)  النماذج جند منوذج 

 2004  عام (Korchia)ذج منو الفرع األول: 
من خالل منوذجه إىل أن اختيار املستهلكني للعالمة التجارية وتفضيلهم ملنتجاهتا خيلق األلفة   (Korchia)ويشري  

من   بينهم وبني تلك العالمة مما يزيد الثقة هبذه املنتجات ويعزز والئهم هلا، حيث أن كثرة التعرض للعالمة التجارية 
عها سواء بطرق مباشرة من خالل جتربتها واستخدام وزايدة جتارب املستهلكني م  خالل االتصاالت التسويقية للمؤسسة

منتجاهتا أو من خالل طرق غري مباشرة كاستقصائهم للمعلومات عنها عن طريق الكلمة املنطوقة معها، يؤدي هذا اىل 
 ،(Lee et al, 2015)تكوين األلفة معها وزايدة يف قيمتها  

 .والشكل املوايل يوضح النموذج 
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 لبناء قيمة العالمة التجارية. االتصايل    (Korchia)ذج  و (: من5.2شكل رقم )
Source : Korchia, M, The effect of brand assocoation on three construct, EMAC, Conderance, 

2004. P. 3. 

كما أكد أيضا أن املستهلكون يف العادة مييلون إىل اختيار العالمة التجارية املألوفة واليت هلم معرفة هبا، ألهنم 
يشعرون براحة أكرب عند تعاملهم معها، وابفرتاضهم أيضا أن العالمة املألوفة واملشهورة هلا موثوقية ومتوفرة بشكل دائم  

 (Wijaya, 2013, P. 58)يف السوق مما يسهل العثور عليها  

كما ركز على أن تقوية االرتباطات الذهنية للعالمة يف ذهن املستهلكني من شأنه أن يرفع من قيمة العالمة 
التجارية عندهم، وأشار إىل أن العالمة التجارية تستمد قيمتها عند املستهلكني من خالل املعرفة الصحيحة ابلعالمة 

يزة وتتالءم مع شخصيتهم، كما أشار إىل أن املعرفة ابلعالمة تتكون من اخلربة وتكوين ارتباطات قوية يف أذهاهنم، مم
السابقة للمستهلكني مع العالمة وتكون بطريقة مباشرة من خالل جتربة منتجات العالمة أو التعرض التصاالت التسويقية 

 أو بطريقة غري مباشرة من خالل الكلمة املنطوقة.

 العالمة التجارية:ألفة 
 األلفة مبنتجات العالمة
 األلفة ابتصاالت العالمة

 األلفة الشخصية مع العالمة

 االرتباطات الذهنية ابلعالمة: وختتلف من حيث نوعها، متيزها، قوهتا ...اىل غري ذلك

 تفضيل العالمة التجارية  قيمة العالمة
زايدة احلساسية اجتاه 

 التسويقيةاالتصاالت 
مواقف واجتاهات إجابية 

 حنو توسعات العالمة
الثقة ابلعالمة اثناء القرار 

 الشرائي
 اختيار العالمة

 ما بعد الشراء: الرضى عن العالمة أثناء وبعد االستخدام

توسيع البحث عن 
 منتجات العالمة

 نية الشراء
 الوالء للعالمة
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 2007  عام  (Berry)منوذج  الفرع الثاين:  
توسعها   (Berry)طور   احلفاظ عليها،  التجارية اخلدمية،  العالمة  قيمة  منوذجا يف قطاع اخلدمات خللق وبناء 

ومحايتها، حيث أوضح يف هذا النموذج جمموع العالقات املتبادلة بني العالمة التجارية اليت تعرضها املؤسسة، االتصال 
ارب املستهلكني معها وهذه العالقات املتبادلة تربز يف الوعي ومعاين العالمة لتخلق اخلارجي هبا من قبل مستهلكيها وجت

، وخرج ببعض (Clinic Mayo)هذا النموذج على املؤسسة الصحية    (Berry)لنا قيمة للعالمة التجارية، حيث طبق  
ذج تتمثل يف: الرتكيز على القيم التوجيهات ملدراء العالمات التجارية يف خمتلف اجملاالت من خالل جتربته هلذا النمو 

التنظيمية اليت من شأهنا أن تعظم أو تقلل يف قيمة العالمة ابعتبار املوظفني أساس تقدمي جتربة للعالمة مع املستهلكني، 
حتويل املستهلكني إىل تسويق العالمة من خالل الرتويج هلا عن طريق الدعاايت والكلمة املنطوقة، والشكل التايل يوضح 

 . موذجالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 . لعالمة التجاريةل  املدركة  قيمةالناء  ب ل  االتصايل  (Berry)منوذج (: 6.2الشكل رقم )
Source : Leonard L Berry, Kent D, Seltam, Building a strong services brand: Lessons from 

Mayo Clinic, Journal business horizons, Vol. 50, 199 ; 209, 2007, P. 200. 

أن العالمة التجارية اخلدمية يف األساس وعد حول طبيعة جتربة مستقبلية مع مؤسسة خدمية أو   (Berry)اعترب  
مقدم خدمة، حيث اعترب يف منوذجه من خالل الشكل أعاله أن اخلطوط املتواصلة بني اخلاانت ابلتأثريات األساسية 

 واخلطوط املتقطعة ابلتأثريات الثانوية.

 قيمة العالمة االتصال اخلارجي للعالمة

 معاين العالمة

 الوعي ابلعالمة

 جتربة املستهلك مع العالمة

 العالمة املعروضة
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واعترب أن العالمة املعروضة اليت تقدمها املؤسسة ملستهلكيها من خالل توصيل صورة العالمة، الرتويج مبختلف 
لعالمة، موقع املؤسسة على شبكة االنرتنت، تصميم مرافق تقدمي اخلدمة، رأي املستهلكني حول خدمة أنواعه، شعار ا

الوسائل  أن هذه  اعترب  التجارية، حيث  لعالمتها  تقدميها  املؤسسة يف  املؤسسة كلها وسائل من شأهنا أن تستعملها 
 .(Berry et al, 2007)افها  مسيطر عليها من قبل املؤسسة وتستخدمها ابلطريقة اليت ختدم هبا أهد 

متثل االتصاالت اخلارجية للعالمة ذلك االتصال عن العالمة والذي ال خيضع للسيطرة من قبل املؤسسة ابلضرورة 
هذه االتصاالت يف الدعاية حول املؤسسة والعالمة التجارية ابإلضافة  (Berry)(، وحدد 73، ص.  2016)األلفي،  

عالمة واليت اعتربها يف تزايد رهيب خصوصا االلكرتونية عرب مواقع االنرتنت، املدوانت، إىل الكلمة املنطوقة عن هذه ال 
مواقع التواصل االجتماعي، كما أكد أوضح نظراي على أن االتصاالت اخلارجية للعالمة )دعاية وكلمة منطوقة( جيب 

االتصال التسويقي( وذلك لنقص سيطرة   أن تكون أتثرياهتا على املستهلكني أقل من أتثريات املؤسسة املباشرة )وسائل
، لكن مع التطورات احلاصلة يف التكنولوجيا ووسائل االتصال احلديثة ميكن للكلمة (Berry et al, 2007)املؤسسة عليها

 املنطوقة ادارهتا بطريقة جيدة وتوجيهها للسيطرة عليها ومن مث استغالهلا لتخدم أهداف العالمة. 

مييلون إىل استقصاء املعلومات حول اخلدمة والعالمة اخلدمية من مصادر موثوقة كانت كما أوضح أن املستهلكني 
هلا جتربة مع العالمة، حيث تكون هذه املعلومات غري متحيزة )غري ذاتية(، وذلك ابلنظر لطبيعة جوهر اخلدمة غري 

مهما للغاية يف تقييم عالمة اخلدمة   امللموس اضافة إىل صعوبة تقييمها قبل الشراء، فتلعب الكلمة املنطوقة هنا دورا
، وكانت نتائج دراسته تشري إىل وجود أتثري مباشر (Parganas, 2015)للمستهلكني اجلدد ويف حتديد قراراهتم الشرائية 

االتصاالت  أن  أيضا  أوضحت  العالمة، كما  ومعاين  ابلعالمة  الوعي  من  على كل  املعروضة  التجارية  للعالمة  وقوي 
مة من دعاية وكلمة منطوقة تؤثر على كل من الوعي ابلعالمة ومعاين العالمة ولكن بتأثري اثنوي وغري اخلارجية للعال

 قوي وذلك ابعتبارها معلومات مستقلة خارجة عن سيطرة املؤسسة حسب نتائجه. 

 2009  عام (Keller)منوذج  :  ثالثالفرع ال
ولفهم دور االتصاالت التسويقية مبختلف أنواعها يف بناء قيمة العالمة التجارية مت توسيع وتطوير منوذج لقيمة 

والذي أطلق عليه   ،(Keller, 2009)يف ظل هذه املمارسات التسويقية املتنوعة    (CBBE)العالمة القائم على املستهلك  
(Keller)   اسم هرم شهرة العالمة التجارية(The brand resonance pyramid) والشكل التايل يوضح منوذج هرم ، 
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 ( لبناء قيمة العالمة التجارية. 2009االتصايل )  (Keller)(: منوذج  7.2شكل رقم )
Source : Keller, K. L, Building strong brands in a modern marketing communications 

environment, Journal of Marketing Communications, 15:2-3, 139-155, 2009, P. 144. 

يف ظل املمارسات   (CBBE)ويوضح الشكل أعاله منوذج قيمة العالمة التجارية القائم على أساس املستهلك  
إىل أن بناء قيمة العالمة التجارية يكون عرب سلسلة هرمية تصاعدية اخلطوات   (Keller)التسويقية املتنوعة، حيث أشار  

للوص رئيسية  أربع خطوات  ولقد حدد  األعلى،  إىل  األسفل  بني من  واسع  ذات شهرة وصدى  قوية  إىل عالمة  ول 
 (Keller, 2009)املستهلكني وهي كما يلي: 

من خالل السؤال من أنت؟، أي جيب العمل على حتديد هوية العالمة التجارية أوال وذلك لضمان   :حتديد اهلوية •
معرفتها اجليدة بني املستهلكني والوصول إىل وعي عميق وواسع هلا من قبلهم، من خالل ترسيخها يف أذهاهنم 

 وذلك بربطها خبصائص املنتج أو حباجات املستهلكني. 
من خالل طرح السؤال ما أنت؟، وينم حتديد معاين العالمة يف أذهان املستهلكني   :حتديد جممل معاين العالمة •

 بشكل اسرتاتيجي من خالل جمموعة من الروابط امللموسة وغري امللموسة 
أفعال املستهلكني • استجابة   : استدالل استجابة وردود  بتوضيح  هنا  السؤال ماذا عنك؟، ويقصد  من خالل 

 ومتايزها، والتفاعالت الصادرة عنهم نتيجة ادراكهم وفهم هلذه املعاين. املستهلكني ملعاين العالمة  
من خالل السؤال ماذا عين وعنك؟ وهنا يتم حتويل ردود أفعال املستهلكني   :عالقة العالمة التجارية ابملستهلكني •

اهتا والدفاع عنها وتفاعالهتم مع العالمة ومعانيها إىل خلق عالقة ووالء قوي ونشط من خالل تكرار شرائهم ملنتج
 والرتويج هلا من خالل الكلمة املنطوقة.

 
صورة العالمة         أداء العالمة       

 التجارية                التجارية
 اهلوية بروز العالمة التجارية وظهورها

 من أنت ؟

 العالقات
 ماذا عنك وعين؟

 االستجابة
؟ماذا عنك  

 املعاين
 ما أنت؟

الوعي العميق 
 للعالمة

 الوالء النشط

التفاعالت 
 االجيابية

 نقطة التكافؤ

أحكام 
 املستهلك

مشاعر 
 املستهلك

شهرة 
 العالمة

 هدف العالمة يف كل مرحلة مراحل تطور العالمة
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أن تفعيل اخلطوات األربع سابقة الذكر بفاعلية يتم من خالهلم انشاء   (Keller, 2009)ووفقا هلذا النموذج أشار  
ن العالمة، هرم من ستة أبعاد لبناء قيمة العالمة )بروز العالمة، أداء العالمة، صورة العالمة، أحكام املستهلكني ع

العالمة واملستهلكني من خالل  العالقة بني  ازدواجية  العالمة(، وأكد على  العالمة، شهرة  املستهلكني حنو  مشاعر 
مسارين رئيسيني: مسار عقالين )اجلانب األيسر يف اهلرم( ومسار عاطفي )اجلانب األمين يف اهلرم(، كما ركز على أن 

الوصول إىل ذروة اهلرم )شهرة العالمة( يتطلب وضع كتل بناء صحيحة، متينة تطوير وتعظيم قيمة العالمة التجارية و 
 ويف مكاهنا. 

 (Yang et al, 2019)واملسارين املتكاملني يتمثالن يف:  
 أي أداء العالمة التجارية ابلنسبة للمستهلكني وما حتققه من منافع هلم.   سار العقالين املواعتربه    :سار األولامل •
 من خالل الصورة العالمة وما حتتله يف أذهاهنم من اجتاهات ومشاعر  سار العاطفيامل  واعتربه  :سار الثاينامل •

 . (Brand Resonance)حيث يكوانن هاذين املسارين متقاطعان متكامالن خللق شهرة )صدى( للعالمة التجارية 

وعليه مما سبق، ميكننا أن نستنتج أنه ينبغي على مدراء املؤسسات واملسوقني استغالل األمثل لكل املمارسات 
التسويقية وذلك لألثر الكبري هلا على معرفة املستهلكني لعالمتها، اضافة إىل إدراك أن جناح االسرتاتيجيات التسويقية 

املختلفة اليت تعتمدها املؤسسة وذلك على املدى الطويل يتحدد بشكل كبري من خالل ووسائل االتصاالت التسويقية  
 معرفة املستهدفني )مستهلكني( ابلعالمة التجارية ووعيهم العميق هلا.

 النماذج االستشاريةاملطلب الثالث:  
وتعترب النماذج االستشارية النماذج اليت تقيس قيمة العالمة التجارية من املنظور املايل، فتعترب قيمة العالمة من 

 Dorfleitner)هذا املنظور على أهنا القيمة االمجالية للعالمة كأصل للمؤسسة تتضمن ضمن امليزانية العامة للمؤسسة  

et al, 2019) بناء العالمة التجارية أمر مهم ولكن غالبا ما يواجهون صعوابت يف مديري املؤسسات أن يدرك  ، حيث
وذلك ابعتبار أن قيمة العالمة أصل غري ملموس وليس هلا قيمة مادية كالبناايت املضافة للمؤسسة،    املالية  إثبات قيمتها

كبرية للمؤسسة تساهم يف واملعدات، كما أن تكاملها مع امليزانية العامة حمدودة ومع ذلك ميكن أن تكون هلا قيمة  
د من الوكاالت االستشارية وهلذا قدمت العدي،  (Dorfleitner et al, 2019)جناحها أو فشلها على املستوى الطويل  

الية اليت تسهم هبا يف للدعاية واالعالن وكذلك اخلاصة ابلعالمات التجارية العديد من النماذج لقياس قيمة العالمة امل 
منوذج الوكالة االستشارية ،  (Interbrand)نكوذج الوكالة االستشارية     املؤسسة، ومن بني أهم هذه النماذج نذكر ما يلي:

(Millward Brown Optimor Agency)  منوذج املقيم ألصول العالمة التجارية  ـ(Brand Asset Valuator ) 
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 (InterBrand)منوذج الوكالة االستشارية  الفرع األول: 

اصة هبا وإدارهتا لتحقيق أهدافها وتقييمها دوراي، كما ظهرت تعمل املؤسسات على إنشاء عالمات جتارية قوية خ
 عالمة جتارية عاملية  100الوكاالت املتخصصة يف تقييم العالمات التجارية وفق مؤشرات خاصة هبا دوراي ل  بعض  
 1988واليت متت تطبيق منوذجها سنة  ،  (Interbrand)ويف خمتلف القطاعات ومن أبرز هذه الوكاالت وكالة    وقارية

لقياس قيمة العالمة من وجهة النظر املالية، وتعرت من النماذج اليت القت قبوال واسعا من قبل الباحثني واملختصني يف 
إدارة العالمات التجارية، ويتم نشر نتائج هذا النموذج سنواي هناية شهر جويلية وبداية شهر أوت يف اجمللة األسبوعية 

(Business Week)  ،حيث تتبىن هذه الوكالة هنجها يف تقييم قيمة العالمات التجارية  (،155، ص.  2019)مرابط
 ، (Terzić et al, 2019)  على املداخيل املالية اليت يتم حتقيقها من العالمات التجارية ورمسلة الدخل النقدي املستقبلي 

 (Kotler et al, 2012, P. 285):  إىلوتستخدم هذه الوكالة يف عملية تقييم قيمة العالمة التجارية 

حيث يتم جتزئة األسواق اليت تتواجد فيها العالمات التجارية إىل أجزاء متجانسة مما يساعد   التجزئة السوقية: •
 على حتديد الفروقات بني األجزاء املختلفة؛ 

لتحليل املايل العالمة التجارية من خالل حساب فارق دخل العالمة مع تكاليف تسويق ويتم ا  التحليل املايل: •
 العالمة، الضرائب وخمتلف الرسوم املرتبطة من أجل استخراج األرابح االقتصادية احملصل عليها من نشاط العالمة؛ 

يتم تقسيمها على األجزاء السوقية بعد التحليل املايل وحتديد األرابح االقتصادية للعالمة    دور العالمة التجارية: •
من خالل حتديد حمددات الطلب أوال مث حتديد درجة أتثري العالمة على كل واحد منها، كما يعتمد دور تقييم 

 العالمة على حبوث السوق واملقابالت مع املستهلكني؛ 
حتديد قوة العالمة وفق املعلومات التالية: )مكانة العالمة التجارية يف السوق، استقرار   ويتم  قوة العالمة التجارية: •

 ؛ العالمة، جاذبية السوق املستهدف، التواجد العاملي يف خمتلف األسواق العاملية، الدعم واحلماية(
 مبعدل خصم العالمة.   وهي القيمة احلالية الصافية لألرابح املتوقعة للعالمة بعد خصمها  حساب قيمة العالمة:  •

فمن خالل حتديد دخل العالمة وقوهتا من خالل املؤشرات املذكورة أعاله يتم حتويلها إىل نقاط على مقياس من 
لعالمات التجارية ووضع ترتيب هلا، واجلدول املوايل يوضح مؤشرات قوة العالمة لتقييم ا  يف مؤشر واحد   100إىل    0

 .(Interbrand)التجارية لنموذج  
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 . (InterBrand)(: مؤشرات قوة العالمة التجارية لنموذج  1.2دول رقم )اجل

 املؤشرات الفرعية املعتمد عليها  النقطة األعلى  ( 100املؤشرات )التنقيط على 
 احلصة السوقية املطلقة/ احلصة السوقية النسبية  • 25 القيادة 

 هيكل السوق  •
 تغطية املستهلكني  •
 املنتج مزااي  •
 (DN/DV)معدل التوزيع  •

 عمر العالمة التجارية  • 15 االستقرار 
 الشهرة •
 معدل تكرار الشراء  •
 معدل الوالء  •

 حجم السوق  • 10 القيمة السوقية 
 هيكل املنافسة  •
 أخبار املنتج  •

 التواجد يف األسواق الدولية  • 25 إمكانية دخول األسواق الدولية 
 التموقع يف األسواق الدولية  •

 تطور رقم األعمال  • 10 األهداف على املدى الطويل 
 تطور احلصة السوقية  •
 التوجه طويل األمد للمنافسة  •
 األخطار املتوقعة  •

 جودة االستثمارات احملققة يف اإلعالن  • 10 الدعم املمنوح للعالمة 
 جودة االستثمارات احملققة يف شبكة التوزيع  •

 العالمة، الرمز والشعار محاية اسم  5 احلماية القانونية 
Source : Walliser E, La Mesure Comtable Des Marques, Vuibert, Paris, France, 2001, P. 174. 

حسب منوذج   2019ترتيب أفضل عشر عالمات جتارية يف العامل لسنة    (2.2رقم )  ويعرض لنا اجلدول املوايل
(InterBrand) . 
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 (InterBrand).حسب منوذج    2019(: ترتيب أفضل عشر عالمات جتارية يف العامل لسنة  2.2اجلدول رقم )

 )مليار دوالر(   قيمة العالمة التغري يف قيمة العالمة  القطاع  العالمة التجارية  الرتتيب 
1 Apple  234,241 %9 تكنولوجي 
2 Google  167,713 %8 تكنولوجي 
3 Amazon  125,263 %24 تكنولوجي 
4 Microsoft  108,847 %17 تكنولوجي 
5 Coca Cola  63,365 %4- مشروابت 
6 Samsung  61,098 %2 تكنولوجي 
7 Toyota  56,246 %5 سيارات 
8 Mercedes  50,832 %5 سيارات 
9 McDonald’s 45,362 %4 مطاعم 

10 Disnep  44,352 11% وسائل اعالم 
Source : https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking, Consulté le : 

05/09/2020. 

التجارية على املستوى   (Apple)حمافظة عالمة  ومن اجلدول أعاله نالحظ   العالمات  الرايدة يف ترتيب  على 
السنوات األخرية التكنولوجيا يف  اليت تنشط يف قطاع  ، العاملي، كما نالحظ احتكار كلي للمراتب األوىل للعالمات 

حظة التطور الرهيب لقيمة العالمة النقدية ، كما ميكننا مال حيث يعترب هذا القطاع عصب االقتصاد يف وقتنا احلايل
)  (Amazon)لعالمة   ل(  %24بـ  هذا  ارجاع  ميكن  وثقة   التجارةتطور  حيث  ثقافتها  وانتشار  العامل  يف  االلكرتونية 

العامل كما ميكن ارجاع هذا أيضا لتأثرياملستهلكني هبا عرب   اقت  أحناء  الدول وسلوكيات جائحة كوروان على  صادايت 
 .العتماد على خيار التجارة االلكرتونيةاب لزمهم  ألفضاءات التسوق واحملالت التجارية مما  ، من غلق  املستهلكني

حسب الباحثني يف دارة العالمات التجارية والنقاد بعض   (Interbrand)من وكالة    هذا النموذج املتبع  ولقد أظهر
 (Terzić et al, 2019)  العيوب واليت تتلخص يف: 

 عدم التوافر الدقيق للمعلومات اليت تسمح ابلقياس الدقيق للحصة السوقية للعالمة؛  •
 ؛ بدقة  يف بعض احلاالت استحالة قياس توسع العالمة التجارية وحتديد حمفظة نشاطها  •
 الذاتية يف التحليل يف بعض احلاالت؛  •
 ال تنطبق املنهجية املتبعة مع مجيع النشاطات والقطاعات.  •

 
 

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking
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 (Millward Brown Optimor Agency)  االستشارية  وكالةالمنوذج  لفرع الثاين:  ا
وتعترب هذه الوكالة مؤسسة قائدة يف االستشارات وحبوث التسويق املتعلقة ابلتقييمات املالية للعالمة التجارية، 

من أهم النماذج قبوال بني الباحثني   (Millward Brown Optimor Agency)وكالة    املقدم من  (Brandz)  يعترب منوذج 
وذلك منذ   كل سنة  يث يقدم هذا النموذج ترتيبا للعالمات التجاريةح  ،واملختصني يف إدارة العالمات التجارية وتقييمها

، ويوفر منوذج (Terzić et al, 2019)للتنبؤ بقيمة العالمات التجارية وتشخيصها عرب مقياس حمدد    1988بدايته سنة  
(Brandz)    القطاعات واملناطق اجلغرافية املختلفة، حيث حتتوي التجارية ذات  للعالمات  بياانت ترتيب  أكرب قاعدة 

 40000، واليت تقوم هبا هذه الوكالة مبقابلة أكثر من مليون مستهلك وسؤاهلم عن ما يقارب  جارية يف العاملللعالمات الت
عالمة جتارية يف مجيع أحناء العامل ويف مجيع القطاعات )أزايء، سيارات، مطاعم، تكنولوجيا، خدمات مالية، منتجات 

العالمات التجارية يف األسواق    (Brandz)خصية، متاجر التجزئة واملشروابت(، وتشمل دراسات  الرفاهية، الرعاية الش
املتقدمة اليت تقود الناتج احمللي اإلمجايل والعالمات التجارية يف األسواق الناشئة اليت يتوقع أن يزداد نصيبها من الناتج 

 (. 40، ص  2009احمللي العاملي املستقبلي )أبو دعابس،  

مبدأ هذا النموذج على ديناميكية بناء العالمة التجارية، مبعىن أن العالقة بني املستهلك والعالمة التجارية  ويقوم 
 ,Harmancioglu)تبىن انطالقا من جمموعة من اخلطوات املتتالية، حيث أن كل خطوة تتوقف على جناخ اخلطوة السابقة  

 املتتابعة ، والشكل املوايل يوضح هذه اخلطوات  (2008

 

 

 

 

 

 

 لقياس قيمة العالمة التجارية.(Brandz) (: منوذج  8.2شكل رقم )
Source : Kotler et al, Marketing Management, 14 émm édition, Pearson Education, Paris, France, 

2012, P. 244. 

والوصول مة  د املستهلكني املستهدفني من قبل العالعن   كيفية بناء قيمة للعالمة التجاريةيوضح هذا اهلرم  حيث  
يكون عددهم لمستهلكني الذين يتعرضون للعالمة التجارية، حيث  ل  الكلي  فقاعدة اهلرم متثل العدد لعالمة جتارية قوية  

قوة كبري جدا وروابطهم مع العالمة ضعيفة وكلما صعدان لألعلى نقص عدد املستهلكني وزادت الروابط مع العالمة  

 احلضور يف الذهن

 املالئمة

 األداء

 امليزة

 ال توجد عالمة جتارية مماثلة الرابط

 هل العالمة أفضل من املنافسني؟

 هل العالمة عند مستوى وعودها؟

 هل العالمة تعرض للمستهلك شيئا ما؟

عالقة ضعيفة وجزء ضعيف  هل املستهلك يعرف العالمة؟
نفقات الصنفمن   

عالقة قوية وجزء قوي 
 من نفقات الصنف
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 Kotker)ومتانة للوصول إىل قمة اهلرم والذي يعترب املستهلكني هنا جزء من العالمة وهلم والء حقيقي وقوي مع العالمة  

et al, 2012) . 
 .(Brandz)حسب ترتيب منوذج    2020وسنستعرض يف اجلدول املوايل أفضل عشر عالمات جتارية عاملية لسنة  

 (Brandz).حسب ترتيب منوذج    2020(: أفضل عشر عالمات جتارية عاملية لسنة  3.2اجلدول رقم )

 قيمة العالمة )مليار دوالر(  %التغري يف قيمة العالمة العالمة التجارية  الرتتيب 
1 Amazon 31.81 415.855 
2 Apple 13.79 352.206 
3 Microsoft 29.97 326.544 
4 Google 4.73 323.601 
5 Visa 5 186.809 
6 Ali Baba Group 16.21 152.525 
7 Tencent 15.37 150.978 
8 Facebook 7.41- 147.190 
9 McDonald’s 0.80- 129.321 

10 Mastercard 17.62 108.129 
Source : https://www.brandz.com/Global, Consulté le 11/09/2020. 

من حيث مة جتارية  كانت يف املرتبة األوىل كأفضل عال  (Amazon)حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن العالمة التجارية  
، حيث نالحظ (Google)، عالمة  (Microsoft)، عالمة  (Apple)عالمة    تليها  (Brandz)سب منوذج  القيمة ح

، كما نالحظ أيضا التطور اهلائل يف القيمة طاع التكنولوجيللمراتب األوىل للعالمات اليت تنشط يف القاحتكار كلي  
وهو ما يؤكد ما تكلمنا عنه سابقا حول تطور التجارة االلكرتونية عرب العامل وأتثري جائحة كوروان  (Amazon)للعالمة 

نية حيث نشط يف قطاع التجارة االلكرتو ؤسسات اليت تخدم املعلى االقتصاد العاملي وعلى سلوكيات املستهلكني مما  
أيضا   اإلشارة در  يف هذا القطاع، كما جي   (Ali Baba Group)تليها عالمة    (Amazon)فيدين عالمة  كان أكرب املست

 (. %29.97)بنسبة    (Microsoft)للتطور الرهيب لعالمة  

 (Brand Asset Valuator)منوذج املقيم ألصول العالمة التجارية  الفرع الثالث:  
اليت   (BAV)يعترب منوذج   النماذج  العديد من  التجارية    وبناء  ميتقي  تعمل على   من بني  العالمات  واليت قيمة 

، كما يعترب (Gierczak-Korzeniowska, 2019)تستخدم البحوث لتسويقية وأتثرياهتا املالية على املؤسسة واملسامهني  
، وقد مت إنشاء هذا (Altkorn, 1999)من أهم النماذج اليت تساعد على إعادة بناء قيمة العالمات التجارية وتقييمها  

 كنتيجة لواحد من أكثر برامج البحث املستمر  (Young & Rubicam)ل وكالة اإلعالانت واالستشارات  النموذج من قب
 . (Gierczak-Korzeniowska, 2019)ألصول العالمات التجارية اليت مت إجرائها على االطالق    لتقييم

https://www.brandz.com/Global
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دى الطويل، حيث جيب أداة عملية وأصيلة تدعم عملية إدارة العالمات التجارية على امل  (BAV)ويعد منوذج  
املنتجات   العالمة هلا وعي راسخة يف ذهن املستهلكني إضافة إىل تقدميها قيمة مضافة إىل  -Gierczak)أن تكون 

Korzeniowska, 2019) كما يتيح هذا النموذج إمكانية إنشاء خريطة )شبكة( العالمات التجارية ويوضح موقعها ،
وميكن مقارنتها مع فئة صنف واحدة أو عدة أصناف يف بلد واحد أو عدة بلدان   احلايل مع ابقي املنافسني وامكانياهتا،

 (Falkowski et al, 2009)وبني خمتلف مجاعات املستهلكني  
كما يعتمد هذا النموذج يف عملية تقييمه للعالمات التجارية على كل من قوة العالمة وامكانياهتا، وتتكون قوة 

 ,Gierczak-Korzeniowska)  عليها بينما تستند إمكانيات العالمة على االحرتام واملعرفة العالمة من التميز والطلب 

 ,Kotler et al, 2012)  للنموذج يف تقييمه للعالمات التجارية وهي:أربع ركائز أساسية    ستنتاجاومنه ميكن  ،  (2019

P.P 284-286) 
ة عن ابقي املنافسني، ويكون هذا التميز من خالل ويقصد يه مدى إدراك املستهلك متيز العالمة التجاري التمييز: •

عوامل حسية )الوعي ابلعالمة وفائدة مرجون من العالمة تفي ابالحتياجات( وعوامل اقتصادية )تتعلق ابلفروقات 
 بني األسعار ورحبية األعمال(؛ 

 ويقصد هبا قياس درجة جاذبية العالمة؛   املالئمة:  •
 حتديد درجة معرفة املستهلك ابلعالمة وتقديره واحرتامه هلا؛   التقدير: •
 وتستند إىل حتديد درجة ألفة املستهلك للعالمة وجودة عالقته هبا.   املعرفة:  •

التجارية، وتعمل هذه   هي مفتاح صحة العالمة فإن إدارة العالقة بني هذه الركائز األربع )أعمدة قيمة العالمة(  
 ,Gierczak-Korzeniowska)مسار تطورها    حتديد   الركائز ليس فقط على حتديد متوقع العالمة وترتيبها وإمنا أيضا على

2019). 

العديد من الباحثني يف  ومن خالل التطرق حملتلف النماذج لقيمة العالمة التجارية ووفق مداحل متنوعة، إال أنه
أنه ميكن تطبيق مناذج قيمة العالمة على خمتلف املنتجات )سلع أو خدمات( ويف  يقرتحون  جمال قيمة العالمة التجارية 

وذلك على املستوى املفاهيمي، يف حني أشاروا إىل أن تنفيذ اسرتاتيجيات التسويقية من خالل هذه  خمتلف القطاعات
 .(Parganas, 2015, P. 29) حيتاج التكيف حسب االحتياجات  تطبيقيعلى املستوى ال  النماذج

تصنيف   من   مكننا   أعاله   على الدراسات السابقة لقياس وبناء مناذج قيمة العالمة أيضا  فمن خالل االطالع  
 هذه النماذج وأساليب القياس إىل نوعني: 

 ، وتنقسم األوىل بدروها إىل مقاربتني: )االقتصادية(وجهة النظر الكلية  ومناذج من   مناذج من وجهة نظر املستهلك
ويعترب الباحثني هذه املقاربة غري مباشر من خالل أهنا تسمح بتقييم خمتلف املصادر احملتملة لقيمة   املقاربة األوىل: •

ابل االهتمام  هذا  يقاس  املستهلكني حيث  قبل  من  للعالمة  املوجه  ابالهتمام  متييزمها  ميكن  والذي  وعي العالمة 
من خالل القوة، التميز   (Biel, 1992)، وإدراك صورهتا  (Alba et al, 1991)ابلعالمة سواء كان مبساعدة أو بدون  
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النماذج وترتتب عن هذه املقاربة    (Keller, 1993)واالرتباطات الذهنية اليت يثريها اسم العالمة يف ذهن املستهلك  
 االدراكية؛ 

ني عدة بدائل وقياس األثر احلقيقي باليت تقيس مباشرة تفضيالت املستهلك من  وهي املباشرة و   املقاربة الثانية: •
املقاربة   هذه  عن  وترتتب  التسويقية،  املمارسات  ملختلف  املستهلك  استجاابت  على  املعرفية  النماذج للرتكيبة 

 .االتصالية
أما النوع الثاين لنماذج بناء قيمة العالمة التجارية وقياسها تكمن يف وجهة النظر الكلية )االقتصادية( أي اليت 

لوكاالت   النماذج االستشارية تعتمد على النتائج االقتصادية واملالية املرجوة من قيمة العالمة التجارية، واليت ترتتب عنها  
 اخلاصة.

 العالمة التجاريةأبعاد قيمة  املبحث الثالث:  
على الرغم من االهتمام املتزايد بقيمة العالمة التجارية إال أنه ال يوجد اتفاق بني الباحثني حول مفهوم وأبعاد ف

البعض أهنا تنوع مداخل دراستها واألبعاد املعتمدة يف حتديد مفهومها، فرياها    قيمة العالمة التجارية، ويرجع ذلك إىل
، والبعض االخر يرى أهنا معرفة املستهلك ابلعالمة (Aaker)نشطة التسويقية هلذه العالمة  متثل إدراك املستهلك لأل

(Keller)  بينما يرى اخرون أهنا عبارة عن عالقة املستهلك ابلعالمة ،(Blackston) يف حني يرى البعض أهنا مفهوم ،
، فمن خالل التطرق لعدد معترب من مناذج بناء وقياس قيمة العالمة ( 49، ص.  2016)داود،    (Petzer)تعدد األبعاد  م

مما مكننا من حنديد التجارية يف املبحث السابق، واليت اعتمدت على العديد والعديد من األبعاد يف تفسريها وبنائها،  
مة التجارية، االرتباطات املستخدمة واليت ختدم لنا موضوع دراسنا، وتتمثل هذه األبعاد يف: الوعي ابلعالأهم األبعاد  

 الذهنية، اجلودة املدركة، الثقة ابلعالمة التجارية والوالء للعالمة التجارية. 

 الوعي ابلعالمة التجارية املطلب األول:  
هو تطرق العديد من الباحثني يف تعريف   ذلك  يعترب الوعي ابلعالمة من أهم مصادر وأبعاد قيمة العالمة وما يؤكد 

لقيمة الذي تطرق    (Moore, 1993)بوعي املستهلكني هلا يف املقام األول، فنجد مثال  وبناء مناذج لتفسري قيمة العالمة  
 Severi)كما اعترب  العالمة على أهنا مجع بني وعي املستهلك للعالمة، تفضيلها عن ابقي العالمات املنافسة وادراكها،  

et al, 2013)    ،كما أن الوعي ابلعالمة يعترب البعد األساسي يف بناء قيمة العالمة لكل املنتجات سواء سلع أو خدمات
عي ابلعالمة والصورة والذي أشار إىل ان املعرفة ابلعالمة تتكون من الو   (Keller)يضا يف منوذج املعرفة لـ  الرتكيز عليه ا  مت 

إضافة إىل النموذج اخلماسي لقيمة العالمة على أنه اخلطوة األوىل يف بناء قيمة العالمة،  كما أشار اليه أيضا  الذهنية هلا،  
 .ي حجر األساس يف بناء عالمة قويةوالذي اعترب الوع  (Aaker)لـ  
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 مفهوم الوعي ابلعالمة التجاريةالفرع األول: 
العمليات الذهنية اليت حتدث داخله من خالل عملية استقبال يتعلق الوعي ابلعالمة التجارية بذاكرة املستهلك وخمتلف  

املعلومات عن خمتلف العالمات التجارية، حتليلها وحتزينها على شكل ارتباطات ذهنية يف ذاكرته ليتم اسرتجاعها عند 
 . احلاجة

 :تعريف الوعي ابلعالمة التجارية .1
مت تقدمي العديد من التعاريف قد  لو ،  منه  فضخارجية تزيد وختر بعوامل  فعملية الوعي ابلعالمة عملية داخلية تتأث

 نذكر منها: 

الوعي ابلعالمة على أنه قدرة املشرتين على التعرف على العالمة ضمن الذي اعترب    (Percy et al, 1992)ف  يعر ت
ما يتبادر يف ذهنه عند فئة معينة من املنتجات، وتذكرها عند اختاذ القرارات الشرائية، حيث ستكون هذه العالمة أول  

الوعي ابلعالمة على أنه قدرة املستهلكني على التعرف على العالمة وتذكرها   (Keller, 1993)عرف  ، كما  القرار الشرائي
 (Keller)يرى  ، حيث يف ظل ظروف خمتلفة والقدرة على ربط اسم، شعار أو رمز العالمة ابرتباطات ذهنية يف ذاكرته

التج ابلعالمة  الوعي  العالمة  أن  على  املستهلك  تعرف  على  حيتوي  للعالمة   (Recognition)ارية  املستهلك  وتذكر 
(Brand recall)  (Yoo et al, 2001) فاألول يقصد به قدرة املستهلك على التأكد من تعرضه هلذه العالمة فيما ،

 (Keller)ائصها، ويرجح  خص  مضى، أما الثاين فيقصد به قدرة املستهلك على تذكر العالمة عندما يتعرض خلاصية من
 ملنتج مع العالمة التجارية. تعرف املستهلكني على العالمة وتذكرها ابالرتباطات القوية واملتينة خلصائص ا

وعي العالمة التجارية بقوهتا ربط  حيث    (Keller)لتعريف الوعي ابلعالمة بنهج مشابه لـ    (Farhana)كما تطرق  
إىل قدرهتم على التعرف عليها من خالل أحد عناصرها اسم، شعار، رمز... اىل غري يف أذهان املستهلكني، إضافة  

يتمكن   (Huang et al, 2012)كما أضاف  ،  (Drumond, 2017, P. 25)  ذلك الوعي ابلعالمة حيدث عندما  أن 
، لعالمات املنافسةحتديد العالمة بني العديد من اكر امسها، شرح مميزات منتجاهتا و املستهلكني من تذكر العالمة، تذ 

 على أهنا قوة حضور العالمة يف ذهن املستهلكني.  (Ross, 2006)كما عرفها 
وعليه ميكننا تعريف الوعي ابلعالمة التجارية على أنه مدى قدرة املستهلكني يف التعرف على العالمة التجارية 

تذكره هلا عند تعرضه هلا للمرة اثنية، فهي من خالل تعرضه ألول مرة الحد من مكوانهتا )اسم، رمز وغريها(، ومدى  
 قوة حضور هذه العالمة يف ذهن املستهلكني.

 ة أمهية الوعي ابلعالمة التجاري .2

إن للوعي ابلعالمة التجارية العديد من املزااي اليت تعود ابإلجياب على املؤسسات أو على املستهلكني فمن هذه 
 أمهيته  الوعي   املزااي يكتسب
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توصلت العديد من الدراسات إىل أن الوعي ابلعالمة يؤثر بطريقة مباشرة على أراء   ابلعالمة التجارية:خلق معرفة   •
املستهلكني احملتملني هبذه العالمة، حيث يتصرفون بناء على املعلومات اليت هتمهم يف عملية اختاذ القرار الشرائي  

ا  أو من عند  للعالمة  التسويقية  اتصاالت  يتلقوهنا من  العالمة واليت  الذين كانت هلم جتربة مع هذه  ملستهلكني 
  ،(Drumond, 2017)  ابتصاالت الكلمة املنطوقة

كما تكمن أيضا أمهية الوعي ابلعالمة يف خلق ارتباطات الذهنية للعالمة يف أذهان   خلق االرتباطات الذهنية:  •
ء انطباع للموثوقية ومصداقية العالمة املستهلكني وتسهيل اسرتجاعها عند احلاالت الشرائية، كما تعمل على إعطا

 (. 2015عند مستهلكيها )احلداد،  
القرارات الشرائية:  • املعلومات األكثر سهولة عند   تبسيط  ولقد لوحظ أن املستهلكني غالبا ما يعتمدون على 

املواقف الشرائية إما لضيق الوقت أو لعدم بذل جهد كبري خصوصا فيما يتعلق ابملنتجات ذات املخاطرة القليلة، 
ذهنهم أوال، فالوعي ابلعالمة   الوعي ابلعالمة يف التأثري على اختيار منتجات العالمة اليت تتبادر يف   تظهر أمهيةوهنا  

 ,Berry)واملسامهة يف تعظيم قيمة العالمة    (Hoeffler et al, 2002)له دور كبري يف زايدة مبيعات منتجات العالمة  

2000). 
أن  التجارية    كما  العايل ابلعالمة  يؤدي  الوعي  مديري ال  يفيد  وإمنا  فقط  األرابح  وتعظيم  املبيعات  إىل زايدة 
 (Keller, 1998)التجارية ببعض امليزات والفوائد:    مات التسويق والعال

أن :  (consideration advantage)  خذ ابالعتبار األميزة   • احتمالية  التجارية من  للعالمة  العايل  الوعي  يزيد 
، واليت يقصد هبا جمموعة العالمات التجارية اليت حتظى (consideration set)تكون العالمة ضمن جمموعة التفكري  

واخدة ، وذلك ألن غالبا ما تكون عالمة  ابهتمام شديد يف عمليات اختاذ القرارات الشرائية يف ذهن املستهلكني
 فقط يهتم هلا املستهلك وإمنا جمموعة مفضلة؛ 

تأثري الوعي ابلعالمة على القرارات الشرائية للمستهلكني يكون أوال بتأثريه ف:  (learning advantage)  ميزة التعلم •
، مما يسهل  ما إىل ارتباطات ذهنية خمزنة يف ذهنهوهنعلى املعلومات اليت يتلقاها املستهلكني عن العالمة واليت حيول

وصا عند شراء يسهل من عمليات احتاذ القرارات الشرائية للمستهلكني خص اسرتجاعها عند احلاجة إليها، وهو ما  
 اطر؛ املنتجات قليلة املخ 

التمييز • التجارية على مت:  (distinction advantage)  ميزة  الوعي ابلعالمة  تعزيز ييز منتجات املؤسسة و يعمل 
يزة عن يف ذهن املستهلكني مما جيعلها مممتوقعها يف السوق وذلك من خالل االرتباطات اخلاصة ابملنتج اليت ترتسخ  

 ابقي املنافسني، األمر الذي يؤدي إىل حتقيق ميزة تنافسية.
 مستوايت الوعي ابلعالمة التجارية   .3
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مت التطرق للوعي ابلعالمة عرب العديد من املستوايت أو التصنيفات اليت مير هبا عرب أذهان املستهلكني للوصول إىل وعي 
 ,Drumond)الوعي ابلعالمة ابستخدام منهج هرمي من ثالث مستوايت كما يلي:    (Aaker)اتم وعايل، ولقد صنف  

2017) 

للوعي ابلعالمة   • الدنيوي  فهنا يكون مستوى تعرف :  (Lowest Level of Brand Awareness)املستوى 
أو حتريض خارجي   دعم  بوجود  إال  أو منخفض  التجارية معدوم  العالمة  الكلمة كاإلعالانتاملستهلك على   ،

 املنطوقة أو نوع اخر من الوسائل التسويقية؛
التجارية   • للوعي ابلعالمة  املتوسط  أيضا   :(Moderate Level of Brand Awareness)املستوى  ويسمى 

التلقائي   العالمة يف فئة منتج معني مقبوال وذلك   (Spontaneous Awareness)ابلوعي  التعرف على  ويكون 
عندما تكون العالمة حاضرة وأمام املستهلك، وقد يكون استدعائها يف غياب تلك العالمة أمرا صعبا يف بعض 

 األحيان؛ 
وهو أعلى مستوى للوعي ابلعالمة حيث يستطيع   :(Top of Mind)  اريةاملستوى العايل للوعي ابلعالمة التج •

املستهلك التعرف على العالمة واستدعائها بسهولة ودون حاجة إىل حتريض خارجي وذلك عند اخلالت الشرائية 
 املختلفة ووسط ظروف خمتلفة. 

 خلق الوعي ابلعالمة التجارية عملية  : ثاينالفرع ال
عملية خلق وعي للعالمة بني املستهلكني وجعلهم ف ، (Thellefsen et al, 2015)  الوعي مثل البحرية ال قاع هلا

حيفظون امسها، شعارها، رموزها ... اىل غري ذلك ليس ابألمر اهلني، حيث ميثل هذا حتدي بني املسوقني ومديري 
 نتائج مرضية مع العالمات التجارية، وذلك لكوهنا عملية تستغرق وقت طويل وتركيز كل اجلهود عليها للوصول إىل 

يف هذا الصدد على أن االستمرارية وتركيز جهود االتصال خصوصا   (Huang et al, 2012)مرور الوقت، ولقد أشار  
...( جيعل من مشكلة خلق الوعي للعالمة أمرا غري You Tubeالوسائل االتصالية احلديثة )مواقع التواصل االجتماعي،  

فرها وسائل االتصال احلديثة يف تقدمي كم هائل من املعلومات عن العالمة وإمكانية وذلك للميزات الكبرية اليت تو  مقلق
 تفاعل اجلمهور املستهدف معها وتبادل اخلربات والدردشات بينهم من خالل الكلمة املنطوقة.

الرتوجييوقد   املزيج  التسويقية وعناصر  الدراسات إىل أن لالتصاالت  العديد من  الكلمة   توصلت   إضافة إىل 
 Arman et)دور كبري وفعال يف خلق وتعزيز الوعي ابلعالمة التجارية مما يؤدي إىل شراء منتجاهتا والوالء هلا    املنطوقة

al, 2020)  ، ومع التطور التكنولوجي احلاصل يف خمتلف اجملاالت ومنها جمال التكنولوجيا واالتصال الزم املؤسسات على
مواكبته واالستفادة منه وذلك ملزاايه املتمثلة يف عملية االتصال والتواصل )التفاعل( بني العالمة ومجهورها املستهدف مما 

 ، (Kotler et al, 2009)ة وتوصيل اهلوية للمستهلكني  يزيد من فاعلية عملية خلق وعي للعالمة التجاري
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واليت توصل إىل حقيقة أن عملية خلق الوعي للعالمة التجارية تكون عن   (Keller, 2003)إضافة إىل دراسة  
 طريق:

ابلنسبة للمستهلكني   للعالمة التجارية   فتعرض املتكرر   :(Brand Familiarity)زايدة األلفة ابلعالمة التجارية   •
رابط وألفة بني العالمة  تكوين يؤدي إىل التعرف عليها و  سواء يف احملالت التجارية أو عن طريق وسائل التسويقية 

 واملستهلك مما خيلق وعي عايل هلا عند املستهلك؛ 
التجارية   • للعالمة  تذ   :(Brand reputation)بناء مسعة  عملية  املهمة يف  االمور  من  أن  وتسهيل ابعتبار  كر 

اسرتجاع املستهلكني للعالمة هو املعلومات اليت يتلقاها عن هذه العالمة من مصادر خمتلفة فهنا أيضا تلعب مسعة 
 العالمة دورا مهما يف جعل املستهلك يتذكرها عند القرار الشرائي وابلتايل تساعد على خلق وعي للعالمة؛ 

الوسائل األكثر استعماال جلعل   :(Shock advertising)استخدام اإلعالانت الصادمة   • تعد اإلعالانت من 
التجارية ويسهلون عملية اسرتجاعها عند احلاالت الشرائية، ولكن مع منطية  العالمة  يتعرفون على  املستهلكني 
اإلعالانت والتشابه يف استخدامها من قبل املؤسسات جيعل دورها غري فعال ويتسم ابخلمول، وهلذا على املؤسسات 

 العالمات التجارية االبداع والتميز يف عملية طرح اعالانهتم وعرضها بطرق جذابة وصادمة جتعل املستهلكني ومديري  
 . ال ينسوهنا بسهولة ويرسخوهنا يف ذهنهم بطريقة جدية مما خيلق وعي عايل للعالمة يف أذهاهنمو  يربطوهنا ابلعالمة

  أبعاد الوعي ابلعالمة التجاريةالفرع الثالث:  

من خالل التطرق ملختلف التعاريف السابقة للباحثني يف كيفية تعريفهم للوعي ابلعالمة، جند أن غالبيتهم ركزوا 
إىل أن   (Percy & Rossiter)حيث أشار   ،(Recall)  وبعد التذكر )االستدعاء(   (Recognition)على بعد التعرف  

هناك خلط بني مديري التسويق والعالمات التجارية فيما خيص هذين البعدين، فلقد اعتربمها مصطلحني منفصلني يف 
 (Percy et al, 1992, P. 265)عملية بناء وعي للعالمة التجارية، وذلك كما يلي:  

يف العديد من احلاالت الشرائية تقوم املؤسسة بعرض   :(Brand Recognition)التجارية  التعرف على العالمة   .1
لتعرف   العالمة التجارية مباشرة للمستهلكني، أي أن العالمة التجارية تكون حاضرة أمام املستهلكني وهنا يتم

 حتفيزهم على التفكري يف مدى حاجتهم ملنتجات هذه العالمة أو ال؛ عليها، وهذا ما يؤدي إىل 
التجارية  .2 العالمة  التجارية معروضة   :(Brand Recall)  تذكر  العالمات  الشرائية ال تكون  ويف بعض احلاالت 

مباشرة أمام املستهلكني )مثال عند حمل الوجبات السريعة(، حيث يعتمد املستهلكني هنا على الذاكرة إلجياد حلول 
جمموعة من العالمات البديلة، ممكنة لتلبية حاجياهتم، مما يؤدي إىل عمليات التذكر واستدعاء عالمة جتارية أو  

 فستحصل العالمة األوىل اليت يتم اسرتجاعها )تتمتع مبوقف إجيايب( لالختيار. 
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 (: أبعاد الوعي ابلعالمة التجارية.4.2دول رقم )جلا

 الوعي ابلعالمة التجارية
 تذكر العالمة التجارية )قبل الشراء(  التعرف على العالمة التجارية )عند الشراء(

Source : Percy, L., & Rossiter, J. R, A model of brand awareness and brand attitude advertising 

strategies. Psychology and Marketing, 9(4), 263–274, 1992, P. 264. 

doi:10.1002/mar.4220090402. 

 : بطريقة مفصلة  والشكل املوايل يوضح هذه األبعاد

 

 

 

 (: أبعاد الوعي ابلعالمة التجارية.9.2شكل رقم )ال
Source : Keller, K. L, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand 

Equity, Journal of Marketing, 57(1), 1–22, 1993, P. 7. 

كملني لبعضهما البعض ولكن يعمالن بطريقة مفهذين البعدين أساسني يف عملية بناء وعي العالمة التجارية و 
على العالمة التجارية يف ابدئ األمر عند القرار الشرائي األول، لكنه قد تفشل العالمة منفصلة، فقد يتعرف املستهلك  

 يف البقاء يف ذهنه وابلتايل تفشل عملية التذكر واالسرتجاع عند احلاالت الشرائية األخرى. 

 االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية املطلب الثاين:  
تعد االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية من أهم مصادر وأبعاد قيمة العالمة التجارية واليت مت االعتماد عليها 

وعليه سنتطرق يف هذا املطلب يف جل الدراسات السابقة والنماذج اليت قدمت مناذج لقياس وبناء قيمة العالمة التجارية،  
 ملفهومها، عملية خلقها ومناذجها.

 مفهوم االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية ول: الفرع األ
تشري بعض الدراسات إىل أن بناء قيمة العالمة التجارية تتعلق ببناء ارتباطات ذهنية قوية للعالمة، مواتية ومتميزة 

مة يف أذهان املستهلكني، كما أشارت أيضا بعض الدراسات ألمهية الكبرية لالرتباطات الذهنية يف هيكل قيمة العال
أبن االرتباطات الذهنية للعالمة أصل   (Chen, 2001)، كما أشار  (Ceesay, 2017)  (CBBE)املستندة للمستهلك  

أهنا جزء أساسي من بناء الصورة   (Keller)و (Aaker)جوهري من أصول بناء قيمة العالمة، يف حني اعتربها كل من 
 (. 2015الذهنية للعالمة التجارية )احلداد،  

 الوعي ابلعالمة

 تذكر العالمة

 التعرف على العالمة
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 تطور مفهوم االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية.  .1
تعددت الدراسات حول موضوع االرتباطات الذهنية يف العديد من اجملاالت كانت أوهلا علم النفس والدراسات 

فلقد نوقش مفهوم االرتباطات الذهنية ألول مرة يف إطار نظرية اهلندسة املعرفية حول ذاكرة األفراد وكيفية فهمهم للواقع،  
(Architecture of Congition Theory)    الباحث ، حيث قام بعمل منوذج 1983سنة    (Anderson)من طرف 

وهي عبارة عن   (Assocoative Network Model)شامل ومعقد لكيفية عمل الذاكرة أمساه الشبكة االرتباطية الذهنية  
إضافة (،  71، ص.  2019جمموعة من العقد املعرفية املخزنة يف الذاكرة طويلة األجل واملرتبطة مبفاهيم معينة )مهادي،  

واليت ترتكز عملية اسرتجاع املعلومات املخزنة يف الذاكرة ابالعتماد على مدى التحفيز   (SAT)إىل نظرية التحفيز املنتشر  
، وتتمثل هذه العقد يف شبكة ارتباطية داللية يف ذاكرة األفراد (Nodes)بكة االرتباطية واليت تتكون من عقد  يف الش

(Vriens et al, 2019) . 
اليت تطرقت يف جمال التسويق وادارة العالمات التجارية    وقد القى موضوع االرتباطات الذهنية أيضا اهتماما ابلغا 

 ,Aaker 1991, Keller 1993, Lee 2001)هذه الدراسات    أهم  عالمة التجارية ومن بنيملوضوع االرتباطات الذهنية لل 

Bouwhman 2001)    وغريها(Thellefsen et al, 2015)،    ت تطور مفهوم االرتباطات الذهنية يف جمال مع بداايحيث
التسويق كان هناك اتفاق شبه كلي بني الباحثني على أن االرتباطات الذهنية تنتج يف الغالب من احملتوى املرئي وذلك 
 ألن ثلثي املنبهات احلسية اليت تصل إىل دماغ وذاكرة املستهلك مرئية، أما الثلث املتبقي فهو عبارة عن االنطباعات

 & Fisk)كما تظهر دراسة  ،  (Zeithaml, 1988)حسية األخرى غري املرئية مثل التذوق، الرائحة، الصوت وغريها  

Taylor)    أن هناك عالقة معقدة وقوية بني االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية والعواطف، وهو ما يوافقه    1995عام
 Thellefsen)  والذي اقرتح فئة من االرتباطات مساها االرتباطات العاطفية  2002  عام  (Supplellen)يف الرأي دراسة  

et al, 2015) ، 

 تعريف االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية .2
على أهنا جمموع عقد   (Keller, 2012)عرفها  مت تعريف االرتباطات الذهنية من قبل العديد من الباحثني، ف  فقد 

 .املعلومات يف ذاكرة املستهلك وتكون مرتبطة ابلعالمة التجارية واليت تتضمن معىن للعالمة يف ذهن املستهلك
، حيث على أهنا أي شيء مرتبط يف أذهان املستهلكني عن عالمة جتارية ما (Aaker, 1991, P. 109)وعرفها 

رتبط بذاكرة املستهلك قد يكون كل األفكار املتعلقة ابلعالمة التجارية أن هذا الشيء امل  (Severi et al, 2013)يرى  
 .مشاعر، خربات، معتقدات واجتاهاتمن 

يف نفس االجتاه ملا حدد االرتباطات الذهنية ابألفكار اليت تتبادر يف ذهن املستهلكني   (Ross, 2006)يف حني اجته  
مجيع الروابط املوجودة بني العالمة والعقد األخرى احملزنة إلضافة إىل اعتبارها أبهنا  باشرة بعد تذكر العالمة التجارية،  م

 .(Korchia, 1999, P. 2)يف ذاكرة املستهلكني 
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عليها  و  احلصول  يتم  اليت  الذاكرة  املعلومات يف  من  استنادا جملموعة  الذهنية  االرتباطات  املستهلكني  من يولد 
مصادر خمتلفة )االتصاالت التسويقية للمؤسسة، املنتج حبد ذاته، االبتكار، الربامج االجتماعية، الكلمة املنطوقة وغريها(، 
 ومع ذلك قد ال تكون كل هذه االرتباطات مهمة يف عملية تذكر واستدعاء العالمة التجارية عند احلاالت الشرائية 

(Kepferer, 2008) موعة من املعلومات املوجودة يف الذاكرة بشكل مستقل أو بطريقة تتوافق مع ، وميكن حتفيز كل جم
، لذلك ميكن أن تكون املعلومات اليت (Del Rio et al, 2004)احلاالت الشرائية اليت ختص تلك العالمة ومعلوماهتا  

بعض بشكل حلزوين يتم حتفيزها بوعي وبغري لتتواجد يف ذاكرة املستهلك وصفية، بصرية أو عاطفية مرتبطة مع بعضها ا
 . (Ceesay, 2017)وعي  

من خالل ما سبق ميكننا اعتبار االرتباطات الذهنية للعالمة على أهنا أي شيء مرتبط ابلعالمة التجارية، حيث 
تلفة، وقد دعاء العالمة التجارية يف ظروف خميكون هذا االرتباط مرتبط بعقد يف ذاكرة املستهلك من أجل التعرف واست

 شخصية بشرية يف أذهان املستهلكني. و تكون هذه االرتباطات عبارة أن أفكار، عواطف  

 أشكال االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية:  .3
إىل أن معظم االسرتاتيجيات املتعلقة ابلعالمة التجارية تركز على تطوير   2014يف دراسة له سنة    (Aaker)أشار  

عالماهتم التجارية يف الوقت نفسه ارتباطات نقاط االختالف، وذلك من أجل إعطاء املستهلك سببا جيدا لتفضيل  
 ( 91-90ص.    .، ص 2015)احلداد،    ها:تلعب نقاط التعادل دورا مهما يف عملية املنافسة وفيما يلي شرح لكل من

وهي جمموعة من اخلواص والفوائد املتعلقة ابلعالمة   :(Points of Difference POD)ارتباطات نقاط االختالف   •
إجيايب ويعتقد أنه التجارية واملرتبطة بشكل قوي يف ذهن املستهلك، حيث يقوم املستهلك بتقييم العالمة بشكل  

 ئد نفسها يف العالمات التجارية نفسها؛لن جيد هذه اخلواص والفوا
وهي جمموعة من االرتباطات اليت ليس من الضروري أن   :(Points of Parity POP)ارتباطات نقاط التعادل   •

تكون اندرة أو متميزة، أي قد تكون هذه االرتباطات مشرتكة مع العالمات التجارية األخرى، وهذا النوع من 
 االرتباطات له شكالن: 

روراي : ويقصد هبا جمموعة االرتباطات اليت يرى املستهلك وجودها ض (Category POPs)نقاط تعادل الصنف   −
 ضمن صنف املنتج؛ 

: ويقصد هبا جمموع االرتباطات اليت تقوم إبلغاء ارتباطات (Competitive POPs)نقاط التعادل التنافسية   −
 . االحتالف للمنافسني
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 خلق االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية لفرع الثاين: عملية  ا
تعترب عملية خلق االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية عند املستهلكني حتداي ومعضلة تؤرق الكثري من مديري 

فيجب على املديرين الـتأكد من أن عالماهتم التجارية مرتبطة التسويق والعالمات التجارية ما زلت إىل وقتنا احلايل،  
ربط األفكار اإلجيابية، الصور واملشاعر اجليدة حول العالمة يف بشيء إجيايب مميز وقوي حىت يتمكن املستهلكني من  

فئة منتجات معينة أو سوق معني، ويتجلى ذلك من خالل قيامهم ابلتخطيط اجليد السرتاتيجيات تعمل على خلق 
 .(Ceesay, 2017)ارتباطات قوية للعالمة يف ذهن املستهلكني وعالمة ال متحى من ذاكرهتم 

 يلي:  إىل أن عملية خلق االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية تكون عن طريق ما   (Keller,2003)ولقد تطرق  
فاملستهلك عند شراء العالمة بغية استهالكها فيعيش معها جتربة خاصة، مميزة وفريدة، كما يرتبط   :التجربة املباشرة •

 ارتباطات ذهنية قوية ومتينة؛ معها يف عالقة ذات جودة جتعلها ال نسى وختزن يف ذاكرته مما خيلق  
تعمل االتصاالت التسويقية للعالمة على التعريف والتذكري هبا وخبصائص منتجاهتا مما   :االتصاالت التسويقية •

يرفع من نسبة وعي العالمة عند املستهلك من خالل التعرض املستمر هلذه االتصاالت مما يكون روابط ذهنية 
 عنها؛

قوية مما ينعكس على   املباشرة للمستهلكني مع العالمة تساهم يف تكوين روابط ذهنية فالتجربة : الكلمة املنطوقة •
نقلها ومشاركتها مع حميطهم من أصدقاء، أقارب، زمالء وغريهم عن طريق الكلمة املنطوقة واليت يسامهون عربها 

وأتثرياهتم الكبرية عكس   يف تكوين روابط ذهنية للعالمة عندهم خصوصا للمصداقية اليت يتمتعون هبا يف حميطهم 
 هلك؛االتصاالت التسويقية للعالمة اليت تكون أقل من وجهة نظر املست

تعترب املعلومات املختلفة اليت خيزهنا املستهلك عن العالمة يف ذهنه ومن مصادر   :توقعات عن العالمة يف حد ذاهتا •
 . ابإلجياب أو ابلسلبخمتلفة سببا يف تكوين اجتاهات عنها وتوقعات عن أدائها سواء  

 والشكل املوايل يوضح عملية خلق الوعي االرتباطات الذهنية لعالمة وتشكيل القيمة املدركة هلا. 
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 (: عملية خلق االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية. 10.2الشكل رقم )
 ابالعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

  االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية  الفرع الثالث: مناذج
، وكان أول من وحتديد أنواعها  االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية   بناءكيفية  تطرقت العديد من الدراسات ل

مناذج لالرتباطات ، حيث قدما  (Keller)و  (Aaker)ابدر يف ذلك يف جمال التسويق وإدارة العالمات التجارية كل من  
حسب الباحثني كما   االرتباطات الذهنية  لنماذج وميكن التطرق  كانت كأساس للدراسات اليت جاءت بعدها،    الذهنية

 يلي:

 (Keller)االرتباطات الذهنية حسب    منوذج .1
االرتباطات الذهنية إىل ثالث أنواع خمتلفة وذلك عند تطرقه إىل موضوع   1993سنة    (Keller)ولقد صنف  

 معرفة العالمة التجارية، وتتمثل هذه األنواع يف لشكل املوايل:

 

 

 

 

 

االتصاالت 
 التسويقية

 التجربة املباشرة

 الكلمة املنطوقة

توقعات عن العالمة 
 يف حد ذاهتا

االرتباطات الذهنية 
 للعالمة التجارية

العالمة التجاريةقيمة   

 يشكل خيلق
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 . (Keller)(: منوذج االرتباطات الذهنية لـ 11.2شكل رقم )
Source : Keller, K. L, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand 

Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1–22, 1993, P. 7. 

 (Korchia, 1999, P. 4) كما يلي:   (Keller)أنواع االرتباطات الذهنية لـ   شرحوميكن  
اب • املتعلقة  الذهنية  )السمات(: االرتباطات  املنتج   خلصائص  يقدمها  اليت  والسمات  اخلصائص  جمموع  وهي 

 للمستهلكني وتنقسم إىل: 
 ؛ وهي عناصر الواجب توفرها يف املنتج من أجل أداء وظيفته على أكمل وجهخصائص متعلقة ابملنتج:   −
جبوهر   − متعلقة  اغري  اخلصائص  تلك  وهي  ابملنتج:  متعلقة  غري  صور خصائص  تغليف،  السعر،  مثل  املنتج 

 . االستخدام...إىل غري ذلك
 ؛ واليت يقصد هبا تقييمات املستهلكني للعالمة التجارية  الجتاهات:اب االرتباطات الذهنية املتعلقة  •
ابالحتياجات الفسيولوجيا، منافع وتنقسم إىل منافع وظيفية وغالبا ما تتعلق    ملنافع:اب االرتباطات الذهنية املتعلقة   •

 مزية كتحقيق الذات واحرتام اجملتمع. جتريبية وهي ما يشعر به املستهلك عند استخدام املنتج ومنافع ر 
 (Aaker)االرتباطات الذهنية حسب    منوذج .2

، 2015وهي: )احلداد،    عشر نوعا من االرتباطات الذهنية  أحد إىل وجود    1991سنة    (Aaker)أشارت دراسة  
 ( 91ص.  

 االرتباطات املتعلقة خبواص املنتجات؛  •
 امللموسة؛ االرتباطات اخلاصة ابحلاجات غري   •

أنواع االرتباطات 
 الذهنية للعالمة

 املنافع

 االجتاهات

 اخلصائص

 رمزية

 جتريبية

 وظيفية



 األسس النظرية لبناء القيمة املدركة للعالمة التجارية                                                                      ثاين الفصل ال
 

 

95 

 االرتباطات املتعلقة مبنافع تعود على املستهلكني؛  •
 االرتباطات املتعلقة ابلسعر؛  •
 االرتباطات املتعلقة بظروف استخدام العالمة؛  •
 االرتباطات املتعلقة ابملستخدمني؛ •
 االرتباطات املتعلقة ابلشهرة؛  •
 االرتباطات املتعلقة أبسلوب احلياة؛  •
 املنتج؛االرتباطات املتعلقة بصنف   •
 االرتباطات املتعلقة ابملوقع اجلغرايف للبلد.  •
 (Korchia)االرتباطات الذهنية حسب    منوذج .3

 (Keller)ودراسة    1991سنة    (Aaker)امتدادا وتطوير لدراسة كل من    (Korchia)تعد الدراسة اليت قدمها  
الدراستني السابقتني إضافة إىل   ذين، حيث يرتكز يف تقدميه ألنواع االرتباطات الذهنية للعالمة على ه 1993سنة  

مناقشتها مع العديد من اخلرباء يف هذا اجملال وعمل مسح ميداين على عينة حتتوي على العديد من العالمات التجارية 
 : (Korchia)الذي اقرتحه   ت الذهنيةاالرتباطامنوذج  املختلفة، والشكل املوايل يوضح  
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 .(Korchia)(: منوذج االرتباطات الذهنية لـ 12.2شكل رقم )
Source : Korchia, M, A New Typology of Brand Image, European Advances in Consumer 

Research,Vol.4, 1999, P. 8. 

أنواع رئيسية تنطوي    ةإىل ست  (Korchia)وحسب الشكل أعاله مت تقسيم االرتباطات الذهنية حسب دراسة  
 (Korchia, 1999, P.P. 8-11)كما يلي:    احتتها مخسة عشر نوع 

ذا النوع من االرتباطات خبصائص املؤسسة ككل كالبلد املنشأ، رسالتها، رؤيتها، اسرتاتيجياهتا وإىل ويشري ه  املؤسسة: 
 غري ذلك؛ 

االرتباطات الذهنية 
 للعالمة التجارية

 املؤسسة

 املؤسسات االخرى

 اجلانب التخيلي

 اخلصائص

 االجتاهات

 املنافع

 فئة املنتج املشاهري

شخصية 
 العالمة

 املستخدم

صور 
 االستخدام

ال تتعلق 
 ابملنتج

 تتعلق ابملنتج

 الوظيفية

 التجريبية

 السعر

الرتكيب 
 املادي للمنتج

 االتصاالت

 التوزيع

 الرمزية
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وتشمل هذه االرتباطات إىل مجيع البياانت واملعلومات املتعلقة ابملنافسني للمؤسسة مباشرين أو   املؤسسات األخرى: 
 غري مباشرين، حكومات، مؤسسات خري وغريها؛ 

 : والذي يتضمن مجلة من العناصر متمثلة يف  اجلانب التخيلي:

 شخصية العالمة التجارية: ومتثل هذه االرتباطات اخلصائص البشرية اليت ترتبط ابلعالمة التجارية وأسلوب احلياة؛  •
اهري: عندما ختلق اإلعالانت ارتباط بني العالمة التجارية واملشاهري )قادة الرأي( حيث تصبح االرتباطات املش •

اخلاصة هبؤالء املشاهري ختص العالمة أيضا، فمثال ميكن مشاركة خربة املشاهري وجاذبيتهم وما إىل ذلك مع العالمة 
 التجارية؛ 

 املستخدم النموذجي ملنتج العالمة واملستخدمني االخرين؛املستخدم: وهي ارتباطات اليت ختص   •
اجلغرايف، إضافة إىل اخلربة  • املؤسسة  النموذجي وموقع  اخلاصة ابملستخدم  االرتباطات  صور االستخدام: وختص 

 الشخصية له والبحث عن املعلومات؛ 

 يت ال صلة هلاابملنتج وتتمثل فيما يلي: موع السمات ال عرب عن جمواليت ت  : مسات غري متعلقة ابملنتج

 كما يريد أن يراه املستهلكني؛ وهي االرتباطات اخلاصة بتسويق املنتج    فئة املنتج: •
 غالبا ما يتم ربط قوي بني األسعار واجلودة من قبل املستهلكني؛  السعر: •
 وتتمثل يف االرتباطات حول قنوات التوزيع، متاجر التجزئة واجلملة، البيئة املادية للمؤسسة والوسطاء؛  التوزيع: •
 حيث أن أغلب االرتباطات الذهنية تكون نتيجة اإلعالانت والكتالوجات؛   االتصاالت:  •

املتعلقة ابملنتج:  بطريقة    السمات  املنتج  الالزمة ألداء  املادية  املكوانت واخلصائص  املتوقع من وهي  فعالة وبشكل 
 املستهلكني، فهي تتعلق ابلرتكيب املادي للمنتج؛ 

 ل يف: وتتمث  املنافع:

 املنافع الوظيفية: وتشري بشكل رئيسي لالحتياجات الفسيولوجيا، السالمة واشباع احلاجة للمستهلكني؛ •
 اثرة؛املنافع التجريبية: وهي مجيع االرتباطات احلسية عند استخدام املنتج كاملتعة، التحفيز واال •
 املنافع الرمزية: وهي االرتباطات الذهنية املتعلقة ابحرتام اجملتمع للمستهلك نتيجة استخدامه للعالمة وحتقيقه لذاته؛  •
 . االجتاهات: وهي االرتباطات العاطفية وتقييمات املستهلك للعالمة يف ذهنه •
 (Chen)االرتباطات الذهنية حسب  منوذج   .4

نموذج تفصيلي حيتوي على أبعاد االرتباطات الذهنية، حيث صنفها إىل فئتني  ل  هتطوير يف    (Chen, 2001)اعتمد  
تتضمن الفئة األوىل االرتباطات اخلاصة ابملنتج أما الفئة الثانية تتضمن االرتباطات اخلاصة ابملنظمة، ويعود هذا التصنيف 
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لالرتباطا السابقة  التطبيقية  والراسات  األدبيات  مراجعة  إىل  اليت استنادا  الذهنية  هلاال   مت  ت  أن   ، تطرق  أشار  حيث 
للمؤسسات االمريكية ختلق االرتباطات الذهنية املتعلقة املمارسات العملية والتطبيقية السرتاتيجيات العالمات التجارية  

، وقتيف ذلك ال  ابملنتجات حيث كان هذا النهج املتبع ألغلب العالمات األمريكية يف خلق ارتباطات ذهنية ملستهلكيها
يف حني انتهجت أغلب املؤسسات الياابنية وشرق أسيا للرتكيز على االرتباطات التنظيمية للمؤسسة من خالل تسليط 

 ,Chen, 2001)الضوء على الفوائد واملزااي اليت تقدمها املؤسسة ككل للمستهلكني بصفة خاصة واجملتمع بصفة عامة 

P.P. 442-443)رتباطات الذهنية ، والشكل املوايل يوضح أبعاد اال 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Chen)(: منوذج االرتباطات الذهنية لـ  13.2شكل رقم )ال
Source : Chen. C. H, Using free association to examine the relationship between the 

characteristics of brand associations and brand equity. Journal of Product & Brand Management, 

10(7), 439–451, 2001, P. 443. 

 (Chen, 2001)  ويوضح لنا الشكل السابق أبعاد االرتباطات الذهنية واليت تنقسم إىل جمموعتني: 

 اجملموعة األوىل: االرتباطات الذهنية املتعلقة ابملنتج 
واليت يتم الرتكيز على خصائص منتج العالمة يف عملية تكوين ارتباطات العالمة يف ذهن املستهلكني، حيث تنقسم 

 بدورها إىل: 

االرتباطات الذهنية 
 للعالمة التجارية

االرتباطات الذهنية 
 املتعلقة ابملنتج

ارتباطات املسؤولية 
 االجتماعية للمنظمة

 ارتباطات قدرات املنظمة

االرتباطات الذهنية 
 املتعلقة ابملنظمة

ارتباطات اخلصائص غري 
 (الوظيفية )عاطفية

ارتباطات اخلصائص 
 الوظيفية 
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ويقصد هبا املنافع واملميزات الوظيفية اليت يوفرها منتج العالمة للمستهلكني من جودة مدركة،  ارتباطات وظيفية:  •
 ؛ سهولة االستخدام، فعالية يف تلبية االحتياجات وغريها

ويقصد هبا املنافع واملزااي اليت توفرها منتجات العالمة مثل السمات العاطفية، االرتباطات  ارتباطات غري وظيفية: •
 التفاخر، حتقيق الذات وغريها.   الرمزية،

 املتعلقة ابملنظمة )االرتباطات التنظيمية(   الذهنية   اجملموعة الثانية: االرتباطات
منافع  تقدمي  يف  املنظمة ككل  دور  على  ابلعالمة  االرتباطات  تكوين  عملية  يف  خالهلا  من  الرتكيز  يتم  واليت 

 للمستهلك واجملتمع أبكمله، واليت تنقسم بدورها إىل: 

وهي تلك االرتباطات املتعلقة خبربة املنظمة يف انتاج منتجاهتا وتوزيعها بطرق مثالية، خربة   ارتباطات قدرة املنظمة:  •
 موظفيها، تفوق البحث والتطوير داخل املنظمة، االبتكار التكنولوجي، توجيه املستهلكني، القيادة وغريها؛ 

يف وضع إمكانيات املنظمة وأنشطتها فيما   وتتعلق هذه االرتباطات  ارتباطات املسؤولية االجتماعية للمنظمة: •
تكريس جهود املنظمة ب  يتعلق ابلتزامها االجتماعي املتوقع، حيث غالبا ما تكون غري مرتبطة بقدراهتا، وحتقق ذلك 

 سويق ابلقضية وغريها.البيئة، إشراك اجملتمع، الرعاية الثقافية وحتسني معيشة األفراد، التوأنشطتها يف خدمة اجملتمع و 

ثني لتبيني أهم االرتباطات الذهنية للعالمة كمحاولة من الباححيث جاءت هذه الدراسات والنماذج املفاهيمية  
التسويقية  االسرتاتيجيات  يف  عليها  والرتكيز  منها  القصوى  االستفادة  أجل  من  املستهلكني  أذهان  يف  التجارية 

التجارية، كما   العالمة  األنواع واسرتاتيجيات  بعض  االنتقادات خصوصا الحتوائها  بعض  الدراسات القت  هذه  أن 
اليت تطرقت لبعض أنواع االرتباطات  (Aaker)الضعيفة أو اليت ال تعترب كنوع حقيقي لالرتباطات الذهنية، مثل دراسة 

د ذاهتا، ونفس احلال الذهنية ولكنها كانت حسب الباحثني النقاد عبارة عن مسببات لالرتباطات وليس ارتباطات يف ح 
 . (Keller)ابلنسبة لدراسة  

وهو املشاهري، ففي إعالن املمثل   (Aaker)وعلى سبيل املثال نوع من أنواع االرتباطات الذهنية الذي تطرق له 
مينح هذه العالمة األانقة فمن املرجح أن    (Nespresso)الذي يظهر فيه بشرب قهوة    (George Clooney)املشهور  

 Thellefsen)  وميكن ال  وإمنا سبب ميكن أن حتدث ذلك  والفخامة ولكن ليس كروابط ذهنية يربطها املستهلكني ابلعالمة

et al, 2015) . 
 عتمدة يف كل منوذج كما يلي:واألبعاد امل  االرتباطات الذهنيةمناذج  أهم  لخص  واجلدول املوايل ي
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 . أهم مناذح االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية وأبعادها:  (5.2اجلدول رقم )

 أبعاده  النموذج
 ؛ خلصائصاباالرتباطات املتعلقة *  (Keller) لـاالرتباطات الذهنية   منوذج 

 ؛ تالجتاها اباالرتباطات املتعلقة  *
 . ملنافعاباالرتباطات املتعلقة  *

 االرتباطات املتعلقة خبواص املنتجات؛  * (Aaker) ـلاالرتباطات الذهنية   منوذج 
 امللموسة؛ االرتباطات اخلاصة ابحلاجات غري * 
 االرتباطات املتعلقة مبنافع تعود على املستهلكني؛ * 
 االرتباطات املتعلقة ابلسعر؛ * 
 االرتباطات املتعلقة بظروف استخدام العالمة؛ * 
 االرتباطات املتعلقة ابملستخدمني؛ * 
 االرتباطات املتعلقة ابلشهرة؛ * 
 االرتباطات املتعلقة أبسلوب احلياة؛ * 
 املنتج؛ االرتباطات املتعلقة بصنف * 
 االرتباطات املتعلقة ابملوقع اجلغرايف للبلد. * 

 ؛ املؤسسة  * (Korchia) لـ  االرتباطات الذهنية منوذج 
 ؛ األخرىاملؤسسات * 
املشاهريـ  *   التجارية،  العالمة  )شخصية  التخيلي  *  اجلانب 

 ؛ ( صور االستخدامو  املستخدم
 اخلصائص )تتعلق ابملنتج، ال تتعلق ابملنتج( * 
 ؛ االجتاهات * 
 ؛ املنافع )وظيفية، جتريبية ورمزية(* 

وظيفية،    * (Chen) ـل  االرتباطات الذهنيةمنوذج  )ارتباطات  ابملنتج  املتعلقة  الذهنية  االرتباطات 
 ؛ ارتباطات غري وظيفية( 

رتباطات املتعلقة ابملنظمة )االرتباطات الذهنية اقدرة املنظمة،  اال  *
 . ؤولية االجتماعية للمنظمة( للمس  الذهنية االرتباطات

 املصدر: من إعداد الباحث ابإلعتماد على الدراسات السابقة.

اجلدول أعاله أهم النماذج اليت تطرقت لالرتباطات الذهنية للعالمة التجارية حيث كان الباحثني   حيث يلخص لنا 
(Keller)  و(Aaker)    ئها  اليت تسهم يف بناالذهنية للعالمة وحدد كل منهما أنواعها  أول من فصل ومنذج االرتباطات
لالرتباطات   (Keller)كل منهما حسب فلسفته، حيث تطرق الباحث    يدة ومثالية يف أذهان املستهلكنيبطريقة ج

من االرتباطات    قام بتفصيلف   (Aaker)االجتاهات ومنافعه، أما الباحث    إىل  ابإلضافةفقط    املنتج  املتعلقة خبصائص
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من سعر، املوقع اجلغرايف، الشهرة نتج  ال تتعلق ابمل  أخرىارتباطات    (Keller)على منوذج    جهات حمتلفة حيث أضاف 
لتقدمي منوذج متكامل   (Korchia)ت للعالمة، يف حني جاء الباحث  طاواليت هلا أتثري يف بناء وخلق ارتبا  احلياة   أسلوب ،  

ع عدد من الباحثيني احملتصيني للوصول إىل إىل عمل دراسة ميدانية م  ابإلضافة   مبين على أساس النموذجني األولني 
لالرتباطات املتعلقة ها بعد  (Chen)الباحث  تطرق، كما مل حيتوي على أنواع االرتباطات األساسية منوذج مثايل ومتكا

ة سبقدرات املؤسسة واليت تلعب دورا كبريايف خلق انطباعات وارتباطات ذهنية جيدة وقوية عن العالمة التجارية للمؤس
مما يسهم يف خلق   االجتماعيةواملشاكل  رساهتا اخلريية وحل القضااي  مما ب االجتماعي للمؤسسة و ا للجانأشار أيضكما  

 .ة يف ذهن املستهلكنيخمة مرتسارتباطات عن هذه العال 

 املدركة للعالمة التجارية اجلودة  املطلب الثالث:  

رئيسي يف عملية بناء قيمة اجلودة املدركة للعالمة التجارية من أهم مصادر قيمة العالمة التجارية واليت تلعب دور  
ابعتبار اجلودة سالحا ضرورة تنافسية، حيث قامت العديد من املؤسسات  اعتبارها  يمكن  العالمة عند املستهلكني، ف

يف عملية اختاذ   سويق السلع واخلدمات أدركوا أمهيتهااسرتاتيجيا فعاال، فمديري التسويق والعالمات التجارية يف جمال ت
 (. 2015القرارات الشرائية املتعلقة بشراء العالمة التجارية مما يعظم قيمتها )احلداد، 

 . الفرع األول: مفهوم اجلودة املدركة

يف العديد من اجملاالت االقتصادية، و   يف جمال إدارة العالمات التجارية  يعترب مفهوم اجلودة املدركة موضوع جد مهم
المة التجارية واحلكم النهائي للمستهلكني عن أدائها يعترب فارق جد مهم يف حتديد قيمة العالمة فالتصورات عن الع

 ، وسنتطرق يف هذا الفرع لتعريف اجلودة املدركة وأمهيتها.التجارية

 تعريف اجلودة املدركة:  .1

ى أهنا حكم املستهلكني على التفوق الكلي ملنتج العالمة، حيث غالبا ما يصدر عل   (Zeithaml, 1988)عرفها  
املنتج   جودة  على  أحكاما  اإلشارات  املستهلكون  من  جمموعة  على  هذه أساسا  فبعض  ابملستهلك،  يربطوهنا  واليت 

إشارات خارجية غري اإلشارات متأصلة يف املنتج )خصائص موضوعية( مثل احلجم، اللون، النكهة وغريها، بينما هناك  
 مادية. 

على أهنا تصور املستهلك للجودة الكلية للعالمة التجارية واليت تنعكس يف   (Aaker et al, 1994)رفها  عكما  
على أهنا احلكم العام  (Keller, 1993)تقييمه لرباعة هذه العالمة مع توقعاته للغرض الذي وجدت ألجله، كما عرفها 

 للمستهلك على درجة متيز منتج العالمة على ابقي البدائل.
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بناء على  أو عالمة ما  منتج  املستهلك حول جودة أي  يقوم هبا  نفسية  تقييمية  املدركة عملية  اجلودة  وتعترب 
، ميكن التمييز بني (Rahman et al, 2015)تصوراته، حيث تشمل عملية التقييم اجلودة املوضوعية واجلودة املدركة  

ركة، حيث تشري األوىل إىل االمتياز التقين الفعلي للمنتج الذي ميكن التحقق منه وقياسه، اجلودة املوضوعية واجلودة املد 
بينما تعترب اجلودة املدركة حكم املستهلك على التفوق وامليز الكلي ملنتج أو عالمة ما، كما تنبع أمهيتها يف أتثريها الفعال 

على مديري التسويق والعالمات التجارية العمل على التقليل يف ، وهلذا جيب  (Tsiotsou, 2005)على النوااي الشرائية  
 الفجوة بني اخلصائص املوضوعية واخلصائص املدركة ملنتجات العالمة لتحقيق قيمة للعالمة التجارية. 

إن اجلودة املدركة شيء غري ملموس فهي عبارة عن شعور أو إحساس عام حول عالمة جتارية ما يف أذهان 
منتج العالمة ختلق تصورا عن اجلودة عند املستهلكني يف أذهاهنم، وابلتايل فهي إدراك خلصائص ومنافع  املستهلكني، فا

دراك املستهلكني أبن ، فعند إكلي لتميز العالمة فيما خيص الغرض املقصود لوجودها مقارنة ابلعالمات املنافسة األخرى
 . (Saunders et al, 2009)العالمة ذات جودة عالية مينحها هذا ميزة تنافسية  

ن حكم املستهلك بشأن تفوق املنتج أو متيزه عن ابقي منتجات املنافسني، كما وتعترب اجلودة املدركة عبارة ع
، فهذه التقييمات (Thuy et al, 2015)تعترب أيضا تقييم املستهلك ملنتج أو عالمة جتارية بطريقة جيدة واليت تليب توقعاته  

حيث هناك ،  (Rios, 2007, P. 40)صية من قبل املستهلكني وليس من قبل املدراء واخلرباء  للعالمة تكون ذاتية وشخ 
هلكني )تقييم خارجي( واجلودة الرغوبة اليت تكون تاملسإدراكات  اختالف بني اجلودة املدركة واليت تكون على مستوى  

 : النوعني  من قبل املؤسسة )تقييم داخلي( والشكل التايل يوضح االختالف بني  

 

 

 

 

 

 

 

 (: أوجه اجلودة. 14.2)   الشكل رقم
Source : Rolland, l'impact De L'utilisation D'Internet Sur La Qualité Perçue Et Satisfaction Du 

Consommateur, thèse de doctorat, spécialité sciences de gestion, Université Paris9, 2003, P 2. 

 اجلودة املرغوبة

 اجلودة املدركة اجلودة احملققة

 اجلودة املتوقعة

التقييم 
اخلارجي 
 للجودة

التقييم 
الداخلي 
 للجودة

 املستهلك

 اجلودة املدركة اجلودة الرغوبة

 املؤسسة
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متطلبات  على  بناء  املرغوبة(  )اجلودة  منتجاهتا  يف  اجلودة  من  مستوى  حتقيق  على  جاهدة  تعمل  فلمؤسسة 
الواقع خللق منتجات تتالءماجلواحتياجات املستهلكني ) املتوقعة(، فترتجم هذه االحتياجات على أرض  مع ما   ودة 

بطريقة فعالة وجيدة أو عكس كانت ترغب به )اجلودة احملققة( حيث ممكن أن تكون ترمجت هذه االحتياجات كان  
املدركة( ويقارنوهنا مبا كانوا يتوقعون عنها، فاذا تساوت إدراكاهتم للجودة   دراكها من قبل املستهلكني )اجلودةذلك فيتم ا

جيعل املستهلكني كانت التوقعات أكثر من اجلودة املدركة    وإذامة املؤسسة،  مع توقعاهتم حيقق رضا وسعادة اجتاه عال
 غري راضني عن العالمة. 

 أمهية اجلودة املدركة:  .2

 للجودة املدركة أمهية كبرية نذكر منها: 

على   أو بطريقة سلبية  أتثر اجلودة املدركة للعالمة بطريقة إجيابية ومباشرة   : ةالشرائي  ات على نوااي القرار التأثري   •
تعترب من أهم املعايري اليت تؤثر على نوااي الشرائية للمستهلكني اجتاه العالمة ، و (Alhaddad, 2015)النوااي الشرائية  

نيته(Tsiotsou, 2006)التجارية   العالمة كلما زادت  املستهلكني جلودة منتجات  إدراك  زاد  م لشرائها  ، فكلما 
(Ariffina et al, 2016)  ؛جلودهتا املنخفضة نقصت نيتهم لشراء منتجاهتا ، وكلما زاد إدراكم 

مات شخصية يوذلك ابعتبارها تصورات ذهنية وتقيعلى الصورة الذهنية للعالمة:  أتثر اجلودة املدركة للعالمة   •
 ؛(Ming et al, 2011)يف ذاكرة املستهلكني، فبالتايل تؤثر على الصورة الذهنية الكلية للعالمة التجارية  

إجيابيا على املستهلكني مما جيعلهم على استعداد ابلتوصية إما  اجلودة املدركة للعالمة تنعكس    الكلمة املنطوقة:   حتفز  •
، ضى املستهلكنير قق  حيو   قق ما هو مطلوب منهحي  منتج العالمة   اوذلك مل جرياهنم وعائالهتم،    للعالمة ألصدقائهم

ضافة على أتثرياهتا الدفاعية لصد املنافسني واليت تؤثر بشكل إجيايب على والء املستهلكني وأرابح املؤسسة ابإل
(Valarie et al, 1988)ودة ما هو مطلوب منه وال يرضي املستهلكني فهنا اجلقق  أما إذا كان منتج العالمة ال حي  ؛

م اهتحتذير مع بيئتهم وينشرون جتارهبم السلبية و   نيواصل املستهلكسيتحتفز الكلمة املنطوقة السلبية حيث    الضعيفة 
 منتجات العالمة؛ التعامل مع   منع  من

لمستهلكني من خالل أتثريها إبجيابية على النوااي الشرائية ل  : لوالءلتعترب اجلودة املدركة للعالمة مكون رئيسي   •
والذي ينعكس أتثريه على والئهم ملنتجات هذه العالمة مع مرور الوقت خصوصا عندما ال تتوفر   للعالمة التجارية 

، إضافة إىل العالقة الوطيدة بني اجلودة (Yee et al, 2011)املعلومات الكافية عن املنتجات اليت يقومون بشرائها  
 ؛ (Biedenbach, 2009)املدركة للعالمة والوالء واليت تعترب من املسببات الرئيسية له  

وذلك ابعتبار أن اجلودة العالية متنح للمستهلكني   العالمة التجارية:   على  تضفي اجلودة املدركة للعالمة قيمة •
أسبااب لشرائها، كما أهنا تسمح بتمييز منتجات العالمة عن املنافسني األخرين، إلضافة إىل أهنا تقلل من احلساسية 
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ا كم،  (Aaker, 1991)  مما يعظم من قيمتها عند املستهلكنيالسعرية للمستهلكني وتسمح بفرض أسعار مرتفعة،  
 ؛سلب على إدراك املستهلكني لقيمتهاابلؤثر اجلدودة املنخفضة  ت
ميكن ملنتجات العالمة التجارية اليت تتمتع جبودة عالية، أن تتوسع حنو أصناف   توسع العالمة التجارية:  تسهل من •

خارج صنف املنتج األول، أو التوسع حنو أسواق جديدة ويكون احتمال جناحها كربا اعتمادا على جودهتا جديدة  
 . من نشاط العالمة  تضيق   املنحفضة أن   ميكن للجودة  ، كما (Alhaddad, 2015)املدركة 

 أمهية اجلودة املدركة:   لخص والشكل املوايل ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلودة املدركة. (: أمهية 15.2الشكل رقم )
 ابالعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

ابعتبارها   أو ابلسلب   ابإلجياب الشرائية للمستهلكني سواء    حيث تلعب اجلودة املدركة أمهية كبرية وأتثري على القرارات
وشرائها يف حني العالمة    اتمنتجهم على تبين  ، فاجلودة العالية حتفز ذ القرارات عند املستهلكنيمن أهم معايري اختا
ز املدركة يف تعزي  ليةاالع   ، كما تسهم اجلودةهلا  ووالء املستهلكني  منتجاهتاؤثر سلبا على تبين وشراء  اجلودة املنخفضة ت

رة أن أفكار واجتاهات عن عالمة ما تؤثر اجلودة وتصحيحها فباعتبار أن الصورة الذهنية للعالمة عبا  هنية الصورة الذ 
ما بتعزيزها إن كانت صورة إجيابية أو تصحيحها إن كانت صورة سلبية، كما املدركة هلذه العالمة على هذه الصورة إ

 نوااي الشراء

 الصورة الذهنية للعالمة

 الكلمة املنطوقة

 القيمة املدركة العالمة

 اجلودة املدركة للعالمة التجارية

 تؤثر

قلل أو تعظمت  

 حتفز

و تعززتصحح أ  

أو تضيق تسهل توسع العالمة  
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إىل أتثري   ابإلضافة  ،على تعزيز الصورة السلبية أو تصحيحها إن كانت إجيابية لتصبح سلبيةودة املنخفضة أيضا  تعمل اجل
ودة املنخفضة كما تعمل اجل  اإلجيابيةنطوقة  اجلودة املدركة العالية بتحفيز املستهلكني على التواصل مع بيئتهم ابلكلمة امل

 جياب أو ابلسلب. إل ، مما يساهك يف أتثريها على قيمة العالمة ككل سواء ابلحتفيز الكلمة السلبيةيف 

 العوامل املؤثرة على اجلودة املدركة للعالمة التجاريةالفرع الثاين:  

ابعتبار اجلودة املدركة عملية تقييمية ذاتية يف أذهان املستهلكني فإهنا تتأثر ابلعديد من العوامل واملؤثرات سواء 
خارجية، وهلذا جيب على مديري املؤسسات والعالمات التجارية االنتباه هلا والرتكيز على أمهها من أجل   داخلية أو

احلصول على تقييم وحكم إجيايب جلودة منتجات العالمة عند املستهلكني، حيث تنقسم هذه املؤثرات إىل جمموعتني 
 كااليت: 

 املؤثرات الداخلية:  .1

وتتمثل يف اخلصائص األساسية للمنتج، من أداء، لون، حجم إىل غري ذلك، فتلعب هذه اخلصائص األساسية 
يف املنتج دورا كبريا يف خلق إحساس عند املستهلكني ابلتفضيل هذه العالمة أو ال، ومع التطور التكنولوجي يف خمتلف 

سة عن ابقي املنافسني تتميز بصعوبة كبرية اضافة إىل اجملاالت أصبحت عملية متييز هذه اخلصائص األساسية وامللمو 
 ؛(Ceesay, 2017)تعقد احتياجات املستهلكني يف الوقت احلايل  

 

  املؤثرات اخلارجية: .2
تعترب املؤثرات اخلارجية من أهم املؤثرات اليت تؤثر على اجلودة املدركة للعالمة التجارية عند املستهلكني خصوصا 

صبحت املنافع واخلصائص غري امللموسة للمنتجات تلعب دورا يف عملية اختاذ القرارات الشرائية يف وقتنا احلايل أين أ
 ( 2015وتقييم العالمات، وتتمثل هذه املؤثرات اخلارجية يف: )احلداد،  

تشري العديد من الدراسات لالرتباط الكبري بني السعر واجلودة املدركة للمستهلكني، حيث أشارت أن   السعر: •
زايدة يف السعر تؤدي إىل زايدة يف اجلودة املدركة والعكس صحيح، ولقد اتفق معظم الباحثني على أنه كلما كان 

 ر على اجلودة املدركة بشكل كبري؛ السعر هو املعلومة الوحيدة املتوفرة للمستهلكني عن العالمة فسيؤث
املنشأ: • أن   بلد  املدركة، حيث  واجلودة  املنشأ  بلد  بني  قوية  هناك عالقة  أن  الدراسات  العديد من  أيضا  تشري 

املستهلكني يقيمون منتجات العالمة التجارية وفق بلد منشأها ومكان تصنيعها، فمثال يقيم املستهلكني جبودة 
 إيطاليا والسيارات املصنوعة يف أملانيا وغريها؛   عالية للمالبس املصنوعة يف 
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تعترب الصورة الذهنية اليت تتموقع يف ذهن املستهلكني ذات أمهية ابلغة يف التأثري على   الصورة الذهنية للمؤسسة: •
ه تقييم جودة املنتجات، فلقد أظهرت الدراسات أن املعلومات املتعلقة ابملؤسسة تؤثر يف استجابة املستهلكني اجتا 

 املنتجات اليت تقدمها املؤسسة، فمثال شعار املؤسسة يعطي انطباع جلودة منتجاهتا. 

 أبعاد اجلودة املدركة للعالمة التجارية الفرع الثالث:  

األبعاد  الباحثني، حيث ختتلف هذه  العديد من  قبل  التجارية من  للعالمة  املدركة  اجلودة  أبعاد  لقد مت تقدمي 
 ( 2013عيطة، سبعة أبعاد عامة جلودة املنتج وتتمثل يف: )  (Keller)م  ابختالف املنتجات، ولقد قد 

: وهو عبارة عن املستوايت اليت تعمل فيها خصائص املنتج األساسية )مستوى منخفض، (Performance)األداء   •
 متوسط، مرتفع أو مرتفع جدا(؛

 اخلصائص األساسية؛ : عناصر املنتج الثانوية، واليت تكمل  (Features)املميزات   •
 : وتتمثل يف درجة مطابقة املنتج للمواصفات، ويكون خاليا من العيوب؛ (Conformance Quality)االتساق   •
 : استمرارية األداء مع مرور الوقت ومن شراء لشراء؛(Reliability)وثوقية  امل •
 : العمر االقتصادي للمنتج؛ (Durability)  املتانة •
 : سهولة تصليح املنتج أو صيانته؛ (Serviceability) قابلية اإلصالح •
 : الشكل والشعور ابجلودة. (Style and Desing)  والتصميم  ظهرامل •

إىل أبعاد اجلودة يف قطاع اخلدمات، فقد توصلوا من خالل واخرون    (Parasuraman et al, 1985)كما تطرق 
 رئيسية جلودة اخلدمات واليت تتمثل يف: البعاد  األ  العديد منإىل   (Servqual)  من خالل مقياس  دراستهم الشهرية

 اجلوانب امللموسة: وتتمثل يف التسهيالت املادية مثل األجهزة، املظهر الداخلي للمؤسسة، مظهر العاملني وغريها؛ •
 االعتمادية: ويقصد هبا قدرة مقدم اخلدمة على أدائها بشكل عايل من الدقة والصحة؛  •
 مقدم اخلدمة بشكل دائم يف تقدمي اخلدمة للمستهلكني عند حاجتهم هلا؛ االستجابة: مدى قدرة واستعداد   •
 وهي كفاءة مقدمي اخلدمة على أدائها من خالل املهارات واملعرفة اليت متكنهم من أدائها بكفاءة؛ الكفاءة:   •
املستهلكني درجة تفهم مقدم اخلدمة حلاجات املستهلكني: أي مدى قدرة مقدمي اخلدمات على تفهم حاجات   •

 وتزويدهم بكل ما حيتاجونه؛ 
مدى إمكانية وتوفر احلصول على اخلدمة: ويعين بذلك مدى توفرها يف الوقت املناسب، املكان املناسب وسهولة  •

 احلصول عليها؛ 
 االتصاالت: قدرة مقدم اخلدمة على شرح اخلصائص وتقدمي التعليمات؛  •
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اال  • الصداقة،  بروح  اخلدمة  مقدمي  متتع  التحية التعاطف:  مع  الطيب  واالستقبال  التعامل  يف  واللطف  حرتام 
 واالبتسامة؛

 املصداقية: درجة الثقة يف مقدمي اخلدمة؛  •
 األمان: درجة الشعور ابألمان والثقة يف اخلدمة ومقدميها.  •

متكنوا من دمج كل هذه األبعاد يف مخس أبعاد رئيسية وهي:   1988سنة    وآخرون  (Berry)ويف دراسة الحقة لـ  
 ية، االستجابة، األمان والتعاطف. لموسية، االعتمادامل

 عتمدة يف كل منوذج كما يلي: واألبعاد امل   اجلودة املدركةمناذج  أهم  لخص  واجلدول املوايل ي

 ج اجلودة املدركة وأبعادها(: أهم مناذ 6.2اجلدول رقم )

 األبعاد املعتمدة للجودة املدركة  الباحث 
(Keller) ؛  قابلية اإلصالح   ؛ة املتان   ؛ وثوقيةامل  ؛االتساق   ؛املميزات   ؛ األداء  

 . والتصميم ظهرامل
(Parasuraman) درجة تفهم    ؛الكفاءة   ؛االستجابة   ؛ االعتمادية  ؛اجلوانب امللموسة  وآخرون

مدى إمكانية وتوفر احلصول    ؛ مقدم اخلدمة حلاجات املستهلكني 
 . املصداقية ؛التعاطف ؛ االتصاالت ؛ على اخلدمة 

(Berry)  التعاطف.  ؛ األمان  ؛ االستجابة  ؛ية االعتماد  ؛لموسية امل وآخرون 
 الباحث ابالعتماد على الدراسات السابقة.  إعداد  املصدر: من 

، نتجات حمتلفةمن وجهات نظر عدد من الباحثني وملللجودة املدركة  ملعتمدةأعاله أهم األبعاد ادول  حيث يلخص اجل
ليت يعتمدها سلع )املنتجات امللموسة( من أهم األبعاد ايف قطاع ال  (Keller)الباحث  د اليت قدمها  تعترب األبعا  حيث

باحث أن املستهلك حيكم على جودة السلعة من خالل أدائها ترب اليعاملستهلكني للحكم على جودة هذه السلع حيث  
امل متيزها عن غريها من  اليت  مميزاهتا  منها،  ماهو مطلوب  املنوحتقيق  واملشاهبافنتجات  الثقة ابلسلعة ومطابقتها سة  ة، 

حمتلفة زمنية  أجال  يف  تعللمواصفات  حني  يف  واملميز،  الفريد  وتصميمه  متانته  إىل  إضافة  دراسة  ،  الباحث ترب 
(Parasurman)    من أهم الدراسات اليت قدمت للمختصني األبعاد اليت يعتمد عليها املستهلكون يف احلكم وزمالءه

لتكون ءه ليقدموا تلخيصا هلذه الدراسة ودجما لبعض األبعاد وزمال  (Berry)على جودة اخلدمات ليأيت بعدها الباحث 
يعتمد عليهااملستهلك للحكم على   اليت   األبعاد   أهم كستجابة، التعاطف واألمان  كل من امللموسية، االعتمادية، اال

    أن لكل خدمة وخصوصياهتا.  اإلشارةختالفها مع ات اب م جودة اخلد 
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 الثقة ابلعالمة التجاريةاملطلب الرابع:  
ولقد مت التطرق ملوضوع الثقة ابلعالمة التجارية يف العديد من اجملاالت والعلوم منها علم لنفس وعلم االجتماع 

رب الثقة يف وتعت،  (Simpson, 2007)وغريها، حيث يعترب موضوع الثقة متعدد األوجه وله معىن معقد عند املستهلكني 
وتفاعل كبري بني   ارتباط العالمة واملستهلكني من خالل خلق  ميدان العالمة التجارية حجر األساس يف العالقة بني

ولقد أعترب   ، (Lyubenova, 2019)الطرفني مما يسهم يف والئهم هلا، إضافة إىل أمهيتها يف تشكيل قيمة العالمة التجارية  
(Aaker, 1991)   أن اجلزء األساسي واألكثر أمهية للعالمة التجارية هو ثقة املستهلك أبن العالمة ستحافظ على إشباع

 جمموع منافعه الوظيفية والعاطفية مستقبال. 

 الفرع األول: مفهوم الثقة ابلعالمة التجارية
العالمة، إال أن هناك عدد   فرغم تطرق بعض الباحثني ملوضوع الثقة ابلعالمة من عد زوااي خمتلفة وعالقتها بقيمة

قليل فقط من الدراسات اليت أدرجت الثقة ابلعالمة كبعد أساسي لقيمة العالمة وذلك رغم أمهيتها الكبرية لقيمة العالمة 
 والعالقة معها حيث تعترب كبعد موجه للقيمة وحمركا مهما هلا.

 تعريف الثقة ابلعالمة التجارية:  .1
 التعاريف هلا ومن أمهها: مت تقدمي العديد من  

حيث اعتربها مدى اعتقاد املستهلك أن العالمة التجارية ميكنها تقدمي له منتجات تليب   (Aaker, 1991)تعريف  
على أهنا رغبة املستهلك يف االعتماد على العالمة يف تلبية حاجاته   (Morgan & Hunt)احتياجاته ورغباته، كما عرفها  

الثقة اليت يضعها املستهلك يف   (Lasser et al, 1995)يف حني اعتربها  ،  (Lyubenova, 2019, P. 475)وثقته هبا  
فائدة  حتقق  نشاطاهتا  إذا كانت  وما  التسويقية،  اتصاالهتا  عرب  تقدمها  اليت  املنتجات  عن  املعلومات  ويف  املؤسسة 

 للمستهلك.

-Delgado)منها، كما عرفها  عرفها على أساس ما تقدمه العالمة مما هو مطلوب ومتوقع    (Fournier, 1995)أما  

Ballester)    واخرون يف نفس سياق(Fournier)    التفاعل مع   شعور ابألمان لدى املستهلك نتيجةحالة من  على أهنا
 ,Soo Shin et al, 2019) ستظل موثوقة وتعمل على حتقيق رضاه  العالمةالعالمة التجارية وبناء على تصوره أبن هذه  

P. 2)  ، يف حني ركز(Keller)    على مدى االعتماد عليها يف حتقيق منافع للمستهلك(Keller, 2001, P. 14). 

الشعور ابألمان   كنا حتديد املناظري اليت تطرقت لثقة ابلعالمة التجارية من أهنا: خالل التعاريف السابقة مي من  
ا توقعات املستهلك أبن العالمة ميل املستهلكني لالعتماد عليها، ينظر هلا على أهن  أثناء التعامل مع العالمة التجارية،

  . مرور الوقت  يكتسبها املستهلك مع  ة مع مرور الوقت، هي نتيجة التجارب السابقة واخلربة اليتهلا مسات وخصائص اثبت
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نتيجة يكتسبها املستهلك مع مرور الزمن   هنا أميكننا تعريفها على    استعراضنا ملختلف التعاريف لثقة ابلعالمةومن خالل  
وتفاعله معها حالة من الشعور ابألمان أثناء تعامل املستهلك مع العالمة التجارية    من خالل خربته مع العالمة، فهي

لية مما خيلق عالقة قوية بني الطرفني تؤدي إىل التوقع إبمكانية االعتماد عليها لتلبية احلاجات الرغبات احلالية واملستقب
 ، إضافة إىل توقعه أهنا دائما تويل له األمهية وتعمل على حتقيق رضاه. بكفاءة وفاعلية

 أمهية الثقة ابلعالمة التجارية: .2
إن العالمات التجارية القوية تتمتع مبستوايت عالية من االلتزام مع املستهلكني والذي يعتمد عل الثقة املتبادلة 

 ة نلخصها فيما يلي: بني الطرفني، فالثقة هلا أمهية كبري 

لثقة عند املستهلكني اجتاه العالمة التجارية تقلل من خماطر املالية لفاملستوايت العالية  تقلل من خماطر الشراء:   •
وغري مالية )نفسية، اجتماعية...( عند احلاالت الشرائية، كون الثقة تعكس مدى جودة العالقة واملصداقية بني 

 ؛ (Soo Shin et al, 2019)العالمة واملستهلك  
تعترب الثقة ابلعالمة عند املستهلك مدى استعداد العالمة لتلبية توقعاته والعمل على اشباع رغباته   حتقيق الوالء: •

، كما تعترب (Abdul Rani et al, 2017)لتحقيق رضاه الذي يؤثر بشكل كبري على والئه لتلك العالمة التجارية 
جناح العالقة بني املستهلك والعالمة وهذه العالقة كلما زادت مدهتا وجودهتا كانت مركز مهم الثقة ابلعالمة أساس  

 ؛(Soo Shin et al, 2019)خللق الوالء 

لعالمة ركيزة أساسية يف تكوين عالقة صادقة وخملصة بني ابعتبار أن الثقة ابالكلمة املنطوقة:  حتفز على نشر   •
كما اعترب ،  (Sichtmann, 2007)  املستهلك والعالمة األمر الذي حيفزه لنشر الكلمة املنطوقة اإلجيابية عن العالمة 

(Gurviez et al, 2002)  ، طويلة األمد مع عترب املتغري األهم واالسرتاتيجي يف بناء عالقات  لعالمة تأن الثقة اب
 املستهلك االمر الذي جيعله سفري للعالمة ويروج هلا بطريقة جمانية من خالل الكلمة املنطوقة اإلجيابية؛ 

التجارية:  • العالمة  واملعلومات   مسعة  اإلشارات  خالل  من  التجارية  العالمة  مسعة  العالمة   تنتج  تقدمها  اليت 
للمستهلكني، إضافة إىل الوعود اليت تعد هبا، وابلتايل فأن الثقة ابلعالمة هلا دور كبري يف بناء مسعة طيبة للعالمة 
خصوصا إذا وفت العالمة بوعودها وحققت الرضا للمستهلكني وكونت عالقة قوية بينها وبني املستهلكني فهذا 

 ؛(Veloutsou et al, 2009)رية  خيلق مسعة جيدة للعالمة التجا 
ميكن أن حتظى العالمة التجارية بوعي عايل وجودة مدركة كبرية من قبل املستهلك   خلق قيمة للعالمة التجارية:  •

لكنها قد تفشل يف استيعاب احتياجات املستهلك وعدم القدرة على تلبية ما وعدت به بطريقة جيدة وابلتايل 
وما يؤدي لعدم ثقته هبا، ستفقد املستهلك منافعه املتوقعة من هذه العالمة مما يشعره بعدم األمان يف التعامل معها  

 .(Lyubenova, 2019)األمر الذي يعود ابلسلب على قيمة العالمة 
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 والشكل املوايل يلخص أمهية الثقة ابلعالمة التجارية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: أمهية الثقة ابلعالمة التجارية.16.2شكل رقم )
 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

العالقة األمان و   مستوى   ئها علىبنا  ثقة العالمة عند  تمدحيث تعربة فهي تبىن مع مرور الوقت،  الثقة وليدة التجربة واخل
مطلوب   قيق ما هو حتو   النزاهة،  مبنية على األمان   املستهلكني  ة وطيدة مععند تكوين عالق، فالوطيدة مع املستهلكني

خصوصا  ، االجتماعية واملالية لديهمفسيةلنختلق لديهم نوعا من الثقة ابلعالمة وابلتايل تعمل على تقليل خماطر الشراء  
كون تكلفتها املالية أو نفسية أو حىت االجتماعيةعالية وابلتايل الثقة ابلعالمة تعمل ئية ملعقدة اليت تند القرارات الشر ع

اختزال   وتبسيطه  على  القراراالشرائي  املستهلكني، كما  امل   وإزالة مراحل  أما  أيضا  خاوف  تعزيز والء تعمل  الثقة على 
والدفاع عنها   اإلجيابية وحتسني مسعتها من خالل الرتوبج هلا بطريقة جمانبة عن طريق الكلمة املنطوقة  املستهلكني ابلعالمة  
 . مما يعظم قيمة العالمة

 
 
 

 املخاطر الشرائية

 مةالوالء للعال

 الكلمة املنطوقة

 مسعة العالمة

 التجاريةلعالمة اب الثقة

 تقلل

 ختلق

زحتف  

 تعزز

 قيمة العالمة

 تسهم
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 أبعاد الثقة ابلعالمة التجارية الفرع الثاين:  
تتطرق الدراسات حول موضوع الثقة ابلعالمة التجارية يف حتديد أبعادها إىل العديد من وجهات النظر واالختالف 

رغم دراستهم هلا يف وضع أهم األبعاد اليت تشكل الثقة ابلعالمة عند املستهلكني، ولكن يتفقون أيضا يف بعض األبعاد  
 اليت حددت أبعاد قيمة العالمة من وجهة نظران اخلاصة: تلفة، وستطرق إىل أهم هذه الدراسات و من زوااي خم

 (: أهم الدراسات السابقة اليت تناولت أبعاد الثقة ابلعالمة. 7.2جدول رقم )

 األبعاد املعتمد عليها   اسم منوذج الدراسة  الباحث 
Morgan & 

Hunt (1994) 
 الثقة ابلعالمة التجارية يف بعض األحيان؛  الثقة 

 االعتماد عليها يف تلبية ما هو مطلوب منها؛ 
 العالمة تتمتع بنزاهة عالية. 

Lassar, Mittal, 

& Sharma 

(1995) 

 املؤسسة وعماهلا جديرون ابلثقة؛  املصداقية 
 اهتمام املؤسسة مبصاحل املستهلك؛ 
 عدم استغالل وتغليط املستهلك. 

Delgado-

Ballester & 

Manuera-

Aleman (2000) 

 الثبات يف اجلودة املقدمة؛  الثقة 
 املساعدة يف حل املشاكل التقنية للمنتج؛ 

 التوقع بتقدمي منتجات جديدة لتلبية حاجات املستهلك املتطورة؛ 
 االهتمام برضى املستهلك؛ 

 التقدير للمستهلك نتيجة استهالكه ملنتجات العالمة؛ 
 العالمة. تقدمي تعليمات حول االستفادة القصوى من منتجات 

Manuera-

Aleman, 

Delgado-

Ballester, & 

Yague-Guillen 

(2003) 

 الثقة 
 )الفعالية( 

 العالمة تليب الرغبات واحلاجات؛ 
 العالمة دائمة عند مستوايت توقعايت؛ 

 تقدم العالمة الثقة للمستهلك عند استخدامه ملنتجاهتا؛ 
 . ال ختيب العالمة املستهلك 

 الثقة  
 )االعتمادية( 

 العالمة صادقة وخملصة يف املعلومات اليت تقدمها؛ 
 إمكانية االعتماد عليها؛ 

 العمل على إرضاء املستهلك؛ 
 نتجاهتا. تعويضات يف حالة مشاكل مل تقدم 

Erdem & 

Swait(2004) 
 تفي العالمة بوعودها؛  املصداقية 

 إعالانت العالمة قابلة للتصديق؛ 
 . اجلودة مع مرور الوقت احملافظة على مستوى من 

Delgado-

Ballester & 
 الثقة  

 )املوثوقية( 
 تليب العالمة توقعات املستهلك؛ 

 الثقة يف اسم العالمة؛ 
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Manuera-

Aleman (2005) 
 ال ختيب العالمة املستهلك؛ 

 . تعمل العالمة إلرضاء املستهلك
 الثقة  

 )االعتمادية( 
 العالمة صادقة وخملصة مع املستهلك؛ 

 االعتماد على العالمة إلشباع االحتياجات، 
 تقدمي تعويضا يف خالة اخفاق املنتج.

Source : Lyubenova Veneta Todorova, Brand Trust As a Source of Brand Equity, 

https://www.researchgate.net/publication/342380920_BRAND_TRUST_AS_A_SOURCE_OF_

BRAND_EQUITY, 2019, P.P 479-480. 

انطالقا من الدراسات السابقة أهم األبعاد اليت حتدد الثقة ابلعالمة التجارية   (Lyubenova)ولقد خلصت الباحثة  
 (Lyubenova, 2019)وذكرهتا فيما يلي: 

نوقش هذا البعد يف العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل الثقة ابلعالمة نظرا ألمهيته   :(Consistency)االتساق   •
ص ومنافع منتجات العالمة مع مرور الوقت، كما يعرب عن وفاء الكبرية، حيث يعرب االتساق عن استقرار اخلصائ

 بوعود العالمة، فالعالمة اليت تتميز ابالتساق يدل على أهنا حتت تصرف املستهلك وتليب حاجاته احلالية واملتوقعة؛
ويعترب هذا البعد من السمات البشرية اليت تتميز هبا العالمة التجارية، حيث خيص اجلانب   : (Honesty)الصدق   •

العالئقي بني العالمة واملستهلك، فالعالمة اليت تريد أن تكون قريبة للمستهلكني جيب عليها أن تكون صادقة 
ملعلومات اليت تقدمها، فمن خالل وتظهر مستوى معني من الصراحة والصدق يف تعامالهتا، والوعود اليت تعد هبا وا

هذا البعد ينظر للعالمة على أهنا صديق ليس لديه أسرار يكتمها عن املستهلك ووعود واقعية قابلة للتحقيق وإال 
 لن تكون هناك ثقة وعالقة قوية بني الطرفني؛ 

تجارية ال تكون جمرد وميثل االهتمام البعد األخري للثقة، فحسب هذا البعد العالمة ال  :(Concern)االهتمام   •
صديق وإمنا هتتم ابملستهلك وتسهر على رضاه من خالل االهتمام حباجاته املتطورة وتستجيب حلل املشاكل اليت 

 تواجهه عند استخدام منتجات العالمة بطريقة سريعة. 

 والشكل املوايل يلخص هذه األبعاد: 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/342380920_BRAND_TRUST_AS_A_SOURCE_OF_BRAND_EQUITY
https://www.researchgate.net/publication/342380920_BRAND_TRUST_AS_A_SOURCE_OF_BRAND_EQUITY
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 (: أبعاد الثقة ابلعالمة التجارية. 17.2الشكل رقم )
Source : Lyubenova Veneta Todorova, Brand Trust As a Source of Brand Equity, 

https://www.researchgate.net/publication/342380920_BRAND_TRUST_AS_A_SOURCE_OF_

BRAND_EQUITY, 2019, P.P 483. 
   (Gurviez et Korchia)أبعاد الثقة ابلعالمة التجارية حسب   .1

الدر أشارت   السابقة لدور املهم للثقة ابلعالمة يف تكوين عالقة ذات جودة بني املستهلك العديد من  اسات 
التجارية بتحقيقها الحتياجات املستهلك وجعله كأولوية قصوى هلا، فمن خالل والعالمة  العالمة  التزام   ، إضافة إىل 

 .Soo Shin et al, 2019, P)التطرق هلذه الدراسات مت الوصول إىل ثالث أبعاد رئيسية لثقة ابلعالمة واليت تتمثل يف  

3) 
وتشري املصداقية إىل قدرة العالمة التجارية على تلبية االحتياجات املتوقعة   :(Brand credibility)املصداقية   •

للمستهلك، وترتكز املصداقية على درجة معينة من خربة املستهلك نتيجة تفاعله مع العالمة، كما تعكس املصداقية  
 رغبة املستهلك يف االعتماد على كفاءة وموثوقية العالمة؛ 

ويستند هذا البعد إىل إخالص العالمة للمستهلك من خالل افاءها بوعودها له،   : (Brand integrity)النزاهة   •
 حيث تعترب نوع من أنواع االلتزام مببادئ معينة اجتاهه، فهذا البعد يعرب عن وفاء العالمة بوعودها؛

 ويستند هذا البعد على وضع مصلحة املستهلك كأولوية ابلنسبة للعالمة.   : (Brand benevolence)  حساناال •
 أبعاد الثقة ابلعالمة عرب االنرتنت: .2

الكلمة املنطوقة، فنالحظ أمهية كل من    (Online)أما فيما يتعلق أببعاد الثقة ابلعالمة التجارية عرب االنرتنت  
 . ( 2015السرية ضمن جمموعة األبعاد )احلداد،  و   األمن

للثقة ابلعالمة من خالل مراجعتهم للعديد د ست أبعاد رئيسية  إىل حتدي  (Alam & Yasin)ولقد تطرقت دراسة  
 ,Alam et al)  : الشكل املوايل  اليت هلا عالقة ابلثقة عرب االنرتنت، حيث تتمثل هذه األبعاد يف من الدراسات السابقة  

2010) 
 

الثقة ابلعالمة 
 التجارية

 االتساق

 الصدق

 االهتمام

https://www.researchgate.net/publication/342380920_BRAND_TRUST_AS_A_SOURCE_OF_BRAND_EQUITY
https://www.researchgate.net/publication/342380920_BRAND_TRUST_AS_A_SOURCE_OF_BRAND_EQUITY
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 . (: أبعاد الثقة ابلعالمة عرب االنرتنت18.2الشكل رقم )
Source : Alam, S. S., Yasin N. M, “What factors influence online brand trust: evidence from 

online tickets buyers in Malaysia” Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce 

Research, Vol. 5 (3), 2010 ,P 80. 

فحسب الدراسات السابقة فإن الكلمة املنطوقة أتثر على سلوك املستهلك أكثر من الوسائل   الكلمة املنطوقة: •
األخرى لالتصاالت التسويقية من دعاية واعالانت، وقد أثبتت هذه الدراسات أن الكلمة ملنطوقة أتثر أيضا على 

لكني ابلعالمة التجارية، فبافرتاض أن الوعي ابلعالمة التوقعات ونوااي الشراء، وابلتايل فهي حمدد مهم للثقة املسته
 الكلمة املنطوقة إجيابية عن العالمة فقد يساعدها على تنمية الثقة لدى املستهلكني هبا؛ 

واخلصوصية: • خ  األمن  من  األمان،  من  عايل  مستوى  ضمان  االنرتنت  شبكة  عرب  التعامالت  صوصيات تلزم 
 ، فاألمان واخلصوصية شرط أساسي للثقة ابلعالمة؛ وغريها  هم االئتمانيةاملستهلكني، معلوماهتم الشخصية، بطاقت

املتوقعة:  • نتيجة   املخاطر  متأصلة  يروهنا  اليت  املتوقعة  املخاطر  مبستوى  التجارية  ابلعالمة  املستهلكون  ثقة  تتأثر 
اطر تعامالهتم مع هذه العالمة، وقد تكون هذه املخاطر نقدية وغري نقدية )نفسية، اجتماعية...(، فمقدار املخ 

 اليت يتوقعها املستهلكون عن تعامالهتم مع العالمة عرب االنرتنت تؤثر على مستوى ثقتهم هبذه العالمة؛ 
يتطور ويزيد مستوى رضى املستهلكني ووالئهم اجتاه العالمة التجارية نتيجة التجربة الناجحة   التجربة مع العالمة:  •

اء منتجاهتا األمر الذي حيسن مسعتها، حيث تشري بعض معها، مما يؤثر على مدى التزامهم ابلعالمة وإعادة شر 
 الدراسات اىل ان الثقة ترتبط ارتباطا وثيقا ابلتجربة الناجحة مع العالمة؛ 

فتقدمي كم هائل من املعلومات ذات جودة وصدق عن العالمة ومنتجاهتا يؤدي إىل زايدة معرفة   جودة املعلومات:  •
 إدراكه هلا مما يؤثر على زايدة ثقته هبا؛ املستهلك ابلعالمة وتسهيل  

 الثقة ابلعالمة التجارية

 الكلمة املنطوقة

 مسعة العالمة

 جودة املعلومات

 املخاطر املتوقعة

 التجربة الناجحة

 األمن واخلصوصية
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العالمة: • فحسب    مسعة  هبا،  املستهلكني  ثقة  زادت  طيبة كلما  العالمة  مسعة   (Keller, 1998)كلما كانت 
 فاملستوايت العالية للثقة أتثر على سهولة الوعي ابلعالمة وزايدة األلفة معها. 

 الوالء للعالمة التجاريةاملطلب اخلامس:  
 يف جمال التسويق وإدارة العالمات التجارية  مفهوم الوالء للعالمة التجارية أحد أهم مفاهيم األعمال احملوريةيعد  

كما يعترب أحد أهم األبعاد ومصادر قيمة   ،(Chatterjee et al, 2020)اليت تطورت بشكل رهيب يف العقد األخري  و 
مة التجارية من أهم األمور اليت تشغل ابل مديري التسويق يف العالمة التجارية، حيث تعترب عملية بناء الوالء للعال 

وسنتناول يف هذا املطلب مفهوم الوالء للعالمة التجارية، العوامل املؤثرة عليه، عملية ،  (Unurlu, 2019)العصر احلديث  
 خلقه ونتائجه. 

 مفهوم الوالء ابلعالمة التجاريةالفرع األول: 
 ه مفهوم أن  الباحثني واملمارسني  يعتربه  فالألمهية الكبرية ملفهوم الوالء على مستوى املؤسسات والعالمات التجارية،  

 ,Gounaris et al)ابعتباره مصدر مهم للميزة التنافسية املستدامة    وللعالمة التجارية  له أمهية اسرتاتيجية داخل املؤسسة

 ,Parida, 2016)ى الوالء للعالمة التجارية جناح االسرتاتيجية التسويقية  .حيث يف أغلب احلاالت يعكس مستو (2004

P. 19) وعليه سنتطرق يف هذا الفرع لتطور مفهوم الوالء، تعريف الوالء ابلعالمة التجارية، أنواع الوالء للعالمة التجارية ،
 ومراحل تطوره. 

 تطور مفهوم الوالء للعالمة التجارية.  .1
من خالل قياس   1923من الباحثني األوائل الذين تطرقوا للوالء بصفة عامة وذلك سنة    (Copland)يعترب  

مت التطرق ملوضوع الوالء يف العديد من اجملاالت املختلفة كعلم النفس، علم االجتماع وعلم سلوك املستهلك، ولقد  
  جمال  يف   الباحثون  ركز  حني   يف ابلعالمة،   للوالء   واالجتاهي  العاطفي  اجلانب   على  النفس  جمال  يف   الباحثون  ركز  فقد   التسويق

  اجلوانب   على  ركزوا  التجارية  العالمات  وادارة  التسويق  جمال  يف  واملمارسون   الباحثون   أما  املعرفية،  اجلوانب  على   االجتماع  علم

فكرة املفهوم السلوكي على السعر، الوظيفة وجودة املنتجات مع ترتكز  و ،  (Unurlu, 2019)  األمر   بداية  يف  السلوكية
التوقع أبن تطور تكرار الشراء لدى املستهلكني يعتمد على تطابق العوامل مع معايري املستهلك، ولكن مبرور الوقت مت 

ة التجارية وأصبح موضع ، حيث زاد االهتمام ابلوالء للعالم1950الكشف عن مستوى اخر من الوالء وذلك سنة  
، وهنا بدأ ابالعرتاف (Cunningham 1967 ; Day 1969 ; Jacoby 1971)الكثري من البحوث واليت كان من بينها  

ابجلوانب االجتاهية، كما اتضح أبن العالمة التجارية غالبا ما تكون مقيدة مبكون عاطفي فضال عن املكون الوظيفي، 
سنة واخرون    (Wel)تحول وترتكز على العالقات وعنصر القيمة، ويف نفس االطار قام  مما جعل اسرتاتيجيات التسويق ت

بشرح هذين العنصرين كمحور ملتغري الوالء للعالمة التجارية بقوهلم: أنه ابإلضافة إىل وجود نية إعادة الشراء    2011
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العاطفي/االلت واالرتباط  التواصل  من  درجة  املوالني  للمستهلكني  يكون  )مهادي، العالمة،  التجارية  العالمة  حنو  زام 
 (. 126، ص.  2019

 تعريف الوالء ابلعالمة التجارية  .2
ولقد لقي مفهوم الوالء للعالمة التجارية اهتماما من قبل الباحثني يف جمال التسويق سنوات الستينيات وبداايت 
العالمة  عبارة عن إعادة شراء  أنه  أغلبها سطحية تصب يف  للوالء كانت  التعاريف  العديد من  فاقرتحوا  السبعينيات 

(Parida, 2016)   قدم    إىل أن(Jacoby)    شامال ومفصال لوالء العالمة التجارية ابعتباره حيظى أبهم   تعريفا  1978سنة
جوانب الوالء للعالمة ولتمتعه بدعم وقبول واسع يف أوساط الباحثني واملمارسني يف جمال التسويق وإدارة العالمات 

مبرور   ايعرب عنه  عبارة عن استجابة سلوكية )شرائية( متحيزة )غري عشوائية(التجارية، فيعترب والوالء للعالمة على أنه  
ملنتجات عالمة واحدة أو جمموعة من العالمات املتخذة بشكل فردي مع احرتام  قرارات  من خالل بعض الالوقت  

 (Gul et al, 2010, P. 61)احملدودة كما يعرب عن عمليات نفسية  
ووفقا على أنه قدرة املستهلك إبعادة شراء منتجات العالمة ابستمرار يف املستقبل،    (Chen et al, 2008)وعرفه  

ملستهلك اجتاه سلعة/خدمة افإن الوالء للعالمة التجارية يعترب عن التزام راسخ يف ذهن    (Chaudhuri et al, 2001)لـ  
املستقبل،  مفضلة وتكرارا يف  مرارا  أيضا  ويكرر شرائها  الشراء ع  (Oliver)  وقد عرفه  املستهلك إبعادة  التزام  أنه  لى 

والتعامل مع العالمة التجارية مستقبال، إضافة إىل الرغبة يف التحدث إبجيابية عن العالمة )الكلمة املنطوقة( أمام االخرين، 
 ,Kotler et al, 2012)رغم التأثريات املوقفية واجلهود التسويقية اليت تستهدف حتويل املستهلك حنو عالمات أخرى  

P. 158)  ،مت تعريفه على أنه التزام عميق من جانب املستهلك إبعادة شراء منتجات العالمة التجارية ورعايتها من   كما
خالل اختاذ مواقف إجيابية حنوها، التحدث عنها إبجيابية وقيامه ابلتوصية لألخرين بشراء منتجاهتا عن طريق الكلمة 

ات جتارية أخرى يف خالة تعرضه ألي محلة تروجيية ختص العالمات املنافسة املنطوقة، مع عدم وجود نية التحول لعالم
 (. 2012)معال،  

التزام عميق وقوي   بناء متعدد األبعاد فهو  نا اعتبار الوالء للعالمة على أنه فمن خالل التعاريف السابقة ميكن
للمستهلكني اجتاه منتجات العالمة التجارية، رغم التأثريات الظرفية واجلهود التسويقية للمنافسني لتحفيز نوااي التحول 

من خالل عالقة بني املستهلكني والعالمة والثقة هبا ويكون   ا للمستهلكني حنو عالماهتا، وهذا االلتزام يكون عاطفي
راء منتجاهتا مرارا وتكرارا يف املستقبل مع الدفاع عنها والتوصية عليها للمستهلكني احملتملني سلوكي من خالل إعادة ش

ريقة جمانية عرب الكلمة املنطوقة، كما ميكن حتديد أبعاد الوالء مما سبق يف بعدين رئيسيني يتمثالن يف البعد السلوكي بط
 والبعد االجتاهي )عاطفي(. 
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 ة:أنواع الوالء للعالمة التجاري .3
 (Parida, 2016, P.P. 20-21)الوالء للعالمة إىل فئتني رئيسيتني:    1969يف دراسة له سنة   (Day)قسم  

وهنا يظهر املستهلكون والء حقيقي للعالمة من خالل التزامهم النفسي والعاطفي   الوالء احلقيقي للعالمة التجارية: •
 اجتاه العالمة التجارية إضافة إىل السلوك حنوها إبعادة شرائها؛  

التجارية: • للعالمة  الزائف  بسبب   الوالء  وذلك  وتكرارا  مرارا  النوع  هذا  التجارية يف  العالمة  شراء  يتكرر  فقد 
 ل أن العالمة التجارية اليت يشرتوهنا هي الوحيدة يف احملل فقط. األحداث الظرفية مث

بتقسمهم للوالء أكثر قبوال واستخداما   1994سنة    (Dick & Basu)تعترب الدراسة اليت قدمها كل من  يف حني  
يف العديد من الراسات الالحقة اليت تناولت الوالء لعالمة التجارية وأنواعه، حيث قدما مصفوفة حتتوي على بعدين 

لتجارية، رئيسني يتمثالن يف التكرار الشرائي واالجتاهات النسبية والذي ينتج عنهما أربع أنواع أساسية للوالء ابلعالمة ا
 واملصفوفة التالية توضح األنواع األربع: 

 (: أنواع الوالء للعالمة التجارية. 8.2اجلدول رقم )

 التكرار الشرائي  
 منخفض  عايل

 الوالء الكامن  الوالء   عايل االجتاهات النسبية 
 عدم الوالء  الوالء الزائف  منخفض 

Source : Dick, A. S. and Basu, K, Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual 

Framework, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.22, No.2, 1994, P. 101. 

 (Dick et al, 1994, P.P. 101-102)وميكن شرح هذه األنواع كما يلي:  

االجتاهات النسبية املنخفضة للمستهلكني مع وينعكس هذا النوع من الوالء يف    : (No Loyalty)عدم الوالء   •
العالمة، وميكن أن يرجع هذا يف ظل جمموعة متنوعة من سيناريوهات السوق، فاخنفاض  عدم تكرارهم لشراء 
العالمة يف تقدمي مزااي مميزة أو حلداثتها يف السوق مقارنة  النسبية للمستهلكني يعود إىل عدم قدرة  االجتاهات 

كن ارجاعه أيضا إىل عدم قدرة املستهلكني على متييز العالمات يف السوق لتشاهبها الكبري يف ابملنافسني كما مي
 املنافع املقدمة والوسائل االتصالية املستعملة مما يؤدي إىل انعدام نوااي إعادة الشراء؛

شراء عالية،   وينعكس من خالل االجتاه النسيب املنخفض مع نوااي إعادة   :(Spurios Loyalty)الوالء الزائف   •
فهنا املستهلك يدرك القليل من املزااي للعالمة عن ابقي البدائل املتوفرة يف حني يكون سلوك اجتاهها عايل ومتكرر، 
ويتكون الوالء الزائف من خالل ألفة العالمة من خالل مشاهدهتا مرارا وتكرارا أو من خالل احلساسية السعرية 
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االجتماعي من خالل العالقات الشخصية للمستهلك مع الوسطاء أو رجال   للمنتجات البديلة إضافة إىل التأثري
 البيع؛

وينعكس من خالل االجتاهات النسبية املرتفعة مع تكرارات شرائية منخفضة،   :(Latent Loyalty)الوالء الكامن   •
فهذا النوع من الوالء يعترب مصدر قلق وخطري للمسوقني ومديري العالمات التجارية، حيث أن االجتاهات اإلجيابية 

ىل التأثريات يف البيئة حنو العالمة متوفرة مع نوااي إعادة شراء عالية لكن السلوك ال يعكس ذلك، وقد يرجع هذا إ
 السوقية كسوء يف نقاط التوزيع وغريها؛ 

النوع األكثر تفضيال بني األربع األنواع ابعتبار وجود اجتاهات إجيابية نسبية عالية   :(Loyalty)الوالء   • ويعترب 
ود سلوكيات للعالمة عند املستهلكني من خالل إدراكهم الكبري للمميزات العالمة عن ابقي البدائل املتوفرة ووج 

 يعترب أحد أهم أهداف املسوقني ومديري العالمة التجارية.  ااي إعادة الشراء هلا فهذا النوعشرائية فعلية للعالمة مع نو 
 مراحل تطور الوالء للعالمة التجارية:  .4

إىل أربع مراحل أساسية   (Oliver)متر عملية اكتمال الوالء ابملرور مبراحل مكملة لبعضها البعض، ولقد تطرق  
 (Oliver, 1999)للوصول إىل الوالء الفعلي وتتم هذه املراحل كما يلي:  

ويعتمد على القدرة العقلية واملعرفية إلدراك ومعاجلة املعلومات واستيعاهبا لتقييم العالمات التجارية   الوالء املعريف:  •
املعرفة من خالل االتصاالت  نتيجة  العالمة يكون  املعلومات عن  املعروضة أمامه وإدراك أيهما أفضل، وإدراك 

ية كما يكون نتيجة احلربة السابقة للمستهلك التسويقية للمؤسسة أو اتصاالت خارجية كالكلمة املنطوقة والدعا
 مع العالمة؛ 

يتطور السلوك يف هذه ملرحلة من اجلانب العاطفي من خالل زايدة اعجاب املستهلك ابلعالمة   الوالء العاطفي: •
 وتنامي املواقف اإلجيابية اجتاهها نتيجة التجارب املرضية معها مما خيلق عاطفة حنوها؛ 

ه املرحلة تتوفر وتتنامى النوااي السلوكية للمستهلكني اجتاه العالمة من خالل االلتزام حنوها يف هذ الوالء اإلرادي: •
 والنية يف شرائها؛

ومتثل هذه املرحلة األخرية للوالء من خالل حتول النوااي السلوكية إىل سلوك الشراء الفعلي للعالمة   الوالء الفعلي:  •
 التجارية. 

 على الوالء للعالمة التجارية العوامل املؤثرة الفرع الثاين:  
يتأثر الوالء ابلعالمة ابلعديد من العوامل، فلقد تطرقت دراسات عديدة وخمتلفة لبعض العوامل الرئيسية اليت تؤثر 
على الوالء وذلك حسب كل ابحث ووجهة نظره، وقد ارتئينا أن نتطرق إىل أهم العوامل املشرتكة للدراسات السابقة 

 (Parida, 2016)تتمثل فيما يلي:  اليت  املؤثرة على الوالء و   اليت تناولت العوامل
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 ,Lau et al)تطرقت العديد من الدراسات للثقة على ألهنا حمور أساسي للوالء وعلى أهنا تؤدي للوالء    الثقة:  •

إليها وعادة ما تكون  (1999 احلاجة  احلاجات عند  لتلبية  العالمة  الرغبة يف االعتماد على  فالثقة هي  نتيجة ، 
 للتجارب السابقة مع العالمة ويستغرق بنائها مدة زمنية ليست ابلقصرية؛ 

أثبتت الدراسات السابقة للوالء ابلعالمة أن املستهلكني يصبحون خملصني لعالمة جتارية ما للحد   عدم املخاطرة:  •
ر تغيري العالمة هي سبب من املخاطر املتوقعة عند تغيري العالمة حنو عالمات منافسة جمهولة، كما لوحظ أن خماط 

رئيسي لاللتزام ابلعالمة والذي يعترب العنصر األكثر أمهية يف الوالء، وابلتايل ميكن القول أن هناك عالقة سببية 
إجيابية بني املخاطر املتوقعة والوالء للعالمة، فاملستهلكني األكثر خوفا من املخاطر املدركة أكثرهم والء للعالمة 

 التجارية؛ 
عندما يتجاوز أداء منتجات العالمة التوقعات يقال أن املستهلك راضي عن العالمة، فالرضى هو احملدد   الرضى: •

الذي   1990سنة    (Eisman)الرئيسي واحملوري للوالء وذلك حسب العديد من الدراسات السابقة منها دراسة  
أن   (Assael, 1993)كما أكد  وصف الوالء للعالمة على أنه استمرار رضى املستهلكني عن منتجات العالمة،  

 الوالء يستند لرضى املتكرر عن نفس العالمة؛ 
 ,Kressman et al)توجد عالقة قوية وإجيابية بني شخصية العالمة التجارية الوالء للعالمة    شخصية العالمة:  •

دورا مهما ، فمن خالل هذا املنظور ينظر للعالمة على أهنا تتكون من بعض السمات البشرية واليت تلعب  (2006
يف جناح العالمة التجارية، فإدراك املستهلك لشخصية العالمة اليت تكون مطابقة ومشاهبة لشخصيته يسهل من 

 تكوين عالقة قوية معها؛ 
أكدت أيضا العديد من الدراسات على أن املشاركة مع العالمة تعترب عامل رئيسي يؤثر على الوالء   املشاركة: •

الدراسات   هذه  ومن  أجراها  (Taylor, 1981 ; Parck, 1996)للعالمة  اليت  الدراسة  تظهر   (Quester)، كما 
 أبن املشاركة تلعب دورا هاما يف التأثري على الوالء للعالمة إما ابإلجياب أو السلب؛   2003واخرون سنة  

، فالثقافة هلا أتثريات وتعترب الثقافة جزء حموري من احلياة وهلا أتثري مباشر على انتماء املستهلكني والعالمة  الثقافة: •
على كل من خيارات املنتج، سلوك املستهلك والوالء للعالمة التجارية، حيث أن التوجه الثقايف للمستهلك يؤدي 

 به إىل درجة عالية من االرتباط مما يؤثر على الوالء. 

 عملية خلق الوالء للعالمة التجاريةالفرع الثالث:  
تعترب عملية خلق الوالء للعالمة التجارية عند ملستهلكني من األمور املهمة واألساسية ألي مؤسسة حتاول تطوير 
حصتها السوقية وبيناء قيمة قوية لعالمتها التجارية وذلك ابعتبار أن الوالء للعالمة من أهم األبعاد املكونة لقيمة العالمة 

املختصني   الباحثني  العديد من  الدراسات،   (Aaker, 1991 ; Berry, 2001 ; Kotler, 2010)بشهادة  وغريها من 
هي التجربة مع العالمة التجارية اليت ينتج عنها الوالء للعالمة من   (Kim et al, 2008)فنقطة االنطالق للوالء حسب  
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شاركة، كما اجته بعض خالل االرتباط العاطفي هبا من قبل املستهلكني واليت يشكل هذا االرتباط الثقة ابلعالمة وامل
 (Mao, 2010)اليت تعترب التجربة اإلجيابية احملفز الرئيسي للوالء مثل ما تطرق له  الباحثني يف نفس وجهة النظر األوىل  

حيث اعترب أن الوالء للعالمة نتيجة التجربة اإلجيابية مع العالمة والثقة هبا والرضى عن منتجاهتا من قبل املستهلكني،  
والذي يؤكد التجربة اإلجيابية مع العالمة تؤثر على رضى املستهلكني عن منتجاهتا   (Hur et al, 2011)إضافة إىل  

 . وابلتايل ختلق ثقة بني الطرفني مما يؤدي إىل زايدة الوالء ابلعالمة التجارية
أن الوالء للعالمة من قبل املستهلكني يكون ابلدرجة األوىل من خالل   (Nam et al, 2011)يف حني يعتقد  

عمليات التواصل عالية املستوى بني الطرفني واليت تؤدي لبناء عالقة قوية مما يؤدي لزايدة مستوايت الوالء، فالتواصل  
 ,Mao)موالني للعالمة  جيعل منهم    جر األساس يف بناء عالقة قوية معهم ممااملنظم واملركز للعالمة مع املستهلكني يعترب ح

2010). 
يعرض فكرته من منظور خمتلف متاما عما سبق، فحسب دراسته يعتقد أن القدرة   (Brakus et al, 2009)أما  

توفري حواجز أمام دخول   تعتمد على   على بناء والء قوي اجتاه العالمة يتم يف األساس من خالل قيم املؤسسة اليت
دة إضافة إىل زايدة قاع دة القدرة على االستجابة والتصدي للجهود التسويقية للمنافسني احلاليني  املنافسني اجلدد، زاي

 يرادات املؤسسة.املستهلكني والتوسع يف السوق وتعظيم ا
 . يوضح املتغريات اليت تساهم يف عملية خلق الوالء للعالمة التجارية  (19.2رقم )والشكل  
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 (: املتغريات اليت تساهم يف عملية خلق الوالء للعالمة التجارية.19.2الشكل رقم )
 ابالعتماد على الدراسات السابقة.  باحث من إعداد الاملصدر:  

ومن خالل التطرق ملختلف وجهات النظر اليت تطرقت لكيفية خلق والء للعالمة التجارية، حيث تعترب املتغريات السابقة 
للخلق الوالء مرتبطة فيما بينها ارتباطا وثيقا واجيابيا وابلتايل من املهم أن تكون قادرة على تقدمي األمان للمستهلكني 

على الثقة أبن العالمة هلا القدرة على تلبية حاجات املستهلكني بكفاءة ورفاهية ابلعالمة، فاألمان يعتمد بشكل كبري  
 . (Saeed et al, 2013)ويساعدهم هذا التصور على يف بناء ثقة ابلعالمة والوالء هلا  

 نتائج الوالء للعالمة التجارية الفرع الرابع:  
تتمثل أهم العديد من العواقب والنتائج املتعلقة ابلوالء و إىل  تطرقت الدراسات السابقة اليت درست الوالء للعالمة  

 إىل ما يلي:يف تلخيصها  (Gounaris et al, 2004)نتائج الوالء للعالمة التجارية حسب دراسة  

املستهلكني املخلصني للعالمة التجارية من أهم نتائج وتعترب الكلمة املنطوقة من قبل    اتصاالت الكلمة املنطوقة:  •
املتوقعة للوالء ابلعالمة التجارية، فاملستهلكني الذين تكون هلم جتارب إجيابية مع العالمة ورضا ملنتجاهتا يصبحون 

اإلجيابية مع التجربة 
 العالمة

 الرضى

 والثقة األمان

 جودة العالقة 

 قيم املؤسسة

   توفري حواجز*
*االستجابة السريعة 
 لتهديدات املنافسني
*توسيع قاعدة 

 املستهلكني
*التوسع يف أسواق 

 جديدة

 املشاركة مع العالمة*
 االلتزام*

 االرتباط العاطفي*

التواصل الفعال 
 واملستمر 

الوالء 
 للعالمة

قيمة 
 العالمة



 األسس النظرية لبناء القيمة املدركة للعالمة التجارية                                                                      ثاين الفصل ال
 

 

122 

ا ويدافعون أوفياء هلا وينصحون أفراد عائلتهم، اصدقائهم املقربني بتجربة العالمة وتين منتجاهتا ويصبحون سفراء هل
 عنها وعن قيمها؛ 

ينتج موقف مثري لالهتمام وذلك عندما يكون املستهلك له والء لعالمة جتارية ما ولكن   شراء عالمات بديلة: •
العالمة غري متوفرة عن احلاجة إليها مما خيلق احتمالية تبديل املستهلك للعالمة اجلارية حنو البدائل املتاحة، ولقد 

إىل انه عندما يواجه املستهلكني حالة عدم اليقني حول كيفية التعامل مع القرار الشرائي    (Oliver, 1999)أشار  
مكلف فإهنم بعضهم مييلون إىل أتجيل القرار الفعلي حىت تتوفر العالمة، إال أن بعض يعتربون من عملية التأجيل  

 م؛ للغاية وابلتايل يقررون التحول حنو العالمات البديلة املتاحة أمامه
يف حالة عدم توفر العالمة التجارية يف نقطة البيع فقد يقرر بعض املستهلكني   الذهاب إىل نقطة بيع أخرى: •

املخلصني هلا الذهاب إىل نقاط بيع أخرى بغية اقتنائها، ويعتمد هذا القرار على املخاطر املتوقعة الذي يرتبط 
بة األمل العاطفية نتيجة عدم إجياد عالمتهم املفضلة، كما بعملية تبديل العالمة التجارية األوىل، ورمبا أيضا خبي

 يرتبط ي قرار الذهاب للبحث عن العالمة يف نقاط بيع أخرى بنوع الوالء للعالمة؛ 
يعترب قرار االمتناع عن الشراء نتيجة عدم توفر العالمة التجارية املفضلة للمستهلك مؤشر   االمتناع عن الشراء: •

مما خيلق انطباع  أمثل للوالء، فاملستهلك هنا جيب أن مير بنفس املراحل املعرفية/السلوكية الختيار العالمة البديلة  
القرارات الشرائية إىل غا الراحة والرضى وابلتايل يؤجل اختاذ  انعدام بعدم  ينتج عنه  املفضلة وما  ية توفر عالمته 

إذا قام بتبديل   لذاته  خائن  الوالء حيث يعترب نفسهاملخاطر املتوقعة لتبديل العالمة ويكون يف مستوى عايل من  
 . العالمة
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 الفصل   خالصة 

امللموسة ابلنسبة للمؤسسة ن قيمة العالمة التجارية تعترب من بني أهم األصول غري  إ من خالل تناولنا هلذا الفصل ف
إن مل نقل األهم على االطالق ابعتبارها حتقق وختلق ثروة للمؤسسة وتساهم يف تطورها وحتقيق االستمرارية، وابعتبار 

وذلك من وجهات نظر حمتلفة حيث   هذا املفهوم ذو أمهية كبرية مت االهتمام به من قبل املختصني ومديري املؤسسات
التطرق له من وجهة نظر املستهلكني مت التطرق إليه من وجهة النظر املالية واعتباره عن تدفقات نقدية للمؤسسة كما مت  

)وجهة نظر تسويقية( ابعتبارها حتتل موقع ذهين قوي عند املستهلكني يف حني تطرق هلا اخرون ابملنظور املتكامل والذي 
ؤسسة، كما ن قيمة العالمة من جانب تسويقي كمدخل أساسي للوصول إىل حتقيق إيرادات ودخل نقدي للميعتربو 

سامهت أيضا بعض املقدمات يف تطور مفهوم قيمة العالمة من فرتة انفجار اقتصاد املعلومات لالهتمام بتسويق العالقات 
االجتماعية اليت تسهم يف   ضاايعي واالهتمام ابلق االجتمامع املستهلكني يف مثانينات القرن املاضي إىل مقدمة التسويق  

ت عتماد على مناذج تعددوذلك ابال   لعالمة ل  املدركة   قيمةال  وقياس  ةإدار   ، لنتطرق بعدها لكيفيةتعظيم قيمة العالمة
عتمد حيث كانت هذه النماذج ت  مداخلها وجاءت مكملة لبعضها البعض ميكن االعتماد عليها ويف قطاعات خمتلفة،

، (Keller)،  (Berry)  اتصالية  ومناذج   (Yoo)،  (Keller)،  (Aaker)  اذج إدراكيةمنور املستهلك من  على مدخل أو منظ
(Korchia)   ذج استشاريةمابنمن منظور املؤسسة )منظور مايل(  و  (Interbrand)  ،(Brandz)  ،(BAV)،     إضافة إىل

حيث   حتديد أهم األبعاد املشكلة هلا واليت تعترب ركيزة أساسية جيب على املختصني ومديري املؤسسات االهتمام هبا
اعتمدان من خالل الدراسات السابقة على بعد الوعي ابلعالمة التجاريةـ االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية، اجلودة 

دراستها بطرق جيدة من أجل قياسها فيجب على املختصني  ،  الثقة ابلعالمة التجارية والوالء هلا  ، دركة للعالمة التجاريةامل
املالية واملعنوية على وادارهتا وابلتايل حنقيق قيمة عالية لعال ماهتم يف أذهان املستهلكني املستهدفني مما يعود ابلفائدة 

 املؤسسة وفروعها ككل. 
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 متهيد: 

كثريا منا ما يرجح أن املزيج التسويقي اخلاص ابملؤسسة وخصوصا املزيج الرتوجيي هو ما يدفع املستهلكني لتبين 
، ولكن يف احلقيقة أن املستهلكني يشرتون منتجات املؤسسة بناء على ما يسمعونه اعالماهتا التجارية وشراء منتجاهت

عنها من مصادر مستقلة )مستهلكني هلم جتارب سابقة مع منتجات املؤسسة(، كما أن هناك العديد من الدراسات 
االعالانت...( مث يتحدثون اليت أظهرت نتائجها أن املستهلكني جيمعون املعلومات من مصادر خمتلفة )مندويب املبيعات،  

 . (Silverman, 2001)عنها مع أصدقائهم وجرياهنم ليتخذوا يف االخري قرارهم الشرائي  
فاملتفق عليه أن االتصاالت التسويقية للمؤسسات تلعب دورا فعاال يف عملية اقناع املستهلكني ابلشراء، وذلك 

ل املستهلكني للحصول على صورة قوية للعالمة التجارية من خالل عمل هذه االتصاالت التسويقية وأتثريها على خيا
وتسهيل استدعائها عند القرارات الشرائية، فلقد أظهرت العديد من الدراسات االرتباط القوي بني االتصاالت التسويقية 

خارج نطاق   ، إال أنه ال ميكن إمهال االتصاالت غري املدفوعة واليت تكون (Verma et al, 2020)واستجابة املستهلكني  
، وعليه (Kotler, 2007)واليت تعترب وسيلة اتصالية مؤثرة بديلة    (Word Of Mouth)املؤسسة مثل الكلمة املنطوقة  

سنتطرق يف هذا الفصل يف مبحثه األول إىل التعاريف املختلفة ملفهوم الكلمة املنطوقة وتطره يف ميدان التسويق وإدارة 
 ى أمهيته ابلنسبة للمؤسسة واملستهلكني كما سيتم حتديد خصائصه ومستوايته. العالمات التجارية مع الرتكيز عل

ومع التطورات احلاصلة يف بيئة األعمال واالتصال تطور أيضا مفهوم الكلمة املنطوقة وظهرت العديد والعديد 
لوقوف على هذه املفاهيم حتديد الثاين ا  ث ينا يف املبحمن املفاهيم القريبة منه واليت غالبا ما يتم اخللط بينها وهلذا ارأت

تعاريفها، تطورها وعالقتها ابلكلمة املنطوقة، أما املبحث الثالث فسيتم فيه التعقيب على أهم النماذج اليت قامت بقياس 
 الكلمة املنطوقة ومن مث حتديد أبعادها. 
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 للكلمة املنطوقة   ماهية املبحث األول:  
لية اتصال بني األفراد واملستهلكني يتم من خالهلا تطوير ومناقشة اآلراء واملعلومات أالكلمة املنطوقة أقدم  تعترب  

، حيث ينظر إليها على أهنا ذات مصداقية (Lau et al, 2001)عن املنتجات والعالمات التجارية والتعبري عنها ونشرها  
فيمكن من خالهلا الوصول إىل املعلومات بطريقة مباشرة عرب   عالية وأقل تشكيكا من اجلهود الرتوجيية للمؤسسات،

التقليدية ذاكرة   وااللكرتونية  البيئة  يف  املخزنة  املعلومات  اسرتجاع  عملية  من  تفصيال  أكثر  وبطريقة  سريع  وبشكل 
يتم نسي بعض من تفاصيلها   اليت ممكن أن  الع،  (Ferguson et al, 2009)املستهلكني  المة واليت تؤثر على صورة 

وعليه سنتطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم الكلمة املنطوقة، خصائصها ومستوايهتا إضافة إىل أمهيتها التجارية وقيمتها،  
 . ل املؤثرة على نشرهااموالعو 

 الكلمة املنطوقة مفهوم  املطلب األول:  
أن تكون   يمكن يكسبها قوهتا، فتعترب الكلمة املنطوقة وسيلة اتصال شخصية خارجة عن نطاق املؤسسة وهي ما  

بدون االنرتنت من خالل االتصال املباشر وجها لوجه، اهلاتف، الربيد العادي أو عن طريق مقاالت يف جمالت أو 
صحف، كما يكن أن تكون إلكرتونية عرب االنرتنت مثل مواقع التواصل االجتماعي، املنتدايت االلكرتونية، اجملتمعات 

، حيث ستنطرق  (Astuty et al, 2019)االخبار، مراجعات يف مواقع التجارة االلكرتونية وغريها  االلكرتونية، جمموعات  
يف هذا املطلب إىل نشأة الكلمة املنطوقة وتطور مفهومها يف جمال التسويق وإدارة العالمة التجارية إضافة إىل التطرق 

 ألهم التعاريف اليت مت عرضها من قبل الباحثني ومصادرها. 

 .وإدارة العالمات التجارية  يف جمال التسويق  نشأة مفهوم الكلمة املنطوقة وتطوره :  ولالفرع األ
من   1954سنة    (The Web Of Word Of Mouth)طرح مصطلح الكلمة املنطوقة ألول مرة يف مقال بعنوان  

وقة يف جمال الرتويج، يف حني الذي يعترب من األوائل الذين كتبوا عن الكلمة املنط  (Whyte)قبل الباحث األكادميي  
من قبل الباحثني   1955كانت أوىل الدراسات اليت أجريت عن الكلمة املنطوقة وأتثريها عن املستهلكني كان سنة  

(Katz & Lazarsfeld)  إضافة إىل دراسة الباحث ،(Arndt)    يف تبيني كيفية االستفادة منها من قبل   1976سنة
 (. 2017املؤسسات )صادق واخرون، 

مصطلحا ضروراي يف األنشطة   (WOM)واملختصر بـ    (Word Of Mouth)أصبح مصطلح الكلمة املنطوقة  حيث  
التسويقية اليت تعتمدها خمتلف املؤسسات ابختالف نشاطها، حيث حظي هذا املفهوم ابهتمام كبري من قبل خرباء 

وات االتصال أتثريا على املستهلكني وفائدة للمؤسسة التسويق ومديري العالمات التجارية ومت تصنيفه كواحد من أهم قن
(Dam, 2020)من أقدم وسائل تبادل احلوار، األفكار واملعلومات حول املنتجات والعالمات   تعترب   لكلمة املنطوقة، فا

دمه التجارية املوجودة يف األسواق، حيث منذ القدم كان هناك تبادل ألطراف بني العائلة واجلريان حول ما كانت تق 
 . متاجر األحياء آنذاك

يتعرض املستهلكون على مدار الساعة ملؤثرات قوية اليت تساعدهم فيما بعد يف تشكيل سلوكياهتم وقراراهتم  و 
الشرائية، وخاصة بعد التطورات التكنولوجيا اهلائلة واالنفتاح الكبري لألفراد على اجملاالت والفضاءات املعرفية متعددة 
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ؤسسات أي وسيلة متاحة أمامها سواء شخصية أو غري شخصية إال واستغلتها يف بناء صورة ذهنية املصادر، فلم ترتك امل
 Word)اجيابية عنها وتعظيم قيمة عالمتها التجارية، ومن بني تلك الوسائل الفعالة يف توصيل املعلومات الكلمة املنطوقة  

Of Mouth)  واليت تعرف ابختصار ،(WOM) واليت تعترب عن توصية أو نصيحة وهي من أهم الوسائل االتصالية ،
 .(East et al, 2005)الشخصية مصداقية  

حيث يقصدون ولقد مت التطرق إىل الكلمة املنطوقة من اجلانب التسويقي يف بداايت الستينيات من القرن املاضي،  
، (Dichter, 1966)تقبل للعالمة التجارية أو املنتج  متصل غري جتاري ومس  عملية مترير للمعلومات بني على أهنا    هبا

وتكون سواء إجيابية أو سلبية بني جمموعات املوردين، خرباء مستقلني، العائلة، األصدقاء، واملستهلكني احلالني واحملتملني 
(Helm et al, 1998)  ، االهتمام ابلكلمة   واليوم يواصل الباحثون واملختصون يف جمال التسويق وإدارة العالمات التجارية

إضافة إىل أحد أهم مميزاهتا يف جذب املستهلكني واحلفاظ عليهم،  املنطوقة ابعتبارها واحدة من أكثر الطرق فاعلية  
اإلجيابية واليت تعود ابإلجياب على مبيعات العالمة وعلى توليد املزيد من الكلمة السريعة و املتمثلة يف التغذية العكسية  

كما أثبتت العديد من الدراسات اليت أجريت عليها فعاليتها خصوصا فيما   ،(Meiselwitz, 2020)اإلجيابية  املنطوقة  
عتبارها عنصرا حيواي يف التسويق إضافة إىل ا،  (Goyette et al, 2010)يتعلق بسلوك املستهلك والعالمات التجارية  

وتنظر العالمات التجارية للكلمة املنطوقة ،  (Dam, 2020)التفاعلي حيث تؤثر على املستهلكني وجتعلهم سفراء للعالمة  
عليهم  احلفاظ  املستهلكني،  االستفادة بشكل كبري من  من أجل  وذلك  التجارية  للعالمة  لوالء  وإدارة  كفرصة خللق 

 ، (Pandir et al, 2018, P. 151)وتكوين عالقات طويلة األمد 

 : عن الكلمة املنطوقة يف جمال التسويق وإدارة العالمة التجارية واجلدول املوايل يوضح بعض الدراسات

 بعض الدراسات عن الكلمة املنطوقة يف جمال التسويق وإدارة العالمة التجارية. (:  1.3اجلدول رقم )

 والسنة  الباحث جمال الدراسة 
 Anderson 1998 رضى املستهلكني 

 Parasurman, Zeithaml & berry 1988 جودة اخلدمة 

 Harthine & Johnson 1997 القيمة املدركة 

 Boles, Barksdale & Johnson جودة العالقة 

 Bergeron, Ricard & Perrier 2003 مستوايت ثقة املستهلكني  

 Crocker 1986 نية الشراء 

 Dye 2000 سلوك املستهلكني  

 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

  .تعريف الكلمة املنطوقة:  اينالفرع الث
على مدار السنوات األخرية كان مفهوم الكلمة املنطوقة حمط اهتمام العديد من الدراسات التسويقية، فناك من 

 Godes)، ومنهم من تطرق هلا على أساس وسيلة للتواصل بني األشخاص  (Arndt 1967)ربطها ابلتوصيات الشخصية  
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& Mayzlin 2004)  كذلك كعالقات بني األفراد ،(Silverman 2001)  وكتأثري شخصي ،(Brown & Reingen 

ميكن ف،  (Goyette et al, 2010, P. 6)وغريها    (1987 حيث  أتثري شخصية،  عملية  جوهرها  يف  املنطوقة  الكلمة 
الفرد املستقبل   أو مواقف  وال   ، (Sweeney et al, 2008)لالتصاالت الشخصية بني املرسل واملستقبل تغيري سلوك 

على املنتجات والعالمات التجارية فقط ولكن ميكن أن يكون مرتبط بوجهة نظر، رأي  يقتصر هذا النوع من االتصال 
، وميكن أن حتدث الكلمة املنطوقة وجها لوجه أو عرب الربيد االلكرتوين أو أي وصيلة (Buttle, 1998)أو أي شيء اخر  

 .(Silverman, 2001)اتصال أخرى  

يتضمن التواصل من شخص إىل أخر،  (Wirtz et al, 2002)فالكلمة املنطوقة هي عبارة عن سلوك اجتماعي 
ا، حيث ميكن هلذه م عن عملية نقل املعلومات من شخص إىل اخر عن طريق التواصل فيما بينهربفبصفة عامة تع 

وحكاايت قد تكون حقيقية أو من   العملية أن تكون بسيطة مثل اخبار شخص ألخر جبدوله اليومي أو رواية قصص 
فالكلمة املنطوقة حتدث عندما يشارك   (AMA)لجمعية األمريكية للتسويق  ل  ووفقا ،  (Kumar et al, 2016)نسج اخليال  

األفراد املعلومات حول املنتجات، عروض تروجيية والعالمات التجارية مع األصدقاء، فهي تعترب مشاركة للمعلومات مع 
نصيحة غري رمسية بني األفراد واملستهلكني  ، كما يتم اعتبارها  (Rakic, 2018)اجد فيها الفرد واملستهلك  البيئة اليت يتو 

كما أهنا وسيلة غري رمسية للتواصل حول تقييم املنتجات ،  (East et al, 2007)حول املنتجات والقضااي االجتماعية  
 (Lim et al, 2014)والعالمات التجارية  

واجلدول املوايل يوضح أهم تعاريف مت تقدمي العديد من التعاريف للكلمة املنطوقة ومن وجهات نظر خمتلفة،    ولقد 
 الكلمة املنطوقة للعديد من الباحثني حسب وجهات نظر ومداخل خمتلفة. 

 وجهات نظر خمتلفة لتعريف الكلمة املنطوقة.  (:2.3دول رقم )اجل

تعريف    مدخل  التعريف  والسنة  الباحث
 الباحث 

(Arndt, 1967, P. 

3) 
عبارة عن اتصال شفهي غري رمسي بني شخصني يتمحور حول منتج أو عالمة  

 جتارية ما 
رمسي،   غري  اتصايل، 

 تباديل 
(Richins, 1983, P. 

17) 
ن اتصال بني شخصني يتم من خالله تقدمي معلومات عن عدم رضا  عبارة ع

 وشكوى اجتاه منتجات وعالمات جتارية 
 اتصايل 

(Higie, Feick & 

Prince, 1987, P. 

263) 

املنتجات   عن  املعلومات  ومشاركة  لنشر  وموجهة  حمفزة  حماداثت  عن  ويعرب 
 والعالمات التجارية 

 اتصايل، تباديل 

(Westbrook, 

1987, P. 261) 
اتصاالت غري رمسية موجهة إىل مستهلكني حمتملني حول جودة وأداء املنتجات  

 والعالمات التجارية 
رمسي،   غري  اتصايل، 

 تباديل 
(Swan & Oliver, 

1989, P. 523) 
إجيابية   الشراء، سواء كانت  بعد  ملا  تكون كنتيجة  اتصاالت غري رمسية  وهي 

 لصاحل املؤسسة أو سلبية تعكس شكاوي وعدم رضى املستهلكني عن املنتج 
رمسي،   غري  اتصايل، 

 تباديل 
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(Singh, 1990, P. 

1) 
 غري رمسي  اخبار االخرين عن التجربة غري املرضية مع العالمة التجارية 

(File, Jude & 

Prince, 1992, P. 

7) 

وهي عبارة عن سلوك نتيجة جتربة مع عالمة جتارية ما ، وينعكس هذا السلوك  
 يف كلمات شفهية سلبية أو إجيابية حول منتجات تلك العالمة 

 اتصايل 

(File, Cernark & 

Prince, 1992, P. 

7) 

املعلوما لتبادل  اخلدمات  مشرتو  قبل  من  استخدامها  يتم  ت  وتعترب كوسيلة 
)استقبال ونشر( لتلك اخلدمات يف مجيع أحناء السوق، فهي متثل عن مدخالت  

 وخمرجات 

 غري رمسي 

(Bone, 1992, P. 

579) 
يتمثل يف تبادل األفكار واآلراء بني شخصني    تلقائية   اتصال اجتماعي غري رمسي 

 عن منتج أو عالمة جتارية ما 
 غري رمسي، تباديل 

(Anderson, 1998, 

P. 6)  
 غري رمسي، تباديل  اتصاالت بني األشخاص تكمن يف تبادل املعلومات بشأن تقييم املنتجات

(Silverman, 2001) ات هذه املؤسسة يف  اتصاالت بني شخصني مستقلني عن املؤسسة حول منتج
 وسط مستقل هو االخر عن املؤسسة

 غري رمسي، تباديل 

Kim, Han & Lee, 

2001, P. 276) 
عبارة عن وسيلة للتواصل بني أشخاص أو جمموعات مرجعية أو مندويب املبيعات  

 اخلاصة ابملؤسسة حول معلومات ختص منتجات املؤسسة 
 تباديل 

(Harrison-

Walker, 2001) 
على أهنا اتصال غري رمسي بني متصل غري جتاري )غري اتبع للمؤسسة( ومتلقي  

 فيما يتعلق بعالمة جتارية ما أو منتج 
رمسي، اتصايل،     غري 

 تباديل 
(Salzman, 

Matathia & 

O’Reilly, 2004) 

عبارة عن عملية لنقل املعلومات عرب الشبكات االجتماعية بطريقة تلقائية عفوية  
 د املؤسسة أو أي طرف اخر  دون تدخل جلهو 

رمسي،  اتصايل  غري   ،
 تباديل 

(WOMMA, 

2006) 
وهي عبارة عن فعل أو عمل يقوم به املستهلكون لتوفري املعلومات عن املنتجات  

 والعالمات التجارية للمستهلكني احملتملني  
 اتصايل 

(Kotler, 2006, P. 

408) 
اتصال شخصي حول منتج ما أو عالمة جتارية بني املستهلكني من مجاعات،  

 أصدقاء، عائلة وشركاء  
رمسي،   غري  اتصايل، 

 تباديل 
(Qvist, 2009, P. 3)  اتصايل  عبارة عن فعل يصدر من املستهلكني لتزويد املستهلكني االخرين ابملعلومات 
(Feng et al, 2011)   لتبادل املعلومات بني املستهلكني، وتتمثل هذه املعلومات  تعترب طريقة غري رمسية

يف خصائص، استخدامات وشراء سلع وخدمات معينة، حيث يكون االتصال  
غري مباشر بني املؤسسة واملستهلكني املستهدفني، فاملعلومات هنا تكون أكثر  

 مصداقية وأكثر اقناعا 

 اتصايل، غري رمسي 

(Farooq et al, 

2014, P. 264) 
وسيلة اتصال شخصية ذات مصداقية كبرية لدى املستهلكني مقارنة ابلوسائل  

 األخرى الرتوجيية 
 . اتصايل 

(Business 

dictionary, 2020) 
جتارية   عالمة  عن  راضي  مستهلك  قبل  من  أو كتابية  شفهية  توصية  تعترب 

ج  ومنتجاهتا إىل مستهلكني حمتملني هلذه العالمة، وتعترب من أكثر وسائل الرتوي
 فعالية وتكون غري مدفوعة وال هتدف ألي مصاحل شخصية أو مادية 

رمسي،    اتصايل، غري 
 تباديل 

 ابالإعتماد على الدراسات السابقة.   باحث املصدر: من إعداد ال
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فمنهم من عرفها على أهنا تدفق للمعلومات حول   واختلفت   تعددت مداخل تعاريف الباحثني للكلمة املنطوقة 
فيما بينهم أي عبارة عن مشاركة للتجارب اخلربات مع الغري سواء مقربني   واآلراءوتبادل لألفكار  العالمات واملنتجات  

ة بني شخصني أو أكثر تكون تلقائية طواعية من انقل املعلوم  ومنهم من ركز على أهنا وسيلة اتصال شخصية أو غرابء،  
خارج نفوذ املؤسسة يف حني ركز اخرون على أهنا عملية لتبادل ومشاركة املعلومات   (غري رمسية  بصفة)بشكل مستقل  

 العالمات أو لغرض النصح والتوصية. لغرض تقييم املنتجات و 
عملية اتصال تتم إدارهتا غالبا عن   عبارة عن لكلمة املنطوقة  على أن ايف حني هناك تصورات أخرى لباحثني  

وممثليها املؤسسة  قبل  من  الرمسي  االتصال  إىل طريق  تستند  املنطوقة  الكلمة  أن  فرضية  على  التصور  هذا  ويعتمد   ،
 من خالل تضخيم املعلومات اإلجيابية واحلفاظ عليها والتأثري على نشاط تداوهلا بني املستهلكني. اسرتاتيجيات التسويق و 

أيضا من التعاريف السابقة أن بعض الباحثني ينظرون للكلمة املنطوقة على أهنا سلوك ما بعد الشراء ينتج    كما نالحظ 
عن الرضى أو عدم الرضى عن املنتجات والعالمات التجارية، كما ينظر اخرون إىل أبعد من ذلك حيث ينظرون للكلمة 

البدائل املتاحة أثناء عملية الشراء وتكون أيضا   ت وتقييمكالبحث عن املعلوما   املنطوقة على أهنا سلوك ما قبل الشراء
 . كنتيجة ما بعد الشراء

أو أكثر حتمل يف  مستهلكنيبني  تبادلية  على أهنا وسيلة لالتصال  وعليه مما سبق ميكننا تعريف الكلمة املنطوقة
 للمستهلكني االخرين )احملتملني( وتكون   طياهتا معلومات عن أداء املنتجات والعالمات التجارية املوجودة يف السوق

كما ميكن أن تكون إجيابية لصاحل العالمة   كن أن تؤثر عليها أو على مصدرها.غري رمسية خارج نفوذ املؤسسة أي مي
 .ى والشكوىابلعالمة التجارية نتيجة عدم الرضالتجارية نتيجة الرضى أو سلبية تضر  

 . مصادر الكلمة املنطوقة:  ثالثالفرع ال
املصادر الشخصية من عائلة، أصدقاء، جريان   انالحظ من التعاريف السابقة أن للكلمة املنطوقة مصدرين ومه

حصائيات ملراكز خاصة، أو ا املنتدايت االلكرتونية  رب وغريها إضافة إىل مصادر غري شخصية مقاالت عرب الصحف أو ع 
ي لغرض تسويقي وراء املعلومات الواردة يف هذه املصادر وعند دخول طرف جتار   ، وتعتمد الكلمة املنطوقة على املصدرين

 ا ال ميكن اعتبارها كلمة منطوقة.فهن
ويعتمد مدى أتثري الكلمة املنطوقة على املستهلكني املتلقني هلا يف تقييمهم للعالمات التجارية واملنتجات على 

 ,Lim et al)  ضافة إىل خربة هذا املصدرمدى ثقة مصدر هذه الكلمة املنطوقة ومصداقية املعلومات املقدمة هلم إ

2014). 

 : ضح مصادر الكلمة املنطوقةوالشكل التايل يو 
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 (: مصادر الكلمة املنطوقة. 1.3الشكل رقم )
 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث من إعداد ال  املصدر: 

 فة وموثوق فيهاو معر فاملصادر الشخصية للكلمة املنطوقة تعترب األكثر مصداقية وذلك لكوهنا صادرة من مصادر  
(Burnham et al, 2018, P. 369) إال أن املصادر غري الشخصية ال ميكن االستغناء عنها وذلك ألمهيتها يف تقدمي ،

، كما ميكننا أن نوضح أن املصادر الشخصية )الشخصية(  املعلومات رغم أن مصداقيتها أقل بكثري من املصادر املباشرة 
وأتثري يف الكلمة املنطوقة التقليدية )وجها لوجه مثال( أما املصادر غري الشخصية تكون بصفة كبرية تكون أكثر كثافة  

 عرب البيئة االلكرتونية. 

 . الكلمة املنطوقة  ومستوايت   خصائصاملطلب الثاين:  
تتميز خبصائص فمن خالل التطرق ملختلف التعاريف للكلمة املنطوقة ومن وجهات نظر خمتلفة، يربز لنا أهنا  

متيزها عن وسائل االتصال األخرى ابإلضافة إىل مستوايت تكون إما سلبية أو إجيابية، وعليه سنتطرق يف هذا املطلب 
 خلصائص الكلمة املنطوقة ومستوايهتا.

 . الفرع األول: خصائص الكلمة املنطوقة 
 (Buttle)  من قبل  حصرهامت  صائص، ولقد  ابالعتماد على التعاريف السابقة تتميز الكلمة املنطوقة ابلعديد من اخل

  (Buttle, 1998, P.P. 243-245)فيما يلي:  

حل املؤسسة أو سلبية تضر املؤسسة، من حيث ميكن للكلمة املنطوقة أن تكون إجيابية لصا  : (Valence)التكافؤ   •
خالل أتثري هذه الكلمة املنطوقة على قرارات املستهلكني ابإلجياب أو ابلسلب، ويتوقع من املستهلكني أن ينجذبوا  

، وذلك لسرعة انتشار الكلمة السلبية (Vilpponen et al., 2006, P. 82)إىل الكلمات السلبية أكرب من اإلجيابية  
 ؛ Mizerski, 1982))ة بني املستهلكني يف العديد من الدراسات عن اإلجيابي

أتثري كبري على سلوك املستهلكني سواء النهائيني أو الصناعيني، ووفقا لنموذج   ابعتبار أن هلا  :(Focus)الرتكيز   •
، سوق املورديناألسواق الستة للتسويق ابلعالقات )سوق املستهلكني، سوق العاملني، سوق األعضاء اجلدد،  

قة، فمثال ميكن أن تؤثر على نطوقة تعمل يف األسواق الست السابفالكلمة املسوق التحالفات وسوق اإلحالة(، 

 مصادر الكلمة املنطوقة

 مصادر شخصية

مصادر غري 
 شخصية

األقارب، األصدقاء، زمالء العمل، 
.اجلريان  

جمالت، منتدايت  ،صحف، تلفزيون
، مواقع الكرتونية، مواقع الكرتونية

 التواصل االجتماعي.
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قرارات االستثمار )أسواق التحالف(، كما ميكن أن تكون مصدرا مهما للمعلومات يف سوق األعضاء اجلدد، 
 للنشاط الذي تبىن فيه الثقافة التنظيمية يف املؤسسة ككل؛ إضافة إىل أهنا الشكل األويل 

فيه الكلمة املنطوقة والوقت الذي تؤثر فيه بشكل  ويقصد ابلتوقيت الوقت الذي يتم نشر    :(Timing)التوقيت   •
كبري، فرتويج الكلمة املنطوقة يكون قبل القرارات الشرائية أو بعدها، حيث ميكن أن تلعب دور مهم للمعلومات 
ويف تقييم البدائل قبل الشراء وهو ما يعرف ابلكلمة املنطوقة املدخلة، كما ميكن أن ينشر املستهلكني جتارهبم، 

 يات والنصائح مع املستهلكني االخرين وهو ما يعرف ابلكلمة املنطوقة املخرجة أو الناجتة؛ التوص
التحريض   • أو  املنطوقة   : (Solicitation)االغراء  الكلمة  اتصاالت  مجيع  مصدر  العموم  يف  يكون  من   ال 

املستهلكني، حيث ميكن أن تقوم املؤسسة بتحفيز أطراف غري مستقلة اتبعة هلا ابحلديث اإلجيايب ونشر املعلومات 
 عنها، أي أن الكلمة املنطوقة تكون عفوية وقد تكون حمرضة من أطراف جتارية وقد ال تكون أصال؛ 

ث بشكل عفوي كما هو متعارف عليه، رغم أن الكلمة املنطوقة حتد   :(Intervention)التدخل أو االعرتاض   •
إال أن عدد متزايد من املؤسسات أدركت أمهيتها وأتثريها الفعال على سلوك ومواقف املستهلكني مما جعلها تتدخل 

التجارية   عالمتها  وعن  عنها  املنطوقة  الكلمة  لتحفيز  نشط  مصاحلها، كم بشكل  خيدم  فعال  بشكل  وإدارهتا 
 .Mizerski, 1982))على القرارات    التأثريلذين ميثلون دعامة اجملتمع ويساعدون يف  تستهدف املؤسسة قادة الرأي ا 

ورغم اتفاق جل الباحثني عن اخلصائص السابقة للكلمة املنطوقة، إال أن بعضهم ال يتفق مع خاصية االغراء 
ال جيعل منها يؤثر على كينونة مفهومها و إي تدخل لطرف غري مستقل )اتبع للمؤسسة(  أن  وذلك ألن يف اعتقادهم  

 .ابملفهوم الشامل   كلمة منطوقة 

 . الكلمة املنطوقة الفرع الثاين: مستوايت  
تتشابه من حيث طبيعتها وكثافتها، حيث تنقسم وفق تسع  املنطوقة خمتلفة ال  الكلمات  مما ال شك فيه أن 

( حيث يكون احلديث عن املنتج والعالمة التجارية سلبيا، - 4مستوايت )سالبة وموجبة(، بدا من املستوى انقص أربعة )
م شرح هذه املستوايت سيتميع ابملنتج والعالمة التجارية إىل درجة اهلذاين، و +( حيث يهتم اجل4إىل املستوى زائد أربعة )

 (Silverman, 2001, P.P 39-45)كما يلي:  

 املستوايت السالبة للكلمة املنطوقة أوال:  

 من املستوى األدىن انقص أربعة إىل املستوى انقص واحد،   تمستواي  ةوتنقسم املستوايت السالبة بدورها إىل أربع
تكون املعلومات املتداولة هنا سلبية اجتاه املنتج والعالمة التجارية نتيجة عدم الرضى واالنزعاج من أدائها، إال أهنا   حيث

 تكون متفاوتة حسب السلم الرابعي

وهنا يتحدث اجلميع عن املنتج ويشتكون منه، فقد يصل األمر إىل غاية الفضيحة، حيث   :(Minus 4)  4انقص   •
يتناقل الناس املعلومات واألخبار عن سوء أدائه وجودته الضعيفة وحيذرون بعضهم البعض من استعماله، فإذا كانت 

ولة وتصحيح ما ميكن هذه احلالة الطارئة قصرية املدى فيمكن للمؤسسة سحب املنتج من السوق بطريقة مسؤ 
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تصحيحه وإعادة إطالقه يف السوق بغية استمراره وجناحه، لكن إذا استمرت احلالة الطارئة من الفضيحة لفرتة 
زمنية طويلة، فالطريقة الوحيدة الستمرار املنتج يف السوق هي أن يكون املنتج حمتكر السوق )ال يوجد بدائل أمام 

املنتجات الكحولية أو املستهلك( مثل اخلدمات احلكومية، أ و أن يكون املنتج مسبب حلالة من اإلدمان مثل 
 التبغية أو أن املنتج يتمتع بثقة كبرية لدرجة اهلذاين فال شيء يشوه مسعته أو ميس صورته؛ 

وهنا يبذل املستهلكني احلالني أو السابقني للمنتج والعالمة التجارية قصارى جهدهم   :(Minus 3)  3انقص   •
رين بعدم استخدام هذا املنتج، لكن ليس لدرجة الفضيحة والتشهري به مثل املستوى السابق الذي ال إلقناع االخ

(، ومع مرور الوقت ميكن للمؤسسة إجياد حلول ملشاكل املنتج -4شيء تقريبا ميكنه الوقوف يف ذلك املستوى )
 والعمل على اجناحه بشكل عادي؛

نطوقة هنا بطيئة وقليلة االنتشار إال أن املستهلكون ال يتوقفون رغم أن نشاط الكلمة امل  :(Minus 2)  2انقص   •
يف مشاركة األخبار السلبية والسيئة عن املنتج والعالمة التجارية، مما يؤدي إىل نقص كبري يف مبيعات املنتج، فان 

الة قد يشبه صب حماولة االعتماد على التسويق االقناعي من قبل املؤسسة إلضعاف قوة الكلمة السلبية يف هذه احل
 الزيت على النار؛ 

يتم   :(Minus 1)  1انقص   • املستهلكني بشكل واضح وعفوي، حيث  املنطوقة بني  الكلمة  تداول  يتم  هنا ال 
احلديث السليب عن املنتج والعالمة التجارية إال إذا مت سؤاهلم عن هذا املنتج أو العالمة التجارية فيقوم املستهلكني 

املكثف والتسويق بتقدمي جتارهبم وخرباهت للمؤسسة هنا االعتماد على االعالن  فيمكن  السلبية بشكل نسيب،  م 
 االقناعي لتصحيح مسار الكلمة املنطوقة رغم أن حظ جناح هذه التقنيات ضعيف؛ 

 (Level 0)  0مستوى الصفر  اثنيا:  

التجارية، حيث يستخدم املنتج بشكل عادي فاملستهلك هنا ميكن اعتبار موقفه حيادي اجتاه املنتج والعالمة  
وال يقدم اراءه وال جتربته مع االخرين عنه بشكل عفوي إال إذا مت سؤاله عنه فيخربهم إما ابإلجياب أو ابلسلب، وهنا 
 تكون حماولة جعل املنتج واسع القبول بني أوساط املستهلكني عملية مكلفةـ فأغلب املنتجات تكون يف هذا املستوى؛ 

 املستوايت املوجبة للكلمة املنطوقة ا:  اثلث

كما تنقسم أيضا املستوايت املوجبة للكلمة املنطوقة إىل أربع مستوايت موجبة من زائد واحد إىل غاية زائد أربعة، 
 حيث يكون احلديث هنا بني املستهلكني عن مدى سعادهتم وارتياحهم نتيجة استعماهلم للمنتج والعالمة التجارية 

ال يتحدث املستهلكني عن املنتج أو العالمة التجارية بشكل مستمر وعفوي إال اذا مت سؤاهلم :  (Plus 1)  1زائد   •
املنتج وإمكانية  عن أراءهم وجتارهبم، فيقومون بسرد األحاديث اجلميلة ونقل املعلومات اجليدة والصحيحة عن 

الكل أن حيفز  االقناعي  للتسويق  ميكن  املستوى  هذا  عليه، ويف  إىل االعتماد  للوصول ابملستهلكني  املنطوقة  مة 
 (؛ 3املستوى الثاين )زائد  
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: يف هذا املستوى وعند سؤال املستهلكني عن املنتج أو العالمة التجارية يبدون ذهوهلم وانبهارهم  (Plus 2)  2زائد   •
املستهلكني على نشر املعلومات من مدى كفاءة أدائه وروعته، فما حتتاجه املؤسسة هنا هو وسائل فعالة لتحفيز 

 واألحاديث اجليدة عن املنتج دون اللجوء إىل األساليب االقناعية اليت غالبا ما تكون غري فعالة ومرتفعة التكلفة؛ 
يف هذا املستوى يبذل املستهلكني قصارى جهدهم إلقناع االخرين ابالستخدام املنتج ومثال   :(Plus 3)  3زائد   •

ملستهلكون ابألفالم اجلديدة، املطاعم الفاخرة أو األزايء اجلديدة فهمهم الوحيد هو كيفية على ذلك عندما ينبهر ا
اقناع حميطهم بتجربة ما من جتربته من قبلهم، كما يتم التأكيد هنا أيضا على توفري وسائل التواصل الفعالة لزايدة 

 استجابة املستهلكني احملتملني وتوسيع األعمال؛ 

ا يصل املنتج أو العالمة التجارية ملستوى الدعاية اجملانية الضخمة من قبل املستهلكني احلاليني هن  :(Plus 4)  4زائد  
هلا، حيث يتم احلديث عن املنتج ابستمرار ودون انقطاع ابألشياء اجلميلة واالنبهار الشديد أبدائه وجتاوزه للتوقعات مما 

عض احلاالت إىل خيبة أمل نتيجة التضخيم الكبري ألدائه الة سعادة غامرة وذهول، األمر الذي قد يؤدي يف ب ح خيلق  
مقارنة مع توقعات املستهلكني ولذلك جيب على املؤسسة لتفادي هذه اخليبات اليت قد تضر املنتج والعالمة إىل إدارة 

 توقعات املستهلكني. 

 واجلدول املوايل يلخص مستوايت الكلمة املنطوقة كما يلي: 

 مستوايت الكلمة املنطوقة واالسرتاتيجيات املتبعة لكل مستوى. (:  3.3اجلدول رقم)

من   اخلصائص  املستوى  اتباعها  املمكن  االسرتاتيجيات 
 قبل العالمة 

 
 
 
 
 

 املستوى السالب 

  4انقص  
(Minus 4) 

من   وحتذير كبري  العالمة  اجتاه  انزعاج كبري 
التعامل معها ممكن أن يصل حلد الفضيحة  

هبا، كما   الكلمة  والتشهري  نشاط  يكون 
يصعب   وسريعة  بطريقة كبرية  هنا  السلبية 

 التحكم فيها 

السوق   من  العالمة  أو  املنتج  إخراج 
يهدأ   حىت  وذكية  صحيحة  بطريقة 
وإعادة   تصحيحه  ميكن  ما  وتصحيح 

 إطالقه بطريقة مدروسة.  

  3انقص  
(Minus 3) 

والسابقني   احلاليني  ملستهلكني  تواصل 
ابلكلمة السلبية مع بيئتهم سواء التقليدية أو  
اقناعهم   املستطاع  قدر  وحماولة  االلكرتونية 

 بعدم التعامل مع هذه العالمة  

الرتيث وتصحيح ما ميكن تصحيحه من  
مشاكل يف املنتج أو أي شيء له عالقة  
ابنزعاج املستهلكني مع عدم االعتماد  

ا سيزيد  على  ألنه  االقناعي  لتسويق 
 الطني بلة.  

  2انقص  
(Minus 2) 

رغم قلة نشاط الكلمة املنطوقة السلبية إال  
ولكن   بنشرها  يتوقفون  ال  املستهلكني  أن 

 بدرجة أخف عن السابق 

السلبية وقياس أتثرياهتا   اللكلمة  احتواء 
إعالنية   حلمالت  التحضري  أجل  من 

 . مكثفة
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  1انقص  
(Minus 1) 

عفوي   بشكل  السلبية  الكلمة  نشر  يتم  ال 
 وواضح إال عند تواجد حافز   

 اإلعالن املكثف؛ 
 التسويق اإلقناعي. 

يتم   0الصفر  املستهلك هنا يكون حيادي وعادة ال 
 تقدمي أراءه عن العالمة ومنتجاهتا 

مبحتلف   الرتوجيية  االسرتاتيجيات 
 أنواعها؛ 

 تسويق الكلمة املنطوقة. 
 
 
 
 

 املوجباملستوى  

ال يتم نشر الكلمة اإلجيابية بشكل عفوي   (Plus 1) 1زائد 
 إال عند وجود حافز ويف بيئة ضيقة 

 التسويق االقناعي؛ 
 املسابقات واهلداي؛ 

 تسويق الكلمة املنطوقة. 
حافز   (Plus 2) 2زائد  بوجود  يكون  اإلجيابية  الكلمة  نشر 

 ولكن يشكل كبري وعلى حيز أكرب 
 واهلدااي؛ املسابقات  

 تسويق الكلمة املنطوقة. 
 . تنويع من الوسائل االتصالية الفعالة  يتم نشر الكلمة اإلجيابية بشكل كبري وسريع   (Plus 3) 3زائد 
اجملانية   (Plus 4) 4زائد  الدعاية  مستوى  اعتباره  ميكن  هنا 

الضخمة واليت ختلق نوع من الذهول، عدم  
 الوعي والسعادة الغامرة 

وذلك   املستهلكني  توقعات  إدارة 
 . لتفادي اخليبة اليت قد تضر العالمة 

 .(Silverman, 2001)املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على 

 .والعوامل املؤثرة على نشرها  أمهية الكلمة املنطوقة املطلب الثالث:  
بحت من الوسائل االتصالية األكثر صاحلايل وأفالكلمة املنطوقة تطورت بشكل رهيب يف وقتنا  كما تطرقنا سابقا  

مصداقية ابلنسبة للمستهلكني واألكثر أتثريا على سلوكياهتم الشرائية حسب العديد من الدراسات السابقة، إضافة إىل 
العوامل على  العديد من  التجارية سواء اباجياب أو السلب، حيث تسهم  أتثرياهتا الكبرية على منتجات والعالمات 

ها ونشرها، وسنتطرق يف هذا املطلب ألمهية الكلمة املنطوقة من جانب املستهلكني واملؤسسة وإىل أهم العوامل حتفيز 
 اليت تساعد على حتفيزها ونشرها. 

 . الفرع األول: أمهية الكلمة املنطوقة
املنتجات والعالمات التجارية  عن  عالن اإلرتويج و البه يف عمليات  ة دورا مهما ال يستهانتلعب الكلمة املنطوق

منذ منتصف القرن املاضي، وتبلورت هذه األمهية مع مرور الوقت وذلك للتطورات اهلائلة يف جمال االتصال والتواصل  
أكدت بني األشخاص وهلذا زادت أمهية الكلمة املنطوقة يف العديد من اجملاالت املتعلقة ابملؤسسة واملستهلك، ولقد  

مصدر خارجي مهم للمعلومات   ابعتبارهاوقة  ر الكبري الذي تلعبه الكلمة املنطعلى الدو   (Cable & Turban)مؤسسة  
تستمد أمهيتها وقوهتا من الكلمة املنطوقة  ، ف(Uen et al, 2011, P. 241)  وال ختضع للسيطرة الكلية من قبل املؤسسة

أمهيتها   ميكن تلخيص عن املؤسسة، عفوية وتلقائية، و تقلة  سأهنا ذات مصداقية وموثوقة بني املستهلكني وذلك لكوهنا م
 : يلي  فيما  
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 . أمهية الكلمة املنطوقة ابلنسبة للمستهلك .1
من خالل البحث عن   وللكلمة املنطوقة أمهية كبرية عند املستهلكني يف قراراهتم الشرائية سواء قبل عملية الشراء
هم لتجربتهم وخرباهتم مع املعلومات من مصادر خمتلفة وتقييم البدائل املتاحة أو أثناء الشراء أو بعده من خالل مشاركت

 ، وميكننا حصر أمهية الكلمة املنطوقة ابلنسبة للمستهلكني يف: االخرين

كما تعترب من أهم مصادر االتصال بني املستهلكني وكمصدر مهم للمعلومات أثناء اختاذ   مصدر مهم لالتصال: •
 ؛(Rakic et al, 2018)القرارات الشرائية  

املنتجات   توفري اجلهد والوقت:  • املعلومات عن  الوقت الكايف لعملية استيعاب مجيع  لديهم  فاملستهلكني ليس 
فتصبح الكلمة املنطوقة هنا وسيلة ضرورية لتوفري الوقت حيث أنه من   والعالمات التجارية وفرزها ومن مث تقييمها،

األسهل بكثري السماح لألخرين بتصفح املعلومات، تنقيحها، تقييمها عنا مث تقدمي أهم ولب هذه املعلومات، 
ة منها ونتيجة لذلك سيزداد االعتماد على الكلمة املنطوقة الخرتاق فوضى املعلومات واحلصول على األكثر أمهي

 ,Silverman, 2001)واألكثر جاذبية إضافة إىل االستفادة من التجارب السابقة للمستهلكني االخرين واخلرباء  

P. 9)؛ 
فالكلمة املنطوقة أساس التواصل، ومت االعرتاف   مصدر موثوق للمعلومات حول املنتجات والعالمات التجارية: •

حيث تعترب املصدر األكثر ثقة ابلنسبة لألفراد للحصول ،  (Uen et al, 2011)كمصدر مهم وموثوق للمعلومات    اهب
على معلومات عن املنتج والعالمة التجارية، فيمكن لفرد واحد التأثري على أعداد كبرية من املستهلكني من خالل 

 Ruvlo)ي  جمموعة متنوعة من الوسائل سواء وجها لوجه أو عرب اهلاتف أو من خالل مواقع التواصل االجتماع

et al, 2020) ؛ 

كما أظهرت بعض الدراسات أن املستهلك عند اختاذه لقراراته الشرائية يعتمد على   ختفيض املخاطر الشرائية: •
الكلمة املنطوقة بشكل كبري عندما تكون له خربة قليلة مع فئة املنتج الذي يسعى للحصول عليه أو عند وجود 

كما تعمل على تسريع عملية الشراء ونشر املعلومات وتقلل   ؛(Bruyn et al, 2008)خماطر عالية عند اختاذ القرار  
املنطوقة وسيلة جد مهمة للحد من   ؛(Naylor et al, 2000, P. 27)من املخاطر املصاحب للشراء   فالكلمة 

 . (Mohr, 2007, P. 396)املخاطر خصوصا يف القرارات الشرائية اليت تتسم بعدم اليقني 
املدخالت الرئيسية اليت يعتمد أحد  كتعترب الكلمة املنطوقة  تسهل وتسرع من القرارات الشرائية للمستهلكني:   •

أهم مكوانت القرار ، فهي من  (Burnham et al, 2018, P. 369)لشرائية  عليها املستهلكون عند اختاذ القرارات ا
تعمل على إيصال املعلومات اجليدة واملهمة للمستهلكني احملتملني   حيث،  (Hossain et al, 2017, P. 39)الشرائي  

يف الوقت املناسب واملكان املناسب، كما تعمل على تذليل املخاطر الشرائية املصاحبة للقرارات الشرائية مما جيعل 
  ؛(Silverman, 2001, P. 19)املستهلكني يف وضعية مرحية وسهلة عند اختاذ القرار  

حيث تلعب الكلمة املنطوقة دورا مهما يف تشكيل مواقف وسلوكيات   ات الشرائية للمستهلكني: ترشيد القرار  •
 ,Lim et al, 2014)املستهلكني اجتاه املنتجات والعالمات التجارية األمر الذي جيعل املستهلك يتخذ قرار جيدا  

P. 42). 
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 . الكلمة املنطوقة ابلنسبة للمؤسسةأمهية   .2
وما ابملؤسسات    ةالكبري   فائدهتا فاهتمام الباحثني ومديري التسويق والعالمات التجارية ابلكلمة املنطوقة انبع عن  

، وميكننا حصر أمهيتها ابلنسبة للمؤسسة وعالمتها التجارية فيما ميكن أن تقدمه إلجناح اسرتاتيجياهتا وأهدافها بفاعلية
 يلي:

 أتكيد أمهية دور الكلمة املنطوقة وأتثريها على املنتجات اجلديدة، حيث مت  تساهم يف جناح املنتجات اجلديدة: •
انتشاره  املنطوقة اإلجيابية أو أتخري واحلد من  إبمكاهنا احداث فرق كبري للمنتج اجلديد سواء إبجناحه ابلكلمة 

للكلمة املنطوقة على املنتجات ن التأثري الكبري  ويرجح الباحثو   ، (Gil-Or, 2010, P. 9)وجناحه ابلكلمة السلبية  
والذي يعتقد أن ال   اجلديدة للثقة اليت يضعها املستهلكني احملتملني يف تقييمات املنتجات للمستهلكني احلاليني 

كما تعترب الكلمة املنطوقة ،  (Kawakami et al, 2013, P. 1)مصلحة مالية هلم للرتويج هلذه املنتجات اجلديدة  
 ؛(Verkijika et al, 2019)ية للمنتجات اجلديدة وللحصول على مستهلكني جدد  اسرتاتيجية تروجيية قو 

فالكلمة املنطوقة اإلجيابية تعترب وسيلة تروجيية فعالة وغري مكلفة ابلنسبة للمؤسسة   متنح ميزة تنافسية للمؤسسة:  •
 Naylor et)ملستهلكني  فهي تقوم على عالقات شخصية متينة مما جيعلها أكثر فاعلية يف توصيل املعلومات بني ا

al, 2000) ؛ 
ابعتبار أن الكلمة املنطوقة أثبتت علوها على الوسائل الرتوجيية االخرى يف السنوات   ختفيض تكاليف الرتويج:  •

أنه أهم مصدر  الدراسات كشفت  اليت أجريت عليها، فحسب أحد  الدراسات  العديد من  األخرية وذلك يف 
أصدقاء وجريان للمعلومات اليت يعتمد عليها املستهلك تتمثل يف االستشارات والتوصيات االجتماعية من عائلة،  

مقارنة ابلوسائل االتصالية األخرى وهو ما يؤكد أمهتها الكبرية يف الرتويج مما جيعل املؤسسة تعتمد   %67بنسبة  
، كما تعترب الكلمة (Norbert, 2010)عليها وتقلل من بعض الوسائل االتصالية األخرى ذات التكاليف املرتفعة  

ني الراضني عن العالمة التجارية وسيلة إعالنية متحركة للمؤسسة، مما تشجع املنطوقة اإلجيابية الصادرة من املستهلك
 ؛ (Lovelock et al, 2002)على خفض التكاليف االعالنية جلذب مستهلكني جدد  

فاحملاداثت والتوصيات عن املنتجات هلا أتثري كبري على مبيعات املؤسسة فعلى سبيل تعظيم مبيعات املؤسسة:   •
من مبيعاهتا للمنتجات االستهالكية يف الوالايت   %67فان    (McKinsey & Co)املثال يف دراسة على مؤسسة 

  ؛ (Karlíček et al, 2010)تعتمد على الكلمة املنطوقة    املتحدة األمريكية
فتعترب الكلمة املنطوقة من وجهة نظر املؤسسة   ني إىل وكالء مبيعات وسفراء للعالمة التجارية:حتويل املستهلك •

عبارة عن وسيلة لتحويل املستهلكني احلالني إىل وكالء مبيعات يسامهون يف الرتويج ملنتجات املؤسسة والرفع من 
 ,Duan et al)لكلمة املنطوقة وهي دواليك  مبيعاهتا، وتؤدي زايدة املبيعات إىل حتفيز املستهلكني على التواصل اب

2008, P. 1) 
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فالكلمة املنطوقة تعترب من أهم الوسائل أتثريا على قرارات وادراكات خلق صورة ذهنية قوية يف أذهان املستهلكني:   •
املستهلكني احملتملني للمنتجات والعالمات التجارية، فهي تسهم بشكل كبري يف تسهيل وتذكر املعلومات عن 

 ؛(Ahmed et al, 2014)العالمات واسرتجاعها مما يرسخها بشكل جيد يف أذهان املستهلكني  
أكدت العديد من الدراسات أن أتثري الكلمة املنطوقة على العالمات :  قيمة العالمة التجاريةتوسيع وتعظيم   •

التجارية  عالماهتا  على  اإلجيابية  املنطوقة  الكلمة  حتفيز  على  املؤسسات  تعمل  لذلك  للغاية،  قوي  التجارية 
(Karlíček et al, 2010) ،زايدة الوعي ابلعالمة من خالل   تعمل على الكلمة املنطوقة    ويكمن هذا التأثري يف أن

أن املستهلكني الذين   الدراسات العديد من    يد كإضافة إىل أت ،  (Kiss et al, 2008)نشر ومشاركة املعلومات عنها  
يثقون فيها ويصبح هلم والء هلا مما جيعلهم يشاركون هذه اخلصائص للعالمة مع  العالمة  هلم جتارب جيدة مع 

 . (Naylor et al, 2000)املستهلكني االخرين  

 والشكل املوايل يوضح ويلخص أمهية الكلمة املنطوقة ابلنسبة للمستهلكني واملؤسسة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: أمهية الكلمة املنطوقة. 2.3شكل رقم )
 . باحثاملصدر: من اعداد ال

وجيادل بعض الباحثني أن مستقبل التسويق سيكون خاليا إىل حد كبري من اإلعالانت والوسائل الرتوجيية التقليدية 
املنطوقة وهتيمن لتصبح أهم وسيلة تروجيية   الكلمة  العديد من (Ruvlo et al, 2020)حيث ستسيطر  ، حيث تشري 

الدراسات أن الكلمة املنطوقة تتجاوز بشكل كبري اجلهود التسويقية للمؤسسة، فعلى سبيل املثال يف دراسة للباحثني 

ذهنية قوية لق صورة خت
 للعالمة

د القرارات ترش
 الشرائية

ض املخاطر ختف
 الشرائية

 مصدر موثوق للمعلومات

 مصدر مهم لالتصال

ع تسهل وتسر
 القرارات الشرائية

 توفري اجلهد والوقت

ض تكاليف الرتويجختف  

م قيمة العالمةتعظ  

عل من املستهلكني جت
 سفراء للعالمة

تنافسيةنح ميزة مت تساهم يف جناح  
 املنتجات اجلديدة

م مبيعات تعظ
 املؤسسة

 الكلمة املنطوقة

 أمهية الكلمة املنطوقة ابلنسبة للمؤسسة أمهية الكلمة املنطوقة ابلنسبة للمستهلك



 التأصيل النظري للكلمة املنطوقة                                                                                     لثالث الفصل ا
 

 

139 

(Hennig-Thurau, houston & Sridhar)   التسويقية لالستيديوهات حتقق السينما فوجدوا أن اجلهود  عن صناعة 
التذاكر يف عطلة هناية األسبوع فقط(، عكس الكلمة املنطوقة )من جناح قصري املدى )أي زايدة يف اير  ادات شباك 

نتائج  الطويل حسب  املدى  الرئيسي لإليرادات على  احملرك  تعترب  الفيلم( واليت  النقاد واملشاهدين عن جودة  أحكام 
  ،(Karlíček et al, 2010)الدراسة  

لـ   دراسة    (Karlíček et al, 2010)ووفقا  أثبتت  املستهلكني   (Villanueva, Yoo & Hamssens)فقد  أن 
املكتسبني من االتصاالت التسويقية للمؤسسة )اعالن، تنشيط املبيعات.. وغريها( قيمتهم املضافة للمؤسسة تكون 
على املدى القصري، عكس املستهلكني املكتسبني من الكلمة املنطوقة فقيمتهم املضافة تكون على املدى الطويل، كما 

املس للعالمة أن  املنطوقة ويصبحون سفراء  الكلمة  املزيد من  يولدون  املنطوقة  الكلمة  اكتساهبم من  مت  الذين  تهلكني 
يعود السبب وراء ذلك ألن املستهلكني قد و التجارية للمؤسسة مما ينتج عنه اكتساب مستهلكني جدد وهي دواليك،  

سسة حبرية وعن قناعة اتمة وذلك للثقة واملصداقية اليت املكتسبني عرب الكلمة املنطوقة يتبنون منتجات وعالمات املؤ 
قية للمؤسسة، حيث يشعرون هبا اجتاه مصدر الكلمة املنطوقة، عكس املستهلكني املكتسبني عرب االتصاالت التسوي

 ميكن أهنم اختاروا منتجات املؤسسة نتيجة ختفيضات سعرية هلا أو بطريقة مكرهة من قبل رجال البيع وغريها. 

 العوامل املؤثرة على نشر الكلمة املنطوقة ع الثاين:  الفر 
ابعتبار أن الكلمة املنطوقة تواصل غري رمسي بني شخصني أو أكثر، فهي عبارة عن تبادل اجتماعي يتطلب 

فنادرا ما يبدأ األفراد ابحملاداثت عن املنتجات والعالمات التجارية دون وجود فرصة ،  (WOM Opportunity)فرصة  
ال ميكن فهم حمفزات الكلمة و ،  (Burnham et al, 2018, P. 370)واليت يتم خلقها عن طريق حمفزات وعوامل مؤثرة  

مة التجارية، ولقد تطرقت العديد املنطوقة دون فهم السبب الرئيسي ملشاركة األشخاص يف مناقشات وحماداثت عن العال
من الدراسات اليت انقشت مفاهيم الكلمة املنطوقة أسباب وحمفزات اليت جتعل األشخاص واملستهلكني ينشرون الكلمة 

فمن خالل االطالع   فيما بينهم،  ويناقشوهنا  عن املنتجات والعالمات وغريها  املنطوقة من معلومات، توصيات، حتذيرات  
 : يلي  ما  سابقة سنحاول حصر أهم احملفزات اليت تؤثر على الكلمة املنطوقة، واليت تتمثل فيعلى الدراسات ال

  (sundram, Mitra & Webster)فحسب دراسة  .1

: يف النقاط التالية، وسنلخصها  مت تناول احملفزات اليت تؤثر على نشر الكلمة املنطوقة ببعديها اإلجيايب والسليب
(Sundram et al, 1998) 
 فاملستهلكون ينخرطون يف مشاركة ونشر الكلمة املنطوقة املوجبة بسبب:  اإلجيابية:حمفزات الكلمة املنطوقة  

 مشاركة املنتج: وذلك لتخفيض االاثرة الناجتة عن استخدامه؛ 

 االيثار: ويقصد هبا نية مساعدة االخرين يف اختاذ قرار شرائي مرضي؛ 

 الصورة الذهنية الذاتية بني األخرين من خالل ابراز أنفسهم كمتسوقني أذكياء. تعزيز الذات: تعزيز  
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 كما حدد الباحثون أربعة حمفزات لنشر الكلمة املنطوقة السلبية وتتمثل يف:   السلبية:حمفزات الكلمة املنطوقة  

 ة؛االنتقام: وذلك بنشر تعليقات سلبية عن املؤسسة املرتبطة ابلتجربة االستهالكية السلبي

االخرين  رفقة  التجارية  العالمة  مع  السلبية  لتجربتهم  املستهلكني  مشاركة  أن  ابعتبار  واإلحباط:  القلق  حالة  تقليل 
 والتحدث عنها من شأهنا أن تذلل من حالة القلق واإلحباط الكبري؛

 االيثار: من حالل حتذير االخرين من التعامل مع العالمة التجارية؛ 

اركة املستهلكني لتجربتهم السيئة مع العالمة التجارية يتوقعون نصائح وتوجيهات من قبل من خالل مشطلب املشورة:  
 االخرين حلل املشكلة اليت سببتها هذه التجربة السيئة.

شر يف ن  للبداإىل وجود ستة دوافع حمتملة    1999سنة    (Voyer)فقد أشار    (Ahmed et al, 2014)ووفقا لـ   .2
 :(Indivvidual Factors)الكلمة املنطوقة وتتعلق بعوامل ذاتية  

 اإليثار: ويقصد هبا الرغبة يف مساعدة املستهلكني املستقبلني للمعلومة يف اختاذ قرار شرائي مناسب وجيد؛ 

ذاتية أو ذهنية قد حيث يكون املرسل هم مصدر املعلومة اليت ميررها للمتلقني وذلك لتحقيق أهداف لعب دور فعال:  
 تكون مرتبطة ابلرسالة أو بتحسني حالته املزاجية أو حالة املتلقني؛ 

حيث يقوم الفرد بنشر املعلومات عن جتابه مع املنتجات والعالمات التجارية إلسقاط فشله أو حالة الدفاع عن الذات:  
 عينة؛ اإلحباط لديه وعدم الرضى من نفسه عند االخرين أو على عالمات ومنتجات م

 فكلما زاد الفرد ابالهتمام ابملنتج والعالمة التجارية كلما زاد أن يبدأ ابالتصال مبن حوله؛ االهتمام:  

 فهناك احتمال ان تنتج االتصاالت عندما يكون هناك مسعى لفهم شيء ما؛ أتسيس الوضوح املعريف:  

عالمة جتارية ما يسعى دائما إىل جعل بيئته وحميطه تقليل التنافر املعريف: عندما يكون املستهلك له نفور من منتج أو  
 متنافر هلذا املنتج أو العالمة التجارية وبشكل نشط. 

 هي:  كلمة املنطوقةجع املستهلكني على نشر الاليت تش  فان احملفزات  (Bruyn et al, 2008)وحسب دراسة   .3

 الرضى أو عدم الرضى عن املنتجات والعالمات التجارية؛ 

 التجارب واخلربات اجليدة مع العالمات التجارية؛ 

 الرغبة يف مساعدة االخرين؛ 

 االلتزام مع العالمة التجارية؛

 جودة العالقة مع العالمة التجارية؛
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 الرغبة يف إظهار لألخرين أن الفرد على دراية بعالمات جتارية ومنتجات عديدة؛ 

 .ت، كوبوانت، نقاط وغريها(احلصول على حوافز ومكافئات )منتجات جمانية، خصوما 

أربعة حمفزات أساسية جلعل املستهلكني يعربون عن أراءهم عرب   (Hennig-Thurau et al, 2004)كما حدد   .4
 منصات االنرتنت، وتتمثل هذه احملفزات يف: 

 وهي رغبة الفرد ابلتواصل االجتماعي مع االخرين وحماولة التفرد؛ الرغبة يف التفاعل االجتماعي:

حيث تعترب عامل مهم يف نشر الكلمة املنطوقة، فالفرد عند حتفيزه مبنتجات جمانية، خصومات أو   احلوافز االقتصادية:
 غريها يعمل على نشر الكلمة املنطوقة عرب منصات التواصل االجتماعي؛ 

فنشر الكلمة املنطوقة من معلومات وجتارب عرب االنرتنت جيعل الفرد حمط اهتمام من قبل   :االهتمام من قبل االخرين
 االخرين؛

 وذلك من خالل شعورهم أبن هلم فائدة ودور يف قرارات االخرين مما يعزز قيمتهم الذاتية.  تعزيز القيمة الذاتية:

 م نشر الكلمة املنطوقة هي رغبتهعلى أن أكرب حمفز للمستهلكني يف  (Smith & Coyle)كما أكدت دراسة  
 تقدمي النصائح اجليدة جيعل املستهلكني يشعرون أبن هلم قيمة ودور فعال يف اجملتمع ف  ،ذو فائدة   وايف أن يكون  امللحة

(Smith et al, 2007)؛ 

احلوافز شخصية الفرد، التواصل االجتماعي والرغبة يف مساعدة االخرين من أهم    (Lau et al, 2001)كما رجح  
ن األفراد ذوي القيم االجتماعية األعلى سيكون لديهم فإ  (Holbrook’s)حسب  ، و اليت حتفز على نشر الكلمة املنطوقة

 . (Ferguson et al, 2009)ميل أكرب لنشر والتواصل عن طريق الكلمة املنطوقة  

ذهب   حني  أن    (Ruvlo)يف  أتكيد  خالل  من  ذلك  من  أبعد  إىل  وغطرستهوزمالئه  املستهلك   تعجرف 
(Consumer Arrogance)    من أهم وأكثر املؤثرات اليت تثري وحتفز املستهلك على تواصله ابلكلمة املنطوقة مع   عتربي

اجلانب  املستهلك جانبني  تعجرف  فيتضمن  وفعالة،  مهمة  مميزة،  بطريقة  العمل  وزمالء يف  بيئته من أصدقاء، عائلة 
خارجي يكون يف السياق   الداخلي والذي يشعره فيه املستهلك بغرور وعلو من خالل تفوقه على االخرين وجانب
 ,Ruvlo et al)ما  جتارية االجتماعي من خالل تواصله وعرضه لتفوقه وافتخاره على األخرين نتيجة الستعماله عالمة

2020) 

لغرض الرتفيه والتسلية، فليست كل حماداثت كما ال ميكن امهال أن األشخاص أيضا ينشرون الكلمة املنطوقة  
التوصيات والتحذيرات عن العالمات التجارية، بل تشمل أيضا املناقشات والدردشات عن الكلمة املنطوقة ترتكز على  

 Karlíček)األنشطة التسويقية ملؤسسات، االحداث املضحكة واحملرجة واليت ترتبط بشكل أو ابخر ابلعالمات التجارية  

et al, 2010) . 
 لخص أهم حمفزات الكلمة املنطوقة ( ي4.3رقم ) واجلدول  
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 (: أهم حمفزات الكلمة املنطوقة. 4.3اجلدول رقم )

 نطوقة حمفزات نشر الكلمة امل الدراسة 
 & sundram, Mitra)دراسة  

Webster) 
 يف  تتمثل  اإلجيابية: حمفزات الكلمة املنطوقة  

 . تعزيز الذات ؛ رااليثا  ؛ مشاركة املنتج
 وتتمثل يف:  السلبية: حمفزات الكلمة املنطوقة  

 .طلب املشورة ؛ االيثار ؛تقليل حالة القلق واإلحباط ؛ االنتقام
تقليل    ؛ أتسيس الوضوح املعريف   ؛ االهتمام   ؛ الدفاع عن الذات  ؛ لعب دور فعال   ؛ اإليثار  (Voyer)دراسة 

 . التنافر املعريف 
التجارب واخلربات اجليدة مع    الرضى أو عدم الرضى عن املنتجات والعالمات التجارية؛ وزمالءه  (Bruyn)  دراسة

التجارية؛ االخرين؛   العالمات  التجارية؛  الرغبة يف مساعدة  العالمة  جودة    االلتزام مع 
التجارية؛  العالمة  الفرد على دراية بعالمات    العالقة مع  أن  إظهار لألخرين  الرغبة يف 

 . احلصول على حوافز ومكافئات جتارية ومنتجات عديدة؛ 
االجتماعي  وزمالءه  (Hennig-Thurau)دراسة  التفاعل  االقتصادية ،  الرغبة يف  االخرين ،  احلوافز  قبل  من  تعزيز  ،  االهتمام 

 . القيمة الذاتية
 . فائدة ذو  يف أن بكونوا  ةرغب ال (Smith & Coyle)دراسة 
 . الغطرسة والتعجرف  ه ءوزمال  (Ruvlo)دراسة 
 الرتفيه، التسلية، السخرية.  وزمالءه (Karlíček)دراسة 

 املصدر: من إعداد الباحث ابإلعتماد على الدراسات السابقة.

ذه الدراسات السابقة اليت تطرقت للعوامل واملؤثرات اليت تساهم وحتفز على نشر الكلمة املنطوقة، حيث ووفقا هل
 (De Bruyn et al, 2008)يف ثالثة تيارات رئيسية كما يلي:   ها تلخيص  أيضا   ميكننا

ت حول املنتجات والعالمات ويركز هذا التيار على األسباب اليت جتعل املستهلكني ينشرون املعلوما  التيار األول:   
السابقة يف هذا التيار العديد من احملفزات اليت   التجارية اليت جربوها ويشاركوهنا مع االخرين، ولقد حددت الدراسات

 جتعل املستهلكني ينشرون الكلمة املنطوقة نذكر منها:

تطرقت إىل هذا احلافز   ومن أهم الدراسات اليت  :الرضى أو عدم الرضى عن املنتجات والعالمات التجارية •
، (Maxhan et al 2002)، دراسة  (Richins 1983)، دراسة  (Yale 1987)، دراسة  (Dichter 1966)دراسة  
 ؛(Bowman et al 2001)دراسة  

 ؛ (Dick & Basu 1994)ومن أهم الدراسات اليت تطرقت إىل هذا احلافز دراسة  :االلتزام اجتاه املؤسسة •
 ؛(Wangenhien et al 2004)ومن أهم الدراسات اليت تطرقت إىل هذا احلافز دراسة    : طول العالقة مع املؤسسة •
 . (Bone 1992)دراسة  ومن أهم الدراسات اليت تطرقت إىل هذا احلافز    : حداثة املنتج •
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لالتصال ابلكلمة اليت حتفز املستهلكني  وهتدف الدراسات اليت تقع ضمن هذا التيار إىل فهم السلوكيات    التيار الثاين:
املعلومات والتوصيات اليت هذه  ة واعتمادهم عن  الشرائي  اتعن املعلومات من أجل اختاذ القرار   حبثهم  املنطوقة من خالل

تقدم من االخرين أكثر من املصادر األخرى )إعالانت وغريها(، فاملستهلكون األكثر عرضة للحصول على املعلومات 
 واراء االخرين يتمثلون يف: 

حيث يعترب هذا النوع من املستهلكني األكثر   يف فئات املنتجات املراد شرائها:  املستهلكون ذو اخلربة القليلة  •
اتصاال ابلكلمة املنطوقة وحتفيزا هلا من أجل احلصول على كم هائل من املعلومات عن املنتجات والعالمات اليت 
ال ميتلكون خربة معها، وذلك ألجل اختاذ قرارات شرائية جيدة، ومن أهم الدراسات اليت تطرقت إىل هذا احلافز 

 ؛(Bansal et al 2000)ودراسة   (Gilly et al 1998)، دراسة (Furs & Punj 1984)جند دراسة  
كما يعترب هذا النوع أيضا من املستهلكني األكثر حتفيزا   املستهلكون املنخرطون بعمق يف القرارات الشرائية: •

مرارا وتكرارا ومن لالتصال ابلكلمة املنطوقة من خالل طبيعتهم اليت جتعلهم يراجعون املعلومات عن املنتجات  
 .من أهم الدراسات اليت تطرقت إىل هذا احلافز (Beatty et al 1987)وتعترب دراسة    ، مصادر خمتلفة

وتبحث الدراسات اليت تنتمي إل هذا التيار لإلجابة على التساؤل الذي جيعل املصادر الشخصية للكلمة   التيار الثالث:
 املصادر الشخصية فيما يلي: املنطوقة أكثر أتثريا وحتفيزا هلا من غريها، ولقد حدد الباحثون 

فخربة مصدر الكلمة املنطوقة وجتربته الكبرية مع املنتجات العالمات التجارية اليت يشارك معلوماهتا   خربة املصدر:  •
االخرين الباحثني عن املعلومات ومن أهم الدراسات اليت تطرقت إىل هذا   جتعله أكثر أتثريا واستجابة للمستهلكني

 ؛ (Bansal & Voyer 2000)ودراسة   (Gilly et al 1998) احلافز جند دراسة
فتشابه مقدم املعلومات ومستقبلها من حيث الطبقة االجتماعية وتقارب السين بينهم عرب أي   التشابه الدميغرايف: •

 Brown)، ومن أهم الدراسات اليت تطرقت إىل هذا احلافز جند دراسة  وسيلة اتصال كانت جيعله أكثر حتفيزا وأتثريا

& Reingen 1987)؛ 
من املستهلكني   بني املصدر الشخصي للكلمة املنطوقة ومستقبليها  ويلعب التقارب االدراكي   االدراكي: التقارب   •

دورا مهما يف زايدة أتثري هذه املصادر الشخصية على املصادر األخرى وزايدة حتفيز نشر وتداول الكلمة   أيضا
 .رقت هلذا احلافزمن أهم لدراسات اليت تط (Gilly et al 1998)، وتعترب دراسة  املنطوقة

 املبحث الثاين: املفاهيم املرتبطة ابلكلمة املنطوقة 
مما حث  مع تطور مفاهيم الكلمة املنطوقة وتبلورها مع مرور الوقت نتيجة أمهيتها الكبرية للعالمات التجارية،

التكنولوجي و   االقتصادي   التطور   ضافة إىل إالباحثني على التعمق فيها ودراستها من خمتلف اجلوانب ويف جماالت عديدة،  
االتصال   القريبة منها واليت    ،واالنرتنتاهلائل يف وسائل  العديد من املصطلحات واملفاهيم  تبلورت وانتشرت  ظهرت 

املؤسسات مثل الكلمة املنطوقة االلكرتونية، تسويق الكلمة املنطوقة، التسويق يري  مد استعماالهتا أيضا من قبل الباحثني و 
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الفريوسي وغريها، وعليه سنتناول يف هذا املبحث أهم املفاهيم املرتبطة ابلكلمة املنطوقة وحتديد أهم الفروقات بينها وبني 
 الكلمة املنطوقة. 

 (Electronic Word-of-Mouth)املنطوقة االلكرتونية    الكلمةاملطلب األول:  
إضافة إىل االنتشار الرهيب مع التقدم التكنولوجي اهلائل وما قدمه من قفزة نوعية يف وسائل االتصال واالعالم،  

لبحث ، خصوصا فيما خيص التسوق عرب االنرتنت واالستخدامات االنرتنت يف احلياة اليومية لألفراد ويف خمتلف اجملاالت
ومع هذا   عن املعلومات واآلراء عن املنتجات والعالمات التجارية الختيار البدائل املناسبة اليت تشبع حاجاهتم بفاعلية،

التطور الذي شهدته الوسائل التكنولوجية ووسائل االعالم واالتصال أخذت الكلمة املنطوقة منعطفا قواي هي األخرى 
 (E-WOM)ابلرمز    ة واملختصر   (Electronic Word Of Mouth)ملنطوقة االلكرتونية  لتواكبه وتصبح الكرتونية، فالكلمة ا

ابستخدام االنرتنت، مواقع التواصل االجتماعي ومواقع التجارة   (WOM)تشري لشكل من أشكال الكلمة املنطوقة  
إجياد مفهوم للكلمة املنطوقة   املسوقني ومديري العالمات التجارية  الزماألمر الذي  ،  (Dwyer, 2007)االلكرتونية وغريها  

خالل عمليات االتصال عرب تصال املباشر بني املرسل واملستقبل وإمنا يتماشى مع ها التطور من  الذي يتعدى عملية اال
وسائل تكنولوجية وترك انطباعات الكرتونية حول عالمات ومنتجات املؤسسات عرب االنرتنت وعلى منصات ومواقع 

 .التواصل االجتماعي وهذا ما يتمثل يف الكلمة املنطوقة االلكرتونية

 تعريف الكلمة املنطوقة االلكرتونية الفرع األول:  
يف عصران احلايل وسيلة مهمة للغاية يف التأثري على مواقف وسلوكيات املستهلكني سواء  أصبحت الكلمة املنطوقة  

 Zhang)، فتعترب أساس التفاعل بني األفراد  (Pandir et al, 2018)كانت متصلة ابألنرتنت أو غري متصلة ابألنرتنت  

et. al, 2010)  ، ولقد مت تعريفها على أهنا تعليقات، دردشات وتغريدات يبديها املستهلك احلايل أو احملتمل أو السابق
التعاليق  هلذه  وميكن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وخمتلف  االنرتنت  عر  ابلسلب  أو  ابإلجياب  سواء كان  للمؤسسة 

قبل مستخدمي شبك االنرتنت  والتغريدات االطالع عليها يف أي وقت وأي مكان من   ,Hennig et al, 2004)ة 

P.39)  ،  كما عرفها(Zhang, 2013)   على أهنا عبارة عن عملية تبادل للمعلومات بني عدد كبري من املستهلكني عن
 .املنتجات والعالمات التجارية عرب االنرتنت

بطبيعة األسئلة املطروحة   وغري لفظية تتحدد فاعليتها  ومت تعريفها أيضا على أهنا أداة اتصال تفاعلية تكون لفظية
من قبل متلقي املعلومة ومقدمها، إضافة إىل نوع وطبيعة املعلومات املقدمة، وأيضا إىل األسلوب االقناعي املستخدم 

أهنا قناة إضافة إىل  ،  (Ogut et al, 2012)سواء كان إجيايب أو سليب، بعدها يتم تداوهلا عرب مواقع التواصل االجتماعي 
للمستهلك حيث يكون املرسل مستقل عن السوق ونتيجة لكثرة تبادل بني األفراد للمعلومات عرب   اتصال تسويقية

البيئة االلكرتونية واليت تصل للعديد والعديد من املستهلكني املستهدفني تصبح هلذه املعلومات قيمة كبرية عند املؤسسة 
(Brown et al, 2011) . 

ميكننا تعريف الكلمة املنطوقة االلكرتونية على أهنا وسيلة اتصالية فعالة تسمح ومن خالل التعاريف السابقة  
للمستهلكني واألفراد على طرح أراءهم وجتارهبم مع العالمات التجارية سواء إجيابية كانت أو سلبية يف البيئة اإللكرتونية 
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ني احملتملني واملقبلني على التعامل مع عالمة عرب االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي، إضافة إىل أهنا تسمح للمستهلك
ما ابالطالع على كم هائل من هذه املعلومات اليت تنشر عرب تعاليق، تغريدات وتقييمات الكرتونية يف عملية حبثهم 

 وتقيمهم للبدائل املتاحة من أجل اختيار البديل األنسب. 
شكال مثل رسائل الربيد االلكرتوين، املراسالت الفورية بني ميكن أن تتخذ الكلمة املنطوقة االلكرتونية العديد من األ

التواصل   ومواقع  املراجعة  مواقع  الدردشة،  غرف  االخبار،  جمموعات  املدوانت،  الرمسية،  الصفحات  املستهلكني، 
 ، (Kim et al, 2014)االجتماعي  

 الفرق بني الكلمة املنطوقة والكلمة املنطوقة االلكرتونيةالفرع الثاين:  
الكلمة املنطوقة االلكرتونية كثريا عن مفهوم الكلمة املنطوقة التقليدية، فنقطة االختالف املهمة   ال خيتلف مفهوم

والبارزة تكمن يف الوسيلة حيث األوىل تعتمد على البيئة االلكرتونية من خالل االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 
واقع التجارة االلكرتونية يف حني تكون الكلمة ملنطوقة العادية وجها لوجه، إضافة إىل تقييمات العالمات والبائعني عرب م

حيث تتبلور مفاهيم الكلمة املنطوقة يف املواقع االلكرتونية واملواقع التجارة االلكرتونية أين ميكن للمستهلكني التعبري عن 
البائعني والعالمات التجارية أبرحيية وبكل عن املنتجات والعالمات املعروضة للبيع، إضافة إىل تقييم  هم بسهولة  ءارا

عرب  أيضا  االلكرتونية  املنطوقة  الكلمة  مفهوم  يتبلور  املواقع   شفافية، كما  هه  تتيح  أين  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لـ  فوفقا  تذكر،  قيود  أي  بدون  واخلريات  اآلراء  األفكار،  ومشاركة  التعليقات  الدردشة،  خاصية  للمستخدمني 

(Constantinides & Fountain)   فمنصات التواصل االجتماعي هي جمموعة من التطبيقات عرب االنرتنت مفتوحة
للمستخدمني  التسويقية  والقوة  املعرفة  اخلربات،  على  تعمل  حيث  املستخدم،  فيها  يتحكم  واليت  والتفاعلية  املصدر 

تد التطبيقات  هذه  أن  إىل  واالجتماعية، إضافة  التجارية  املعلومات  انشاء شبكات غري رمسية كمشاركة  عم خاصية 
للمستخدمني مما يسهل تدفق األفكار واملعرفة فيما بينهم وذلك عن طريق توليد احملتوى املعلومايت، نشره، مشاركته، 

 .(Karlíček et al, 2010)وتنقيحه بكفاءة 

 كما يلي:  ألهم الفروقات بينهما واجلدول التايل يلخصها 2014سنة  ، (Minazzi)ولقد تطرقت دراسة  

 الفرق بني الكلمة املنطوقة والكلمة املنطوقة االلكرتونية.   (:5.3)  م قجدول ر 

 الكلمة املنطوقة االلكرتونية  الكلمة املنطوقة التقليدية  
 طبيعة الرسالة 
 شكل الرسالة 

 الثبات واالستمرارية 
 التزامن 

 سهولة الوصول/ سرعة االنتشار 
 املصداقية 

 شفهية/خاصة 
 مباشرة 
 منخفض ثبات 
 متزامنة 

 منخفضة/منخفضة 
 مصدر املعلومات معروف 

 مكتوبة/عامة 
 غري مباشرة
 ثبات مرتفع 
 غري متزامنة 
 عالية/عالية 

 مصدر املعلومات غري معروف 
Source : Minazzi, R, The Digitization of Word-of-Mouth, Social Media Marketing in Tourism 

and Hospitality, 2014, P. 23. 
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فاجلانب األول الذي جيب مراعاته عند حماولة توضيح الفرق بني الكلمة املنطوقة التقليدية وااللكرتونية هي طبيعة 
وعامة يف  مكتوبة  تكون  بينما  أفراد حمدودين،  بني  التقليدية شفوية وخاصة  املنطوقة  الكلمة  تكون يف  واليت  الرسالة 

املنطوقة االلكرتونية غري مباشرة ألن املستهلكني ينشرون ، كما تعترب(Minazzi, 2014, P. 23)االلكرتونية   الكلمة   
خماطبتهم لشخص حمدد أو معروف، فيقومون بنشر تعليقات، تغريدات، صور، مقاطع   نانطباعاهتم على االنرتنت دو 

وذلك لعدم ضرورة فيديو حول جتارهبم واليت تظل قائمة ومستمرة يف املوقع فهي ال ختتفي بسهولة، كما أهنا غري متزامنة  
 . (Cheung et al, 2012)حدوث تفاعل بني املشرتك واملستقبل يف وقت واحد  

أما فيما خيص سهولة الوصول وسرعة انتشار الكلمة املنطوقة التقليدية فتكون منخفضة لرتددها بني جمموعات 
لوصول آلراء املستهلكني االخرين صغرية وبني أشخاص معروفني عكس البيئة االلكرتونية واليت ميكن ملالين األشخاص ا

، وما ينتج عنه من صعوبة حتديد مصداقية املعلومة يف البيئة االلكرتونية من قبل (Libai et al, 2010)دون عناء كبري  
 املستهلك املستقبل.

لذلك   االلكرتونية ذات مصادر متنوعة غالبيتها جمهولة،  املنطوقة  الكلمة  الكل توتعترب  اقناعا من  اقل  مة كون 
فقوة الكلمة املنطوقة التقليدية تستمد من مصدرها املعروف والذي يكون ، (Karlíček et al, 2010)املنطوقة التقليدية  

فنجد الرسائل األكثر تصديقا وجاذبية اليت يتم مساعها مباشرة ،  (Meuter et al, 2013)أكثر مصداقية وجدير ابلثقة  
، ويف هذاالصدد (Mohr, 2017, P. 396)شخاص الذين نعرفهم وحنرتمهم  من أشخاص اخرين )وجها لوجه(، ال سيما األ

 جيدر اإلشارة إال أن هذا ما خلق املؤثرين عرب منصات التواصل االجتماعي ابختالف جماالهتم.

 (Word-of-Mouth Marketing)  التسويق ابلكلمة املنطوقة املطلب الثاين:  
لقي مفهوم الكلمة املنطوقة يف السنوات األخرية اهتماما ابلغا من قبل املسوقني ومديري وكما تطرقنا سابقا فلقد  

التجارية التسويقية   العالمات  لالسرتاتيجيات  املنطوقة  الكلمة  مفهوم  يوفرها  اليت  واملزااي  األسباب  من  للعديد  وذلك 
 Gajendra et)، التأثري على القرارات الشرائية للمستهلكني  (Smith, Coyle, Lightfoot & Schott 2007)للعالمة 

al 2012; Michelle 2006; Soareset al 2012)  ،  للمعلومات  Allsop, Bassett, & Hoskins)مصدر موثوق 

2007; Soares et al 2012)  ،  وتغذية عكسية سريعة للمؤسسات(immediate feedback)  (Valck, Bruggen & 

Wierenga 2009)  ، ونظرا هلذه الفوائد واملزااي اليت توفرها الكلمة املنطوقة للمؤسسات والعالمات التجارية إضافة إىل
املستهلكني، أصبحت  الشديد على  والتنافس  العالمات  السعرية بني  املنافسة واحلروب  اشتداد  الصعبة من  الظروف 

 Yeoh et)  ة املنطوقة وادارهتا ابعتبارها أداة تسويقية أكثر فاعلية املؤسسات االن تسارع إىل االستثمار يف هذه الكلم

al, 2013, P. 197)  وهذا ما أصبح يسمى ابلتسويق الكلمة املنطوقة ،(Word Of Mouth Marketing)   واملختصرة
 (WOMM)ابلرمز  

 تعريف التسويق ابلكلمة املنطوقة الفرع األول:  
على أنه أي عمل جتاري يكسب من خالل توصية املستهلك،   (WOMM)يعرف التسويق عرب الكلمة املنطوقة  

ولكن مع التطورات التكنولوجية واالتصالية وتقنيات املشاركة بني األفراد أصبح يعين أكثر من ذلك بكثري، فالتسويق 
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، فتسويق الكلمة (Rakic, 2018)عي للعالمة التجارية  ابلكلمة املنطوقة يدور حول تسخري قوة الناس االتصالية لبناء و 
املنطوقة يعين أن املؤسسة تتخذ خطوات فعالة لتشجيع احلديث الشفهي اإلجيايب عنها وعن عالماهتا التجارية )مثل 

كون تقدمي مكافئات للمرسل( يف حني أن حمور الكلمة املنطوقة يف األساس ال مينح أي امتيازات أو مكافئات للمرسل في
 . (Kumar et al, 2016)احلديث الشفهي عفوي تلقائي  

صفحاهتم يف  من خالل البيئة االلكرتونية  أو  عرب البيئة التقليدية  كما يوفر املسوقون ومديري العالمات التجارية 
التعليق ومشاركة  أجل  للمستهلكني من  فرصا وجماال  للمؤسسة  االلكرتوين  املوقع  أو عرب  االجتماعي  التواصل  مواقع 

 .(Consiglio et al, 2018)املعلومات اإلجيابية لتجارهبم مع العالمة  

 أشكال وأدوات التسويق ابلكلمة املنطوقة الفرع الثاين:  
زاد االهتمام هبا وزاد الدراسات التسويقية يف   لكلمة املنطوقة يف السنوات األخريةمفهوم التسويق اب  مع تبلور

مديري العالمات التجارية، ومع زايدة هذا االهتمام والتطور الكبري لتأثريات هذا املفهوم مت و   املسوقني   من قبل   تبنيها
وذلك لتوجيه وهيكلة الكلمة املنطوقة بطريقة ختدم مصاحل وأهداف   (WOMMA)إنشاء مجعية تسويق الكلمة املنطوقة  

املؤسسات والعالمات التجارية حيث حيتوي هذا املفهوم ابلعديد من املصطلحات وتقنيات التسويق احلديثة اليت أحدثت 
، التسويق (Buzz Marketing)ومن أهم هذه التقنيات جند التسويق ابلضجيج  ضجة وتغيري جذري يف معادلة الرتويج  

كما   ، (Bajenaru, 2010)وغريها..   (Blogging Brand)، تدوين العالمات التجارية  (Viral Marketing)الفريوسي  
ميكن للمؤسسة أن تعتمد على قادة الرأي وسفراء العالمة التجارية الذين يقدمون توصيات للعالمة التجارية اخلاصة 

طريقة متزايدة يف وقتنا احلايل عر منصات التواصل االجتماعي وذلك عن ب  ينملؤثر ابابملؤسسة، كما يستخدم التسويق  
طريق استهداف األشخاص املشهورين والذين تتم متابعتهم بطريقة كبرية من قبل اجلمهور املستهدف حيث يكون هلم 

استخدام جمموعة ولكي ينجح التسويق ابلكلمة املنطوقة حيتاج إىل  ،  (Kumar et al, 2016)أتثري كبري على متابعيهم  
 واسعة ومتنوعة من هذه التقنيات اليت تساعد على نشر الكلمة املنطوقة. 

 والشكل التايل يوضح أهم أدوات تسويق الكلمة املنطوقة: 
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 . (: أهم أدوات التسويق ابلكلمة املنطوقة3.3)الشكل رقم  
 ابإلعتماد على الدراسات السايقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

فمن أهم األدوات واملفاهيم املستعملة يف تسويق الكلمة املنطوقة يف عصران احلايل جند التسويق الفريوسي، التسويق 
الطنان )الضجيج(، التسويق ابملؤثرين والتسويق اجملتمعي، حيث تعترب هذه املفاهيم من أهم املفاهيم املتعلقة بكيفية إدارة 

 لتخدم مصاحل العالمة التجارية.   الكلمة املنطوقة، إحتوائها وتوجيهها
 الفرق بني الكلمة املنطوقة وتسويق الكلمة املنطوقة الفرع الثالث:  

هناك جدل بني الباحثني حول ما إذا كانت الكلمة املنطوقة تتضمن توصية نشطة مؤثرة أو أهنا جمرد مناقشة بني 
وهنا يكمن االختالف ،  (Mazzarlo et al, 2007)ية ما  املرسل واملستقبل تكون إجيابية أو سلبية عن منتج أو عالمة جتار 

تعترب الكلمة املنطوقة عن مشاركة املستهلك ألي املنطوقة وتسويق الكلمة املنطوقة، حيث  واخللط بني مصطلح الكلمة  
أمر يراه مثري لالهتمام مع بيئته )أصدقاء، زمالء، عائلة وغريها(، وتكون كفعل طبيعي غري رمسي انبع من شخصه، ويتم  

جتماعي نقله للمعلومات عرب وسائل متعددة إما وجها لوجه أو عرب الربيد االلكرتوين، اهلاتف أو عرب مواقع التواصل اال
(Rakic et al, 2018)  ، كما تعترب الية ذاتية ميكن أن تتكرر من الناحية النظرية دون احلاجة إىل جهود إضافية أو حتفيز

، عكس تسويق الكلمة املنطوقة والذي يكون حمفز من قبل املؤسسة غري عفوي (Bajenaru, 2010)من قبل املؤسسة 
ا املؤسسة هي  أن  أيضا رمسي من خالل  املستهلكني  ويكون  بني  نشرها  ليتم  اإلجيابية  املنطوقة  الكلمة  هه  ليت ختلق 

 املستهدفني واحملتملني.
، أي أن وغالبية نشاطها حيدث خارج املؤسسة  ارج نفوذ املؤسسةلمة املنطوقة قوهتا من أهنا تقع خوتستمد الك

ل تصاعدي إما إجيااب خيدم مصاحل ملؤسسة على مسارها يكون ضعيف أو معدوم، حيث أن أتثرياهتا تكون بشكأتثري ا
فاملشكلة ابلنسبة للمؤسسة تكمن يف صعوبة السيطرة عليها، ويرجع   ، (Bajenaru, 2010)  املؤسسة أو سلبا يضر هبا 

فعل  رد  وأن  الثمن  مدفوع  املنطوقة غري  ابلكلمة  االتصال  أن  ابعتبار  للكلمة،  الناقل  الشخص  استقاللية  إىل  ذلك 
 ( 2008املستهلك حنوها يعتمد على اخلربة والتجربة الشخصية )الضمور،  

أن الكلمة إىل الفرق بني الكلمة املنطوقة وتسويق الكلمة املنطوقة، حيث اعترب  )صادق واخرون(    تطرق كما  
بني الطرفني أو أكثر سواء وجها لوجه أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي أو اهلاتف املنطوقة اتصال غري رمسي  

 تسويق الكلمة املنطوقة

 التسويق اجملتمعي التسويق ابلضجيج التسويق ابملؤثرين التسويق الفريوسي
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أو   توصيات إجيابية  التواصل إلعطاء  تتضمن  أو أي وسيلة أخرى  فهو النقال  املنطوقة  التسويق ابلكلمة  أما  سلبية، 
االستفادة القصوى من أثر وأمهية الكلمة املنطوقة على زايدة املبيعات وإعطاء الناس السبب لكي يتحدثوا عن املؤسسة 
 وجعل هذه احملاداثت فعالة وإجيابية لتشجيع املستهلكني للحديث عن املنتج والعالمة التجارية بشكل أكثر سهولة

ومن خالل الدراسات السابقة أعاله ميكننا تلخيص الفرق بني الكلمة املنطوقة ،  (57، ص.  2017واخرون،    )صادق
  وتسويق الكلمة املنطوقة يف اجلدول املوايل:

 (: الفرق بني الكلمة املنطوقة والتسويق ابلكلمة املنطوقة. 6.3)  جدول رقم 

 (WOMM)تسويق الكلمة املنطوقة  (WOM)الكلمة املنطوقة 
 حتدث بشكل طبيعي  -
 مشاركة املستهلك لشيء مثري لالهتمام مع البيئة احمليطة به   -
 املخرج  -
 تعترب حمتوى احملادثة )الرسالة(  -

 حتدث بتوجيه وأتثري من املؤسسة  -
 مشاركة املستهلك ملعلومات ومميزات املؤسسة مع البيئة احمليطة به  -
 املدخل -
 تعترب بداية احملادثة )الرسالة(  -

 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث من إعداد ال  : املصدر

 (Viral Marketing)  التسويق الفريوسياملطلب الثالث:  
التسويقية حداثة واليت شهدت تطورا رهيبا يف استعماالهتا من أكثر املفاهيم  التسويق الفريوسي والذي يصنف  

ي، حيث عملت تكنولوجيا االعالم عرب االنرتنت ومواقع التواصل االجتماع  من قبل املسوقني ومديري العالمات التجارية
لألفراد وطريقة التواصل بينهم، مما   االستهالكية   األمناط واالتصال إضافة إىل االنرتنت يف وقتنا احلايل تغريا يف أساسيات  

أدى إىل تطور يف العادات الشرائية هلم وعمليات حبثهم عن املعلومات والبدائل اليت تشبع حاجاهتم، األمر الذي قرهبم 
واملنتشرة بكثرة عرب االنرتنت، مما ساعد على انتشار مفهوم  متنوعةمن مصادر معلومات حيوية، صادقة،    أكثر فأكثر

 الفريوسي وتوسع استعماالته.   التسويق
 التسويق الفريوسي أحد أهم مفاهيم الكلمة املنطوقة والذي حظي ابهتمام كبري يف السنوات األخرية رب يعتحيث  

(Mason, 2008)  ، حيث ميكن اعتباره واالنرتنت  نتيجة التقدم اهلائل يف التكنولوجيا الرقمية  هذا املفهوم لقد تطور  و ،
فاإلنرتنت تعترب نوع مهم من مصادر الرتفيه،  ،  (Rakic et al, 2014)امتداد الكرتونيا مهما التصاالت الكلمة املنطوقة  

مما جيعلها   (Tolga, 2015)التواصل، املعلومات، نشر األخبار ومشاركة التجارب والتوصيات عن العالمات التجارية  
يف جمال مواقع   أيضا  التطور اهلائل  ومع شار الكلمة املنطوقة وتطبيق التسويق الفريوسي،  بيئة خصبة تساعد على انت

، فلقد أصبحت هذه املواقع التواصل االجتماعي واالستخدام الكبري هلا من قبل املاليني من األفراد عرب خمتلف بقاع العامل
لمة املنطوقة ونشر التسويق الفريوسي عربها، االجتماعية منصات جذابة للمؤسسات والعالمات التجارية لتحفيز الك

التسويق الفريوسي القوة و   (E-Wom)الكلمة املنطوقة االلكرتونية    (Rakic et al, 2014)  كل من الباحثني   حيث يعترب
 االتصالية بفاعلية.  حتقيق اسرتاتيجياهتا  يف عصران احلايل واليت تعتمدها املؤسسات يف الرئيسية ملواقع التواصل االجتماعي  
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( إىل أن التسويق الفريوسي هو أحد املصطلحات املستخدمة 18، ص.  2016كما أشار )صادق واخرون،  
يف عامل التسويق االلكرتوين واليت من املمكن أن يصادفك خالل تصفحك لبعض املواقع، وهو تعبري يستخدم لوصف 

الذي عادة ما   (Hotmail)سي اشتقت وارتبطت مع مؤسسة  التسويق الذي ينتشر كالفريوس، وعبارة التسويق الفريو 
 (Hotmail)تضيف االعالن ورابط موقعها يف أسفل كل بريد الكرتوين أرسل من قبل مستعمليه مما أدى لنمو مستعملي  

 بشكل كبري وسريع فقط ابستعمال هذه الطريقة من الكلمة املنطوقة. 

 نشأة التسويق الفريوسيالفرع األول:  
يف   1994سنة    (Douglas Rushroff)كتب عن التسويق الفريوسي كان من قبل الناقد اإلعالمي  أول من  

والذي أشار إىل أن الرسالة الرتوجيية اليت تصل إىل مستخدمي االنرتنت يكون أثرها أسرع بل   (Media Viral)كتابه  
، وابلتايل تنتقل الرسالة إىل أكرب عدد من املستخدمني وتدفع املستخدم إىل ارساهلا إىل غريه من املستخدمني إلقناعهم

أول  (Jeffrey Rayport)الباحث   يعتربيف حني (،24، ص. 2016بطريقة تشبه انتقال الفريوس )صادق واخرون، 
بعنوان فريوس   1996من خالل مقال نشر له سنة    (Viral Marketing)  من استعمل مصطلح التسويق الفريوسي

كل   أما من انحية التطبيق الفعلي هلذا املفهوم فيعترب،  (Rakic et al, 2015)  (The Virus Of Marketing)التسويق  
التسويقية    1997سنة    (Tim Draper & Steve Jurvetson)من   املفهوم لوصف االسرتاتيجية  أول من طبق هذا 

أسفل الرسائل اليت ترسل عربه إبضافة   اليت بدأت يف تقدمي عناوين للربيد االلكرتوين جماان  (Hotmail)اخلاصة مبوقع  
 .Tolga, 2015, P)    يقة هائلةجيية تتمثل يف احلصول على بريد جماين عربها مما شجع على استخدامه بطر و عبارة تر 

شجع املسوقني ومديري العالمات   (Hotmail)ومع جناح هذه االسرتاتيجية للتسويق الفريوسي املتبعة من قبل  ،  (1459
وعلى الرغم من االستخدام املتزايد للتسويق الفريوسي يف عصران على العمل هبا،    األخرى يف خمتلف القطاعات   التجارية 

، كما أن كيفية يزال مدى أتثريه عن العالمات التجارية واالسرتاتيجيات التسويقية للمؤسسات غري واضحاحلايل ال  
 . (Godes et al, 2001)عمله تبقى غري مفهومة حلد كبري  

 تعريف التسويق الفريوسيالفرع الثاين:  
احمليطة من  بيئتهم  لنقلها إىل  انشاء رسالة لفكرة مميزة مقنعة وحمفزة لألفراد  الفريوسي حول  التسويق  يتمحور 

، فيجب أن تكون هذه الرسالة بسيطة ذات مغزى وملفتة لالنتباه، كما (Mason, 2008, P. 7)أصدقاء، جريان وعائلة  
ها دون عناء، فهذا ما جيعل من الرسالة االنتشار بطريقة رهيبة جيب أن تصمم بطريقة جتعل املستهلكني قادرين على مترير 

يعتمد التسويق الفريوسي على احملتوى االستفزازي،  كما ، (Bajenaru, 2010)بني املستهلكني مثل انتشار الفريوسات  
قارب وحىت الغرابء من خالل حتفيز املستهلكني وجعلهم يتناقلون الرسائل التسويقية للمؤسسة إىل األصدقاء، العائلة واأل

، فهو عبارة عن اسرتاتيجية تسويقية تقوم (Laudon et al, 2001, P. 381)عرب االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي  
يتأثر   حيث  االنرتنت،  عرب  التجارية  للعالمات  التسويقية  الرسائل  مشاركة  على  املستهلكني  وحتفيز  تشجيع  على 

، فالتأثر ابلرسائل االلكرتونية التسويقية للمؤسسات (Tolga, 2015)سريعة االنتشار  املستهلكني ويتأثرون هبذه الرسائل  
ظاهرة   فهوجيب أن يكون هلا جانب جذاب، مثري وحمفز لنشرها وتداوهلا الكثيف والسريع مع املستهلكني االخرين،  
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 ,Balter, 2008)الفريوسي قوته    سريعة التطور بطريقة رهيبة ولكن مع تالشي عنصر االاثرة يف رسالتها يفقد التسويق

P. 90). 
 اجملاالت من قبل املؤسسات والعالمات   لح التسويق الفريوسي واستعماالته اهلائلة يف خمتلفرغم حداثة مصطو 

 ، حيث مت التطرق ملفهومله  من الباحثني الذين سامهوا يف حتديد معامله وتقدمي تعاريف   معتربالتجارية إال أن هناك عدد  
ميكننا ومن خالل االطالع على العديد من هذه الدراسات السابقة،  وجهات نظر متعددة،    التسويق الفريوسي عرب

 يف:   تتمثل  واليت ف الباحثني للتسويق الفريوسي إىل ثالث وجهات نظر خمتلفة  يعار تقسيم ت

 التسويق الفريوسي كاسرتاتيجية حتفيزية لنشر الكلمة املنطوقة االلكرتونية:  .1
ومت التطرق أيضا للتسويق الفريوسي على أنه اسرتاتيجية تسويقية حتفيزية تعتمد على عنصر تشجيع املستهلكني 

التشجيع مادي من خالل تقدمي عينات لنشر الرسائل التسويقية للعالمة التجارية عرب البيئة االلكرتونية سواء يكون هذا  
 جمانية وخصومات أو نتيجة والئهم للعالمة ومن بني أهم التعاريف من هذا اجلانب نتطرق إىل: 

حيث مت تعريف التسويق الفريوسي على أنه اسرتاتيجية تعتمد ابألساس على   (Porter et al, 2006)تعريف   
ت والعالمات التجارية للمستهلكني من خالل حتفيزهم على نشرها عرب االنرتنت يف تقدمي الرسائل التسويقية للمؤسسا

تطرقوا للتسويق الفريوسي على أنه تقنية حتفيزية للمستهلكني لغرض   (Yang et al, 2011)تقدمي جوائز معينة، أما  
ليدي، كما مت تعريفه حتقيق االنتشار الواسع للرسائل التسويقية للعالمات التجارية بشكل أكرب فاعلية من التسويق التق

أيضا على أنه اسرتاتيجية حتفيزية للمستهلكني لنقل الرسائل التسويقية للمؤسسات والعالمات التجارية للمستهلكني 
االخرين خللق منو متزايد وهائل للرسائل التسويقية بغية الوصول ألكرب عدد ممكن من الشرحية املستهدفة والتأثري عليها 

(Kibry et al, 2006) 
 التسويق الفريوسي كاسرتاتيجية اتصالية تروجيية:  .2

ولقد اعترب العديد من الباحثني أن التسويق الفريوسي يعد من أهم اسرتاتيجيات الرتوجيية للمؤسسات والعالمات 
 ، ومن أهم التعاريف اليت تدخل ضمن هذا االجتاه جند: (Lekhanya, 2014)التجارية استعماال وفعالية  

حيث عرفه على أنه عملية ارسال رسائل تسويقية إىل عدد كبري من األفراد حبيث   (Juvertson, 2000)تعريف 
يتناقلوهنا فيما بينهم، وعادة ما يكون الدافع من وراء ذلك عالقاهتم القوية مع املؤسسة والعالمة التجارية إضافة إىل 

ة تقوم على انتقال ومرور األفكار واملعلومات مثل والءهم هلا، كما مت تعريفه أيضا على أنه تقنية أو اسرتاتيجية اتصالي
 Bagga)، وعرفه كل من  (Kai et al, 2002)الوابء )فريوس( بني األفراد وبطريقة فائقة السرعة وبتكاليف جد منخفضة  

et al, 2012, P. 38)   على أنه اسرتاتيجية اتصالية تروجيية تعتمد على إعداد رسائل تسويقية على شكل صور، نصوص
و فيديوهات، هدفها الرئيسي تقدمي معلومات حول منتجات وعالمات جتارية واالستفادة من الكلمة املنطوقة عرب أ

 االنرتنت.
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 التسويق الفريوسي كاسرتاتيجية تسويقية:  .3
كما مت التطرق أيضا للتسويق الفريوسي من جانب أنه يدخل ضمن االسرتاتيجية التسويقية الكلية للمؤسسات 

من خالل دراسة السوق املستهدف وختطيط الرسائل الرتوجيية وتشجيع املستهلكني لتعظيم قيمة ،  والعالمات التجارية
ولقد مت تقدمي العديد من التعاريف من هذا اجلانب حيث ، على املدى املتوسط والبعيد   العالمة التجارية وزايدة األرابح 

 تتمثل أمهها يف: 

ويقية وأسلوب يستخدم يف بناء الوعي للعالمة التجارية ومنتجاهتا، حيث يعتمد يعرف على أنه اسرتاتيجية تس
الطرق  التواصل االجتماعي ووسائل االعالم للوصول إىل اجلمهور املستهدف بطريقة جذابة بعيدة عن  على وسائل 

تعمل على املدى الطويل على أنه اسرتاتيجية تسويقية    (Kotler & keller)كما عرفه  (،  2008)صادق،    الروتينية اململة 
املستهلكني بني  التجارية  العالمة  أفكار وهوية  االجتماعي  لنشر  التواصل  االنرتنت ومواقع   بطريقة سريعة وكبرية عرب 

(Kotler et al, 2006)  ، يف حني مت تعريف أيضا ضمن هذا االجتاه االسرتاتيجي على أنه اسرتاتيجية تسويقية تعتمدها
والعالمات التجارية عرب شبكات االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي لزايدة الوعي ابلعالمة التجارية وتعظيم املؤسسات  

 .(Kiss et al, 2008)  قيمتها من خالل االنتشار املتزايد والكثيف للرسائل التسويقية بني املستهلكني
سويق الفريوسي إال أهنم اتفقوا على جوهره، فمن خالل التعاريف السابقة وتعدد الوجهات اليت تناولت مفهوم الت

حيث يعترب يف العموم على أنه جمموعة واسعة من اسرتاتيجيات الكلمة املنطوقة االلكرتونية عرب االنرتنت وعرب مواقع 
 طويلة املدى، فهو االستفادة الكاملة للمؤسسة من الكلمة املنطوقة  (Golan et al, 2008, P. 961)التواصل االجتماعي  

االنرتنت   عرب  تنشر  اليت  االتصال   (Walker, 2002)االلكرتونية  على  املستهلكني  لتشجيع  خصيصا  واملصممة 
أهداف  حتقيق  أجل  من  التجارية  والعالمات  املنتجات  عن  واألفكار  اآلراء  املعلومات،  ونقل  االخرين  ابملستهلكني 

اهتمام مستخدمي االنرتنت وحتفزهم على االهتمام ابحملتوى املؤسسة والعالمة التجارية، فهي تقنية تسويقية حتفيزية تثري  
 اجلذاب للرسالة ونشرها بني األفراد. 

 : تعاريف التسويق الفريوسي  تناولت والشكل املوايل يوضح املداخل األساسية اليت  
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 سي. و ريف لتسويق الفري ا(: املداخل األساسية لتع4.3الشكل رقم )
 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

 حوافز التسويق الفريوسي الفرع الثالث:  
ومواقع  االنرتنت  املنطوقة عرب  ابلكلمة  التسويق  أنواع  أهم  أحد  يعترب  الفريوسي  فالتسويق  سابقا  تطرقنا  وكما 
التواصل االجتماعي، وهلذا جيب على املسوقني ومديري العالمات التجارية العمل على حتفيز وتشجيع املستهلكني من 

جاهتا يف البيئة االلكرتونية لتحقيق انتشار هائل لرسائلها التسويقية أجل تناقل الكلمة املنطوقة اإلجيابية عن العالمة ومنت
املستهدفني،   املستهلكني  من  لكم كبري  اهلدااي ولوصول  املسابقات،  اجملانية،  العينات  يف  احلوافز  هذه  أهم  وتتمثل 

 ( 2016والكوبوانت، وميكن شرحها فيما يلي: )صادق واخرون، 

  املسابقات واليانصيب:  .1

كما هو يف العامل املادي التسجيل املسبق ضروري إلمكانية املشاركة والفوز يف األلعاب واملسابقات عرب االنرتنت، 
فباإلضافة إىل إمكانية جتميع عناوين الربيد االلكرتوين فهذه األلعاب متنح فرصة مناسبة لتقسيمها إىل جمموعات كما 

حالة األلعاب "صيد الكنوز" البحث يتم يف عدة مواقع وعلى   فمثال يف تسمح برتقية شراكات مع مؤسسات أخرى  
املؤسسة اليت ترغب يف املشاركة يف هذه األلعاب أن تضيف عالمة "إشارة" على صفحات موقعها االلكرتوين، كما أن 

 د؛ وجود ألعاب على موقع املؤسسة وحث املستهلك على مشاركة األلعاب مع غريه جيذب املزيد من املستهلكني اجلد 

كاملة اسرتاتيجية تسويقية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسرتاتيجية اتصالية تروجيية

 

 

 

 

 

 

اسرتاتيجية حتفيزية لنشر 
 الكلمة املنطوقة االلكرتونية

 

 

 

التسويق 
 الفريوسي
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  الكوبوانت: .2

التجارة االلكرتونية،  الربيد االلكرتوين وعرب مواقع  يتم تسليمها عرب  يتم استخدامها بشكل شائع على االنرتنت، إذ 
 وتوجد أبشكال عديدة عرب االنرتنت منها: 

الربيد مستخدم االنرتنت حيتار اخدى الكوبوانت مث بعد ذلك يرسل إليه سواء عرب كوبوانت تطلب على اخلط:   •
 االلكرتوين أو ملفه الشخصي عرب مواقع التجارة االلكرتونية؛ 

املوقع للحصول على  • املنتج بطبع الكوبون مباشرة من  كوبوانت قابلة للطبع: يقوم املستهلك عند قيمه بشراء 
 خصومات عند استالمه للمنتج؛

للكوبوانت االلكرتونية الستعماهلا عند شراء املنتج   (Codes)يبلغ املستخدم رمز أو أكواد  الكوبوانت االفرتاضية:   •
 للحصول على ختفيضات أو هدااي إضافية.

حيث تعمل هذه احملفزات على تشجيع وحدث املستهلكني لنشر الرسائل التسويقية للعالمات التجارية على 
 . نطاق واسع عرب االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 

 التسويق الفريوسيو   مة املنطوقة الكلالفرق بني  الفرع الرابع:  

من خالل ما مت التطرق إليه سابقا فالتسويق الفريوسي يعترب أحد أهم أدوات التسويق ابلكلمة املنطوقة يف البيئة 
فعادة ما يوصف االلكرتونية فهو اسرتاتيجية االستفادة من الكلمة املنطوقة عرب االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي،  

الفريوسي   املنطوقة عرب االنرتنت ابلتسويق  الكلمة  يتم اعتبار  ،(Karlíček et al, 2010)حتفيز  ا  كما  لتسويق أساس 
أو نشر رسائل صادرة   وهيكلتها لتخدم أهداف العالمة التجارية  الفريوسي هو حتفيز للكلمة املنطوقة يف البيئة االلكرتونية

بني اجلمهور املستهدف، أما الكلمة املنطوقة فتتجلى يف الطابع   نشرها   يع املستهلكني علىعن املؤسسة والعالمة وتشج
بدون تدخل مسوقي ومديري   العفوي الذي يصدر من عند املستهلكني نتيجة جتارهبم وخرباهتم مع العالمة التجارية

 . على حد سواء يف البيئة التقليدية والبيئة االلكرتونية الكلمة املنطوقة ويتم تداوهلا  وتكون   ، العالمة
حيث اعتربا أن التسويق الفريوسي   2011سنة    (Feng & Timon)دراسة    نتائج  وما يؤكد وجهة نظران هذه هي 

من أهم أنشطة ووسائل الكلمة املنطوقة عرب االنرتنت اليت تستخدمها املؤسسات والعالمات التجارية إضافة إىل برامج 
وات اليت متكن املستهلكني الراضني عن العالمة بنشر جتارهبم والذي يتمثل يف توفري األد  (Referral Programs)اإلحالة  

والذي يهتم بتشكيل   (Community Marketing)اإلجيابية عن العالمة ملقربيهم وبيئتهم، إضافة إىل التسويق اجملتمعي 
ا هذه  أعضاء  لدعم  واحملتوى  األدوات  توفر  التجارية حيث  للعالمة  واملساندة  املتخصصة  اجملتمعات  جملتمعات ودعم 

التايل يوضح أهم الفروقات بني الكلمة (Feng et al, 2011)وحتفيزهم على الوالء للعالمة والدفاع عنها   ، واجلدول 
 املنطوقة والتسويق الفريوسي: 
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 (: الفرق بني الكلمة املنطوقة والتسويق الفريوسي.7.3اجلدول رقم )

 (Viral Marketing) الفريوسي تسويق ال (WOM)الكلمة املنطوقة 
 عفوية  -
 تكون عرب البيئة التقليدية وااللكرتونية  -
 مشاركة املستهلك لشيء مثري لالهتمام مع البيئة احمليطة به   -

 حمفزة  -
 تكون عرب البيئة االلكرتونية فقط  -
 مشاركة املستهلك ملعلومات ومميزات املؤسسة مع البيئة احمليطة به  -

 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

 (Buzz Marketing)  التسويق ابلضجيج املطلب الرابع:  
أو التسويق ابلضجة، حيث ختتلف تسميته ابلغة العربية وذلك الختالف   التسويق الطنان ،  التسويق ابلضجيج

. من أهم املفاهيم احلديثة ومن أهم األساليب للتسويق ابلكلمة املنطوقة عرب االنرتنت  هذا املفهوم  ويعترب،  الرتمجة املعتمدة
 للفرق بينه وبني الكلمة املنطوقة. وسنتناول يف هذا املطلب تعريفه، مقومات جناحه، جانبه املظلم إضافة إىل التطرق  

 الفرع األول: تعريف التسويق ابلضجيج 
إىل تفاعل املستهلكني ومستعملي العالمة التجارية   (Buzz Marketing)حيث يعرب مفهوم التسويق ابلضجيج 

مع الرسالة التسويقية للمؤسسة وتضخيمها على شكل كبري للغاية ومشاركتها مع عدد كبري من مستخدمي االنرتنت 
، حيث يقومون بنشر ضجة ذات صدى واسع على جمموعة (Soundararaj et al, 2015)ومواقع التواصل االجتماعي  

 .(Moher, 2007)ملختلفة واليت يكون مصدرها املسوقني ومديري العالمات التجارية من الرسائل ا

اسرتاتيجية لتضخيم اجلهود التسويقية األولية للمؤسسة من قبل طرف   على أنه   (Thomas, 2004)فقد عرفه  
بطريقة اتيجية تعمل  فالتسويق ابلضجيج هو عبارة عن اسرت اثلث إما يكون أتثريهم إجيايب يف صاحل املؤسسة أو سليب،  

للعالمة  اإلجيابية  الرسائل  نقل  لتجنيده وحتفيزه على  مباشرة  بطريقة  املستهدف  اجلمهور  استهداف  رمسية من خالل 
التجارية وتضخيمها مث نشرها على نطاق واسع عرب الوسائط االلكرتونية املتعددة، كما تعمل أيضا بطريقة غري رمسية 

 اجملتمعات االلكرتونية )املؤثرين( واألشخاص الذين لديهم الكثري من االتصاالت من خالل استهداف قادة الرأي يف 
العالمة   اإلجيابية مع  التجارب  للتحدث عن  واسعة  ابلتسويق ابملؤثرين (Moher, 2007)وشبكات  يعرف  ما   ، وهو 

(Marketing Influencer) . 
الكرتونية تعمل على تصميم رسالة تسويقية من قبل املؤسسة فمن خالل ما سبق ميكننا اعتباره اسرتاتيجية اتصالية  

وجتنيد املستخدمني واملستهلكني على تضخيمها ونشرها على نطاق واسع حلد الوصول إىل عمل ضجة وجذب انتباه 
 عدد كبري وكبري من املستهلكني االخرين لتوصيل فكرهتا ورسالتها.

 مقومات جناح التسويق ابلضجيج الفرع الثاين: 
عن خليط   شري املسوقني والباحثني يف جمال التسويق والعالمات التجارية أن التسويق ابلضجيج عادة ما يكون ي

ريد ومذهل وجتربة لعالمة جتارية، جتعل الناس يتحدثون عنه ويصبح حديث الساعة سواء عرب وسائل شيء مميز، ف  بني
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العديد من الباحثني لبعض النقاط املهمة جلعل هذا النوع   االعالم أو االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي، ولقد تطرق 
 من التسويق حيقق أهدافه ويصل ابلعالمة إىل جناحات كبرية من خالل العمل على تطبيق املقومات التالية: 

الرسالة اليت تنشر من أهم األمور اليت حتكم على احلمالت التسويق ابلضجيج إما   جاذبيةعترب  ت  الرسالة:  جاذبية •
هو خيلق ضجة وضوضاء عرب الوسائط االتصالية وهو من جيذب   وجاذبيتها  ابلنجاح أو الفشل، فمحتوى الرسالة 

لي، رائع، املستهلكني هلا وحيفزهم على التحدث عنها ونشرها وتضخيمها، فمحتوى الرسالة جيب أن يكون مس
بعض الغموض من ب  يتسمذو قيمة وغري مألوف، وأهم من ذلك جيب أن يكون حمتوى الرسالة  و ملفت لالنتباه  

، فإن أكثر ما يهم ليس كمية وكثافة املعلومات يف (Moher, 2007)  أجل حتفيز الناس على تناقله لفك شفرته
 ؛ (Parantainer, 2005)الرسالة وإمنا جودهتا  

فاملستهلكني يتأثرون كثريا ابجلوانب العاطفية فيما خيص مواقفهم وخريهتم   اجلانب العاطفي واخليايل:الرتكيز على   •
الشرائية وحىت أحكامهم، فالضجة تعتمد بشكل أساسي على التأثري بعواطف وخيال املتلقي وهذا ما يربر استخدام 

 ، فهناك مقولة تقول أن (Maunier, 2008)احملرمات، األسرار الفاحشة، حقائق غري عادية أو مواقف كوميدية  
ستهلكني رغم اختالف كل ممنوع مرغوب، وهلذا فاألمور اخلارجة عن املألوف دائمة ما تلفت انتباه األفراد وامل

 تعترب فطرة إنسانية؛  الثقافات فهي
عهم فاهلدف من التسويق ابلضجيج هو إحداث ضجة ومفاجئة املستهلكني وتشجي  عنصر املفاجأة والصدمة:  •

على التحدث ونشر الرسالة املراد متريرها بني املستهلكني املستهدفني، فعنصر املفاجأة والصدمة يثري فيهم الرغبة، 
 ؛(O’Reilly, 2003)، وتكون الصدمة من خالل االستفزاز والغموض  (Cline et al, 2007)الفضول واملتعة 

فاإلبداع يف كثري من األحيان يعترب العنصر األهم واحلاسم ليس فقط يف احلمالت التسويقية وامنا يف   االبداع:  •
يف   فاإلبداع إىل غري ذلك،  و العديد من اجملاالت اليت ختص العالمات التجارية سواء يف منتجاهتا، قنوات التوزيع  

 ؛(Ben Yahia et al, 2012) لمؤسسةالتسويق ابلضجيج يعترب أساس النجاح أكثر من املوارد املالية ل
فنعرف أن الرسالة ملا تنتقل من طرف إىل اخر عرب قناة اتصالية كبرية وذات فروع عديدة قد   املتابعة والرقابة:  •

جيعل حمتواها يتغري، وهلذا على مديري العالمات واملسوقني تتبع الرسالة منذ اطالقه إىل غاية احداثها لضجيج بني 
 . (Ferguson, 2008) ولة تصحيح االحنرافات والتشويهات ان وجدتاملستهلكني وحما 

 اجلانب املظلم للتسويق ابلضجيج الفرع الثالث:  
من قبل الباحثني واملمارسني يف التسويق فللتسويق ابلضجيج العديد من املزااي والفوائد اليت    به  فكما هو مسلم

تعود على العالمة التجارية، حيث يعمل على ختفيض التكاليف، ختفيض املخاطر، يزيد من وعي املستهلكني املستهدفني 
ابلفائدة على من األمور اإلجيابية اليت تعود    ، وغريها (Moher, 2007)للعالمة التجارية، يدعم من مصداقية العالمة  

العالمة التجارية ومنتجاهتا، إال أنه حيتوي التسويق ابلضجيج على جانب مظلم ممكن أن يؤثر على العالمة التجارية 
هذه اجلوانب السلبية    (Ben Yahia et, 2012)ابلسلب حيث يؤدي إىل عواقب وخيمة ذات مدى طويل ولقد خلص  

 للتسويق ابلضجيج فيما يلي: 
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ال • من  الصادرة  الرسالة  حمتوى  يف  التحكم  التسويق   : عالمةصعوبة  يف  الرسالة  فمحتوى  سابقا  تطرقنا  فكما 
املستهلكني ملشاركتها، حيث تكمن صعوبة  تعمل على نشرها وحتفيز  اليت  املؤسسة  ابلضجيج يكون مصدرها 

 لرسالة األصلي يف تناقله عرب العديد من املستهلكني عرب وسائط اتصال عديدة وخمتلفةالتحكم يف حمتوى ومعىن ا
تشاره بني مستهلكني ذو ثقافات خمتلفة نإضافة إىل إمكانية ا  عن حمتواها األصلي   مما جيعل الرسالة قابلة لالحنراف

 لة ابلسلب على العالمة التجارية؛ مما قد خيلق سوء فهم هذه الرسالة وسوء تشفري معانيها مما يعود حمتوى الرسا
فاحملاداثت اليت جيريها املستهلكون فيما بينهم ال ميكن للمؤسسة   عدم التحكم يف احملاداثت اجلانبية للمستهلكني: •

، فقد يعمل بعض املستهلكني بتشويه الرسالة األصلية بشكل إما (Sernovitz, 2006)التحكم هبا بشكل كلي  
بشكا إرادي متعمد مما خيلق ضجة سلبية ضارة للعالمة قد تكون عواقبها وخيمة على صورة عفوي ال إرادي أو  

 وقيمة العالمة التجارية؛ 
فقد يعمل املستهلكني غري الراضني عن العالمة   خلق ضجة سلبية معاكسة لضجة اإلجيابية الصادرة عن العالمة: •

لتخفيف عن اإلحباط الناتج عن التجارب السلبية مع التجارية ومنتجاهتا خبلق ضجة سلبية للعالمة وذلك بغية ا
هذه العالمة، مما قد تدمر هذه الضجة خصوصا إذا القت البيئة اخلصبة لالنتشار يف تدير صورة وقيمة العالمة 

 التجارية، كما ميكن هلذه الضجة السلبية أن يكون مصدرها أحد العالمات املنافسة؛ 
ة يف في بعض احلاالت حتقق احلمالت ابلتسويق ابلضجيج ضوضاء كبري : فعدم السيطرة على فعالية الرسالة •

بدال من االهتمام   فقط  ط مجهورها، إال أن االهتمام هبذه احلملة يكمن يف اجلوانب اهلامشية هلذه احلملة اسأو 
 ابلعالمة التجارية ومنتجاهتا؛ 

حة عرب االنرتنت لقياس ومراقبة أتثريات  فعلى الرغم من ظهور العديد من األدوات املتا  اسرتاتيجية صعبة القياس:  •
ها يف وعدد تناقلالكلمة املنطوقة ومحالت التسويق ابلضجيج من خالل عدد املشاهدات، عدد التعليقات ونوعها  

 .الربيد وغريها من األدوات إىل أن أهداف اسرتاتيجية التسويق ابلضجيج يصعب قياسها وتقييمها بشكل دقيق

العوامل من أهم الصعوابت اليت تواجه املؤسسة عند إعتمادها على التسويق ابلضجيج خصوصا أن فتعترب هذه 
أي احنراف يف توصيل الرسالة املراد توصيلها أو فهما بشكل خاطئ من قبل املستهلكني ممكن أن يؤدي لعواقب وخيمة 

 وذلك لسرعة انتشارها وعدم التحكم فيها ابإلضافة إىل صعوبة قياسها.

 الفرق بني الكلمة املنطوقة والتسويق ابلضجيج رع الرابع:  الف
مع  وتبلورت  ظهرت  اليت  احلديثة  التسويقية  املفاهيم  من  يعترب  والذي  الطنان  التسويق  أو  ابلضجيج  التسويق 

املفاهيم   التطورات احلاصلة يف وسائل االتصال وتكنولوجيا االعالم، فهذا املفهوم كثريا ما يتم اخللط بينه وبني العديد من 
القريبة منه من مفهوم الكلمة املنطوقة، التسويق الفريوسي واالشاعات، فعلى املستوى املفاهيمي جيب التمييز وتوضيح 

 نقاط االختالف بني هذه املفاهيم.
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تكمن ظاهرة الكلمة املنطوقة يف صميم التسويق ابلضجيج، فالكلمة املنطوقة هي احلامل الرئيسي حلمالت التسويق  ف
تناقلها وتضخيمها  ،  (Moher, 2007)ضجيج  ابل يتم  املستهدف  إلحداثاليت  اجلمهور  إال ضجة وسط  فما هي   ،

معلومات، اراء، تقييمات سواء الكرتونية أو عرب البيئة التقليدية )وجها لوجه( حاملة للحمالت التسويق ابلضجيج حمفزة 
 من قبل املسوقني ومديري العالمات التجارية. 

كما جند أيضا بعضا من الباحثني والدراسات السابقة تناولت التسويق ابلضجيج على أساس موازي للتسويق 
، فكثريا ما يتم اخللط بني هذين املفهومني سواء من الناحية املفامهية النظرية أو من (Huang et al, 2011)الفريوسي  

امل هذين  بني  واسع  فاالختالف  العملية،  التطبيقية  على الناحية  أساسي  بشكل  يعتمد  الفريوسي  فالتسويق  فهومني، 
التحفيز ونشر العدوى يف األوساط االجتماعية وبني املستهلكني يف البيئة االلكرتونية لتوصيل الرسالة إىل أكرب عدد 
ممكن من املستهلكني، يف حني يعمل التسويق ابلضجيج على نفس طريقة التسويق الفريوسي إال أنه يتضمن عمليات 
أخرى كاالستمرارية يف متابعة مسارات هذه احلمالت الفريوسية والرقابة عليها ملنع وتصحيح أي احنرافات قد حتدث 

واالشاعات حيث   ابلضجيج ومن الضروري أيضا التمييز بني التسويق  ،  (Ferguson, 2008)للرسالة األصلية احملفزة  
والذي يكون غالبا مصدره غري معروف يتضمن جانب غامض تعترب األخرية عبارة عن شكل مكثف من الكلمة املنطوقة  

، واجلدول التايل يوضح أهم الفروقات بني الكلمة (Ben Yahia et al, 2012)الذي يعمل على جذب األفراد إليه  
 املنطوقة والتسويق ابلضجيج: 

 . ابلضجيج(: الفرق بني الكلمة املنطوقة والتسويق  8.3اجلدول رقم )

 (Buzz Marketing) ابلضجيج التسويق   (WOM)الكلمة املنطوقة 
 عفوية  -
 تكون عرب البيئة التقليدية وااللكرتونية  -
 احلامل الرئيسي حلمالت التسويق ابلضجج  -

 حمفزة  -
 تكون عرب البيئة االلكرتونية فقط  -
 الكلمة املنطوقة يعتمد على  -

 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

 املبحث الثالث: مناذج بناء الكلمة املنطوقة وأبعادها 
 فلقد،  وإدارة العالمات التجاريةمن خالل ما سبق والتطرق ملفاهيم الكلمة املنطوقة وتطوراهتا يف جماالت التسويق  

، ةيوسلوكياهتم الشرائ  مهية الكبرية للكلمة املنطوقة يف الـتاثري على اختيارات املستهلكنيأل أظهرت الدراسات السابقة ا
، التأثري على الصورة الذهنية للعالمة وقيمتها عند املستهلكني وغريها من التأثريات، وجب خلق وعي للعالمة يف أذهاهنم

على املهتمني مبجال العالمات بصفة خاصة والتسويق بصفة عامة حماولة فهم عملية بناء وقياس هذه الكلمة املنطوقة 
بحث إىل سنتطرق يف هذا املحيث  تجارية،  دم مصاحل املؤسسة والعالمة الوذلك من أجل ادارهتا وتوجيهها بطريقة خت 

 أهم النماذج اليت تناولت كيفية بناء وقياس الكلمة املنطوقة إضافة إىل حتديد أبعاد قياسها. 
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 قياس الكلمة املنطوقة و   بناء  مناذجاملطلب األول:  
التجارية ملا هلا من أمهية ابلغة القت الكلمة املنطوقة اهتماما ابلغا من قبل الباحثني ومديري التسويق والعالمات  

يف التأثري على سلوك املستهلك وتعظيم قيمة العالمة التجارية، فالرغم العديد من البحوث والدراسات حول مفاهيم 
 Harrison-Walker))  بنائها  ط من يبحث يف كيفية قياسها ومناذجالكلمة املنطوقة وأتثرياهتا إال أن عدد قليل منها فق

(2001), Buttle (1998) & Goyette (2004)) ومن بني هذه الدراسات القليلة ركزت معظمها على مقاييس أحادية ،
 Higie, Feick))ومن بينها   )تقاس مبقياس واحد أو ببعد واحد( ويف بعض األحيان بسؤال واحد موجه لعينة الدراسة 

& Price (1987), Mangold, Miller & Brockway (1999), Bone, (1992), Black, Mirta & Webster 

(1998), Swan & Oliver (1989))   ،وبعضها يتناول أتثرياهتا مع متغريات أخرى بدال من دراستها وقياسها مبفردها ،
 . يدةتسليط الضوء على أهم الدراسات القياسية للكلمة املنطوقة واليت استخدمت أبعاد عد   طلبوسنحاول يف هذا امل

 1998  عام   (Buttle)منوذج الفرع األول: 
منوذجا شامال لعملية بناء الكلمة املنطوقة، حيث القى هذا النموذج قبوال  1998  عام (Buttle)لباحث اقدم 

واسعا من قبل الباحثني ومديري التسويق والعالمات التجارية يف فهم عملية هيكلة الكلمة املنطوقة وابلتايل ادارهتا بطريقة 
جمموعتني من املتغريات، متغريات داخلية  تسمح هلم من جعلها أداة تسويقية مهمة، وحيتوي هذا النموذج الشامل على

 ، والشكل املوايل يوضح هيكل االتصال يف الكلمة املنطوقةوخارجية
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 . للكلمة املنطوقة  (Buttle)(: منوذج 5.3شكل رقم )ال
Source: Buttle, F. A,” Word of Mouth: Understanding and Managing Referral Marketing, 

Journal of Strategic Marketing, Vol. 6, 1998, P. 246. 

بناء هيكل   (Buttle)ويشرح   اخلارجية يف عملية  واملتغريات  الداخلية  الشخصية  املتغريات  املكون من  منوذجه 
 (Buttle, 1998) الكلمة املنطوقة فيما يلي:

  املتغريات الشخصية الداخلية: .1
تقدميها  أو  املنطوقة  الكلمة  عن  ابلبحث  املرتبطة  الداخلية  الشخصية  والعمليات  احلاالت  تلك  هبا  ويقصد 

، حيث يعتقد يف الغالب على أن عملية تقدمي الكلمة املنطوقة تكون نتيجة جتربة املستهلك مع املنتجات كمخرجات
، فهذه التجربة تنتج عنها ثالث حاالت وهي السعادة والبهجة وذلك عندما يفوق أداء منتجات والعالمات التجارية

هلك هنا يف حالة سعادة شديدة، أما احلالة الثانية العالمة وجودهتا عن توقعات املستهلك عنها وابلتايل يكون املست
فهي رضى املستهلك عن منتج العالمة ويتحقق هذا عندما تتساوى توقعاته مع اجلودة املدركة للمنتج، أما احلالة الثالثة 

املدركة فهي عدم الرضى وتنتج من خالل تفوق توقعات املستهلك عن جودة وأداء منتج العالمة ألدائها الفعلي وجودته  
 وابلتايل يكون غري راضي عنها.

 السعادة

 اإلدراك

 عدم الرضى الرضى

مدخالت 
 الكلمة املنطوقة

أتثريات أخرى 
 على االدراك

سلوكيات 
 اخرى

رجات خم
 الكلمة املنطوقة

 البيئة الداخلية

 مناخ األعمال احلوافز الشبكات االجتماعية الثقافة

 البحث عن

 تقدمي

 تقدمي

 البحث عن

 البيئة اخلارجية
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مع  املنطوقة  الكلمة  طريق  عن  والتواصل  تقدمي  عمليات  يف  الرئيسي  السبب  الداخلية  احلاالت  هذه  وتعترب 
كالوالء للعالمة أو التخلي عنها، كما تؤثر أيضا الكلمة املنطوقة املستهلكني االخرين، أو سبب يف سلوكيات أخرى  

املستهلكني قبل وأثناء جتربته منتج العالمة فقد يكون قد حبث عن معلومات واستفسر عن هذا املنتج قبل   إدراكعن  
تؤثر على عمليات   وهذا ما جيعل الكلمة املنطوقة أيضامما يبين له توقع عن هذه العالمة وصورة ذهنية هلا،  جتربته،  

 االدراك الداخلية عند املستهلك.

 املتغريات اخلارجية:  .2
، وتتمثل هذه وتتمثل يف تلك الظروف السياقية اليت تؤثر على عمليات البحث عن الكلمة املنطوقة أو تقدميها

 ارجية يف الثقافة، الشبكات االجتماعية، احلوافز ومناخ األعمال. املتغريات اخل
فالثقافة تعترب من أبرز العوامل اليت تؤثر على اتصاالت الكلمة املنطوقة، فاختالف الثقافات يف العامل ومميزاهتا 
تؤثر على عملية البحث عن الكلمة املنطوقة وتقدميها فمثال يف البلدان الغربية تكون ثقافة اجملتمع هناك منفتحة وابلتايل 

عن رضاهم أو عدمه نتيجة جتارهبم مع العالمات التجارية عكس الثقافات يف بعض املستهلكني هلم حرية الرأي والتعبري  
البلدان االفريقية واالسيوية، إضافة إىل عامل املخاطرة عند القرارات الشرائية وعامل السعر فاملستهلك عند القرارات 

بدل املعلومات الصادرة مقربيه وعائلته    واليت حتتاج كم هائل من املعلومات يتجه إىل  ومرتفعة األسعار  الشرائية املعقدة 
وذلك أن املؤسسات عن املؤسسات، كما يعترب مناخ األعمال دورا مهما أيضا يف عملية البحث ونشر الكلمة املنطوقة  

املتخصصة يف جمال معني عن طريق اسرتاتيجيات الرتكيز تكون متميزة ووحيدة يف جمال ختصصها مما جيعل املستهلكني 
 الكلمة املنطوقة اإلجيابية وليس السلبية وذلك لرضاهم عن منتجاهتا اليت تشبع حاجاهتم بفاعلية.   ينخرطون يف 

 2001  عام (Harrison-Walker)منوذج  الفرع الثاين:  
ومت اعداد النموذج لغرض قياس اتصاالت الكلمة املنطوقة عن طريق حتديد أبعاد رئيسية هلا، إضافة إىل دراسة 

املنطوقة  مدى أتثري جودة اخلدمة وااللتزام مع املؤسسة يف عملية خلق   فيالكلمة  أو   كانت  سلبيةسواء    هاواالخنراط 
املنطوقة على حتديد أبعاد رئيسية من خالل االعتماد على العديد ولقد عمل الباحث أثناء حتديد مقياس للكلمة   إجيابية،

من األبعاد اليت مت تناوهلا يف الدراسات السابقة واليت مت قياسها عرب جمموعة من العبارات اليت مت طرحها على املستجوبني، 
حمتواها، ليتم االعتماد يف األخري   لتقارهبا وتشابهنها  مت دمج العديد م  وبعد اختبار التحليل العاملي للعبارات واألبعاد

)الكلمة املنطوقة اإلجيابية   التوصيةبعد    و   وحمتواها(  ، كثافتها)مصداقية الكلمة املنطوقة  نشاط الكلمة املنطوقة  على بعد
 والشكل املوايل يوضح النموذج:   أو السلبية(
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 للكلمة املنطوقة.  (Harrison-Walker)(: منوذج 6.3شكل رقم )ال
Source : Harrison-Walker, L. J, The Measurement of Word-of-Mouth Communication and an 

Investigation of Service Quality and Customer Commitment As Potential Antecedents, Journal 

of Service Research, 4(1), 2001, P. 67. 

سببني رئيسني حيفزان سلوك الكلمة املنطوقة ومها جودة اخلدمة والتزام املستهلك   مت حتديد   الباحث  فحسب دراسة 
 ,Harrison-Walker)على أبعاد الكلمة املنطوقة وذلك من خالل:    التأثري ، حيث يعمل هذين السببني يف  مع املؤسسة

2001) 
لاللتزام منظورين خمتلفني   أن  الباحثني  من منظور عالقة املؤسسة مع املستهلكني يؤكد  :(Commitment)االلتزام   •

التزام املستهلك ابلتعامل مع املؤسسة ألسباب عديدة ويقصد به    )التزام ابلتضحية(  يتمثل األول يف املنظور السلوكي
املغرية،   الثاين يتمثل يف االلتزام العاطفي ويعرف على أنه ارتباط  واملنظو كاحتكارها للسوق وأسعارها  عاطفي ر 

فاملستهلك   1992سنة    (Mayer & Schoorman)مع أهداف املؤسسة وقيمها، وحسب دراسة    للمستهلك
الذي يتمتع بدرجة عالية من الراحة العاطفية يكون متحمسا أكثر لالخنراط يف نشاط الكلمة املنطوقة وسلوكيات 

العالية مع املؤسسة )جودة أداء  ، أما املستهلك الذي يلتزم بكثري من التضحية  أخرى تصب يف صاحل املؤسسة
 ؛هارديئة مثال( يكون سلبيا اجتاه

وأفضل تصور جلودة اخلدمة هو املوقف احملدد من قبل املستهلك أثناء تقييمه   :(Service Quality)جودة اخلدمة   •
استقرت أخريا ألداء األبعاد احملددة جلودة اخلدمة، ولقد حدد الباحثون العديد والعديد من األبعاد جلودة اخلدمة  

وحسب دراسة ،  (Parasuraman, Zeithaml and Berry)  كل من   ودجمت لتصبح مخس أبعاد رئيسية حسب
(Boulding et al)    فإن جودة اخلدمة تؤثر بشكل إجيايب وكبري على النتائج السلوكية للمستهلكني   1993سنة

أثبتت بعض الدراسات بشكل جترييب أنه كلما زاد إدراك املستهلكني  كالوالء واتصاالت الكلمة املنطوقة، كما 
 رتاتيجية التسويقية للمؤسسة.جلودة اخلدمة زاد اخنراطهم يف نشاط الكلمة املنطوقة وسلوكيات اخرى يف صاحل االس

 االلتزام العاطفي

 اجلودة املدركة

 االلتزام ابلتضحية

 نشاط الكلمة املنطوقة

التوصية )الكلمة املنطوقة 
 (أو السلبية اإلجيابية
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 2010  عام  وزمالئه   (Goyette)منوذج  الفرع الثالث:  
وزمالئه من أهم النماذج اليت تناولت قياس الكلمة املنطوقة وأبعادها يف البيئة االلكرتونية،   (Goyette)يعترب منوذج  

قياسية السابقة للكلمة املنطوقة وقاموا بعملية تقييم ودراسات لويرجع ذلك ألن الباحثني عملوا مسحا شامال للدراسات ا
صاحل للتطبيق يف العديد من اجملاالت ويف بيئات خمتلفة،   جتريبية لألبعاد املستعملة، ويف األخري مت تقدمي منوذج شامل 

حيث حيتوي هذا النموذج على أربع أبعاد رئيسية تتمثل يف: حمتوى الكلمة املنطوقة، كثافة الكلمة املنطوقة، الكلمة 
 املنطوقة السلبية والكلمة املنطوقة اإلجيابية، والشكل املوايل يوضح النموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للكلمة املنطوقة.   ( Goyette) (: منوذج 7.3شكل رقم )ال
Source : Goyette, I, et al, e-WOM Scale: word-of-mouth measurement scale for e-services 

context. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne Des Sciences de 

l’Administration, 27(1), 5–23, 2010, P. 14. 

حتديد مقياس متعدد األبعاد أن اهلدف األساسي من هذا النموذج هو    (Goyette, et al, 2010)فلقد أكد  
، احلصول على رؤية أفضل للكلمة املنطوقة يف سياق اخلدمات االلكرتونية، إضافة إىل  وشامل لقياس الكلمة املنطوقة 

عة من األسئلة واليت مت قياسها من خالل طرح جممو   كثافة الكلمة املنطوقةمن خالل الرتكيز على أبعاد متعددة من  
املعلومات؛ إضافة إىل  املنطوقة وما مدى مصداقية مصدر  الكلمة  املفتوحة على املستجوبني عن سبب اخنراطهم يف 

والعملية ابلنظر   النظرية  الناحية  من  لالهتمام  مثري  مزدوج  والسلب( كمفهوم  )االجياب  ابلتكافؤ   ا تأثرياهتملاالعرتاف 
أو السلبية، ويتم قياسهما بسؤال عن ميوالت املستهلكني يف لمة املنطوقة اإلجيابية سواء الك ااملختلفة لكل واحد منهم

 الكلمة املنطوقة

 كثافة الكلمة املنطوقة

الكلمة املنطوقة 
 االجيابية

 الكلمة املنطوقة السلبية

 حمتوى الكلمة املنطوقة
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بدأ حماداثت إجيابية أو سلبية عن جتارهبم مع املنتجات والعالمات التجارية، ابإلضافة إىل حمتوى الكلمة املنطوقة واليت 
 يعرب عنها بكم املعلومات اليت تكون يف الرسالة. 

 (Buttle)عترب دراسة  حيث ت  املنطوقة مع ختديد أبعادها، ج لكلمة  هم مناذ سابقة واليت تناولت أفوفقا للدراسات ال
قبول واسع من  هذا النموذج القى من أهم الدراسات اليت منذجت وقدمت مفهوم لطريقة قياس الكلمة املنطوقة حيث  

عملية خلقها وأشار إىل أن  ، حيث هيكل الكلمة املنطوقة  جاءت فيما بعد  أخرى قبل الباحثني واعتمد كأساس لنماذج  
كل ما يفكر وحيس به املستهلك فحسبهالكلمة املنطوقة تكون ابلبيئة الداخلية واخلارجية، حيث اعترب البيئة الداخلية  

لعالمة التجارية، يف حني اعترب البيئة ع املنتج أو االشخصية م ولتجاربه  اخلارجية    منبهاتلل  تنتج من خالل ادراكاته
الثقاف متثل يف  األعاخلارجية  ومناخ  عامة  له ة بصفة  تبين  فكلها  وأسعار  للمنتج من غالف  اخلارجية  واملواثفات  مال 

  (Harrison-Walker)الباحث    ا هد ع ة به، ليأيت بجتاربه للبيئة احمليطإدراكات عن العالمة مما يسهم يف حتفيزه على تقدمي  

يف قطاع اخلدمات حيث ركز يف دراسته على بعدي   وخاصةقياس الكلمة املنطوقة  وحيدد لنا أهم األبعاد املستعملة يف  
اخلدمة و  املستهلكاااللتزام وجودة  عند  املنطوقة  الكلمة  لتحفيز  األبعاد  وإدارهتا، كما   وابلتايل  عتربمها كأكثر  قياسها 

تيتناولت منوذج مطور ومفصل ويعترب من أهم النماذج املستعملة يف الدراسات الوزمالئها   (Goyette)قدمت الباحثة  
، إضافة إىل مقياس متعدد األبعاد وشامل لقياس الكلمة املنطوقة  وضع ب  ، حيث قامواالكلمة املنطوقة وطريقة قياسها 

طوقة من الكلمة املنهم األبعاد  ، وخلصوا أباحلصول على رؤية أفضل للكلمة املنطوقة يف سياق اخلدمات االلكرتونية
 .ةوالكلمة السلبي  اإلجيابية، الكلمة  حمتواها، كثافتها
 أبعاد الكلمة املنطوقة املطلب الثاين:  

ووفقا للكم الكبري للدراسات السابقة اليت مت التطرق هلا واليت تناولت مفاهيم الكلمة املنطوقة وأتثرياهتا إال أن 
التجارية عدد قليل منها من ركزت على قياسها وحتديد أبعادها رغم االعرتاف أبمهيتها يف جمال التسويق وإدارة العالمات  

يولون اهتماما ابلغا هلا يف عصران احلايل ابعتبارها حمورا   التسويق  ، واليزال الباحثون ومديرومنذ منتصف القرن املاضي
، وكما ذكران سابقا فالدراسات السابقة القليلة اليت ركزت أحباثها على قياس وحمركا رئيسيا يف سلوك املستهلك  مهما

ها فكانت معظمها تتمحور حول بعد واحد ويقاس بسؤال واحد، إال أن هناك بعض الكلمة املنطوقة وحتديد أبعاد
الدراسات اليت تطرقت الدراسات اليت تناولت أبعاد متعددة للكلمة املنطوقة يف دراساهتم واجلدول املوايل سنقوم بعرض 

 إىل أبعاد الكلمة املنطوقة: 
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 لكلمة املنطوقة. (: أهم الدراسات اليت تطرقت ألبعاد ا9.3اجلدول رقم )

 األبعاد         
 

 الباحث 

مصداقية  
الكلمة  
 املنطوقة 

مصدر  
الكلمة  
 املنطوقة 

حساسية  
الكلمة  
 املنطوقة 

كثافة  
الكلمة  
 املنطوقة 

حمتوى  
الكلمة  
 املنطوقة 

الكلمة  
املنطوقة  
 االجيابية 

الكلمة  
املنطوقة  
 السلبية 

جودة  
الكلمة  
 املنطوقة 

 خربة
الكلمة  
 املنطوقة 

1 (Higie  et  al 

1987),  (Bone  

1992),  and  

(Mangold,  

Miller,  and  

Brockay  1999) 

    ×     

2 (Black, Mitra, 

& Webster, 

1998); (Bone, 

1995); 

(Burzynski, &  

Bayer,  1977);  

(Singh,  1990);  

(Swan  &  

Oliver,  1989) 

    × × ×   

3 (Silverman, 

2001)   ×   × ×   
4 (Harrison-

walker 2001)    × × ×    
5 (Lovelock et al, 

2006) ×     × ×   
6 (Goyette et al, 

2010)    × × × ×   
7 (sweeney et al, 

2010)     × × ×   
8 (Yi-Wen et al, 

2013) ×   ×    × × 
   × × ×  ×   2014الدليمي،  9

10 (Lerrthaitrakul 

et al, 2014) ×   ×  × ×   
11 (Wang, 2015) ×       × × 

   × 2015طريف،  12
× 

×   × ×   

13 (Raguseo et al, 

2017)    ×  × ×   
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 ة.ابالعتماد على الدراسات السابق   باحث املصدر: من إعداد ال

حظ أن الدراسات السابقة اليت تطرقت لقياس وأبعاد الكلمة املنطوقة تعدد وجهات من خالل اجلدول أعاله نال
نظرها واألبعاد املستعملة للكلمة املنطوقة وذلك ابختالف القطاعات اليت طبقت فيها هذه الدراسات وابختالف البيئة  

اد املشرتكة يف هذه الدراسات واليت ، وعليه سيتم التطرق ألهم األبعهذه الدراسات  الثقافية، االجتماعية وكذلك توقيت
 توافق وتتماشى مع دراستنا احلالية واليت تتمثل يف: 

 الكلمة املنطوقة   حمتوى الفرع األول: 
وكما تطرقنا سابقا فالكلمة املنطوقة يف جمال التسويق تعترب من أهم أدوات االتصال فعالية وأتثريا بني املستهلكني،  

 وسهولة الوصول ألكرب عدد ممكن من املستهلكني سواء املقربني أو الغرابء عرب البيئة   ويرجع ملميزاهتا من كاملصداقية 
أتثريها على حمتواها من توافر عدد خمتلف للمعلومات عن املنتجات والعالمات مدى  االلكرتونية، حيث يعتمد  و   التقليدية

امل إضافة إىل جودة هذه  وغريها(  أدائها، خصائصها  )أسعار، جودة  تقاس مبدى التجارية  واليت  الرسالة  علومات يف 
، فمحتوى الكلمة املنطوقة يعترب من أهم أبعاد قياس الكلمة املنطوقة وما صحتها ومدى توافرها على جوانب عديدة

 يؤكد ذلك هو تبين جل الباحثني يف دراساهتم لقياس الكلمة املنطوقة على احملتوى ابعتباره أساس للكلمة املنطوقة. 

 حمتوى الكلمة املنطوقة: تعريف  .1
عن   الكلمة املنطوقة أيضا من خالل حمتواها فهناك من اعتربها عن مشاركة األفراد للمعلومات  مت تعريفولقد  

كما مت اعتبارها عبارة عن اتصاالت غري رمسية تتضمن تقييمات للعالمات ،  (Rakic, 2018)العالمات التجارية يف بيئتهم  
ومنتجاهتا وصفهاحيث  ،  (Lim et al, 2014)  التجارية  أيضا  عن   مت  واآلراء  املعلومات  مشاركة  ابعتبارها  مبحتواها 

العالمات التجارية ومنتجاهتا من أسعار، أداء، جودة وغريها من اخلصائص املرتبطة ابلعالمة، حيث تعمل هذا الكم 
ينة دون غريها أو حتذير املستهلكني اهلائل من املعلومات لتوجيه املستهلكني االخرين حنو منتجات وعالمات جتارية مع

تلك املعلومات واآلراء وجها لوجه أو تلك الدردشات   يكمن يف محتوى الكلمة املنطوقة ومضموهنا  ، فمن التعامل معها
 . والتعليقات االلكرتونية عن ملكية العالمات التجارية واستخدامها أو خصائصها ومميزاهتا

 

14 (Khong et al, 

2017) ×   ×  × × ×  
واخرون،   15 بوعامر 

2018 

×   ×    × × 
واخرون،   16 جماهدي 

2018 

× ×    × ×   
   × ×    × × 2019الزعيب،  17
18 Le-Hoang, 2020 ×   ×    × × 
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 أبعاد حمتوى الكلمة املنطوقة:  .2
سائل ووفقا للعديد من الدراسات السابقة يعد حمتوى الكلمة املنطوقة والذي يتمثل يف كمية املعلومات يف الر 

، إضافة إىل وجودهتا من أهم العوامل اليت تؤثر على سلوك املستهلكني وتكوين مواقف وصور ذهنية للعالمات التجارية
 عدين أساسيني: بفمحتوى الكلمة املنطوقة يتكون من  اعتباره أحد أهم أبعاد الكلمة املنطوقة ومؤشر مهم يف قياسها،  

، (Chatterjee, 2001)  املعلومات للكلمة املنطوقة متثل عدد الرسائل املنشورةفكمية    كمية املعلومات يف الرسائل: •
 املستهلكون احملتملون بشكل كبري؛   حيث كلما زادت التعليقات والتوصيات لعالمة ما كلما أدركها

 ,Chung et al)  ومشوليتها  مالءمتها مبدى  يف جني يقصد جبودة معلومات الكلمة املنطوقة    جودة املعلومات:  •

، كما تشري أيضا إىل مدى قدرة الكلمة املنطوقة وما تتضمنها من اتصاالت مباشرة مع املستهلكني املرسلني (2009
العالمة  مبنتجات  املستهدفني  املستهلكني  اقناع  على  االلكرتونية  واملالحظات  التعليقات  إىل  إضافة  واملستقبلني 

 . (Lin et al, 2013)التجارية  

 توى الكلمة املنطوقة: ص أبعاد حماملوايل يلخوالشكل  

 

 

 

 

 

 

 (: أبعاد حمتوى الكلمة املنطوقة. 8.3الشكل رقم )
 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

 مصداقية الكلمة املنطوقة الفرع الثاين: 
النظر  التطرق للعديد من اآلراء ووجهات  املنطوقة وعرب  للكلمة  السابقة  التعاريف  فمن خالل االطالع على 

فالكلمة املنطوقة لباحثني خمتلفني، فأهم ما اتفقوا عليه هو بعد املصداقية الذي يعترب امليزة األهم يف الكلمة املنطوقة،  
لآلراء واملعلومات احلقيقية حول املنتجات والعالمات التجارية، فهو خيتلف ينظر هلا على أهنا مشاركة صادقة وحقيقية 

تعترب مصداقية ،  (Balter et al, 2005)  اختالفا جوهراي عن ابقي أشكال التسويق األخرى خصوصا فيما خيص مصداقيته
إضافة إىل أن العديد من ،  ةوعلى تشكيل املواقف املبنية على الثق  مصدر الكلمة املنطوقة ذات أتثري قوي على االقناع

 حمتوى الكلمة املنطوقة

 جودة املعلومات

 كمية املعلومات
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الدراسات السابقة أظهرت أن مصداقية الكلمة املنطوقة ترتبط ارتباطا إجيابيا على نوااي الشراء للمستهلكني والقرارات 
 ، (Kim et al, 2014)الشرائية الفعلية  

 تعريف مصداقية الكلمة املنطوقة:  .1
فمصداقية الكلمة املنطوقة تعترب من أعقد املسائل االجتماعية بني الناس وهلذا تعترب من أهم أبعاد الكلمة املنطوقة 
فيجب على ممر املعلومات أن يكون جديرا ابلثقة واخلربة ألهنم أساس املصداقية واليت بدورها تعرف على أهنا احلكم 

ء عن جودة املعلومات اليت حتتويها الرسالة واليت تكون صادرة من اخلربة الصادر من صاحب املعلومة وما يتبعها من ارا
ية الكلمة املنطوقة، لذلك الذاتية واآلراء الشخصية، كما تعترب الثقة بني ممرر املعلومة ومتلقيها عامل مهم يف تقييم مصداق

 (Metzger, 2007)  تكون مضللة، منحازة وخادعة   جيب أال

 مصداقية الكلمة املنطوقة: العوامل اليت تؤثر على   .2
حيث من خالل االطالع على الدراسات السابقة واليت تناولت مصداقية الكلمة املنطوقة بوجهات نظر خمتلفة،  ف
 واليت ميكن ذكر أمهها فيما يلي:   أن مصداقية الكلمة املنطوقة تتأثر ابلعديد من العوامل املختلفة  معظمها أظهرت

فدرجة االتصال اليت يشعر هبا املستقبل مع املرسل تعترب عامل مهم يؤثر   املرسل واملستقبل:درجة االتصال بني   •
، حيث تتمثل درجة االتصال يف مدى قوة الروابط بني الطرفني، فاذا كانت هذه على مصداقية الكلمة املنطوقة

ري هلا على مستقبل الكلمة املنطوقة الروابط قوية تكون الكلمة املنطوقة أثر مصداقية وابلتايل يكون هناك أتثري كب
وينظر املستهلكون للمعلومات اليت حيصلون عليها من املصادر الشخصية ،  (Godes et al, 2004)فيما خيص قراراته  

ذات روابط قوية عكس املعلومات اليت يتلقوهنا عرب البيئة االلكرتونية من وجها لوجه    (أقارب، أصدقاء، زمالء)
ضعيفة مما يؤثر على مصداقية الكلمة   موثوق فيها واليت تكون الروابط بينهم وبني املصدرمصادر جمهولة وغري  

 ؛ (Bansal et al, 2000)بشكل عام    املنطوقة
وجدت العديد من الدراسات أيضا العالقة بني وفرة املعلومات اليت تصدر من املصدر   وفرة املعلومات يف الرسالة: •

املنتجات  املعلومات عن  اليت حتتوي على كم هائل من  املنطوقة  الكلمة  أن  املنطوقة، حيث  الكلمة  ومصداقية 
 فحسب دراسة  ليلة، والعالمات التجارية ابلتفاصيل الدقيقة تكون أكثر مصداقية من اليت حتتوي على معلومات ق

(Freeman & spyridakis)    واليت ركزت على مدى استخدام معلومات االتصال املوضوعة عرب   2004سنة
مواقع االنرتنت، توصلت إىل نتيجة مفادها أن مواقع االنرتنت اليت تضع معلومات ذات تفاصيل دقيقة ينظر إليها 

 ؛ (Kim et al, 2014)على أهنا ذات مصداقية أكثر من اليت ال تفعل ذلك  
لألنرتنت: • الفرد  استخدام  مدة  على   متوسط  الفرد  يقضيه  الذي  الوقت  مقدار  أن  الدراسات  وجدت  حيث 

وجد   2003سنة    (Green)االنرتنت ميكن يكون له أتثري كبري على مصداقية الكلمة املنطوقة، فحسب دراسة  
طالت   كلما  عالقة ارتباط قوية بني مدة استخدام الفرد لألنرتنت ومصداقية الكلمة املنطوقة عرب االنرتنت، مبعىن
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استخدام الفرد لألنرتنت يصبح لديه مصداقية وثقة يف الكلمة املنطوقة االلكرتونية أكرب من الكلمة املنطوقة مدة  
 . (Kime et al, 2014)العادية )عرب املصادر الشخصية(  

 بعاد مصداقية الكلمة املنطوقة: أ .3
، إال أن معظم الباحثون يتفقون وحتديد أبعادها  رغم تعدد الدراسات اليت تطرقت إىل مصداقية الكلمة املنطوقة

 (Kim et al, 2014)أن الثقة واخلربة مها البعدان األساسيان للمصداقية  على  

فالثقة مبصدر الكلمة املنطوقة هي حالة من الشعور ابألمان والرغبة يف االعتماد مبعلومات هذا املصدر   الثقة:  •
، إضافة (O’keefe, 2002)ابلنسبة لشخص املرسل   بصفات النزاهة وقوة الشخصية ترتبط الثقة  وموثوقيته، حيث  

كون وتتبلور مبرور الوقت تفالثقة ت،  (Yoo et al, 2008)متلقي املعلومة  عند  عن الشخص املرسل    وقعة إىل النوااي املت
تجارية العالمات  النتجات و املعن  حقيقية  راء  وذلك من خالل تقدمي معلومات وا  ومن مصادر معروفة وموثوق فيها

(Fogg et al, 2002)    ،الذاتية نتائج أحباث  جمردة من  سنة   (Petty & Cacioppo)وما يؤكد ذلك ما وجدته 
أن األفراد الذين حياولون اقناع االخرين ابالخنراط يف إجراءات حمددة ينظر إليهم على أهنم أقل جدارة   1981

 ؛(Kim et al, 2014) ابلثقة من األفراد الذين ال حياولون ذلك
لـ    اخلربة: • التأثري على االخرين، حيث تتكون من   (Mayer et al, 1995)فوفقا  فاخلربة هي قدرة الشخص يف 

قية الكلمة املنطوقة، فكلما كان مصدر الكلمة املنطوقة فاخلربة بعد جد مهم يف مصدااملعرفة، الكفاءة واملؤهالت،  
لكي يتم و  ،(Fogg et al, 2003)ضعيفا من انحية اخلربة أو الثقة فان مصداقية الكلمة املنطوقة تكون منخفضة  

 . (O’keefe, 2002)لكلمة املنطوقة أهنا ذات مصداقية وجب متتعها ابخلربة والثقة  لالنظر  

ويف البيئة االلكرتونية حيث الكلمة املنطوقة تعتمد على االنرتنت حيث يكون املرسل للمعلومة ومستقبلها غري 
والتعليقات  ما يكونوا غري مقتنعني ابلتوصيات  املعلومات وغالبا  األفراد يف مصداقية  لبعضهما، فقد يشك  معروفني 

يف   مهما  عامال  هنا  املرسلني  خربة  فتصبح  املرسلني اإللكرتونية،  فخربة  االلكرتونية،  املنطوقة  الكلمة  وتصديق  تبين 
للمعلومات عرب االنرتنت حتدد من خالل عمليات التقييم للمستهلكني االخرين لصاحب املعلومة وعدد النقاط املمنوحة 

 . (Astuty et al, 2019)إضافة إىل عدد االعجاابت على تعليقاته وتغريداته  

 مصداقية الكلمة املنطوقة  والشكل املوايل يوضح أبعاد 
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 (: أبعاد مصداقية الكلمة املنطوقة. 9.3شكل رقم )
 السابقة.ابإلعتماد على الدراسات    ياحث املصدر: من إعداد ال

 كثافة الكلمة املنطوقة الفرع الثالث:  
حيث تعترب كثافة الكلمة املنطوقة من أهم أبعاد الكلمة املنطوقة ومن أساس مشاركة املعلومات واآلراء عن املنتجات 

 ، وما يبني ذلك ما قدمته العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت(Harrison-Walker, 2001)والعالمات التجارية  
الكلمة املنطوقة عن أسباب مشاركة املستهلكني للمعلومات مع بيئتهم من جريان، أصدقاء، زمالء وأقارب أو حىت مع 
غرابء عرب االنرتنت، حيث تفسر هذ األسباب يف نوع املعلومات املنشورة سواء إجيابية كانت أو سلبية، كثافة احملتوى 

ومدى جاذبيتها، إضافة إىل التقييم الذايت للمحتوى سواء كان مفيد قابل   وجاذبيته ويقصد به كم املعلومات املراد نشرها 
 ، (Consiglio et al, 2018)للمشاركة أو غري مفيد غري قابل للمشاركة 

 تعريف كثافة الكلمة املنطوقة: .1
املنطوقة سواء كانوا  ويقصد بكثافة الكلمة املنطوقة كمية املعلومات اليت يتلقاها املستهلكني من مصادر الكلمة  

من أفراد األسرة، أصدقاء أو قادة الرأي ... اخل، ولكثافة املعلومات دور مهم يف مساعدة املستهلكني يف عملية اختاذ 
 جيب أن جيمع عنها كمية يتالقرار، ويظهر ذلك جليا ابلنسبة للمنتجات االلكرتونية واليت تتميز بتكنولوجيات معقدة وال 

ات من أجل اختاذ قرار الشراء، فعلى سبيل املثال من أجل شراء هاتف نقال جيب أن ميتلك املستهلك معتربة من املعلوم
 (. 77، ص. 2018معلومات حول البطارية، التطبيقات املختلفة، الية التشغيل آلخر اإلصدارات وغريها )بوعامر،  

 مصداقية الكلمة املنطوقة

 اخلربة الثقة

 النزاهة

 قوة الشخصية

 احلقيقة

 النوااي املتوقعة

 املعرفة

 الكفاءة

 املؤهالت
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ال كلمة املنطوقة أيضا عن تكرار املعلومات إضافة إىل كمية املعلومات اليت يتم يتلقاها املستهلكني تعرب كثافة 
وعدد مرات مشاركة الفرد يف الكلمة املنطوقة واالتصاالت ذات الروابط القوية )عالقات قوية( مع مقربيه )من أصدقاء، 
البيئة االلكرتونية عن  الغرابء عرب  الروابط الضعيفة )عالقة ضعيفة( مع  الذات  زمالء، عائلة، جريان( أو االتصاالت 

 . (Harrison-Walker, 2001)نتجات والعالمات التجارية سواء كانت إجيابية أو سلبية  امل

 : كثافة الكلمة املنطوقة  علىدور العالقة بني مصدر الكلمة املنطوقة ومستقبلها   .2
فالعالقة بني مصدر الكلمة املنطوقة ومستقبلها سواء كانت قوية أو ضعيفة هلا أمهية كبرية يف التأثري على تناقل 

، حيث تعترب العالقات القوية )العالقة ذات اجلودة( بني انقل الكلمة (Godes et al, 2004)الكلمة املنطوقة وكثافتها  
قل املعلومات ومشاركتها بني األفراد، وذلك لعمليات االتصال العالية بني املنطوقة ومستقبلها حاسم رئيسي يف عملية تنا

األفراد الذين تربطهم عالقات اجتماعية )صداقة، قرابة، جريان( ومصداقية للمعلومات اليت تتناقل مما جيعل هذه املعلومات 
 ال تتوقف وتنتقل من فرد إىل اخر.

أيضا عامال مهما يف عملية تناقل الكلمة املنطوقة وكثافتها، فالرغم يف حني تعترب العالقات الضعيفة بني األفراد  
الدراسات اليت ركزت على دور العالقات القوية إال أننا ال ميكن أن هنمل العالقات الضعيفة واليت تعترب حسب بعض 

لـ   فوفقا  القوية،  العالقات  من  أتثريا  وأكثر  أهم  السابقة  دراسة   فلقد  (Godes et al, 2004)الدراسات  أظهرت 
(Granovette)    على أنه من الضروري التمييز بني العالقات القوية والعالقات الضعيفة يف فهم عملية تدفق   1973سنة

عالية  واتصاالت  لوجه(  )وجها  تتميز ابجتماعات شخصية  والعميقة  القوية  العالقة  أن  إىل  يشري  املعلومات، حيث 
ت، يف حني تتميز العالقة الضعيفة ابجتماعات واتصاالت أقل، ومن نتائج هذه ومتكررة بني األطراف املتناقلة للمعلوما

الدراسة نستنتج  أن العالقة الضعيفة تشكل جسور لتناقل املعرفة بني جمموعة من األفراد إىل جمموعة أخرى وابلتايل 
من األفراد، ومتكن أمهية العالقة ذات تعترب ذات أمهية ودور كبري يف عملية تناقل الكلمة املنطوقة وكثافتها بني عدد كبري  

الروابط الضعيفة يف نقل الكلمة املنطوقة ألنه من احملتمل أن يكون بني جمموعة األفراد ذوي العالقة القوية معلومات 
 .(Godes et al, 2004)واراء متشاهبة عكس الروابط الضعيفة  

ائف جديدة من خالل املعلومات اليت يتم وجد أن معظم الناس وجدوا وظ  (Granovette)ومتاشيا مع نظرية  
احلصول عليها من العالقات الضعيفة )أشخاص يتم رؤيتهم بني احلني واألخر( ومنذ ذلك ركزت بعض الدراسات على 
توسيع هذا العمل يف عدد من اجملاالت ومنها جمال التسويق وإدارة العالمات التجارية ليأكدوا نتائج الدراسة األوىل أبن 

ذات الروابط الضعيفة هلا أمهية كبرية يف التأثري على تناقل الكلمة املنطوقة وزايدة الوعي للعالمات التجارية رغم  العالقة
املعلومات تكون أكرب للثقة يف مصدر  القوية تنشط بشكل أكرب ومتكرر واملصداقية يف  الروابط  العالقات ذات  أن 

 .(Godes et al, 2004, P. 8)الكلمة املنطوقة عكس الروابط الضعيفة  
حيث أظهرت أن املستهلكني الذين هلم والء منخفض   (Godes et al, 2004)وما يؤكد ذلك أيضا نتائج دراسة  

املستهلكني  بني  وتناقلها  يف كثافتها  بشكل كبري  ويسامهون  املنطوقة  للكلمة  يعتربون كمحور  التجارية  العالمة  اجتاه 
 االخرين.
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تأثري والشكل التايل يوضح دور كل من العالقات القوية والضعيفة بني مصدر الكلمة املنطوقة ومستقبلها يف ال
 على تناقل وكثافة الكلمة املنطوقة

 

 

 

 

 

(: دور العالقات القوية والضعيفة بني مصدر الكلمة املنطوقة ومستقبلها يف التأثري على 10.3شكل رقم )ال
 املنطوقة.تناقل وكثافة الكلمة  

 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

وعليه ميكن القول أبن كثافة الكلمة املنطوقة وسهولة تنقلها ترتكز على هذين النوعني من العالقات، وهلذا وجب 
 . على مديري التسويق والعالمات التجارية االهتمام بكليهما

 جيابية الكلمة املنطوقة اإلالفرع الرابع:  
 ,Duan, 2008)للكلمة املنطوقة بعدين ومها احلجم والتكافؤ، وينقسم التكافؤ إىل قسمني بعد إجيايب وبعد سليب  

P. 1)  ،  الكلمة املنطوقة والذي تطرقت له العديد من الدراسات حيث تعترب الكلمة املنطوقة اإلجيابية من أهم أبعاد
املنطوقة اإلجيابية، حمفزاهتا  الكلمة  الفرع إىل مفاهيم  املنطوقة وحماولة إدارهتا، وسنتطرق يف ها  الكلمة  السابقة لقياس 

 وأتثرياهتا على العالمة التجارية.

 تعريف الكلمة املنطوقة اإلجيابية:  .1
للعديد  املستهلكني  تعرض  صممت   فمع  واليت  أنواعها،  وابختالف  للمؤسسات  التسويقية  االتصاالت  من 

خصيصا من أجل جذب االنتباه والتأثري على سلوك املستهلكني، تربز هنا دور الكلمة املنطوقة اإلجيابية كمصدر موثوق 
ين كانت هلم جتربة مع من خالل التوصيات واآلراء اإلجيابية عن املنتجات والعالمات التجارية من قبل املستهلكني الذ 

 .(Ng et al, 2011)هذه العالمات  
تشري يف ذلك البناء املعريف الناجم عن عقالنية التقييم، كما    (PWOM)  تتمثل الكلمة املنطوقة اإلجيابيةحيث  

 Khare)اإلجيابية اجتاه املنتجات والعالمات التجارية املعروضة يف السوق وذلك بعد جتربتها وتقييمها    لآلراء إىل امجاع  

et al, 2011)، اتصال إجيايب حول العالمة التجارية ومنتجاهتا  فهي  (Ng et al, 2011)  ، وذكر الباحثون أن الكلمة
 ,Dam)مع وجود االنرتنت أو بدوهنا    يتم تبادهلا ونقلها يف البيئة التقليدية والبيئة اإللكرتونية  (PWOM)  املنطوقة اإلجيابية

 العالقات القوية )روابط قوية(

العالقات الضعيفة )روابط 
ة(ضعيف  

 كثافة الكلمة املنطوقة
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2020, P. 451) مهمة يف يد خرباء التسويق ومديري العالمات التجارية من أجل التنبؤ بسلوك املستهلكني  ، فهي أداة
هلكني يكون نتيجة املواقف اإلجيابية اجتاه املنتجات فسلوك املست  ،(Arndt, 1967)  اجتاه العالمات التجارية  مستقبال

والعالمات التجارية واليت يتم تشكيها على ضوء املعلومات اليت يتحصلون عليها من املستهلكني االخرين الذين هلم 
 . (Brown et al, 2005)جتارب مع هذه العالمات التجارية  

 الكلمة املنطوقة اإلجيابية:  حمفزات .2
 (Ferguson et al, 2010)يرتبط التواصل اإلجيايب للكلمة املنطوقة بـ: 

تعترب الثقة حجر األساس يف أي عالقة بني طرفني )املستهلكني والعالمة التجارية( وذلك من خالل االرتباط   الثقة: •
 علهم يوصون هبذه العالمة عرب الكلمة املنطوقة االجيابية والتفاعل الكبري بينهم مما يسهم يف والئهم هلا األمر الذي جي

(Lyubenova, 2019) ؛ 
تعترب جودة املنتجات من أهم العوامل اليت حتفز الطلمة املنطوقة اإلجيابية ابعتبارها لب ما حيتاجه   جودة املنتجات: •

املنتجات  املقام األول من جودة  تنشط يف  املنطوقة  فالكلمة  بفاعلية،  لتلبية حاجاهتم  املنتجات  املستهلكني يف 
 ؛(Jillian et al, 2015, P. 335)املقدمة  

ت التواصل العالية بني املستهلكني والعالمة التجارية ختلق عالقة قوية بني الطرفني مما جيعل فعمليا  جودة العالقة:  •
املعلومات اإلجيابية عنها وعن منتجاهتا  يثقون ابلعالمة وموالني هلا وابلتايل يدافعون عنها وينشرون  املستهلكني 

(Mao, 2010)؛  
ويقصد هنا بعنصر املفاجأة هو االبداع وتقيم اجلديد ابستمرار من قبل املؤسسات للمستهلكني،   عنصر املفاجأة: •

فتقدمي منتجات وجتارب جديدة خارجة عن الروتني وبطرق جذابة جتعل املستهلكني يتواصلون مع االخرين وينقلون 
 ؛(Derbiax et al, 2003)خرباهتم اجلديدة بطريقة كبرية للغاية  

نية شراء املستهلك ملنتجات العالمة التجارية هي عبارة عن مدى تقبله هلا ورضاه عن أدائها وابلتايل   اء: نوااي الشر  •
 ,Ferguson et al)جيعل منه قابل لتواصل اإلجيايب مع االخرين وتقدمي معلومات جيدة عنها ومشاركتها معهم  

 ؛(2010
يلعب  الرضى: • املستهلكني  أن رضى  الدراسات  العديد من  اإلجيابية   تشري  املنطوقة  الكلمة  تعزيز  دورا كبريا يف 

(Verkijika et al, 2019, P. 219)  ، فاملستهلك الراضي عن منتجات العالمة التجارية يقدم معلومات واراء جيدة
 عنها؛

حيث يعترب والء املستهلك للعالمة التجارية عبارة عن موقف اجتاه العالمة التجارية ومنتجاهتا يتجلى من  الوالء: •
   ،(Ferguson et al, 2010)خالل نوااي الشراء وإعادة الشراء والتوصية )الكلمة املنطوقة اإلجيابية(  

ملنت  القيمة:  • استعماهلم  نتيجة  املستهلكني  عليها  اليت حيصل  نفسية، فالقيمة  قيمة  سواء  التجارية  العالمة  جات 
 .(Ferguson et al, 2009, P. 26)لمة املنطوقة اإلجيابية  ية فيتم التعبري عنها عن طريق الكاجتماعية أو ماد

 والشكل التايل يوضح مصادر الكلمة املنطوقة اإلجيابية:
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 (: مصادر الكلمة املنطوقة االجيابية. 11.3شكل رقم )
 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

 التجارية:  لعالمةأتثري الكلمة املنطوقة اإلجيابية على ا .3
املنطوقة اإلجيابية ووحسب   الكلمة  الدراسات أكدت على أمهية  التجارية، أتثريها  العديد من  العالمات  على 

حيث تعترب أداة قوية للعالمة يف الرتويج ملنتجاهتا وتعزيز مكاهنا التنافسي يف السوق، فاهلدف االسرتاتيجي هلا هو تعظيم 
الطويل، حتسني صورهتا الذه العالمة على املدى  قيمتها عند مستهلكيها واحلفاظ على وجودها مبيعات  نية، تعظيم 

 ، وعليه فالكلمة املنطوقة اإلجيابية تعمل على: (Doyle, 2008)واستمراريتها يف األسواق 

  للعالمة التجارية:   قوية  تشكيل صورة ذهنية  •
أبن الصورة الذهنية للعالمة التجارية تعترب كدالة مرتاكمة لتجربة املستهلكني مع   (Tang, 2007)حيث جيادل  

هذه العالمة وخربهتم معها، وتتكون من مكونني رئيسيني يتمثل األول يف املكون الوظيفي والذي يعرب عن املكوانت 
الثاين فيتمثل يف العاطفي وال  ذي يرتبط أببعاد نفسية تتجلى يف املرتبطة بسمات حقيقية ميكن قياسها، أما املكون 

نتيجة املعلومات واآلراء عن منتجات هذه العالمة   هذه االخرية   املشاعر واملواقف اجتاه هذه العالمة التجارية واليت تتكون
 . التجارية، حيث تعترب الكلمة املنطوقة اإلجيابية هنا حمورا رئيسيا يف تكوين صورة ذهنية إجيابية عن العالمات التجارية

أن الكلمة املنطوقة اإلجيابية تلعب دورا مهما أيضا يف حتسني الصورة الذهنية   (Dowling, 2004)كما يضيف  
 Walsh)السيئة عن العالمات التجارية وحتسني مسعة املؤسسات عند املستهلكني ويف األسواق الناشطة فيها، كما يؤكد  

et al, 2006) تجارية سيقومون ابلتوصية عن هذه أن املستهلكني الذين تكون لديهم صورة ذهنية إجيابية عن العالمة ال
 ؛العالمة ويشاركون جتارهبم اإلجيابية مع االخرين

 

 عنصر املفاجأة

 الوالء القيمة

 جودة العالقة املنتجاتجودة  الثقة

 نوااي الشراء

 الرضى

 الكلمة املنطوقة االجيابية
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  تعظيم قيمة العالمة التجارية:  •
ولألمهية الكبرية للكلمة املنطوقة اإلجيابية على العالمات التجارية، إضافة إىل نشاطها يف الكبري يف الوسائط 

جيعلها فرصة مثينة الكتساب أتثري إجيايب عن املنتجات والعالمات التجارية،   االجتماعية وانتشارها السريع بني األفراد، مما
األمر الذي جيعل املسوقون ومديري العالمات التجارية على أمت االستعداد لتعزيزها وزايدة التواصل اإلجيايب عن منتجاهتم 

 Lui et)  الباحثني  فلقد اعترب كل من  (Harsono, 2014)، فوفقا لـ  (Pandir et al, 2018)وعالماهتم التجارية عربها  

al)    و    2003سنة(Slater)    أن الكلمة املنطوقة اإلجيابية هلا دور فعال يف زايدة الوعي   يف دراساهتم   1997سنة
ابلعالمة التجارية وخلق ارتباطات ذهنية قوية عند املستهلكني يستحيل نسياهنا إضافة إىل اعتبار الكلمة املنطوقة عن 

 . يةالعالمات التجارية )توصية العالمة لألخرين( أعلى درجات والء املستهلكني هلذه العالمات التجار 

 الكلمة املنطوقة السلبية الفرع اخلامس:  
على الرغم من أن الكثري من الدراسات السابقة ركزت على الكلمة املنطوقة اإلجيابية، إال أن األدبيات واألحباث 

، ولكن وجدت بعض الدراسات اليت سلطت الضوء عليها، حول الكلمة املنطوقة السلبية حمدود نوعا ما مقارنة ابإلجيابية
يف العديد من اجملاالت،   (NWOM)فلقد مت التطرق لتأثريات الكلمة املنطوقة السلبية    (Willaims et al, 2014)قا لـ  فوف

الرحبية (East et al 2008)، االحتفاظ ابملستهلكني ووالئهم  (Sharp 2001)كتأثرياهتا على اكتساب املستهلكني    ،
(Reichhold & Teal 1996) صورة العالمة ومسعتها ،(Cheng et al 2006)  .وغريها 

 تعريف الكلمة املنطوقة السلبية:  .1
وعادة ما يتم اإلقرار ابن الكلمة املنطوقة السلبية عبارة عن مشكلة كبرية وواسعة االنتشار، حيث تكمن هذه 

فإن املستهلكني الذين يتناقلون   (Marsden et al, 2005)املشكلة يف أتثرياهتا السلبية والقوية على املستهلكني، فحسب  
الكلمة املنطوقة السلبية لديهم احتمالية شراء مستقبلية منخفضة إن مل نقل منعدمة، كما أهنا تساهم بشكل كبري يف 
حتول املستهلكني احلاليني اجتاه املنافسني، إضافة إىل التقييم السليب ملنتجات العالمة مما يؤثر على صورهتا بشكل عام 

 م املستهلكني املستهدفني واحملتملني وابلتايل التأثري على قيمتها.أما 
السلبية    وتتمثل املنطوقة  للمستهلكني   ذلك   يف   (NWOM)الكلمة  السليب  املنتجات   احلالني  التواصل  حول 

، (Dam, 2020)  للمستهلكني االخرين قصد اخبارهم بتجارهبم الفاشلة وجودة األداء الرديئة  ومتريره  والعالمات التجارية 
الكلمة املنطوقة وأتثريات    االفرق بني أتثرياهت  اليت تطرقت للكلمة املنطوقة السلبية  السابقة   الدراسات ولقد أظهرت غالبية  

 : ميكن حصر هذه الفروقات يف  اإلجيابية، حيث

يف دراسته أن أتثريات الكلمة املنطوقة السلبية على املستهلكني أكرب من أتثريات   (Dam, 2020)  فلقد توصل 
 الكلمة املنطوقة اإلجيابية. 

لـ  و  السلبية   1967سنة    (Ardnt)فلقد أظهرت دراسة    (Williams et al, 2014)وفقا  املنطوقة  الكلمة  أن 
مبي عززت  ما  ضعف  من  أبكثر  غذائي  منتج  مبيعات  اإلجيابية،  أعاقت  املنطوقة  الكلمة  دراسة عاته  أكدت  كما 
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(Skowrnski & Carlston)    إىل أن الكلمة املنطوقة السلبية هلا أتثري قوي جدا على املستهلكني يف عملية   1989سنة
دراسة   وجدت  حني  يف  الشراء،  عند  البدائل  بني   & Bowman)ودراسة    1983سنة    (Richins)االختيار 

Narayandas)    من الكلمة كبري من املستهلكني واألفراد أكرب   أن الكلمة املنطوقة السلبة يتم توصيلها لعدد  2001سنة 
 املنطوقة اإلجيابية؛

أثبتت الدراسات أيضا أن كثافة الكلمة املنطوقة اإلجيابية أكرب من الكلمة املنطوقة السلبية حبوايل ست  كما 
 ؛ (East et al, 2008)، إال أن أتثريها على املستهلكني أقل من الكلمة املنطوقة السلبية  (Keller, 2007)مرات  

 أمهية دراسة الكلمة املنطوقة السلبية:  .2
السلبية   املنطوقة  للكلمة  لدراسة  االسرتاتيجية  األمهية  التجارية  تكمن  العالمات  ملديري  يف: ابلنسبة 

(Wangenheim, 2005) 
 املستهلكني الذين ينشرون املعلومات السلبية عن العالمة التجارية ومنتجاهتا؛التنبؤ بنوع وعدد   •
حصر املستهلكني الذين يتواصلون ابلكلمة السلبية عن العالمة التجارية ومعاجلة اخلطأ والتعويض عنهم يف أسرع  •

 على العالمة إذا مت فقداهنم اجتاه املنافسني؛   (Dangerous)وقت، ابعتبارهم جمموعة مستهلكني خطريين 
االهتمام ابملستهلكني احلالني والعمل على ربح والئهم اجتاه العالمة التجارية ومتديد يف دورة حياهتم عرب توطيد  •

 عالقة قوية طويلة األمد معهم. 

طوير طرق واسرتاتيجيات فاالهتمام ابلكلمة املنطوقة السلبية وقياس مدى أتثريها يسم للمؤسسة العمل على ت
 للتحكم فيها والتقليل من أتثرياهتا على العالمة التجارية بصفة عامة. 

 :وتعطيلهاالتحكم يف الكلمة املنطوقة السلبية  اسرتاتيجيات   .3
باحثني بعض ال، إال أن  كما ذكران سابقا  نطوقة السلبيةد القليل من الدراسات اليت تناولت الكلمة املرغم العد ف

على املنتجات   حاولوا وضع بعض االسرتاتيجيات اليت من شأهنا أن تقلل وتعطل من أتثريات الكلمة املنطوقة السلبية
 هذه االسرتاتيجيات فيما يلي:  أهموالعالمات التجارية وتتمثل  

التجارية فيجب أن فعندما تواجه املؤسسات االتصال السليب عن منتجاهتا وعالمتها    مضاعفة اجلهود التسويقية:  •
حتسن وتضاعف من جهودها التسويقية، فالتأثري الكبري للكلمة املنطوقة السلبية على قرارات املستهلكني جيعل 
املؤسسة أما سباق حنو التقليل واضعاف هذه املعلومات السلبية عنها برتكيز جهودها لالتصاالت التسويقية وتنويعها 

 . (Dam, 2020) لتحسني صورهتا  قدر اإلمكان 
تقدمي جتربة ففغالبا ما جند أن املستهلكني عاطفيني اجتاه تعاملهم مع العالمات التجارية،    تقدمي جتربة عاطفية:  •

عاطفية إجيابية للمستهلكني من شأنه أن حيفزهم على نشر املعلومات اإلجيابية عن املنتجات والعالمات التجارية 
(Burnham et al, 2018) 
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كلما زاد تناسق ف  اليت تتواصل هبا مع الصورة الذاتية للمستهلكني املستهدفني:تنسيق بني صورة العالمة  حماولة   •
)تطابق( بني صورة العالمة والصورة الذاتية للمستهلك زاد تقييم املستهلك للعالمة التجارية وزاد استعداده لشرائها  

 ,Maisam et al, 2016)نطوقة اإلجيابية عن العالمة ومنتجاهتا  وابلتايل تزداد قابليته لتواصل مع االخرين ابلكلمة امل

P. 20) 
على أن املستهلك غري راضي عن منتجات العالمة وأدائها فيقدم فرصة للمؤسسة   الشكاوي  تعرب  معاجلة الشكاوي: •

من أجل اصالح اخلطأ والتعويض له، عوض عن قطع عالقته هبا وتشويه صورهتا عرب التواصل السليب مع االخرين، 
سرع يف معاجلة ، وهلذا وجب على املؤسسة أن تقتنص هذه الفرصة وأن تفاملستهلك هنا يقدم هدية مثينة للمؤسسة

أن إدارة الشكاوي الفعالة ميكن أن حتول   1987يف دراسة هلم سنة    (Fornell & Wernerfelt)، فيشري  شكاويه
جتربة املستهلكني السلبية مع العالمة التجارية إىل مزااي إجيابية وابلتايل يرفض املستهلك االخنراط يف الكلمة املنطوقة 

 (Williams et al, 2014)  السلبية
الرضى عن منتجات العالمة خيلق للمستهلكني نوعا من   مفعد   إرضاء املستهلكني وتوطيد عالقتهم ابلعالمة: •

إىل التنفيس عنه وتقليله من خالل نشر الكلمة   ويدفعهم  التوتر وعدم االستقرار الداخلي مما حيفزهم هذا التوتر
املنطوقة السلبية عن العالمة، يف حني قد يدفع املستوى اإلجيايب من جودة منتجات العالمة ورضى املستهلكني 

املعلومات والتجارب اجليدة،   عنها إىل التغاضي عن جتارهبم السابقة اليت قد تكون سيئة، ومما قد جيعلهم يشاركون
عمليات التواصل عالية املستوى بني العالمة واملستهلكني تؤدي لبناء عالقة قوية وطويلة األمد األمر   ىل أن إضافة إ 

 . (Caruana et al, 2016)  الذي جيعل املستهلكني موالني للعالمة ويدافعون عنها 

 :وتعطيلها  السلبية  االسرتاتيجيات املتبعة للتقليل من أاثر الكلمة املنطوقة  أهم   لخص والشكل املوايل ي

 

 

 

 

 

 

 

 (: أهم االسرتاتيجيات املتبعة للتقليل من أاثر الكلمة املنطوقة السلبية وتعطيلها. 12.3الشكل رقم )
 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال
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 الفصل:   الصة خ
ومن خالل ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل، فالكلمة املنطوقة تعترب من أقدم الوسائل االتصالية منذ ظهور 

ثريا خصوصا ملا له من أمهية ك قايضة األشياء، حيث تطور هذا املفهوم وتلبلور  وماالنسان البدائي وبداية تعلمه للتجارة  
يف التأثري على أمهية الوسائل   هاهتم للعالمات التجارية حيث ال تقل أمهيت كبرية يف التأثري على قرارات املستهلكني واختيار 

يف حتقيق أهداف املؤسسة وحتسني صورة العالمة   االتصالية للمؤسسة إن مل نقل أنه أهم )حسب رأي بعض الباحثني(
 التجارية عند املستهلكني والتأثري على القيمة املدركة للعالمة عندهم. 

ملف  التطرق  مت  التعريج على خصائصها، مستوايهتا حيث  إىل  التارخيي ابإلضافة  وتطورها  املنطوقة  الكلمة  اهيم 
كما أشران لتطور مفاهيمها بتطور   العومل املسامهة واحملفزة على نشرها،  إضافة إىل وأمهيتها ابلنسبة للعالمة وللمستهلك  

طوقة إلكرتونية، تسويق الكلمة املنطوقة، التسويق الفريوسي هبا من كلمة منتطرقنا ألهم املفاهيم القريبة  الوسائل االتصالية ف
واالشارة إىل أن هذه املفاهيم ركيزهتا األساسية كانت مفهوم الكلمة املنطوقة مع حتديد أهم الفروقات   والتسويق ابلضجيج

ن خالل التطرق إىل أهم املفاهيم، كما مت التطرق لقياس الكلمة املنطوقة م  هذه  بينها لتنوير القارئ وإزالة اللبس بني
مع   (Goyette)ومنوذج    (Harrison-Walker)منوذج    ،(Buttle)من منوذج  ها  واليت عملت على قياسالنماذج املتبعة  

األبعاد األساسية للكلمة املنطوقة واليت ختدم موضوع دراستنا هذه حيث كانت أبعادها تتمثل يف حمتوى الكلمة حتديد 
 مصداقيتها، كثافتها، الكلمة املنطوقةاالجيابية والكلمة السلبية.املنطوقة،  
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 متهيد: 
ولالجابة على إشكالية هذه الدراسة احلالية، وبعد االطالع على الداسات السابقة يف سياق موضوعنا هذا، 

وذلك بعرض االطار النظري للدراسة مع شرح متغرياهتا، ابإلضافة سيتم يف هذا الفصل عرض التصميم املنهجي للدراسة  
نة للنموذج الدراسة احلالية املقرتح، ابإلضافة إىل املنهجية إىل استعراض فرضيات الدراسة واليت سترتجم العالقات املتضم

العملي، كما سيتم   اجلزء  للدراسة من خالل    استعراضاملستخدمة يف  العملي  التصميم  عرض طرق حتديد وتوضيح 
ومجع  املتغريات  قياس  أساليب  توضيح  ليليها  اختيارها،  وأسلوب  املستخدمة  العينة  حجم  وحتديد  الدراسة  كجنمع 
البياانت، إضافة إىل التطرق ألساليب التحليل االحصائي املستخدمة يف الدراسة من أجب اختبار الفرضيات واالجابة 

 على أسئلة الدراسة احلالية. 
ويف اخر هذا الفصل سنتطرق ونستعرض االطار التحليلي للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة العالمة األجنبية 

(Xiaomi)  والعالمة احمللية  (Condor)  إضافة إىل عرض ورمها، تشكيلة منتجاهتماطتسليط الضوء على نشأهتما وتب ،
 . هما الفنيةيوحتليل بطاقت
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 املبحث األول: التصميم النظري للدراسة 
أدبيات الدراسات السابقة و ويتطرق هذا املبحث إىل كيفية بناء منوذج الدراسة وتطويره من خالل االعتماد على  

وف نقوم ابختباره، كما يوضح لنا ها املبحث املتغريات األساسية والفرعية لنموذج الدراسة س املوضوع املختلفة، والذي  
من خالل شرحهم مفاهيميا وكيفية قياسهم تطبيقيا، إضافة إىل دراسة عالقة هذه املتغريات مع ببعضها البعض ابختبارات 

 . إحصائية مناسبة

 الدراسة  متغريات ومنوذجاملطلب األول:  
 القيمة املدركة للعالمة التجاريةواملتمثلة يف الكلمة املنطوقة،    ةوستنطرق يف هذا املطلب ملتغريات الدراسة الثالث

خالل شى مع الدراسة وحتقيق أهدافها من  اليتم  وفق هذه املتغريات  ، وذلك لبناء منوذجالصورة الذهنية للعالمة التجاريةو 
 .الصورة الذهنية للعالمة التجاريةو   القيمة املدركة للعالمة التجارية ،  اختبار التأثريات املباشرة وغري املباشرة للكلمة املنطوقة

 : متغريات الدراسة ولالفرع األ
وسيتم توضيح متغريات الدراسة يف هذا الفرع واليت تدخل يف بناء النموذج الكلي للدراسة والذي نسعى من 

فتحديد االطار له الختبار فرضيات الدراسة ومعرفة التأثريات املباشرة وغري املباشرة بينها والعالقة املوجودة بينها،  خال
املفاهيمي للمتغري قيد الدراسة يعد أمرا ضروراي لتوضيح معامل وأبعاد هذا املتغري، من خالل ما يعرف ابلتعريف االجرائي  

وع أو االحتماالت املتعلقة ابملتغري موضوع الدراسة حىت يتسىن قياس هذا األخري، والذي يتضمن كافة األجزاء أو الفر 
مع ضمان توفر اخلصائص األساسية للمقياس واملتمثلة يف الشمولية اهلادفة الحتواء املقياس املراد استخدامه لكافة القيم 

سية للدراسة حيث كل متغري حيتوي ولقد مت بناء االستبيان وفق هذه املتغريات األسا(،  175، ص.2019)مهادي،  
الرائدين  للباحثني  السابقة  الدراسات  االطالع على  عليها من خالل  االعتماد  األبعاد مت  رئيسية، وهذه  أبعاد  على 
فمجاالهتا، كما مت تقسيم االستبيان إىل حماور كل حمور يتناول متغري أببعاده الرئيسية واليت مت ترمجتها إىل عبارات وأسئلة 

متغريات لقيا متغري من  قياس كل  يلي إىل كيفية  فيما  السابقة، وسنتطرق  الدراسات  األبعاد ابالعتماد على  س هذه 
 الدراسة أببعاده املعتمدة كما يلي:

 الكلمة املنطوقة املتغري املستقل:   .1
فمن خالل عملية االطالع على الدراسات السابقة والرائدة ملفهوم الكلمة املنطوقة مت حتديد مخس أبعاد رئيسية 

 للكلمة املنطوقة واليت تتمثل يف:

املنطوقة حمتوى   املنطوقة اإلجيابية والكلمة  الكلمة  املنطوقة،  الكلمة  املنطوقة، مصداقية  الكلمة  املنطوقة، كثافة  الكلمة 
 السلبية، واجلدول املوايل يوضح كيفية بناء وقياس هذه األبعاد والدراسات اليت مت االعتماد عليها:
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 واالجرائية ألبعاد املتغري املستقل )الكلمة املنطوقة(. (: التعاريف املفاهيمية  1.4اجلدول رقم )

 التعريف االجرائي  التعريف املفاهيمي  املتغري 
رمسية   املتغري املستقل: الكلمة املنطوقة  وسيلة غري  املنطوقة  الكلمة  وتعترب 

ق املؤسسة للتواصل حول  طاخارجة عن ن
تقييم املنتجات والعالمات التجارية سواء  

ابلسلب   أو   ,Lim et al)ابإلجياب 

، كما ميكن اعتبارها عن وسيلة  (2014
لتبادل حمتوى   غري رمسية )جهة مستقلة( 
بني   للمعلومات  وكثيف  كبري 
املستهلكني، حيث تتمثل هذه املعلومات  
وتفاصيل   استخدامات،  خصائص،  يف 

تكون  عن ش راء سلع وخدمات، حيث 
واقناعا   مصداقية  أكثر  املعلومات  هذه 

للمستهلكني    ,Feng et al)ابلنسبة 

2011)  ، 

املنطوقة   الكلمة  متغري  قياس  سيتم 
ابالعتماد على مخس أبعاد رئيسية واليت  

 تتمثل يف:  
الكلمة    طوقة، مصداقية حمتوى الكلمة املن

الكلمة    كثافة املنطوقة،   املنطوقة،  الكلمة 
  السلبية   لكلمة املنطوقةاملنطوقة اإلجيابية وا

(Swan et al, 1989 ;  Bone, 

1992 ; Black et al, 1998 ; 

Harrison-Walker, 2001; 

Goyette, 2004)   

أساسا   حمتوى الكلمة املنطوقة  -1 املنطوقة  الكلمة  حمتوى  ويعترب 
يعرب   حيث  املنطوقة  الكلمة  لالتصاالت 
يتناقلها   اليت  املعلومات  كمية  عن 
املستهلكني ويشاركوهنا فيما بينهم لتقييم  

 ,Rakic)املنتجات والعالمات التجارية  

يف  (2018 املعلومات  هذه  وتتمثل   ،
جودة،   أسعار،  املنتجات،  خصائص 

دمات ما بعد البيع، أداء املنتج، حيث  خ
تكون شفهية وجها لوجه أو مكتوبة عرب  

 Business)مواقع التواصل االجتماعي  

dictionary, 2020) 

املنطوقة   الكلمة  حمتوى  بعد  قياس  سيتم 
طرحها   مت  اليت  العبارات  من  مبجموعة 
ملستهلكني اهلواتف الذكية وذلك مبقياس  

االس مت  وقد  اخلماسي،  تعانة  ليكرت 
التالية:   السابقة  ابلدراسات 
(Harrison-walker, 2001 ; 

Goyette, 2004 ; Sweeney et 

al, 2010)  

حيث تعترب كثافة الكلمة املنطوقة من أهم   كثافة الكلمة املنطوقة  -2
أبعاد الكلمة املنطوقة ومن أساس مشاركة  
املنتجات   عن  واآلراء  املعلومات 

التجارية   -Harrison)والعالمات 

Walker, 2001) هبا كم ويقصد   ،
مرات   وعدد  نشرها  املراد  املعلومات 
مع   املعلومات  هذه  وتكرار  مشاركة 

املنطوقة   الكلمة  بعد كثافة  قياس  وسيتم 
مبجموعة من العبارات اليت مت طرحها على  

مدى  املستهلكني وتقدمي  عنها  لإلجابة   
موافقتهم عليها وذلك ابستخدام مقياس  
االستعانة   مت  وقد  اخلماسي،  ليكرت 

 ,Goyette)ابلدراسات السابقة التالية:  

2004 ; Yi-Wen et al, 2013; 
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املعارف أو الغرابء سواء يف البيئة العادية  
االلكرتونية    ,Cosiglio et al)أو 

2018). 

Raguseo et al, 2017; Khong 

et al, 2017)   

الكلمة   -3 مصداقية 
 املنطوقة 

األهم يف  بعد املصداقية الذي يعترب امليزة  
ينظر   املنطوقة  فالكلمة  املنطوقة،  الكلمة 
وحقيقية   صادقة  مشاركة  أهنا  على  هلا 
حول   احلقيقية  واملعلومات  لآلراء 
فهو   التجارية،  والعالمات  املنتجات 
خيتلف اختالفا جوهراي عن ابقي أشكال  
خيص   فيما  خصوصا  األخرى  التسويق 

،  (Balter et al, 2005)مصداقيته  
ممرر   على  يكون  فيجب  أن  املعلومات 

أساس   ألهنم  واخلربة  ابلثقة  جديرا 
املصداقية للكلمة املنطوقة واليت جيب أن  
تكون أيضا غري مضللة أو منحازة وغري  

 .(Metzger, 2007)خادعة 

الكلمة   مصداقية  بعد  قياس  وسيتم 
مت   اليت  العبارات  من  مبجموعة  املنطوقة 
عنها   لإلجابة  املستهلكني  على  طرحها 

م وذلك  وتقدمي  عليها  موافقتهم  دى 
ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي، وقد  
التالية:   السابقة  مت االستعانة ابلدراسات 
(Lovelock et al, 2006 ; 

Wang, 2015 ; Fillieri, 2016 ;  

Lončarić et al, 2016 ; Khong 

et al, 2017 ; Le-Hoang, 2020) 

املنطوقة   -4 الكلمة 
 االجيابية  

املن  الكلمة  اإلجيابية كمصدر  تعترب  طوقة 
موثوق للمعلومات من خالل التوصيات  
واآلراء اإلجيابية عن املنتجات والعالمات  
التجارية من قبل املستهلكني الذين كانت  

العالمات   هذه  مع  جتربة   Ng et)هلم 

al, 2011)  الكلمة تتمثل  حيث   ،
املعريف   البناء  ذلك  يف  اإلجيابية  املنطوقة 

التق  عقالنية  عن  تشري  الناجم  ييم، كما 
اجتاه   اإلجيابية  لآلراء  امجاع  إىل  أيضا 
املنتجات والعالمات التجارية املعروضة يف  
وتقييمها   جتربتها  بعد  وذلك  السوق 

(Khare et al, 2011)،   فهي اتصال
ومنتجاهتا   التجارية  العالمة  حول  إجيايب 

(Ng et al, 2011) . 

وسيتم قياس بعد الثقة ابلعالمة مبجموعة  
على   طرحها  مت  اليت  العبارات  من 
مدى   وتقدمي  عنها  لإلجابة  املستهلكني 
موافقتهم عليها وذلك ابستخدام مقياس  
االستعانة   مت  وقد  اخلماسي،  ليكرت 
التالية:   السابقة  ابلدراسات 
(Silverman, 2001 ; Harrison-

Walker, 2001; Lovelock et 

al, 2006; Goyette et al 2010; 

Raguseo et al, 2017)  

ذلك   الكلمة املنطوقة السلبية  -5 يف  السلبية  املنطوقة  الكلمة  تتمثل 
احلالني   للمستهلكني  السليب  التواصل 
التجارية   والعالمات  املنتجات  حول 
قصد   االخرين  للمستهلكني  ومتريره 

وسيتم قياس بعد الكلمة املنطوقة السلبية  
مبجموعة من العبارات اليت مت طرحها على  
مدى   وتقدمي  عنها  لإلجابة  املستهلكني 
موافقتهم عليها وذلك ابستخدام مقياس  
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الفاشلة وجودة األداء   بتجارهبم  اخبارهم 
تنفيس  (Dam, 2020)الرديئة   فهي   ،

وعدم   التوتر  حالة  عن  املستهلك 
الرضى   عدم  نتيجة  الداخلي  االستقرار 
والتجارب الفاشلة مع العالمات التجارية  

(Caruana et al, 2016) . 

االستعانة   مت  وقد  اخلماسي،  ليكرت 
التالية:   السابقة  ابلدراسات 
(Silverman, 2001 ; Lovelock 

et al, 2006 ; Goyette et al, 

2010 ; Sweensey et al, 2010 ; 

Lerrthaitrakul et al, 2014 ; 

Khong et al, 2017) 
 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

 القيمة املدركة للعالمة التجارية :  التابعاملتغري   .2
فانطالقا من الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل قيمة العالمة مت حتديد مخس أبعاد رئيسة لقيمة العالمة واملتمثلة   

 يف: 
الوعي ابلعالمة، االرتباطات الذهنية، اجلودة املدركة، الثقة ابلعالمة والوالء للعالمة، واجلدول املوايل يوضح كيفية قياس 

 االعتماد عليها:   هذه األبعاد والدراسات اليت مت

 (: التعاريف املفاهيمية واالجرائية ألبعاد املتغري التابع )القيمة املدركة للعالمة التجارية(. 2.4اجلدول رقم )

 التعريف االجرائي  التعريف املفاهيمي  املتغري 
للعالمة   املدركة  القيمة  التابع:  املتغري 

 التجارية 
أهنا رد فعل املستهلكني   مت تعريفها على 

التجارية   للعالمة  التسويقية  لألنشطة 
لبعدين   ومشتملة  هبا  ملعرفتهم  القوية 
وصورهتا   ابلعالمة  الوعي  مها  أساسني 

، كما مت تعريفها  (Lai, 2016)الذهنية  
املستهلك،   اجتاهات  جمموع  أهنا  على 

 Raggio)رغباته ومعتقداته حنو العالمة  

et al, 2005). 
مت   حني  تتكون  يف  أهنا  أيضا  اعتبارها   

نتيجة موقع العالمة يف أذهان املستهلكني  
اجتاهات،   تصورات،  من  حيملون  وما 

 Kartono et)معتقدات ووالء حنوها  

al, 2008)، 

للعالمة   املدركة  القيمة  قياس متغري  سيتم 
أبعاد   مخس  على  ابالعتماد  التجارية 

 رئيسية واليت تتمثل يف:  
االر  ابلعالمة،  الذهنية،  الوعي  تباطات 

والوالء   ابلعالمة  الثقة  املدركة،  اجلودة 
 للعالمة 

(Aaker, 1991 ; Keller ; 1993 ; 

Yoo et al, 2000 ; Berry, 

2007 ; Ramos et al, 2005 ; 

Gil et al, 2007 ; Tong et al, 

  (2015احلداد،  ; 2009

يعترب الوعي ابلعالمة من أهم أبعاد قيمة   الوعي ابلعالمة  -6
العالمة حسب الباحثني، فهو األساس يف  
قوة   أنه  ويعرف على  العالمة،  قيمة  بناء 
وقدرهتم   املستهلكني،  أذهان  يف  العالمة 

سيتم قياس بعد الوعي ابلعالمة مبجموعة  
ملستهلكني   اليت مت طرحها  العبارات  من 
ليكرت   مبقياس  وذلك  الذكية  اهلواتف 

مت  وقد  ابلدراسات    اخلماسي،  االستعانة 
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أحد   خالل  من  عليها  التعرف  على 
عناصرها فقط اسم، شعار، رمز وغريها  

(Drumond, 2017, P. 25)  فهي ،
يف ذهن املستهلكني    قوة حضور العالمة
(Ross, 2006)  قدرة يقصد هبا  ، كما 

العالمة   على  التعرف  على  املستهلكني 
خمتلفة   ظروف  ظل  يف  تذكرها  وسهولة 

(Yoo et al, 2001) 

التالية:    ; Aaker, 1991)السابقة 

Percy et al, 1992 ; Keller, 

1993 ; Yoo et al, 2001)   

تشري العديد من الدراسات أن بناء قيمة   االرتباطات الذهنية  -7
العالمة تعلق ببناء ارتباطات ذهنية قوية،  
لقيمة   الرئيسية  األبعاد  من  تعترب  حيث 

عل وتعرف  شيء  العالمة،  أي  أهنا  ى 
يكون   قد  املستهلكني  بذاكرة  مرتبط 
خربات،   مشاعر،  العالمة،  عن  أفكار 

واجتاهات    ,Severi et al)معتقدات 

املعلومات  (2013 عقد  مجيع  فهي   ،
املستهلك   ذاكرة  يف  ابلعالمة  والروابط 
ذهنه   يف  للعالمة  معىن  تتضمن  واليت 

(Keller, 2012) . 

الذهن االرتباطات  بعد  قياس  ية  وسيتم 
مبجموعة من العبارات اليت مت طرحها على  
مدى   وتقدمي  عنها  لإلجابة  املستهلكني 
موافقتهم عليها وذلك ابستخدام مقياس  
االستعانة   مت  وقد  اخلماسي،  ليكرت 

التالية:   السابقة   ,Aaker)ابلدراسات 

1991 ; Keller, 1993 ; 

Korchia, 1999 ; Chen, 2001 ; 

Ceesay, 2017 ;     ،2019مهادي) 

أو   اجلودة املدركة  -8 شعور  عن  عبارة  املدركة  اجلودة 
يف   ما  جتارية  عالمة  عام حول  إحساس 
ومنافع   فاخلصائص  املستهلكني،  أذهان 
املنتج العالمة ختلق تصورا عن اجلودة عند  
فهي   وابلتايل  أذهاهنم،  يف  املستهلكني 
خيص   فيما  العالمة  لتميز  إدراك كلي 
مقارنة   لوجودها  املقصود  الغرض 

املنافسة   األخرى ابلعالمات 
(Saunders et al, 2009)  ،  كما

تعترب أيضا تقييم املستهلك ملنتج أو عالمة  
توقعاته   تليب  واليت  جيدة  بطريقة  جتارية 

(Thuy et al, 2015)  فهذه  ،
التقييمات للعالمة تكون ذاتية وشخصية  
من قبل املستهلكني وليس من قبل املدراء 

 ، (Rios, 2007, P. 40)واخلرباء 

وسيتم قياس بعد اجلودة املدركة مبجموعة  
على   طرحها  مت  اليت  العبارات  من 
مدى   وتقدمي  عنها  لإلجابة  املستهلكني 
موافقتهم عليها وذلك ابستخدام مقياس  
االستعانة   مت  وقد  اخلماسي،  ليكرت 

التالية:   السابقة   ,Aaker)ابلدراسات 

1991 ; Keller, 1993 ; 

Montaner et al, 2008 ;  

Alhaddad, 2015 ; Ceesay, 

2017 ; Lybenova, 2019) 
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مدى    (Aaker, 1991)حيث اعتربها   الثقة ابلعالمة   -9
التجارية   العالمة  أن  املستهلك  اعتقاد 
ميكنها تقدمي له منتجات تليب احتياجاته  

عرفها    & Morgan)ورغباته، كما 

Hunt)    يف املستهلك  رغبة  أهنا  على 
ح  تلبية  يف  العالمة  على  اجاته  االعتماد 

 .Lyubenova, 2019, P)وثقته هبا  

 Lasser et)، يف حني اعتربها  (475

al, 1995)    الثقة اليت يضعها املستهلك
املنتجات   املعلومات عن  العالمة ويف  يف 
اليت تقدمها عرب اتصاالهتا التسويقية، وما  
فائدة   حتقق  نشاطاهتا  كانت  إذا 

 للمستهلك. 

وعة  وسيتم قياس بعد الثقة ابلعالمة مبجم
على   طرحها  مت  اليت  العبارات  من 
مدى   وتقدمي  عنها  لإلجابة  املستهلكني 
موافقتهم عليها وذلك ابستخدام مقياس  
االستعانة   مت  وقد  اخلماسي،  ليكرت 

 Morgan)ابلدراسات السابقة التالية: 

et al, 1994 ; Lasser et al, 

1995 ; Manuera et al, 2003 ; 

Erdem et al, 2004 ; Li et al, 

2007 ; Alam et al, 2010 ; 

Lyubenova, 2019 ; Soo Shine 

et al, 2019)  

مت تعريفه على أنه قدرة املستهلك إبعادة   الوالء للعالمة  -10
يف   ابستمرار  العالمة  منتجات  شراء 

كما ،  (Chen et al, 2008)املستقبل  
اعتباره املستهلك    ميكن  التزام  أنه  على 

العالمة   مع  والتعامل  الشراء  إبعادة 
يف   الرغبة  إىل  إضافة  مستقبال،  التجارية 
)الكلمة   العالمة  عن  إبجيابية  التحدث 
التأثريات   رغم  االخرين،  أمام  املنطوقة( 
املوقفية واجلهود التسويقية اليت تستهدف 
أخرى  عالمات  حنو  املستهلك  حتويل 

(Kotler et al, 2012, P. 158)  ، 

وسيتم قياس بعد الوالء للعالمة مبجموعة  
على   طرحها  مت  اليت  العبارات  من 
مدى   وتقدمي  عنها  لإلجابة  املستهلكني 
موافقتهم عليها وذلك ابستخدام مقياس  
االستعانة   مت  وقد  اخلماسي،  ليكرت 

التالية:   السابقة   ,Aaker)ابلدراسات 

1991 ; Oliver, 1999 ; Yoo, 

2000 ; Gounaris et al, 2004 ; 

Chen et al, 2008). 

 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

 للعالمة التجارية   املدركة  الصورة الذهنيةاملتغري املعدل:   .3
وأسئلة مت  للعالمة التجارية مت قياسها بعباراتابالعتماد على الدراسات السابقة اليت تناولت الصورة الذهنية  

واجلدول التايل يوضح التعريف املفاهيمي واالجرائي ألبعاد الصورة ،  ترمجتها من الدراسات السابقة والرائدة يف هذا اجملال
 الذهنية املدركة للعالمة التجارية:
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 املعدل )الصورة الذهنية املدركة للعالمة (: التعاريف املفاهيمية واالجرائية ألبعاد املتغري 3.4اجلدول رقم )
 التجارية(.

 التعريف االجرائي  التعريف املفاهيمي  املتغري 
الصورة الذهنية للعالمة  املتغري املعدل:  

 التجارية 
وقد مت اعتبارها جمموع االرتباطات املتصلة  
هذه   تكون  ما  وعادة  ما  جتارية  بعالمة 

وهادفة   منظمة   ,Aaker)االرتباطات 

1996, P. 98)  ، هذه    تتكون
من جمموع التصورات الذهنية  االرتباطات  

والعاطفية حقيقية كانت أو مدركة يربطها  
التجارية، وتشمل   العالمة  املستهلك مع 

ا واالحاسيس  األفكار  واملكتسبة  لفطرية 
غري   أو  ارادية  بطرق  تكون  واليت  الذاتية 

 .(Ratier, 2002, P. 12)ارادية 

سيتم قياس متغري الصورة الذهنية املدركة 
أببعادها الثالث املعتمدة    للعالمة التجارية

والبعد   العاطفي  البعد  املعريف،  )البعد 
مبجموعة من العبارات اليت مت    السلوكي(

طرحها ملستهلكني اهلواتف الذكية وذلك  
مت   وقد  اخلماسي،  ليكرت  مبقياس 
التالية:   السابقة  ابلدراسات  االستعانة 
(Keller, 1993 ; Montaner et 

al, 2008 ;  Lee et al, 2014 ; 

Alhaddad, 2015) 

 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

 : منوذج الدراسة ثاينالفرع ال
بناء على املتغريات اليت مت حتديدها وشرحها فيما سبق أببعادها واليت ستتم وفقها الدراسة، ميكننا طرح منوذج 

لدراسة وأهدافها تقوم هذه ا، فوفقا ملا مت توضيحه يف مشكلة الدراسة (1-4واملوضح يف الشكل رقم )الدراسة املقرتح 
املتغريات أبعاد  حتديد  أساس  وأبعاد   للدراسة  الثالثة  على  للعالمة  املدركة  القيمة  أبعاد  املنطوقة،  الكلمة  أبعاد  من 

السابقة ميكننا تلخيص منوذج   حتديد التأثريات بينها، فمن خالل التعرض للدراساتالصورةالذهنية للعالمة التجارية و 
ه الدراسة يتلخص يف طار هذ الله يالحظ أن إ، والذي من خ(1-4منها يف الشكل رقم )الدراسة املقرتح واملستخلص  
 أربعة مراحل أساسية وهي: 

تم هذه املرحلة ابلدراسة االستطالعية للتعرف على أبعاد املتغريات الثالثة للدراسة من أبعاد هت  املرحلة األوىل: 
املنطوقة الدراسة  الكلمة  حمل  العالمتني  الكلمة،   (Xiaomi)  وعالمة   (Condor)  عالمة   عن  )حمتوى  يف  واملتمثلة 

والعالمة   (Condor)احمللية    مة التجاريةأبعاد القيمة املدركة للعال   ،والكلمة السلبية(  اإلجيابيةمصداقيتها، كثافتها، الكلمة  
وأبعاد واملتمثلة يف )الوعي ابلعالمة، االرتباطات الذهنية، اجلودة املدركة، الثقة ابلعالمة والوالء هلا(    (Xiaomi)األجنبية  

 (Xiaomi)والعالمة األجنبية    (Condor)احمللية  العالمة  أيضا للعالمتني قيد الدراسة    الصورة الذهنية للعالمة التجارية
 من خالل   الدراسة الثالثة  متغريات   مت حتديد أبعاد في والبعد السلوكي(، حيث  واليت تتمثل يف )البعد املعريف، البعد العاط 
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الدراسات   ومن أهمصني  الباحثني املخت  إىل حتديدها من أهم  ابإلضافة،  اهلواتف الذكية  ي وه  ةاملدروس  اتجطبيعة املنت
 ؛ بشكل مفصل  بقاسا  إليها   اإلشارة مت    واليت اليت تطرقت إليها  السابقة  

املتغري على    (الكلمة املنطوقة)  املتغري املستقل   تم هذه املرحلة ابلكشف عن مدى أتثري أبعادهت  املرحلة الثانية:
 ة مالقيمة املدركة للعال إىل حتديد أتثري كل بعد من أبعاد الكلمة املنطوقة على  ابإلضافة للعالمة(،  القيمة املدركةع )التاب

 وذلك ابلنسبة للعالمتني حمل الدراسة وحتديد الفرق بينهم؛   م القيمةاملدركة للعالمة تعظيمسامهة يف  أكثر األبعاد  حتديد  و 

على   ذهنية املدركة للعالمة()الصورة ال  تم هذه املرحلة ابلكشف عن مدى أتثري املتغري املعدلهت  املرحلة الثالثة:
إىل حتديد أتثري كل بعد   ابإلضافة،  نطوقة( واملتغري التابع )القيمة املدركة للعالمة(الكلمة امل)  املتغري املستقل  العالقة بني
أكثر ديد  وحت   قيمتها املدركة و   عنها   صورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة من أبعاد ال

 مع الشارة إىل الفرق بينهما؛ني حمل الدراسة وذبك ابلنسبة للعالمتاألبعاد أتثري )تعديال( على العالقة  

عن العالمتني حلة ابختبار ما إذا كانت هنالك فروق جوهرية بني الكلمة املنطوقة  هتتم هذه املر   ة:املرحلة الرابع
لقيمة العالمتني   اإلحصائيةاخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة، وذلك الكشف عن الفروقات  التجاريتني ابختالف  

الصورة كشف أيضا عن ما إذا هنالك فروقات إحصائية بني  إىل ال  ابإلضافة،  ابختالف اخلصائص الدمغرافية للعينة
الدراسة ربعة يف منوذج  وميكن توضيح هذه املراحل األ،  صائص الدميوغرافية لعينة الدراسةاخل ابختالف  الذهنية للعالمتني  
 املقرتح كما يلي:
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 (: منوذج الدراسة.1.4الشكل رقم )
 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

وعليه ستتم الدراسة وفق هذا النموذج ابختبار الفرضيات املتضمنة فيه، وذلك من أجل حتقيق أهداف الدراسة 
 العالمة األجنبية واحمللية.والوصول لعمل املقارنة بني  

املستوى  الدخل نساجل
 التعليمي

 نالس

 الكلمة املنطوقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمتوى الكلمة املنطوقة
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 املطلب الثاين: فرضيات الدراسة 
يتضمن هذا املطلب تفصيل دقيق وعرض لفرضيات الدراسة اليت مت اشتقاقها من العالقات املوضحة يف النموذج 

مة العالمة بعد االطالع على أدبيات الكلمة املنطوقة وأدبيات العالمة التجارية بشكل عام والصورة الذهنية وقي، فاملقرتح
املقرتح  للنموذج  وتبعا  هذه،  دراستنا  موضوع  يف  السابقة  الدراسات  جانب  إىل  ابإلضافة  خاص،  بشكل  التجارية 

 والعالقات اليت مت توضيحها من خالله ميكن اشتقاق فرضيات الدراسة اليت تعترب ترمجة هلذه العالقات فيما يلي: 

للكلمة املنطوقة على   0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  : هناك أثر ذو  (H.1)الفرضية الرئيسية األوىل  
 لدى املستهلك اجلزائري.   القيمة املدركة للعالمة التجارية

اخلارجة عن نطاق   )غري رمسية(  الكبري لالتصاالت الشخصية   الفرضية من الدور والتأثري هذه  ومت استخالص  
فأغلب الدراسات السابقة سلطت ،  (Karlicek et al, 2010)العالمة التجارية    قيمة  املؤسسة واليت ال تتحكم فيها على

الكبري للكلمة  الدور  التجارية وأمهلت  العالمة  قيمة  التسويقية للمؤسسة وكيفية أتثريها على  الضوء على االتصاالت 
 ,Kotler)  على حد سواء  ت الرمسية وغري الرمسية، فقيمة العالمة التجارية تتأثر ابالتصاالريةاملنطوقة على العالمات التجا 

 ; Black et al, 1998)كدراسة    الكلمة املنطوقة مسبقا اعتمادا على الدراسات السابقة  ولقد مت حتديد أبعاد  ،(2012

Harrison-walker, 2001 ; Silverman, 2001 ; Goyette et al, 2010)   وغريها من الدراسات وكانت أبعاد الكلمة
 .ضافة إىل اجيابيتها أو سلبيتهاإ، مصداقيتها، كثافتها  ى الكلمة املنطوقةحمتو املنطوقة متمثلة يف 

هلا  املنطوقة  املنطوقة    فالكلمة  الكلمة  وعي  على  املستهلكني   (Kiss et al, 2008)أتثري  وعي  من  تزيد  فهي 
 ,Lui et al)  ابعتبارها مصدر مهم لالتصال وذو مصداقية  للعالمات التجارية اليت مت التكلم عنها ونشر اآلراء حوهلا

2003 ; Slater, 1997)  كما أهنا ختلق ارتباطات ذهنية قوية للعالمة يف أذهان املستهلكني ،(Lui et al, 2003) مما ،
العالمة ويكررون شرائها والوالء ملنتجاهتا  حيسن جتارهبم م ، كما هلا أتثري على صورة (Naylor et al, 2000)ع هذه 

، وبعد صياغة الفرضية الرئيسية أعاله وانطالقا من األبعاد األساسية للكلمة (Doyle, 2008)العالمة التجارية وحتسينها  
الدراسات السابقة كما ذكر  ان، سنقوم ابختبار هذه الفرضية على شقني، حيث يتعلق املنطوقة واليت مت حتديدها من 

على القيمة املدركة للعالمة التجارية )أببعادها جمتمعة( وذلك ملعرفة الشق األول ابختبار أثر أبعاد الكلمة املنطوقة جمتمعة  
ن أبعاد الكلمة املنطوقة فيخص اختبار أثر كل بعد م  أثر املتغري املستقل ككل على النتغري التابع ككل، أما الشق الثاين

على القيمة الندركة للعالمة التجارية، حيث مت صياغة الفرضيات الفرعية بغية حتديد أكثر أبعاد الكلمة املنطوقة أتثريا 
 على القيمة املدركة للعالمة التجارية، وتتمثل هذه الفرضيات يف: 

حملتوى الكلمة   0.05إحصائية عند مستوى معنوية  هناك أثر ذو داللة  :  (H.1.1)الفرضية الفرعية األوىل   •
 ؛لدى املستهلك اجلزائري املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية
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ملصداقية الكلمة   0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :  (H.1.2)الفرضية الفرعية الثانية   •
 ؛لدى املستهلك اجلزائري املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية

لكثافة الكلمة   0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :  (H.1.3)  الفرضية الفرعية الثالثة  •
 ؛لدى املستهلك اجلزائري املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية

للكلمة املنطوقة   0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :  (H.1.4)الفرضية الفرعية الرابعة   •
 ؛اجلزائري  لدى املستهلك اريةاإلجيابية على القيمة املدركة للعالمة التج 

الفرعية اخلامسة   • معنوية  :  (H.1.5)الفرضية  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  للكلمة   0.05هناك 
 .اجلزائري  لدى املستهلك  املنطوقة السلبية على القيمة املدركة للعالمة التجارية 

: هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية (H.2)الفرضية الرئيسية الثانية  
وقيمتها املدركة عندهم يف قطاع اهلواتف الذكية   ن اجلزائري  ني لعالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكعلى ا

 .0.05حمل الدراسة عند مستوى معنوية  

منطلق الفرضية األوىل، حيث أن املستهلكني الذين يتصلون، يتناقلون ويتلقون   من ومت اشتقاق هذه الفرضية  
األخبار، األفكار واملعلومات عن العالمة التجارية كيف سيؤثر هذا يف إدراكهم لقيمة العالمة التجارية، أضافة إىل ضرورة 

وأتثريها ،  (Keller, 2006)عالمة التجارية  مهية الصورة الذهنية للعالمة التجارية على خلق القيمة ملدركة للأل  االشارة
على اتصاالت الكلمة املنطوقة ودورها يف قيمة العالمة التجارية، حيث وسنوضح وخنترب يف الفرضية األوىل مدى أتثري 

لى دركة للعالمة عالصورة الذهنية امل  تأثري ، يف حني سنتطرق يف هذه الفرضية لالكلمة املنطوقة أببعادها على قيمة العالمة 
لعالمة التجارية فهي حمرك ل   القيمة املدركة   العالقة بني الكلمة املنطوقة وقيمتها وذلك لألثر الكبري للصورة على خلق 

هلا   االتصالية ،  (Zhang, 2015)رئيسي  الوسائل  خالل  من  لديهم  للعالمة  الذهنية  الصورة  ترتسخ  فاملستهلكني 
(Ceseska, 2004)ية اخلاصة ابملؤسسة أو الوسائل غري الرمسية املتمثلة يف الكلمة املنطوقة ، سواء الوسائل االتصالية الرمس

(Martinez et al, 2003) فاملستهلكني الذين لديهم صورة ذهنية من قبل عن عالمة جتارية ما سواء صورة إجيابية أو ،
قيمتها املدركة عندهم حيث سن العالمة يف  املعلومات واالراء عن هذه  قيس مدى أتثري الصورة سلبية وكيف ستؤثر 

الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة وكيفية أتثريها على الذهنية للمستهلكني اليت رسخت من قبل عن عالمة ما على  
ال، وعليه مت هلذه العالمة تعدل من العالقة والتأثري للكلمة على القيمة أو   ة القيمة، أي مبعىن هل الصورة الذهنية املدرك

الفر  املنطوقة والقيمة صياغة  الكلمة  العالقة بني  الذهنية للعالمة على  الفرعية بغية ختديد أكثر البعاد الصورة  ضيات 
 املدركة للعالمة وتتمثل هذه الفرصيات يف: 
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للبعد املعريف للصورة الذهنية املدركة هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية  :  (H.2.1)الفرضية الفرعية األوىل   •
على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم يف   التجاريةللعالمة  

 ؛0.05قطاع اهلواتف الذكية حمل الدراسة عند مستوى معنوية  

الثانية   • الفرعية  العاطفي    هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية    :(H.2.2)الفرضية  الذهنية للبعد  للصورة 
المة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم املدركة للع

 ؛ 0.05يف قطاع اهلواتف الذكية حمل الدراسة عند مستوى معنوية  

 للصورة الذهنية املدركة للبعد السلوكي  هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية    :(H.2.3)الفرضية الفرعية الثالثة   •
للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم يف 

 .0.05قطاع اهلواتف الذكية حمل الدراسة عند مستوى معنوية  

الثالثة   الرئيسية  فروق  :(H.3)الفرضية  الكلمةتوجد  العينة حول  أفراد  إجاابت  بني   ات ذات داللة احصائية 
 .0.05املنطوقة تعزى للمتغريات الدميوغرافية عند مستوى معنوية  

ومت استخالص هذه الفرضية من مدى أتثري العوامل واملتغريات الدميوغرافية على نشر الكلمة املنطوقة، حيث هل 
التعليمي واملستوى  الدخل  سن،  اجلنس،  من  الدراسة  يؤثر كل  الكلمة   لعينة  مصداقية، كثافة  حمتوى،  من  على كل 

املنطوقة، وهل يوجد فروقات هلذه املتغريات الدميوغرافية على نشر الكلمة اإلجيابية أو السلبية، وبغية معرفة أكثر لوجود 
 لتالية:تفكيك الفرضية الرئيسية الثالثة للفرضيات الفرعية ااملتغريات الدميوغرافية مت    ف ابختال  أو ال   هذه الفروقات 

توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول الكلمة   :(H.3.1)  الفرضية الفرعية األوىل  •
 ؛ 0.05املنطوقة تعزى للمتغري اجلنس عند مستوى معنوية  

الكلمة توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول    :(H.3.2)  الفرضية الفرعية الثانية  •
 ؛ 0.05عند مستوى معنوية    ناملنطوقة تعزى للمتغري الس

توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول الكلمة :  (H.3.3)الفرضية الفرعية الثالثة   •
 ؛ 0.05عند مستوى معنوية   ستوى التعليمياملنطوقة تعزى للمتغري امل

روقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول الكلمة توجد ف  :(H.3.4)الفرضية الفرعية الرابعة   •
 . 0.05عند مستوى معنوية   دخلاملنطوقة تعزى للمتغري ال
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ات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول القيمة املدركة توجد فروق  :(H.4)الفرضية الرئيسية الرابعة  
 . 0.05الدميوغرافية عند مستوى معنوية  للعالمة التجارية تعزى للمتغريات  

ومت استخالص هذه الفرضية من مدى أتثري العوامل واملتغريات الدميوغرافية على إدراك املستهلكني لقيمة العالمة 
، حيث هل سيؤثر كل من اجلنس، السن، املستوى التعليمي والدخل لعينة الدراسة على وعيهم للعالمة التجارية، التجارية
الفروقات أو ال ابختالف االرتباط  أكثر لوجود هذه  وبغية معرفة  ثقتهم هبا والوالء هلا،  املدركة،  اجلودة  الذهنية،  ات 

 املتغريات الدميوغرافية مت تفكيك الفرضية الرئيسية الرابعة للفرضيات الفرعية التالية:

القيمة أفراد العينة حول    توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت:  (H.4.1)الفرضية الفرعية األوىل   •
 ؛ 0.05عند مستوى معنوية    اجلنس  تعزى للمتغري   املدركة للعالمة التجارية 

القيمة توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول    :(H.4.2)الفرضية الفرعية الثانية   •
 ؛ 0.05عند مستوى معنوية    السن  تعزى للمتغري   املدركة للعالمة التجارية 

القيمة توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول    :(H.4.3)  الفرضية الفرعية الثالثة  •
 ؛ 0.05عند مستوى معنوية   املستوى التعليمي  تعزى للمتغري   املدركة للعالمة التجارية 

القيمة العينة حول  توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد  :  (H.4.4)  الفرضية الفرعية الرابعة  •
 . 0.05عند مستوى معنوية    الدخل  تعزى للمتغري   املدركة للعالمة التجارية 

الصورة ات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول  توجد فروق  :(H.5)  امسةالفرضية الرئيسية اخل
 .0.05الدميوغرافية عند مستوى معنوية  املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغريات  الذهنية  

صورة الذهنية ل لومت استخالص هذه الفرضية من مدى أتثري العوامل واملتغريات الدميوغرافية على إدراك املستهلكني  
البعد ، حيث هل سيؤثر كل من اجلنس، السن، املستوى التعليمي والدخل لعينة الدراسة على  لعالمة التجاريةل  املدركة 

، وبغية معرفة أكثر لوجود هذه الفروقات أو ال العاطفي للصورة وعلى البعد السلوكي للصورة  على البعد ،  املعريف للصورة
 ابختالف املتغريات الدميوغرافية مت تفكيك الفرضية الرئيسية الرابعة للفرضيات الفرعية التالية:

الصورة أفراد العينة حول    توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت:  (H.5.1)الفرضية الفرعية األوىل   •
 ؛ 0.05عند مستوى معنوية    اجلنس  تعزى للمتغري   املدركة للعالمة التجارية   الذهنية

الصورة توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول    :(H.5.2)الفرضية الفرعية الثانية   •
 ؛ 0.05عند مستوى معنوية    السن  تعزى للمتغري   املدركة للعالمة التجارية   الذهنية
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الصورة توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول    :(H.5.3)  الفرضية الفرعية الثالثة •
 ؛0.05عند مستوى معنوية    املستوى التعليمي  تعزى للمتغري   املدركة للعالمة التجارية   الذهنية

الصورة العينة حول  توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد  :  (H.5.4)  الفرضية الفرعية الرابعة •
 . 0.05عند مستوى معنوية    الدخل  تعزى للمتغري   املدركة للعالمة التجارية   الذهنية

 املطلب الثالث: منهجية الدراسة
فرضياهت واختبار  الدراسة  تساؤالت  اإلجابة على  اختيار،  بطريقة صحيحة وعلمية  ا لغرض  منهج دراسة   يلزم 

ويعترب املنهج الكمي هو أنسب منهج لدراستنا هذه ابعتباره يركز بشكل عام مناسب يتوافق مع طبيعتها وأهدافها،  
على قياس الواقع االجتماعي من خالل النظر للدراسة على أهنا واقع ميكن حتديده مبوضوعية وذلك جبمع البياانت حوله 

ج الكمي إىل اختبار النظرايت املوضوعة من خالل فحص العالقة بني متغريات وحتليلها لغرض قياسه، كما يهدف املنه
، (Sukamolson, 2007, P. 4)الدراسة واليت تكون قابلة للقياس عن طريق حتليل البياانت بطرق واختبارات إحصائية 

يبدأ بصياغة املشكلة، توليد الفرضيات وأسئلة الدراسة، مراجعة   (Williams)أن املنهج الكمي حسب الباحث    كما
 Creswell 2003 ; Williams)كما يوضح الباحثان    األدبيات ذات الصلة والتحليل الكمي للبياانت للوصول للنتائج،

دوات  أيضا أن املنهج الكمي يستخدم اسرتاتيجيات االستقصاء مثل التجارب واالستبياانت، وجبمع حول أ  (2011
 وهو ما يالئم دراستنا هذه.   ، (  203، ص. 2021حمددة مسبقا واليت تنتج بياانت إحصائية )عنون،  

يف البحث املسحي   (Sukamolson, 2007)إال أن املنهج الكمي حيتوي على العديد من األنواع حيث صنفها الباحث  
(Survey research)  االرتباطي البحث   ،(Correlational research)الب التجرييب  ،   (Empirical research)حث 

 ولقد مت االعتماد على البحث املسحي والبحث االرتباطي،  (Causal-comparative research)والبحث السبيب املقارن  
لفهم   ت األول يهتم ابملعاينة تصميم االستبياانت ومحع البياانت مث اجراء التحليال  حيث أن  إضافة إىل البحث التجرييب، 

فيستخدم لتحديد العالقة بني متغريات الدراسة )متغريين أو سلوكيات وخصائص املستجوبني أما البحث االرتباطي  
ريبية الختيار قطاع الدراسة أما البحث التجرييب من خالل عمل دراسة أولية جت  أكثر( وما مدى واجتاه هذه العالقة

 والعالمات التجارية. 
املعتمد سنقوم بتقسيمه ملراحل، حيث تعترب  الدراسة  الباحثان   وبعد اختيار منهجية  الدراسة حسب  منهجية 

(Leedy & ormrod)    ،وعليه (،  2021ابخلطوات الشاملة اليت يستخدمها الباحث عند الشروع يف عمل حبثي )عنون
مراحل أساسية حيث تتضمن املرحلة األوىل الدراسة األولبة واليت من خالهلا خطوات أو   ةستتم هذه الدراسة وفق ثالث

ديد العالمات التجارية املناسبة )عالمة ميكننا حتديد قطاع النشاط الذي سوف نقوم بتطبيق دراستنا عليه إضافة إىل حت 
، أجنبية وعالمة حملية( من ذلك القطاع املختار للقيام ابملقارنة وحتقيق أهداف الدراسة ومن مث الوصول إىل نتائج مرضية
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ثة فتم املرحلة الثانية تصميم مقياس الدراسة املستخدم وقياس صحته وثباته عن طريق دراسة استطالعية، أما املرحلة الثال
 من خالهلا عملية مجع البياانت، وسيتم التطرق هلذه املراحل ابلتفصيل كما يلي: 

 الفرع األول: املرحلة األوىل 
هتدف الدراسة األولية يف حتديد أهم العالمات التجارية احمللية واألجنبية الناشطة يف السوق اجلزائرية واليت حيث  

ص مستوى معرفتها عند املستهلكني اجلزائريني، مستوى وعيهم هبا من ختدم موضوع دراستنا بفاعلية، وذلك فيما خي
جودة، أسعار واعالانت، إضافة إىل مستوى تداوهلم للمعلومات واآلراء حوهلا وما مدى مشاركتهم لتجارهبم وخرباهتم 

 . معها سواء مع مقربيهم أو مع الغرابء يف البيئة االلكرتونية عرب االنرتنت أو البيئة التقليدية

 أوال: حتديد قطاع الدراسة: 
ولتسهيل عملية اختيار العالمات التجارية )احمللية واألجنبية( املراد دراستها نشرع أوال يف حتديد قطاع النشاط 
األنسب هلذه العالمات التجارية وذلك ابالعتماد على مسح شامل ألهم القطاعات اليت تشهد حركة كبرية يف السوق 

 املستهلكني، وكان هذا املسح الشامل على مستوى كل من: اجلزائرية وبني  

من حمالت األجهزة الكهرو منزلية، حمالت بيع األاثث، مطاعم، حمالت االكسسوارات،    احملالت التجارية: .1
 حمالت بيع اهلواتف الذكية، حمالت بيع األلبسة، حمالت بيع مستحضرات التجميل، وكاالت االتصال؛ 

 Facebook, Instagram, Snap Chat, Tik)توى مواقع التواصل االجتماعي من  وكان على مس  االنرتنت: .2

Tok)  موقع ،(Youtube)   وكذلك عرب املواقع االلكرتونية للمؤسسات سواء اجلزائرية أو األجنبية للقطاعات
 السابقة؛

توي على االقل حيث مت مراجعة العديد من الدراسات السابقة سواء أجنبية أو عربية واليت حت  دراسات سابقة: .3
 متغري من متغريات دراستنا، من خالل االطالع على القطاعات اليت اعتمدت عليها يف دراساهتم التطبيقية.

وكانت نتائج هذا املسح يف حتديد أهم ثالث قطاعات رئيسية تشهد حركة كبرية وتناقل للمعلومات واآلراء عنها 
التوايل على  القطاعات  هذه  وتتمثل  املستهلكني  قطاع مستحضرات بني  األوىل،  املرتبة  الذكية يف  اهلواتف  قطاع   يف 

وما يؤكد   التجميل اثنيا وقطاع املالبس اثلثا، ليتم يف األخري ترجيح قطاع اهلواتف الذكية كأنسب قطاع لدراستنا احلالية 
 مايلي:  اختياران لقطاع اهلواتف الذكية

 معدل استخدام اهلواتف الذكية يف العامل: .1
العاملي، وصل عدد مستخدمي اهلواتف النقالة يف جانفي   (Statista, 2020)وحسب تقرير نشر على موقع  

من جمموع سكان العامل، ولقد ارتفع عدد   %67مليار مستخدم يف مجيع أحناء العامل، حيث ميثل  5.19إىل  2020
، ولقد كان 2019نفس الشهر لعام  مقارنة بعددهم من    2020يف جانفي    %2.4مستخدمي اهلواتف النقالة بنسبة  
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فقط خالل هذه   %1.1منو مستخدمي اهلواتف النقالة يف هذه الفرتة أسرع من منو سكان العامل والذي منا بنسبة  
الفرتة، حيث نستنتج أن األفراد أصبحوا يعتمدون على اهلواتف النقالة بدرجة كبرية يف حياهتم ولقضاء حاجاهتم اليومية 

 يف االتصال. 
من عدد اهلواتف النقالة املستخدمة من قبل سكان العامل لسنة   %73ني بلغت نسبة اهلواتف الذكية بنسبة  يف ح

مليار مستخدم للهواتف الذكية من سكان العامل، وهذا ما يدل على  3.78من شهر جانفي، أي ما ميثله بـ   2020
كن اعتبارها قصرية املدى، وذلك للتطورات اهلائلة واخلصاص قابلية األفراد لتبين اهلواتف الذكية وتبديلها يف فرتات زمنية مي

 .(Statista, 2020)املميزة للهواتف اليت يتم إصدارها من خمتلف العالمات املنافسة ابستمرار  
وهو مايؤكد احلركة الكبرية يف قطاع اهلواتف الذكية عرب العامل من تناقل للمعلومات حوهلا ومن خالل أتثريات 

 جارية الناشطة يف هذا القطاع على سلوكيات املستهلك وتبنيهم هلذه األجهزة الذكية. العالمات الت

 عدد مستخدمي اهلواتف الذكية يف اجلزائر   .2
سوق املنتجات االلكرتونية الذكية يف اجلزائر ازدهارا ومنوا كبريا خصوصا يف السنوات األخرية، حيث  أيضا شهد 

زاد اقبال اجلزائرين على شراء املنتجات االلكرتونية ملواكبة التطورات احلاصلة يف هذا القطاع، فحسب التقرير األخري 
للثالثي    وسوم مبرصد حول سوق اهلاتف النقال يف اجلزائروامل   (ARPCE)لسلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية  

مليون مستخدم لثالثي الرابع لعام   45,556، فقد بلغ عدد مستخدمي اهلواتف النقالة يف اجلزائر 2020الرابع لعام 
حيث بلغ عددهم   2019لنفس الفرتة لعام    %  0,74، حيث سجل العدد ارتفاعا طفيفا بنسبة تقدر بـ  2020
 مليون مستخدم.  45,222آنذاك  

ويعترب هذا العدد من اهلواتف النقالة عند املستخدمني اجلزائريني من اهلواتف النشطة اليت يتم استخدامها بصفة 
 مستمرة حسب تقرير سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية،  

   وضعية سوق اهلواتف الذكية )اجليل الثالث والرابع( يف اجلزائر: .3
عدد   لعام  وقد كان  الرابع  لثالثي  اجلزائر  يف  الذكية  اهلواتف  بـ    2020مستخدمي  مليون   38,772يقدر 

، أي بزايدة تقدر نسبته بـ 2019مليون مستخدم مت تسجيلهم يف الثالثي الرابع لعام    36,911مستخدم، مقابل  
تيجة دخول العديد من ن  ، حيث شهدت هذه األخرية تطورا واقباال كبريا من قبل املستخدمني اجلزائريني%  5,04

 العالمات للسوق اجلزائرية واحتدام املنافسة من انحية اجلودة واألسعار املعقولة. 
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 . 2020(: عدد مستخدمي اهلواتف الذكية يف اجلزائر لعام  4.4اجلدول رقم )

الرابع    الثالثي 
2019 

األول   الثالثي 
2020 

الثاين   الثالثي 
2020 

الثالث   الثالثي 
2020 

الرا  بع  الثالثي 
2020 

مستخدمي   جمموع 
يف   الذكية  اهلواتف 

 اجلزائر 

36911428 37367613 36967783 38069773 38772562 

 % 5,04+(                       2020الثالثي الرابع  -2019نسبة التطور )الثالثي الرابع 
 . (arpce.dz)املصدر: سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية  

 : (GSM)وضعية سوق اهلواتف الذكية يف اجلزائر مقارنة مع وضعية سوق اهلواتف التقليدية   .4
 45,556فإن من بني    (arpce.dz)وحسب هذه السلطة من خالل تقريرها املنشور عرب موقعها االلكرتوين  

(GSM)مليون مشرتك يف شبكة    6,783مليون مستخدم جند  
 14,89)اهلواتف النقالة التقليدية( أي ما يقدر بـ    *

 . %  85,11مليون مستخدم يف شبكة اجليل الثالث والرابع )اهلواتف الذكية( أي بنسبة    38,773، مقابل  %

 والشكل املوايل يوضح توزيع عدد الستخدمني يف اجلزائر بني اهلواتف الذكية واهلواتف التقليدية.

 
زائر لعام (: توزيع عدد مستخدمي اهلواتف بني اهلواتف الذكية واهلواتف التقليدية يف اجل2.4الشكل رقم )

2020 . 
 . (arpce.dz)ابالعتماد على تقرير سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية    باحث املصدر: من إعداد ال

 
*(GSM)   :   النظام الشامل للهواتف النقالة أو النظام العاملي لالتصاالت النقالة وهو اختصار لـMobile)Global System for (  ،    هو اجليل الثاين من نظم

اجليل بسعة أو قدرة للنظام أعلى وذلك مع تطور التقنية الرقمية والطلب املتزايد عليها. وميتاز هذا    1982االتصاالت يف الشبكات اخللوية الذي بدأ التخطيط له سنة  
 . 1991 فنلندا يف ديسمرب سنة  بعدة مرات من النظام التماثلي كما أنه يقدم ميزات خدماتية أكثر وبنوعية عالية اجلودة وتكلفة منخفضة. مت نشر هذا النظام ألول مرة يف

85,11; هواتف ذكية
85%

هواتف نقالة 
;  14,89; تقليدية

15%
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ومن خالل عرضنا لالحصائيات والتحليالت السابقة مت أتكيد على أن قطاع اهلواتف الذكية يعترب القطاع األكثر 
 مالئمة للقيام بدراستنا هذه. 

 حتديد العالمات التجارية اثنيا:  
ولتحديد العالمات التجارية املناسبة يف هذا القطاع مت االعتماد أيضا على املسح الشامل هلذا القطاع )قطاع 
اهلواتف الذكية( ملعرفة أكثر العالمات التجارية حتداث عنها من قبل املستهلكني سواء أجنبية أو حملية، وأكثر العالمات 

ة بني املستهلكني اجلزائريني ووعيا بيها سواء من انحية اخلصائص، األداء، األسعار واالعالانت، للهواتف الذكية معرف
 ولقد متت عملية املسح عرب كل من 

حيث مت زايرة عدد معترب من حمالت اهلواتف الذكية يف مدينة سطيف   احملالت التجارية لبيع اهلواتف الذكية: .1
أكث ميدانيا على  للوقوف  العلمة  وتناقال ومدينة  وأكثرها حركة  املستهلكني  قبل  من  التجارية معرفة  العالمات  ر 

 للمعلومات من قبلهم سواء قبل اختاذ القرارات الشرائية أو بعدها؛ 
 ومتت عملية املسح من خالل االنرتنت عرب:   عرب االنرتنت: .2
يف اجلزائر وأكثرها استعماال حيث مت االعتماد على أشهر مواقع التواصل االجتماعي    واقع التواصل االجتماعي: م •

وكانت عملية املسح عربها ابالطالع على   ،(Facebook, Instagram, Snap Chat, Tik Tok)واليت تتمثل يف  
واجملتمعات  اجلزائريني  املؤثرين  وحساابت  صفحات  الذكية،  واهلواتف  التكنولوجيا  يف  املتخصصة  الصفحات 

 االفرتاضية للبيع وشراء اهلواتف الذكية والصفحات الرمسية للعالمات التجارية؛ 
 وذلك عرب قنوات املؤثرين اجلزائريني واألجانب املهتمني ابلتكنولوجيا واهلواتف الذكية؛   (Youtube)موقع  •
ابالطالع على خمتلف التعليقات والدردشات االلكرتونية   مواقع مؤسسات اهلواتف الذكية األجنبية واجلزائرية:  •

 أسفل منتجات هذه العالمات التجارية؛ 
املواقع األجنبية واحمللية اليت تتيح للمستهلكني اجلزائريني عمليات التبادل وهي خمتلف    مواقع التجارة االلكرتونية: •

التجارية عربها وعمليات تقييم املنتجات، مشاركة اخلربات واختيار البدائل املناسبة وتتمثل أشهر هذه املواقع العاملية 
موقع   موقع  (Amazon)يف   ،(Ebay)  موقع  ،(Aliexpress)    وموقع(Greabest)إضاف التجارة ،  املواقع  إىل  ة 

 . (Nkheyar)وموقع   (Batolis)، موقع  (Ouedkniss)، موقع  (Jumia)االلكرتونية العربية واحمللية كموقع  

األجنبية والعالمات  التجارية  العالمات  الذكية يف اجلزائر اخلروج أبهم  ونتج عن عملية املسح لقطاع اهلواتف 
 يف السوق اجلزائرية وتتمثل فيما يلي:  التجارية احمللية للهواتف الذكية الناشطة

 ؛ (Appel)وعالمة    (Oppo)، عالمة  (Xiaomi)، عالمة  (Huawei)عالمة   (Samsung)عالمة   العالمات األجنبية: 
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 . (Brandt)، عالمة  (Stream)، عالمة (Iris)، عالمة  (Condor)عالمة    العالمات احمللية: 

 التجارتني:اثلثا: شروط اختيار العالمتني  
والختيار عالمتني جتاريتني للهواتف الذكية من العالمات اليت نتجت عن املسح الشامل للقطاع املختار أعاله 

بعمل استبيان موجه لعينة  قمنا )عالمة أجنبية وعالمة حملية( وذلك بغرض عمل دراسة مقارنة لتتماشى مع موضوعنا، 
 العالمتني الختيارمها كمثالني يف دراستنا امليدانية، وتتمثل هذه الشروط ميسرة، وعليه فيجب أن تتوافر شروط معينة يف

 يف: 

 معرفة املستهلك اجلزائري للعالمة جيب أن يكون جيدا؛  •
 وعي املستهلك اجلزائري أبسعار العالمة يف خمتلف منتجاهتا )قطاع اهلواتف الذكية( جيد؛  •
 وعي املستهلك إبعالانت العالمة جيد؛  •
 لك اجلزائري وتناقله للمعلومات والتجارب عن هذه العالمة مع االخرين سواء قبل جتربتها أو بعد. مشاركة املسته •

ولقد مت حتديد هذه الشروط لتتماشى مع اهلدف األساسي ملوضوع حبثنا وللوصول إىل نتائج واقعية وذات داللة، 
لكل من أسعار منتجاهتا يف قطاع اهلواتف الذكية   فمعرفة املستهلك للعالمة التجارية بطريقة جيدة إضافة إىل وعيه الكبري

واعالانهتا تكون لديه صورة للعالمة وقيمة، إضافة إىل مشاركته لتجاربه وجتارب االخرين هلذه العالمة مع أقرانه من 
ق دراسة أصدقاء عائلة، زمالء وحىت غرابء سواء عرب البيئة التقليدية وجها لوجه أو عرب االلكرتونية، فيسهل لنا ما سب

التأثريات املباشرة وغري املباشرة ملتغريات الدراسة املتمثلة يف صورة العالمة التجارية، قيمتها والكلمة املنطوقة عنها وعمل 
 املقارنة بني العالمتني األجنبية واحمللية بطريقة مثلى وابلتايل الوصول إىل األهداف األساسية للدراسة. 

 رابعا: مقياس الدراسة 
الذكية واليت مت حتديدهم عرب املسح وللوقوف ع التجارية للهواتف  العالمات  توافر هذه الشروط يف  لى مدى 

الشامل للقطاع مت تصميم استبيان حيتوي على مقاييس هلذه الشروط، ينقسم إىل شقني شق للعالمات األجنبية والشق 
املذكورة أعاله من كل فئة )فئة العالمات األجنبية االخر للعالمات احمللية، وذلك الختيار أكرب عالمة تتوفر فيها الشروط  

وفئة العالمات احمللية(، وحيتوي االستبيان بشقيه )عالمات أجنبية وعالمات جملية( على أربعة مقاييس وتتمثل فيما 
 يلي:

 مقياس معرفة املستهلك اجلزائري ابلعالمة التجارية  .1
 السؤال التايل املؤلف من مخس نقاطولقد مت استخدام مقياس املعاين املتضادة حيث يتضمن  

 ما هي درجة معرفتك هبذه العالمة التجارية؟ 
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 (؛ 5( / مألوفة جدا ابلنسبة يل ) 1غري مألوفة متاما )
 (؛ 5( / أستخدمها كثريا ) 1ال أستخدمها أبدا ) 

 (. 5( / تعين يل الكثري ) 1ال تعين يل شيئا )
 العالمة التجارية مقياس وعي املستهلك اجلزائري أبسعار   .2

 حيث مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي، ويتضمن السؤال التايل 

 معرفيت ألسعار هذه العالمة التجارية جيد؟ 
 (. 5( / موافق متاما ) 1غري موافق على االطالق )

 مقياس وعي املستهلك اجلزائري إبعالانت العالمة التجارية  .3
 سؤال التايل: مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي ويتضمن ال

 أتذكر أين شاهدت إعالانت عن هذه العالمة التجارية مؤخرا  
 (. 5( / موافق متاما ) 1غري موافق على االطالق )

 مقياس مشاركة املعلومات واخلربات عن العالمة التجارية .4
 مت أيضا استخدام ليكارت اخلماسي وتضمن هذا املقياس السؤال التايل:

 وخربات االخرين عن هذه العالمة التجارية قبل شراء العالمة التجاريةأحبث عم معلومات  
 (. 5( / موافق متاما ) 1غري موافق على االطالق )

 أشارك خربايت وجتاريب مع هذه العالمة التجارية بعد شرائها مع االخرين
 (. 5( / موافق متاما ) 1غري موافق على االطالق )

 ولية خامسا: حتليل نتائج عينة الدراسة األ
مفردة من جمتمع الدراسة وهو   200ابالعتماد على    مت االعتماد يف هذا اإلطار يف املعاينة على العينة امليسرة، 

االستطالعية الدراسات  يناسب  مت   ،(Malhotra et al, 2011)  )األولية(  ما  على    حيث  استبيان  من   220توزيع 
يدواي عرب احملالت التجارية للهواتف الذكية يف مدينة سطيف املستهلكني الكرتونيا عرب مواقع التواصل االجتماعي، و 

 . استبيان قابل للتحليل االحصائي  210ومدينة العلمة، ومت اسرتجاع 

الدراسة:   .1 الدراسة، التحليل الوصفي لعينة  الدميوغرافية لعينة  سيتم يف هذا اجلزء حتليل وصفي للخصائص 
 : واجلدول املوايل يوضح النتائج
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 (: التحليل الوصفي للخصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة األولية. 5.4جلدول رقم )ا

 املتغري  الفئة  التكرار  %النسبة 

 اجلنس ذكر 148 70.47

 أنثى  62 29.53  

 العمر  سنة   25أقل من  سنة  18 58 27.62

 سنة   35أقل من  سنة  25 112 53.33  

 سنة   50أقل من  سنة  35 25 11.91

 فأكثر  سنة  50 15 7.14

مستوى   أقل من اثنوي  29 13.81
 اثنوي  63 30 التعليمي 

 جامعي  118 56.19

 الدخل دج  18000أقل من  19 9.05

 دج  30000إىل  18000من  90 42.85

 دج  30000أكثر من  101 48.10

 املصدر: نتائج التحليل االحصائي.

على التوايل، (  %29.53) و    %)70.47) نالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة الذكور تفوق نسبة االانث بـ  
سنة أما من انحية   25سنة إىل أقل من    18سنة وفئة    35سنة إىل   25ووفقا للسن فأغلبية العينة متمركزة يف فئة من  

، يف حني كانت أعلى نسبة يف متغري الدخل (%56.19) املستوى التعليمي فنالحظ أن نسبة اجلامعيني هي الغالب بـ  
 دج.   30000لفئة أكثر من 

 حتليل مقياس الدراسة للعالمات األجنبية  .2
من خالل برانمج   (One Sample T-test)ولتحليل االحصائي ملقاييس الدراسة األربعة مت االعتماد على اختبار  

(Spss)  األجنبية ، وسنتطرق لكل مقياس على حدى للعالمات 
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 مقياس معرفة املستهلكني للعالمة التجارية األجنبية:  •
للمتوسطات احلسابية للعالمات األجنبية    (One Sample T-test)حيث يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار  

أفراد الناشطة يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس معرفة املستهلك هلا، حيث نالحظ أن هناك تقارب كبري بني إجاابت 
العينة حول مقياس معرفتهم للعالمات األجنبية املذكورة أدانه، وهذا ما يدل على أن العالمات هلا أتثري ووجود كبري يف 
سوق اهلواتف الذكية، من خالل عرضهم للميزات هواتفهم، خصائصها وأدائها بطريقة جيدة وجذابة، ولقد احتلت يف 

اثنيا   (Huawei)متفوقة على عالمة    ( 4.23) مبتوسط حسايب قدره    (Xiaomi)املرتبة األوىل من انحية املعرفة عالمة  
  لكل منهم مع أفضلية ل  (4.1)مبتوسط حسايب    (Apple)،  (Samsung)  ، وعالمة(4.18)مبتوسط حسايب قدره  

(Appel)    ويف املرتبة األخرية عالمة ( 0.58) أفراد العينة ابحنراف معياري قدره    إلجاابت  منخفض من خالل تشتت ،
(Oppo) . 

للمتوسطات احلسابية للعالمات األجنبية الناشطة   (One Sample T-test)(: نتائج اختبار 6.4اجلدول رقم )
 يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس معرفة املستهلك هلا. 

 .املصدر: نتائج التحليل االحصائي

 مقياس وعي املستهلك اجلزائري ألسعار العالمة التجارية األجنبية:  •
للمتوسطات احلسابية للعالمات األجنبية    (One Sample T-test)حيث يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار  

الناشطة يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس وعي املستهلك ألسعارها، ميكن القول أيضا أن هناك تقارب إلجاابت أفراد 
األوىل عالمة  املرتبة  احتلت يف  أدانه، حيث  األجنبية  التجارية  العالمات  الوعي أبسعار  الدراسة حول مقياس  عينة 

(Oppo)    وذلك لالسرتاتيجية التسعريية للمؤسسة واملعمول هبا على مستوى كل الرتاب   ( 4.15)مبتوسط حسايب قدره
الوطين بتثبيت أسعارها عرب احملالت التجارية هلواتفها مع إظهار األسعار بطريقة واضحة سواء عرب نقاط التوزيع أو عرب 

واثلثا   (Apple)سعارها بطريقة جيدة، وأتيت يف املرتبة الثانية عالمة  إعالانهتا مما زاد يف نسبة وعي املستهلك اجلزائري أل
وذلك لتارخيهما الطويل يف األسواق حيث يعترب أسعار هواتفهم الذكية معروفة لغالبية املستهلكني  (Samsung)عالمة  

مبتوسط   (Huawei)  وعالمة   (3.93) مبتوسط حسايب قدره    (Xiaomi)اجلزائريني، أما يف املراتب أخرية جند عالمة  

 Sig االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العالمة التجارية 

(Samsung) 4.10 0.65 0.00 
(Apple) 4.10 58.0 0.00 
(Oppo) 3.80 0.79 0.00 

(Xiaomi) 4.23 0.53 0.00 
(Huawei) 4.18 0.60 0.00 
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قدره   اجلزائر خصوصا عالمة   ( 3.82) حسايب  العالمتني يف  هلذه  وكالء حصريني  وجود  لعدم  ذلك  ارجاع  وميكن 
(Xiaomi)   .مما يؤدي إىل تقلب أسعارها يف فرتات وجيزة وسريعة وحيدد أسعارها كل من العرض والطلب 

للمتوسطات احلسابية للعالمات األجنبية الناشطة   (One Sample T-test)(: نتائج اختبار 7.4اجلدول رقم )
 يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس وعي املستهلك ألسعارها.

 املصدر: نتائج التحليل االحصائي.

 مقياس وعي املستهلك اجلزائري إلعالانت العالمة التجارية  •
للمتوسطات احلسابية للعالمات األجنبية    (One Sample T-test)حيث يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار  

الناشطة يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس وعي املستهلك اجلزائري إلعالانت العالمات التجارية األجنبية أدانه، حيث 
نالحظ تقارب رهيب الجاابت أفراد العينة حول مقياس اإلعالانت، وذلك لالسرتاتيجيات التسويقية والرتوجيية املكثفة 

يف املركز األول من انحية   (Xiaomi)للعالمات أدانه عرب خمتلف الوسائل وخصوصا االلكرتونية، حيث كانت عالمة  
اليت أحدثته هذه العالمة   (Buzz)وميكن ارجاع هذا للضجة    ( 4.34)مقياس الوعي إبعالانهتا مبتوسط حسايب قدره  

كيلة ضخمة ذات خصائص ومميزات رائعة ابإلضافة إىل أسعار يف اآلونة األخرية يف جمال صناعة اهلواتف الذكية عرب تش
يف املتناول، حيث جتد اعالانهتا االلكرتونية منتشرة بشكل رهيب عرب مواقع التواصل االجتماعي وعرب مواقع التجارة 

كبري هلا بني   االلكرتونية، إضافة إىل تطرق كبري للمؤثرين عرب هذه املواقع هلواتف هذه العالمة مما ساهم يف خلق وعي
 (Apple)، واثلثا عالمة  (4.22)مبتوسط حسايب قدره   (Oppo)املستهلكني اجلزائريني، وجاءت يف املرتبة الثانية عالمة  

 (Samsung)وأخريا عالمة      ،(4.04)مبتوسط حسايب قدره    (Huawei)  بعدها عالمة و   ( 4.12)مبتوسط حسايب قدره  
 .(4.04) مبتوسط حسايب قدره  

 

 

 

 Sig االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العالمة التجارية 

(Samsung) 3.98 0.87 0.00 
(Apple) 4.13 53.0 0.00 
(Oppo) 4.15 0.69 0.00 

(Xiaomi) 3.93 0.93 0.00 
(Huawei) 3.82 0.75 0.00 
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للمتوسطات احلسابية للعالمات األجنبية الناشطة   (One Sample T-test)(: نتائج اختبار 8.4اجلدول رقم )
 يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس وعي املستهلك اجلزائري إلعالانهتا. 

 .املصدر: نتائج التحليل االحصائي

 مقياس مشاركة املعلومات واخلربات عن العالمة التجارية •
للمتوسطات احلسابية للعالمات األجنبية    (One Sample T-test)حيث يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار  

التجارية  العالمات  الناشطة يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس مشاركة املستهلك اجلزائري للمعلومات واخلربات عن 
أدانه، حيث نالحظ تقارب كبري بني إجاابت أفراد العينة ملقياس مشاركة اخلربات واملعلومات عن أداء ومميزات اهلواتف  

ذكية، حيث من خالل هذه النتائج نستنتج أن املستهلكني اجلزائريني أصبحت هلم ثقافة يف جمال التعبري عن آرائهم  ال
حول العالمات ومشاركتها مع الغري سواء أقارب أو غرابء من خالل البيئة االلكرتونية أو البيئة التقليدية )وجها لوجه(، 

و بعد الشراء من خالل مشاركة جتارهبم مع هذه العالمات، وميكن ارجاع وقبل الشراء من خالل البحث عن املعلومات أ
هذه النتائج أيضا للخصائص القطاع أبكمله حيث يشهد قطاع اهلواتف النقالة ثورة وحركة هائلة من خالل املنافسة 

املعلو  عن  يبحثون  املستهلكني  جيعل  مما  ابستمرار  اجلديد  وتقدمي  التجارية  العالمات  بني  الطرق الشرسة  بشىت  مات 
حيث   ( 4.25) يف املرتبة األوىل  مبتوسط حسايب قدره    (Xiaomi)ولقد جاءت عالمة   ويقدمون أراءهم بكل أرحيية،

تعترب من أكثر العالمات تداوال بني املستهلكني عرب االنرتنت وعرب احملالت التجارية للمميزات الكبرية يف هواتفها إضافة 
، وما يؤكد مما حيفز املستهلكني على تداوهلا  ائما ما كانت يف متناول املستهلكني اجلزائرينيإىل أسعارها املغرية واليت د

الصادر عن موقع   التقرير  أيضا  النتيجة  الذكية   2019سنة    (Nkhayer.com)هذه  العالمات للهواتف  حول أكثر 
  (Xiaomi)ائج هذا التقرير عالمة  تداوال وحبثا من قبل املستهلكني اجلزائريني عرب االنرتنت ، )حيث جاءت حسب نت

مع عالمة   مناصفة  الثانية  املرتبة  الذك  (Oppo)بعد عالمة    (Huawei)يف  اهلواتف  قبل يكأكثر عالمات  من  ة حبثا 
يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب   (Huawei)ومن خالل نتائج اجلدول أدانه أيضا كانت عالمة    اجلزائريني عرب االنرتنت(،

حيث تعترب أيضا من العالمات املهمة يف السوق اجلزائرية اليت تشهد تداوال كبريا هلا أما املرتبة الثالثة   ( 4.20) قدره  
، على التوايل  ( 4.05) و (4.10)مبتوسط حسايب  على التوايل  (Samsung)وعالمة   (Oppo)والرابعة فكانت لعالمة 

ميكن ارجاع ذلك هلواتفها ذات األسعار حيث    ( 3.85)مبتوسط حسايب مقداره    (Apple)انت عالمة  أما أخريا فك

 Sig االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العالمة التجارية 

(Samsung) 4.01 0.71 0.00 
(Apple) 4.12 66.0 0.00 
(Oppo) 4.22 0.52 0.00 

(Xiaomi) 4.34 0.43 0.00 
(Huawei) 4.04 0.69 0.00 
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العالية مقارنة ابلعالمات أعاله خصوصا يف الفرتة األخرية واليت ال يتبناها غالبية املستهلكني ذو الدخل احملدود وابلتايل 
 عملية تناقل وتبادل اآلراء عنها تكون يف املعقول. 

للمتوسطات احلسابية للعالمات األجنبية الناشطة   (One Sample T-test)(: نتائج اختبار 9.4رقم )اجلدول  
 يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس مشاركة املستهلك اجلزائري للمعلومات واخلربات عنها.

 .املصدر: نتائج التحليل االحصائي

 حتليل مقياس الدراسة للعالمات احمللية:  .3
من خالل برانمج   (One Sample T-test)ولتحليل االحصائي ملقاييس الدراسة األربعة مت االعتماد على اختبار  

(Spss)  على حدى للعالمات احمللية، وسنتطرق لكل مقياس 

 مقياس معرفة املستهلك اجلزائري ابلعالمة التجارية احمللية  •
للمتوسطات احلسابية للعالمات احمللية الناشطة   (One Sample T-test)حيث يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار  

أفراد العينة كانت قريبة للمتوسط، يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس معرفة املستهلك هلا، حيث نالحظ أن إجاابت  
بطريقة جيدة، حيث  الذكية  اهلواتف  العالمات يف قطاع  مبنتجات هذه  تعريف  ارجاع هذا لضعف عمليات  وميكن 

عالمة مبتوسط حسايب   (Iris)، ويف املرتبة الثانية  (3.9)مبتوسط حسايب قدره    (Condor)احتلت املرتبة األوىل عالمة  
 . (Brandt)ويف األخري عالمة    ( 3.35) مبتوسط حسايب قدره    (Stream)مة أما اثلثا عال  3.5قدره  

 

 

 

 

 Sig االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العالمة التجارية 
(Samsung) 4.05 0.75 0.00 

(Apple) 3.85 80.0 0.00 
(Oppo) 4.10 0.67 0.00 

(Xiaomi) 4.25 0.53 0.00 
(Huawei) 4.20 0.58 0.00 
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للمتوسطات احلسابية للعالمات احمللية الناشطة   (One Sample T-test)(: نتائج اختبار  10.4اجلدول رقم )
 يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس معرفة املستهلك هلا. 

 .املصدر: نتائج التحليل االحصائي

 مقياس وعي املستهلك اجلزائري أبسعار العالمة التجارية احمللية  •
اختبار   نتائج  املوايل  اجلدول  يوضح  احمللية   (One Sample T-test)حيث  للعالمات  احلسابية  للمتوسطات 

 (Condor)الناشطة يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس وعي املستهلك اجلزائري أبسعارها، حيث نالحظ أن عالمة  
الدراسة أبسعارها مبتوسط حسايب قدره   املرتبة األوىل من انحية وعي عينة  وميكن ارجاع ذلك   ( 4.12)جاءت يف 

واظهارها يف إعالانت العالمة عرب صفحتها يف مواقع التواصل االجتماعي أو عرب احملالت التجارية، ألسعارها املعقولة  
وذلك أيضا ألسعارها املعقولة واملعروفة   (3.89) يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدره    (Iris)يف حني جاءت عالمة  

 . (3) مبتوسط حسايب قدره    (Brandt)واملرتبة الرابعة لعالمة    (Stream)بني أفراد العينة، كما كانت املرتبة الثالثة لعالمة  

للمتوسطات احلسابية للعالمات احمللية الناشطة   (One Sample T-test)(: نتائج اختبار  11.4اجلدول رقم )
 يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس وعي املستهلك اجلزائري أبسعارها. 

 .املصدر: نتائج التحليل االحصائي

 مقياس وعي املستهلك اجلزائري إبعالانت العالمة التجارية احمللية:  •
اختبار   نتائج  املوايل  اجلدول  يوضح  احمللية   (One Sample T-test)حيث  للعالمات  احلسابية  للمتوسطات 

وعي املستهلك اجلزائري إبعالانت العالمات احمللية للهواتف الذكية، حيث  الناشطة يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس
دانه متوسطة على العموم إن مل نقل ضعيفة وميكن ارجاع نالحظ أن وعي عينة الدراسة إبعالانت العالمات احمللية أ

 Sig االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العالمة التجارية 
(Condor) 3.9 0.65 0.00 

(Iris) 3.5 0.77 0.00 
(Stream) 3.35 1.02 0.00 
(Brandt) 3.23 0.95 0.00 

 Sig االحنراف املعياري  احلسايب املتوسط  العالمة التجارية 
(Condor) 4.12 0.66 0.00 

(Iris) 3.89 0.75 0.00 
(Stream) 3.2 0.45 0.00 
(Brandt) 3 0.50 0.00 
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هذا لالسرتاتيجيات الرتوجيية التقليدية وغري الفعالة للعالمات احمللية عن هواتفها الذكية وعدم مواكبتها للتطورات احلاصلة 
 ( 3.65) حسايب قدره  يف جمال االتصال والتكنولوجيا يف اإلعالن والرتويج، وكانت عالمة  يف املرتبة األوىل مبتوسط  

حيث تعترب عالمة من أكثر العالمات احمللية نشاطا خصوصا عرب مواقع التواصل االجتماعي يف طرح وعرض منتجاهتا، 
، وعادت املرتبة الثالثة لكل من عالمة وعالمة (3.25)يف حني جاءت عالمة يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدره  

 . (2.9) مبتوسط حسايب قدره  

للمتوسطات احلسابية للعالمات احمللية الناشطة يف   (One Sample T-test)(: نتائج اختبار  12.4ل رقم )اجلدو 
 وعي املستهلك اجلزائري إبعالانهتا.  السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس

 .املصدر: نتائج التحليل االحصائي

 : مقياس مشاركة املستهلك اجلزائري للمعلومات واخلربات عن العالمة التجارية احمللية •
اختبار   نتائج  املوايل  اجلدول  يوضح  احمللية   (One Sample T-test)حيث  للعالمات  احلسابية  للمتوسطات 

التجارية  العالمات  الناشطة يف السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس مشاركة املستهلك اجلزائري للمعلومات واخلربات عن 
يف املرتبة األوىل مبتوسط   (Condor)احمللية، حيث نالحظ أن إجاابت عينة الدراسة كانت متفاوتة، حيث كانت عالمة  

من حيث تداول معلومات عنها من انحية اخلصائص واملميزات عن طريق املستهلكني سواء قبل    ( 4.1)دره حسايب ق
موقع  عن  الصادر  التقرير  هو  النتيجة  هذه  يؤكد  وما  االخرين،  املستهلكني  مع  ومشاركتها  بعده  أو  الشراء 

(Nkheyar.com)    العالمات حبثا عرب االنرتنت عند اجلزائر   2019سنة يني حيث احتلت عالمة املركز حول أكثر 
 ( 3.66) يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدره    (Iris)السادس وراء العالمات التجارية العاملية، يف حني كانت عالمة  

 (Brandt)ويف األخري عالمة    (Stream)وذلك إلطالقها العديد من املنتجات املغرية ومقبولة األداء أما اثلثا كانت عالمة  
 . (3.3) سايب قدره  مبتوسط ح

 

 

 Sig االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العالمة التجارية 
(Condor) 3.65 0.55 0.00 

(Iris) 3.25 0.90 0.00 
(Stream) 2.9 1.20 0.00 
(Brandt) 2.9 1.07 0.00 
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للمتوسطات احلسابية للعالمات احمللية الناشطة يف   (One Sample T-test)(: نتائج اختبار  13.4اجلدول رقم )
 السوق اجلزائرية ابلنسبة ملقياس مشاركة املستهلك اجلزائري للمعلومات واخلربات عنها.

 .املصدر: نتائج التحليل االحصائي

ومن خالل عرض مجيع نتائج الدراسة للمقاييس األربعة املوضوعة للعالمات األجنبية والعالمات احمللية، سنقوم 
األجنبية واحمللية  التجارية  العالمة  املوضوعة لكل من  األربعة  للمقاييس  املتوسطات احلسابية  بعملية حساب متوسط 

 لتايل يوضح النتائج: عالمة تتوافر فيها املقاييس، واجلدول افضل  الختيار أ

 (: متوسط احلسايب ملتوسطات املقايسس األربع املستعملة على العالمات األجنبية واحمللية. 14.4اجلدول رقم )

 املصدر: نتائج التحليل االحصائي.

حيث نالحظ من اجلدول أعاله تقارب كبري لنتائج ومتوسطات احلسابية للمقاييس األربع للعالمات األجنبية 
يف السوق اجلزائري، إال هلذه العالمات األجنبية  عرفة كبرية  املوعي و وال  املنافسة الشرسة يف هذا القطاع وهو ما يدل على  

وعالمة   (Oppo)بعالمة  متبوعة    (4.187)ايب كلي قدره  الصينية كانت األوىل مبتوسط حس  (Xiaomi)أن عالمة  
(Huawei)    على التوايل يف حني كانت عالمة    ( 4.06)و  ( 4.067)متوسط حسايب كلي(Samsung)  و(Apple) 

 على التوايل.   ( 4.05)و (4.057)يف املراتب األخرية وغري بعيدة عن األوىل للتقارب الكبري مبتوسط حسايب كلي  

ميكن تفسريه ابملنافسة غري فنجد تباعد لنتائج املقاييس األربع وهو ما  أما فيما خيص العالمات احمللية للهواتف الذكية  
، تليها كل (3.942) املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره    (Condor)  فاحتلت عالمةالشديدة بني العالمات احمللية،  

 Sig االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العالمة التجارية 
(Condor) 4.10 0.75 0.00 

(Iris) 3.66 1.20 0.00 
(Stream) 2.90 1.10 0.00 
(Brandt) 2.85 0.90 0.00 

املتوسط   العالمة التجارية األجنبية 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

املتوسط   التجارية احمللية  العالمة 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

(Samsung) 4.057 0.74 (Condor) 3.942 0.65 
(Apple) 4.05 0.64 (Iris) 3.575 0.90 
(Oppo) 4.067 0.67 (Stream) 3.087 0.94 

(Xiaomi) 4.187 0.60 (Brandt) 2.995 0.85 
(Huawei) 4.06 0.65 



 التصميم املنهجي للدراسة امليدانية                                                                                  رابعالفصل ال 
 

 

209 

قدره    (Iris)من عالمة   مبتوسط حسايب كلي  الثانية  املرتبة  مبتوسط حسايب كلي   (Stream)وعالمة    ( 3.575)يف 
وميكن ارجاع ذلك لتوقف   (2.995) مبتوسط حسايب قدره    (Brandt)، أما يف املرتبة األخرية جند عالمة  (3.087)

 املؤسسة عن انتاج اهلواتف الذكية مؤخرا. 

من العالمات األجنبية للهواتف الذكية يف حني   (Xiaomi)ابختيار عالمة  ومن خالل النتائج السابقة سنقوم  
اف من العالمات احمللية للهواتف الذكية، وذلك بغية عمل دراسة مقارنة والوصول ألهد   (Condor)سنختار عالمة  

 موضوعنا بطريقة مثلى. 

 املرحلة الثانية الفرع الثاين:  
وحتديد العالمات التجارية املالئمة، قمنا ابالستقصاء   هذه   فبعد حتديد قطاع النشاط املالئم للقيام بتطبيق دراستنا

عن متغريات الدراسة الرئيسة واملتمثلة يف الصورة ذهنية مدركة، الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة التجارية للعالمات 
الدراسة قيد  األولية(  التجارية  الدراسة  اختيارمها من  بعد    )اليت مت  بصياغة  وذلك  أبعاد املالقيام  لكل  املناسب  قياس 

وأهدافها ابستخدام   املتغريات ابالعتماد على مقاييس الدراسات السابقة وتكييفها بطريقة تتماشى مع دراستنا احلالية 
وذلك بغية قياس ثبات املقياس املستخدم بعد تعديله والقيام ابإلجراءات    (Pilot Study)دراسة استطالعية مبدئية  
مفردة من املستهلكني احملتملني لعالمات   50املقياس املستخدم املبدئي على عينة مكونة من    التصحيحة، وكان اختبار 

 منتجات اهلواتف الذكية حمل الدراسة. 

 ثة املرحلة الثالالفرع الثالث:  
أما املرحلة الثالثة فكانت مرحلة البدأ يف جتميع لبياانت على نطاق واسع )مستوى وطين( من عينة الدراسة عن 

وذلك حسب األبعاد لكل متغري   دركة، كلمة منطوقة والقيمة املدركة للعالمة التجارية(ممتغريات الدراسة )صورة ذهنية  
((، إضافة إىل توصيفها وعمل املقارنة بني العالمتني للوصول 1.4واليت مت توضيحها يف منوذج الدراسة )أنظر شكل رقم ) 

قات بني املتغريات والتأثريات املتبادلة بينهم سواء املباشرة وغري املباشرة إىل أهداف الدراسة، كما مت الكشف عن العال
 ومقارنة بني العالمتني.

 املبحث الثاين: التصميم العملي للدراسة 
سنتطرق يف هذا املبحث إىل الطريقة اليت مت القيام هبا ابجلانب العملي للدراسة وكيفية تنفيذ اخلطوات النظرية  

بحث السابق، حيث سنعمل على توضيح جمتمع الدراسة وكيفية اقتناء مفرداته املتمثلة يف عينة الدراسة سابقة الذكر يف امل
بتحديد نوعها وحجمها، كما سيتم تسليط الضوء على كيفية قياس متغريات الدراسة وطرق وكيفية مجع بيناهتا، كما 

 اإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.سيتم التطرق إىل كيفية حتليل البياانت اجملمعة إحصائيا من أجل  
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 املطلب األول: جمتمع وعينة الدراسة
 جمتمع دراستنا وكيفية اختيار العينة وطرق حتديد حجمها كما يلي: لتحديد حيث سنتناول يف هذا املطلب  

 الفرع األول: جمتمع الدراسة 
بعد حتديد مشكلة الدراسة وفرضياهتا، وقبل حتديد أداة القياس ومجع املعلومات، ال بد من حتديد جمتمع الدراسة 

(Population Study)   عبيدات )الدراسة  األشياء واليت تشكل مشكلة وموضوع  مجيع األفراد، الظواهر و إىل  الذي يشري  و
ص.  1996  ، واخرون  احلالة    (،109،  هذه  يف  ميثل  للمنتج والذي  واحملتملني  السابقني  احلالني،  املستهلكني  كل 

العالمات التجارية عرب كل ربوع الوطن اجلزائري،   يتمثل يف اهلواتف الذكية لكليف هذه الدراسة والذي    املستهدف
دراسة حيث مت اختيار قطاع اهلواتف الذكية عرب    ابعتبارمها حمل الدراسة،  (condor)وعالمة    (xiaomi)عالمة    وخصوصا 

أولية واليت أكدت نتائجها أن هذا القطاع يشهد حركة كبرية وتنافس شديد بني العالمات التجارية للهواتف الذكية 
األجنبية واحمللية إضافة إىل معرفة املستهلكني يف هذا القطاع جلل العالمات ومشاركتهم للمعلومات واآلراء عنها ابرجيية 

دراستنا، كما مت أيضا اختيار عالمتني من هذا القطاع )قطاع اهلواتف الذكية(   دميف أوساطهم االجتماعية وهو ما خي
األجنبية وذلك   (xiaomi)احمللية وعالمة    (Condor)عرب الدراسة األولية السابقة واليت كانت النتائج يف صاحل عالمة  

 .لعمل دراسة مقارنة والوصول إىل أهداف دراستنا
، حيث يتميز هذا النوع من (Hard To Reach Population)صعوبة الوصول إليه  ويتسم جمتمع دراستنا هذا ب 

ضم كافة أفراد ( عدم توفر إطار معاينة )قائمة إمسية ت 2( صعوبة حتديد أفراد اجملتمع املعنيني ابلدراسة و )1اجملتمعات بـ )
(، والستحالة احلصول على القائمة االمسية لكل األفراد الذي يستعملون 207، ص.  2021جمتمع الدراسة )عنون،  

، ومن اهلواتف الذكية يف اجلزائر مت االعتماد على أسلوب املعاينة، وذلك من أجل الوصول لعدد مالئم من املستجوبني
 خالل ما سبق ميكننا حتديد ما يلي: 

سطيف وتتمثل وحدات املعاينة يف دراستنا هذه يف كل والايت الوطن اجلزائري، وبشكل خاص والية    وحدات املعاينة: 
وذلك لسهولة وصول الباحث إليها، كما مت االعتماد على االستبيان االلكرتوين للوصول إىل كل ،  وما جاورها من مدن 

 والايت الوطن؛ 

سنة وأكثر من جمتمع   18ويتمثل عنصر املعاينة يف دراستنا هذه يف الذكور واالانث والذين لديهم    عنصر املعاينة: 
 الدراسة املستهدف؛ 

 2020  ديسمربيف الفرتة املمتدة بني شهري  يف اجلانب التطبيقي  ويتمثل املدى الزمين هلذه الدراسة    املدى الزمين: 
 ؛ 2021 أوتو 
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رايف هلذه الدراسة يف كل والايت الوطن اجلزائري تقريبا وذلك ابالعتماد على التوزيع يتمثل املدى اجلغ  املدى اجلغرايف: 
االلكرتوين لالستبيان من أجل مجع البياانت، وذلك بنشر ومشاركة االستبيان يف صيغته االلكرتونية عرب خمتلف مواقع 

سطيف وما جاورها من مدن خصوصا مدينة العلمة   مدينةالتواصل االجتماعي، إضافة إىل التوزيع اليدوي لالستبيان يف  
ملنتجات االلكرتونية بصفة عامة واهلواتف اشهد حركة كبرية للمستهلكي  واليت ت  التجارية ابعتبارها قطبا جتاراي ابمتياز

 . الذكية بصفة خاصة

  عينة الدراسة الفرع الثاين: 
األصلي وحتقق أغراض الدراسة وتغين الباحث عن مشقات متثل اجملتمع  وميكن التعبري عن عينة الدراسة أبهنا  

 دراسة اجملتمع األصلي، حيث يتم اختيارها وفق أساليب خمتلفة، وتضم عددا من أفراد اجملتمع األصلي )عبيدات واخرون،
 من العوامل   أن اختيار األسلوب األمثل للمعاينة يتوقف على العديد   (Malhotra)يرى الباحث  و ،  (110، ص.  1996

أمهها طبيعة الدراسة وأمهيتها، كيفية حتليل النتائج، جمال الثقة املطلوب يف الدراسة، الوقت املتاح، عدد متغريات الدراسة 
إضافة إىل نوع العينات املستخدمة يف الدراسات السابقة، هذا من انحية البحث يف ذاته أما ن انحية جمتمع الدراسة 

 (. 2011)جماهدي،   معاينة يؤثر على أسلوب وحجم العينةفإن وجود أو عدم وجود إطار نظري لل
كما مت التطرق إليه سابقا فإن االعتماد على أسلوب املعاينة العشوائية أمر غري قابل ونظرا لعدم توفر اطار معاينة  

ة وابلظبط لعينة ، ولذلك استلزم االعتماد على أسلوب املعاينة غري العشوائية ابالعتماد على العينة غري االحتماليللتطبيق
   (Quota Sample)  †إضافة إىل العينة احلصصية،  ( Convenient Sampling)  *امليسرة

 الفرع الثالث: حجم العينة 
مما خطوات البحوث العلمية،    أوىل   ذو أمهية ابلغة للباحثني حيث تعترب هذه املرحلة  يعترب حتديد حجم العينةو 

يلزم الباحثني على التعمق فيها وحساهبا بطرق صحيحة وعلمية تناسب دراساهتم، وذلك ألن أي خطأ يف حتديدها أو 
للباحثني واملختصني  تزايد ابستمرارمطلب   خلق  دي لعيوب يف نتائج الدراسة ككل، هذا مااختالف بسيط قد يؤ أي 

العديد من الصيغ والطرق اليت تطرق هلا العديد من   جد و لتحديدها، حيث  يف اإلحصاء من أجل إجياد طرق علمية  
العلمية نذكر منها:   الكتب واملقاالت   Yamane 1967 ; Krejcie & Morgane 1970 ; Cochran)الباحثني يف 

1977 ; Macfarlane 1997 ; Naing, Winn & Rusli 2006 ; Malhotra,  Décaudin,  Bouguerra,  &  Bories  

 
مالية )غري العشوائية( أين يكون أفراد اجملتمع املستهدف يستوفون معايري حمددة كسهولة الوصول،  العينة امليسرة: واليت ميكن تعريفها على أهنا نوع من املعاينة غري االحت *

 .  (Etikan, 2016)القرب اجلغرايف، توفرهم يف أوقات معينة أو رغبتهم على املشاركة 
العمل،   تقسيمه إىل طبقات أو جمموعات مبعايري ومسات حمددة مثل اجلنس، السن،العينة احلصصية: واليت ميكن تعريفها على أهنا عملية اخذ أفراد من اجملتمع وذلك عرب  †

 . (Sedgwick, 2012)  احلالة االجتماعية، العرق، الدخل وغريها من املعايري واليت ختدم لنا موضوع دراستنا
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من أجل تطبيق الدراسة عليهم والوصول إىل نتائج فتحديد حجم العينة حيدد عد األفراد أو املشاركني املالئمني  ،  (2011
 .(Mariles et al, 2010)صحيحة ويسمح للباحثني إبصدار أحكام وتعيم هذه النتائج أبرحيية على كامل أفراد اجملتمع  

عادلة لتحديد حجم العينة ابستخدام مستوايت م   1967يف دراسة له عام    (Yamane)الباحث    اقرتح   حيث
ثقة  ±10%،  ± 7%،  ± 5%،  ±3%)  دقة خمتلفة   عند مستوى  بـ    %95( وذلك  مقدرة  أي   %50واحتمالية 

(P=0.5) (Isael, 1992, P. 3). 

 .(Yamane)حسب    واجلدول التايل يوضح حجم العينات تبعا ملستوايت الثقة وحجم اجملتمع

 . (Yamane)حسب    ( وحجم اجملتمع %95العينة تبعا ملستوايت الثقة )(: حجم 15.4جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Israel, G.D.  (1992), Determining  Sample  Size,  Program  Evaluation  and  

Organizational Development, Florida Co-operative Extension Service, IFAS, University of 

Florida, p. 3. 

وذلك ابالعتماد على   (Yamane)فاجلدول أعاله يوضح لنا كيفية حساب حجم العينة حسب معادلة الباحث  
مفردة )جمتمع   1000000( وأيضا حبجم اجملتمع، فلو افرتضنا مثال أن جمتمع دراستنا يفوق  %95مستوايت الثقة )
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كما هو معمول به عادة يف الدراسات التسويقية فيكون احلجم األدىن لعينة   ±5%دود( ومستوى دقة بـ  كبري غري حم 
 مفردة.   400الدراسة بـ 

الباحثني   من  اقرتح كل  العينة  1970عام    (Krejcie & Morgane)كما  لتحديد حجم  للدراسات   طريقة 
مستوى   وذلك عند ،  (Small Sample Techniques)اعتمادا على دراسة مت نشرها يف مقال علمي  النفسية والسوقية

 .(P=0.5)أي  %50واحتمالية مقدرة بـ    (d=0.05)أي    0.05دقة  
 . (Krejcie & Morgane)واجلدول املوايل يوضح حجم العينات تبعا ملستوايت الدقة وحجم اجملتمع حسب  

 . (Krejcie & Morgane)(: حجم العينات تبعا ملستوايت الدقة وحجم اجملتمع حسب  16.4جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Krejcie R.V, Morgan D.V, Determining Sample Size For Research Activities, 

EDUCAIIOSAL AXD  PSYCI~OLOCICAL AkASUPEYENT 1970,  30. 607-610, P. 608. 

وذلك   (Krejcie & Morgane)فاجلدول أعاله يوضح لنا كيفية حساب حجم العينة حسب معادلة الباحث  
( دقة  مستوايت  على  بـ  0.05ابالعتماد  تقدر  واحتمالية  يقدر 50%(  دراستنا  جمتمع  أن  مثال  افرتضنا  فلو   ،

 مفردة.   384مفردة )جمتمع كبري غري حمدود( فيكون احلجم األدىن لعينة الدراسة بـ    1000000بـ



 التصميم املنهجي للدراسة امليدانية                                                                                  رابعالفصل ال 
 

 

214 

 ذلك ابلتفصيلوالشكل املوايل يوضح  

 . (Krejcie & Morgane)(: العالقة بني حجم اجملتمع وحجم العينة حسب دراسة  3.4الشكل رقم )

Source : Krejcie R.V, Morgan D.V, Determining Sample Size For Research Activities, 

EDUCAIIOSAL AXD  PSYCI~OLOCICAL AkASUPEYENT 1970,  30. 607-610, P. 609. 

الذي قام بتطوير معادلة متكن من حساب حجم   (Cochran, 1997)ة  كما ميكن االعتماد أيضا على دراس
 ( 210، ص.  2021)عنون،  العينة يف حالة اجملتمعات غري احملدودة واليت ميكن توضيحها فيما يلي:  

 

𝑛0 =
z2pq

e2
 

 علما أن: 

n0 : حجم العينة؛ 
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z  :قيمة z حنصل عليها من جدول( ملستوى الثقة z-Scores)؛ 

p:   هي النسبة املقدرة للخاصية املتوفرة يف جمتمع الدراسة؛ 

q  :P-1 ؛ 

e .مستوى الدقة املرغوب فيه أو هامش اخلطأ : 

 ومنه ميكن حساب حجم العينة اخلاص بدراستنا، علما أن: 

z  :1.96    ملا يكون مستوى الثقة مقدرا بـ(تكون قيمة  %95 ،z   ؛ 1.96مقدرة بـ) 

p:  0.5    واليت تشري إىل   0.5)ملا تكون درجة التباين غري معروفة، يتم االعتماد على القيمة القصوى هلا واملتمثلة يف
واملتمثلة املستخدمني احلالني للهواتف الذكية للعالمات قيد الدراسة ميتلك اخلاصية اليت نبحث عنها    من اجملتمع   50%

 أو السابقني أو احملتملني(؛

q( :1 -0.5  )= 0.5 ؛ 

e  :0.05    (. %95أي )مستوى الثقة يساوي 

 وابلتطبيق على املعادلة أعاله يصبح حجم عينتنا كالتايل: 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.5)2
  385= 384.16   =  

 وزمالئه طريقة لتحديد حجم العينة اعتمادا على دراسات تسويقية   (Malhotra et al, 2011)كما اقرتح الباحث  
مفردة هي احلد األدىن يف الدراسات التسويقية اليت تقوم بدراسة سوق   500، حيث يرى أن عينة مكونة من  سابقة
 :واجلدول التايل يوضح ذلك،  معني
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 . التسويقية(: حجم العينات اليت تستخدم يف الدراسات  17.4دول رقم )اجل

Source : Malhotra, N et al, 2011. Etudes marketing, 6. éd, France: Pearson, P. 283. 

عرب التطرق للعديد من الدراسات املفتاحية فيما خيص حتديد حجم العينة يف الدراسات النفسية   وعليه مما سبق
عام ليكون قادرا على   18مفردة بشرط أن يكون الفرد فيها أكرب من    751ولقد اعتمد الطالب على    والتسويقية،

 760يدواي والكرتونيا ومت اسرتجاع    استبيان   800حيث قمنا بتوزيع  اإلجابة على األسئلة املتضمنة يف االستبيان،  
منها لتناقض اإلجاابت فيها، حيث مت االعتماد يف األخري   9مت الغاء  ، وقد  *ابالعتماد على طريقة كرة الثلج استبيان،  

 . استبيان صاحل للتحليل االحصائي  751على  

 أساليب قياس املتغريات ومجع البياانت املطلب الثاين:  
 املطلب أسلوب قياس متغريات الدراسة، املقياس املستخدم وأساليب مجع البياانت كما يلي: ويتناول هذا  

 الفرع األول: أسلوب قياس متغريات الدراسة 
  الرئيسية  ابعتبار متغريات الدراسة  مت اختيار املنهج الكمي ملالئمته لدراستنا هذه،كما مت التطرق إليه سابقا حبيث    

االعتماد يف قياسها على   فلقد مت فية )امسية وترتيبية(،  صعترب متغريات و كمية، إضافة اىل املتغريات الشخصية واليت ت
على الدراسات   هذا االستبيان لقياس متغريات الدراسةيف تصميم    حيث اعتمدان القائمة االستقصائية )االستبيان(،  

م  )املرجعية(   املفتاحية  تتناول  واليت  دراستناالسابقة  دراسات    تغريات   ; Aaker ; Keller ; Berry ; Korchia)مثل 

Oliver ; Yoo)  ،الدراسات  الذهنية وقيمة العالمة التجارية، إضافة إىل  وغريها من الدراسات واليت كانت مرجعا للصورة 
(Buttle ; Harrison-walker ; Bone, Goyette ; sweeney)  ،  الكلمة   السايقة واليت تتناول وغريها من الدراسات

، حيث مت االعتماد عليها يف بناء القائمة االستقصائية اخلاصة بنا وتكييفها مبا تتوافق مع أهداف دراستنا، ولقد املنطوقة

 
رين وهكذا خاالهلذه الكرة والذين يقومون هم أيضا ابالتصال أبفراد    كرة الثلج: تعتمد هذه الطريقة على االتصال مبفردات العينة الذين ميثلون نقطة االنطالق   *

 وهلذا مسيت بطريقة كرة الثلج. 

 احلجم األدىن للعينة  نوع الدراسة 
 مفردة 500 دراسات حتديد املشاكل التسويقية )حجم وقوة السوق مثال( 

 مفردة 200 دراسات حلل املشكالت التسويقية )مشكل السعر مثال( 
 مفردة 200 دراسة اختبار املنتج

 مفردة 200 دراسة اختبار السوق 
 مفردة  150  )تلفزيون/ راديو/ صحف( الدراسات االعالنية 

 حمالت  10 مراقبة السوق 
 جمموعات  6 (Focus Groups)جمموعات الرتكيز 
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مت عرض هذه القائمة على جمموعة من املختصني والباحثيني االكادميني من داخل وخارج الوطن وذلك هبدف التحقق 
 (( وكذا قدرهتا على قياس ما صممت من أجله.2وثباهتا )أنظر امللحق رقم )من مدى صدقها  

وبعد اعداد القائمة االستقصائية ابالعتماد على أهم الدراسات املرجعية السابقة إضافة إىل قياس صدقها وثباهتا 
 ( )1من خالل  الوطن،  وخارج  داخل  من  واكادميني  خمتصيني  طريق  عن  حتكيمها  جمم2(  على  عرضها  من (  وعة 

، ( فقرة موزعة على أربع حماور أساسية 53تضمنت هذه القائمة االستقصائية )ولقد املستهلكني )دراسة استطالعية(، 
الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية والقائم على ثالث أبعاد رئيسية تتمثل يف البعد املعريف، فتضمن احملور األول  

( فقرات، أما احملور الثاين فيقيس متغري القيمة املدركة 10 عن النحور األول بـ ) البعد العاطفي والبعد السلوكي وعرب 
للعالمة التجارية والذي بدوره يضم مخس أبعاد رئيسية تتمثل يف الوعي ابلعالمة التجارية، االرتباطات الذهنية، اجلودة 

( فقرة، يف حني كان احملور الثالث يقيس 23ري بـ )املدركة، الثقة ابلعالمة التجارية والوالء للعالمة معربا عن هذا املتغ
متغري الكلمة املنطوقة والذي يضم مخس أبعاد رئيسية أيضا تتمثل يف حمتوى الكلمة املنطوقة، كثافة الكلمة املنطوقة، 

أما احملور الرابع ،  ( فقرة16مصداقية الكلمة املنطوقة، الكلمة املنطوقة اإلجيابية والكلمة املنطوقة السلبية وعرب عنه بـ ) 
واألخري فيتعلق ابملعلومات الشحصية للمستجوبني )متغريات دميوغرافية( واملتمثلة يف اجلنس، السن، املستوى التعليمي 

( فقرات كل متغري بفقرة، واجلدول املوايل يوضح تركيبة أسلوب قياس املتغريات )القائمة 4والدخل وعرب عنهم أبربع ) 
 االستقصائية(. 

 (: تركيبة القائمة االستقصائية. 18.4قم )اجلدول ر 

 أرقام الفقرات  عدد الفقرات  املتغري  احملور
 
1 

 10- 1 10 الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية 
 4-1 4 البعد املعريف 

 7-5 3 البعد العاطفي 
 10-8 3 البعد السلوكي 

 
 
 
2 

 33-11 23 القيمة املدركة للعالمة التجارية 
 14-11 4 الوعي ابلعالمة التجارية 

 19-15 5 االرتباطات الذهنية 
 23-20 4 اجلودة املدركة 

 27-24 4 الثقة ابلعالمة التجارية 
 33-28 6 الوالء للعالمة التجارية 

 
 
3 

 49-34 16 الكلمة املنطوقة 
 37-34 4 حمتوى الكلمة املنطوقة 

 40-38 3 مصداقية الكلمة املنطوقة 
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 43-41 3 كثافة الكلمة املنطوقة 
 46-44 3 الكلمة املنطوقة اإلجيابية 
 49-47 3 الكلمة املنطوقة السلبية 

 
 
4 

 53-50 4 املتغريات الشخصية )الدميوغرافية( 
 50 1 اجلنس
 51 1 السن

 52 1 املستوى التعليمي 
 53 1 الدخل

 53 إمجايل عدد فقرات القائمة االستقصائية    
 ابإلعتماد على الدراسات السابقة.  باحث املصدر: من إعداد ال

 الفرع الثاين: املقياس املستخدم
يعتمد استخدام املقاييس يف قائمة األسئلة يف األساس على نوع، أمهية الدراسة وأهدافها أضافة إىل نوع اجملتمع 

من قلة يف الدراسات التسويقية امليدانية على   عات الناميةمنظرا ملا تتميز به اجملتاملراد تطبيق الدراسة عليهم، فوأفراد العينة  
املستهلكني لدرجة جتعل تعاملهم مع القوائم االستقصائية صعبا نوعا ما، مما يفرض على القائم جبمع البياانت بشرح 

( 53إىل نوع القائمة االستقصائية اخلاصة بنا واليت حتتوي على )  إضافة   (،2011)جماهدي،    القائمة وطريقة ملئها 
 قياسامل سؤال( جيعل القائمة طويلة نوعا ما ومملة، مما ألزم علينا استخدام    106سؤال لعالمتني جتاريتني )أي يف اجملموع  

 التالية:

مقاييس االجتاهات شهرة واستخداما يعد مقياس ليكرت اخلماسي من أكثر    :اخلماسي  (Likert)  مقياس ليكرت .1
وثراء املعلومات اليت   ( لسهولة استخدامه2020يف العلوم السلوكية، ويعود ذلك حسب )القحطاين واخرون،  

 (Hair et al 2002 ; Andereasen 2002)ميكن حتقيقها من خالل تطبيقه، كما يؤكد ذلك كل من الباحثني  
(، وكما سبق تعريفه 2011االستخدام من قبل املستجوبني )جماهدي،  حيث يعترب سهل االعداد والتفسري وسهل  

فإنه يقوم ابعطاء مفردات العينة جمموعة من اخليارات، ترتاوح بني موافق بشدة إىل غري موافق بشدة، واليت ميكن 
 (؛ 2020من خالهلا حتديد درجة موافقته أو عدمها )قحطاين واخرون، 

قياس ضمن القائمة االستقصائية لكل فرع من فروعها، حيث مت استخدامه واستخدم هذا املاملقياس الفاصلي:   .2
نظرا لضرورة مقارنة استجاابت املستهلكني ابلنسبة للمتغريات السلوكية، وعليه فقد اعتمد هذا املقياس ابلنسبة 

الدراسة حيث تعترب ملتغريات الدراسة ابعتبار أن هذا املقياس ميكننا من حتديد درجة تقدير املستهلك للخاصية قيد  
)مهادي،   األرقام ذات داللة، ألهنا توضح مدى اقرتاب أو تباعد مفردات العينة عن اخلاصية أو اخلصائص املدروسة 

 ؛ (192، ص.  2019
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ومت استخدام هذا املقياس يف املتغريات الشخصية )الدميوغرافية( حيث يساهم يف تصنيف ومتييز   املقياس اإلمسي: .3
 أن يكون لألرقام أي داللة. املستجوبني )املستهلكني( عن بعضهم البعض دون 

 الفرع الثالث: أساليب مجع البياانت 
جلمع البياانت، وليس هناك تصنيف موحد تعترب أداة البحث هي الوسائل أو األساليب اليت يستخدمها الباحث  

يف حتديد   ونوع البياانت اليت ستجمع   أهدافها، هلذه األساليب يف استخدامها، حيث تتحكم طبيعة الدراسة، فرضياهتا
العلمية  حيث  (،  2000)دويدري،  أهم األساليب املستخدمة   البحوث  خاصة االجتماعية والتسويقية منها تتطلب 

البياانت وهي البياانت األولية والبياانت الثانوية ويعتمد مدى جودة ومصداقية البياانت اليت مت جتميعها على نوعني من  
(، وعلى هذا األساس 135، ص.  2017مدى إملام الباحث ابلقيود اليت حتكم كل نوع من أنواع البياانت )زديوي،  

 كما يلي:   ألولية والثانوية(اعتمدت دراستنا احلالية على هذين النوعني من البياانت )ا 

 للدراسات السابقة  مكتيب  البياانت الثانوية من خالل عمل مسح   ومجع   حيث اعتمدان يف حتديد   :البياانت الثانوية .1
وغريها(  املؤسسات  واثئق  علمية،  مقاالت  دكتوراه،  أطروحات  من   )من كتب،  متغري  األقل  على  حتتوي  واليت 

دراسات اليت تناولت الصورة الذهنية للعالمة التجارية ومؤشرات قياسها متغريات دراستنا، حيث اعتمدان على  
والدراسات اليت تناولت الكلمة املنطوقة وكيفية قياسه إضافة إىل الدراسات اليت تطرقت لقيمة العالمة التجارية 

مقرتح للدراسة وألبعاد ألساسية ومناذج قياسه، وهذا لتصميم اجلانب النظري للدراسة وترمجته على شكل منوذج  
تتضمن املتغريات األساسية   )استبيان(   ككل، يف حني كان مجع البياانت األولية عن طريق تصميم قائمة استقصائية

 كما سبق شرحه.  للدراسة
االستبيان    البياانت األولية: .2 االعتماد على أسلوب  البياانتولقد مت   ابعتباره األسلوب األكثر شيوعا يف مجع 

(، حيث يعرف على أنه سلسلة من األسئلة 2000يف الدراساست االجتماعية والتسويقية )دويدري،    األولية
 Malhotra)املهيكلة واملرتبة موجهة للمستجوبني من أجل احلصول على املعلومات والبياانت الضرورية للدراسة  

et al, 2011, P. 240)التقلي االستبيان  استعمال  مت  أنه  اإلشارة  جتدر  االستبيان ، كما  إىل  إضافة  الورقي  دي 
والذي   (Google Forms)، حيث مت انشائه عرب أداة  االلكرتوين عرب الربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي 

الربيد  للمستجوبني وتوزيعها بسهولة عرب  القراءة واالجابة ابلنسبة  استبياانت جذابة وسهلة  يسهل من تصميم 
 االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي. 

 املطلب الثالث: أساليب التحليل االحصائي
برجمية   علىانت هذه الدراسة  هبدف اإلجابة هن إشكالية الدراسة واختبار فرضياهتا، اعتمدت منهجية معاجلة بيا

 ، ومت استخدام األدوات اإلحصائية التالية:(Spss)احلزم اإلحصائية  
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فقرات  • على  املستهدف  البحث  جمتمع  موافقة  درجة  ملعرفة  احلسابية،  واملتوسطات  املئوية  النسب  التكرارات، 
ت جمتمع البحث املستهدف عن االستبيان، كما مت استخدام االحنراف املعياري لقياس درجة تشتت قيم استجااب

 ؛ املتوسط احلسايب
 ؛ (Cronbach’s Alfa)ألفا كرونباخ    اختبار ثبات املقياس املستخدم ابالعتماد على اختبار  •
اختبار الصدق البنائي للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بني الفقرات الدراسة والدرجة الكلية لكل  •

 الدراسة والدرجة الكلية للمقياس؛ متغري مث بني فقرات  
 لعينة واحدة للتأكد من معنوية األوساط احلسابية ملتغريات الدراسة؛  tاختبار   •
للتأكد من معنوية العالقات املتضمنة يف النموذج املقرتح بشكليه اجلزئي والكلي األول للتأكد من املعنوية   fاختبار   •

 ريات جمتمعة؛ لكل عالقة على حدى أما الثاين من خالل املتغ 
 ؛(Pearson Correlations)االرتباط لبريسون   عامل اختبار م •
إلختبار أثر أبعاد الكلمة املنطوقة جمتمعة على القيمة   (Simple Regression)اختبار االحندار اخلطي البسيط   •

 املدركة للعالمة التجارية؛ 
التدرجيي   • املتعدد  االحندار  املستقلة   (Stepwise Multipe Regression)اختبار  املتغريات  أتثري  درجة  الختبار 

بصفة   2Rتابع( ابالعتماد على قيمة  لنموذج االحندار على املتغري التابع )نسبة تفسري املتغريات املستقلة للمتغري ال
لنا يف األخري كل  املتغريات املستقلة ابلتدريج لتعطي  تدرجيية إبدخال متغري مستقل واحد مث تضاف إليه ابقي 

 املتغريات التفسريية الدالة احصائيا والداخلة يف معادلة االحندار؛
لقياس األثر املعدل للصورة   (Hierarchical Multipe Regression Analyse)اختبار االحندار املتعدد اهلرمي   •

 ؛ الذهنية املدركة للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها املدركة
 الختبار فرضيات الدراسة؛  (Anova)حتليل التباين   •
 مدى وجود فروق جوهرية يف الكلمة املنطوقة وأيضا مدى وجود فروق يف ادراكهم للقيمةملعرفة    (t-test)  اختبار •

 خاصية اجلنس؛ حمل الدراسة ابختالف   للعالمتني التجاريتنيوإدراكهم للصورة الذهنية  
مدى وجود فروق جوهرية يف الكلمة املنطوقة وأيضا مدى وجود فروق يف ملعرفة    (One Way Anova)اختبار   •

اخلصائص الدميوغرافية املتمثلة    املدركة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة ابختالف   والصورة الذهنية  ادراكهم للقيمة
 يف السن، املستوى التعليمي والدخل. 

 (Xiaomiوعالمة    Condorاملبحث الثالث: اإلطار التحليلي للعالمات التجارية قيد الدراسة )عالمة  
ة ابلعالمات التجارية قيد الدراسة واملتمثلة يف لمؤسسات اخلاصل التطرق لتقدمي شامل  سيتم ضمن هذا املبحث

من خالل عرض تطورمها التارخيي، ،  (Condor)املؤسسة احمللية ذات العالمة  و   (Xiaomi)ؤسسة األجنبية ذات العالمة  امل
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املرئية جمال نشاطهما، تشكيلة منتجاهتما ابإلضافة إىل   الفنية ابالعتماد على عناصر اهلوية  عرض خمتصر لبطاقتهما 
 . للعالمة التجارية من اسم، لوغو، شعار واأللوان 

 حمل الدراسة:   (Xiaomi): تقدمي العالمة التجارية األجنبية  ولاملطلب األ
وعالمتها التجارية سنتناول فيما يلي التقدمي العام  (Xiaomi)لغرض تقدمي املعلومات الضرورية اخلاصة مبؤسسة  

لتشكيلة   والتطرق  اجلزائر  العاملية ويف  األسواق  توسهعا يف  االسرتاتيجية،  أهدافها  هبا،  التعريف  من خالل  للمؤسسة 
 كما يلي: ية  إضافة إىل التحليل الفين للعالمة التجار   منتجاهتا  

 (Xiaomi)الفرع األول: تعريف مؤسسة  
أو شاومي ابلعربية مؤسسة صينية متعددة اجلنسيات، أتسست يف شهر أفريل من عام   (Xiaomi)تعترب مؤسسة  

خمتصة يف صناعة األجهزة االلكرتونية من هواتف ذكية، لوحات الكرتونية، مقرها العاصمة الصينية بكني،    2010
ذكية   األشياء   وحواسب حممولة،ساعات  انرتنت  منصة  بواسطة  بـ   (Internet Of Things)واملتصلة  هلا  يرمز  واليت 

(IOT)  ،  أتسست هبدف أن تصبح مؤسسة تكنولوجية مبتكرة تستخدم االنرتنت لتطوير األجهزة الذكية  ولقد(Rocha 

et al, 2020)بداية حيث كانت  أمسته  ،  والذي  تشغيل  نظام  انتاج  يف  برانمج   (MIUI)ابسم    نشاطها  على  قائم 
(Android)    إبصدار أول هاتف حممول   2011دخلت جمال اهلواتف الذكية مطلع عام  أن  ، إىل  2010وذلك يف عام
 . (Panigrahi, 2019)  (Mi One)حيمل اسم  

، (Rocha et al, 2020)براءة دولية    1887براءة اخرتاع منها    4043ومنذ نشأهتا حتصلت املؤسسة على  
مما جعلها تتطور   وأبسعار تنافسية  حيث كانت هتدف إىل االبتكار وتقدمي منتجات ذات جودة عالية للمستهلكني

مليار   4تف الذكية يف الصني حوايل  بلغت قيمتها السوقية ملصنعي اهلوا  2012فبحلول عام  بشكل كبري وملحوظ،  
املؤسسة، بعمر  مقارنة  رقم كبري جدا  وهو  عام   دوالر  هناية  على كل من مؤسسة   (Xiaomi)تفوقت    2015ومع 

(Samsung)  و(Apple)    يف قطاع اهلواتف الذكية داخل الصني(Panigrahi, 2019)  ،  تضاعفت   2019ومع هناية عام
، وهو ما يظهر التطور وجناح املؤسسة (Sun et al, 2020)مرات    10قيمتها السوقية يف جمال اهلواتف الذكية يف العامل بـ  
العاملي واملستوى  )الصني(  احمللي  املستوى  احتاللعلى  مما مكنها من  األجهزة   ،  عامليا من حيث عدد  الثالثة  املرتبة 

 مليون جهاز ذكي موصول مبنصتها.  324,8بعدد   2020املنتجة وذلك يف الربع األخري لعام  االلكرتونية  

 (Xiaomi)األهداف االسرتاتيجية ملؤسسة شاومي الفرع الثاين:  
عن املؤسسات   فهي تتميز  البحث والتطوير توجها اسرتاتيجيا يف جمال نشاطها،   (Xiaomi)تتخذ مؤسسة شاومي  

جمال نشاطها من خالل توجهاهتا اليت تعتمد على التطوير واجلودة إضافة إىل سياستها التسعريية الشفافة املنافسة يف  
يعية، حيث أهنا تركز كثريا على التوزيع واملغرية ابالعتماد على هوامش ربح صغرية لتجار اجلملة والتجزئة يف سياستها التوز 
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من خالل التجارة االلكرتونية، إضافة إىل تقليص يف اسرتاتيجياهتا الرتوجيية واالعتماد على مواقع التواصل    (B2C)املباشر  
العا املواقع  ملنتجاهتا عرب  اإلجيابية  املستهلكني  تقييمات  تعتمد على  املنطوقة، كما  الكلمة  ملية االجتماعي من خالل 

مؤسسة شاومي للعديد من األهداف االسرتاتيجية واليت تصبوا الن   طط، وخت(Sun et al, 2020)للتجارة االلكرتونية  
 ,Sun et al)تصبح معادلة صعبة يف جمال التكنولوجيا واهلواتف الذكية وتتمثل أهم أهدافها االسرتاتيجية فيما يلي:  

2020) 
وخلق منتجات الكرتونية ذات جودة عالية وأبسعار مقبولة وذات مصداقية لتسمح تعمل املؤسسة جاهدة يف بناء   •

 لكل شخص يف العامل ابلتمتع حبياة أفضل من خالل التكنولوجيا املبتكرة؛ 
ابستمرار للحصول خربة عالية  (Xiaomi)بنفس القدرة من الرتكيز على االبتكار واجلودة تسعى مؤسسة شاومي  •

 والكفاءات التشغيلية؛اجلودة من املستخدمني  
 منافسة أكرب املؤسسات العاملية يف قطاع التكنولوجيا بصفة عامة واهلواتف الذكية بصفة خاصة؛ •
وذلك من خالل تلبية حاجاهتم بكفاءة وبدرجة عالية من اجلودة من هلا كسب ثقة املستهلكني ابلعالمة ووالئهم   •

 جد مقبولة؛ خالل تقدمي منتجات وخدمات حتقق وتفوق رضاهم أسعار  
 تعظيم األرابح والتوسع يف األسواق العاملية.  •

 يف األسواق العاملية  (Xiaomi)توسع مؤسسة شاومي  الفرع الثالث:  
يف بداايهتا على املستوى احمللي إال أهنا مل تغزو   (Xiaomi)رغم النجاح الكبري الذي حققته مؤسسة شاومي  

األسواق العاملية ومل تقم بنشر عالمتها التجارية خارج أسوار الصني وذلك بسبب املخاوف الكبرية حلقوق امللكية وحقوق 
كبري بني االخرتاع للهواتف الذكية واليت حاصرت مصنعي اهلواتف الذكية يف أورواب وأمريكا آنذاك، خصوصا الصراع ال

 .(Sun et al, 2020)  يف أروقة احملاكم (Apple)ومؤسسة   (Samsung)مؤسسة 
اجملاورة للصني  ابشرت   بعدها  للدول  ، فقد أنشأت أول مقر دويل هلا يف املؤسسة يف غزو األسواق األسيوية 

كونت اسية للمبيعات و وحققت أرقاما قي  ، توجهت للسوق اهلندي  2014سنغافورة مث ماليزاي، الفليبني وبعدها يف عام 
التطوير واالبتكار إضافة إىل  القائم على  للغاية وذلك بفضل توجهها االسرتاتيجي  صورة ذهنية قوية يف مدة قصرية 

مقارنة ابملنافسني،   واملغرية  املقبولة  اعتمدهتا من خالل عقد شراكات مع األسعار  اليت  التوزيع  ابإلضافة إىل سياسة 
 . (Panigrahi, 2019)  (Snapdeal)و  (Amazon)االلكرتونية والتوزيع أمثال    مؤسسات عاملية يف التجارة 

وفتح متاجر   والعربية  يف اكتساح األسواق األوروبية   (Xiaomi)بدأت مؤسسة شاومي    2018مع بداايت عام  و 
رمسية هناك مثل متجرها الرمسي يف فرنسا وإيطاليا واالعتماد على التجارة االلكرتونية عرب املواقع الناجحة هناك، اضافة 

 . (Aliexpress)و   (Amazon)إىل دخوهلا األسواق األمريكية عرب بوابة موقع 
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عديد رتونية العاملية ساهم كثريا يف دخوهلا للفاسرتاتيجية املؤسسة املعتمدة يف التوزيع عرب مواقع التجارة االلك
،  بكثرة   اجلزائر أبسعار مغرية وتنافسية مما زاد من شعبيتها وتبنيها من قبل املستهلكني اجلزائرينيمنها  دول العربية  من ال

 .عن نيتها يف فتح متاجر رمسية هلا يف اجلزائر قريبا  (Facebook)كما صرحت املؤسسة عرب صفحتها الرمسية  

 (Xiaomi)تشكيلة املنتجات األساسية ملؤسسة شاومي  لفرع الرابع:  
على انتاج منتجات ، فهي تعتمد يف تشكيلة منتجاهتا  التكنولوجيال اجمليف  (Xiaomi)تنشط مؤسسة شاومي 

 وتنقسم منتجاهتا إىل ما يلي: الكرتونية ذكية ذات جودة وأبسعار معقولة، 

، 2010ويعترب هذا النظام أول منتجات املؤسسة منذ أتسيسها يف أفريل من عام    : (MUIU)نظام التشغيل   .1
يف شهر أوت من نفس عام   (Android)حيث أطلقت هذا النظام التشغيلي للهواتف الذكية القائم على نظام  

، كما ةأتسيسها والذي اكتسب شهرة وجناح كبري بعدها من خالل تطويره املستمر وإطالق حتديثات مجيلة وجذاب
 تعتمد على هذا النظام؛   (Xiaomi)جيدر اإلشارة أن كل األجهزة الذكية لعالمة شاومي  

تشبه حلد ،  (IOS)و  (Android)جمانية عرب منصات ونظم التشغيل  ويعترب أداة مراسلة فورية   : (Mi Chat)تطبيق   .2
، حيث حيتاج مستخدمي هذا التطبيق  (…Facebook, Instagrame)كبري مواقع التواصل االجتماعي املعروفة ك 

، حيث يشهد هذا التطبيق انتشارا واستخداما (Wifi, 4G, 3G et GPRS)فقط إىل االنرتنت من خالل شبكات  
 كبريا يف الصني والدول االسيوية؛

وتعترب أهم املنتجات اليت تعتمد عليها املؤسسة واليت ختصص هلا ميزانية    :(Xiaomi)األجهزة االلكرتونية الذكية لـ   .3
كبرية للبحث والتطوير من أجل انتاج منتجات ذات جودة ووفق معايري عاملية تنافس هبا أكرب املؤسسات العاملية 

 الذكية، أجهزة التلفاز واألجهزة الذكية األخرى كما يلي:   اهلواتفيف هذا اجملال، حيث تقوم املؤسسة إبنتاج  
وتعترب اهلواتف الذكية أهم املنتجات اليت تعتمد عليها املؤسسة يف نشاطها   :(Smart Phones)  اهلواتف الذكية .4

 Mi)وتنافسيتها من أجل حتقيق أهدافها، حيث تعتمد املؤسسة على انتاج ثالث عالمات جتارية للهواتف الذكية  

Phones)  ،(Redmi Phones)  و(Pocco Phones) ؛ 
التلفاز .5 من  :(Mi TV)  أجهزة  تشكيلة  املؤسسة  املعايري واخلصائص تنتج  ذات  التلفزة  أجهزة  من  متنوعة  تجات 

 املختلفة وأبحجام متنوعة؛ 
إىل اهلواتف الذكية والتلفزة تنتج املؤسسة أجهزة الكرتونية ذكية   فباإلضافة   :(Smart Device)أجهزة ذكية أخرى   .6

ذكية  سكوتر  وأجهزة  الصوت  مكربات  أنواعها،  مبختلف  السماعات  أجهزة  ذكية،  ساعات  يف  تتمثل  أخرى 
(Scooter)   .وغريها 
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 (Xiaomi)البطاقة الفنية لعالمة شاومي  الفرع اخلامس:  
فكما تطرقنا سابقا )أنظر   ، يلة االتصال اليت تربطها مع مجهورهاسمرئية للمؤسسة وو تعترب العالمة التجارية كهوية  

الفصل األول( فالعالمة التجارية عبارة عن تعبري خارجي ميثل هوية املؤسسة فهي من أكثر الوسائل األساسية للتعرف 
خاصة هبا فريدة ومتميزة، يف حني تعرب عليها من قبل املستهلكني واليت متيزها عن ابقي املنافسني، فهي تعرب عن رؤية  

الصورة الذهنية للعالمة وشخصيتها عن مدى إدراك املستهلكني ومجهورها هلا واألفكار واالجتاهات اليت يكونوهنا عنها، 
عالمة وسنتطرق فيما يلي لعناصر اهلوية املرئية للعالمة التجارية من اسم، شعار، رمز، والشكل التايل يوضح اهلوية املرئية لل

 (Xiaomi).التجارية شاومي  

 : (Xiaomi)والشكل التايل يوضح عالمة شاومي  

 

 

 

 

 

 . (Xiaomi)  (: عالمة شاومي4.4الشكل رقم )
Source : www.mi.com/global (03/04/2021). 

التجارية   للعالمة  الفنية  البطاقة  للعالمة   (Xiaomi)ولتحليل  املرئية  اهلوية  سنعتمد على حتليل كل من عناصر 
 املتمثلة يف اسم، رمز )لوغو( واأللوان املستعملة كما يلي: 

  حتليل االسم:  .1
جلميع منتجاهتا، حيث يقصد هبذا االسم الدخن وهو نوع صغري   (Xiaomi)شاومي  تعتمد املؤسسة على اسم  

وتعين األرز   (Xiao)مركب من كلمتني، الكلمة األوىل    (Xiaomi)السم  جدا من احلبوب، لكن يف نظر املؤسسة يعترب ا
فهي اختصار جلملة   (Mi)جاهتا وسرعة انتشارها يف األسواق العاملية أما الكلمة الثانية  تواليت تدل على عددها اهلائل ملن

(Mobile Internet)  انتاجها ألجهزة ذكية تعتمد على االنرتنت  جمال نشاطها من خالل  واليت تقصد هبا املؤسسة . 

 

 

http://www.mi.com/global
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  : لوغو )الرمز(حتليل ال .2
( رقم  الشكل  لوغ4.4ومن خالل  يوضح  والذي  أعاله  اجلديد(  هلا ل  و  األساسي  الرمز  يعترب  واليت  لمؤسسة 

واليت يقصد هبا جمال   (Mobile Internet)اختصار جلملة   (MI)حيث يربز حرفني أساسني  واملعتمد يف مجيع منتجاهتا،  
املؤسسة، و  العاشرة نشاط  السنوية  الذكرى  للوغو اخلاص هبا وذلك يف  بتطوير  قامت  املؤسسة  أن  جيدر اإلشارة إىل 

 ( يوضح اللوغو اجلديد5.4والشكل املوايل رقم )لتأسيسها،  

 

 

 

 

 

 

 

 . (Xiaomi)  (: اللوغو اجلديد لعالمة شاومي 5.4الشكل رقم )
Source : www.mi.com/global (04/04/2021). 

، يف املؤمتر العاملي الذي عقدته املؤسسة حيث استمر احلديث 2021/ 31/03حيث كان تغيري اللوغو يوم  
ابعتبار اللوغو اجلديد عن شرح التصميم اجلديد حوايل عشرون دقيقة كاملة رغم أن التعديالت كانت بسيطة للغاية  

فقط، مما أحدث ضجة كبرية عرب مواقع   حافظ على اهلوية املرئية القدمية مع تغيري يف الزوااي القائمة للوغو لزوااي دائرية
مدة التقدمي والشرح اليت كانت و   ملوعد تقدمي اللوغو اجلديد   اليت أعطتها املؤسسة  التواصل االجتماعي نظرا لألمهية الكبرية 

، إال أن رأي املؤسسة كان خمتلف متاما عما روج له فحسب مسؤويل نوعا ما مقارنة بتغيريات اليت أحدثتها للوغو  طويلة 
البحث والتطوير يعترب تغيري اللوغو أعمق مما يظهر فلقد مت االعتماد على أساسيات عميقة وطرق هندسية ورايضية 

البيضوي(، ومل يتم حتديده بطرق عشوائية وغري علمية صعبة من أجل احلصول على الشكل النهائي للوغو )الشكل  
 ليكون حبلته اجلمالية واملثالية.

تغري أيضا يف الروح الداخلية للعالمة حيث صرح املدير التنفيذي للمؤسسة أن الشعار مل يغري شكال فقط وإمنا  
ي للمؤسسة فإن اهلدف الفلسفي وفلسفتها، فهذا التصميم اجلديد هو انعكاس ملفهوم احلياة، فحسب املدير التنفيذ 

 للوغو اجلديد هو )االنسان على قيد احلياة، التكنولوجيا من صنع االنسان إذن التكنولوجيا حية(. 

http://www.mi.com/global
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رغم تضارب اآلراء حول التغيري اجلديد للوغو سواء من قبل املختصني أو اجلمهور اضافة إىل تربيرات املؤسسة و 
الشيء األكيد من هذه الضجة هو جذب انتباه اجلمهور واملستهلكني للعالمة وتسليط الضوء   أن   إال   ،العلمية والفلسفية

زايدة شعبيتها وهو ما حدث و عليها إضافة إىل التحدث عن العالمة عرب مواقع التواصل االجتماعي والرتويج اجملاين هلا 
 ابلفعل. 

  حتليل اللون:  .3
التجارية على اللون الربتقايل واألبيض،   تهااملؤسسة تعتمد يف عالم(، فإن  5.4كما هو موضح يف الشكل رقم )

حيث يرمز اللون الربتقايل للثقة بينها وبني مجهورها عرب العامل ومدى االرتباط الوثيق بينهم، أما اللون األبيض فتشري 
لتلبية حاجات املستهلكني  وتفاين  إبتقاناملؤسسة من خالله ملدى خدمتها ملستهلكيها جبد وبنقاوة، اضافة إىل العمل 

 بكفاءة وفاعلية. 

 حمل الدراسة  (Condor): تقدمي العالمة التجارية احمللية  يناملطلب الثا
وعالمتها التجارية سنتناول فيما يلي التقدمي العام  (Condor)لغرض تقدمي املعلومات الضرورية اخلاصة مبؤسسة  

لتشكيلة   والتطرق  اجلزائر  العاملية ويف  األسواق  توسهعا يف  االسرتاتيجية،  أهدافها  هبا،  التعريف  من خالل  للمؤسسة 
 منتجاهتا  إضافة إىل التحليل الفين للعالمة التجارية كما يلي: 

 (Condor Electronics)  سكمؤسسة كوندور الكرتوني الفرع األول: تعريف
الكرتونيكس   للتجارة    (Condor Electronics)كوندور  تعرف سابقا  (Antar Trade)أو عنرت  ، كما كانت 

، ص. 2020)قرميطي،    ةالكهرو منزليدة من أهم فروع جمموعة بن محادي، تنشط يف جمال االلكرتونيات واألجهزة  حوا
 : مؤسسات فرعية كما هو موضح يف اجلدول املوايليتكون جممع بن محادي من ست  ، حيث  (156

 . (: مؤسسات جمموعة بن محادي19.4اجلدول رقم )

 طبيعة نشاطها  املؤسسة
(AGLOTUBE)   بدايتها مؤسسة األساس كانت يف  ابعتبارها حجر  اجملمع  أنشأت  اليت  املؤسسة  وهي 

 تسويق مث مؤسسة إلنتاج مواد البناء
(ARGILOR)  من الطني النضج  وهي مؤسسة لصناعة االجر 

(HODNA METAL)  )مؤسسة إلنتاج املواد املعدنية )اللوح املزدوج 
(GERBIOR)  مؤسسة خمتصة يف انتاج املواد الغذائية من قمح الصلب ومشتقاته 
(POLYBEN) رينة،  مؤسسة إلنتاج األكياس مبختلف أنواعها واملستعملة يف الصناعات الغذائية )مسيد، ف

 ملح واملنتجات البحرية( 
(CONDOR)   مؤسسة خمتصة يف انتاج األجهزة االلكرتونية واألجهزة الكهرو منزلية 

Source : http://www.condor.dz (04/04/2021). 

http://www.condor.dz/
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هي مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة، حتصلت فحيث تعترب مؤسسة كوندور من أهم وأنشط املؤسسات يف اجملمع،  
أفريل   يف  التجاري  السجل  فيفري    2002على  شهر  يف  الفعلي  نشاطها  مؤسسة كوندور و ،  2003وبدأت  تقع 

 42665منها    2م  80104لية تقدر بـ  للصناعات االلكرتونية يف املنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج على مساحة إمجا
، يتمثل نشاطها األساسي يف صناعة وتركيب األجهزة االلكرتونية، الكهرو منزلية، أجهزة االعالم االيل واهلواتف  مغطاة  2م

 .(2019)مهادي،    دج   2.450.000.000.00، يقدر رأس ماهلا االجتماعي بـ  الذكية
 ة حضور جد قوي وذات مسعة لقدرهتا يف اإلبداع ومنتوجاهتا رفيعة اجلود يف اجلزائر تعترب كوندور عالمة ذات  

تل كوندور ابجلزائر موقعا رائدا يف معظم النشاطات وهي من أشهر العالمات ، حتمستهلكيهاوالتزامها الدائم إلرضاء  
حيث تسوق املؤسسة منتجاهتا االلكرتونية ذات التشكيلة الثرية من هواتف  ،  (Condor.dz)  املعروفة لدى اجلزائريني

حلماية املسجلة يف الديوان الوطين    (Condor)عالمة    اسمذكية، حواسيب، ساعات ذكية ومن أجهزة كهرو منزلية حتت  
 (. 198.  ، ص2019املؤلفات واالبتكارات مبا يضمن للمؤسسة محاية كافية من أي تزوير أو تقليد )مهادي،  

 (Condor)تطور نشاطات مؤسسة كوندور الفرع الثاين:  
تعترب مؤسسة كوندور من أهم املؤسسات اجلزائرية يف قطاع االلكرتونيات وذلك ملبادرات الدولة اجلزائرية بتشجيع 

املستهلكني اجلزائريني يف هذا القطاع وتقدمي تسهيالت كبرية فيه للحاق بركب الدول الكبرية، إضافة إىل تطور حاجات  
هذا اجملال ومواكبتهم للتقدم التكنولوجي احلاصل مما جعلهم قابلني لتبين هذه املنتجات وتلبية حاجاهتم يف هذا القطاع، 

من   ولقد عرفت مؤسسة كوندور تطور ملحوظ يف أنشطتها منذ أتسيسها إىل أن تصل إىل ما هي عليه يف يومنا احلايل 
 ( 2020)بن دنيدينة،    معترب ومتنوع من املنتجات، وميكن تلخيص هذه املراحل فيما يلي:  انتاج وتركيب لعدد 

 املرحلة األوىل: مرحلة الشراء للبيع 
وتقوم  منتجات جاهزة كليا  بشراء  تقوم  فقد كانت  جتارية حمضة  بصبغة  بداايهتا  املؤسسة يف  استهلت  حيث 

أن تقوم إبدخال تعديالت عليها، ونظرا للنجاح احملقق خاصة أن   بتسويقها يف السوق اجلزائرية على حاهلا األصلي دون 
 السوق مل يكن مشبعا قام مسريو املؤسسة إىل االنتقال ملرحلة أخرى؛ 

 SKD (Semi Knock Down)املرحلة الثانية: مرحلة شراء املنتجات املفككة جزئيا  
منتجات مفككة غري مكتملة الرتكيب وتقوم املؤسسة تطور نشاط املؤسسة يف هذه املرحلة ليشمل عملية شراء 

برتكيبها على مستوى ورشاهتا، حيث مت االعتماد على هذه االسرتاتيجية من أجل ختفيض تكاليف الشراء واالستفادة 
التصنيع  اكتساهبم خلربة أكرب حول عمليات  اإلعفاءات اجلمركية وغريها من جهة وتكوين موظفيها من خالل  من 

 لالنتقال للمرحلة الثالثة؛وأتهيلهم  
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 CKD (Complet Knock Down)املرحلة الثالثة: مرحلة شراء املنتجات املفككة كليا  
وتعد هذه املرحلة نتيجة للمرحلة السابقة نتيجة اكتساب موظفي املؤسسة ومسرييها خربة يف عمليات الرتكيب 

 ذه املرحلة إىل تعظيم أرابح املؤسسة وتقليل التكاليف؛ واملعرفة الدقيقة ملكوانت املنتجات وكيفية عملها، حيث أدت ه

 املرحلة الرابعة: مرحلة اإلنتاج
يف هذه املرحلة متكنت املؤسسة من الوصول إىل هدفها املنشود وهو االستقالل إبنتاج خاص هبا، وكان هذا 
كنتيجة للجهود السابقة املتمثلة يف تكوين وأتهيل موظفي املؤسسة بطريقة حمرتفة تسمح هلم ابلتحكم اجليد بتقنيات 

، (Licence)متها التجارية اخلاصة هبا يف اإلنتاج  تركيب وصيانة هذه املنتجات، حيث قامت املؤسسة بتسجيل عال
 ؛ (Hisense)لتقوم املؤسسة بشراء الرتاخيص من املؤسسة الصينية  

 املرحلة اخلامسة: مرحلة التوسع، التصدير والتقييس 
بعدما أثبتت املؤسسة كفاءهتا يف تصنيع املنتجات وتركيبها بكفاءة ووفق املعايري املطلوبة، وضعت نصب أعينها 

، كما عملت على %100ضرورة الرفع من إدماج املنتج مع العمل على توسيع نطاقها، ليصبح املنتج جزائري بنسبة  
الرفع من أهدافها والشروع يف اقتحام جمال التصدير لبعض الدول العربية كتونس، ليبيا، األردن والسودان، وبعض الدول 

للمجتمعات األوروبية(، كما فتحت مؤخرا التصدير للدول االفريقية عن األوروبية )بعد حيازهتا على شهادة التصدير  
 طريق بوابة مارسيليا. 

 (Condor)تشكيلة منتجات عالمة كوندور  الفرع الثالث:  
تنشط مؤسسة كوندور يف السوق اجلزائرية عرب عدة وحدات وميادين نشاط خمتلفة ذات التشكيالت املتنوعة 

وتنتج هذه التشكيالت املتنوعة على لألجهزة االلكرتونية،    تياجات املستهلكني اجلزائرينيواليت تغطي بنسبة كبرية اح
 يل: يوضحها الشكل التامستوى مثاين وحدات كما  
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 .(Condor)تشكيلة منتجات عالمة كوندور    (:6.4الشكل رقم )
Source : http://www.condor.dz (04/04/2021). 

املهمة واليت   (DAS)  ومن الشكل أعاله يتضح لنا أن مؤسسة كوندور حتتوي على العديد من ميادين النشاط 
 تركز على كل واحدة منها يف تطوير املؤسسة ككل وحتقيق أهدافها وحتسني املنتج احمللي وميكن شرحها فيما يلي: 

، وكانت يف البداية خمتصة فقط يف إنتاج أجهزة التلفاز 2003أتسست هذه الوحدة عام  وحدة أجهزة التلفاز:  .1
 (LCD)ليشمل إنتاج أجهزة التلفاز ذات شاشات الكريستال السائل    2008العادية، مث توسع نشاطها عام  

 الستقبال الرقمي؛ أجهزة ا، التلفاز الذكي، التلفاز املنحين و (LED)الباعث للضوء    الدايود وأجهزة التلفاز ذات  
وختصصت يف البداية يف إنتاج أجهزة   2008أتسست هذه الوحدة عام وحدة االعالم االيل واهلواتف النقالة:  .2

الكمبيوتر، مث توسع نشاطها ليشمل تصنيع اللوحات الرقمية واهلواتف الذكية، وكانت حماولة كوندور األوىل يف هذا 
هواتف ذكية وبعد جناح احملاولة قررت االستمرار يف هذا   9مية ولوحات رق  8وذلك إبنتاج    2014عام  اجملال  

 (Condor)املؤسسة حمدودة املسؤولية كوندور 

وحدة أجهزة 
 التلفاز

وحدة 
اللوحات 
 الشمسية 

وحدة 
املنتجات 
 البيضاء

مركب 
 الثالجات

مركب 
املكيفات 

 اهلوائية

وحدة أجهزة 
االعالم االيل 

واهلواتف 
 النقالة

وحدة مادة 
 البوليستريان

وحدة حتويل 
 البالستيك

1.500.0
وحدة  00

يف السنة من 
أجهزة تلفاز، 
مستقبالت 

هوائية 
 وأجهزة فيديو

ميغا  75
وات يف 
السنة من 
لوحات 
 ضوئية

165.000 
وحدة يف 
السنة من 

أجهزة املطبخ 
وأجهزة كهرو 
 منزلية صغرية

300.000 
وحدة يف 
السنة من 
ثالجات 
 وجممدات

450.000 
وحدة يف 
السنة من 
مكيفات 

 هوائية

1.000.0
وحدة  00

يف السنة من 
حواسيب، 

لوحات رقمية 
وهواتف 

 نقالة

طن  1000
 يف السنة

طن  4500
 يف السنة

http://www.condor.dz/
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اللوحات املركزية  ، الوحداتأجهزة الكمبيوتر احملمولمن  ، ليشمل االن اإلنتاج يف كل  اجملال الذكية،  ، اهلواتف 
 الرقمية واألجهزة املوصولة )مثل الساعات الذكية(؛ 

ويقوم هذا املركب بتصنيع أجهزة التكييف مبختلف   2002أتسس املركب يف جوان من عام    مركب املكيفات:  .3
 أنواعها؛

، حيث خيتص إبنتاج الثالجات واملربدات  2006ىل عام  ا أتسيس هذا املركب    اتريخ  ويرجع   مركب الثالجات:  .4
 مبختلف أنواعها؛ 

البيضاء: .5 الطبخ   2011أتسست هذه الوحدة يف شهر أوت من عام    وحدة املنتجات  وختتص إبنتاج االت 
 والغساالت وغريها من األجهزة الكهرو منزلية الصغرية؛ 

، وانتهى إجنازه 2012بدأ مشروع أتسيس وحدة اللوحات الشمسية يف أوائل عام    وحدة اللوحات الشمسية: .6
من نفس العام، ومت تسويق منتجاته يف األسواق يف بداية وبدأ نشاطه يف أكتوبر  ،  2013يف شهر سبتمرب من عام  

 ؛ 2014عام  
، حيث مت أتسيسها لدعم الوحدات 2003: أتسست هذه الوحدة يف شهر أكتوبر من عام وحدة البوليستريان .7

 اإلنتاجية األخرى حلماية منتجاهتم أثناء التغليف؛ 
، حيث تقوم على انتاج البالستيك  2004عام  أتسست هذه الوحدة يف شهر ماي من    البالستيك:حتويل  وحدة   .8

 املوجه لتغليف منتجات الوحدات األخرى وإعادة حتويل البالستيك الستخدامه من جديد. 

 (Condor)البطاقة الفنية لعالمة كوندور الفرع الرابع:  
، والشكل التايل يوضح اهلوية املرئية  ، شعار، رمزاسمسنتطرق فيما يلي لعناصر اهلوية املرئية للعالمة التجارية من  

 . (Condor)للعالمة التجارية  

 (Condor).العالمة التجارية ملؤسسة  والشكل املوايل يوضح  

 

 

 

 

 (Condor).العالمة التجارية ملؤسسة  (:  7.4الشكل رقم )
Source : http ://www.condor.dz (04/04/2021). 

http://www.condor.dz/
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التجارية  و  للعالمة  الفنية  البطاقة  للعالمة   (Condor)لتحليل  املرئية  اهلوية  سنعتمد على حتليل كل من عناصر 
 املتمثلة يف اسم، رمز )لوغو(، شعار واأللوان املستعملة كما يلي:

  :االسم    حتليل .1
اسم كوندور   االسم إىل   (Condor)يعترب  يشري  االلكرتونية، حيث  منتجاهتا  املؤسسة ولكل  نسر   اسم عالمة 

الكوندور الذي يعد من أكرب الطيور يف العامل، والذي يعيش يف جبال األنديز أبمريكا الالتينية حيث يصل حتليقه إىل 
كما جيب اإلشارة إىل أن ،  سمويتميز ابلقوة والصالبة وهو ما يربز توجه املؤسسة الختيار هذا االأعلى طبقات اجلو،  

 ؛ (Condor Electronics)املؤسسة مسجلة يف الديوان الوطين للمؤلفات واالبتكارات حتت اسم  

  : (رمزحتليل اللوغو )ال .2
، ولقد اعتمدت املؤسسة يف تصميمها للوغو اخلاص (Condor)يوضح لنا الشكل رقم اللوغو اخلاص مبؤسسة  

 ( 2017)زديوي،    التالية:هبا على العناصر  

االعتماد على االسم كلوغو وذلك لتبسيطه وتسهيل الوعي ابلعالمة من قبل املستهلكني )سهولة اسرتجاع العالمة  •
 وسرعة تذكرها(؛ 

، حيث عادة ما يرمز الطائر إىل السرعة واملرونة وهو ما دمج رسم لطائر الكندور يف احلرف األول للعالمة التجارية •
 ؛ عليه املؤسسة يف مواجهة التغريات والتحدايت والتكيف معهاتعمل  

احنناءات يف تصميم العالمة بدل الزوااي املنكسرة، حيث يدل ذلك على املرونة والتكيف مع خمتلف التغريات، كما  •
 ملختلفة.يعترب التصميم بسيط وغري معقد قابل للطباعة على خمتلف الوسائط ويسهل استعماله يف الوسائل الرتوجيية ا

  : ليل الشعارحت .3
ويقصد (،  7.4كما هو موضح يف الشكل رقم )  (Prenez votre envol)على شعار    (Condor)تعتمد مؤسسة  

العالية   اختذ به اخرت أو   تنقل للمستهلكني رسالة مفادها اجلودة  طريانك، حيث تريد املؤسسة من خالل معناه أن 
 عالمة شعار ال  وتناسق  نالحظ أيضا تالئمكما  والرفيعة ملنتجاهتا واليت ميكن جماراهتا من خالل الطريان ملستوايت مرتفعة،  

 الية جدا. ا الذي يقصد به طائر الكوندور والذي حيلق ملستوايت عمع امس

  :حتليل األلوان .4
(، فإن املؤسسة تعتمد يف عالمتها التجارية على اللون األزرق الداكن، 9.4كما هو موضح يف الشكل رقم )

والذي يستعمل للداللة على الضمان، الثقة والقدرة على احللم، حيث تستعمله العيد من املؤسسات العاملية لصناعات 
 (. 2017وغريها )زديوي،    (Sony)، (Samsung)االلكرتونية يف عالماهتا التجارية مثل 
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 خالصة الفصل 
ولقد تطرقنا يف هذا الفصل شرح التصميم املنهجي املتبع يف هذه الدراسة والذي ميكن القارء من فهم اخلطوات 
اليت مت االعتماد عليها لإلجابة على اشكالية الدراسة، تساؤالهتا واختبار فرضياهتا ومن مث كيفية استخالص النتائج، 

املبححيث   يف  وابلتحديد  الفصل  هذا  بداية  يف  قياسها وضحنا  وحتديد كيفية  للدراسة  الرئيسية  املتغريات  األول  ث 
ابالعتماد على أهم الدراسات السابقة، مث تطرقنا لكيفة بناء لنموذج الدراسة احلالية ابالعتماد على املتغريات احملددة 

ابإلضافة إىل   هج املتبع سابقة بعدها مت صياغة الفرضيات واليت ترتجم العالقات املبينة يف النموذج املقرتح وحتديد املن
تسليط الضوء على الدراسة األولية واليت من خالهلا مت حتديد القطاع املناسب للدراسة والذي خيدم لنا موضوع دراستنا  
هذه ابإلضافة إىل حتديد عالميتني واحدة حملية واألخرى أجنبية من ذلك القطاع املختار بطرق علمية وذلك بغية عمل 

 املقارنة. 
ملبحث الثاين تطرقنا إىل التصميم العملي للدراسة من خالل حتديد جمتمع البحث وكيفية حساب حجم أما يف ا

العينة بطرق علمية تسمح لنا بتعميم النتائج والوصول إىل حل تساؤالت الدراسة بطرق جيدة، إضافة إىل حتديد أساليب 
ب اإلحصائية اليت ستعتمد يف حتليل البياانت اجملمعة، مجع البياانت وكيفية تصميم أداة القياس والتعرض ملختلف األسالي

والعالمة   Xiaomiللعالمتني حمل الدراسة )العالمة األجنبية    شاملأما ابلنسبة للمبحث الثالث فقد مت عرض تقدمي  
 ( يف قطاع اهلواتف الذكية. Condorاحمللية  

)الفصل اخلامس( حيث سيتم من خالله حتليل   امليدانيةوبناء على ما سبق سيكون نقطة انطالق لفصل الدراسة  
أتثري الصورة الذهنية املدركة ومدى البياانت اجملمعة قصد اختبار الفرضيات واالجابة على التساؤالت الرئيسة ومعرفة  
 للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة. تعديلها للعالقة بني الكلمة املنطوقة وقيمتها املدركة عند أفراد العينة وذلك ابلنسبة 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس:
 حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية 
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 : متهيد
من خالل عرضنا لعملية تصميم الدراسة احلالية وتنفيذ اجلانب العملي يف الفصل السابق، مت ادخال البياانت 

الدراسة وترميزها يف حزمة برانمج   البياانت اجملمعة جملموعة من (Spss 26)اجملمعة من أداة  ، حيث مت اخضاع هذه 
االختبارات التحليلية اإلحصائية، من حتليل وصفي ملفردات عينة الدراسة ابإلضافة إىل احلكم على جودة أداة الدراسة 
 ابالعتماد على ثبات وصدق أو صالحية االستخدام، كما مت استخدام العديد من التحليالت اإلحصائية األخرى واليت

والذي تناسب يف اإلجابة على تساؤالت الدراسة احلالية واختبار فرضياهتا، وهو ما سيتم التطرق إليه يف هذا الفصل  
يتضمن جزئني رئيسيني أوهلما يهتم بتحليل نتائج الدراسة أما اجلزء الثاين فيعرض مناقشة النتائج ويتم ذلك ابالعتماد 

 على املباحث التالية:

تعرض هذا املبحث نتائج التحليل الوصفي ملفردات عينة الدراسة وفق املتغريات الدميوغرافية واملتمثلة  ويس  املبحث األول: 
يف: اجلنس، السن، املستوى التعليمي والدخل، بعدها سيتم عرض نتائج اختبارات التأكد من جودة أداة الدراسة بتحليل 

 صدق؛ جمموعة من املعايري اليت ختص صالحية احملتوى، الثبات وال

كما سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل نتائج الدراسة العملية واختبار الفرضيات، من خالل حتليل النتائج   املبحث الثاين: 
مع اختبار الفرضيات   املتعلقة بكيفية أتثري الصورة الذهنية املدركة على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها املدركة 

ني العالمتني األجنبية واحمللية يف قطاع اهلواتف الذكية، واالجابة على أسئلة الدراسة وابلتايل االخرى، وعمل املقارنة ب
 اإلجابة على السؤال الرئيسي؛

 وستم من خالل هذا املبحث مناقشة نتائج املبحث الثاين وحماولة تقدمي تفسريات علمية وواقعية هلا.  املبحث الثالث:
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 املقياس املستخدم جودة  و املبحث األول: نتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة 
يتضمن هذا املبحث اجلانب الوصفي لكل من العينة املدروسة واألداة املستخدمة للقياس، حيث سنستعرض فيه 

امل الشخصية  املتغريات  الدراسة حسب  بعينة  )الدميوغرافية(  الشخصية  االستبيان، إضافة إىل اخلصائص  عمول هبا يف 
خلصائص جودة املقياس   الختبارات احلكم على جودة ودقة املقياس املستخدم يف الدراسة من خالل عرض  التطرق

 .الظاهري والبناء  املستخدم أو ما يعرف ابخلصائص السيكومرتية واملتمثلة يف معامل الثبات ومعامل الصدق

 لعينة الدراسة  الشخصية )الدميوغرافية( املطلب األول: حتليل اخلصائص  
فيما يلي التوصيف الدقيق لعينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية املعتمدة يف هذه الدراسة من جنس، سن، 

 مستوى تعليمي والدخل. 

 الفرع األول: اجلنس 
الذكور عدد  أن  إىل  املدروسة  العينة  ملفردات  الوصفي  االحصائي  التحليل  بـ    يشري  بنسبة  487يقدر   أي 

واجلدول املوايل يوضح توزيع مفردات العينة وفقا ، %35.15 أي بنسبة 264 ، يف حني كا عدد االانث64.85%
 :ملتغري اجلنس

 . توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للجنس(:  1.5اجلدول رقم )

 % النسبة  تكرار ال اجلنس 
 64.85 487 ذكور
 35.15 264 إانث 

 100 751 اجملموع
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 الفرع الثاين: السن
سنة إىل   25سنة، من   25سنة إىل أقل من   18مت تقسيم الشرائح العمرية ملفردات العينة إىل أربع شرائح، من 

الشرائح املسامهة يف عينة سنة فأكثر، ويالحظ أبن أكرب    50سنة ومن    50سنة إىل    35سنة، من    35إىل أقل من  
سنة إىل أقل  18، تليها الشرحية اليت ترتاوح بني %48.20سنة بنسبة  35سنة إىل أقل من  25الدراسة ترتاوح بني 

بنسبة    25من   الشباب  حيث،  %  24.23سنة  فئة  للعينة يف  للمواصفات و   نالحظ متركز كبري  ارجاع هذا  ميكن 
 35، كما كانت املرتبة الثالثة الشرحية من  واليت تتماشى مع متطلبات الشباب  واخلصائص املوجودة يف اهلواتف الذكية

سنة فأكثر مبا يعادل   50، وأتيت يف األخري الشرحية األكرب سنا من  %  19.98سنة بنسبة    50سنة إىل أقل من  
 ( عن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغري السن.2.5، ويعرب اجلدول رقم )7.59%
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 (: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للسن. 2.5اجلدول رقم )

 % النسبة  التكرار  السن 
 24.23 182 سنة   25أقل من  سنة  18
 48.20 362 سنة   35أقل من  سنة  25
 19.98 150 سنة   50أقل من  سنة  35
 7.59 57 فأكثر  سنة  50

 100 751 اجملموع
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 الفرع الثالث: املستوى التعليمي 
ابلنسبة ملتغري املستوى التعليمي فقد مت تقسيمه إىل ثالث شرائح، الشرحية األوىل أقل من اثنوي، الشرحية الثانية 

جامعي،   فهي  الثالثة  الشرحية  أما  أباثنوي  أويالحظ  العينة  ن  مفردات  در حغلبية  مستوايت  على  عااصلة   اليةسية 
، يف حني كان عدد مفردات املستوى %62.32ة  مفردة بنسب  468حيث حصلت هذه الشرحية على  )جامعية(،  

 ،%10.38مفردة ألي ما يعادل    78، كما حصلت الشرحية أقل من اثنوي على  %27.30بنسبة    205الثانوي  
 املوايل توزيع مفردات العينة وفقا ملتغري املستوى التعليمي. ويوضح اجلدول  

 (: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغري املستوى التعليمي. 3.5اجلدول رقم )

 % النسبة  التكرار  املستوى التعليمي 
 10.38 78 أقل من اثنوي 

 27.30 205 اثنوي 
 62.32 468 جامعي 
 100 751 اجملموع

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 الفرع الرابع: الدخل
لقد اعتمد الدراسة احلالية على تقسيم متغري الدخل ألربع شرائح، حيث تتمثل الشرحية األوىل ألقل من األجر 

دج، 40000دج إىل أقل من  20000دج، أما الشرحية الثانية كانت ما بني  20000القاعدي املعتمد يف اجلزائر  
بني   ما  الثالثة كانت  من  40000والشرحية  أقل  إىل  يف  60000دج  من دج،  أكرب  الرابعة  الشرحية  حني كانت 

من دج،  60000 الدخل  شرحية  تفوق  املتغري  هذا  وفق  الدراسة  عينة  ملفردات  االحصائي  التحليل  بعد  ويالحظ 
الدخل من ،  %42.61مفردة أي بنسبة    320دج بعدد  40000دج إىل أقل من  20000 تليها الشرحية ذات 
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دج 20000، تليها الشرحية أقل من  %31.30وبنسبة  مفردة    235دج بعدد  60000دج إىل أقل من   40000
دج يف املرتبة األخرية 60000، وجاءت الشرحية ذات الدخل أكثر من  %14.38مفردة أي ما يعادل    108بعدد  
 ، وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل. %11.71مفردة أي بنسبة   88بعدد 

 لدخل. (: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغري ا4.5اجلدول رقم )

 % النسبة  التكرار  الدخل
 14.38 108 دج  20000أقل من 

 42.61 320 دج  40000 أقل من   إىل 20000من 
 31.30 235 دج 60000إىل أقل من  دج  40000من 

 11.71 88 دج  60000أكثر من 
 100 751 اجملموع

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

وصفي لعينة الدراسة وفق خصائصها الدميوغرافية أن وبناء على ما مت عرضه، يتضح لنا من نتائج التحليل ال 
من االانث   %35.15ونسبة    مفردة  264  مقابل  %64.85  أي بنسبة  487  أغلب مفردات العينة ذكور بعدد

وميكن تعليل هذه النتائج ابعتبار الذكور مهتمني كثريا ابهلواتف الذكية والعالمات التجارية الناشطة يف هذا القطاع وهلم 
دراية خبباايه عكس االانث، أما من انحية متغري السن فكانت النسب لفائدة الشباب حيث جاءت يف املرتبة األوىل 

 18 ، واملرتبة الثانية للشرحية %48.20 مفردة أي ما يعادل  362 بعدد سنة 35 سنة إىل أقل من 25من  الشرحية
وهو ما يؤكد اهتمام الشباب ابألجهزة الذكية عموما   %24.23  بنسبةو مفردة    182بعدد    سنة  25سنة إىل أقل من  

، كما ات الشبابواهلواتف الذكية خصوصا، إضافة للخصائص املوجودة يف اهلواتف الذكية واليت تتماشى مع متطلب
تفوقت الفئة عالية املستوى الدراسي يف متغري املستوى التعليمي على الشرائح األخرى حيث جاءت شرحية اجلامعيني 

أجهزة من  وهذا ميكن ارجاعه الهتمامات طبقة اجلامعيني بكل ماهو جديد    %62.32  أي ما يعادل   468بعدد  
 جتعلهم ومتكنهم من الفهم اجليد للهواتف الذكية وكيفية التعامل معها ة، إضافة إىل مؤهالهتم العلمية واليتيذكوهواتف  

لتبسيط وتلبية احتياجاهتم، كما تدعهم هذه النتائج من حيث املستوى اجلامعي مصداقية القائمة االستقصائية حبيث 
فقد ة واالجابة عنها بدقة، أما من انحية الدخل  لحية األكرب للجامعيني تسمح هلم ابلفهم اجليد لألسئر مؤهالت الش

 320  واليت تعرب عن الفئة أو الطبقة املتوسطة يف اجملتمع اجلزائري بعدد 40000دج إىل 20000تفوقت شرحية من 
 أي ما يعادل  235  دج بعدد60000دج إىل  40000يف حني جاءت املرتبة الثانية لشرحية من   %42.61وبنسبة  

النتائج أن أغلبية أفراد العينة من الطبقة املتوسطة وذات القدرة الشرائية املتوسطة مما يتناسب وتعكس هذه    31.30%
 مع اهلواتف الذكية للعالمات قيد الدراسة.
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( الذي يوضح التحليل الوصفي الدميوغرايف ملفردات عينة الدراسة حسب املتغريات 5.5وفيما يلي اجلدول رقم )
 سن، املستوى التعليمي والدخل( األربع املعتمدة )اجلنس، ال

 . توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا للخصائص الشخصية(:  5.5اجلدول رقم )

 النسبة  التكرار  املستوى التعليمي  النسبة  التكرار  اجلنس 
 10.38 78 أقل من اثنوي  64.85 487 ذكر
 27.30 205 اثنوي  35.15 264 أنثى 
 62.32 468 جامعي    

 النسبة  التكرار  الدخل    السن 
 14.38 108 دج  20000أقل من  24.23 182 سنة   25أقل من  سنة  18
 42.61 320 دج  40000 أقل من   إىل 20000من  48.20 362 سنة   35أقل من  سنة  25
 31.30 235 دج 60000إىل أقل من  دج  40000من  19.98 150 سنة   50أقل من  سنة  35
 11.71 88 دج  60000أكثر من  7.59 57 فأكثر  سنة  50

 %100 751 اجملموع %100 751 اجملموع 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 أداة القياس.وجودة  إختبارات احلكم على دقة  املطلب الثاين:  
)االستبيان( يف البحوث فعند استعمال املقاييس متعددة العبارات  وزمالئه    (Hair et al, 2010)حسب الباحث  

حيث أن هذه جودهتا وإمكانية تطبيقها،   ،والدراسات التطبيقية لسلوك األفراد يلزم تقييم أداة القياس للتأكد من دقتها
الدراسات التطبيقية السلوكية تتعرض لنوعني من اخلطأ، األول يتمثل يف خطأ املعاينة والذي تتم معاجلته من خالل متثيل  

ة )حيث مت معاجلة هذا األمر متثيال صحيحا صادقا جملتمع الدراسة وذلك ابتباع مبادئ النظرية اإلحصائيعينة الدراسة  
، أما النوع الثاين من اخلطأ فيخص عملية القياس دراستنا بطرق ومنهجيات علمية إحصائية(  املعتمدة يف  عينةالابختيار  

وبذلك قد تكون النتائج النهائية تم مجعها من طرف الباحث  )خطأ القياس( والذي يرتتب عنه عدم دقة البياانت اليت ي
الثاين من اخلطأ على نتائج الدراسة ككل مت تزويد الباحثني أبدوات للدراسة غري دقيقة،   ونظرا ألمهية أتثريات النوع 

والبنائي   (، إضافة إىل الصدق الظاهري2011لتقليل من هذا اخلطأ ابستخدام ما يعرف ابلثقة أو الثبات )جماهدي،  
 كما يلي:   والذي سوف يتم حتليلهم يف هذا املطلب

 (.Face Validity)الصدق الظاهري  صالحية حمتوى أداة القياس  الفرع األول: 
مبدى االتساق بني املتغريات اليت يشملها املقياس   )الصدق الظاهري أو اخلارجي(  يتم احلكم على صالحية احملتوى

وفيها يتم التحديد الشخصي لتجانس العبارات املستخدمة مع فكرة الدراسة ككل وذلك املستخدم وتعريفها النظري،  
مبعاونة جمموعة من احملكمني، فاهلدف من هذا االختبار هو أن اختيار مفردات وعبارات املقياس تعتمد على اعتبارات 
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(، كما أن هذا النوع من الصدق يقوم على فكرة مدى مناسبة أداة 357، ص.  2002علمية ونظرية )رزق هللا،  
القياس )االستبيان( ملا يقيس مبعىن أي درجة يقيس مقياس الدراسة ما صمم من أجل قياسه بشكل ظاهري، كما يشري 

حيث يقوم هذا االختبار على (،  220، ص.  2019يف ظروف زمانية خمتلفة )مهادي،  أيضا إىل درجة تعميم النتائج  
عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني ذوي اخلربة املختصني للقيام بتحكيمه وابداء رأيهم ومالحظاهتم حول فقراته 
من حيث مدى مالئمتها للموضوع، صحة صياغتها ومدى وضوحها للمستجوبني، كذلك صدقها يف الكشف عن 

دراسة وترابط كل فقرة ابحملور الذي تنتمي إليه، وعليه مت عرض االستبيان اخلاص بدراستنا على املعلومات املرغوبة لل 
وذلك ((،  2جمموعة من احملكمني املختصني يف عدد من اجلامعات على املستوى الوطين وخارجه )أنظر امللحق رقم )

وقد مت االعتماد اغة عباراته،  ألخذ وجهات نظرهم فيما خيص حمتواه، مدى مالئمته للموضوع، وضوحه وصحة صي
حيث مت األخذ ببعض املالحظات اليت وجد الطالب ،  (Bloom, 2006)( لبيان صالحية الفقرة  %80على معيار )

 أهنا مناسبة لتطوير واستخدام مقياس الدراسة. 

 ألداة القياسالفرع الثاين: اختبار الثبات 
يقصد بثبات املقياس احلصول على نفس النتائج عند إعادة استخدام أداة القياس، فكلما زادت درجة الثبات 

 Cronbach’s)كلما زادت الثقة يف األداة، والختبار الثبات للمقياس احصائيا غالبا ما يتم استخدام طريقة ألفا كرونباخ  

Alpha)    الداخلي التناسق  يقيس  اخلارجي    (Internal Consistency)الذي    (Externel Consistency)والتناسق 

لالستبيان، حيث يعتمد هذا املعامل على متوسط معامالت االرتباط بني بنود املقياس، وقيمته ترتاوح بني الصفر والواحد 
اخنفاض دليل على    0.7الصحيح، وكلما اقرتبت من الواحد الصحيح كان هناك ثبات قوي، بينما اخنفاض القيمة عن  

 . (Hair, 1998)  الثبات

 لى جمموعة من املقاييس الفرعية )مقسمة على متغريات وأبعادعوتعتمد أداة القياس اخلاصة بدراستنا احلالية  
(، حيث تعترب هذه املقاييس الفرعية مستقلة، لذلك كان حساب الثبات الداخلي للمقياس ككل غري الدراسة املعتمدة

، 2002ل الثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد الدراسة على حدى )رزق هللا،  مناسب ولذلك وجب حساب معام
وذلك لكل بعد  (Spss)(، وعليه للقيام هبذا االختبار مت االعتماد على حزمة التحليل االحصائي  62. 61ص. ص.  

 . دهامن أبعاد الدراسة على حدى، واجلدول التايل يوضح نتائج االختبار ملقياس الدراسة لكل أبعا
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 (: نتائج حتليل معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد االستبيان. 6.5اجلدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات  عدد الفقرات  أبعاد الدراسة 
Xiaomi Condor  العالمتني 

 0.875 0.852 0.881 4 البعد املعريف 
 0.904 0.902 0.904 3 البعد العاطفي 
 0.887 0.882 0.886 3 البعد السلوكي 

للعالمة   الذهنية  الصورة 
 التجارية 

10 0.911 0.889 0.903 

 0.911 0.885 0.904 4 الوعي ابلعالمة التجارية 
 0.902 0.912 0.908 5 االرتباطات الذهنية 

 0.865 0.851 0.881 4 اجلودة املدركة 
 0.874 0.845 0.868 4 الثقة ابلعالمة التجارية 

 0.915 0.913 0.842 6 التجارية الوالء للعالمة 
 0.908 0.925 0.931 23 قيمة العالمة التجارية 

 0.906 0.855 0.856 4 حمتوى الكلمة املنطوقة 
 0.895 0.893 0.912 3 مصداقية الكلمة املنطوقة 

 0.899 0.915 0.885 3 كثافة الكلمة املنطوقة 
 0.892 0.883 0.911 3 الكلمة املنطوقة اإلجيابية 
 0.877 0.895 0.884 3 الكلمة املنطوقة السلبية 

 0.901 0.911 0.922 16 الكلمة املنطوقة 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

، حيث 0.7ويتضح من اجلدول أعاله أبن معامال الثبات لكافة أبعاد االستبيان مقبولة ابعتبارها أكرب من قيمة  
، مما يعين أن كافة املقايسس لألبعاد الفرعية للمقياس الرئيسي )االستبيان( 0.845وأقل قيمة    0.931كانت أكرب قيمة  

تطبيق  عند  الدراسة وبصفة اثبتة  املستهدفة من  النتائج  إىل  للوصول  الكافيتني  والثقة  الثبات  تتميز بدرجة عالية من 
 االستبيان.

 : (Construct Validity)صدق البناء الفرع الثالث:  
إىل املدى الذي ميكن مبوجبه تقرير فيما إذا كان املقياس يقيس مفهوما نظراي حمددا أو مسة معينة،   ويقصد به 

ومدى اتساق مجيع فقرات االستبيان مع احملور الذي تنتمي إليه أي أن العبارة تقيس ما وضعت لقياسه وليس لشيء 
يعترب االرتباط املؤشر األكثر شيوعا يف   (Hair et al, 2010)(، وحسب الباحث 159، ص.  2011اخر )جماهدي، 

الكشف عن هذا النوع من الصدق، حيث يعتمد االرتباط على مدى متثيل بنود العبارات متثيال جيدا للمجال املراد 
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يع قياسه وكذلك التوازن بني حماور االستبيان، حيث من املنطقي أن يكون حمتوى االستبيان صادقا طاملا أنه يشمل مج
(، 221.  220، ص. ص.  2019، مبعىن أن يقيس مؤشراته الواقعية )مهادي،  عناصر املوضوع املطلوب قياسه وميثلها

من   (Pearson)ولتطبيق االرتباط للتحقق من صدق بناء املقياس املستخدم أجرينا اختبار االرتباط اخلطي البسيط لـ  
والدرجة الكلية لكل األول ميثل لعالقة بني فقرات الدراسة    خالل االعتماد على مستويني من االرتباطات، املستوى

 متغري واملستوى الثاين يعكس العالقة بني فقرات الدراسة والدرجة الكلية للمقياس. 

 االستبيان والدرجة الكلية لكل متغري:  فقراتاالرتباط بني   .1
الكلية أو الوسط  الدرجة  الدراسة، مت حساب  املقياس املستخدم يف  بناء  لنا معرفة مدى صدق  وحىت يتسن 

معامالت االرتباط بني الفقرات املعربة عن احلسايب الكلي ملتغريات الدراسة متمثال يف وسطها احلسايب مث مت حساب  
القة بني بني فقرات متغريات الدراسة والدرجة الكلية لكل يوضح الع (  7.5املتغريات وهذه الدرجة، واجلدول املوايل رقم ) 

 متغري. 

 بني فقرات الدراسة والدرجة الكلية لكل متغري ملقياس الدراسة.   ط(: االرتبا7.5اجلدول رقم )

 مستوى املعنوية  االرتباط  الفقرة  مستوى املعنوية  االرتباط  الفقرة 
1 0.757** 0.000 26 0.825** 0.000 
2 0.667** 0.000 27 0.758** 0.000 
3 0.669** 0.000 28 0.777** 0.000 
4 0.758** 0.000 29 0.725** 0.000 
5 0.774** 0.000 30 0.685** 0.000 
6 0.895** 0.000 31 0.611** 0.000 
7 0.658** 0.000 32 0.745** 0.000 
8 0.789** 0.000 33 0.795** 0.000 
9 0.652** 0.000 34 0.625** 0.000 

10 0.589** 0.000 35 0.647** 0.000 
11 0.785** 0.000 36 0.685** 0.000 
12 0.752** 0.000 37 0.638** 0.000 
13 0.665** 0.000 38 0.741** 0.000 
14 0.854** 0.000 39 0.769** 0.000 
15 0.863** 0.000 40 0.825** 0.000 
16 0.874** 0.000 41 0.841** 0.000 
17 0.822** 0.000 42 0.836** 0.000 
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18 0.817** 0.000 43 0.874** 0.000 
19 0.789** 0.000 44 0.736** 0.000 
20 0.825** 0.000 45 0.698** 0.000 
21 0.785** 0.000 46 0.614** 0.000 
22 0.741** 0.000 47 0.678** 0.000 
23 0.789** 0.000 48 0.647** 0.000 
24 0.658** 0.000 49 0.712** 0.000 
25 0.758** 0.000 

0.01**: مستوى املعنوية    .(Spss) ابالعتماد على خمرجات   باحث من إعداد ال :املصدر      

ونالحظ من اجلدول أعاله أن هناك عالقة ارتباط قوية وذات إحصائية بني مجيع فقرات املتغريات املقاسة والدرجة 
مما يدل ،  0.611وأقل قيمة كانت    0.895حيث أن أكرب قيمة  (،  0.01الكلية هلذه املتغريات عند مستوى معنوية )

قرات االستبيان مع احملاور اليت تنتمي اليها أي أن مجيع مما يثبت أيضا اتساق مجيع فو على صدق بناء هذا املقياس،  
 الفقرات تقيس ما وضعت ألجل قياسه.

 االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية للمقياس )متغريات الدراسة جمتمعة(:  .2
ولغرض استكمال التأكد من صدق بناء مقياس الدراسة املستخدم، مت حساب نفس العالقات ابستخدام الدرجة 

املوايل رقم ) الكلي البعض، حيث اجلدول  الدراسة 8.5ة للمتغريات جمتمعة مع بعضها  ( يوضح االرتباط بني فقرات 
 والدرجة الكلية ملتغريات الدراسة جمتمعة. 

 (: االرتباط بني فقرات الدراسة والدرجة الكلية لكل متغريات مقياس الدراسة. 8.5اجلدول رقم )

 مستوى املعنوية  االرتباط  الفقرة  املعنوية مستوى   االرتباط  الفقرة 
1 0.625** 0.000 26 0.721** 0.000 
2 0.648** 0.000 27 0.682** 0.000 
3 0.589** 0.000 28 0.671** 0.000 
4 0.599** 0.000 29 0.682** 0.000 
5 0.588** 0.000 30 0.723** 0.000 
6 0.685** 0.000 31 0.711** 0.000 
7 0.652** 0.000 32 0.725** 0.000 
8 0.715** 0.000 33 0.654** 0.000 
9 0.725** 0.000 34 0.528** 0.000 

10 0.711** 0.000 35 0.614** 0.000 
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11 0.685** 0.000 36 0.625** 0.000 
12 0.625** 0.000 37 0.689** 0.000 
13 0.67 ** 0.000 38 0.647** 0.000 
14 0.558** 0.000 39 0.582** 0.000 
15 0.658** 0.000 40 0.548** 0.000 
16 0.748** 0.000 41 0.535** 0.000 
17 0.711** 0.000 42 0.658** 0.000 
18 0.756** 0.000 43 0.723** 0.000 
19 0.689** 0.000 44 0.744** 0.000 
20 0.725** 0.000 45 0.712** 0.000 
21 0.752** 0.000 46 0.664** 0.000 
22 0.639** 0.000 47 0.669** 0.000 
23 0.645** 0.000 48 0.681** 0.000 
24 0.714** 0.000 49 0.652** 0.000 
25 0.722** 0.000 

0.01**: مستوى املعنوية    .(Spss) ابالعتماد على خمرجات   باحث من إعداد ال :املصدر      

ونالحظ من اجلدول أعاله أن عالقات االرتباط بني كل فقرات املقياس املستخدم )االستبيان( والدرجة الكلية 
(، وهو ما يعرب عن صدق البناء لفقرات هذه املتغريات، 0.01لكل متغرياته ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

خدم ذو جودة ودقة يتيح لنا احلصول على نتائج ذات مصداقية  نا القول أبن املقياس املستنوعليه وبناء على ما سبق ميك
 هند تطبيقه. 

 املبحث الثاين: التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة واختبار الفرضيات 
بعد تطرقنا للتحليل الوصفي لعينة الدراسة وبعد القيام بتحكيم مقياس الدراسة املستخدم من صدق ظاهري 

ثباته، سنس املتغري تعرض يف هذا املبحث  وبناء، إىل قياس مدى  الدراسة واملتمثلة يف  النتائج اخلاصة مبتغريات  حتليل 
ميع أبعاده املستخدمة من حمتوى الكلمة املنطوقة، مصداقية جل  الوصفي   تحليلالاملستقل )الكلمة املنطوقة( من خالل  

اإلجيابية والكلمة املنطوقة السلبية، ابإلضافة إىل حتليل أبعاد الكلمة املنطوقة، كثافة الكلمة املنطوقة، الكلمة املنطوقة  
الوعي ابلعالمة التجارية، االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية، اجلودة املدركة، الثقة ابلعالمة التجارية والوالء للعالمة 

ضافة إىل حتليل أبعاد متغري املعدل )الصورة التجارية كأبعاد للمتغري التابع واملتمثل يف القيمة املدركة للعالمة التجارية، إ
، وهذا ابلنسبة للعالمتني قيد الذهنية املدركة للعالمة التجارية( واليت تتمثل يف البعد املعريف، العاطفي والبعد السلوكي

 (. Condorوعالمة    Xiaomiالدراسة )عالمة 
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 دراسة عن العالمتني قيد ال املطلب األول: حتليل نتائج الكلمة املنطوقة
حيث سنستعرض يف هذا املطلب حتليل للنتائج املتوصل إليها فيما خيص أبعاد املتغري املستقل )الكلمة املنطوقة( 

حيث تتمثل هذه األبعاد على التوايل يف حمتوى الكلمة املنطوقة، مصداقية  ،  (Condor)و  (Xiaomi)لكل من العالمتني  
مع اختبار املعنوية اإلحصائية الكلمة املنطوقة، كثافة الكلمة املنطوقة، الكلمة املنطوقة اإلجيابية والكلمة املنطوقة السلبية،  

 . هلذه النتائج، إضافة إىل املقارنة بني العالمتني حمل الدراسة وترتيبها

 حمل الدراسة  التجاريتني  حتوى الكلمة املنطوقة عن العالمتني الفرع األول: النتائج اخلاصة مب
من قبل أفراد العينة  ا مبحتوى الكلمة املنطوقة عنهمعن العالمتني حمل الدراسة  مت حتليل عبارات الكلمة املنطوقة 

العالمتني   اختبار  (Condor)و  (Xiaomi)لكل من  الوسط احلسايب   t، وذلك ابستخدام  لعينة واحدة مع حساب 
 (: 9.5واالحنراف املعياري لكل فقرة، وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم )

لعينة واحدة لعبارات حمتوى الكلمة   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  9.5اجلدول رقم )
 املنطوقة. 

االحنراف   ايب الوسط احلس العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 3.82 0.856 1.125 28.525 0.000 
2 4.12 0.952 1.254 40.521 0.000 
3 2.84 1.258 0.554 9.469 0.000 
4 4.35 1.137 1.514 44.255 0.000 

 0.000 30.692 1.112 1.051 3.783 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.45 1.321 0.354- 2.158- 0.004 
2 2.65 1.243 0.597 6.214 0.000 
3 2.97 1.112 0.957 7.367 0.000 
4 3.14 0.954 1.025 11.683 0.000 

 0.000 5.777 0.556 1.158 2.80 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

كانت أكرب من   (Xiaomi)( أن حمتوى الكلمة املنطوقة عن العالمة التجارية  9.5ل أعاله رقم ) و يوضح اجلد 
(، 1.051( واحنراف معياري )3.783، وذلك بوسط حسايب )(Condor)حمتوى الكلمة املنطوقة عن العالمة التجارية  

عند هذا املستوى من الفرق   t حني بلغت قيمة اختبار  يف(،  1.112)  عباراهتابني جمموع  كما بلغ متوسط الفرق  
نستنتج من هذه النتائج أن (، حيث 0.01( وتعترب هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 30.692)
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املستهلكني اجلزائرين يهتمون هبذه العالمة التجارية يف قطاع اهلواتف الذكية حيث يتناقشون عنها خصوصا يف جانب 
( بوسط حسايب 2وما يؤكد ذلك نتائج العبارة رقم )املعروض السلعي  كذلك من انحية  جودة وأداء هواتفها الذكية و 

أظهرت نتائج التحليل الوصفي أيضا أن كما  (  40.521بـ )   t( وقيمة اختبار  0.952( واحنراف معياري ) 4.12)
لتواصل االجتماعي أكرب عرب منصات ا  (Xiaomi)املستهلكني اجلزائريني ينقلون خرباهتم الشخصية مع العالمة التجارية  

( الوسط احلسايب للعبارة رقم  بلغ  التقليدية ملعارفهم وأصداقائهم حيث  البيئة  اليت تقيس مدى نقل 4من نقلها يف   )
 ( بـ  االجتماعي  التواصل  منصات  عرب  العالمة  هذه  مع  الشخصية  خلرباهتم  معياري 4.35املستهلكني  احنراف   ،)

( 3أكرب من نتائج العبارة رقم )  t  44.255( وقيمة اختبار  1.514ي ) (، متوسط فرق عن الوسط النظر 1.137)
 (Condor)، يف حني كان الوسط احلسايب للعالمة احمللية    اليت تقيس مدى نقل اخلربات الشخصية يف البيئة التقليدية

(، يف حني بلغت 0.556(، كما بلغ متوسط الفرق عن الوسط النظري ) 1.158واحنراف معياري )  ( 2.80)يعادل  
وهو ما يشري إىل نقص   (،0.01( وتعترب هذه النتائج أيضا ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )5.777)  tقيمة  

احمللية   للعالمة  املنطوقة ككل  الكلمة  األجنبية    (Condor)حمتوى  العالمة  نتائج (Xiaomi)عن  أيضا  أظهرت  ، كما 
إال أهنم ال يفوتون نقل   (Condor)التحليل الوصفي أن املستهلكني اجلزائريني رغم اهتمامهم القليل أبخبار العالمة  

وهي نفس النتيجة اليت )خرباهتم الشخصية معها عرب منصات التواصل االجتماعي أكرب من نقلها عرب البيئة التقليدية  
، أضافة (3( أكرب من نتائج العبارة رقم )4(، حيث كانت نتائج العبارة رقم )أيضا ابلنسبة للعالمة األجنبيةتوصلنا إليها  

وهو ما أظهرته نتائج العبارة   (Condor)إىل عدم اهتمام كبري للمستهلكني اجلزائريني للمعروض السلعي للعالمة احمللية  
مما   t  (2.158-)( وقيمة  -0.354(، متوسط الفرق ) 1.321(، احنراف معياري ) 2.45)( بوسط حسايب  1رقم )

ومناقشتهم   (Condor)يدل على عدم اهتمام املستهلكني اجلزائرين بكل ما هو جديد يف قطاع اهلواتف الذكية للعالمة  
 أدائه. القليلة ملعروضها السلعي وجودة  

 حمل الدراسة التجارتني  الكلمة املنطوقة عن العالمتني    صداقية : النتائج اخلاصة مبثاينالفرع ال
مت حتليل عبارات الكلمة املنطوقة عن العالمتني حمل الدراسة مبصداقية الكلمة املنطوقة عنهما من قبل أفراد العينة 

العالمتني   اختبار  (Condor)و  (Xiaomi)لكل من  الوسط احلسايب   t، وذلك ابستخدام  لعينة واحدة مع حساب 
 (: 10.5واالحنراف املعياري لكل فقرة، وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم )
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لعينة واحدة لعبارات مصداقية   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  10.5اجلدول رقم )
 . الكلمة املنطوقة

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 3.95 0.932 1.246 48.56 0.000 
2 4.22 1.057 1.158 38.65 0.000 
3 4.31 1.235 1.335 49.57 0.000 

 0.000 45.60 1.246 1.075 4.16 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.54 1.247 0.758- 4.578- 0.009 
2 3.84 1.136 0.847 20.254 0.000 
3 4.12 1.054 1.214 38.93 0.000 

 0.000 18.20 0.434 1.146 3.5 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

عند املستهلكني اجلزائرين    على العموم   املنطوقة هلا مصداقية عالية ( أن الكلمة  10.5يبني اجلدول أعاله رقم ) 
، وهو ماتؤكده نتائج التحليل الوصفي هلذا (Condor)أو للعالمة التجارية    (Xiaomi)سواء ابلنسبة للعالمة األجنبية  

، متوسط الفرق (1.075(، االحنراف املعياري )4.16)  (Xiaomi)البعد حيث كان الوسط احلسايب للعالمة التجارية  
حيث كان الوسط احلسايب   (Condor)كذلك ابلنسبة للعالمة احمللية  و t  (45.60  ،)( وقيمة  1.246عن النظري ) 

حيث تعترب هذه النتائج   t  18.20( وقيمة االختبار  0.434(، متوسط الفرق )1.146(، االحنراف املعياري )3.5)
املستهلكني اجلزائرين  كما أظهرت نتائج حتليل هذا البعد إىل أن  (،  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 

األفراد سواء أقارهبم أو جرياهنم )البيئة التقليدية( أكبري من ثقتهم لديهم ثقة يف مصداقية املعلومات املتحصل عليها من 
صات التواصل االجتماعي ولو أن نتائج هذه األخرية كانت أيضا جيدة سواء ابلنسبة للعالمة األجنبية ابملعلومات عرب من

(Xiaomi)    العالمة احمللية العبارة رقم )(Condor)أو  نتائج  (، احنراف 4.31( بوسط حسايب )3، وما يؤكد ذلك 
النظري ) 1.235معياري ) الفرق عن املتوسط  ( ابلنسبة للعالمة األجنبية 49.57)  t( وقيمة  1.335(، متوسط 

(، كما أظهرت 38.93)  t( وقيمة  1.214(، متوسط الفرق ) 1.054(، احنراف معياري )4.12)ووسط حسايب  
نتائج التحليل أيضا أن املستهلكني اجلزائريني ال يثقون يف املعلومات اليت يقدمها ابئعي اهلواتف الذكية للعالمة احمللية 

(Condor)  ( 1.247( للوسط احلسايب، )2.54( كانت منخفضة حيث سجل ) 1ج العبارة رقم ) وذلك ألن نتائ
( على التوايل وهو -4.578( و)-0.738ابلسالب )  tلالحنراف املعياري يف حني كانت قيم متوسط الفرق وقيمة  
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 (Xiaomi)ألجنبية  ، عكس العالمة ا(Condor)ما يدل على عدم ثقتهم ابملعلومات اليت يقدمها ابئعي اهلواتف الذكية لـ  
 (. 1اليت كانت نتائجها مقبولة للعبارة )

 بكثافة الكلمة املنطوقة عن العالمتني التجاريتني حمل الدراسة  اخلاصة   الفرع الثالث: النتائج
ابستخدام الوسط احلسايب،  (Condor)و (Xiaomi)وقد مت حتليل عبارات كثافة الكلمة املنطوقة عن العالمتني 

لعينة واحدة لكل عبارة من عبارات بعد كثافة الكلمة املنطوقة، وكانت النتائج كما هو   tاالحنراف املعياري واختبار  
 (:11.5موضح يف اجلدول رقم ) 

لعينة واحدة لعبارات كثافة الكلمة   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  11.5اجلدول رقم )
 . املنطوقة 

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 3.52 1.058 1.148 36.65 0.000 
2 3.75 0.978 1.214 41.25 0.000 
3 3.60 1.147 1.189 39.64 0.000 

 0.000 39.18 1.184 1.061 3.62 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.38 1.174 0.547- 7.367- 0.009 
2 2.26 1.214 0.448- 8.368- 0.040 
3 2.72 1.047 0.368- 5.874- 0.004 

 0.010 -7.203 -0.454 1.145 2.45 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 (Xiaomi)أن كثافة الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة األجنبية  (  11.5يوضح اجلدول أعاله رقم )
يف املرتبة األوىل   (Xiaomi)عند املستهلكني اجلزائريني، حيث جاءت عالمة    (Condor)أكرب منها عن العالمة احمللية  

، يف 39.18بـ    t( وقيمة  1.184(، متوسط الفرق عن النظري ) 1.061(، اجنراف معياري )3.62بوسط حسايب )
احمللية   التجارية  العالمة  املنطوقة  (Condor)حني كانت  الكلمة  )  بعدها يف كثافة  احنراف (2.45مبتوسط حسايب   ،

حيث تعترب هذه t   (7.203  ،)( وقيمة اختبار  -0.454( وقيم سالبة لكل من متوسط الفرق )1.145معياري )
على عدم اهتمام املستهلكني اجلزائرين ابملعلومات   (، وهذا يدل 0.01النتائج ذات داللة إحصائية هند مستوى معنوية ) 

يف قطاع اهلواتف الذكية، عدم حبثهم على املعلومات عن هواتفها إضافة إىل حتدثهم   (Condor)عن العالمة التجارية  
حيث كانت نتائجها مقبولة فيما خيص   (Xiaomi)القليل عن هواتف هذه العالمة، عكس العالمة التجارية األجنبية  

إضافة إىل حتدثهم املتكرر عن هذه اهتمام املستهلكني اجلزائريني هبواتفها الذكيةـ البحث عن املعلومات واالراء عنها  
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العالمة ولو بشكل مقبول مقارنة مع العالمات املنافسة األخرى يف قطاع اهلواتف الذكية وهو ما أكدته نتائج العبارات 
 (. 3( و)2(، )1)

 الفرع الرابع: النتائج اخلاصة ابلكلمة املنطوقة اإلجيابية عن العالمتني التجاريتني حمل الدراسة
ليل عبارات الكلمة املنطوقة اإلجيابية عن العالمتني التجاريتني حمل الدراسة ابستخدام الوسط احلسايب، حيث مت حت

 ( يوضح هذه النتائج:12.5لعينة واحدة، واجلدول املوايل رقم )  tاالحنراف املعياري واختبار  

لعينة واحدة لعبارات الكلمة   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  12.5اجلدول رقم )
 اإلجيابية. املنطوقة  

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 3.83 1.057 1.269 41.39 0.000 
2 4.12 0.974 1.168 49.36 0.000 
3 3.26 1.237 1.038 28.87 0.000 

 0.000 39.87 1.158 1.089 3.74 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.68 1.269 0.674- 7.367- 0.008 
2 2.55 1.178 0.756- 8.278- 0.009 
3 2.27 1.372 0.987- 9.471- 0.009 

 0.009 -8.372 -0.806 1.273  2.5 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

بشكل جيد   االجيابية  ( أن املستهلكني اجلزائرين يقومون بنشر الكلمة املنطوقة12.5ويبني اجلدول أعاله رقم )
األجنبية   العالمة  الفرق عن 1.089(، احنراف معياري )3.74وذلك بوسط حسايب )   (Xiaomi)عن  (، متوسط 

(، 0.01(، وعترب هذه النتائج ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )39.87بـ )  t( وقيمة  1.158النظري )
يدة مع فاملستهلكني اجلزائرين غالبا ما يتحدثون بشكل جيد عن هواتف هذه العالمة ويشاركون جتارهبم وخرباهتم اجل

( يف حني كان فخرهم ابمتالك هواتف 2( و)1هواتفها مع املستهلكني االخرين وهذا ما أكدته نتائج حتليل العبارااتن )
( حسايب  مبتوسط  وذلك  ضعيف  إىل  متوسط  العالمة  ) 3.26هذه  معياري  احنراف  الفرق 1.237(،  متوسط   ،)

عالمة موجهة للشرحية املتوسطة والضعيفة   (Xiaomi)( وميكن ارجاع هذا لكون عالمة  28.87)  t( وقيمة  1.038)
فقد أظهرت نتائج الدراسة أن   (Condor)، أما ابلنسبة للعالمة احمللية  للتفاخريف اجملتمع وهواتفها ليست منتجات  

واتف يف قطاع اهل  املستهلكني اجلزائرين يقومون بنشر الكلمة املنطوقة اإلجيابية عن العالمة التجارية بشكل قليل وضعيف 
( وقيم سالبية 1.273(، احنراف معياري ) 2.5الوسط احلسايب )نبية حيث كانت نتائج  جلعالمة األ ابمقارنة    الذكية
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الفرق )-t  (8.372الختبار   اإلجيابية هلواتف  -0.806( و متوسط  اجلوانب  التحدث عن  قليل  فاملستهلكني   ،)
(Condor)   ( 1اهتم مع هواتف العالمة وهو ما أكدته نتائج العباراتن ) أضافة إىل عدم مشاركتهم الكبرية للتجارهبم وخرب

( أقل من العباراتن السابقتنا فاملستهلكني اجلزائرين ال يفتخرون أبدا ابمتالكهم 3(، يف حني كانت نتائج العبارة رقم )2و)
 . (Condor)هلواتف العالمة 

 العالمتني التجاريتني حمل الدراسة مة املنطوقة السلبية عن  ل الفرع اخلامس: النتائج اخلاصة ابلك 
لعينة واحدة مت   tختبار  واابستخدام نفس أسلوب حتليل األبعاد السابقة من وسط حسايب، احنراف معياري  

، واجلدول (Condor)و  (Xiaomi)احلصول على نتائج حتليل الكلمة املنطوقة السلبية للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة  
 ضح النتائج:( يو 13.5املوايل رقم )

لعينة واحدة لعبارات الكلمة   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  13.5اجلدول رقم )
 . املنطوقة السلبية

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 2.68 0.974 0.521- 3.24- 0.001 
2 3.69 1.147 1.236 22.56 0.000 
3 2.98 1.247 0.689- 3.05- 0.001 

 0.001 5.42 0.009 1.123 3.12 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 3.97 1.047 1.047 11.98 0.000 
2 4.14 1.196 1.139 35.39 0.000 
3 4.05 0.958 1.224 30.36 0.000 

 0.000 25.91 1.136 1.067 4.05 العبارات جمموع 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

من قبل املستهلكني اجلزائريني عن العالمة الكلمة املنطوقة السلبية  أن نشر  (  13.5ويبني اجلدول أعاله رقم ) 
(، متوسط الفرق عن 1.067(، احنراف معياري )4.05بشكل كبري وذلك بوسط حسايب ) كان    (Condor)احمللية  

 (،0.01(، وتعترب هذه النتائج ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )25.91بـ )  t( وقيمة  1.136النظري )
بنشر    يقومون  ، كما أهنم  عن جتارهبم وخرباهتم السلبية مع هذه العالمة ملعارفهم وأصدقائهمبشكل كبري  حيث يتحدثون  

من البيئة التقليدية وذلك ما أكدته نتائج   عرب منصات التواصل االجتماعي   واخلربات السبية بشكل أكرب   ه التجارب ذ ه
(، متوسط الفرق عن املتوسط 1.196(، احنراف معياري )4.14(، حيث كان وسط احلسايب بـ ) 2حتليل العبارة رقم )

السلبية   (Partager)املعلومات  لى مشاركة  العمل عإضافة إىل    t  (35.39  ،)( يف حني كانت قيمة  1.139النظري )
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فمن نتائج التحليل االحصائي اتضح أن   (Xiaomi)، أما ابلنسبة للعالمة األجنبية  من صور، منشورات وفيديوهات
وذلك بوسط حسايب   عنها  األخبار السلبية عن العالمة األجنبية بشكل كبريو املستهلكني ال يقومون بنشر املعلومات  

(، حيث كانت جل العبارات اليت 4.42)   t( وقيمة  0.009(، متوسط الفرق ) 1.123(، احنراف معياري ) 3.12)
( واليت كانت تقيس مشاركة املستهلكني حلرباهتم وجتارهبم مع العالمة 2تقيس هذا البعد سالبة ومنخفضة إال العبارة رقم )

عي بقيم عالية نوعا ما وإجيابية مما يدل على أن املستهلكني ال ميتعنعون عن نشر األجنبية عرب منصات التواصل االجتما
البيئة التقليدية بني معارفهم  بعض م العالمة األجنبية عرب منصات التواصل االجتماعي عكس  ن خرباهتم السلبة مع 

 وأصدقائهم أين يكون نشرها أقل من البيئة االلكرتونية.

 للمتغري املستقل )الكلمة املنطوقة(.   (Condor)و   (Xiaomi)يد الدراسة  املقارنة بني العالمتني ق
وبعد عرض لتحليل الوصفي ألبعاد املتغري املستقل )الكلمة املنطوقة( للعالمتني حمل الدراسة، سنقوم بعمل مقارنة 

مصداقية أي املعلومات اليت تكون ذات  هلذا البعد بني العالمتني وحتديد أي من العالمتني حمتواها أكرب من األخرى و 
أكرب، إضافة ملدى كثافة الكلمة عن العالمتني وأي العالمتني يتم نشر االكمة اإلجيابية والسلبية عنها أكثر، واجلدول 

 املوايل يوضح أبعاد الكلمة املنطوقة للعالمتني حمل الدرسة: 

الكلمة املنطوقة   ألبعادلعينة واحدة    tاري واختبار  (: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعي14.5اجلدول رقم )
 تني التجاريتني قيد الدراسة.للعالم  عن

العالمة  
 التجارية 

االحنراف   الوسط احلسايب  أبعاد الكلمة املنطوقة 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

 0.000 30.69 1.112 1.051 3.78 حمتوى الكلمة 
 0.000 45.60 1.246 1.075 4.16 مصداقية الكلمة 

 0.000 39.18 1.184 1.061 3.62 كثافة الكلمة 
 0.000 39.87 1.158 1.089 3.74 الكلمة اإلجيابية 
 0.001 5.42 0.009 1.123 3.12 الكلمة السلبية 

 0.000 32.15 0.942 1.079 3.68 الكلمة املنطوقة 
 
 

Condor 

 0.000 5.77 0.556 1.158 2.80 حمتوى الكلمة 
 0.000 18.20 0.434 1.146 3.5 مصداقية الكلمة 

 0.010 -7.203 -0.454 1.145 2.45 كثافة الكلمة 
 0.009 -8.372 -0.806 1.273  2.5 الكلمة اإلجيابية 
 0.000 25.91 1.136 1.067 4.05 الكلمة السلبية 

 0.001 6.861 0.173 1.158 3.06 الكلمة املنطوقة 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال
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والعالمة احمللية   (Xiaomi)تقارب بني الكلمة املنطوقة عن العالمة األجنبية  (  14.5ويوضح اجلدول أعاله رقم ) 
(Condor)  وهذا ما يدل على أن املستهلكني اجلزائريني مهتمني ابملعلومات واالراء عن هذين العالمتني وذلك بتداول

إال أن العالمة   ورغم التقارب   لعالمتني، ذين الذكية هل اونشر واستقبال املعلومات املتعلقة ابهلواتف    ا كل ماهو جديد عنهم
يتم تداوهلا بني املستهلكني أكرب من تداوهلم للمعلومات، األفكار كانت يف املرتبة األوىل حيث    (Xiaomi)األجنبية  

(، متوسط 1.075(، احنراف معياري )3.68)وذلك بوسط حسايب امجايل    (Condor)واالراء عن العالمة احمللية  
سايب حوسط  يف املرتبة الثانية وذلك ب  (Condor)العالمة احمللية    ت(، يف حني كان 32.15)   t( وقيمة  0.942الفرق )

 t   (6.861،)( وقيمة  0.173(، متوسط الفرق عن املتوسط النظري )1.158(، احنراف معياري )3.06إمجايل بـ )
 (.0.01وهذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 يلخص هذه النتائج:   (1.5والشكل املوايل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة لبعد الكلمة املنطوقة. (: مقارنة العالمتني حمل  1.5شكل رقم )
 عتماد على خمرجات التحليل االحصائي. ابال  باحث املصدر: من إعداد ال

 املطلب الثاين: حتليل نتائج القيمة املدركة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة 
يتضمن هذا املطلب حتليل النتائج املتوصل إليها خبصوص أبعاد املتغري التابع واملتمثل يف القيمة املدركة للعالمة 

، حيث تتمثل هذه األبعاد على التوايل (Condor)وعالمة    (xiaomi)لكل من العالمتني حمل الدراسة عالمة  التجارية،  
ية، اجلودة املدركة، الثقة ابلعالمة التجارية والوالء للعالمة التجارية، مع يف الوعي ابلعالمة التجارية، االرتباطات الذهن

 اختبار املعنوية اإلحصائية هلذه النتائج، إضافة إىل املقارنة بني العالمتني حمل الدراسة وترتيبها.
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 للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة  ابلعالمة التجارية ابلنسبة   الفرع األول: النتائج اخلاصة ابلوعي 
، ابستخدام (Condor)وعالمة    (Xiaomi)مت حتليل عبارات بعد الوعي ابلعالمة التجارية واخلاصة بكل من عالمة  

لعينة واحدة، الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة، فكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم   tاختبار  
(15.5 :) 

لعينة واحدة لعبارات الوعي ابلعالمة   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  15.5قم )اجلدول ر 
 التجارية.

   
 العالمة التجارية 

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 4.14 0.975 1.169 45.74 0.000 
2 4.27 1.068 1.247 48.58 0.000 
3 3.48 1.287 1.087 38.98 0.000 
4 4.22 1.069 1.177 50.39 0.000 

 0.000 45.92 1.17 1.100 4.03 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 3.65 1.097 1.058 20.19 0.000 
2 2.85 0.947 0.228- 2.587- 0.000 
3 2.22 1.241 0.713- 8.368- 0.009 
4 2.82 0.933 0.447- 5.687- 0.000 

 0.001 -5.82 -0.487 1.055 2.79 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات    باحث املصدر: من إعداد ال

كان أكرب منه   (Xiaomi)الوعي للعالمة التجارية األجنبية  ( نالحظ أن  15.5من خالل اجلدول أعاله رقم )
يف قطاع اهلواتف الذكية عند املستهلكني اجلزائرين، حيث كانت نتائج التحليل الوصفي لبعد   (Condor)للعالمة احمللية  

(، متوسط 1.1( واحنراف معياري بـ )4.03جيدة فكان الوسط احلسايب يقدر بـ ) (Xiaomi)الوعي ابلنسبىة لعالمة  
هلواتف   ة (، مما يدل عن أن املستهلكني اجلزائرين لديهم وعي ومعرف45.92)   t( وقيمة  1.17الفرق عن النظري )

( واليت أظهرت أن املستهلكني اجلزائريني مييزون جيدا هواتف هذه 2وما يؤكد ذلك نتائج العبارة )   (Xiaomi)العالمة  
تذكر هذه العالمة أوال عند   بني عالمات املنافسني، إلضافة إىل إدراكهم العايل ملميزات هذه العالمة، إال أن العالمة  

(، 3.48الشرائي منخفض نوعا ما عن ابقي عبارات بعد الوعي، حيث كان وسط احلسايب هلذه العبارة يقدر بـ )  همقرار 
(، وتعترب هذه النتائج ذات داللة إحصائية 38.98)   t( و قيمة  1.087(، متوسط الفرق ) 1.287احنراف معياري )

للهواتف الذكية فكان وعي املستهلكني اجلزائريني    (Condor)(، أما ابلنسبة للعالمة احمللية  0.01عند مستوى معنوية ) 
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وسط النظري وقيمة ت(، أما ابلنسبة ملتوسط الفرق عن امل1.055، احنراف معياري ) 2.79هلا ضعيف بوسط حسايب  
t ( 1كانت قيم سلبية وهو ما يدل على االدراك الضعيف، حيث كانت نتائج جل العبارات ضعيفة إال العبارة رقم )ف

( تبني أن املستهلكني اجلزائريني  1واليت كانت جيدة مقارنة مع العبارات الثالث األخرى حيث من نتائج حتليل العبارة )
 . إال أن عملية التذكر والستدعاء ضعيفة وغري ممكنة  (Condor)يعرفون بدرجة مقبولة اهلواتف الذكية للعالمة 

 الفرع الثاين: النتائج اخلاصة ابالرتباطات الذهنية للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة. 
احلسايب،  الوسط  الدراسة ابستخدام  التجاريتني حمل  للعالمتني  الذهنية   االرتباطات  عبارات  حتليل  مت  حيث 

 ( يوضح هذه النتائج:16.5لعينة واحدة، واجلدول املوايل رقم )  tار  االحنراف املعياري واختب

لالرتباطات لعينة واحدة لعبارات    t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  16.5اجلدول رقم )
 . الذهنية

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 4.11 1.109 1.278 47.96 0.000 
2 3.57 1.118 1.197 28.69 0.000 
3 3.61 0.978 1.158 25.87 0.000 
4 2.87 1.235 0.247- 9.854- 0.009 
5 2.70 1.164 0.476- 10.62- 0.009 

 0.001 16.41 0.582 1.123 3.37 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 3.71 1.123 1.028 33.58 0.000 
2 2.64 1.147 0.567- 5.61- 0.009 
3 2.55 0.963 0.789- 8.32- 0.004 
4 2.28 1.246 0.826- 9.65- 0.009 
5 2.17 1.147 0.855- 9.81- 0.001 

 0.004 -0.04 -0.402 1.125 2.67 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

( أن االرتباطات الذهنية للعالمتني التجاريتني قيد الدراسة ضعيفة عند 16.5ويالحظ من اجلدول أعاله رقم )
(، 1.125(، احنراف معياري )2.67وذلك بـ وسط حسايب )  (Condor)املستهلكني اجلزائرين خصوصا العالمة احمللية  

( على التوايل، حيث كانت جل نتائج عبارات -0.04( و)-0.402بـ )  tفة إىل قيم سالبة للمتوسط الفرق وقيمة  إضا
( 1مما يدل على ضعف االرتباطات الذهنية، ما عدا العبارة رقم )   (Condor)بعد االرتباطات سلبية ومنخفضة لعالمة  
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ة يف ختيلها إضافة إىل عدم تناسبها مطلقا بمن جيدون صعو واليت تدل على تعرف املستهلكني هلواتف العالمة جيد إال أ 
 (Xiaomi)مع شخصيتهم وعدم التفاخر ابمتالك هواتفها، وكانت النتائج ضعيفة إىل متوسطة ابلنسبة للعالمة األجنبية  

( يف حني 0.582متوسط الفرق عن املتوسط النظري ) (،  1.123(، احنراف معياري )3.37)  وذلك بوسط حسايب 
( حيث تدل على ضعف 0.01( وهذه النتائج ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 16.41)  tكانت قيمة  

( واليت كانت ذات قيم  5( و)4االرتباطات هلذه العالمة يف ذهن الستهلكني اجلزائرين، ومما يؤكد ذلك نتائج العبارات )
دل على عدم تناسب هذه العالمة مع شخصية املستهلكني، كما أهنم ال يتفاخرون ابمتالك هواتفها الذكية سلبية مما ي

 . (Condor)لية  أحسن من االرتباطات الذهنية للعالمة احمل أن االرتباطات الذهنية هلاإال  

 الفرع الثالث: النتائج اخلاصة ابجلودة املدركة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة
ابستخدام الوسط احلسايب، االحنراف   (Condor)و   (Xiaomi)قد مت حتليل عبارات اجلودة املدركة للعالمتني  و 

لعينة واحدة لكل عبارة من عبارات بعد اجلودة املدركة، وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول   tاملعياري واختبار  
 (: 17.5رقم )

 لعينة واحدة لعبارات اجلودة املدركة.   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  17.5اجلدول رقم )

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 4.09 0.985 1.243 45.69 0.000 
2 4.27 1.128 1.251 48.93 0.000 
3 3.90 1.097 1.178 40.98 0.000 
4 4.02 0.967 1.197 45.34 0.000 

 0.000 45.24 1.217 1.044 4.07 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.29 1.027 0.658- 9.36- 0.009 
2 2.60 0.936 0.824- 8.67- 0.001 
3 2.36 0.847 0.855- 8.85- 0.001 
4 2.25 0.987 0.685- 9.11- 0.000 

 0.001 -8.99 -0.756 0.950 2.38  جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

كان   (Xiaomi)جلودة العالمة التجارية    اجلزائريني  ( أن ادراك املستهلكني17.5نالحظ من اجلدول أعاله رقم )
واليت مت تقييمها ابجلودة املنخفضة وهذا راجع لنتائج حتليل   (Condor)أكرب بكثري من ادراكهم جلودة العالمة احمللية  

( وقيم سالبة لكل من 0.950(، احنراف معياري ) 2.38يقدر بـ )هذا البعد حيث أظهرت النتائج أن الوسط احلسايب  
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 يرون أن هواتف ني(، حيث ان املستهلكني اجلزائري-8.99)   tوقيمة    ( -0.756النظري )  ط املتوسط الفرق عن املتوس
العالمة احمللية ال تتميز ابجلودة وال تؤدي وظائفها بصورة جيدة كما أهنم يرون أن هواتف هذه العالمة ال ميكن االعتماد 

اجلودة اخلاصة يدركون  هنم  عليها بصورة كبرية وهذا ما أكدته نتائج التحليل االحصائي الوصفي هلذه العبارات، إال أ
(، متوسط الفرق 1.044(، احنراف معياري )4.07عالية وذلك بوسط حسايب )بصورة    (Xiaomi)ابلعالمة األجنبية  

ذات جودة عالية،   (Xiaomi)(، حيث يعتربون أن اهلواتف الذكية للعالمة األجنبية  45.24)   t( وقيمة  1.217)
 ية االعتماد عليها بصورة جيدة كما أهنم يروهنا أبهنا تؤدي وظائفها بصورة جيدة. كانإضافة إىل ام

 النتائج اخلاصة ابلثقة ابلعالمة التجارية للعالمتني التجاريتني حمل الدراسةالفرع الرابع:  
لعينة   tلوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  ومت حتليل عبارات الثقة ابلعالمة التجارية للعالمتني ابستخدام ا 

 (: 18.5واحدة، والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل رقم ) 

لعينة واحدة لعبارات الثقة ابلعالمة   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  18.5اجلدول رقم )
 التجارية.

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 3.92 1.178 1.214 44.58 0.000 
2 3.75 1.043 1.188 40.28 0.000 
3 4.06 0.927 1.272 48.22 0.000 
4 3.87 1.142 1.088 43.58 0.000 

 0.000 44.17 1.191 1.073 3.90 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.82 1.171 0.625- 6.38- 0.001 
2 2.12 0.972 0.871- 9.31- 0.009 
3 2.55 0.852 0.752- 5.61- 0.001 
4 2.29 1.136 0.557- 6.61- 0.004 

 0.001 -6.98 -0.701 1.033 2.45 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

يف قطاع اهلواتف    (Xiaomi)ابلعالمة األجنبية    املستهلكني اجلزائريني يثقون  ( أن 18.5يبني اجلدول أعاله رقم )
احمللية   العالمة  الذكية، حيث  (Condor)الذكية عكس  هواتفها  يثقون يف  التحليل االحصائي   واليت ال  نتائج  كانت 
t  (48.22 )(، قيمة  1.073(، متوسط حسايب )3.90بوسط حسايب )  (Xiaomi)الوصفي لبعد الثقة ابلعالمة  

(، 0.01( وتعترب هذه النتائج ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )1.191ومتوسط الفرق عن املتوسط النظري )
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فاملستهلكني اجلزائرين يثقون على العموم هبذه العالمة يف قطاع اهلواتف الذكية من خالل تعبريهم الصريح أبن هلا وزن 
يف قطاع اهلواتف الذكية وشعورهم ابألمان عند التعامل معها، كما يعتربوهنا أبهنا حتقق ما هو مطلوب منها وهو ما 

( احنراف معياري 4.06عد الثقة وذلك بوسط حسايب )بابعتبارها أكرب نتيجة يف ل أكدته النتائج اإلحصائية هلذه العبارة  
فكانت نتائجها سلبية   (Condor)أما ابلنسبة للعالمة  (،  1.272( ومتوسط الفرق بـ )48.22)  t( قيمة  0.927)

تعكس عدم ثقة املستهلكني اجلزائرين هبذه العالمة يف قطاع اهلواتف الذكية وما يؤكد ذلك نتائج التحليل الوصفي 
الوسط  )  االحصائي حيث كان  معياري )2.45احلسايب  احنراف  لقيمة  1.033(،  وقيم سالبة   )t   الفرق ومتوسط 

ر أيضا نتائج التحليل أن املستهلكني اجلزائرين جيمعون على أن هذه ( على التوايل، كما تظه-0.701( و)-6.98)
( وقيم 0.972(، احنراف معياري ) 2.12العالمة احمللية ال متلك وزان يف قطاع اهلواتف الذكية وذلك بوسط حسايب ) 

 كأصغر نتيجة لتقييمهم لعبارات بعد الثقة.   ومتوسط الفرق  tسالبة لقيمة  

 خلاصة ابلوالء للعالمة التجارية ابلنسبة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسةالنتائج االفرع اخلامس:  
لعينة واحدة مت   tابستخدام نفس أسلوب حتليل األبعاد السابقة من وسط حسايب، احنراف معياري واختبار  

الدراسة   حمل  التجاريتني  للعالمتني  الوالء  حتليل  نتائج  على  رقم (Condor)و  (Xiaomi)احلصول  املوايل  واجلدول   ،
 ( يوضح النتائج:19.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية                                                                                     امس الفصل اخل
 

 

257 

لعينة واحدة لعبارات الوالء للعالمة   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  19.5اجلدول رقم )
 .التجارية

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 3.68 1.247 1.021 25.52 0.000 
2 3.05 1.172 0.121- 2.17- 0.009 
3 2.82 0.934 0.357- 2.25- 0.004 
4 3.88 1.172 1.102 30.35 0.000 
5 3.82 1.214 1.087 22.51 0.000 
6 3.91 0.932 1.106 41.25 0.000 

 0.001 19.20 0.640 1.112 3.53 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.35 1.120 0.553- 5.35- 0.001 
2 2.20 0.936 0.823- 8.36- 0.009 
3 2.14 0.836 0.936- 9.31- 0.004 
4 2.56 1.023 0.358- 4.36- 0.000 
5 2.18 1.173 0.825- 6.36- 0.004 
6 2.21 1.211 0.647- 7.31- 0.009 

 0.001 -6.84 -0.69 1.050 2.72  جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

(، 3.53كان يقدر بـ )  (Xiaomi)( نالحظ أن الوسط احلسايب لعالمة  19.5من خالل اجلدول أعاله رقم ) 
( مما يدل على أن 19.20)  t( وقيمة  0.640(، متوسط الفرق عن املتوسط النظري )1.112احنراف معياري )

وتعترب هذه النتائج ذات داللة إحصائية عند مستوى   (Xiaomi)املستهلكني اجلزائريني هلم والء متوسط هلواتف العالمة  
(، وما يثبت ذلك أيضا نتائج التحليل لعبارات الوالء، حيث أن اختيار املستهلكني هلذه العالمة يف 0.01معنوية )

t (25.52 )( إضافة إىل قيمة 1.021( ومتوسط فرق ) 3.68سيكون األول بوسط حسايب )قطاع اهلواتف الذكية 
وهي قيم متوسطة مما يدل على عدم اختيارهم هلا يف املقام األول وذلك بنسبة متوسطة، أضافة إىل أن التحليل أظهر 

(، 3.82) وسط حسايب  وذلك ب  (Xiaomi)رضى مقبول إن مل نقل عايل للمستهلكني عن هواتف العالمة األجنبية  
(، كما أظهرت نتائج التحليل أيضا أن 22.51بـ )  t( وقيمة  1.087(، متوسط الفرق )1.214احنراف معياري )

املستهلكني لقطاع اهلواتف الذكية لديهم حساسية سعرية اجتاه هواتف العالمتني األجنبية واحمللية حيث ال أهنم ليسوا  
على هواتفهم وذلك ألن نتائج التحليل سالبة، أما ابلنسبة لوالء املستهلكني على استعداد يلدفع سعر أعلى للحصول 
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لكل العبارات اليت تقيس بعد الوالء   البة فقد كان منخفض جدا وذو قيم س   (Condor)اجلزائريني هلواتف العالمة احمللية  
ط الفرق عن املتوسط (، متوس1.050(، احنراف معياري )2.72سط حسايب بـ )بو حيث كان جمموع العبارات ككل  

وقيمة  0.69النظري )  )t   (6.84- الذكية اهلواتف  ليسوا راضني عن  املستهلكني  النتائج أن  أيضا  (، كما أظهرت 
 بقيم منخفضة وسالبة.  (Condor)للعالمة احمللية  

 (. للعالمة التجاريةالقيمة املدركة  )  تابعللمتغري ال  (Condor)و   (Xiaomi)املقارنة بني العالمتني قيد الدراسة  
وبعد التحليل الوصفي ألبعاد املتغري التابع )القيمة املدركة للعالمة التجارية(، سنقوم بعمل مقارنة بني العالمتني 

 ( يوضح ذلك: 20.5واجلدول املوايل رقم )ملتغري القيمة املدركة،    (Condor)والعالمة احمللية    (Xiaomi)األجنبية  

 القيمة املدركة  ألبعادلعينة واحدة    t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  20.5اجلدول رقم )
 تني التجاريتني قيد الدراسة.للعالم

العالمة  
 التجارية 

املدركة   القيمة  أبعاد 
 للعالمة 

االحنراف   الوسط احلسايب 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

 0.000 45.92 1.17 1.100 4.03 الوعي ابلعالمة 
 0.001 16.41 0.582 1.123 3.37 االرتباطات الذهنية 

 0.000 45.24 1.217 1.044 4.07 اجلودة املدركة 
 0.000 44.17 1.191 1.073 3.90 الثقة ابلعالمة 
 0.001 19.20 0.640 1.112 3.53 الوالء للعالمة 
 0.001 34.19 0.96 1.09 3.78 قيمة العالمة 

 
 

Condor 

 0.001 -5.82 -0.487 1.055 2.79 الوعي ابلعالمة 
 0.004 -0.04 -0.402 1.125 2.67 االرتباطات الذهنية 

 0.001 -8.99 -0.756 0.950 2.38 اجلودة املدركة 
 0.001 -6.98 -0.701 1.033 2.45 الثقة ابلعالمة 
 0.001 -6.84 -0.690 1.050 2.72 الوالء للعالمة 
 0.001 - 5.73 - 0.607 1.042 2.60 قيمة العالمة 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 (Xiaomi)( نالحظ أن القيمة املدركة للعالمة التجارية للعالمة األجنبية  20.5ومن خالل اجلدول أعاله رقم )
(، متوسط الفرق عن املتوسط النظري 1.09(، احنراف معياري ) 3.78كانت يف املرتبة األوىل وذلك بوسط حسايب )

يف قطاع اهلواتف الذكية بطريقة جيدة من قبل   (Xiaomi)، حيث مت ادراك قيمة العالمة  t  (34.19 )( وقيمة  0.96)
واليت جاءت يف املرتبة الثانية وبقيم   (Condor)املستهلكني اجلزائريني وذلك عكس ادراكهم لقيمة العالمة التجارية احمللية  
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(، متوسط الفرق عن املتوسط النظري 1.042(، احنراف معياري )2.6ضعيفة وسالبة حيث كان الوسط احلسايب )
 ، والشكل املوايل يلخص هذه النتائج:(-5.73بـ )   t( وقيمة  -0.607)

 

 

 

 

 

 

 

 (: مقارنة بني العالمتني حمل الدراسة لبعد القيمة املدركة. 2.5الشكل رقم )
 ابالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.   باحث املصدر: من إعداد ال

 العالمتني التجاريتني قيد الدراسة املطلب الثالث: حتليل نتائج الصورة الذهنية املدركة عن  
حيث سنستعرض يف هذا املطلب حتليل للنتائج املتوصل إليها فيما خيص أبعاد املتغري املعدل )الصورة الذهنية 

،  حيث تتمثل هذه األبعاد على التوايل يف البعد (Condor)و (Xiaomi)املدركة للعالمة التجارية( لكل من العالمتني  
لعاطفي والبعد السلوكي مع اختبار املعنوية اإلحصائية هلذه النتائج، إضافة إىل املقارنة بني العالمتني حمل املعريف، البعد ا

 الدراسة وترتيبها.

 الفرع األول: النتائج اخلاصة ابلبعد املعريف للصورة الذهنية املدركة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة 
ابستخدام الوسط  (Condor)و (Xiaomi)وقد مت حتليل عبارات البعد املعريف للصورة الذهنية املدركة للعالمتني  

لعينة واحدة لكل عبارة من عبارات البعد املعريف، وكانت النتائج كما هو موضح   tاحلسايب، االحنراف املعياري واختبار  
 (: 21.5يف اجلدول رقم )
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 . لعينة واحدة لعبارات البعد املعريف  t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  21.5اجلدول رقم )

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 3.8 1.028 1.105 30.36 0.000 
2 4.26 0.964 1.257 48.68 0.000 
3 3.59 1.197 1.034 25.57 0.000 
4 3.9 1.174 1.139 35.69 0.000 

 0.000 33.08 1.134 1.090 3.89 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.64 1.147 2.325- 8.369- 0.009 
2 3.78 1.068 1.036 20.36 0.000 
3 2.55 0.974 2.742- 8.541- 0.004 
4 2.20 0.911 3.321- 9.314- 0.009 

 0.001 -1.47 -1.771 1.025 2.80 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

للعالمة نالحظ من اجلدول أعاله أن   الذكية  املستهلكني اجلزائرين لديهم صورة ذهنية مدركة جيدة للهواتف 
فيما   (Condor)لية  فيما خيص بعدها املعريف أحسن من الصورة الذهنية املدركة للعالمة احمل  (Xiaomi)التجارية األجنبية  

(، احنراف 3.89المة األحنبية بـ )، وذلك لنتائج التحليل االحصائي حيث جاء الوسط احلسايب للعاملعريف  البعد خيص  
النظري ) 1.09معياري ) املتوسط  الفرق عن  وقيمة  1.134(، متوسط   )t   (33.08 النتائج ذات داللة (، وهذه 

أن هواتف هذه العالمة تتميز خبصائص   يرون (، فحسب عينة الدراسة فهم  0.01إحصائية عند مستوةى معنوية )
ضافة إىل أن بإل اعتبارها أبهنا من أفضل العالمات يف قطاع اهلواتف الذكية  متيزها عن العالمات املنافسة إضافة إىل

مناسبة مقارنة أبسعار املنافسني يف حني كانت نتائج العبارة اليت تقيس شخصيتها ضعيفة بعض الشيء عن أسعارها  
( وقيمة 1.034(، متوسط الفرق )1.197(، احنراف معياري ) 3.59ابقي العبارات السابقة وذلك بوسط حسايب )

t  (25.57 ،)  لية منخفضة وسالبة وهو ما يدل على الصورة الذهنية يف حني كانت نتائج هذا البعد ابلنسبة للعالمة احمل
وسط (، مت1.025(، احنراف معياري )2.8وذلك بوسط حسايب )  (Condor)ئة للبعد املعريف هلواتف العالمة  يالس

( وهو ما يدل على الصورة السيئة للبعد املعريف جلل العبارات، إال أن عبارة اليت -1.47)   t( وقيمة  -1.771الفرق )
احمللية   للعالمة  الذكية  اهلواتف  أسعار  تناسب  بوسط حسايب تقيس مدى  إجيابية  املنافسة كانت  العالمات  مع ابقي 

( مما يدل على أن املستهلكني 25.57)   t( وقيمة  1.034(، متوسط الفرق )1.197(، احنراف معياري ) 3.78)
 يرون أن هواتف العالمة احمللية مناسبة مقارنة أبسعارهواتف املنافسني.
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 للصورة الذهنية املدركة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة   عاطفي: النتائج اخلاصة ابلبعد الالثاينالفرع ا
الدراسة ابستخدام  التجاريتني حمل  للعالمتني  املدركة   الذهنية  العاطفي للصورة  البعد  عبارات  حيث مت حتليل 

 ( يوضح هذه النتائج:22.5لعينة واحدة، واجلدول املوايل رقم )   tالوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  

 لعينة واحدة لعبارات البعد العاطفي.   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  22.5اجلدول رقم )

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 3.14 1.135 1.034 25.63 0.000 
2 3.92 1.124 1.135 32.35 0.000 
3 4.04 1.047 1.211 40.35 0.000 

 0.000 32.78 1.127 1.102 3.70 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.22 0.961 2.342- 5.36- 0.004 
2 2.32 0.822 3.674- 7.31- 0.009 
3 2.61 1.025 2.557- 4.32- 0.001 

 0.001 -5.66 -8.573 0.936 2.38 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

للعالمة  الذكية  نالحظ من اجلدول أعاله أن املستهلكني اجلزائرين لديهم صورة ذهنية مدركة جيدة للهواتف 
فيما  (Condor)مقارنة ابلصورة الذهنية املدركة للعالمة احمللية   عاطفيفيما خيص بعدها ال  (Xiaomi)التجارية األجنبية 

(، احنراف 3.70خيص البعد العاطفي، وذلك لنتائج التحليل االحصائي حيث جاء الوسط احلسايب للعالمة األحنبية بـ )
(، وهذه النتائج ذات داللة 32.78)   t( وقيمة  1.127(، متوسط الفرق عن املتوسط النظري )1.102معياري ) 

البعد جيدة إال عبارة رقم )فالقد كان  (،0.01إحصائية عند مستوةى معنوية ) ( واليت تدل 1ت جل عبارات هذا 
نتائجها على احلساسية السعرية للمستهلكني اجلزائرين فيما خيص اهلواتف الذكية حيث أهنم ال يفضلون شراء هذه 

نية منخفضة فيما خيص البعد العاطفي للصورة الذه  (Condor)العالمة أبسعار عالية، يف حني كانت نتائج العالمة احمللية  
( واملتوسط الفرق عن املتوسط -5.66)  t(، قيمة  0.936(، احنراف معياري ) 2.38جدا وسالبة بوسط حسايب ) 

 ستهلكيني عند امل  (Condor)( وتدل هذه النتائج على الصورة السيئة للبعد العاطفي للعالمة احمللية  -8.573النظري )
 اجلزائريني.
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 عد السلوكي للصورة الذهنية املدركة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة الفرع الثالث: النتائج اخلاصة ابلب
لعينة واحدة مت   tابستخدام نفس أسلوب حتليل األبعاد السابقة من وسط حسايب، احنراف معياري واختبار  

الدراسة   حمل  التجاريتني  للعالمتني  املدركة  الذهنية  السلوكيللصورة  البعد  حتليل  نتائج  على    (Xiaomi)احلصول 

 ( يوضح النتائج:23.5، واجلدول املوايل رقم )(Condor)و

لعينة واحدة لعبارات البعد   t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  23.5اجلدول رقم )
 السلوكي. 

االحنراف   الوسط احلسايب  العبارة  العالمة التجارية 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

1 3.75 1.127 1.196 34.14 0.000 
2 3.91 0.968 1.235 41.24 0.000 
3 4.02 1.028 1.254 47.68 0.000 

 0.000 41.02 1.228 1.041 3.89 جمموع العبارات 
 
 

Condor 

1 2.32 0.947 4.347- 8.34- 0.001 
2 2.28 0.933 4.555- 8.87- 0.009 
3 2.19 1.154 5.684- 9.31- 0.001 

 0.001 -8.84 -4.862 1.011 2.26 جمموع العبارات 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

للعالمة  الذكية  نالحظ من اجلدول أعاله أن املستهلكني اجلزائرين لديهم صورة ذهنية مدركة جيدة للهواتف 
فيما   (Condor)فيما خيص بعدها السلوكي مقارنة ابلصورة الذهنية املدركة للعالمة احمللية    (Xiaomi)التجارية األجنبية  

( بـ  األحنبية  للعالمة  احلسايب  الوسط  االحصائي حيث جاء  التحليل  لنتائج  السلوكي، وذلك  البعد  (، 3.89خيص 
(، وهذه النتائج ذات 41.02)  t( وقيمة  1.228(، متوسط الفرق عن املتوسط النظري )1.041احنراف معياري )

(، فقد كانت كل عبارات هذا البعد عالية وموجبة حيث أن املستهلكني 0.01داللة إحصائية عند مستوةى معنوية ) 
يف قطاع اهلواتف الذكية كما يوصون االخرين ابقتناء هواتفها   (Xiaomi)اجلزائرين يدافعون عن جودة العالمة األجنبية 

أهن يعتربون أن  كما  احمللية  م  العالمة  نتائج  العالمة ال ختيب أملهم، يف حني كانت  الذكية هلذه   (Condor)اهلواتف 
منخفضة وسالبة لكل العبارات فاملستهلكني اجلزائرين ال يدافعون عن جودة هواتفها الذكية كما ال يوصون االخرين 

وسط حسايب للبعد السلوكي ال   حيث كان   صائي،وفق نتائج التحليل االح  بشرائها، كما يعتربون أن هواتفها ختيب أماهلم 
( )2.26بـ  معياري  احنراف   ،)1.011 ( النظري  املتوسط  عن  الفرق  للمتوسط  سالبة  وقيم  وقيمة  -4.862(   )t 

(8.84-) . 
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الدراسة   قيد  العالمتني  بني  امل  (Condor)و  (Xiaomi)املقارنة  الذهنية ا)  عدلللمتغري  للعالمة   الصورة  املدركة 
 (.التجارية

للعالمتني   مابعد  التجارية(  للعالمة  املدركة  الذهنية  )الصورة  املعدل  املتغري  الوصفي ألبعاد  التحليل  بعمل  قمنا 
األجنبية   العالمة  بني  مقارنة  وعمل  النتائج  هذه  بعرض  سنقوم  الدراسة،  احمللية   (Xiaomi)التجاريتني حمل  والعالمة 

(Condor)   ورة الذهنية للعالمة، واجلدول التايل يوضح النتائج: لبعد الص 

الصورة الذهنية   ألبعادلعينة واحدة    t(: نتائج الوسط احلسايب، االحنراف املعياري واختبار  24.5اجلدول رقم )
 تني التجاريتني قيد الدراسة. للعالم  املدركة

العالمة  
 التجارية 

الذهنية   الصورة  أبعاد 
 املدركة للعالمة 

االحنراف   الوسط احلسايب 
 املعياري 

 مستوى املعنوية  tقيمة اختبار  متوسط الفرق 

 
 

Xiaomi 

 0.000 33.08 1.134 1.090 3.89 البعد املعريف 
 0.000 32.78 1.127 1.102 3.70 البعد العاطفي 
 0.000 41.02 1.228 1.041 3.89 البعد السلوكي 

الذهنية   الصورة 
 املدركة للعالمة 

3.83 1.078 1.163 35.63 0.000 

 
 

Condor 

 0.001 -1.47 -1.771 1.025 2.80 البعد املعريف 
 0.001 -5.66 -8.573 0.936 2.38 البعد العاطفي 
 0.001 -8.84 -4.862 1.011 2.26 البعد السلوكي 

الذهنية   الصورة 
 املدركة للعالمة 

2.48 0.990 5.069 - 5.32 - 0.001 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

( يوضح نتائج املتغري املعدل الصورة الذهنية للعالمة التجارية لكل من العالمتني حمل 24.5واجلدول أعاله رقم ) 
يف املرتبة األوىل من حيث ادراك صورهتا بصورة جيدة من قبل    (Xiaomi)الدراسة، حيث جاءت العالمة األجنبية  

نتائج التحليل االحصائي حيث كان الوسط احلسايب بـ املستهلكني اجلزائريني يف قطاع اهلواتف الذكيو وما يؤكد ذلك  
، يف حني كانت t   (35.63)( وقيمة  1.163(، املتوسط الفرق عن النظري ) 1.078(، احنراف معياري ) 3.83)
(، احنراف معياري 2.48ابلنسبة ملتغري الصورة منخفضة وسلبية وذلك بوسط حسايب )  (Condor)يم العالمة احمللية  ق
( وهذا ما يدل على عدم االدراك اجليد لصورة العالمة -5.32)  t( وقيمة  -5.069(، متوسط الفرق ) 0.990)

 لنتائج:احمللية عند املستهلكني اجلزائريني، والشكل املوايل يلخص هذه ا
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 املدركة.   الصورة الذهنية(: مقارنة بني العالمتني حمل الدراسة لبعد  3.5الشكل رقم )
 ابالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.   باحث املصدر: من إعداد ال

 اختبار فرضيات الدراسة نتائج  املطلب الرابع:  
التحليل االحصائي الوصفي لعينة الدراسة وحتليل معايري الوصفية للدراسة من خالل    للجوانببعد استعراضنا  

جودة املقياس املستخدم إضافة إىل عرضنا املقارنة بني ادراكات املستهلكني للعالمتني حمل الدراسة حسب كل متغري، 
وضوعة، وذلك من خالل معاجلة سنتطرق يف هذا املطلب عرض نتائج التحليل االحصائي الختبار فرضيات الدراسة امل

، وذلك ابالعتماد على (Condorوالعالمة احمللية    xiaomiالبياانت اخلاصة ابلعالمتني حمل الدراسة )العالمة األجنبية  
كما مت استخدام   (T-test)حيث مت استخدام معامل االرتباط لبريسون، اختبار  جمموعة من أدوات التحليل االحصائي  

، (Anova One-Way)الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار وحتليل التبيان األحادي    (Anova)حتليل التباين  
إضافة إىل   (Stepwise Multipe Regression)كما مت االستعانة أبسلوب االحندار البسيط واالحندار املتعدد التدرجيي  

لقياس دور املتغري املعدل على العالقة بني   (Hierarchical Multiple Regression)أسلوب االحندار املتعدد اهلرمي  
 ، وفيما يلي عرض لنتائج اختبار هذه الفرضيات: املتغريين املستقل والتابع 

للكلمة املنطوقة على   0.05: هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  (H.1)الفرضية الرئيسية األوىل  
 . لدى املستهلك اجلزائري  القيمة املدركة للعالمة التجارية

األوىل وسيتم   الرئيسة  الفرضية  هذه  الكلمة   اختبار  أبعاد  اختبار  األوىل  املرحلة  تتضمن  مرحلتني، حيث  على 
ابستخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط، ليتم يف   املنطوقة جمتمعة على أبعاد القيمة املدركة للعالمة التجارية جمتمعة 

نطوقة على أبعاد القيمة املدركة للعالمة التجارية جمتمعة ابالعتماد املرحلة الثانية اختبار أثر كل بعد من أبعاد الكلمة امل
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إلضافة إىل االعتماد على حتليل االحندار املتدرج حنو األمام الختبار أثر كل بعد من اب على االحندار اخلطي البسيط،  
يد البعد األكثر واألضعف أبعاد الكلمة املنطوقة على أبعاد القيمة املدركة للعالمة التجارية جمتمعة وذلك هبدف حتد

 أتثريا وقد كانت نتائج التحليل كما يلي: 

 املرحلة األوىل: اختبار أثر الكل على الكل
م يف هذه املرحلة اختبار أثر أبعاد الكلمة املنطوقة جمتمعة على أبعاد القيمة املدركة للعالمة التجارية جمتمعة تسي

 ليل التباين والذي تظهر نتائجه يف اجلدول التايل: وذلك ابالعتماد على أسلوب االحندار البسيط وحت 

 حيث أن: 

R معامل االرتباط لكارل بريسون؛ : 
2Rمعامل التحديد )التفسري(؛ : 

Adjusted 2R  :؛ معامل التحديد املعدل 

t:    اختبار(t-Student)   ملعنوية العالقة؛ 

F  اختبار :(Fisher)   ملعنوية النموذج؛ 

X  الكلمة املنطوقة(؛: املتغري املستقل( 

Y .)املتغري التابع )القيمة املدركة للعالمة التجارية : 

 ية الرئيسية األوىل. ض (: ملخص نتائج حتليل االحندار وحتليل التباين الختبار الفر 25.5اجلدول رقم )

معامل   العالمة التجارية 
االرتباط  
لبريسون  

R 

معامل  
التحديد  

2R 

معامل التحديد  
 صحح امل
 2R

Adjusted 

 Anovaحتليل التباين  
 للنموذج  tاختبار   للنموذج   Fاختبار  
مستوى   Fقيمة معامل 

 αاملعنوية 
قيمة  
 tمعامل  

مستوى  
 αاملعنوية 

Xiaomi 0.774 0.599 0.541 1536.25 0.000 42.36 0.000 
 )الكلمة املنطوقة(  0.921X + 0.045 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار 

Condor 0.702 0.493 0.431 1432.36 0.000 38.66 0.000 
 )الكلمة املنطوقة(  0.891X + 0.055 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 ( ما يلي: 25.5ويتضح من نتائج اجلدول أعاله رقم ) 
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( وهذا ما يشري إىل 0.774بلغت )  R: قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  
كما بلغت قيمة   ،نسبيا  وجود عالقة ارتباط طردية بني الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت ابلقوية

تفسر ما نسبته   (Xiaomi)لعالمة األجنبية  ل  اهلواتف الذكية  ( أي أن الكلمة املنطوقة عن590.5)  2R  معامل التحديد 
)2R كما تبني النتائج أعاله أن قيمة  ، نسبة التغري يف التباين الكلي لقيمتها املدركة عند املستهلكني  ( من  9.55%)
)Adjusted    2كانت قريبة من قيمةR  حيث أنه إذا مت طرح قيمة ،)Adjusted 2R(    2منR  (0.559-0.541 = 

( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، حيث سيكون هناك احنراف 0.058
 ؛ ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع 0.058مبقدار ) 

( وهذا ما يشري 0.702بلغت )   Rفكانت قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  
، كما بلغت قيمة نسبيا  إىل وجود عالقة ارتباط طردية بني الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت ابلقوية 

تفسر ما نسبته   )Condor(  ليةلعالمة احملل  اهلواتف الذكية  ( أي أن الكلمة املنطوقة عن.4930)  2Rمعامل التحديد  
، كما تبني النتائج أعاله أن نيغري يف التباين الكلي لقيمتها املدركة عند املستهلكني اجلزائري( من نسبة الت49.3%)

-.2R  (4930من    )Adjusted 2R(، حيث أنه إذا مت طرح قيمة  2Rكانت قريبة من قيمة    )Adjusted 2R(قيمة  
الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، حيث سيكون هناك ( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع  0.062  =0.431

 . ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع 0.062احنراف مبقدار )

فتظهر الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي البسيط،    (Anova)أما فيما خيص نتائج حتليل اختبار  
، أما  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  42.36)  t(  يف حني بلغت قيمة  1536.25بلغت )  Fالنتائج قيمة  

وتعترب هذه ،  t  (38.66)(  يف حني بلغت قيمة  1432.36)  Fقيمة  فقد بلغت    (Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية  
ي البسيط هلذه الفرضية ( مما يدل على أن منوذج االحندار اخلط0.01القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 

هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية أبنه    قبول الفرضية الرئيسية األوىلوابلتايل  إحصائية  جيد وذو داللة  
 .لدى املستهلك اجلزائري  للكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية  0.05

 املرحلة الثانية: اختبار أثر اجلزء على الكل 
ية الرئيسية األوىل ابالعتماد على أسلوب االحندار اخلطي ضاملرحلة اختبار الفرضيات الفرعية للفر م يف هذه  تسي

البسيط وذلك لتحديد مدى مسامهة كل بعد من أبعاد اللكلمة املنطوقة عن العالمتني حمل الدراسة على القيمة املدركة 
ابالعتماد على أسلوب االحندار املتعدد املتدرج حنو األمام هلما عند املستهلك اجلزائري، مث سيتم اختبارها مرة أخرى  

 وذلك ملعرفة أكثر وأضعف األبعاد للكلمة املنطوقة أتثريا على القيمة املدركة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة. 
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األوىل   الفرعية  معنوية  (H.1.1)الفرضية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  هناك  الكلمة  0.05:   حملتوى 
 . لدى املستهلك اجلزائري  املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية 

وسيتم اختبار هذه الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط وحتليل التباين ونتائجه يلخصها اجلدول 
 (: 26.5املوايل رقم )

 حيث أن: 

R معامل االرتباط لكارل بريسون؛ : 
2Rمعامل التحديد )التفسري(؛ : 

Adjusted 2R  :؛ معامل التحديد املعدل 

t:    اختبار(t-Student)   ملعنوية العالقة؛ 

F  اختبار :(Fisher)   ملعنوية النموذج؛ 

X املتغري املستقل )حمتوى الكلمة املنطوقة(؛ : 

Y .)املتغري التابع )القيمة املدركة للعالمة التجارية : 

اخلاصة   األوىل   الفرعيةية  ض التباين الختبار الفر (: ملخص نتائج حتليل االحندار وحتليل  26.5اجلدول رقم )
 .ابلفرضية الرئيسية األوىل

معامل   العالمة التجارية 
االرتباط  
لبريسون  

R 

معامل  
التحديد  

2R 

 معامل التحديد  
 املصحح 

 2R

Adjusted 

 Anovaحتليل التباين  
 للنموذج  tاختبار   للنموذج   Fاختبار  
مستوى   Fقيمة معامل 

 αاملعنوية 
قيمة  
 tمعامل  

مستوى  
 αاملعنوية 

Xiaomi 0.652 0.425 0.403 1422.09 0.000 31.25 0.000 
 )حمتوى الكلمة املنطوقة(  0.721X + 0.062 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار 

Condor 0.633 0.401 0.381 1392.42 0.000 30.25 0.000 
.0 + 0.045 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار  317 X ( حمتوى )الكلمة املنطوقة  

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 ( ما يلي: 26.5ويتضح من نتائج اجلدول أعاله رقم ) 
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( وهذا ما يشري إىل 0.652بلغت )  R: قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  
، كما بلغت نسبيا  الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت ابلقوية  حمتوى   وجود عالقة ارتباط طردية بني 

 (Xiaomi)ية  الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة األجنب  حمتوى   ( أي أن .4250)  2Rقيمة معامل التحديد  
، كما تبني النتائج أعاله ( من نسبة التغري يف التباين الكلي لقيمتها املدركة عند املستهلكني%42.5تفسر ما نسبته ) 

-.2R  (4250من   )Adjusted 2R(، حيث أنه إذا مت طرح قيمة 2Rكانت قريبة من قيمة    )Adjusted 2R(أن قيمة  
( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، حيث سيكون هناك 0.020  =0.403

 ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع؛ 0.020احنراف مبقدار )
( وهذا ما يشري 0.633بلغت )  Rفكانت قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  
، كما بلغت نسبيا  الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت ابلقوية   حمتوى   إىل وجود عالقة ارتباط طردية بني

تفسر   )Condor(الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة احمللية  حمتوى  ( أي أن  .4010)   2Rقيمة معامل التحديد  
، كما تبني النتائج نينسبة التغري يف التباين الكلي لقيمتها املدركة عند املستهلكني اجلزائري( من  %40.1ما نسبته )

قيمة   أن  قيمة    )Adjusted 2R(أعاله  قريبة من  قيمة  2Rكانت  مت طرح  إذا  أنه   2Rمن    )Adjusted 2R(، حيث 
( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، حيث 0.020  =0.381- 0.401)

 ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع. 0.020سيكون هناك احنراف مبقدار ) 
لبسيط، فتظهر الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي ا  (Anova)أما فيما خيص نتائج حتليل اختبار  

، أما  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  31.25)  t(  يف حني بلغت قيمة  1422.09بلغت )  Fالنتائج قيمة  
(، وتعترب هذه 30.25)  t(  يف حني بلغت قيمة  1392.42)  Fفقد بلغت قيمة    (Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية  

( مما يدل على أن منوذج االحندار اخلطي البسيط هلذه الفرضية 0.01القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية أبنه    األوىل  فرعيةقبول الفرضية الجيد وذو داللة إحصائية وابلتايل  

 األجنبية واحمللية.   لكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجاريةتوى احمل  0.05

ملصداقية الكلمة   0.05: هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  (H.1.2)الفرضية الفرعية الثانية  
 . لدى املستهلك اجلزائري  املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية 

وسيتم اختبار هذه الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط وحتليل التباين ونتائجه يلخصها اجلدول 
 (: 27.5املوايل رقم )
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الثانية اخلاصة   الفرعيةية  ض (: ملخص نتائج حتليل االحندار وحتليل التباين الختبار الفر 27.5جلدول رقم )ا
 .ابلفرضية الرئيسية األوىل

معامل   العالمة التجارية 
االرتباط  
لبريسون  

R 

معامل  
التحديد  

2R 

معامل التحديد  
 صحح امل

2R  

Adjusted 

 Anovaحتليل التباين  
 للنموذج  tاختبار   للنموذج   Fاختبار  
مستوى   Fقيمة معامل 

 αاملعنوية 
قيمة  
 tمعامل  

مستوى  
 αاملعنوية 

Xiaomi 0.683 0.466 0.448 1458.47 0.000 33.12 0.000 
 )مصداقية الكلمة املنطوقة(  0.721X + 0.062 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار 

Condor 0.652 0.425 0.403 1372.72 0.000 31.87 0.000 
 )مصداقية الكلمة املنطوقة(  0.713X + 0.045 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 ( ما يلي: 27.5ويتضح من نتائج اجلدول أعاله رقم ) 
( وهذا ما يشري إىل 0.683بلغت )  R: قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  
، كما بلغت نسبيا  الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت ابلقوية  صداقيةوجود عالقة ارتباط طردية بني م

 (Xiaomi)الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة األجنبية    مصداقية ( أي أن 660.4)  2Rقيمة معامل التحديد  
الكلي لقيمتها املدركة عند  %46.6تفسر ما نسبته ) التباين  التغري يف  ، كما تبني نياملستهلكني اجلزائري( من نسبة 

 2Rمن    )Adjusted 2R(، حيث أنه إذا مت طرح قيمة  2Rكانت قريبة من قيمة    )Adjusted 2R(النتائج أعاله أن قيمة  
( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، حيث 0.018  =0.448- 0.466)

 ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع؛ 0.018سيكون هناك احنراف مبقدار ) 
( وهذا ما يشري 0.652بلغت )  Rفكانت قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  

، كما نسبيا  املدركة للعالمة واليت وصفت ابلقويةالكلمة املنطوقة والقيمة    صداقيةإىل وجود عالقة ارتباط طردية بني م
التحديد   معامل  قيمة  م .2R  (4250بلغت  أن  أي  احمللية   صداقية(  للعالمة  الذكية  اهلواتف  عن  املنطوقة  الكلمة 

(Condor)  ( من نسبة التغري يف التباين الكلي لقيمتها املدركة عند املستهلكني اجلزائري%42.5تفسر ما نسبته )كما ،ني
 )Adjusted 2R(، حيث أنه إذا مت طرح قيمة  2Rكانت قريبة من قيمة    )Adjusted 2R(تبني النتائج أعاله أن قيمة  

( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، 250.4-4030.=  20.02)  2Rمن  
 ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع. 0.022مبقدار )حيث سيكون هناك احنراف  

الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي البسيط، فتظهر   (Anova)أما فيما خيص نتائج حتليل اختبار  
، أما  (Xiaomi)نبية  ( ابلنسبة للعالمة األج33.12)  t(  يف حني بلغت قيمة  1458.47بلغت )  Fالنتائج قيمة  
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(، وتعترب هذه 31.78)  t(  يف حني بلغت قيمة  1372.72)  Fفقد بلغت قيمة    (Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية  
( مما يدل على أن منوذج االحندار اخلطي البسيط هلذه الفرضية 0.01القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 

هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية أبنه    ثانية ال  فرعية ول الفرضية القبجيد وذو داللة إحصائية وابلتايل  
 األجنبية واحمللية.   الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية  صداقيةمل  0.05

الثالثة   الفرعية  معنوية  (H.1.3)الفرضية  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  الكلمة لكثافة    0.05: هناك 
 . لدى املستهلك اجلزائري  املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية 

وسيتم اختبار هذه الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط وحتليل التباين ونتائجه يلخصها اجلدول 
 (: 28.5املوايل رقم )

الثالثة اخلاصة   الفرعيةية  ض االحندار وحتليل التباين الختبار الفر (: ملخص نتائج حتليل  28.5اجلدول رقم )
 .ابلفرضية الرئيسية األوىل

معامل   العالمة التجارية 
االرتباط  
لبريسون  

R 

معامل  
التحديد  

2R 

معامل التحديد  
 صحح امل
 2R

Adjusted 

 Anovaحتليل التباين  
 للنموذج  tاختبار   للنموذج   Fاختبار  
مستوى   Fقيمة معامل 

 αاملعنوية 
قيمة  
 tمعامل  

مستوى  
 αاملعنوية 

Xiaomi 0.521 0.271 0.252 1320.11 0.000 28.36 0.000 
الكلمة املنطوقة(  كثافة) 0.612X + 0.055 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار   

Condor 0.491 0.241 0.225 1287.14 0.000 25.69 0.000 
.0 + 0.082 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار  135 X (كثافة  )الكلمة املنطوقة  

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 ( ما يلي: 28.5ويتضح من نتائج اجلدول أعاله رقم ) 
( وهذا ما يشري إىل 0.521بلغت )  R: قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  

، كما بلغت قيمة ابملتوسطةالكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت    كثافةوجود عالقة ارتباط طردية بني  
تفسر ما   (Xiaomi)الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة األجنبية    كثافة( أي أن  .2710)  2Rمعامل التحديد  

كما تبني النتائج أعاله ،  ني( من نسبة التغري يف التباين الكلي لقيمتها املدركة عند املستهلكني اجلزائري %27.1نسبته )
-.2R  (2710من   )Adjusted 2R(، حيث أنه إذا مت طرح قيمة 2Rكانت قريبة من قيمة    )Adjusted 2R(أن قيمة  
( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، حيث سيكون هناك 0.019  =0.252

 ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع؛ 0.019احنراف مبقدار )
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( وهذا ما يشري 0.491بلغت )  Rفكانت قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  
، كما ملتوسطة نسبياالكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت اب   كثافةإىل وجود عالقة ارتباط طردية بني  

 )Condor(الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة احمللية    كثافة( أي أن  .2410)  2Rبلغت قيمة معامل التحديد  
كما تبني   ،نيي( من نسبة التغري يف التباين الكلي لقيمتها املدركة عند املستهلكني اجلزائر %24.10تفسر ما نسبته )

 2Rمن    )Adjusted 2R(، حيث أنه إذا مت طرح قيمة  2Rكانت قريبة من قيمة    )Adjusted 2R(النتائج أعاله أن قيمة  
( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، حيث 0.016  =0.225- 0.241)

 للمجتمع. ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة  0.016سيكون هناك احنراف مبقدار ) 
الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي البسيط، فتظهر   (Anova)أما فيما خيص نتائج حتليل اختبار  

، أما  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  28.36)  t(  يف حني بلغت قيمة  1320.11بلغت )  Fالنتائج قيمة  
(، وتعترب هذه 25.69)  t(  يف حني بلغت قيمة  1287.14)  F  فقد بلغت قيمة  (Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية  

( مما يدل على أن منوذج االحندار اخلطي البسيط هلذه الفرضية 0.01القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
مستوى معنوية هناك أثر ذو داللة إحصائية عند  أبنه    ثالثة ال  فرعية قبول الفرضية الجيد وذو داللة إحصائية وابلتايل  

 األجنبية واحمللية.   الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية  كثافةل  0.05

للكلمة املنطوقة   0.05: هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  (H.1.4)الفرضية الفرعية الرابعة  
 . لدى املستهلك اجلزائري  اإلجيابية على القيمة املدركة للعالمة التجارية 

الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط وحتليل التباين ونتائجه يلخصها اجلدول   وسيتم اختبار هذه 
 (: 29.5املوايل رقم )

الرابعة اخلاصة   الفرعيةية  ض (: ملخص نتائج حتليل االحندار وحتليل التباين الختبار الفر 29.5اجلدول رقم )
 .الرئيسية األوىلابلفرضية  

معامل   العالمة التجارية 
االرتباط  
لبريسون  

R 

معامل  
التحديد  

2R 

معامل التحديد  
 صحح امل
 2R

Adjusted 

 Anovaحتليل التباين  
 للنموذج  tاختبار   للنموذج   Fاختبار  
مستوى   Fقيمة معامل 

 αاملعنوية 
قيمة  
 tمعامل  

مستوى  
 αاملعنوية 

Xiaomi 0.501 0.251 0.235 1289.54 0.000 29.71 0.000 
 )الكلمة املنطوقة االجيابية(  0.511X + 0.073 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار 

Condor 0.425 0.181 0.163 1215.99 0.000 24.73 0.003 
( جيابية)الكلمة املنطوقة اال 0.471X + 0.077 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار   

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال
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 ( ما يلي: 29.5ويتضح من نتائج اجلدول أعاله رقم ) 
( وهذا ما يشري إىل 0.501بلغت )  R: قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  

، كما بلغت قيمة ابملتوسطةوالقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت    االجيابية  ارتباط طردية بني الكلمة املنطوقة وجود عالقة  
تفسر   (Xiaomi)عن اهلواتف الذكية للعالمة األجنبية    االجيابية  ( أي أن الكلمة املنطوقة510.2)  2Rمعامل التحديد  

كما تبني النتائج ،  نيالكلي لقيمتها املدركة عند املستهلكني اجلزائري( من نسبة التغري يف التباين  %25.1ما نسبته )
قيمة   أن  قيمة    )Adjusted 2R(أعاله  قريبة من  قيمة  2Rكانت  مت طرح  إذا  أنه   2Rمن    )Adjusted 2R(، حيث 

ضمن منوذج الدراسة، حيث ( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع الدراسة كامال  0.016  =0.235- 0.251)
 ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع؛ 0.016سيكون هناك احنراف مبقدار ) 

( وهذا ما يشري 0.425بلغت )  Rفكانت قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  
، كما بلغت والقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت ابملتوسطة  االجيابية  نطوقة إىل وجود عالقة ارتباط طردية بني الكلمة امل

 )Condor(عن اهلواتف الذكية للعالمة احمللية    االجيابية  ( أي أن الكلمة املنطوقة.1810)  2Rقيمة معامل التحديد  
كما تبني ،  نييد املستهلكني اجلزائر ( من نسبة التغري يف التباين الكلي لقيمتها املدركة عن %18.10تفسر ما نسبته )

 2Rمن    )Adjusted 2R(، حيث أنه إذا مت طرح قيمة  2Rكانت قريبة من قيمة    )Adjusted 2R(النتائج أعاله أن قيمة  
( هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، حيث 0.018  =0.163- 0.181)

 ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع. 0.018سيكون هناك احنراف مبقدار ) 
لبسيط، فتظهر الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي ا  (Anova)أما فيما خيص نتائج حتليل اختبار  

، أما  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  29.71)  t(  يف حني بلغت قيمة  1289.54بلغت )  Fالنتائج قيمة  
(، وتعترب هذه 24.73)  t(  يف حني بلغت قيمة  1215.99)  Fفقد بلغت قيمة    (Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية  

( مما يدل على أن منوذج االحندار اخلطي البسيط هلذه الفرضية 0.01القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية أبنه  رابعة  ال  فرعية قبول الفرضية الجيد وذو داللة إحصائية وابلتايل  

 األجنبية واحمللية.   على القيمة املدركة للعالمة التجارية  االجيابية  لكلمة املنطوقةل  0.05

للكلمة املنطوقة   0.05: هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  (H.1.5)الفرضية الفرعية اخلامسة  
 . لدى املستهلك اجلزائري  السلبية على القيمة املدركة للعالمة التجارية 

سيط وحتليل التباين ونتائجه يلخصها اجلدول وسيتم اختبار هذه الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار اخلطي الب
 (: 30.5املوايل رقم )
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اخلامسة اخلاصة   الفرعيةية  ض (: ملخص نتائج حتليل االحندار وحتليل التباين الختبار الفر 30.5اجلدول رقم )
 .ابلفرضية الرئيسية األوىل

معامل   العالمة التجارية 
االرتباط  
لبريسون  

R 

معامل  
التحديد  

2R 

معامل التحديد  
 املعدل

 2R

Adjusted 

 Anovaحتليل التباين  
 للنموذج  tاختبار   للنموذج   Fاختبار  
مستوى   Fقيمة معامل 

 αاملعنوية 
قيمة  
 tمعامل  

مستوى  
 αاملعنوية 

Xiaomi 0.509- 0.259 0.245 1587.72 0.023 13.36- 0.018 
( السلبية )الكلمة املنطوقة  0.511X -  0.073 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار   

Condor 0.638- 0.407 0.339 1215.19 0.019 8.39- 0.009 
.0 -  0.031 = )القيمة املدركة للعالمة التجارية( Y معادلة منوذج االحندار  86 1X  السلبية( )الكلمة املنطوقة  

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 ( ما يلي: 30.5ويتضح من نتائج اجلدول أعاله رقم ) 
( وهذا -0.509بلغت )سالبة حيث  R: قيمة معامل االرتباط لبريسون  (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  
، توسطةوالقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت ابمل  سلبيةبني الكلمة املنطوقة ال  عكسيةما يشري إىل وجود عالقة ارتباط  
عن اهلواتف الذكية للعالمة األجنبية   السلبية( أي أن الكلمة املنطوقة  0.259)  2Rكما بلغت قيمة معامل التحديد  

(Xiaomi)  ( من  %25.9تفسر ما نسبته )كما ،نينسبة التغري يف التباين الكلي لقيمتها املدركة عند املستهلكني اجلزائري
 )Adjusted 2R(، حيث أنه إذا مت طرح قيمة  2Rكانت قريبة من قيمة    )Adjusted 2R(تبني النتائج أعاله أن قيمة  

تضمني جمتمع الدراسة كامال ضمن منوذج الدراسة، ( هذا ما يدل على أنه مت  0.259-2450.=  140.0)  2Rمن  
 ( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع؛ 0.014حيث سيكون هناك احنراف مبقدار )

- 0.638بلغت )سالبة أيضا و   Rفكانت قيمة معامل االرتباط لبريسون    (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية 
 ابلقوية والقيمة املدركة للعالمة واليت وصفت    سلبيةبني الكلمة املنطوقة ال  عكسية وجود عالقة ارتباط  وهذا ما يشري إىل  (
عن اهلواتف الذكية للعالمة سلبية  ( أي أن الكلمة املنطوقة ال.4070)  2R، كما بلغت قيمة معامل التحديد  سبيان

)  (Condor)احمللية   نسبته  ما  يف  %40.7تفسر  التغري  نسبة  من  املستهلكني (  عند  املدركة  لقيمتها  الكلي  التباين 
)2R ، حيث أنه إذا مت طرح قيمة  2Rكانت قريبة من قيمة    )Adjusted 2R(كما تبني النتائج أعاله أن قيمة  ،  نياجلزائري

)Adjusted    2منR  (4070.-3390. =  700.0  هذا ما يدل على أنه مت تضمني جمتمع ) الدراسة كامال ضمن
( ال يكاد أن يذكر مما يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة 0.070منوذج الدراسة، حيث سيكون هناك احنراف مبقدار ) 

 للمجتمع. 
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الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلطي البسيط، فتظهر   (Anova)أما فيما خيص نتائج حتليل اختبار  
، أما  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  -13.36)  t(  يف حني بلغت قيمة  1587.77بلغت )  Fالنتائج قيمة  

وبلغت قيمة t  (8.39-  ،)(  يف حني بلغت قيمة 1515.19)  Fفقد بلغت قيمة   (Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية  
مما يدل على أن   (0.05( وهي أصغر من مستوى املعنوية املعتندة يف الدراسة )0.009( و)0.18مستوى املعنوية )

المنوذج االحندار اخلطي البسيط هلذه الفرضية جيد وذو داللة إحصائية وابلتايل   أبنه   امسة اخل  فرعيةقبول الفرضية 
على القيمة املدركة للعالمة   سلبية للكلمة املنطوقة ال  0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  

 األجنبية واحمللية.   التجارية

وهبدف حتديد البعد األكثر واألضعف من جانب الكلمة املنطوقة أتثريا على القيمة املدركة للعالمة التجارية، 
ألمام، وتظهر االحندار املتعدد املتدرج حنو اسنقوم إبعادة اختبار هذه الفرضيات الفرعية السابقة ابالعتماد على أسلوب  

 نتائج هذا التحليل يف اجلداول املوالية:

(: ملخص نتائج التحليل املتدرج حنو األمام ألثر أبعاد الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة 31.5اجلدول رقم )
 للهواتف الذكية.   (Xiaomi)للعالمة التجارية األجنبية  

معامل   النموذج 
االرتباط  

R 

معامل  
التحديد  

2R 

اخلطأ  
 املعياري 

معامل  
املتغري  

 bاملستقل  

اجلزء  
 aالثابت 

 Anovaحتليل التباين  
 tاختبار   Fاختبار  
قيمة  

املعامل  
F 

مستوى  
 املعنوية 

قيمة  
 tاملعامل 

مستوى  
 املعنوية 

مصداقية   1
الكلمة  
 املنطوقة 

0.63
2 

0.400 0.458 0.662 0.721 1452 0.00 15.35 
33.12 

 

0.00 
0.00 

مصداقية   2
الكلمة  
 املنطوقة 

0.68
3 

0.466  0.428 0.568 
0.423 

0.735 1422 0.00 15.88 
22.39 
36.75 

 

0.00 
0.00 
0.00 

حمتوى  
الكلمة  
 املنطوقة 

مصداقية   3
الكلمة  
 املنطوقة 

0.72
1 

0.520 0.502 0.355 
0.235 
0.233 

0.612 1320 0.00 3.32 
17.36 
21.68 

0.00 
0.00 
0.00 
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حمتوى  
الكلمة  
 املنطوقة 

18.47 0.00 

الكلمة  كثافة  
 املنطوقة 

مصداقية   4
الكلمة  
 املنطوقة 

0.74
4 

0.554 0.545 0.436 
0.231 
0.149 
0.258 

0.551 1289 0.00 1.23 
8.36 

19.34 
17.45 
38.35 
8.36 

 

حمتوى  
الكلمة  
 املنطوقة 

كثافة الكلمة  
 املنطوقة 
الكلمة  
املنطوقة  
 اإلجيابية 

مصداقية   5
الكلمة  
 املنطوقة 

0.76
1 

0.580 0.535 0.273 
0.118 
0.247 
0.221 
0.255 

0.51- 1582 0.00 1.38- 
6.31- 

15.37
4.36 

17.33 
5.66- 

0.04 
0.00 
0.02 
0.01 
0.00 
0.03 

حمتوى  
الكلمة  
 املنطوقة 

كثافة الكلمة  
 املنطوقة 
الكلمة  
املنطوقة  
 اإلجيابية 
الكلمة  
املنطوقة  
 السلبية 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال
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( األبعاد الداخلة يف معادلة االحندارـ حيث وفقا ألسلوب االحندار املتعدد 31.5ويوضح اجلدول أعاله رقم )
منوذج الدراسة املقرتح ويف كل مرحلة يتم حساب معامل املتدرج حنو األمام فإنه يتم ادخال املتغري املستقل تدرجييا حبسب  

لألبعاد اليت يتم إدخاهلا واالختبار يقوم برتتيب األبعاد حسب قوة ارتباطها ابملتغري التابع من   االرتباط ومعامل التحديد
دار املتعدد ليل االحن أكرب معامل ارتباط إىل اصغره، ولقد مت ادخال مخس أبعاد )أبعاد الكلمة املنطوقة( وابلتايل مت حت

خبمس مراحل، حيث الحظنا من خالل نتائج اجلدول أعاله دخول اخلمس أبعاد كلها يف منوذح املتدرج حنو األمام  
دار املتعدد املتدرج حنو األمام وعدم اقصاء أي بعد مما يدل على أن كل أبعاد املتغري املستقل ترتبط وتؤثر يف املتغري االحن
لعالمة األجنبية ل اهلواتف الذكية  نتائج التحليل درجة ارتباط كل بعد من أبعاد الكلمة املنطوقة عن ، كما أظهرت التابع 

(Xiaomi)   على قيمتها املدركة عند مفردات عينة الدراسة، ويعترب بعد املصداقية األكثر أتثريا على القيمة املدركة للعالمة
وما يعين أيضا أن بني املصداقية واملتغري التابع  ارتباط إجيابية  ( مما يصف وجود عالقة  0.40)حتديد  مبعامل  األجنبية  

للهواتف الذكية استطاعت   (Xiaomi)ية ممثلة يف مصداقية الكلمة املنطوقة عن العالمة األجنبية  األبعاد املستقلة التفسري 
مفردات عينة الدراسة، فيما كان ( من التغريات احلاصلة يف القيمة املدركة هلذه العالمة عند  %40أن تفسر ما نسبته ) 

بعد حمتوى الكلمة املنطوقة اثنيا كأكثر بعد أتثريا وارتباطا ابملتغري التابع حيث عند اضافته ملعادلة االحندار ارتفع معامل 
( أي %6.6( مما يعين أن حمتوى الكلمة املنطوقة زادت يف معامل التفسري بنسبة )0.466االرتباط والتحديد ليصبح ) 

( %46.6يفسران ما نسبته )للهواتف الذكية    (Xiaomi)حمتوى الكلمة املنطوقة عن العالمة األجنبية  صداقية و م أن  
 من نسبة التغري يف التباين الكلي لقيمة هذه العالمة عند مفردات عينة الدراسة. 

امل نطوقة إىل جانب ليستمر ارتفاع معامل االرتباط ومعامل التحديد مرة أخرى عند إضافة بعد كثافة الكلمة 
( أي أن بعد كثافة الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة 0.520البعدين السابقني وقدر معامل التحديد بـ )

)  (Xiaomi)األجنبية   بـ  التفسري  معامل  الدراسة زادت يف  عينة  مفردات  عند  املدركة  قيمتها  أن %5.4على  ( أي 
( %52.00يفسرون ما نسبته )  (Xiaomi)لعالمة األجنبية  ل  اهلواتف الذكية   عن   مصداقية، حمتوى وكثافة الكلمة املنطوقة 

من نسبة التغري يف التباين الكلي لقيمة هذه العالمة عند مفردات عينة الدراسة، كما استمر ارتفاع معامل االرتباط 
السلبية املنطوقة  والكلمة  اإلجيابية  املنطوقة  الكلمة  بعد  إضافة  عند  التحديد  يبلغ   ومعامل  التحديد  معامل  ليصبح 

لعالمة األجنبية  ل  اهلواتف الذكية   ( على التوايل مما يدل على أن كل أبعاد الكلمة املنطوقة عن 0.58( و)0.554)
(Xiaomi)  ( من نسبة التغري يف التباين الكلي لقيمة هذه العالمة عند مفردات عينة %58.00يفسرون ما نسبته )

 الدراسة.
، (Condor)وبنفس الطريقة املتبعة ابلنسبة للعالمة األجنبية سنطبق نفس املراحل السابقة على العالمة احمللية  

 : واجلدول املوايل يوضح نتائج االختبار
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(: ملخص نتائج التحليل املتدرج حنو األمام ألثر أبعاد الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة 32.5اجلدول رقم )
 للهواتف الذكية.   (Condor)  لية للعالمة التجارية احمل 

معامل   النموذج 
االرتباط  

R 

معامل  
التحديد  

2R 

اخلطأ  
 املعياري 

معامل  
املتغري  

 aاملستقل 

اجلزء  
 bالثابت  

 Anovaحتليل التباين  
 tاختبار   Fاختبار  
قيمة  

املعامل  
F 

مستوى  
 املعنوية 

قيمة  
 tاملعامل 

مستوى  
 املعنوية 

مصداقية   1
الكلمة  
 املنطوقة 

0.679 0.461 0.422 0.633 0.058 1372 0.00 10.25 
33.35 

0.00 
0.00 

مصداقية   2
الكلمة  
 املنطوقة 

0.714 0.510 0.502 0.423 
0.227 

0.088 1422 0.00 7.26 
19.47 
22.38 

0.00 
0.00 
0.00 

حمتوى  
الكلمة  
 املنطوقة 

مصداقية   3
الكلمة  
 املنطوقة 

0.735 0.540 0.511 0.325 
0.277 
0.325 

0.078 1475 0.01 2.38- 
1.24 
3.21 
2.44- 

0.03 

حمتوى  
الكلمة  
 املنطوقة 
الكلمة  
املنطوقة  
 السلبية 

مصداقية   4
الكلمة  
 املنطوقة 

0.753 0.567 0.567 0.338 
0.257 
0.372 
0.146 

0.069 1268 0.00 3.22 
2.21- 
7.34 
9.32 

13.22 
 

0.01 

حمتوى  
الكلمة  
 املنطوقة 
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الكلمة  
املنطوقة  
 السلبية 
الكلمة  
املنطوقة  
 االجيابة 

مصداقية   5
الكلمة  
 املنطوقة 

0.757 0.573 0.570 0.217 
0.221 
0.147 
0.357 
0.211 

0.062 1322 0.01 1.28- 
2.87- 
3.14 
8.74 
9.34 

11.74 

0.02 

حمتوى  
الكلمة  
 املنطوقة 
الكلمة  
املنطوقة  
 السلبية 
الكلمة  
املنطوقة  
 االجيابة 
كثافة  

الكلمة  
 املنطوقة 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

، (Condor)وبنفس الطريقة املتبعة ابلنسبة للعالمة األجنبية سنطبق نفس املراحل السابقة على العالمة احمللية  
حيث الحظنا من خالل نتائج اجلدول أعاله دخول اخلمس أبعاد كلها يف منوذح االجندار املتعدد املتدرج حنو األمام 

 املستقل ترتبط وتؤثر يف املتغري التابع، كما أظهرت نتائج التحليل وعدم اقصاء أي بعد مما يدل على أن كل أبعاد املتغري 
على قيمتها املدركة عند   (Condor)  ليةدرجة ارتباط كل بعد من أبعاد الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة احمل

( 0.461مبعامل حتديد )  حملليةة امفردات عينة الدراسة، ويعترب بعد املصداقية األكثر أتثريا على القيمة املدركة للعالم
وما يعين أيضا أن األبعاد املستقلة   واملتغري التابعبني مصداقية الكلمة املنطوقة    مما يصف وجود عالقة ارتباط إجيابية

للهواتف الذكية استطاعت أن تفسر ما نسبته   (Condor)  ليةية ممثلة يف مصداقية الكلمة املنطوقة عن العالمة احملالتفسري 
فيما كان بعد حمتوى 46.1%) الدراسة،  العالمة عند مفردات عينة  القيمة املدركة هلذه  التغريات احلاصلة يف  ( من 

تباط الكلمة املنطوقة اثنيا كأكثر بعد أتثريا وارتباطا ابملتغري التابع حيث عند اضافته ملعادلة االحندار ارتفع معامل االر 
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( أي أن مصداقية %4.9( مما يعين أن حمتوى الكلمة املنطوقة زادت يف معامل التفسري بنسبة )0.51والتحديد ليصبح )
( من نسبة التغري %51.00للهواتف الذكية يفسران ما نسبته )   (Condor)  ليةوحمتوى الكلمة املنطوقة عن العالمة احمل

 فردات عينة الدراسة.يف التباين الكلي لقيمة هذه العالمة عند م 
إىل جانب البعدين السابقني   السلبية  التحديد مرة أخرى عند إضافة بعد الكلمة املنطوقةمعامل  ليستمر ارتفاع  

 (Condor)  ليةعن اهلواتف الذكية للعالمة احمل  السلبية  بعد الكلمة املنطوقةأتثري  ( أي أن  0.540وقدر معامل التحديد بـ ) 
( أي أن مصداقية، حمتوى و الكلمة %3.00مفردات عينة الدراسة زادت يف معامل التفسري بـ )  على قيمتها املدركة عند

( من نسبة التغري يف التباين %54.00يفسرون ما نسبته )  (Condor)  ليةعن اهلواتف الذكية للعالمة احمل  السلبية  املنطوقة
تفاع معامل االرتباط ومعامل التحديد عند إضافة الكلي لقيمة هذه العالمة عند مفردات عينة الدراسة، كما استمر ار 

( على التوايل مما يدل على أن 0.573( و)0.567ليصبح معامل التحديد )كثافتها  بعد الكلمة املنطوقة اإلجيابية و 
( من نسبة %58.00يفسرون ما نسبته )  (Condor)  ليةكل أبعاد الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة احمل

 التغري يف التباين الكلي لقيمة هذه العالمة عند مفردات عينة الدراسة. 

أتثريها على القيمة املدركة للعالمتني الكلمة املنطوقة حسب قوة  أبعاد  يلخص ترتيب    (33.5رقم )  واجلدول املوايل
 . (Condor)  والعالمة احمللية  (Xiaomi)  األجنبيةالعالمة  التجاريتني حمل الدراسة  

تني التجاريتني حمل نطوقة حسب قوة أتثريها على العالممل(: ترتيب أبعاد الكلمة ا33.5اجلدول رقم )
 .الدراسة

 (Condor)العالمة احمللية  (Xiaomi)العالمة األجنبية  الرتتيب 
 الكلمة املنطوقة  مصداقية الكلمة املنطوقة  مصداقية 01
 الكلمة املنطوقة توى حم الكلمة املنطوقة توى حم 02
   الكلمة املنطوقة السلبية  الكلمة املنطوقة  كثافة  03
 اإلجيابية الكلمة املنطوقة  اإلجيابية الكلمة املنطوقة  04
 الكلمة املنطوقة  كثافة  الكلمة املنطوقة السلبية  05

 . التحليل االحصائيابالعتماد على خمرجات    ث باحاملصدر: من إعداد ال

من حيث قوة أتثريها على حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن مصداقية الكلمة املنطوقة جاءت يف املرتبة األوىل  
تستمد قوهتا من أهنا ذات مصداقية وخارجة عنفوذ املؤسسة الكلمة املنطوقة    أن   ما يؤكد أمهية   و هو العالمتني التجاريتني  

مما يؤكد أن لدراسة  بعد حمتوى الكلمة املنطوقة وابلنسبة للعالمتني التجاريتني أيضا حمل ايف حني كانت املرتبة الثانية  
املستهلكني لقيمة   على إدراكة االلكرتونية أو تقليدية له أتثري قوي  حمتوى املعلومات واألراء عن العالمات سواء يف البيئ

عالمة للبينما احتل املرتبة اخلامسة   (Xiaomi)  جنبيةرتبة الثالثة للعالمة األكان بعد الكثافة يف امل  يف حني  ، لعالمةاهذه  
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املرتبة الرابعة كأكثر ابعاد الكلمة املنطوقة أتثريا على قيمة   اإلجيابيةحتل بعد الكلمة املنطوقة  ، بينما ا(Condor)احمللية  
السبية خامسا ابلنسبة للعالمة األجنبية   املنطوقة  الكلمة  الدراسة يف حني كان بعد  واثلثا   (Xiaomi)العالمتني حمل 

 . (Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية 

: هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية (H.2)الفرضية الرئيسية الثانية  
اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم يف قطاع اهلواتف الذكية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني  

 .0.05حمل الدراسة عند مستوى معنوية  
والختبار هذه الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها، سيتم استخدام حتليل االحندار املتعدد اهلرمي 

(Hierarchical Multipe Regression Analyse)  للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على   لقياس األثر املعدل
العالمة )العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها املدركة ابلنسبة ملفردات عينة الدراسة وذلك للعالمتني حمل الدراسة  

احمللية    (Xiaomi)األجنبية   الذكية  ((Condor)والعالمة  الفرضية على  للهواتف  اختبار هذه  مرحلتني، ، حيث سيتم 
وتتضمن املرحلة األوىل اختبار أبعاد الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية جمتمعة على العالقة بني الكلمة املنطوقة 
للعالمة  الذهنية املدركة  أبعاد الصورة  الثانية اختبار أثر كل بعد من  ليتم يف املرحلة  التجارية،  للعالمة  والقيمة املدركة 

ملعريف، البعد العاطفي والبعد السلوكي( على العالقة بني الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة التجارية، التجارية )البعد ا
 ولقد كانت نتائج التحليل كما يلي:

 املرحلة األوىل: اختبار أثر الكل على العالقة 
ة على العالقة بني الكلمة املنطوقة وسيتم يف هذه املرحلة اختبار أثر أبعاد الصورة الذهنية للعالمة التجارية جمتمع

 والقيمة املدركة، وذلك ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد اهلرمي واليت تظهر نتائجه يف اجلدول املوايل: 

 الختبار الفرضية الرئيسية الثانية. (: ملخص نتائج حتليل االحندار املتعدد اهلرمي لبيان األثر املعدل 34.5اجلدول رقم )

العالمة  
 التجارية 

املتغرب  
 التابع 

 النموذج الثاين  النموذج األول  املتغريات املستقلة 
β T  

 احملسوبة 
مستوى  
 املعنوية 

β T  
 احملسوبة 

مستوى  
 املعنوية 

عالمة  
Xiaomi   

القيمة  
املدركة 
للعالمة  
 التجارية 

 /  0.000 7.59 0.522 الكلمة املنطوقة 
الصورة   xالكلمة املنطوقة  

للعالمة   املدركة  الذهنية 
 التجارية 

 
 / 

 

0.722 18.24 0.000 

R 0.522 0.762 
2R 0.272 0.580 

R Adjusted 0.271 0.582 
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F 56.355 298.358 
 F 0.000 0.004مستوى املعنوية الختبار  

عالمة  
Condor  

القيمة  
املدركة 
للعالمة  
 التجارية 

 /  0.000 5.36 0.426 الكلمة املنطوقة 
الصورة   xالكلمة املنطوقة  

للعالمة   املدركة  الذهنية 
 التجارية 

 / 0.678 12.39 0.003 

R 0.426 0.629 
2R 0.181 0.396 

R Adjusted 0.210 0.411 
F 39.74 158.981 

 F 0.000 0.009مستوى املعنوية الختبار  

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

حندار املتعدد اهلرمي حيث أظهرت نتائج هذا االختبار نتائج حتليل اختبار اال  (34.5)  رقمنالحظ من اجلدول 
التابع   واملتغري  املنطوقة(  )الكلمة  املستقل  املتغري  بني  العالقة  األول يف حتديد  يتمثل  للعالمة منوذجني  املدركة  )القيمة 
أببعاده الثالث لنموذج   التجارية(، أما النموذج الثاين مت ادخال املتغري املعدل )الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية(

 ما يلي:   التحليل، ويتضح من نتائج  لكل من العالمتني حمل الدراسة  االحندار األول لقياس أثر التعديل
مل ا فلقد عكست نتائج النموذج األول املبينة أن قيمة معللهواتف الذكية:    (Xiaomi)للعالمة األجنبية  ابلنسبة  

العالمة   ومتوسطة( مما يدل على وجود عالقة إجيابية  0.522بلغت )  Rاالرتباط   املنطوقة عن هواتف  الكلمة  بني 
2R   (0.272 )يف حني بلغت قيمة معامل التحديد  ،  ملفردات عينة الدراسة وقيمتها املدركة عندهم  (Xiaomi)األجنبية  

غري يف الكلمة املنطوقة عن هذه تية انتج عن ال( من التغريات يف القيمة املدركة للعالمة األجنب0.272أي ما قيمته )
كما بينت نتائج النموذج األول وجود أثر ذو داللة إحصائية ملتغري الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة العالمة،  
قيمة    (Xiaomi)األجنبية   معنوية )F  (56.355حيث كانت  ومستوى  معنوية 0.000(  من مستوى  أقل  وهو   )
املتمثل يف املتغري املعدل ( مما يدل على صحة النتائج، أما نتائج النموذج الثاين بعد ادخال  0.05ملقدر بـ )الدراسة ا

لتصبح   االرتباط  معامل  قيمة  ازدادت  التجارية( أببعادها جمتمعة حيث  للعالمة  املدركة  الذهنية  ( 0.762))الصورة 
التحديد )  دالة احصائيا عند مستوى %30.8بنسبة )( حيث ازداد  0.580وكذلك ابلنسبة ملعامل  القيم  ( وهذه 

تعدل بشكل إجيايب  مفردات عينة الدراسةعند   (Xiaomi)(، مما يدل على أن الصورة الذهنية للعالمة  0.05معنوية )
الثاين   ردات عيتة الدراسة، كما أظهرت نتائج النموذجفوكبري للعالقة بني الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة وقيمتها عند م 

( عند املتغري املعدل )الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية( وكانت 0.722بلغت )  βأن قيمة درجة التأثري    أيضا 
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 )الصورة الذهنية املدركة(   ( مما يؤكد الدور املعنوي للمتغري املعدل0.000مبستوى داللة )  (18.24)احملسوبة    Tقيمة  
 للهواتف الذكية على قيمتها عند مفردات عينة الدراسة؛   (Xiaomi)العالمة األجنبية  يف حتسني أثر الكلمة املنطوقة عن  
للهواتف الذكية: فلقد عكست نتائج النموذج األول املبينة أن قيمة معامل   (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  

 ليةالكلمة املنطوقة عن هواتف العالمة احملبني    متوسطة ( مما يدل على وجود عالقة إجيابية  0.426بلغت )   Rاالرتباط  
)Condor(  2ملفردات عينة الدراسة وقيمتها املدركة عندهم، يف حني بلغت قيمة معامل التحديدR (0.181 أي ما )

غري يف الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة، كما تانتج عن ال  لية ( من التغريات يف القيمة املدركة للعالمة احمل0.181قيمته )
احمل للعالمة  املدركة  القيمة  على  املنطوقة  الكلمة  ملتغري  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود  األول  النموذج  نتائج   لية بينت 

(Condor)    حيث كانت قيمةF   (39.74( ومستوى معنوية )وهو أقل من مستوى معنوية الدراسة املقدر 0.000 )
الثاين بعد ادخال املتمثل يف املتغري املعدل )الصورة الذهنية ( مما يدل على صحة النتائج، أما نتائج النموذج  0.05بـ )

( وكذلك ابلنسبة ملعامل 0.629املدركة للعالمة التجارية( أببعادها جمتمعة حيث ازدادت قيمة معامل االرتباط لتصبح )
مما يدل (، 0.05( وهذه القيم دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) %21.5( حيث ازداد بنسبة )0.396التحديد )

تعدل بشكل إجيايب وكبري للعالقة بني الكلمة   مفردات عينة الدراسة عند    (Condor)على أن الصورة الذهنية للعالمة  
ردات عيتة الدراسة، كما أظهرت نتائج النموذج الثاين أيضا أن قيمة درجة فاملنطوقة عن هذه العالمة وقيمتها عند م

)  β  التأثري قيمة  0.678بلغت  وكانت  التجارية(  للعالمة  املدركة  الذهنية  )الصورة  املعدل  املتغري  عند   )T   احملسوبة
يف حتسني أثر   )الصورة الذهنية املدركة(   ( مما يؤكد الدور املعنوي للمتغري املعدل0.003مبستوى داللة )  (12.39)

 . تها عند مفردات عينة الدراسةللهواتف الذكية على قيم  (Condor)  ليةالكلمة املنطوقة عن العالمة احمل

هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية للصورة الذهنية املدركة للعالمة وعليه يتم قبول الفرضية الرئيسية الثانية القائلة أبنه  
عند مستوى التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم  

 . حمل الدراسة للعالمة األجنبية واحمللية  0.05معنوية  

 لعالقة املرحلة الثانية: اختبار أثر اجلزء على ا
م يف هذه املرحلة اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثانية ابالعتماد على أسلوب االحندار املتعدد تسي

من أبعاد الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية )املتغري املعدل( على اهلرمي وذلك لتحديد مدى مسامهة كل بعد  
العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها )متغري مستقل( والقيمة املدركة هلا )متغري اتبع( عند املستهلكني اجلزائريني يف قطاع 

 اهلواتف الذكية، وفق ما يلي: 
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الفرعية األوىل   أثر  (H.2.1)الفرضية  الذهنية املدركة : هناك  املعريف للصورة  للبعد  معدل ذو داللة إحصائية 
للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم يف قطاع 

 . 0.05اهلواتف الذكية حمل الدراسة عند مستوى معنوية  
املعريف للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة وسيتم يف هذه املرحلة اختبار أثر البعد  

 املنطوقة والقيمة املدركة، وذلك ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد اهلرمي واليت تظهر نتائجه يف اجلدول املوايل: 

الفرضية الفرعية   الختبار نتائج حتليل االحندار املتعدد اهلرمي لبيان األثر املعدل    ملخص (:35.5اجلدول رقم )
 الثانية.   ية الرئيسيةض لفر ل  األوىل

العالمة  
 التجارية 

املتغرب  
 التابع 

 النموذج الثاين  النموذج األول  املتغريات املستقلة 
β T  

 احملسوبة 
مستوى  
 املعنوية 

β T  
 احملسوبة 

مستوى  
 املعنوية 

عالمة  
Xiaomi   

القيمة  
املدركة 
للعالمة  
 التجارية 

 /  0.000 7.59 0.522 الكلمة املنطوقة 
املنطوقة   البعد    xالكلمة 

 املعريف للصورة
 
 / 

 

0.773 17.68 0.000 

R 0.522 0.654 
2R 0.272 0.427 

R Adjusted 0.271 0.402 
F 56.355 291.39 

 F 0.000 0.000مستوى املعنوية الختبار  
عالمة  

Condor  
القيمة  
املدركة 
للعالمة  
 التجارية 

 /  0.000 5.36 0.426 الكلمة املنطوقة 
املنطوقة   البعد    xالكلمة 

 املعريف للصورة
 / 0.593 14.57 0.000 

R 0.426 0.544 
2R 0.181 0.295 

R Adjusted 0.210 0.290 
F 39.74 165.39 

 F 0.000 0.002مستوى املعنوية الختبار  
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

نتائج حتليل اختبار االحندار املتعدد اهلرمي حيث أظهرت نتائج هذا االختبار منوذجني نالحظ من اجلدول أعاله  
يتمثل األول يف حتديد العالقة بني املتغري املستقل )الكلمة املنطوقة( واملتغري التابع )القيمة املدركة للعالمة التجارية(، أما 
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لصورة الذهنية املدركة( لنموذج االحندار األول لقياس أثر التعديل البعد املعريف لغري املعدل )النموذج الثاين مت ادخال املت
 ما يلي:  التحليل لكل من العالمتني حمل الدراسة، ويتضح من نتائج  

ن قيمة معامل للهواتف الذكية: فلقد عكست نتائج النموذج األول املبينة أ  (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  
بني الكلمة املنطوقة عن هواتف العالمة األجنبية   متوسطة ( مما يدل على وجود عالقة إجيابية  0.522بلغت )  Rاالرتباط  

(Xiaomi)  2ملفردات عينة الدراسة وقيمتها املدركة عندهم، يف حني بلغت قيمة معامل التحديدR (0.272 أي ما )
املدركة للعالمة األجنبية انتج عن التغري يف الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة،  ( من التغريات يف القيمة 0.272قيمته )

كما بينت نتائج النموذج األول وجود أثر ذو داللة إحصائية ملتغري الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة األجنبية  
(Xiaomi)    حيث كانت قيمةF  (56.355( ومستوى معنوية )وهو أقل من 0.000 )   مستوى معنوية الدراسة املقدر

البعد املعريف ( مما يدل على صحة النتائج، أما نتائج النموذج الثاين بعد ادخال املتمثل يف املتغري املعدل )0.05بـ )
)ل لتصبح  االرتباط  معامل  قيمة  ازدادت  حيث  املدركة(  الذهنية  التحديد 0.654لصورة  ملعامل  ابلنسبة  وكذلك   )
(، مما يدل على أن 0.05( وهذه القيم دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) %15.5بنسبة )( حيث ازداد  0.427)

عند مفردات عينة الدراسة تعدل بشكل إجيايب وكبري للعالقة بني الكلمة   (Xiaomi)لصورة الذهنية للعالمة  البعد املعريف ل
ة الدراسة، كما أظهرت نتائج النموذج الثاين أيضا أن قيمة درجة ناملنطوقة عن هذه العالمة وقيمتها عند مفردات عي

 (17.68)احملسوبة    Tانت قيمة  لصورة الذهنية املدركة( وكالبعد املعريف ل( عند املتغري املعدل )0.773بلغت )  βالتأثري  
لصورة الذهنية املدركة( يف حتسني أثر للبعد املعريف ل( مما يؤكد الدور املعنوي للمتغري املعدل ) 0.000مبستوى داللة )

 للهواتف الذكية على قيمتها عند مفردات عينة الدراسة؛  (Xiaomi)الكلمة املنطوقة عن العالمة األجنبية  
للهواتف الذكية: فلقد عكست نتائج النموذج األول املبينة أن قيمة معامل   (Condor)حمللية  أما ابلنسبة للعالمة ا

بني الكلمة املنطوقة عن هواتف العالمة احمللية   متوسطة ( مما يدل على وجود عالقة إجيابية  0.426بلغت )   Rاالرتباط  
(Condor) 2يمة معامل التحديد ملفردات عينة الدراسة وقيمتها املدركة عندهم، يف حني بلغت قR (0.181 أي ما )

( من التغريات يف القيمة املدركة للعالمة احمللية انتج عن التغري يف الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة، كما 0.181قيمته )
احمللي للعالمة  املدركة  القيمة  على  املنطوقة  الكلمة  ملتغري  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود  األول  النموذج  نتائج  ة بينت 

(Condor)    حيث كانت قيمةF   (39.74( ومستوى معنوية )وهو أقل من مستوى معنوية الدراسة املقدر 0.000 )
البعد املعريف ( مما يدل على صحة النتائج، أما نتائج النموذج الثاين بعد ادخال املتمثل يف املتغري املعدل )0.05بـ )

)ل لتصبح  االرتباط  معامل  قيمة  ازدادت  حيث  املدركة(  الذهنية  وكذلك  0.544لصورة  التحديد (  ملعامل  ابلنسبة 
 (، مما يدل على أن0.05( وهذه القيم دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) %11.4( حيث ازداد بنسبة )0.295)

عند مفردات عينة الدراسة تعدل بشكل إجيايب وكبري للعالقة بني الكلمة   (Condor)لصورة الذهنية للعالمة  ل  البعد املعريف
ة الدراسة، كما أظهرت نتائج النموذج الثاين أيضا أن قيمة درجة نقيمتها عند مفردات عياملنطوقة عن هذه العالمة و 
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 (14.57)احملسوبة    Tلصورة الذهنية املدركة( وكانت قيمة  البعد املعريف ل( عند املتغري املعدل )0.593بلغت )   β  التأثري
لصورة الذهنية املدركة( يف حتسني أثر د املعريف لالبع( مما يؤكد الدور املعنوي للمتغري املعدل )0.000مبستوى داللة )

 للهواتف الذكية على قيمتها عند مفردات عينة الدراسة.   (Condor)الكلمة املنطوقة عن العالمة احمللية  

هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية للفرضية الرئيسية الثانية القائلة أبنه   قبول الفرضية الفرعية األوىلومما سبق ميكننا  
للبعد املعريف للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني 

 . حمل الدراسة للعالمة األجنبية والعالمة احمللية   0.05وية  عند مستوى معن اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم 

: هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية  للبعد العاطفي للصورة الذهنية املدركة (H.2.2)الفرضية الفرعية الثانية  
عند للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم  

 . حمل الدراسة  تني ابلنسبة للعالم  0.05مستوى معنوية  
وسيتم يف هذه املرحلة اختبار أثر البعد العاطفي للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة 

 اجلدول املوايل: املنطوقة والقيمة املدركة، وذلك ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد اهلرمي واليت تظهر نتائجه يف  

الفرعية   ية ض الختبار الفر نتائج حتليل االحندار املتعدد اهلرمي لبيان األثر املعدل    ملخص (:36.5اجلدول رقم )
 الثانية.   الرئيسية  الثانية للفرضية

العالمة  
 التجارية 

املتغرب  
 التابع 

 النموذج الثاين  النموذج األول  املتغريات املستقلة 
β T  

 احملسوبة 
مستوى  
 املعنوية 

β T  
 احملسوبة 

مستوى  
 املعنوية 

عالمة  
Xiaomi  

القيمة  
املدركة 
للعالمة  
 التجارية 

 /  0.000 7.59 0.522 الكلمة املنطوقة 
املنطوقة   البعد    xالكلمة 
 العاطفي للصورة

 
 / 

 

0.629 14.14 0.000 

R 0.522 0.692 
2R 0.272 0.478 

R Adjusted 0.271 0.449 
F 56.355 298.18 

 F 0.000 0.000مستوى املعنوية الختبار  
عالمة  

Condor  
القيمة  
املدركة 
للعالمة  
 التجارية 

 /  0.000 5.36 0.426 الكلمة املنطوقة 
املنطوقة   البعد    xالكلمة 
 العاطفي للصورة

 / 0.633 14.57 0.000 

R 0.426 0.642 
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2R 0.181 0.412 
R Adjusted 0.210 0.408 

F 39.74 169.28 
 F 0.000 0.000مستوى املعنوية الختبار  
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

نتائج حتليل اختبار االحندار املتعدد اهلرمي حيث أظهرت نتائج هذا   ( 36.5)  نالحظ من اجلدول أعاله رقم
التابع )القيمة املدركة  املنطوقة( واملتغري  املتغري املستقل )الكلمة  العالقة بني  يتمثل األول يف حتديد  االختبار منوذجني 

لصورة الذهنية املدركة( لنموذج االحندار ل  البعد العاطفيللعالمة التجارية(، أما النموذج الثاين مت ادخال املتغري املعدل )
 ما يلي: التحليلاألول لقياس أثر التعديل لكل من العالمتني حمل الدراسة، ويتضح من نتائج  

للهواتف الذكية: فلقد عكست نتائج النموذج األول املبينة أن قيمة معامل   (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  
العالمة   ومتوسطة  ( مما يدل على وجود عالقة إجيابية0.522)بلغت    Rاالرتباط   املنطوقة عن هواتف  الكلمة  بني 
2R   (0.272 )ملفردات عينة الدراسة وقيمتها املدركة عندهم، يف حني بلغت قيمة معامل التحديد    (Xiaomi)األجنبية  

ج عن التغري يف الكلمة املنطوقة عن هذه ( من التغريات يف القيمة املدركة للعالمة األجنبية انت0.272أي ما قيمته )
العالمة، كما بينت نتائج النموذج األول وجود أثر ذو داللة إحصائية ملتغري الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة 

قيمة    (Xiaomi)األجنبية   معنوية )F  (56.355حيث كانت  ومستوى  معنوية 0.000(  من مستوى  أقل  وهو   )
( مما يدل على صحة النتائج، أما نتائج النموذج الثاين بعد ادخال املتمثل يف املتغري املعدل 0.05بـ )الدراسة املقدر  

( وكذلك ابلنسبة ملعامل 0.692لصورة الذهنية املدركة( حيث ازدادت قيمة معامل االرتباط لتصبح )البعد العاطفي ل)
(، مما يدل 0.05احصائيا عند مستوى معنوية )  ( وهذه القيم دالة%20.6( حيث ازداد بنسبة )0.478التحديد )
عند مفردات عينة الدراسة تعدل بشكل إجيايب وكبري للعالقة   (Xiaomi)لصورة الذهنية للعالمة  البعد العاطفي لعلى أن  

 ة الدراسة، كما أظهرت نتائج النموذج الثاين أيضا أن نبني الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة وقيمتها عند مفردات عي
التأثري   )   βقيمة درجة  املعدل )0.629بلغت  املتغري  عند  العاطف(  قيمة  ل  يالبعد  املدركة( وكانت  الذهنية   Tلصورة 

لصورة الذهنية البعد العاطفي ل( مما يؤكد الدور املعنوي للمتغري املعدل )0.000مبستوى داللة )   (14.14)احملسوبة  
للهواتف الذكية على قيمتها عند مفردات عينة  (Xiaomi)املدركة( يف حتسني أثر الكلمة املنطوقة عن العالمة األجنبية  

 الدراسة؛
للهواتف الذكية: فلقد عكست نتائج النموذج األول املبينة أن قيمة معامل   (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  

بني الكلمة املنطوقة عن هواتف العالمة احمللية   متوسطة( مما يدل على وجود عالقة إجيابية و 0.426بلغت )  Rاالرتباط  
(Condor)  2ملفردات عينة الدراسة وقيمتها املدركة عندهم، يف حني بلغت قيمة معامل التحديدR (0.181 أي ما )

التغري يف الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة، كما ( من التغريات يف القيمة املدركة للعالمة احمللية انتج عن  0.181قيمته )
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احمللية  للعالمة  املدركة  القيمة  على  املنطوقة  الكلمة  ملتغري  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود  األول  النموذج  نتائج  بينت 
(Condor)    حيث كانت قيمةF   (39.74( ومستوى معنوية )وهو أقل من مستوى معنوية الدراسة املقدر 0.000 )

البعد العاطفي ( مما يدل على صحة النتائج، أما نتائج النموذج الثاين بعد ادخال املتمثل يف املتغري املعدل )0.05بـ )
)ل لتصبح  االرتباط  معامل  قيمة  ازدادت  حيث  املدركة(  الذهنية  وكذلك  0.642لصورة  التحديد (  ملعامل  ابلنسبة 
 (، مما يدل على أن0.05( وهذه القيم دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) %23.1( حيث ازداد بنسبة )0.412)

عند مفردات عينة الدراسة تعدل بشكل إجيايب وكبري للعالقة بني   (Condor)لصورة الذهنية للعالمة  ل  البعد العاطفي
ة الدراسة، كما أظهرت نتائج النموذج الثاين أيضا أن قيمة نقيمتها عند مفردات عيالكلمة املنطوقة عن هذه العالمة و 

لصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية( وكانت البعد العاطفي ل( عند املتغري املعدل )0.633بلغت )  β  درجة التأثري
لصورة البعد العاطفي لتغري املعدل )( مما يؤكد الدور املعنوي للم0.000مبستوى داللة )  (14.57)احملسوبة    Tقيمة  

للهواتف الذكية على قيمتها عند مفردات   (Condor)الذهنية املدركة( يف حتسني أثر الكلمة املنطوقة عن العالمة احمللية  
 عينة الدراسة. 

هناك أثر معدل ذو داللة للفرضية الرئيسية الثانية القائلة أبنه    ثانية قبول الفرضية الفرعية الومما سبق ميكننا  
ال للبعد  عند   عاطفيإحصائية  عنها  املنطوقة  الكلمة  بني  العالقة  التجارية على  للعالمة  املدركة  الذهنية  للصورة 

حمل   للعالمة األجنبية والعالمة احمللية  0.05وية  عند مستوى معناملستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم  
 .الدراسة

: هناك أثر معدل ذو داللة إحصائية للبعد السلوكي للصورة الذهنية املدركة (H.2.3)الفرضية الفرعية الثالثة  
عند للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها عند املستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم  

 تني حمل الدراسة. ابلنسبة للعالم  0.05مستوى معنوية  
وسيتم يف هذه املرحلة اختبار أثر البعد السلوكي للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة 

 ملوايل: املنطوقة والقيمة املدركة، وذلك ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد اهلرمي واليت تظهر نتائجه يف اجلدول ا
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الفرعية   ية ض الختبار الفر نتائج حتليل االحندار املتعدد اهلرمي لبيان األثر املعدل    ملخص (:37.5اجلدول رقم )
 الثانية.   الرئيسية  الثالثة للفرضية

العالمة  
 التجارية 

املتغرب  
 التابع 

 النموذج الثاين  النموذج األول  املتغريات املستقلة 
β T  

 احملسوبة 
مستوى  
 املعنوية 

β T  
 احملسوبة 

مستوى  
 املعنوية 

عالمة  
Xiaomi   

القيمة  
املدركة 
للعالمة  
 التجارية 

 /  0.000 7.59 0.522 الكلمة املنطوقة 
املنطوقة   البعد    xالكلمة 
 السلوكي للصورة

 
 / 

 

0.603 13.63 0.003 

R 0.522 0.582 
2R 0.272 0.338 

R Adjusted 0.271 0.309 
F 56.355 230.15 

 F 0.000 0.003مستوى املعنوية الختبار  
عالمة  

Condor  
القيمة  
املدركة 
للعالمة  
 التجارية 

 /  0.000 5.36 0.426 الكلمة املنطوقة 
املنطوقة   البعد    xالكلمة 
 السلوكي للصورة

 / 0.552 12.82 0.004 

R 0.426 0.521 
2R 0.181 0.271 

R Adjusted 0.210 0.225 
F 39.74 140.27 

 F 0.000 0.009مستوى املعنوية الختبار  
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

نتائج حتليل اختبار االحندار املتعدد اهلرمي حيث أظهرت نتائج هذا االختبار   (37.5)  رقمنالحظ من اجلدول 
للعالمة  املدركة  )القيمة  التابع  واملتغري  املنطوقة(  )الكلمة  املستقل  املتغري  بني  العالقة  األول يف حتديد  يتمثل  منوذجني 

لصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية( لنموذج ل البعد السلوكيالتجارية(، أما النموذج الثاين مت ادخال املتغري املعدل )
 ما يلي:   التحليلاالحندار األول لقياس أثر التعديل لكل من العالمتني حمل الدراسة، ويتضح من نتائج  

للهواتف الذكية: فلقد عكست نتائج النموذج األول املبينة أن قيمة معامل   (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  
العالمة   متوسطة( مما يدل على وجود عالقة إجيابية و 0.522بلغت )  Rاالرتباط   املنطوقة عن هواتف  الكلمة  بني 
2R   (0.272 )ديد  ملفردات عينة الدراسة وقيمتها املدركة عندهم، يف حني بلغت قيمة معامل التح   (Xiaomi)األجنبية  
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( من التغريات يف القيمة املدركة للعالمة األجنبية انتج عن التغري يف الكلمة املنطوقة عن هذه 0.272أي ما قيمته )
العالمة، كما بينت نتائج النموذج األول وجود أثر ذو داللة إحصائية ملتغري الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة 

قيمة  ح  (Xiaomi)األجنبية   معنوية )F  (56.355يث كانت  ومستوى  معنوية 0.000(  من مستوى  أقل  وهو   )
( مما يدل على صحة النتائج، أما نتائج النموذج الثاين بعد ادخال املتمثل يف املتغري املعدل 0.05الدراسة املقدر بـ )

( وكذلك ابلنسبة ملعامل 0.582)  لصورة الذهنية املدركة( حيث ازدادت قيمة معامل االرتباط لتصبح البعد السلوكي ل)
(، مما يدل 0.05( وهذه القيم دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) %06.60( حيث ازداد بنسبة )0.338التحديد ) 
 منخفض عند مفردات عينة الدراسة تعدل بشكل إجيايب و   (Xiaomi)لصورة الذهنية للعالمة  البعد السلوكي لعلى أن  

عن هذه العالمة وقيمتها عند مفردات عيتة الدراسة، كما أظهرت نتائج النموذج الثاين أيضا   للعالقة بني الكلمة املنطوقة
 Tلصورة الذهنية املدركة( وكانت قيمة  البعد السلوكي ل( عند املتغري املعدل )0.603بلغت )  βأن قيمة درجة التأثري  

لصورة الذهنية البعد السلوكي لاملعنوي للمتغري املعدل )( مما يؤكد الدور  0.003مبستوى داللة )  (13.63)احملسوبة  
للهواتف الذكية على قيمتها عند مفردات عينة  (Xiaomi)املدركة( يف حتسني أثر الكلمة املنطوقة عن العالمة األجنبية  

 الدراسة؛
بينة أن قيمة معامل للهواتف الذكية: فلقد عكست نتائج النموذج األول امل  (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  

بني الكلمة املنطوقة عن هواتف العالمة احمللية   متوسطة( مما يدل على وجود عالقة إجيابية و 0.426بلغت )  Rاالرتباط  
(Condor)  2ملفردات عينة الدراسة وقيمتها املدركة عندهم، يف حني بلغت قيمة معامل التحديدR (0.181 أي ما )

القيمة املدركة للعالمة احمللية انتج عن التغري يف الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة، كما ( من التغريات يف  0.181قيمته )
احمللية  للعالمة  املدركة  القيمة  على  املنطوقة  الكلمة  ملتغري  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود  األول  النموذج  نتائج  بينت 

(Condor)    حيث كانت قيمةF   (39.74( ومستوى معنوية )وهو أقل0.000 )   من مستوى معنوية الدراسة املقدر
البعد السلوكي ( مما يدل على صحة النتائج، أما نتائج النموذج الثاين بعد ادخال املتمثل يف املتغري املعدل )0.05بـ )

)ل لتصبح  االرتباط  معامل  قيمة  ازدادت  حيث  املدركة(  الذهنية  التحديد 0.521لصورة  ملعامل  ابلنسبة  وكذلك   )
 (، مما يدل على أن0.05( وهذه القيم دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) %9.00اد بنسبة )( حيث ازد0.271)

للعالقة   ومنخفضعند مفردات عينة الدراسة تعدل بشكل إجيايب و   (Condor)لصورة الذهنية للعالمة  ل   البعد السلوكي
الدراسة، كما أظهرت نتائج النموذج الثاين أيضا أن بني الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة وقيمتها عند مفردات عيتة  

احملسوبة   Tلصورة الذهنية املدركة( وكانت قيمة  البعد السلوكي ل( عند املتغري املعدل )0.552بلغت )   β  قيمة درجة التأثري
ة املدركة( يف لصورة الذهنيالبعد السلوكي ل( مما يؤكد الدور املعنوي للمتغري املعدل )0.004مبستوى داللة )  (12.82)

 للهواتف الذكية على قيمتها عند مفردات عينة الدراسة.  (Condor)حتسني أثر الكلمة املنطوقة عن العالمة احمللية  
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هناك أثر معدل ذو داللة للفرضية الرئيسية الثانية القائلة أبنه    ثالثة قبول الفرضية الفرعية الومما سبق ميكننا  
ال للبعد  الكلمة املنطوقة عنها عند   سلوكي إحصائية  التجارية على العالقة بني  الذهنية املدركة للعالمة  للصورة 

حمل   للعالمة األجنبية والعالمة احمللية  0.05عند مستوى معنوية  املستهلكني اجلزائرين وقيمتها املدركة عندهم  
 .الدراسة

الصورة الذهنية املدركة   املتغري املعدل  بعادأل  املعدلة  ب التأثريات( يوضح ملخص نس 38.5واجلدول املوايل رقم )
 مة املنطوقة وقيمة العالمة للعالمتني حمل الدراسة: لعلى العالقة بني الك

(: ملخص نسب التأثريات املعدلة ألبعاد املتغري املعدل الصورة الذهنية املدركة على العالقة 38.5اجلدول رقم )
 املنطوقة وقيمة العالمة للعالمتني حمل الدراسة.بني الكلمة  

 Condorعالمة  Xiaomiعالمة  أبعاد املتغري املعدل 
 على العالقة نسبة التأثري املعدل  على العالقة نسبة التأثري املعدل 

 %11.40 %15.50 البعد املعريف 
 %23.10 %20.60 البعد العاطفي 
 %09.00 %06.06 البعد السلوكي 
 %21.50 %30.80 األبعاد جمتمعة 

 . حصائيالتحليل االابالعتماد على خمرجات    ث باحاملصدر: من إعداد ال

الذهنية 38.5حيث نالحظ من اجلدول أعاله رقم ) التأثري )التعديل( ألبعاد الصورة  الفروقات بني نسب   )
للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة وقيمتها املدركة عند مفردات عينة الدراسة وذلك ابلنسبة للعالمتني 

فالبنسبة للعالمة األجنبية   الدراسة،  العاطفي كأكث  (Xiaomi)التجارتيني حمل  البعد  الذهنية فقد كان  أبعاد الصورة  ر 
تعديال وحتسينا للعالقة بني الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية هلذه العالمة من قبل مفردات العينة و قيمتها املدركة 

(، وجاء البعد املعريف يف املرتبة الثانية أكثر األبعاد تعديال وحتسينا للعالقة وذلك 20.60عندهم بنسبة تعديل بلغت )
( %06.06( يف حني جاء البعد السلوكي أخريا بنسبة تعديل على العالقة منخفضة بلغت ) %15.50 )بنسبة أتثري

( مما يدل على أن الصورة الذهنية املدركة عند مفردات %30.80أما أتثري األبعاد جمتمعة فكان أتثريها قوي بنسبة )
 (.%30.80بزايدة قدرها )العينة تساهم وحتسن من أتثري الكلمة املنطوقة عن هواتف هذه العالمة على قيمتها املدركة  

قة بني فقد كان البعد العاطفي أكثر األبعاد للمتغري املعدل حتسينا للعال  (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  
( وهي نسبة %23.10الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية هلذه العالمة وقيمتها املدركة عندهم بنسبة حتسني بلغت )

حسن من أتثري الكلمة املنطوقة عن هذه أثر و زايدة كبرية أي أن البعد العاطفي للصورة الذهنية املدركة ملفردات الدراسة  
( يف حني كان البعد السلوكي %11.40البعد املعريف يف املرتبة الثانية بنسبة تعديل )  العالمة على قيمتها عندهم، وجاء
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(، أما نسبة تعديل هذه %09.00بلغت )  نسبةبنسبة حتسن ضعيفة مقارنة ابألبعاد األخرى وذلك ب  ة يف املرتبة األخري 
( وهي %21.5فقد بلغت )  (Condor)حمللية  األبعاد جمتمعة على العالقة بني الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة ا

نسبة حتسني عالية مما يدل على أن الصورة الذهنية املدركة هلذه العالمة عند مفردات العينة حتسن من أتثري الكلمة 
 (. %21.5املنطوقة على قيمتها عندهم بنسبة )

الثالثة   الرئيسية  فروق  :(H.3)الفرضية  بني  توجد  الكلمة ات ذات داللة احصائية  العينة حول  أفراد  إجاابت 
 .0.05املنطوقة تعزى للمتغريات الدميوغرافية عند مستوى معنوية  

ابختبار  سنقوم  الفرضية  هذه  األحادي  والختبار  التباين  املتغريات   (One Way Anova)  حتليل  من  لكل 
مستقلتني، يف حني سنقوم ابختبار  الدميوغرافية )السن، املستوى التعليمي والدخل( وذلك الحتوائهما أكثر من عينتني

(t-test)    ،الدميوغرايف اجلنس وذلك الحتوائه عينتني مستقلتني فقط )ربيع الشيء ابلنسبة   (،2007للمتغري  ونفس 
الرابعة الرئيسية  اال  ،واخلامسة  للفرضية  الشروع يف هذه  توافر شروط هذه خوقبل  أوال من مدى  التأكد  تبارات سيتم 

 ( 110، ص.  2007وط يف: )ربيع،  االختبارات، وتتمثل هذه الشر 

 ويقصد هبا التوزيع االحتمايل الطبيعي لعينة الدراسة؛  :االعتدالية •
 .التجانس: ويقصد هبا أن التباينات واالحنرافات املعيارية للمجتمعات املسحوب منها العينات تكون متساوية •

إختبارات احلكم على دقة وجودة أداة اثباته سابقا )ومبا أن عينة الدراسة تتوزع توزيعا احتمايل طبيعي وهو ما مت  
( املوايل يوضح 38.5( واجلدول رقم )2007)ربيع،    (Levene’s Test)(، وعليه سيتم اجراء اختبار التجانس  القياس

 : نتائج االختبار

 . (Levene’s Test)نتائج اختبار  (:  39.5اجلدول رقم )

 Levene)اختبار   املتغري الدميوغرايف  متغري الدراسة  العالمة التجارية 

statistic) 
االحتمال  

(P.Value) Sig 
 طبيعة التباين 

عالمة  
Xiaomi 

 متجانس  0.59 0.658 اجلنس الكلمة املنطوقة 
 متجانس  0.68 0.547 السن

 متجانس  0.71 0.651 املستوى التعليمي 
 متجانس  0.68 0.557 الدخل

املدركة   القيمة 
 للعالمة التجارية 

 متجانس  0.69 0.648 اجلنس
 متجانس  0.76 0.611 السن

 متجانس  0.56 0.514 املستوى التعليمي 
 متجانس  0.62 0.583 الدخل
 متجانس  0.69 0.628 اجلنس
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الذهنية   الصورة 
للعالمة   املدركة 

 التجارية 

 متجانس  0.76 0.521 السن
 متجانس  0.56 0.534 املستوى التعليمي 

 متجانس  0.62 0.580 الدخل
عالمة  

Condor 
 متجانس  0.56 0.552 اجلنس الكلمة املنطوقة 

 متجانس  0.58 0.517 السن
 متجانس  0.62 0.598 املستوى التعليمي 

 متجانس  0.55 0.622 الدخل
املدركة   القيمة 

 للعالمة التجارية 
 متجانس  0.51 0.608 اجلنس
 متجانس  0.53 0.588 السن

 متجانس  0.57 0.514 املستوى التعليمي 
 متجانس  0.62 0.539 الدخل

الذهنية   الصورة 
للعالمة   املدركة 

 التجارية 

 متجانس  0.56 0.573 اجلنس
 متجانس  0.58 0.537 السن

 متجانس  0.62 0.544 املستوى التعليمي 
 متجانس  0.55 0.631 الدخل
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

وذلك (،  0.05أكرب من مستوى املعنوية )  (P.Value)( أن مجيع قيم  39.5ونالحظ من اجلدول أعاله رقم )
 القيمة املدركة للعالمة التجارية،  ابلنسبة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة وابلنسبة ملتغريات الدراسة )الكلمة املنطوقة

ومنه فإن (،  واخلامسة  الرابعة،  )الثالثة  ةالرئيسي  ات ر حوهلا الفرضي( اليت تتمحو الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية  و
كن التأكيد أن شروط االختبارات اإلحصائية تباين العينتني املستقلتني متساوي مما يدل على التجانس، ومما سبق مي

(T-test)   و(One Way Anova)  ،متوفرة 

 وعليه سيتم اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة كما يلي: 
: توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول الكلمة (H.3.1)الفرضية الفرعية األوىل  

 ؛0.05املنطوقة تعزى للمتغري اجلنس عند مستوى معنوية  

الفرضية ابحتبار   تطرقنا سابقا سنقوم ابختبار هذه  اجلنس علىوذلك الحتوا  (T-test)وكما  متغري  عينتني    ء 
 ( يوضح نتائج االختبار االحصائي:40.5مستقلتني فقط، واجلدول املوايل رقم ) 
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 الكلمة املنطوقة. اجلنس يف  ملتغري    (T test): نتائج اختبار (40.5رقم )  جدول

 (T-test)اختبار  العالمة التجارية  املتغري الدميوغرايف  متغري الدراسة 
 Xiaomi 0.005 اجلنس الكلمة املنطوقة 

Condor 0.144 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

( رقم  أعاله  اجلدول  نتائج  خالل  معنوية  40.5ومن  مستوى  عند  أن  نالحظ   )α= 0.05   فروقات توجد 
، حيث (Xiaomi)لعالمة األجنبية  عن ا  للكلمة املنطوقة  مفردات العينةواختالفات بني املتوسطات ابختالف جنس  

اختبار   أن  )  (T-test)نالحظ  ) 0.005كان  املعنوية  أقل من مستوى  وهو  احمللية (،  0.05(  للعالمة  ابلنسبة  أما 
(Condor)  ( ال توجد فروقات بني  0.05فنالحظ أن عند مستوى معنوية )مفردات ابختالف جنس    توسطات امل

( 0.144بـ )  (T-test)، حيث كانت قيمة اختبار  (Condor)لعالمة احمللية  الذكية لهلواتف  ا  للكلمة املنطوقة عن   العينة
للفرضية الرئيسية الثالثة القائلة   األوىل   قبول الفرضية الفرعية إىل  (، مما يقودان  0.05وهي أكبري من مستوى املعنوية )

تعزى   التجاريةعن العالمة   توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول الكلمة املنطوقةأنه  
، ورفضها ابلنسبة للعالمة احمللية (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  0.05للمتغري اجلنس عند مستوى معنوية 

(Condor) . 
توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول الكلمة   :(H.3.2)  الفرضية الفرعية الثانية
 . 0.05 السن عند مستوى معنوية  املنطوقة تعزى للمتغري

ابعتبار متغري السن حيتوي   (One Way Anova)وسيتم اختبار هذه الفرضية عن طريق حتليل التباين األحادي   
 على أكثر من عينتني مستقلتني، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار: 

 الثانية للفرضية الرئيسية الثالثة. ية الفرعية  ض(: ملخص نتائج اختبار الفر 41.5اجلدول رقم )
 مستوى املعنوية  Fاختبار   متوسط جمموع املربعات  مصدر االختالف )السن(  العالمة التجارية 

Xiaomi  0.000 34.690 11.28 بني األعمار 
 0.588 بني أفراد العمر الواحد

Condor  0.000 18.642 6.488 بني األعمار 
 0.458 الواحدبني أفراد العمر 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

( أن هنالك فروقا بني الكلمة املنطوقة ملفردات العينة خبصوص العالمتني 41.5أعاله رقم )نالحظ من اجلدول  
التجاريتني حمل الدراسة ابختالف سنهم، حيث كان الفرق بني األعمار أكرب من الفرق بني العمر الواحد وهو ما 
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( ابلنسبة  18.642وبـ )  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  34.690واليت كانت قيمها )  Fانعكس على قيمة  
اجلدولية ابإلضافة إىل أن مستوى معنوية هذه الفروقات هو   Fمما جعلها أكرب من قيمة    (Condor)للعالمة احمللية  

 قبول الفرضية(، مما يقودان إىل  0.05( للعالمتني والذي يعترب أصغر من مستوى معنوية الدراسة احلالية ) 0.000)
توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول أبنه    القائلة   ثة للفرضية الرئيسية الثال  الثانية   الفرعية 

  للعالمتني األجنبية واحمللية.   0.05الكلمة املنطوقة تعزى للمتغري السن عند مستوى معنوية  

الكلمة : توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول  (H.3.3)الفرضية الفرعية الثالثة  
 .0.05املنطوقة تعزى للمتغري املستوى التعليمي عند مستوى معنوية  

ابعتبار متغري املستوى   (One Way Anova)وسيتم اختبار هذه الفرضية عن طريق حتليل التباين األحادي   
 التعليمي حيتوي على أكثر من عينتني مستقلتني، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار: 

 للفرضية الرئيسية الثالثة.   لثةية الفرعية الثاض(: ملخص نتائج اختبار الفر 42.5رقم )اجلدول  

)امل العالمة التجارية  االختالف  ستوى  مصدر 
 ( التعليمي 

 مستوى املعنوية  Fاختبار   متوسط جمموع املربعات 

Xiaomi  0.000 21.36 8.370 بني املستوايت التعليمية 
 0.511 الواحد بني أفراد املستوى 

Condor  0.000 4.22 2.174 بني املستوايت التعليمية 
 0.438 بني أفراد املستوى الواحد 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

( أن هنالك فروقا بني الكلمة املنطوقة ملفردات العينة خبصوص العالمتني 42.5أعاله رقم )نالحظ من اجلدول  
التجاريتني حمل الدراسة ابختالف مستوايهتم التعليمية، حيث كان الفرق بني املستوايت التعليمية أكرب من الفرق بني 

قيمة   على  انعكس  ما  وهو  الواحد  التعليمي  )  Fاملستوى  قيمها  ابلنسبة21.36واليت كانت  األجنبية    (  للعالمة 
(Xiaomi)  ( ابلنسبة للعالمة احمللية  4.22وبـ )(Condor)    مما جعلها أكرب من قيمةF   اجلدولية ابإلضافة إىل أن

( هو  الفروقات  هذه  معنوية  احلالية 0.000مستوى  الدراسة  معنوية  مستوى  من  أصغر  يعترب  والذي  للعالمتني   )
توجد فروقات ذات داللة أبنه    القائلة  للفرضية الرئيسية الثالثة  لثةالثا  رعية الف  قبول الفرضية(، مما يقودان إىل  0.05)

تعزى للمتغري امل العينة حول الكلمة املنطوقة  التعليمياحصائية بني إجاابت أفراد  عند مستوى معنوية   ستوى 
  للعالمتني األجنبية واحمللية.  0.05
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فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول الكلمة : توجد  (H.3.4)الفرضية الفرعية الرابعة  
 .0.05املنطوقة تعزى للمتغري الدخل عند مستوى معنوية  

ابعتبار متغري الدخل حيتوي   (One Way Anova)وسيتم اختبار هذه الفرضية عن طريق حتليل التباين األحادي   
 على أكثر من عينتني مستقلتني، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار: 

 للفرضية الرئيسية الثالثة.   رابعة ية الفرعية الض(: ملخص نتائج اختبار الفر 43.5اجلدول رقم )

 مستوى املعنوية  Fاختبار   متوسط جمموع املربعات  ( دخلمصدر االختالف )ال العالمة التجارية 
Xiaomi  0.148 6.38 8.36 بني مستوايت الدخل 

 0.577 بني أفراد الدخل الواحد 
Condor  0.155 3.45 4.36 بني مستوايت الدخل 

 0.336 بني أفراد الدخل الواحد 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

اجلدول   من  رقم )نالحظ  أن43.5أعاله  توجد  ه(  العينة خبصوص   تفروقا   ال  ملفردات  املنطوقة  الكلمة  بني 
أفراد  أكرب من الفرق بني  دخلستوايت ال  م، حيث كان الفرق بني دخلهمالعالمتني التجاريتني حمل الدراسة ابختالف  

انعكس على قيمة    الدخل  قيمها )  Fالواحد وهو ما  للعالمة األجنبية  6.38واليت كانت  وبـ   (Xiaomi)( ابلنسبة 
احمللية  3.45) للعالمة  الفروقات هو )  (Condor)( ابلنسبة  أن مستوى معنوية هذه  للعالمة (  0.148إضافة إىل 

احمللية  0.155)و  (Xiaomi)األجنبية   للعالمة   )(Condor)  أكرب القيم  احلالية   وهذه  الدراسة  معنوية  مستوى  من 
توجد فروقات ذات داللة أبنه    القائلة   للفرضية الرئيسية الثالثة  رابعةال  الفرعية  الفرضية   رفض (، مما يقودان إىل  0.05)

تعزى للمتغري امل العينة حول الكلمة املنطوقة  التعليمياحصائية بني إجاابت أفراد  عند مستوى معنوية   ستوى 
   األجنبية واحمللية.للعالمتني  0.05

ات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول القيمة املدركة توجد فروق  :(H.4)الفرضية الرئيسية الرابعة  
 . 0.05للعالمة التجارية تعزى للمتغريات الدميوغرافية عند مستوى معنوية  

ابلنسبة الختبار الفرضية الرئيسة السابقة )الثالثة(، والختبار هذه الفرضية سنقوم بنفس اخلطوات اليت قمنا هبا  
لكل من املتغريات الدميوغرافية )السن، املستوى    (One Way Anova)سنقوم ابختبار حتليل التباين األحادي    حيث

ايف للمتغري الدميوغر   (t-test)التعليمي والدخل( وذلك الحتوائهما أكثر من عينتني مستقلتني، يف حني سنقوم ابختبار  
وجيدر اإلشارة إىل أننا قمنا ابلتأكد من مدى توافر    (،2007اجلنس وذلك الحتوائه عينتني مستقلتني فقط )ربيع،  

((، وعليه سيتم اختبار الفرضيات األربع للفرضية الرئيسية  38.5شروط هذه االختبارات سابقا )أنظر جدول رقم )
 الرابعة كما يلي: 
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توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول القيمة :  (H.4.1)الفرضية الفرعية األوىل  
 . 0.05املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري اجلنس عند مستوى معنوية  

الفرضية ابحتبار   تطرقنا سابقا سنقوم ابختبار هذه  عينتني    (T-test)وكما  اجلنس على  متغري  وذلك الحتواء 
 ( يوضح نتائج االختبار االحصائي:43.5وايل رقم ) مستقلتني فقط، واجلدول امل

 القيمة املدركة للعالمة التجارية.  اجلنس يف   ملتغري   (T test): نتائج اختبار (44.5رقم )  جدول

 (T-test)اختبار  العالمة التجارية  املتغري الدميوغرايف  متغري الدراسة 
 Xiaomi 0.010 اجلنس قيمة املدركة للعالمة التجارية ال

Condor 0.087 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 ( رقم  أعاله  اجلدول  نتائج  خالل  معنوية  44.5ومن  مستوى  عند  أن  نالحظ   )α= 0.05   فروقات توجد 
، حيث (Xiaomi)الدراكهم لقيمة العالمة األجنبية    مفردات عينة الدراسةواختالفات بني املتوسطات ابختالف جنس  

اختبار   أن  )  (T-test)نالحظ  ) 0.010كان  املعنوية  أقل من مستوى  وهو  احمللية (،  0.05(  للعالمة  ابلنسبة  أما 
(Condor)  ( ال توجد فروقات بني املتوسطات ابختالف جنس  0.05فنالحظ أن عند مستوى معنوية ) مفردات عينة

( وهي أكرب من 0.087بـ )   (T-test)، حيث كانت قيمة اختبار  (Condor)لعالمة احمللية  هم لقيمة االدراك  الدراسة
توجد فروقات نه  أب  قبول الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الرابعة القائلة  (، مما يقودان0.05مستوى املعنوية )

تعزى للمتغري اجلنس عند   دركة للعالمة التجاريةلقيمة املذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول ا
 . (Condor)، ورفضها ابلنسبة للعالمة احمللية  (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية    0.05مستوى معنوية  

: توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول القيمة (H.4.2)الفرضية الفرعية الثانية  
 .0.05للعالمة التجارية تعزى للمتغري السن عند مستوى معنوية  املدركة  

ابعتبار متغري السن حيتوي   (One Way Anova)وسيتم اختبار هذه الفرضية عن طريق حتليل التباين األحادي   
 على أكثر من عينتني مستقلتني، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار: 
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 . رابعةية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الضنتائج اختبار الفر (: ملخص  45.5اجلدول رقم )

 مستوى املعنوية  Fاختبار   متوسط جمموع املربعات  مصدر االختالف )السن(  العالمة التجارية 
Xiaomi  0.000 24.19 7.56 بني األعمار 

 0.968 بني أفراد العمر الواحد
Condor  0.000 12.74 3.38 بني األعمار 

 0.225 بني أفراد العمر الواحد
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

اجلدول   من  )نالحظ  رقم  العالمتني 45.5أعاله  لقيمة  الدراسة  عينة  مفردات  ادراك  بني  فروقا  هنالك  أن   )
الواحد وهو ما  العمر  الفرق بني  األعمار أكرب من  الفرق بني  الدراسة ابختالف سنهم، حيث كان  التجاريتني حمل 

( ابلنسبة للعالمة 12.74وبـ )  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  24.19واليت كانت قيمها )  Fانعكس على قيمة  
( 0.000اجلدولية ابإلضافة إىل أن مستوى معنوية هذه الفروقات هو ) Fمما جعلها أكرب من قيمة  (Condor)احمللية 

 الثانية  الفرعية   قبول الفرضية (، مما يقودان إىل  0.05للعالمتني والذي يعترب أصغر من مستوى معنوية الدراسة احلالية )
توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول القيمة املدركة   يسية الرابعة القائلة أبنهللفرضية الرئ

 للعالمة األجنبية وللعالمة احمللية.   0.05للعالمة التجارية تعزى للمتغري السن عند مستوى معنوية 

احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول القيمة : توجد فروقات ذات داللة  (H.4.3)  الفرضية الفرعية الثالثة
 .0.05املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري املستوى التعليمي عند مستوى معنوية  

ابعتبار متغري املستوى   (One Way Anova)وسيتم اختبار هذه الفرضية عن طريق حتليل التباين األحادي   
 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار: التعليمي حيتوي على أكثر من عينتني مستقلتني

 . رابعةللفرضية الرئيسية ال  لثةية الفرعية الثاض(: ملخص نتائج اختبار الفر 46.5اجلدول رقم )

)امل العالمة التجارية  االختالف  ستوى  مصدر 
 ( التعليمي 

 مستوى املعنوية  Fاختبار   متوسط جمموع املربعات 

Xiaomi  0.000 35.39 32.155 التعليمية بني املستوايت 
 0.857 بني أفراد املستوى الواحد 

Condor  0.000 28.18 10.265 بني املستوايت التعليمية 
 1.225 بني أفراد املستوى الواحد 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال
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اجلدول   من  )نالحظ  رقم  عينة  46.5أعاله  مفردات  ادراك  بني  فروقا  هنالك  أن  العالمتني الدراسة  (  لقيمة 
التجاريتني حمل الدراسة ابختالف مستوايهتم التعليمية، حيث كان الفرق بني املستوايت التعليمية أكرب من الفرق بني 

 (Xiaomi)مة األجنبية  ( ابلنسبة للعال35.39واليت كانت قيمها )  Fاملستوى التعليمي الواحد وهو ما انعكس على قيمة  
اجلدولية ابإلضافة إىل أن مستوى معنوية  Fمما جعلها أكرب من قيمة  (Condor)( ابلنسبة للعالمة احمللية 28.18وبـ )

(، مما يقودان 0.05( للعالمتني والذي يعترب أصغر من مستوى معنوية الدراسة احلالية )0.000هذه الفروقات هو ) 
توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت للفرضية الرئيسية الرابعة القائلة أبنه    لثةالثا  الفرعية   قبول الفرضية إىل  

 0.05أفراد العينة حول القيمة املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري املستوى التعليمي عند مستوى معنوية  
 نبية وللعالمة احمللية. جللعالمة األ

: توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول القيمة (H.4.4)  الفرضية الفرعية الرابعة 
 .0.05املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري الدخل عند مستوى معنوية  
حيتوي   الدخل ابعتبار متغري    (One Way Anova)وسيتم اختبار هذه الفرضية عن طريق حتليل التباين األحادي   

 على أكثر من عينتني مستقلتني، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار: 

 . رابعةللفرضية الرئيسية ال  رابعة ية الفرعية الض(: ملخص نتائج اختبار الفر 47.5اجلدول رقم )

 مستوى املعنوية  Fاختبار   متوسط جمموع املربعات  ( لدخلمصدر االختالف )ا  العالمة التجارية 
Xiaomi  0.000 41.27 37.221 بني مستوايت الدخل 

 0.968 بني أفراد الدخل الواحد 
Condor  0.000 19.36 14.97 بني مستوايت الدخل 

 1.114 بني أفراد الدخل الواحد 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

( أن هنالك فروقا بني ادراك مفردات عينة لقيمة العالمتني التجاريتني حمل 47.5أعاله رقم )نالحظ من اجلدول  
الواحد وهو ما   أفراد الدخلأكرب من الفرق بني    الدخل  مستوايت   ، حيث كان الفرق بنيدخلهمالدراسة ابختالف  
ابلنسبة للعالمة   (19.36وبـ )  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  41.27واليت كانت قيمها )  Fانعكس على قيمة  

( 0.000اجلدولية ابإلضافة إىل أن مستوى معنوية هذه الفروقات هو ) Fمما جعلها أكرب من قيمة  (Condor)احمللية 
 رابعة ال  الفرعية   قبول الفرضية (، مما يقودان إىل  0.05للعالمتني والذي يعترب أصغر من مستوى معنوية الدراسة احلالية )

توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول القيمة املدركة للفرضية الرئيسية الرابعة القائلة أبنه  
 للعالمة األحنبية وللعالمة احمللية.   0.05عند مستوى معنوية   الدخلللعالمة التجارية تعزى للمتغري  
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الصورة ات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول  توجد فروق  :(H.5)  امسةالفرضية الرئيسية اخل
 .0.05املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغريات الدميوغرافية عند مستوى معنوية    الذهنية 

 )الثالثة   تني السابق  تنيالرئيس  تني ابلنسبة الختبار الفرضيوالختبار هذه الفرضية سنقوم بنفس اخلطوات اليت قمنا هبا  
لكل من املتغريات الدميوغرافية )السن،    (One Way Anova)سنقوم ابختبار حتليل التباين األحادي    (، حيثوالرابعة

للمتغري   (t-test)املستوى التعليمي والدخل( وذلك الحتوائهما أكثر من عينتني مستقلتني، يف حني سنقوم ابختبار  
وجيدر اإلشارة إىل أننا قمنا ابلتأكد من   (، 2007ايف اجلنس وذلك الحتوائه عينتني مستقلتني فقط )ربيع،  الدميوغر 

((، وعليه سيتم اختبار الفرضيات األربع للفرضية 38.5مدى توافر شروط هذه االختبارات سابقا )أنظر جدول رقم )
 كما يلي: سةامالرئيسية اخل

الصورة توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول  :  (H.4.1)الفرضية الفرعية األوىل  
 .0.05املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري اجلنس عند مستوى معنوية    الذهنية 

الفرضية اب  تطرقنا سابقا سنقوم ابختبار هذه  عينتني    (T-test)تبار  خوكما  اجلنس على  متغري  وذلك الحتواء 
 ( يوضح نتائج االختبار االحصائي:48.5وايل رقم ) مستقلتني فقط، واجلدول امل

 املدركة للعالمة التجارية.   ورة الذهنية صال  اجلنس يف   ملتغري   (T test): نتائج اختبار (48.5رقم )  جدول

 (T-test)اختبار  العالمة التجارية  املتغري الدميوغرايف  متغري الدراسة 
الصورة الذهنية املدركة للعالمة  

 التجارية 
 Xiaomi 0.012 اجلنس

Condor 0.155 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 ( رقم  أعاله  اجلدول  نتائج  خالل  معنوية  (  48.5ومن  مستوى  عند  أن  فروقات   α= 0.05نالحظ  توجد 
جنس   ابختالف  املتوسطات  بني  الدراسةواختالفات  عينة  ل  مفردات  الذهنيةالدراكهم  األجنبية ل  لصورة  لعالمة 

(Xiaomi) حيث نالحظ أن اختبار ،(T-test)  ( 0.05( وهو أقل من مستوى املعنوية )0.012كان ،)  أما ابلنسبة
( ال توجد فروقات بني املتوسطات ابختالف جنس 0.05فنالحظ أن عند مستوى معنوية )   (Condor)للعالمة احمللية  

( 0.155بـ )   (T-test)، حيث كانت قيمة اختبار  (Condor)لعالمة احمللية  هم لقيمة االدراك  مفردات عينة الدراسة 
نه أب القائلة امسةقبول الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية اخل (، مما يقودان0.05وهي أكرب من مستوى املعنوية )

تعزى   دركة للعالمة التجاريةامل  صورة الذهنية لتوجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول ا
، ورفضها ابلنسبة للعالمة احمللية (Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية  0.05للمتغري اجلنس عند مستوى معنوية 

(Condor) . 
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صورة : توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول ال(H.4.2)الفرضية الفرعية الثانية  
 .0.05للعالمة التجارية تعزى للمتغري السن عند مستوى معنوية  املدركة    الذهنية 

ابعتبار متغري السن حيتوي   (One Way Anova)وسيتم اختبار هذه الفرضية عن طريق حتليل التباين األحادي   
 : على أكثر من عينتني مستقلتني، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار

 . امسةية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية اخلضنتائج اختبار الفر (: ملخص  49.5اجلدول رقم )

 مستوى املعنوية  Fاختبار   متوسط جمموع املربعات  مصدر االختالف )السن(  العالمة التجارية 
Xiaomi  0.000 26.01 12.23 بني األعمار 

 0.858 بني أفراد العمر الواحد
Condor  0.000 15.42 6.32 بني األعمار 

 0.31 بني أفراد العمر الواحد
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

الدراسة ل49.5أعاله رقم )نالحظ من اجلدول   ادراك مفردات عينة  فروقا بني  هنالك  العالمتني   صورة ( أن 
الواحد وهو ما  العمر  الفرق بني  األعمار أكرب من  الفرق بني  الدراسة ابختالف سنهم، حيث كان  التجاريتني حمل 

( ابلنسبة للعالمة 15.42وبـ )  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  26.01واليت كانت قيمها )  Fانعكس على قيمة  
( 0.000اجلدولية ابإلضافة إىل أن مستوى معنوية هذه الفروقات هو ) Fمما جعلها أكرب من قيمة  (Condor)احمللية 

 الثانية  الفرعية   قبول الفرضية (، مما يقودان إىل  0.05للعالمتني والذي يعترب أصغر من مستوى معنوية الدراسة احلالية )
صورة توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول ال  القائلة أبنه  امسةيسية اخلللفرضية الرئ

 للعالمة األجنبية وللعالمة احمللية.   0.05املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري السن عند مستوى معنوية    الذهنية 

صورة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول ال: توجد فروقات ذات داللة  (H.4.3)  الفرضية الفرعية الثالثة
 .0.05املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري املستوى التعليمي عند مستوى معنوية    الذهنية 

ابعتبار متغري املستوى   (One Way Anova)وسيتم اختبار هذه الفرضية عن طريق حتليل التباين األحادي   
 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار: التعليمي حيتوي على أكثر من عينتني مستقلتني
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 . امسةللفرضية الرئيسية اخل  لثةية الفرعية الثاض(: ملخص نتائج اختبار الفر 50.5اجلدول رقم )

)امل العالمة التجارية  االختالف  ستوى  مصدر 
 ( التعليمي 

 مستوى املعنوية  Fاختبار   متوسط جمموع املربعات 

Xiaomi  0.000 31.25 22.155 التعليمية بني املستوايت 
 0.741 بني أفراد املستوى الواحد 

Condor  0.000 25.65 11.321 بني املستوايت التعليمية 
 1.332 بني أفراد املستوى الواحد 

 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

ادراك مفردات عينة  50.5أعاله رقم )نالحظ من اجلدول   فروقا بني  هنالك  العالمتني   صورة لالدراسة  ( أن 
التجاريتني حمل الدراسة ابختالف مستوايهتم التعليمية، حيث كان الفرق بني املستوايت التعليمية أكرب من الفرق بني 

 (Xiaomi)مة األجنبية  ( ابلنسبة للعال31.52واليت كانت قيمها )  Fاملستوى التعليمي الواحد وهو ما انعكس على قيمة  
اجلدولية ابإلضافة إىل أن مستوى معنوية  Fمما جعلها أكرب من قيمة  (Condor)( ابلنسبة للعالمة احمللية 25.65وبـ )

(، مما يقودان 0.05( للعالمتني والذي يعترب أصغر من مستوى معنوية الدراسة احلالية )0.000هذه الفروقات هو ) 
الفرضية إىل   اخل  لثةالثا  الفرعية  قبول  الرئيسية  أبنه    امسةللفرضية  بني القائلة  احصائية  ذات داللة  فروقات  توجد 

املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري املستوى التعليمي عند مستوى   نيةصورة الذهإجاابت أفراد العينة حول ال
 نبية وللعالمة احمللية. جللعالمة األ  0.05معنوية  

صورة : توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة حول ال(H.4.4)  الفرضية الفرعية الرابعة
 .0.05املدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري الدخل عند مستوى معنوية    الذهنية 

حيتوي   الدخل ابعتبار متغري    (One Way Anova)وسيتم اختبار هذه الفرضية عن طريق حتليل التباين األحادي   
 على أكثر من عينتني مستقلتني، واجلدول املوايل يوضح نتائج هذا االختبار: 

 . امسةللفرضية الرئيسية اخل  رابعة ية الفرعية الض(: ملخص نتائج اختبار الفر 51.5اجلدول رقم )

 مستوى املعنوية  Fاختبار   متوسط جمموع املربعات  ( لدخلمصدر االختالف )ا  العالمة التجارية 
Xiaomi  0.000 39.25 35.38 بني مستوايت الدخل 

 0.921 بني أفراد الدخل الواحد 
Condor  0.000 18.28 16.32 بني مستوايت الدخل 

 1.019 بني أفراد الدخل الواحد 
 .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال
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العالمتني التجاريتني   صورة ( أن هنالك فروقا بني ادراك مفردات عينة ل51.5أعاله رقم )نالحظ من اجلدول  
الواحد وهو   أفراد الدخل أكرب من الفرق بني    الدخل   مستوايت  ، حيث كان الفرق بنيدخلهمحمل الدراسة ابختالف  
ابلنسبة   (18.28وبـ )  (Xiaomi)( ابلنسبة للعالمة األجنبية  39.25واليت كانت قيمها )  Fما انعكس على قيمة  

اجلدولية ابإلضافة إىل أن مستوى معنوية هذه الفروقات هو   Fمما جعلها أكرب من قيمة    (Condor)للعالمة احمللية  
 قبول الفرضية(، مما يقودان إىل  0.05( للعالمتني والذي يعترب أصغر من مستوى معنوية الدراسة احلالية )0.000)

توجد فروقات ذات داللة احصائية بني إجاابت أفراد العينة القائلة أبنه    امسةللفرضية الرئيسية اخل  رابعة ال  الفرعية 
للعالمة األحنبية   0.05عند مستوى معنوية    الدخلاملدركة للعالمة التجارية تعزى للمتغري    صورة الذهنيةحول ال

 وللعالمة احمللية. 

 رضيات الفروقات مع توضيح الفرق بني العالمتني حمل الدراسةف  نتائج لخص  ي(  52.5رقم )  واجلدول املوايل 

 تني حمل الدراسة. ة للعالم (: ملخص نتائج فرضيات الفروقات ابلنسب 52.5م )اجلدول رق

 الفروقات  املتغري الدميوغرايف  العالمة التجارية  املتغري  
 
 
 
 

 ة املنطوقة الكلم 

Xiaomi 

 

 

 

 توجد  ال  اجلنس
 توجد السن

 توجد املستوى التعليمي 
 توجد ال  الدخل

Condor توجد اجلنس 
 توجد السن

 توجد املستوى التعليمي 
 ال توجد  الدخل

 
 
 

للعالمة   املدركة  القيمة 
 التجارية 

Xiaomi 

 

 

 

 توجد اجلنس
 توجد السن

 توجد املستوى التعليمي 
 توجد الدخل

Condor توجد  ال اجلنس 
 توجد السن

 توجد املستوى التعليمي 
 توجد الدخل

 Xiaomi 

 

 

 توجد اجلنس
 توجد السن



 حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية                                                                                     امس الفصل اخل
 

 

303 

 
املدركة  الصو  الذهنية  رة 

 للعالمة التجارية 

 توجد املستوى التعليمي  
 توجد الدخل

Condor توجد  ال اجلنس 
 توجد السن

 توجد املستوى التعليمي 
 توجد الدخل

  .(Spss)ابالعتماد على خمرجات برانمج   ث باحاملصدر: من إعداد ال

 املبحث الثالث: مناقشة النتائج النهائية 
ول إىل هدف الدراسة احلالية، واملتمثل يف حتديد أثر الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية على ومن أجل الوص

العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها املدركة عند املستهلكني اجلزائريني بشكل عام وعلى العالمتني حمل الدراسة يف 
التأثري بني العالمة احمللية واألجنبية كما سيتم حتديد أي أكثر قطاع اهلواتف الذكية بشكل خاص واملقارنة بني نسبة  

على العالقة بني الكلمة املنطوقة وقيمة العالمة وذلك أيضا ابلنسبة للعالمتني، كما سيتم    أتثرياأبعاد الصورة الذهنية  
على العالمتني حمل الدراسة بشكل معرفة أتثري الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية بشكل عام أيضا و 

خاص واملقارنة بني نسبة التأثري يف العالمتني، إضافة إىل حتديد أكثر أبعاد الكلمة املنطوقة أتثريا على القيمة املدركة 
ات ومقارنة النتائج بني العالمة احمللية واألجنبية، حيث جاءت هذه الدراسة للربط بني هذه املتغريات وحماولة قياس التأثري 

بينها و  الدميوغرافية )اجلنس، املختلفة  املتغريات  أثر  هلا، كما سيتم تفسري  إعطاء تفسريات علمية وواقعية  العمل على 
السن، املستوى التعليمي والدخل( على الكلمة املنطوقة واختبارها أيضا ابلنسبة للقيمة املدركة للعالمة التجارية احمللية 

هنية املدركة للعالمتني حمل ذ صورة ال إىل اختبارها ابلنسبة لل   ابإلضافة   للهواتف الذكية  (Xiaomi ; Condor)واألجنبية  
 ، وفيما يلي سنناقش النتائج اليت أظهرهتا هذه الدراسة:الدراسة

 املطلب األول: مناقشة نتائج إختبار فرضيات الدراسة 
والعالمة   (Xiaomi)سيتم يف هذا املطلب مناقشة نتائج إختبار الفرضيات للعالمتني حمل الدراسة العالمة األجنبية  

 لذكية كما يلي: يف قطاع اهلواتف ا (Condor)احمللية  

الفرع األول: مناقشة النتائج اخلاصة بوجود أثر ذو داللة إحصائية للكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة 
 التجارية

ولقد مت اختبار هذه الفرضية الرئيسية األوىل املتعلقة بقياس أثر الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية 
)حمتوى الكلمة، مصداقية الكلمة، كثافة الكلمة، الكلمة   الشق األول ابختبار أبعاد الكلمة املنطوقة  بشقني، حيث خص

الذهنية، جمتمعة على    املنطوقة اإلجيابية والسلبية( التجارية )الوعي ابلعالمة، االرتباطات  القيمة املدركة للعالمة  أبعاد 
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أن الكلمة املنطوقة عن العالمة اجلودة املدركة، الثقة ابلعالمة والوالء( جمتمعة، وقد أظهرت نتائج التحليل االحصائي  
لك وفقا ملعامالت االرتباط والتحديد من نتائج ابلنسبة للمستهلكني اجلزائريني وذ  املدركة  تهاقيمالتجارية تؤثر على  

، حيث يف قطاع اهلواتف الذكية  (Condor)والعالمة احمللية    (Xiaomi)التحليل االحصائي ابلنسبة للعالمة األجنبية  
( ابلنسبة للعالمتني حمل الدراسة وهي نسبة تثبت وجود عالقة طردية قوية بني %70جتاوزت قيمة معامل االرتباط )

واليت   (Condor)( للعالمة  %49.3و)  (Xiaomi)( للعالمة  %59.9غرييني، بينما تراوح معامل التحديد بني )املت
( من %59.9تفسر ما نسبته )  (Xiaomi)األجنبية    تدل على أن الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة التجارية

رية عند املستهلكني اجلزائريني، يف حني أن الكلمة املنطوقة عن التغريات اليت تطرأ على القيمة املدركة هلذه العالمة التجا
( من التغريات اليت تطرأ على القيمة املدركة هلذه %49.3نفسر ما نسبته )   (Condor)اهلواتف الذكية للعالمة احمللية  

تقارب   ي نسبة تدل علىوه(  %10العالمة التجارية عند املستهلكني اجلزائريني أي الفرق يف التأثري يساوي ابلتقريب )
 يؤكد التأثري الكبري للكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمتني. مما    للعالمتني 

من األبعاد الرئيسية اخلمس للكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمتني التجاريتني عند والختبار أثر كل بعد  
األبعاد أتثريا على القيمة املدركة للعالمتني، جاء الشق   ، وبغية حتديد أكثرواتف الذكيةاملستهلكني اجلزائرين يف قطاع اهل

، والذي أظهر عن وجود أثر لكافة أبعاد الكلمة املنطوقة )حمتوى الكلمة املنطوقة، الثاين من الفرضية الرئيسية األوىل
السلبية( على القيمة املدركة مصداقية الكلمة املنطوقة، كثافة الكلمة املنطوقة، الكلمة املنطوقة اإلجيابية والكلمة املنطوقة  

 للعالمة التجارية األجنبية والعالمة احمللية. 
كما أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود اختالف يف ترتيب األبعاد املستقلة التفسريية للقيمة املدركة للعالمة 

ائي ابستخدام االحندار املتعدد ولقد كانت نتائج التحليل االحص   التجارية ابختالف العالمتني التجاريتني حمل الدراسة،
 املتدرج حنو األمام كما يلي: 

 :(Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية   .1
وفيما خيص تفسري األبعاد املستقلة للمتغري املستقل )الكلمة املنطوقة( على القيمة املدركة للهواتف الذكية للعالمة 

ومدى مسامهة كل بعد من أبعاد الكلمة املنطوقة يف التأثري على القيمة املدركة، فقد أظهرت نتائج   (Xiaomi)التجارية  
يتصدر الرتتيب من حيث التأثري، يليه بعد ذلك بعد حمتوى الكلمة املنطوقة   أن بعد مصداقية الكلمة املنطوقة  الدراسة

املرتبة  السلبية يف  املنطوقة  الكلمة  املنطوقة اإلجيابية ليكون بعد  الكلمة  الكثافة بعدها بعد  الثالثة بعد  املرتبة  ليأيت يف 
 األخرية. 

أنه إذا ما ارتفع بعد   نتائج حتليل اختبار االحندار  العالمة وقد أظهرت  املنطوقة عن هواتف  الكلمة  مصداقية 
توى واذا ما ارتفع بعد حم  ،(0.168فسيزيد ادراك املستهلكني لقيمة هذه العالمة بـ ) بوحدة واحدة    (Xiaomi)األجنبية  

كما يساهم ارتفاع بعد كثافة   (0.051الكلمة املنطوقة عن هواتف العالمة األجنبية زاد ادراك املستهلكني لقيمتها بـ )
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( الدراك املستهلكني لقيمتها، إضافة إىل أن 0.038الكلمة املنطوقة عن هواتف هذه العالمة بوحدة واحدة بزايدة ) 
(، 0.023ارتفاع الكلمة املنطوقة اإلجيابية عن العالمة األجنبية بوحدة واحدة سيزيد من ادراك املستهلكني لقيمتها بـ )

فع بعد الكلمة املنطوقة السلبية عن هواتف هذه العالمة سينخفض إدراك املستهلكني اجلزائرين لقيمتها بـ كما أن لو ارت
(0.017) . 

فالكلمة املنطوقة تستمد قوهتا من أهنا خارجة عن نطاق املؤسسة وتتسم ابملصداقية وهو ما أكدته نتائج هذا 
ى قيمة العالمة، إضافة إىل بعد احملتوى من خالل تناقش املستهلكني االختبار ابحتالهلا املرتبة األوىل من حيث التأثري عل

وأسعارها مما يساهم مدى توافر هذه املعلومات يف التأثري على قيمتها لتأيت   (Xiaomi)عن أداء، جودة هواتف العالمة  
ئة التقليدية وما مدى ظهور مرحلة كثافة الكلمة من حيث مدى تكرار تبادل وتناقل املعلومات واالراء عن العالمة يف البي

التعليقات واالراء عن هواتف هذه العالمة ابلنسبة للبيئة االلكرتونية، حيث تساهم مصداقية هذه املعلومات وحمتواها يف 
ة زايدة كثافتها ومما جيعلها حتتل املرتبة الثالثة يف نتائج االختبار من انحية التأثري، يف حني كانت الكلمة املنطوقة اإلجيابي

توصية عن هواتف العالمة األجنبية كان معتربا من قبل املستهلكيني اجلزائريني  عن هواتف العالمة األجنبية رابعا ابعتبار ال
 رية يف التأثري على هذه العالمة كان الكلمة املنطوقة السلبية.خأما يف املرتبة األ

ومن خالل ما سبق ميكننا القول أن أبعاد الكلمة املنطوقة املتمثلة يف )مصداقيتها، حمتواها، كثافتها والكلمة 
يف حني بعد الكلمة املنطوقة السلبية له أتثري   (Xiaomi)هلا أتثري إجيايب على القيمة املدركة للعالمة األجنبية  اإلجيابية(  

الع هلواتف هذه  املدركة  قيمة  املنطوقة من المة،  سليب على  يهتمون ابلكلمة  اجلزائريني  املستهلكني  أن  يدل على  مما 
الكلمة املنطوقة هلا أتثري كبري على قراراهتم الشرائية    معلومات واراء عن اهلواتف الذكية ويتناقلوهنا فيما بينهم ويبني أيضا أن

يف قطاع اهلواتف الذكية هلا وزن يف   األجنبية  العالمة التجارية أن هذه  وعملية تبنيهم للعالمات التجارية، كما نستنتج  
للمبيعات على  التجارية حتقيقا  العالمات  بدائلهم، وذلك ابعتبارها من أحسن  اجلزائري وتدخل ضمن أهم  السوق 

،  هذا القطاعاملستوى العاملي واحمللي يف وقت ميكن اعتباره قياسي مقارنة ابلعالمات الرائدة واليت هلا اتريخ طويل يف 
 . (IDC.com)  2021املرتبة الثانية يف املبيعات على املستوى العاملي للربع الثاين من    (Xiaomi)حيث احتلت عالمة  

 :(Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية   .2
وفيما خيص تفسري األبعاد املستقلة للمتغري املستقل )الكلمة املنطوقة( على القيمة املدركة للهواتف الذكية للعالمة 

هرت نتائج ومدى مسامهة كل بعد من أبعاد الكلمة املنطوقة يف التأثري على القيمة املدركة، فقد أظ   (Condor)التجارية  
الدراسة أن بعد مصداقية الكلمة املنطوقة يتصدر الرتتيب من حيث التأثري، يليه بعد ذلك بعد حمتوى الكلمة املنطوقة 

الثالثة بعد   املرتبة  السلبية  ليأيت يف  املنطوقة  ليكون بعد  الكلمة  املنطوقة اإلجيابية  الكلمة  املرتبة الكثافة  بعدها بعد  يف 
 األخرية. 
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 حملليةأظهرت نتائج حتليل اختبار االحندار أنه إذا ما ارتفع بعد مصداقية الكلمة املنطوقة عن هواتف العالمة اوقد  
(Condor)   ( واذا ما ارتفع بعد حم0.186بوحدة واحدة فسيزيد ادراك املستهلكني لقيمة هذه العالمة بـ ،) توى الكلمة

 املنطوقة  الكلمة( كما يساهم ارتفاع بعد  0.035ستهلكني لقيمتها بـ ) زاد ادراك امل  ليةاملنطوقة عن هواتف العالمة احمل
، إضافة إىل أن (0.021)بـ    ادراك املستهلكني لقيمتها  يؤدي الخنفاضعن هواتف هذه العالمة بوحدة واحدة    السلبية

(، 0.018ني لقيمتها بـ ) بوحدة واحدة سيزيد من ادراك املستهلك  ليةارتفاع الكلمة املنطوقة اإلجيابية عن العالمة احمل
إدراك املستهلكني اجلزائرين لقيمتها بـ   سريتفعالكلمة املنطوقة عن هواتف هذه العالمة  كثافة  كما أن لو ارتفع بعد  

(0.004 .) 
مثل ما جاءت به نتائج العالمة األجنبية يف بعد املصداقية حيث جاء يف املرتبة ألوىل يف التأثري على قيمة هواتف 

مما يؤكد أن الكلمة املنطوقة تستمد قوهتا وأتثريها من مصداقيتها املرتفعة عند املستهلكني يف   (Condor)العالمة احمللية 
حملتوى وهو ما يدل على مدى توافر املعلومات واالرء عن هواتف العالمة احمللية له حني كانت املرتبة الثانية أيضا لبعد ا

دور كبري يف التأثري على القيمة، كما جاء بعد الكلمة املنطوقة السلبية عن هواتف هذه العالمة يف املرتبة الثالثة ما يؤكد 
ئية للمستهلكني كما ميكن أن يرجع ذلك للكلمة أن الكلمة السلبية تنتقل بسرعة وهلا أتثري قوي على القرارات الشرا

السلبية الكبرية عن هواتف العالمة احمللية مما جعل كل من حمتوى الكلمة ومصداقيتها تتمحور حول اآلراء والتعليقات 
 السلبية، يف حني جاءت اللمة اإلجيابية رابعا والكثافة يف املرتبة اخلامسة كما ذكران سابقا. 

كننا القول أن أبعاد الكلمة املنطوقة املتمثلة يف )مصداقيتها، حمتواها، كثافتها والكلمة ومن خالل ما سبق مي
يف حني بعد الكلمة املنطوقة السلبية له أتثري   (Condor)  ليةاإلجيابية( هلا أتثري إجيايب على القيمة املدركة للعالمة احمل

ن املستهلكني اجلزائريني يهتمون ابلكلمة املنطوقة من معلومات مما يدل على أ   سليب على قيمة املدركة هلواتف هذه العالمة 
واراء عن اهلواتف الذكية ويتناقلوهنا فيما بينهم ويبني أيضا أنه الكلمة املنطوقة هلا أتثري كبري على قراراهتم الشرائية وعملية 

 تبنيهم للعالمات التجارية. 

مصداقيتها، حمتواها، املتمثلة يف )  الكلمة املنطوقة   أبعاد   ومبقارنة نتائج الفرضية األوىل بني العالمتني نالحظ أن
على هلا أتثري موجب ومباشر    (Condor)  أو العالمة احمللية (Xiaomi)  عن العالمة األجنبية  ( كثافتها والكلمة اإلجيابية

، ك املستهلك اجلزائري لقيمتهما بعد الكلمة املنطوقة السلبية له أتثري سليب مباشر عن إدراحنييف  القيمة املدركة عنهما 
إىل   ابإلضافة ى الكلمة املنطوقة  تعترب هذه النتائج منطقية جدا فمصداقية الكلمة املنطوقة واليت تعترب من أهم نقاط قو و 

ال   وإجيابيةتؤثر بطريقة مباشرة    اإلجيابية، كثافتها والكلمة  حمتوها الدراسة يف حني أ قيمة املدركة للعن  ن عالمتيم حمل 
ن ختفضها، إال أنه كاتضر بقيمة العالمتني و حمتواها سليب    الكلمة السلبية يكون أتثريها سليب ومباشر حيث كلما كان

كان بعد   ف العالمتني، حيث نالحظ يف املرتبة األوىلاك اختالف بني أي األبعاد أكثر أتثريا على القيمة ابختالهن
وجاء بعد احملتوى أيضا يف املرتبة الثانية يف حني كان بعد الكثافة   المتني كأكثر األبعاد أتثريا على القيمةاملصداقية للع
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احملتوى  فسري هذا للكم اهلائل من  اثلثا للعالمة األجنبية وميكن ت  السلبيةاملنطوقة  كلمة  اثلثا للعالمة األجنبية وبعد ال 
كثرة التجارب الفاشلة للمستهلكني مع هواتف اهلواتف الذكية للعالمة احمللية واخنفاض قيمتها نتيجة تداول  السليب عن  
كلمة السلبية خامسا للعالمة األجنبية رابعاابلنسبة للعالمتني وبعد ال  اإلجيابيةكلمة  ن بعد اللية، يف حني كا العالمة احمل

 بعد الكثافة خامسا للعالمة احمللية.و 

للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية   ذو داللة إحصائية معدل  : مناقشة النتائج اخلاصة بوجود أثر  ثاينالفرع ال
 املدركة   تهاقيم و   عنهالكلمة املنطوقة  ا  على العالقة بني

رية ولقد مت اختبار هذه الفرضية الرئيسية األوىل املتعلقة بقياس األثر املعدل للصورة الذهنية املدركة للعالمة التجا 
على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها املدركة بشقني، حيث خص الشق األول ابختبار أبعاد الصورة الذهنية 
املدركة للعالمة التجارية )البعد املعريف، البعد العاطفي والبعد السلوكي( جمتمعة على العالقة بني الكلمة املنطوقة والقيمة 

الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية سواء ابلنسبة أن    قد أظهرت نتائج التحليل االحصائياملدركة للعالمة التجارية، و 
هلا أتثري معدل موجب على   يف قطاع اهلواتف الذكية   (Condor)أو  ابلنسبة للعالمة احمللية    (Xiaomi)للعالمة األجنبية  

حيث جاء معامل االرتباط ومعامل   ،العالقة بني الكلمة املنطوقة عنهما وقيمتهما املدركة عند املستهلكني اجلزائريني
املعدل املتغري  قمنا إبضافة  ملا  لثاين  النموذج  اجملتمعة(  التحديد يف  بلغت    )أببعاد  للعالمة 0.762) بقيمة  ( ابلنسبة 

تغري املعدل على العالقة بني قوية بني املو   ، موجبةتثبت وجود عالقة طردية  قيموهي  ،  (0.678و)  (Xiaomi)األجنبية  
 (Xiaomi)حيث ازداد وحتسنت نسبة أتثري الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة األجنبية  ،  املتغري املستقل والتابع 

عند   (Xiaomi)(، مما يدل على أن الصورة الذهنية للعالمة  %30.8عند ادخال متغري الصورة الذهنية للعالمة بنسبة )
 . املستهلكني اجلزائريني تعدل بشكل إجيايب وكبري للعالقة بني الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة وقيمتها عندهم

دخال فقد كانت قيمة معامل االرتباط يف النموذج الثاين لالختبار بعد ا  (Condor)أما ابلنسبة للعالمة احمللية  
( وهي قيم تثبت وجود عالقة طردية، موجبة وقوية بني املتغري 0.678املتغري املعدل )الصورة الذهنية( أببعاده جمتمعة بـ )

املعدل على العالقة بني املتغري املستقل والتابع، حيث ازداد وحتسنت نسبة أتثري الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة 
(، مما يدل على أن الصورة الذهنية %21.5د ادخال متغري الصورة الذهنية للعالمة بنسبة )عن  (Condor)للعالمة احمللية  

عند املستهلكني اجلزائريني تعدل بشكل إجيايب وكبري للعالقة بني الكلمة املنطوقة عن هذه العالمة   (Condor)للعالمة  
 وقيمتها عندهم. 

للمتغري املعدل املتمثل يف الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية ثالث  والختبار أثر كل بعد من األبعاد الرئيسية ال
املدركة عند املستهلكني اجلزائرين يف قطاع اهلواتف    هما قيمو   نهما لكلمة املنطوقة عا  األجنبية واحمللية على العالقة بني

ية الرئيسية األوىل، والذي أظهر عن ، جاء الشق الثاين من الفرضالعالقة  الذكية، وبغية حتديد أكثر األبعاد أتثريا على
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العالقة بني الكلمة  ( علىالبعد املعريف، البعد العاطفي والبعد السلوكي) الصورة الذهنية املدركة للعالمةوجود أثر لكافة 
 القيمة املدركة للعالمة التجارية األجنبية والعالمة احمللية.املنطوقة و 

ابختالف على العالقة  التفسريية    املعدلةاختالف يف ترتيب األبعاد  كما أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود  
 كما يلي:   اهلرميالعالمتني التجاريتني حمل الدراسة، ولقد كانت نتائج التحليل االحصائي ابستخدام االحندار املتعدد  

 :(Xiaomi)ابلنسبة للعالمة األجنبية   .1
صورة الذهنية املدركة( على العالقة بني الكلمة اللمنطوقة وفيما خيص تفسري األبعاد املعدلة للمتغري املعدل )ال 

ومدى مسامهة كل بعد من أبعاد الصورة الذهنية يف التأثري  (Xiaomi)والقيمة املدركة للهواتف الذكية للعالمة التجارية  
العالقة، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن البعد العاطفي للصورة الذهنية يتصدر الرتتيب من حيث التأثري   على والتعديل  

 والتعديل، يليه بعد ذلك البعد املعريف ليأيت يف املرتبة الثالثة البعد السلوكي. 
في على العالقة بني العاطبعد  مت ادخال الأنه إذا ما    املتعدد اهلرمي  وقد أظهرت نتائج حتليل اختبار االحندار

ادراك   وقيمتها املدركة فسيتحسن أتثري الكلمة املنطوقة على   (Xiaomi)عن هواتف العالمة األجنبية    الكلمة املنطوقة 
أما عند ادخال البعد املعريف فسيتحني أتثري الكلمة على   (،%20.6)  وذلك بنسبةاملستهلكني لقيمة هذه العالمة  

(، %6.6لنسبة للبعد السلوكي فعند إدخاله يف املعادلة فسيعدل وحيسن التأثري بنسبة )(، أما اب%15.5القيمة بنسبة )
وهو ما يؤكد الدور العاطفي الكبري يف التأثري على القرارات الشرائية واختيار العالمات التجارية خصوصا فيما يتعلق 

العالمات التجارية يف أذهان املستهلكني تغلب   ابملنتجات الذكية واليت غالبا ما تكون العاطفة والصور اإلجيابية عن هذه
 على اختاذ القرارات وتبين العالمات. 

 :(Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية   .2
وفيما خيص تفسري األبعاد املعدلة للمتغري املعدل )الصورة الذهنية املدركة( على العالقة بني الكلمة اللمنطوقة 

ومدى مسامهة كل بعد من أبعاد الصورة الذهنية يف التأثري  (Condor)والقيمة املدركة للهواتف الذكية للعالمة التجارية  
دراسة أن البعد العاطفي للصورة الذهنية يتصدر الرتتيب من حيث التأثري والتعديل على العالقة، فقد أظهرت نتائج ال

، وهي نفس نتائج وترتيب لألبعاد ابلنسبة والتعديل، يليه بعد ذلك البعد املعريف ليأيت يف املرتبة الثالثة البعد السلوكي
 للعالمة األجنبية.

إذا ما مت ادخال البعد العاطفي على العالقة بني وقد أظهرت نتائج حتليل اختبار االحندار املتعدد اهلرمي أنه  
احمل العالمة  املنطوقة عن هواتف  ادراك   (Condor)  ليةالكلمة  املنطوقة على  الكلمة  أتثري  فسيتحسن  املدركة  وقيمتها 

(، أما عند ادخال البعد املعريف فسيتحني أتثري الكلمة على %23.1املستهلكني لقيمة هذه العالمة وذلك بنسبة )
(، %9.0(، أما ابلنسبة للبعد السلوكي فعند إدخاله يف املعادلة فسيعدل وحيسن التأثري بنسبة )%11.4قيمة بنسبة )ال
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العاطفي الكبري يف التأثري على القرارات الشرائية واختيار العالمات التجارية خصوصا فيما يتعلق   البعد   وهو ما يؤكد دور
ابملنتجات الذكية واليت غالبا ما تكون العاطفة والصور اإلجيابية عن هذه العالمات التجارية يف أذهان املستهلكني تغلب 

 لية أو األجنبية وخصوصا يف قطاع اهلواتف الذكية.سواء العالمات احمل  على اختاذ القرارات وتبين العالمات

املعدل نالحظ أن الثانية للمتغري  الفرضية  نتائج  التأثريات ابلنسبة إ متقاربة وبنفس  النتائج كانت    ومبقارنة  جتاه 
الحظ أن الصورة الذهنية املدركة للعالمتني عند املستهلك اجلزائري نبية والعالمة احمللية(، حيث نتني )العالمة األجللعالم

املنطوقة على   الكلمة  أتثري  العالمتنيتؤثر وحتسن من  لقيمة  اجلزائري  املستهلك  أن  إدراك  أيضا  د البع ، كما نالحظ 
املستهلك   نأبكأكثر األبعاد أتثريا على العالقة ابلنسبة للعالمتني وهو ما يؤكد  كان  العاطفي للصورة الذهنية املدركة  

 .كيةاجلزائري يتأثر ابملواصفات واخلصائص العاطفية مناصفة مع املواصفات الوظيفية يف قطاع اهلواتف الذ 

بني الكلمة املنطوقة بداللة املتغريات   احصائية   مناقشة النتائج اخلاصة بوجود فروق ذات داللة الفرع الثالث:  
 الدميوغرافية 

للعالمتني التجاريتني حمل سيتم يف هذا الفرع عرض ومناقشة نتائج اختبار الفروق اإلحصائية للكلمة املنطوقة عن  
 الدراسة وفقا للمتغريات الدميوغرافية واملتمثلة يف اجلنس، السن، املستوى التعليمي والدخل، والنتائج متمثلة يف: 

 : نسابلنسبة ملتغري اجل .1
للجنس وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى   (t-test)أظهرت نتائج التحليل ابالعتماد على اختبار  

وهو بداللة متغري اجلنس،    (Xiaomi)( التصاالت الكلمة املنطوقة عن اهلواتف الذكية للعالمة األجنبية  0.05معنوية )
ما يدل على أن هناك اختالف بني الذكور واالانث من املستهلكني اجلزائريني ابهلتمام، البحث، نشر، مناقشة وتبادل 

ع وميكن ارجاع هذا الهتمام غالبية الذكور هبذا القطا  (Xiaomi) املعلومات اآلراء عن اهلواتف الذكية للعالمة األجنبية
إضافة إىل ومبادرهتم الدائمة يف نشر جتارهبم وخرباهتم لالصدقاء وعلى منصات التواصل االجتماعي عكس االانث،  

تعدد تشكيلة منتجات هواتفها الذكية وتعدد خصائصها مما جيعل الذكور يهتمون هبا ويدققون يف تفاصيلها عكس 
فكانت النتائج   (Condor)تف الذكية للعالمة التجارية احمللية  أما ابلنسبة التصاالت الكلمة املنطوقة عن اهلوااالانث،  

بني الذكور واالانث من املستهلكني اجلزائريني  تؤكد عدم وجود فروقات إحصائية مما يدل على أنه ال توجد اختالفات  
الذكية للعالمة احمللية وميكن املعلومات اآلراء عن اهلواتف  البحث، نشر، مناقشة وتبادل  ارجاع ذلك ألن   ابهلتمام، 

لية مما يسمح للمستهلكني ابختالف هواتف العالمة احمللية هلا أقدمية يف السوق اجلزائري أضافة إىل اعتبارها عالمة حم
 ؛ جنسهم التعبري عن ارائهم ومشاركة رغباهتم
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 ابلنسبة ملتغري السن:  .2
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اتصاالت   (One way anova)ابالعتماد على اختبار    أظهرت نتائج الدراسة

، وميكن ارجاع ذلك (0.05عند مستوى معنوية )  الكلمة املنطوقة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة بداللة متغري السن
ابعتبار عن االهتمام ابهلواتف الذكية وكل ما يتعلق عنها من معلومات عن األسعار اجلودة واألداء خيص بنسبة كثرية 
فئة الشباب واليت غالبا ما يكون هلا اهتمام كبري بكل ماهو تكنولوجي وعصري كما أن رغباهتم وحاجاهتم يف ها السن 
تدفعهم لتبديل األجهزة يف فرتات زمينة قصرية وذلك للتطورات الكثرية يف أوقات زمنية قصرية هلذه املنتجات كما تدفعهم 

ة والتفاخرية من حيث أدائها وعالماهتا، إضافة إىل أن قراراهتم الشرائية وتبنيهم  رغباهتم أيضا يف اقتناء املنتجات الكمالي
للعالمات التجارية يغلب عليه الطابع العاطفي وهو ما يساهم يف أتثرهم ابلكلمة املنطوقة، عكس مثال فئة كبار السن 

هتا ورغباهتا أي تغيري وتبديل للهواتف اليت غالبا ما تكون قراراهتا رشيدة تغلب عليها العقل ومستقرة يف اشباع حاجا
 ؛ما منخفض نوعايكون بفرتات زمنية طويلة وابلتايل االهتمام ابملعلومات عن اهلواتف يكون  

 ملستوى التعليمي: تغري اابلنسبة مل  .3
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اتصاالت   (One way anova)ابالعتماد على اختبار    أظهرت نتائج الدراسة

، وميكن (0.05ملستوى التعليمي عند مستوى معنوية )الكلمة املنطوقة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة بداللة متغري ا
اهتما استخدامها مما جيعل  التعقيد يف  ببعض  تتسم  الذكية واليت  اهلواتف  املتعلمة واملث  مارجاع ذلك لطبيعة  قفة الفئة 

ملعلوماهتا أكرب من الفئة غري املتعلمية أو اليت هلا مستوى تعليمي حمدود كما أن املستهلكني الذين لديهم مستوى تعليمي 
أو على  االقرابء، األصدقاء  نقل خرباهتم ومشاركة جتارهبم مع  دائما يف  ويبادرون  املنتجات  يعرفون خبااي هذه  عايل 

مع وإعطاء  االجتماعي  التواصل  تعليمي منصات  ميتلكون مستوى  الذين  املستهلكني  وتفصيلية عكس  دقيقة  لومات 
تكنولوجيا هذه حمدود جتدهم ال يبادرون وغري حمفزين يف نشر واالهتمام ابملعلومات وذلك لعدم حتكمهم الكبري يف  

 ؛املنتجات

 لدخل: تغري اابلنسبة مل  .4
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني     (One way anova)ابالعتماد على اختبار    أظهرت نتائج الدراسة

، مما يدل (0.05عند مستوى معنوية )  اتصاالت الكلمة املنطوقة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة بداللة متغري الدخل 
ن خالل اهتمامهم، نشرهم للمعلومات  وابختالف دخلهم يتواصلون ابلكلمة املنطوقة مني اجلزائرينيعلى أن املستهلكي

وتبادل خرباهتم وجتارهبم مع األصدقاء واألقارب يف البيئة التقليدية أو مع الغرابء يف البيئة االلكرتونية، حيث أن مستوى 
كما ميكن ارجاع ذلك دخلهم ال مينعهم من االطالع على كل ما هو جديد وتقييم هلذه املنتجات وابداء أرائهم عنها،  

عار هذه املنتجات سواء للعالمة األجنبية أو احمللية واليت تعترب مناسبة ملمستهلك اجلزائري مما جيعله يهتم هبا وبكل ألس
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ف وابلتايل فتداول الكلمة املنطوقة ال يتطلب تكاليف أو مصاري  ، ما هو جديد عنها أي تعترب من بدائله املتاحة واملفضلة
 فإن عامل الدخل ال يؤثر؛

ال املستهلكني اجلزائرين لقيمة مناقشة النتائج اخلاصة بوجود فروق ذات داللة احصائية بني إدراك  :  رابعالفرع 
 العالمة التجارية بداللة املتغريات الدميوغرافية 

 الدراك املستهلكني اجلزائريني للقيمة املدركةسيتم يف هذا الفرع عرض ومناقشة نتائج اختبار الفروق اإلحصائية  
س، السن، املستوى التعليمي والدخل، للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة وفقا للمتغريات الدميوغرافية واملتمثلة يف اجلن

 والنتائج متمثلة يف: 

 : جلنسابلنسبة ملتغري ا .1
للجنس وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى   (t-test)أظهرت نتائج التحليل ابالعتماد على اختبار  

بداللة متغري اجلنس، يف حني أظهرت   (Xiaomi)لعالمة األجنبية  ا  الدراك املستهلكني اجلزائرين قيمة(  0.05معنوية )
 (Condor)للعالمة احمللية    الدراك املستهلكيني اجلزائريني (  0.05أيضا عدم وجود فروق إحصائية عند مستوى معنوية )

العالمة األجنبية ال يتم ادراك قيمتها بنفس الطريقة بني املستهلكني االانث   بداللة متغري اجلنس، وهو ما يدل على 
ال متتلك موزع حصري هلا يف اجلزائر أي ال ميكن أن حتقق وعي كبري ألن العالمة األجنبية  ميكن ارجاع هذا  والذكور و 

بني أفراد املستهلكني اجلزائريني بنفس الطريقة إال للمستهلكني الذين بقومون ابلبحث عنها ومهتمني ابهلواتف الذكية 
ن خالل انضمامهم للمجمعات االلكرتونية للهواتف ومشاهدة املؤثرين سواء عرب البيئة التقليدية أو البيئة االلكرتونية م

عرب املنصات وغالبا ما تكون هذه الفئة من الذكور وابلتايل يكون فيه اختالف الدراك القيمة بداللة اجلنس، عكس 
يث ميكن ارجاع هذا واليت ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بداللة متغري اجلنس ح  (Condor)نتائج العالمة احمللية  

جهزة الكرتونية متنوعة( إضافة إىل أهنا أهم عالمة حملية يف ألنشاط املؤسسة الكبري يف السوق ويف جماالت عديدة ) 
بصفة متشاهبة السوق اجلزائري من حيث اإلنتاج واملبيعات وهو ما ساهم يف ادراك قيمتها يف قطاع اهلواتف الذكية يكون  

 ؛بني اجلنسني

 ملتغري السن: ابلنسبة   .2
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادراك    (One way anova)أظهرت نتائج الدراسة ابالعتماد على اختبار  

(، وميكن 0.05املستهلكيني اجلزائريني لقيمة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة بداللة متغري السن عند مستوى معنوية ) 
العالمة التجارية عند املستهلكني وكيفية تشكيلها حيث أن ادراكها خيتلف من تفسري هذا انطالقا من كيفية بناء قيمة 

فئة عمرية الخرى وذلك الختالف نظرهتم وتفسريهم لألشياء اخلارجية اليت يستقبلوهنا، حيث متيز خاصية الذاتية يف 
تني ابلنسبة لكل مستهلك، األمر تفسري الرسائل االعالنية والكلمة املنطوقة عن هذه اهلواتف الذكية للعالمتني التجاري
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الذي يؤدي إىل عدم اعتماد نفس املعايري التقيمية واالدراكية للعالمة التجارية وفق فئات العمر املختلفة، إضافة إىل أن 
كل فئة عمرية وما جيذهبا من رسائل ومغرايت فعلى العالمات التجارية هنا واليت تريد حتقيق مستوى عايل الدراك القيمة 

تستهدف كل فئة مبزيج تسويقي فريد وحماولة حتسني الكلمة املنطوقة وتوجيهها لكل فئة على حدى، وهو ما يبني أن  
 ؛ ويؤكد نتائج التحليل االحصائي بوجود فروقات

 ابلنسبة ملتغري املستوى التعليمي:  .3
داللة إحصائية بني ادراك  وجود فروق ذات    (One way anova)أظهرت نتائج الدراسة ابالعتماد على اختبار  

معنوية  عند مستوى  التعليمي  املستوى  متغري  بداللة  الدراسة  التجاريتني حمل  للعالمتني  لقيمة  اجلزائريني  املستهلكيني 
(، وميكن تفسري هذا انطالقا من اخلصائص املوجودة يف اهلواتف الذكية واليت غالبا ما يتبناها املستهلكني ذوي 0.05)

مما ينعكس على مدى سهولة وعيهم هلا وادراك جودهتا مث الوالء هلا وابلتايل ادراك جيد يمية العالية  املستوايت التعل
لقيمتها، أما املستهلكني ذوي املستوايت التعليمية املنخفضة غالبا ما يتبنون املنتجات اليت توافق امكانياهتم واليت يسهل 

يؤثر يف مستو  مما  معها  التعامل  التجاريةعليهم  العالمات  لقيمة  ادراكهم  املستهلكني،  ى  تقييم  للجودة   كما خيتلف 
ف ذكية(، كما ختتلف ألننا أمام منتجات ذات تكنولوجيا عالية )هواتابختالف مستواهم التعليمي  مة  العال ت  منتجا

ابختالف مستواهم التعليمي مما ينعكس ابختالف إدراكهم نتجات هذه العالمة أيضا  تكويناهتم لالرتباطات الذهنية مل
 ؛ لقيمة العالمة ككل

 ابلنسبة ملتغري الدخل:  .4
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادراك    (One way anova)أظهرت نتائج الدراسة ابالعتماد على اختبار  

الدراسة بداللة متغري   التجاريتني حمل  (، 0.05عند مستوى معنوية )  الدخل املستهلكيني اجلزائريني لقيمة للعالمتني 
إىل أن كل فئة من دخل معني هلا تقييمها ومستوى ادراك معني يف ادراك قيمة العالمتني التجاريتني،  وميكن تفسري هذا

اب الدخل الضعيف يقتنون اهلواتف الذكية اليت تناسب قدراهتم الشرائية والشباع احلاجات األساسية منها فقط فأصح
كاالتصال والدردشة عرب املواقع االجتماعية إال أن أصحاب الدخل املرتفع يعملون على احداث املقارانت والتفضيالت 

اليت تؤكد   )التحليل الوصفي للمتغريات(  ع النتيجة السابقةمجة  ه النتيذ ه  قبني البدائل املتاحة يف السوق، كما تتواف
وجود حساسية سعرية لألفراد اجتاه العالمتني حمل الدراسة وابلتايل فقد يكون بعد الدخل حمدد رئيسي الدراك قيمة 

 . العالمة التجارية

 املطلب الثاين: مناقشة النتائج اخلاصة بنموذج الدراسة 
 (Condor)والعالمة احمللية    (Xiaomi)  سيتم يف هذا املطلب مناقشة نتائج منوذج الدراسة ابلنسبة للعالمة األجنبية

 يف قطاع اهلواتف الذكية وذلك من خالل حتليل العالقة التأثريية بني متغريات الدراسة الثالث وأبعادهم كما يلي: 
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 (Xiaomi)الفرع األول: مناقشة النتائج اخلاصة بنموذج الدراسة للعالمة األجنبية  

 

 

 

 

 

 خامتة الفصل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (Xiaomi)(: ملخص نتائج اختبار منوذج الدراسة للعالمة األجنبية  4.5الشكل رقم )
 باحث. املصدر: من إعداد ال

األجنبية   ابلعالمة  اخلاص  أعاله  النموذج  من  لنا  اخلاصة   (Xiaomi)ويتضح  العالقات  أن  الذكية  للهواتف 
، تفسريية مقبولة إن مل نقل جيدة مما يدعم معنوية هذا النموذج   بفرضيات الدراسة تعترب عالقات معنوية إحصائية ونسب 

املستوى  الدخل نساجل
 التعليمي

 نالس

 الكلمة املنطوقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمتوى الكلمة املنطوقة

 الكلمة املنطوقة السلبية

 الكلمة املنطوقة مصداقية

 الكلمة املنطوقة كثافة

 الكلمة املنطوقة االجيابية

 القيمة املدركة للعالمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوعي ابلعالمة

 الوالء للعالمة

االرتباطات الذهنية 
 للعالمة

 اجلودة املدركة

 الثقة ابلعالمة

 

 الصورة الذهنية املدركة للعالمة
  ِ ِ 

 البعد العاطفي البعد السلوكي البعد املعريف

%59.9 

%30.8 

%42.5 

%27.1 

%25.1 

%25.9 

%46.6 

%15.5 %6.06 %20.6 
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هذه املعنوية تتجلى من خالل نتائج االحندار اخلطي البسيط الذي يبني أن أتثري األبعاد املستقلة للكلمة املنطوقة على 
(، كما ميكننا القول من خالل هذه النسب %59.9قد بلغ ما نسبته )  (Xiaomi)قيمة املدركة للعالمة األجنبية  ال
تؤثر بشكل كبري على ادراك املستهلكني   (Xiaomi)أن بعد مصداقية الكلمة املنطوقة على هواتف العالمة    ثرييةأالـت

، كما تتجلى أيضا معنوية هذا النموذج يف (%46.6بلغت )  لقيمتها مقارنة بباقي األبعاد األخرى وذلك بنسبة أتثري
أن نتائج االحندار املتعدد اهلرمي تبني أتثري األبعاد املعدلة للصورة الذهنية على العالقة بني الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة 

أيضا من خالل النسب التأثريية (، كما ميكننا القول  %30.8حيث بلغت نسبة التعديل )  (Xiaomi)للعالمة األجنبية  
( مما يدل على %20.6ألبعاد املتغري املعدل أن البعد العاطفي يعدل بشكل كبري هذه العالقة وحيسنها بنسبة بلغت )

عند املستهلكني تؤثر على القيمة املدركة هلا عندهم وحتسن من أتثري اللكلمة   (Xiaomi)أن الصورة الذهنية للعالمة  
  .العالمة  مة املنطوقة على قي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حتليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية                                                                                     امس الفصل اخل
 

 

315 

 (Condor) لية: مناقشة النتائج اخلاصة بنموذج الدراسة للعالمة احملثاينالفرع ال

 

 

 

 

 

 خامتة الفصل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (Condor)(: ملخص نتائج اختبار منوذج الدراسة للعالمة احمللية  5.5الشكل رقم )
 . ثلباحاملصدر: من إعداد ا

األجنبية   ابلعالمة  اخلاص  أعاله  النموذج  من  لنا  اخلاصة   (Condor)ويتضح  العالقات  أن  الذكية  للهواتف 
دة مما يدعم معنوية هذا النموذج، بفرضيات الدراسة تعترب عالقات معنوية إحصائية ونسب تفسريية مقبولة إن مل نقل جي

املستوى  الدخل نساجل
 التعليمي

 نالس

 الكلمة املنطوقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمتوى الكلمة املنطوقة

 الكلمة املنطوقة السلبية

 املنطوقةالكلمة مصداقية 

 الكلمة املنطوقةكثافة 

 الكلمة املنطوقة االجيابية

 القيمة املدركة للعالمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوعي ابلعالمة

 الوالء للعالمة

االرتباطات الذهنية 
 للعالمة

 اجلودة املدركة

 الثقة ابلعالمة

 

 الصورة الذهنية املدركة للعالمة
  ِ ِ 

 البعد العاطفي البعد السلوكي املعريفالبعد 

%49.3 

%21.5 

%40.1 

%24.1 

%18.1 

%40.7 

%42.5 

%11.4 %9.0 %23.1 
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هذه املعنوية تتجلى من خالل نتائج االحندار اخلطي البسيط الذي يبني أن أتثري األبعاد املستقلة للكلمة املنطوقة على 
(، كما ميكننا القول من خالل هذه النسب الـتأثريية %49.3قد بلغ ما نسبته )  (Condor)  حمللية القيمة املدركة للعالمة ا

تؤثر بشكل كبري على ادراك املستهلكني لقيمتها   (Condor)أن بعد مصداقية الكلمة املنطوقة على هواتف العالمة  
(، كما تتجلى أيضا معنوية هذا النموذج يف أن نتائج %42.5مقارنة بباقي األبعاد األخرى وذلك بنسبة أتثري بلغت )

االحندار املتعدد اهلرمي تبني أتثري األبعاد املعدلة للصورة الذهنية على العالقة بني الكلمة املنطوقة والقيمة املدركة للعالمة 
(، كما ميكننا القول أيضا من خالل النسب التأثريية ألبعاد %21.5حيث بلغت نسبة التعديل )  (Condor)  ليةاحمل

( مما يدل على أن %23.1عدل بشكل كبري هذه العالقة وحيسنها بنسبة بلغت ) املتغري املعدل أن البعد العاطفي ي
عند املستهلكني تؤثر على القيمة املدركة هلا عندهم وحتسن من أتثري اللكلمة املنطوقة   (Condor)الصورة الذهنية للعالمة  

 . العالمة  على قيمة
احمللية وذلك يف   (Condor)األجنبية وعالمة   (Xiaomi)وبعد اختباران لنموذجي الدراسة احلالية ابلنسبة لعالمة 

، ووفق املعنوية اإلحصائية للعالقات املتضمنة يف هذين النموذجني ميككنا القول أن نتائجهما قطاع اهلواتف الذكية
ة التجارية على تدعم موثوقية منوذج الدراسة املقرتح وميكننا من االعتماد عليه لدراسة أثر الصورة الذهنية املدركة للعالم

 العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها عند املستهلكني اجلزائريني. 

  العالمتني حمل الدراسة.   منوذجي بني  قارنةاملالث:  الفرع الث

تأثريات اخلاصة بفرضيات الدراسة لكل عالمة جتارية الدراسة وتوضيح العالقات وال  فمن خالل عرض منوذج
تعرض يف هذا الفرع سسن،  كية اهلواتف الذ   يف قطاع  (Condor)أو العالمة احمللية    (Xiaomi)ة  سواء العالمة األجنبي
 يسهل املقارنة بينهم، والشكل  ويوضح العالقات بني متغريات الدراسة للعالمتني التجاريتني حىتمنوذج موحد حيتوي  

 ( يوضح ذلك كما يلي:6.5رقم )ال
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 (Xiaomi)عالمة  :            
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 جي العالمتني حمل الدراسة. (: مقارنية بني منوذ6.5الشكل رقم )
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 حمتوى الكلمة املنطوقة

 الكلمة املنطوقة السلبية

 املنطوقةالكلمة مصداقية 

 الكلمة املنطوقةكثافة 

 الكلمة املنطوقة االجيابية

 القيمة املدركة للعالمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوعي ابلعالمة

 الوالء للعالمة

االرتباطات الذهنية 
 للعالمة

 اجلودة املدركة

 الثقة ابلعالمة

 

 الصورة الذهنية املدركة للعالمة

  ِ ِ 

 البعد العاطفي البعد السلوكي املعريفالبعد 
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متغريات الدراسة ابختالف   بني  اثرياتتالـفرق  ل  شارةني ميكننا اال فمن خالل التطرق الختبار منوذج الدراسة للعالمت
الكلمة   أتثري   كان أكرب من  على قيمتها املدركة  أتثري الكلمة املنطوقة عن العالمة األجنبية  العالمتني، حيث نالحظ أن

ئريني هبواتف العالمة زااملستهلكني اجل  مالهتما، حيث ميكن ارجاع هذا  قيمتها املدركةعلى    املنطوقة عن العالمة احمللية
ة يف تقييم لمة املنطوقة بصفة كبري كعتمادهم على الإإىل   إضافةطريقة كبرية،  ونشرهم للمعلومات عنها ب  األجنبية وحبثهم

زائر وابلتايل االعتماد يف اجل  (Xiaomi)عدم وجود وكيل حصري للعالمة األجنبية  ذلك ل   ، كما ميكن إرجاعهواتفها
هواتف العالمة عكس    كلمة املنطوقة أبنواعها املختلفة،ال  على الكلي يف عملية البحث عن املعلومات، تقييمها ونشرها  

 وهو ما  مقارنة ابألجنبيةقليلة نوعا ما    اصة مبنتجاهتااملستهلكني عن املعلومات اخل  ثاحمللية واليت كان حمتواها وطريقة حب 
للعالمة األجنبية واليت كانت أكرب من أتثرياهتا على أبعاد الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة  ثريات  أتعلى  انعكس أيضا  

 القيمة املدركة للعالمة احمللية.

)الصورة الذهنية املدركة للعالمة األجنبية( على العالقة بني الكلمة املنطوقة أما فيما خيص أتثري املتغري املعدل  
ثر أتثريا من أتثري الصورة الذهنية املدركة للعالمة احمللية عنها وقيمتها املدركة عند املستهلك اجلزائري فقط كانت أكرب وأك

 أبعادأتثريات    عكس أيضا على زائري وهو ما إنكة عند املستهلك اجلالكلمة املنطوقة عنها وقيمتها املدر على العالقة بني  
أكثر أتثريا نوعا ما عن أتثريات الصورة الذهنية على العالقة حيث كانت أتثريات أبعاد الصورة الذهنية للعالمة األجنبية  

، حيث ميكن إرجاع هذا للصورة اجلدية للعالمة األجنبية يف قطاع اهلواتف الذكية ة احملليةأبعاد الصورة الذهنية للعالم
اط أيضا لنشلية يف قطاع اهلواتف الذكية، كما ميكن تفسريه  املستهلك اجلزائري عكس الصورة املنخفضة للعالمة احملعند  

و  األجنبية  ابستمرارالعالمة  اجلديد  التجارية يف مواك،  اطالق  والعالمات  املؤسسات  ومقارعة كبار  التطورات  هذا   بة 
 .التطورات  هذه لية اليت قليال ما تواكبعكس العالمة احمل،  القطاع
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 الفصل:   الصة خ
 عشرونفرضيات رئيسية إىل جانب    مس مت عرض مفصل يف هذا الفصل لفرضيات الدراسة احلالية واليت كانت خب

( فرضية فرعية مت اختبارها أبساليب إحصائية خمتلفة تتناسب مع كل فرضية بطرق علمية وذلك ابلنسبة للعالمتني 20)
، حيث يف البداية ارنة بينهمامع تقدمي مق  (Condorمة احمللية  والعال  Xiaomiالتجاريتني حمل الدراسة )العالمة األجنبية  

مت التحليل الوصفي للمتغريات الدميوغرافية ملفردات العينة واليت تبني على إثرها أن معظم مفردات العينة من الذكور بنسبة  
ومن انحية السن ،  (%35.15بنسبة )  264ذكر يف حني كان عدد االانث    487( حيث بلغ عددهم  64.85%)

( %48.20سنة( بنسبة بلغت )  35سنة و  25فإن غالبية العينة املدروسة كانت من فئة الشباب حيث  كان سنها بني ) 
( بني  و  18والفئة  )  25سنة  بنسبة  بنسبة (%24.23سنة(  اجلامعيني  من  الدراسة  عينة  أغلب  حني كان  يف   ،

 دج(.   40000دج و  20000( ومن جانب الدخل فقد كانت الغلبة لشرحية بني )62.32%)
ا على جمموعة من احملكمني هك بعد توزيعلس جودة أداة القياس بطرق واختبارات مناسبة وذليتم بعد ذلك قيا

( على مستوى كل أبعاد املتغريات الثالث مما أكد 0.8واختبارها عن طريق ألفا كرونباخ والذي كان معامالته تفوق )
الرئيسة األوىل القائلة أبنه الفرضية    على وجود صدق وثبات هلا، بعدها مت العمل على اختبار الفرضيات حيث مت قبول 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل على املتغري التابع، مبا يف ذلك وجود أتثري لألبعاد التفسريية للمتغري املستقل 
، أما فيما خيص اختبار جنبية عن احملليةمع تفوق العالمة األ  على التابع واليت اختلفت ابختالف العالمتني حمل الدراسة

قد مت قبوهلا أيضا واليت تنص على وجود أثر معدل للمتغري املعدل على العالقة بني املتغري الفرضية الرئيسية الثانية ف
املستقل والتابع، مبا يف ذلك أيضا وجود أتثري ألبعاد املعدل تفسريية على العالقة واليت ال ختتلف ابختالف العالمتني 

 . مع تفوق للعالمة األجنبية عن احمللية أيضا حمل الدراسة

أثبتت وجود فروقات ابلنسبة ملتغري اجلنس، السن واملستوى التعليمي وعدم وجود أما ابلنسبة للفرضية الثالثة    
ملستوى يف حني مت إجياد فروقات ملتغري السن وا  (Xiaomi)فروقات ابلنسبة ملتغري الدخل وذلك ابلنسبة للعالمة األجنبية  

أثبتت أما الفرضية الرابعة    ،(Condor)وذلك ابلنسبة للعالمة احمللية    التعليمي وعدم وجوده ابلنسبة ملتغري اجلنس والدخل 
لل فروقات ابلنسبة  األجنبية  وجود  للعالمة  األربع ابلنسبة  الدميوغرافية  احمللية   (Xiaomi)متغريات  للعالمة  أما ابلنسبة 

(Condor)   فقد أثبتت وجود الفروقات ابلنسبة ملتغري السن، املستوى التعليمي والدخل يف حني مل تكن هناك فروقات
متغريات الدميوغرافية األربع ابلنسبة للعالمة األجنبية  أثبتت وجود فروقات ابلنسبة لل امسةأما الفرضية اخلملتغري اجلنس، 

(Xiaomi)    أما ابلنسبة للعالمة احمللية(Condor)   فقد أثبتت وجود الفروقات ابلنسبة ملتغري السن، املستوى التعليمي
دون حتيز   واختتمنا هذا الفصل مبناقشة للنتائج من منطور علمي   والدخل يف حني مل تكن هناك فروقات ملتغري اجلنس 

خيدم البحث العلمي وللخروج على إثره مبقرتحات تصب يف صاحل العالمتني بشكل عام ويف صاحل العالمات احمللية 
 ابألخص واليت تريد الدخول يف قطاع اهلواتف الذكية.
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فمع التطورات اهلائلة اليت مست خمتلف ميادين حياة األفراد واملؤسسات من تطورات تكنولوجية، اتصالية وغريها، 
وترية إضافة إىل انفتاح األسواق وتطور التجارة اخلارجية وااللكرتونية يف العامل بشكل عام ويف اجلزائر بشكل خاص مع 

بطيئة بعض الشيء يف هذه األخرية، أدى هذا إىل تشبع األسواق ابملنتجات واشتداد حدة املنافسة يف جل امليادين 
)مثل قطاع اهلواتف    قصرية  هادورة حياة املنتجات فيأين تكون  صوصا القطاعات ذات االستهالك الواسع  خوالقطاعات و 

حيث ،  املستهلكني وتعظيم قيمتها بشىت الطرق  يف أذهانمما زاد ابالهتمام ابلعالمات التجارية وحتسني صورهتا  ،  الذكية(
املؤسسات تعمل على التواصل بعالماهتا التجارية وحتسني صورهتا ابستخدام خمتلف الوسائل االتصالية   األن   أصبحت

التصالية وكثرهتا إال أن تركيز جل العالمات يف إيصال هوية عالماهتا وحماولة حتسني صورهتا ابستخدام نفس الوسائل ا
يبحثون عن  املستهلكني  التقدمي مما جعل  املقدمة وطريقة  املعلومات  لتشابه  املستهلكني وذلك  قلل من أتثريها على 

 . مصادر أخرى تكون ذات مصداقية وأكثر تفصيال وتشويقا لعرض املعلومات
لكني وادراكهم هثري على وعي املستأتعن العالمات التجارية ذات وزن كبري يف الـحيث أصبحت الكلمة املنطوقة  

طفية للعالمات التجارية ومن مث تبنيها، مما يلزم على املؤسسات اليت حتاول الصمود يف هذه للخصائص الوظيفية والعا 
الذكية ابعتباره قطاع ديناميكي ومتسارع يف االبتكار   التنافسية الصعبة خصوصا يف قطاع اهلواتف  أن هتتم الظروف 

د فيها أتثريا على ادراكات املستهلكني إضافة إىل العمل من ابلكلمة املنطوقة والعمل على قياسها ومعرفة أكثر األبعا
خالهلا على حتسني صورهتا وذلك من أجل تعظيم قيمتها وحتقيق أهدافها من استمرارية ومنو )توسع يف األسواق احمللية 

 . والعاملية(
على العالقة بني الكلمة وعلى هذا األساس جاءت الدراسة احلالية للبحث يف كيفية أتثري الصورة الذهنية املدركة  

املنطوقة وقيمتها املدركة يف قطاع اهلواتف الذكية يف اجلزائر الذي يشهد حركة غري مسبوقة يف ما خيص عدد العالمات 
جلزائرين مع املقارنة بني عالمة أجنبية وعالمة عند االكبرية  وأمهيته  اليت تنشط فيه وفيما خيص الكم اهلائل للمعلومات عنه  

عاريف ومفاهيم عديدة إضافة إىل الرتكيز على تث مت التطرق ملوضوع الصورة الذهنية للعالمة من خالل عرض  ، حيحملية
مناذج بنائها وكيفية قياسها كما مت التطرق أيضا ملفاهيم قيمة العالمة وعرض خمتلف وجهات نظر الباحثني هلا مع الرتكيز 

ماذجها وحتديد دقيق ألبعادها تتناسب مع دراستنا احلالية ليتم يف على املفهوم التسويقي هلا أضافة إىل عرض شامل للن
املنطوقة واستعراض أمهيتها الكبرية سواء الكلمة  التطرق ملفاهيم  الثالث  أو للمستهلك مع للمؤسسة    ابلنسبة  الفصل 

أما الفصل الرابع مت عمل الدراسة امليدانية األولية واختيار قطاع  عرض أهم مناذح قياسها وأبعادها اليت تتشكل منها،  
الدراسة والعالمتني اليت سيتم اجراء وتطبيق منوذج الدراسة املقرتح عليهما مع عرض تقدمي هلذين العالمتني، أما الفصل 

 الفرضيات وحتليل النتائج.اخلامس فكان الختبار  
وفيما يلي سنستعرض أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة لنتبعها جبملة من االقرتاحات اليت ارتئينا أن 

 نقدمها، لنختتم بعد ذلك أبفاق الدراسة. 
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 أوال: نتائج الدراسة 
 توصلت الدراسة احلالية للنتائج التالية: 

على حمتوى الكلمة املنطوقة عن هواتف العالمة   (Xiaomi)هواتف العالمة األجنبية    تفوق حمتوى الكلمة املنطوقة عن .1
من قبل املستهلكني اجلزائريني، حيث أهنم يهتمون هبواتف العالمة ألجنبية أكثر من احمللية من حيث   (Condor)احمللية  

مناقشاهتم عن اجلودة واألداء، ابإلضافة إىل اهتمامهم ابملعروض السلعي من هواتف مبحتلف األشكال واملميزات للعالمة 
أ النتائج  احمللية، كما أظهرت  للعالمة  منه  فيماألجنبية أكرب  املستهلكني يضا  املنطوقة أن  الكلمة  ا خيص بعد حمتوى 

اجلزائريني مييلون لنشر خرباهتم وجتارهبم مع العالمة األجنبية أيضا أكرب من نشرهم خلرباهتم مع هواتف العالمة احمللية سواء 
التجارة ومواقع  االجتماعي  التواصل  منصات  أو عرب  التقليدية  البيئة  يف  واألصدقاء  البيئة   لألقرابء  والعاملية يف  احمللية 

العالمة األجنبية على املستوى العاملي عامة وعلى املستوى   أحدثتهاااللكرتونية، وهذا ما ميكن تفسريه ابلضجة اليت  
احمللي خاصة بتقدمي تشكيلة منتجات ذات جودة وأداء عايل وأبسعار مغرية ومناسبة ألصحاب الدخل املتوسط مما 

عكس العالمة احمللية واليت تعاين بعض الشيء يف قطاع اهلواتف ائريني يتوجهون لتجريب منتجاهتا  جعل املستهلكني اجلز 
، كما تعكس نتائج هذا الذكية من تباطئ وعدم مواكبة التطورات يف هذا القطاع رغم أنه جذاب وحيقق أرابح عالية

وجود كم هائل للرسائل عن هذه العالمة وجودهتا   البعد أيضا يف أن العالمة األجنبية تتوفر فيها بعدي احملتوى من خالل
 عكس العالمة احمللية اليت مل تتوافر فيها بعدي الكم اهلائل للرسائل وجودة املعلومات. 

كما جيدر اإلشارة إىل ان نتائج الدراسة أيضا أثبتت أن املستهلكيني اجلزائريني يهتمون وينقلون املعلومات واالراء 
ني يف البيئة االلكرتونية أكرب منها يف البيئة التقليدية وميكن ارجاع هذا ملميزات منصات التواصل  عن العالمتني التجاريت

 االجتماعي واملواقع التجارة يف ترك اجملال للمستهلكيني بعمليات التقييم والتعليقات براحة ودون أي عوائق؛

الدراسة أن الكلمة املنطوقة عن العالمتني التجاريتني سواء  .فيما خيص بعد مصداقية الكلمة املنطوقة فقد أثبتت نتائج  2
هلا مصداقية عالية عند املستهلكيني اجلزائريني، مما يعكس ثقتهم يف املعلومات   (Condor)  أو احمللية  (Xiaomi)  األجنبية

لى أدائها ومن مث غري املنحازة والتجارب الشخصية للمستهلكيني االخرين مع تلك العالمة التجارية للحكم عليها وع 
، عكس املعلومات والتجارب املقدمة ابئعي اهلواتف الذكية التابعيني للعالمة سواء للعالمة األجنبية تقييمها بشكل كلي

كثريا، وهو ما يؤكد قوة الكلمة املنطوقة واليت تستمد من مصداقيتها ابعتبارها خارجة عن   فيها  أو احمللية حيث ال يثقون
منحازة وغري مظللة، وهو ما يؤكد أيضا أتثريها على القرارات الشرائية للمستهلكني وتبين العالمات   نطاق املؤسسة وغري

ابلنسبة ،اليت أثبتت أن الكلمة املنطوقة لديها مصداقية عالية  2015عام    Parganas)ا يتوافق مع دراسة )ممالتجارية  
 ؛ عندهم  الوسائل االتصالية للمؤسسة   للمستهلكني أكرب من مصداقية
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ما أثبتته نتائج حمتوى الكلمة املنطوقة حيث أن الزخم   .ابلنسبة لبعد كثافة الكلمة املنطوقة فقد أثبتت نتائج الدراسة3
  ، فالستهلكني اجلزائريني (Condor)أكرب منه عن هواتف العالمة احمللية    (Xiaomi)املعلومايت عن هواتف العالمة األجنبية  

ابهتمامهم هبواتف العالمة األجنبية ومشاركة جتارهبم وخرباهتم مع االخرين بطريقة متكررة ويف بيئات حمتلفة )بيئة تقليدية 
كثرة التكلم   يرفع من مستوى كثافة الكلمة عن هذه العالمة التجارية خصوصا يف البيئة االلكرتونية مما جيعلوالكرتونية(  

نصات التواصل ملوغاريتم  )حسب    (Tendance)ستوى ظهورها للمستهلكني االخرين  عنها والتعليق هبا يزيد من م
البحث عن منتجاهتا  احمللية واليت يكون  للعالمة  الذكية  اهلواتف  العالمة، عكس  أهداف  االجتماعي( وهو ما خيدم 
الظهور  اندرة  جيعلها  مما  االلكرتونية  البيئة  أو  التقليدية  البيئة  يف  سواء  ضئيلة  تكرار  بدرجة  عنها  املعلومات  وتبادل 

، وحسب ما هو متعارف فوجود عالقة قوية بني املرسل نصات التواصل االجتماعي ويؤثر على كثافتهاللمستخدمي م
واملستقبل )عالقة قرابة أو صداقة مثال( تزيد من كمية املعلومات املتداولة ومن مث زايدة كثافة الكلمة إال أن الدراسات 

صة يف البيئة االلكرتونية( هلا أمهية كبري يف الـتأثري على كثافة أثبتت أيضا أن العالقات الضعيفة بني املرسل واملستقبل )خا 
الكلمة عنها   2004  عام واخرون    (Godes)الكلمة كدراسة   تريد زايدة حمتوى  اليت  التجارية  العالمات  وعليه على 

 وكثافتها االهتمام ابلنوعني من العالقات بني املرسل واملستقبل؛

جيابية فقد أثبتت نتائج الدراسة أن املستهلكني اجلزائريني يقومون بنشر املعلومات .أما ابلنسبة للكلمة املنطوقة اإل 4
إضافة إىل مشاركة جتارهبم اإلجيابية وبشكل متكرر مع منتجاهتا،   (Xiaomi)واالراء اإلجيابية عن هواتف العالمة األجنبية  

ها إال أهنم ال يشعرون ابلتفاخر ابمتالك هواتفها، تقدمي توصيات ابلتعامل مع هذه العالمة وجتربة هواتفكما يعملون على  
ن يركزون على اخلصائص يذ لموجهة ألصحاب الدخل املتوسط ال  (Xiaomi)رمبا يرجع ذلك ألن هواتف العالمة األجنبية  

االخرين عن هواتف ل اإلجيايب مع  صيف حني أهنم ال يقومون ابلتواالوظيفية والعاطفية دون احلاجة للوظائف التفاخرية،  
العالمة احمللية، كما أهنم ال يتفاخرون أبدا امتالك هواتفها أو ابلتعامل معها، حيث تعترب هذه النقطة من أكرب التحدايت 

 لية من أجل حتسني متوقعها يف السوق وتطورها يف قطاع اهلواتف الذكية؛اليت تواجه العالمة احمل

 (Condor)ملستهلكني اجلزائريني ينشرون كل ماهو سليب عن هواتف العالمة احمللية  .فيما أثبتت نتائج الدراسة أيضا أن ا5
نسبة كبرية على منصات التواصل االجتماعي من بوبدون أي عائق لألصدقاء واالقارب يف البيئة التقليدية وبتكرار و 

مشاركتهم مضح  (Partager)  خالل  إكلفيديوهات  إضافة  العالمة  هواتف  عن  واستهزائية  السلبية ة  التعليقات  ىل 
والساخرة، يف حني كان نشرهم للمعلومات السلبية عن هواتف العالمة األجنبية ضئيل سواء يف البيئة التقليدية أو البئية 
االلكرتونية على منصات التواصل االجتماعي أو على مواقع التجارة ومواقع املؤسسة، كما تعترب هذه النقطة أيضا من 

 ؛ ة احمللية ملعاجلتها وحتسني كل ما يتداول عنها للنهوض بعالمتها يف هذا القطاعأكرب حتدايت العالم
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.أما فيما خيص متغري الكلمة النطوقة ككل أببعاده اخلمسة جمتمعة فقد تفوق هذا املتغري للعالمة األجنبية على الكلمة 6
ة املنطوقة، مما يدل على أن املعلومات، اآلراء، املنطوقة عن العالمة احمللية، وهو ما أكدته نتائج كل بعد من أبعاد الكلم

سواء عرب البيئة التقليدية بني األصدقاء   (Xiaomi)اخلربات، التجارب ومناقشة كل ما يتعلق هبواتف العالمة األجنبية  
العالمة احمللية   البئية االلكرتونية كانت أكرب منها عن هواتف  وهذا ما يبني أن   (Condor)األقارب واجلريان أو عرب 

الـ املنطوقة يف  الكلمة  أمهية  مدى  تدرك  األجنبية  قبل تأالعالمة  من  التجارية  العالمات  تبين  وعلى  القرارات  على  ثري 
، حيث تبنت هذه االسرتاتيجية االتصالية الفعالة وذات املستهلكني بصفة عامة واملستهلكيني اجلزائريني بصفة خاصة

لأل  للدخول  القليلة  تركيزها على سياسة  التكاليف  موازنة مع  االفريقية  العاملية وخاصة  أهنا (جودة/سعر)سواق  ، كما 
توجيهها بطريقة إجيابية حنوها من خالل فتح لالستفادة من هذه الوسيلة االتصالية اجملانية وحماولة تطويرها و عملت  

التواصل االجتماعي   االجابة على كل تساؤالت   ومن خالل  (Xiaomi Algerie)صفحات رمسية هلا عرب منصات 
مواقعها  عرب  السلبية  التعليقات  أتثريات  من  التقليل  وحماولة  اإلجيابية  التعليقات  بتدعيم  سواء  املستهلكني  وتعليقات 

واليت ميكن   (Condor)االلكرتونية أو عرب حمالهتا االلكرتونية عرب مواقع التجارة االلكرتونية العاملية، عكس العالمة احمللية  
ارها أهنا مل تدرك بعد بطريقة جيدة أمهية الكلمة املنطوقة ابلنسبة هلا وابلنسبة لتأثريها على املستهلكني، رغم نشاطها اعتب

 عرب منصات التواصل االجتماعي وحماوالهتا الضئيلة يف جتفيز اجلمهور على تداول عالماهتا بطريقة إجيابية؛

يف   (Condor)فقد كان أكرب من وعيهم للعالمة احمللية    (Xiaomi)ية  .أما ابلنسبة لوعي املستهلكني للعالمة األجنب7
الذكية اهلواتف  األجنبية ومييزون جيدا قطاع  العالمة  منتجات  يعرفون بشكل جيد تشكيلة  اجلزائريني  فاملستهلكيني   ،

، ئية اندرا ما يكون األولخصائصها ومواصفاهتا الوظيفية عن ابقي املنافسني، إال أن تذكرها هي األوىل عند قراراهتم الشرا
مما يدل على أن العالمة جنحت حلد بعيد يف حتقيق البعد األول للوعي املتمثل يف بعد التذكر )تذكر منتجاهتا ومميزات 
وخصائصهم( إال أهنا فشلت يف حتقيق البعد الثاين املتمثل يف سرعة االستدعاء عند القرارات الشرائية وهو ما عليها أن 

لعالمتها  وعي  حتقيق  أجل  من  عليه  احمللية   تعمل  للعالمة  اجلزائريني  املستهلكيني  وعي  مثايل، يف حني كان  بشكل 
(Condor)   ضعيف وال يليق حبجم املؤسسة ويف سوق حملي أيضا فرغم اترخيها الكبري يف قطاع االلكرتونيات إال أن

ن هواتفها واخلصائص وعي املستهلك هلا يف قطاع اهلواتف الذكية ضعيف مما يدل على فشلها يف جعل املستهلكني يتذكرو 
 ؛ املتعلقة هبم أو ابستدعائها وحتسني ترتيبها يف البدائل عند القرارات الشرائية هلم

إىل ضعيفة   (Xiaomi)أما فيما خيص بعد االرتباطات الذهنية للعالمة فقد كانت متوسطة ابلنسبة للعالمة األجنبية    .8
احمللية   الدراسة  (Condor)للعالمة  نتائج  أثبتت  فقد  عند ،  متوسطة  األجنبية كانت  للعالمة  الذهنية  االرتباطات  أن 

املستهلكني اجلزائريني، فهي ال تتوافق بشكل كبري مع شخصيتهم )رغم توافقها مع قدراهتم الشرائية( إال أن من انحية 
يؤكد نتيجة عدم قليلة يف ختيلها مما  أهنا كانت  حتقيق الذات والتفاخر ال حتقق مبتغاهم، كما أهنم جبدون صعوبة ولو  

املستهلكني  عند  الذهنية ضعيفة  فارتباطاهتا  احمللية  العالمة  فيما خيص  أما  الشرائية،  القرارات  عند  استدعائها  سرعة 
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( واليت أثبتت أن االرتباطات 2019اجلزائريني يف قطاع اهلواتف الذكية وهو ما يتوافق تقريبا مع نتائج دراسة )مهادي،  
يف قطاع االلكرتونيات متوسط، وعليه على املؤسسات أن تعمل على خلق وبناء   (Condor)  الذهنية للعالمة احمللية

ارتباطات ذهنية لعالماهتا يف أذهان املستهلكني ابالعتماد على حتسني صورة العالمة واالستفادة من الكلمة املنطوقة 
جات اهلواتف الذكية يعتمد يف شرائها اإلجيابية عنها وحتسني السلبية إضافة إىل خلق روابط عاطفية خصوصا أن منت

 ؛ على املميزات واملواصفات العاطفية مناصفة مع املميزات الوظيفية

على إدراكهم جلودة العالمة  (Xiaomi). يف حني تفوق ادراك املستهلكني اجلزائريني جلودة العالمة التجارية األجنبية  9
املستهلكيني اجلزائريني هواتف العالمة األجنبية ذات جودة وحتقق ماهو ، فحسب نتائج الدراسة يعترب  (Condor)احمللية  

، يف حني يرون أن هواتف العالمة احمللية ال تتميز ابجلودة وال تؤدي مطلوب منها إضافة إىل أنه ميكن االعتماد عليها
، وعليه على املؤسسة احمللية وظائفها بصورة جيدة كما أهنم يرون أن هواتف هذه العالمة أيضا ال ميكن االعتماد عليها

 إضافة إىل االهتمام ابملؤثرات اليت تؤثر على ادراك   احلاصلة يف هذا القطاع   االهتمام جبودة منتجاهتا ومواكبة التطورات 
 جلودهتا كتحسني صورهتا مثال؛   املستهلكني

اجلزائريني يثقون ابلعالمة األجنبية   أما ابلنسبة للثقة ابلعالمة التجارية فقد أثبتت نتائج الدراسة أن املستهلكني  .10
(Xiaomi)   يف قطاع اهلواتف الذكية عكس العالمة احمللية(Condor)   واليت ال يثقون يف هواتفها الذكية، حيث يعتربون

هواتف العالمة األجنبية أبن هلا وزن يف قطاع اهلواتف الذكية وتشعرهم ابألمان عند التعامل معها، عكس هواتف العالمة 
حتقق ما هو مطلوب منها وابلتايل فشلها يف حتقيق   ال  ال يشعر املستهلكون ابألمان عند التعامل معها وأبهنالية اليت  احمل

دى االعتمادية على منتجاهتا واألمان عند التعامل معها عكس العالمة األجنبية واليت م أبعاد الثقة األساسية املتمثلة يف  
اجلزائريني يف فرتة زمنية وجيزة من اقتحامها للسوق اجلزائري وبدون وكيل حصري وهو ما حيسب كسبت ثقة املستهلكني  

 ؛ لقوة عالمتها والعمل الكبري للمسؤولني والقائمني على هذه املؤسسة

الء أما فيما خيص بعد الوالء للعالمتني التجاريتني فقد أثبتت نتائج الدراسة أن املستهلكيني اجلزائريني لديهم و   . 11
، مما يدل على أن ضعيف  (Condor)يف حني أن والئهم للعالمة احمللية    (Xiaomi)متوسط هلواتف العالمة األجنبية  

حتقيق الوالء يف هذا القطاع ليس ابألمر اهلني وذلك لكثرة العالمات واشتداد املنافسة بني العالمات ابطالق منتجات 
وما يؤكد ذلك نتائج دراسة هذا البعد فاملستهلكيني اجلزائريني ثبت أن   جديدة ومبواصفات متطورة بفرتات زمنية قصرية، 

اختيارهم هلذين  عدم  األجنبية، ابإلضافة إىل  أو  احمللية  للعالمات  املنتجات سواء  هذه  اجتاه  لديهم حساسية سعرية 
حيث يسمى هذا   (Xiaomi)العالمتني لو كان سعرمها أعلى من املنافسني رغم شعورهم ابلرضى عن العالمة األجنبية  

ثقافة  من  الوالء  على  تؤثر  اليت  ابملؤثرات  هتتم  أن  عليها  يلزم  مما  األجنبية  العالمة  اجتاه  للمستهلكني  الزائف  ابلوالء 
سيسهم ابلشعور ابألمن والثقة مما يزيد من حتاملستهلكني ومطابقة العالمة لشخصيتهم، حتسني جودة العالقة معهم و 
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مع أن األمر أصعب وأعقد  (Condor)الوالء احلقيقي، ونفس الشيء ابلنسبة للعالمة احمللية  تطور والئهم للوصول إىل
هنا ألننا أمام املرحلة األوىل وهي عدم الوالء، فعلى مديري العالمة الرتكيز على خلق الوالء مرحلة مبرحلة وتطويره من 

ابلتعريف مبنتجات وخصائصها للعب على اجلانب العاطفي والذي يعترب أمر جد مهم يف هذا القطاع   ية املعرفاملرحلة  
( حيث 2016( ودراسة حاج نعاس )2019، وهو ما يتفق مع دراسة مهادي )للوصول إىل الوالء االرادي واحلقيقي

هلذه العالمة يف قطاع االلكرتونيات وأن أكدت نتائج دراستهما أن املستهلكني اجلزائريني ال يتسمون ابلوالء احلقيقي  
ال تزال يف مراحل أولية يف عملية تطوير والئها، فهي ال تزال يف بداية مرحلة التعريف وبناء   (Condor)العالمة احمللية  

 ؛لعالمتها واالرادي  املنافع الوظيفية ومل تصل بعد للعب على املنافع العاطفية وحتقيق الوالء احلقيقي 

ا خيص متغري القيمة املدركة ككل أببعاده اخلمس اجملتمعة فأكدت نتائج الدراسة أن القيمة املدركة للعالمة أما فيم.12
 (Condor)يف قطاع اهلواتف الذكية عند املستهلكيني اجلزائريني أكرب من القيمة املدركة للعالمة احمللية    (Xiaomi)األجنبية  
أقدمية العالمة احمللية يف السوق اجلزائري إال أن منافستها الصينية أثبتت وهو ما بينته نتائج كل بعد، فرغم   عندهم،

مكاهنا وقوهتا يف السوق أبداء، جودة وأسعارها املناسبة ويف أذهان املستهلكني من خالل حتقيق متوقع مميز وقيمة مدركة 
 عالية؛ 

كانت أحسن عند املستهلكني   (Xiaomi).أما فيما يتعلق ابلبعد املعريف للصورة الذهنية املدركة للعالمة األجنبية  13
وذلك ألن املستهلكني مييزون خصائص العالمة األجنبية أكرب من متييزهم خلصائص   (Condor)مقارنة مع العالمة احمللية  

مناسبة مقارنة ابملنافسني وذلك ألن منتجاهتما تناسب   ون أسعار العالمتنيأن بعترب منتجات العالمة احمللية إضافة إىل  
كما أن شخصيتهما كانت ضعيفة وال تتوافق مع املستهلكني وهو ما يعترب أيضا حتدي كبري للعالمتني   قدراهتما الشرائية

لفائدة على العالمة ككل بربح الهتمام ابلشخصية العالمة وحماولة مطابقتها خلصائص والسمات البشرية والذي يعود ابل
 والئهم وجعلهم سفراء هلا والرتويج هلا بطريقة جمانية ابلكلمة املنطوقة؛

أحسن من البعد  (Xiaomi)البعد العاطفي للصورة الذهنية للعالمة األجنبية  أن . كما أثبتت نتائج الدراسة أيضا 14  
حيث عند مساع اسم العالمة األجنبية ينتاب املستهلكيني شعور   (Condor)العاطفي للصورة الذهنية للعالمة احمللية  

إجيايب وحيوي حنوها كما أهنم عند سؤاهلم عن اهلواتف الذكية غالبا ما يتذكروهنا يف املراتب األوىل وهو ما يؤكد نتائج 
عالمة فيما سبق، عكس العالمة احمللية اليت ال ينتاهبم أي شعور اجيايب اجتاها كما ال يتذكروهنا بعد سرعة التذكر والوعي لل 

عند سؤاهلم حول قطاع اهلواتف الذكية وهو أيضا ما يتوافق مع نتائج بعد سرعة الذكر للبعد الوعي فيما سبق، إال أن 
للحصول على هواتف العالمتني وهو ما يؤكد النتائج املستهلكيني اجلزائريني ليسوا على استعداد لدفع أسعار عالية  

، ويعترب هذا البعد السابقة ابعتبار أن أغلبية املستهلكيني اجلزائريني لديهم حساسية سعرية اجتاه منتجات اهلواتف الذكية
يعتمد على   أيضا من أكرب التحدايت اليت تواجه العالمتني خصوصا العالمة احمللية ابعتبار أن قطاع اهلواتف الذكية
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قريبا بنفس األمهية نتيجة تشبع األسواق ابملنتجات املتشاهبة واخلصائص الوظيفية القريبة ت املواصفات العاطفية والوظيفية  
 من بعضها؛ 

 (Xiaomi)أما فيما خيص البعد السلوكي للصورة الذهنية فقد أثبتت نتائج الدراسة تفوق هذا البعد للعالمة األجنبية    . 15
يف قطاع   (Xiaomi)حيث أن املستهلكني اجلزائرين يدافعون عن جودة العالمة األجنبية    (Condor)ة احمللية  على العالم

اهلواتف الذكية كما يوصون االخرين ابقتناء هواتفها كما أهنم يعتربون أن اهلواتف الذكية هلذه العالمة ال ختيب أملهم، 
ضة وسالبة لكل العبارات فاملستهلكني اجلزائرين ال يدافعون عن منخف  (Condor)يف حني كانت نتائج العالمة احمللية  

جودة هواتفها الذكية كما ال يوصون االخرين بشرائها، كما يعتربون أن هواتفها ختيب أماهلم، وهو ما يتوافق مع نتائج 
لكني اجلزائريني اندرا  ( واليت أثبتت أن املسته2016أبعاد الكلمة املنطوقة فيما سبق كما يتوافق مع دراسة حاج نعاس )

 وذلك يف قطاع االلكرتونيات؛  (Condor)ما يوصون ابلتعامل مع منتجات العالمة  

يف أذهان   (Xiaomi). أما فيما خيص متغري الصورة الذهنية ككل أببعادها جمتمعة فقد كانت صورة العالمة األجنبية  16
وهو ما ترتجم يف نتائج دراسة كل  يف قطاع اهلواتف الذكية   (Condor)املستهلكني اجلزائريني أحسن من صورة العالمة  

بعد، فعلى الرغم من أن العالمة األجنبية تعترب جديدة نوعا ما يف السوق اجلزائري إال أهنا استطاعت أن تفرض نفسها 
يف املبيعات   ثانية علىف الذكية يف السوق احمللي والعاملي وهو ما يربز احتالهلا للمرتبة البني كبار العالمات يف قطاع اهلوات

مليون هاتف ذكي وراء العمالق   53.1بعدد مبيعات امجايل بلغ    2021لربع الثاين من عام  على املستوى العاملي ل
، كما يرشح العالمة الصينية (IDC.com)مليون هاتف ذكي حسب تقرير املوقع العاملي    59بـ    (Samsung)الكوري  

الفتكاك املرتبة األوىل يف غضون الربع الثالث من هذا العام، حيث تفوقت العالمة الصينية على العديد من العالمات 
 (Huawie)والعالمتني    (Apple)القوية يف عدد املبيعات واليت هلا صيت ووزن يف هذا القطاع أمثال العمالق األمريكي  

يف   احتلت املرتبة األوىل يف اهلواتف الذكية اليت مت شحنها وشرائها عرب االنرتنت  (Xiaomi)ا أن العالمة  ، كم(Oppo)و
( على التوايل يف حني كانت %18( و)%22بنسب )  (Samsung)والعالمة    (Oppo)لتليها العالمة    %28بـ    اجلزائر

ال%6رابعا بنسبة )  (Condor)العالمة احمللية   يت صرحت هبا الصفحة الرمسية املوثقة للعالمة ( حسب االحصائيات 
 . اليت توصلت إليها دراستنا هذه، مما يؤكد النتائج السابقة  (Xiaomi Algeria) (Facebook)األجنبية يف 

والكلمة كما خلصت أيضا نتائج الدراسة احلالية أن أبعاد الكلمة املنطوقة املتمثلة يف )احملتوى، املصداقية، الكثافة  .  17
بعد الكلمة املنطوقة السلبية   أتثري   على القيمة املدركة للعالمتني، يف حني كان  وقوي  مباشر،  اإلجيابية( هلا أتثري موجب

أتثري سالب، مباشر وضعيف بعض الشيء، يف حني كان أتثري البعد   (Xiaomi)ة املدركة للعالمة األجنبية  على قيم
 (Goyette)عند املستهلكني اجلزائريني وهو ما يتوافق مع دراسة    (Condor)احمللية  السليب كبري وقوي على قيمة العالمة  

كما تؤكد هذه ثري على القرارات الشرائية وعلى العالمات التجارية،  تأواليت أثبتت أمهية هذه األبعاد يف ال  2010عام  
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مثل ما أمهية االنصاالت التسويقية للمؤسسة  النتائج األمهية الكبرية للكلمة املنطوقة على قيمة العالمة التجارية بنفس  
غري إن مل نقل أكثر أمهية يف بعض القطاعات واملنتجات واليت تعتمد على معلومات  ،  2012عام    (Kotler)  أكد عليه

اختالف ، كما بينت أيضا نتائج الدراسة  منحازة وصادقة الختاذ القرارات الشرائية كما هو احلال يف قطاع اهلواتف الذكية
 يف التأثريات بني أبعاد الكلمة املنطوقة على القيمة املدركة للعالمة التجارية ابختالف العالمتني؛

يؤكد أن الكلمة  ا ممثري على قيمة العالمني تأ. وقد جاء بعد مصداقية الكلمة املنطوقة يف املرتبة األوىل من حيث الـ18
 2005واخرون عام    (Balter)يتها وهو ما يتوافق ما توصلت إليه دراسة  املنطوقة تستمد قوهتا وقوة أتثرياهتا من مصداق

ويف املرتبة  الثانية من انحية نسبة التأثري على القيمة املدركة جاء بعد احملتوى من ،  2014واخرون عام    (Kim)ودراسة  
ن املناسب( وأبدق التفاصيل، خالل مدى توافر املعلومات املتنوعة عن هواتف العالمتني ومدى جودهتا )يف الوقت واملكا

يف حني جاء بعد الكلمة املنطوقة السلبية   (Xiaomi)يف حني كانت املرتبة الثالثة لبعد الكثافة ابلنسبة للعالمة األجنبية  
الـ  (Condor)ابلنسبة للعالمة احمللية   السلبية عن تأوهو ما جيعلها يف مرحلة اخلطر من خالل  الكبري للمعلومات  ثري 

هواتفها يف حتقيق أهدافها يف هذا القطاع وممكن حىت التأثري على العالمة التجارية ككل يف القطاعات األخرى، يف 
حني جاء بعد الكلمة املنطوقة اإلجيابية رابعا وبعد السلب خامسا ابلنسبة للعالمة األجنبية يف حني جاء بعد االجياب 

 ؛ 2015عام    (Parganas)وهو ما يتوافق مع دراسة    ة التأثري كرابع يف الرتتيب والكثافة خامسا من حيث نسب

  العالقةتؤثر على    كما أثبتت أيضا نتائج الدراسة أن الصورة الذهنية للعالمتني التجاريتني عند املستهلكني اجلزائريني.  19
، مما يدل 2020اخرون عام و   (Chikita)وهو ما يتوافق مع دراسة    ايب بشكل إجيقيمة العالمتني  و الكلمة املنطوقة بني  

ستوى املعلى أن العالمة اليت متتلك صورة ذهنية جيدة يف أذهان املستهلكني ستزيد من قيمة العالمة عندهم وتزيد من  
السلبية عن تلك  الكلمة  التقليل من  الذهنية اجليدة للعالمة على  املنطوقة كما تعمل أيضا الصورة  للكلمة  االتصايل 

مهية الصورة هنا يف تدعيم كل ماهو إجيايب عن العالمة والدفاع عن االشاعات واملعلومات السلبية العالمة، وعليه تظهر أ
هلا، كما أثبتت النتائج اختالف يف نسبة أتثري أبعاد الصورة على حتسني عالقة الكلمة والقيمة املدركة للعالمة، حيث 

ن املستهلكني يف قطاع اهلواتف الذكية أب   وصلنا إليه سابقات د ما  يؤك   جاء يف املرتبة األوىل البعد العاطفي للعالمتني وهذا
 (Sun)وهو ما يتوافق مع دراسة    واصفات العاطفية للعالمة مناصفة مع املواصفات الوظيفية للمننتجكثريا ابمل  ون يتأثر 

لصورة الذهنية يؤثر على قرارات املستهلكني  حيث توصلت دراستهم لنتيجة أن اجلانب العاطفي  2019واخرون عام 
حقيق صورة إجيابية توعليه على العالمتني االنتباه هلذا البعد وحماولة اللعب عليه ل  الصينيني يف اختياراهتم هلواتف الذكية  

 ومن مث حقيق الوالء وتعظيم قيمة العالمة؛   هلا يف أذهاهنم

احلالية  20 الدراسة  أوجدت  داللة  .  )فروقا ذات  معنوية  عند مستوى  تعزى 0.05إحصائية  املنطوقة  الكلمة  بني   )
للمتغريات الدميوغرافية ابلنسبة للعالمتني التجاريتني حمل الدراسة، حيث أظهرت النتائج وجود فروقات إحصائية للكلمة 
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أيضا بعدم وجود   بداللة متغري اجلنس يف حني أظهرت نتائج الدراسة (Xiaomi)املنطوقة عن هواتف العالمة األجنبية 
، حيث ميكن ارجاع هذا إىل أن بداللة متغري اجلنس  (Condor)الفروقات يف الكلمة املنطوقة عن هواتف العالمة احمللية  

العالمة األجنبية جديدة نوعا ما يف السوق مما جيعل الذكور يهتمون هبا حلبهم لتجريب اجلديد والفضول عكس االانث، 
جات هواتفها الذكية وتعدد خصائصها مما جيعل الذكور يهتمون هبا ويدققون يف تفاصيلها تعدد تشكيلة منتإضافة إىل 

االانث اهتمام ،  عكس  على  يدل  مما  اجلنس  بداللة  للكلمة  فروقات إحصائية  توجد  فال  احمللية  للعالمة  أما ابلنسبة 
 اجلنسني للمعلومات وكل ما هو متداول عن العالمة احمللية، 

أظهرت نتائج الدراسة أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اتصاالت الكلمة املنطوقة للعالمتني يف حني  .  21
(، وميكن ارجاع ذلك ابعتبار عن االهتمام 0.05التجاريتني حمل الدراسة بداللة متغري السن عند مستوى معنوية )

واألداء خيص بنسبة كثرية فئة الشباب كما أن ابهلواتف الذكية وكل ما يتعلق عنها من معلومات عن األسعار اجلودة  
رغباهتم وحاجاهتم يف ها السن تدفعهم لتبديل األجهزة يف فرتات زمينة قصرية وذلك للتطورات الكثرية هلذه املنتجات 

م كما تدفعهم رغباهتم أيضا يف اقتناء املنتجات الكمالية والتفاخرية من حيث أدائها وعالماهتا، إضافة إىل أن قراراهت
الشرائية وتبنيهم للعالمات التجارية يغلب عليه الطابع العاطفي وهو ما يساهم يف أتثرهم ابلكلمة املنطوقة، عكس مثال 

 ؛ فئة كبار السن اليت غالبا ما تكون قراراهتا رشيدة

قة حيث ميكن أما ابلنسبة ملتغري املستوى التعليمي فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات بني اللكلمة املنطو .  22
املتعلمة واملثقفة  الفئة  اهتمام  استخدامها مما جيعل  التعقيد يف  ببعض  تتسم  الذكية واليت  اهلواتف  ارجاع ذلك لطبيعة 
ملعلومات املتعلقة هبا أكرب من الفئة غري املتعلمية أو اليت هلا مستوى تعليمي حمدود، كما أن ذوي املستوى التعليمي 

فزين يف نشر ومشاركة جتارهبم واالهتمام ابملعلومات وذلك لعدم حتكمهم الكبري يف هذه احملدود ال يبادرون وغري حم
 ؛ التكنولوجيا

أما ابلنسبة ملتغري الدخل فقد توصلت الدراسة لعدم وجود فروقات بني الكلمة املنطوقة للعالمتني التجاريتني حمل  .23
للمعلومات وتبادلون خرباهتم الدراسة، مما يدل على أن املستهلكيني اجلزائريني وابختال  ف دخلهم يهتمون، ينشرون 

وجتارهبم مع األصدقاء واألقارب يف البيئة التقليدية أو مع الغرابء يف البيئة االلكرتونية، حيث أن مستوى دخلهم ال مينعهم 
ألسعار هواتف من االطالع على كل ما هو جديد وتقييم هلذه املنتجات وابداء أرائهم عنها، كما ميكن ارجاع ذلك  

العالمتني واليت تعترب مناسبة للقدرة الشرائية للمستهلك اجلزائري مما جيعله يهتم هبا وبكل ما هو جديد عنها ابعتبارها 
 ؛ تدخل ضمن بدائله املتاحة واملفضلة

24( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروقا  احلالية  الدراسة  أوجدت  الدراك (،  0.05.  فروقات  وجود 
بداللة متغري اجلنس، يف حني أظهرت أيضا عدم وجود   (Xiaomi)العالمة األجنبية  وصورة  قيمة  ل  نيستهلكني اجلزائريامل
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بداللة متغري اجلنس، وهو ما يدل على العالمة األجنبية   (Condor)الدراك املستهلكني اجلزائريني للعالمة احمللية    اتفروق
ألن العالمة األجنبية ال هذا تفسري  كني االانث والذكور وميكن بنفس الطريقة بني املستهل وصورهتا ال يتم ادراك قيمتها

متتلك موزع حصري هلا يف اجلزائر أي أن وعيها بني أفراد املستهلكني اجلزائريني ليس بنفس الطريقة إال للمستهلكني 
رتونية من خالل انضمامهم الذين بقومون ابلبحث عنها ومهتمني ابهلواتف الذكية سواء عرب البيئة التقليدية أو البيئة االلك

للمجمعات االلكرتونية للهواتف ومشاهدة املؤثرين عرب املنصات وغالبا ما تكون هذه الفئة من الذكور عكس االانث، 
واليت ال يوجد فروقات بداللة متغري اجلنس حيث ميكن ارجاع هذا   (Condor)كما بينت النتائج أيضا للعالمة احمللية  

لنشاط املؤسسة الكبري يف السوق ويف جماالت عديدة إضافة إىل أهنا أهم عالمة حملية يف السوق اجلزائري من حيث 
 ؛ نسنياإلنتاج واملبيعات وهو ما ساهم يف ادراك قيمتها يف قطاع اهلواتف الذكية يكون بصفة متشاهبة بني اجل

لعالمتني التجاريتني حمل الدراسة ا  وصورة  بني ادراك املستهلكيني اجلزائريني لقيمةات  وجود فروقكما أظهرت النتائج  .  25
وميكن تفسري هذا انطالقا من كيفية بناء قيمة العالمة التجارية عند املستهلكني وكيفية تشكيلها ،  بداللة متغري السن

الخرى وذلك الختالف نظرهتم وتفسريهم لألشياء اخلارجية اليت يستقبلوهنا، حيث أن ادراكها خيتلف من فئة عمرية  
حيث متيز خاصية الذاتية يف تفسري الرسائل االعالنية والكلمة املنطوقة عن هذه اهلواتف الذكية للعالمتني التجاريتني 

دراكية للعالمة التجارية وفق فئات ابلنسبة لكل مستهلك، األمر الذي يؤدي إىل عدم اعتماد نفس املعايري التقيمية واال
العمر املختلفة، إضافة إىل أن كل فئة عمرية وما جيذهبا من رسائل ومغرايت فعلى العالمات التجارية هنا واليت تريد 
حتقيق مستوى عايل الدراك القيمة أن تستهدف كل فئة مبزيج تسويقي فريد وحماولة حتسني الكلمة املنطوقة وتوجيهها 

 (، 2019( ودراسة مهادي )2016دراسة حاج نعاس )  نتائج  وهو ما يتوافق مع،  ى حدىلكل فئة عل

لقيمة.  26 اجلزائريني  املستهلكيني  ادراك  بني  فروقات  أيضا  الدراسة  أوجدت  التجاريتني حمل ا  وصورة   كما  لعالمتني 
يف اهلواتف الذكية واليت الدراسة بداللة متغري املستوى التعليمي ، وميكن تفسري هذا انطالقا من اخلصائص املوجودة  

مما ينعكس على مدى سهولة وعيهم هلا وادراك جودهتا مث غالبا ما يتبناها املستهلكني ذوي املستوايت التعليمية العالية  
ات اليت الوالء هلا وابلتايل ادراك جيد لقيمتها، أما املستهلكني ذوي املستوايت التعليمية املنخفضة غالبا ما يتبنون املنتج

وهو ما يتوافق  ،  توافق امكانياهتم واليت يسهل عليهم التعامل معها مما يؤثر يف مستوى ادراكهم لقيمة العالمات التجارية
 ؛ (2019( ودراسة مهادي )2016حاج نعاس )  ،(2011دراسة جماهدي )نتائج  مع  

 وصورة  أما ابلنسبة ملتغري الدخل فقد أظرت نتائج الدراسة وجود فروقات بني ادراك املستهلكيني اجلزائريني لقيمة  . 27
إىل أن كل فئة من دخل معني هلا تقييمها ومستوى ادراك معني يف   لعالمتني التجاريتني حمل الدراسة وميكن تفسري هذاا

ضعيف يقتنون اهلواتف الذكية اليت تناسب قدراهتم الشرائية والشباع ادراك قيمة العالمتني التجاريتني، فأصحاب الدخل ال 
احلاجات األساسية منها فقط كاالتصال والدردشة عرب املواقع االجتماعية إال أن أصحاب الدخل املرتفع يعملون على 
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وابلتايل   (،2019ي )ائج دراسة مهاده نتذ ه  قاحداث املقارانت والتفضيالت بني البدائل املتاحة يف السوق، كما تتواف
 . فقد يكون بعد الدخل حمدد رئيسي الدراك قيمة العالمة التجارية

 اثنيا: اقرتاحات الدراسة 
اليت من شأهنا أن تساعد  االقرتاحات  تقدمي بعض  الدراسة، ميكننا  إليها يف هذه  املتوصل  النتائج  على ضوء 

اجلزائرية منها من فهم وادراك األمهية الكبرية للكلمة   املؤسسات اليت تنشط يف قطاع هلواتف الذكية وخصوصا املؤسسات
بصفة املنطوقة عن منتجاهتا وكيفية أتثريها على تبين العالمات التجارية بصفة عامة وعلى قيمتها املدركة عند املستهلكني  

صاحلها وحتقيق أهدافها، كما من شأهنا خاصة وابلتايل قياس أتثرياهتا والعمل على االستفادة منها وتوجيهها لتخدم م
أيضا أن تساعد اقرتاحاتنا يف فهم الكيفية اليت يدرك هبا املستهلكون صورة العالمة وأهم أبعادها اليت تؤثر يف تشكيلها 
 ابلنسبة لقطاع اهلواتف الذكية، إضافة إىل إظهار الدور املعدل الذي من شأنه أن تلعبه صورة العالمة يف التأثري على

، وابلتايل عدم هتميش موضوع الصورة وقياسها بشكل دوري وحماولة حتسينها لتعظيم قيمة هاتعالقة الكلمة املنطوقة بقيم
العالمة التجارية هلا وابلتايل حتقيق البقاء، الستمرارية والنمو يف هذا القطاع )قطاع اهلواتف الذكية( والذي يعترب قطاع 

 جدا، وميكن تلخيص اقرتاحات الدراسة احلالية فيما يلي:  جذاب ومعدل النمو فيه كبري 

والعمل على تعظيم قيمتها من   بقياسها دوراي  بعالماهتا التجارية وحتسني صورهتاعلى املؤسسات أن هتتم   جيب  -1
 وابلتايل حتقيق أهدافها من استمرارية ومنو؛أجل خلق ميزة تنافسية  

املؤسسات -2 قبل  من  املنطوقة  ابلكلمة  االهتمام  املؤسسة صاحبة   ضرورة  الذكية وخصوصا  اهلواتف  قطاع  يف 
 نتائج الدراسة عدم ادراكها بشكل كبري ألمهية الكلمة على هواتفها الذكية،   واليت بينت  (Condor)العالمة احمللية  

ينبع  االهتمام  من  فهذا  تعترب  املنطوقة  الكلمة  أن  على مجع   من  أتثري كبري  هلا  اليت  الرمسية  غري  االتصالية  الوسائل 
تؤثر حىت بعد أهنا  الشرائية كما   املعلومات، خلق الوعي، وعلى التصورات واجتاهات املستهلكيني، نواايهم واختياراهتم

عملية الشراء يف تقييماهتم هلذه العالمة، وهذا يرجع ابألخص ملصداقيتها، ثقة املستهلكيني ابملعلومات اليت حتتويها، 
 املرونة وسرعة اجيادها، وسرعة انتقاهلا بني أوساط املستهلكيني مقارنة ابلوسائل االتصالية الرمسية للمؤسسات؛ 

مة املنطوقة قوهتا وقوة أتثريها على القرارات الشرائية وعملية اختيار البدائل من أهنا ذات مصداقية تستمد الكل -3
، وابلتايل على العالمات اليت تنشط يف قطاع اهلواتف الذكية ادراك أمهية هذه النقطة ومتابعة عند املستهلكيني اجلزائريني

وذلك   (Youtube)ن عرب منصات التواصل االجتماعي أو يف قنوات  املعلومات وكل ما يتم تداوله عنها من قبل املؤثري
يف  للوقوف على أهم النقاط والرتكيز عليها يف الرسائل االتصالية حىت جتذب إليها املستهلكني وحتقق نفس املصداقية

 الوسائل الرمسية؛ 
للمؤسسات  ضرورة  -4 االتصالية  االسرتاتيجيات  املنطوقة يف  الكلمة  اتصاالت  تدعيم و   تبين ودمج  على  العمل 

املعلومات، اآلراء، التجارب واخلربات اإلجيابية مع العالمة و تثمينها من خالل إعادة نشرها عرب الصفحات الرمسية 
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للجهة اليت قامت بنشر الكلمة اإلجيابية واليت شاركت جتارهبا   (Hashtags)للمؤسسة )يف البيئة االلكرتونية( وعمل  
العمل جل حتفيزهم على نشر املزيد من األمورات اإلجيابية وإظهار أمهيتهم لدى املؤسسة،  اإلجيابية مع االخرين من أ

سواء على نشر جتارب اإلجيابية من خالل حتقيق رضاهم    (Condor)على حتفيز املستهلكيني خاصة للعالمة احمللية  
 رات تساهم يف حتسني عالقتها معهم،، تفعيل عنصر املفاجأة اببتكارات وأمو ةوالعاطفيأ  ابملواصفات الوظيفية للمنتج

 ؛ م قيمة عالمتهايظكما أنه يسهم يف تع  ، حيسن صورهتامصاحل املؤسسة  ابإلجياب على   عودسي  كل هذا
اليت   (Condor)احمللية    ة ى املؤسسات خصوصا يف قطاع اهلواتف الذكية وأخص ابلذكر العالمكما جيب عل   -5

االستهزاء وعدم املماطلة عدم  ،  (Xiaomi)مقارنة هبواتف العالمة األجنبية    هواتفهاعلى    كثرية  سلبيةيتم نشر معلومات  
يف هذا األمر وذلك خلطورة هذه الكلمة السلبية وسرعة انتشارها، حيث جيب عليها أن تضاعف جهودها التسويقية 

إلضافة إىل اللعب على املواصفات العاطفية بتقدمي جتارب وتنويع الوسائل قدر اإلمكان حلصر هذه الكلمة السلبية، اب
مع العالمة مما حيفزه على نشر الكلمة اإلجيابية، أيضا جيب على   ة املستهلكبتحسني عالقعاطفية تسمح للمستهلك  

 ويتها وصورهتا الذهنية حيث ممكن أن املعلومات السلبية املتداولة عنها جاءتتنسيق بني ه  العالمة هنا أن حتاول 
نتيجة سوء فهم اجلمهور لرسائلها، كما جيب عليها الرتكيز يف معاجلة الشكاوي بسرعة حيث تعترب هذه النقطة جد 
مهمة يف التأثري على نشر الكلمة السلبية خصوصا عند املستهلك اجلزائري وذلك ابالعتذار له يف اطار احرتايف مع 

بفاعلية حيول التجربة السلبية إىل جتربة إجيابية وابلتايل ينخرط يف التعويض له إن لزم األمر فادارة الشكاوي ومعاجلتها 
 نشر املعلومات اإلجيابية عن العالمة؛ 

العمل على قياس الكلمة املنطوقة دوراي وانشاء وظيفة أو فريق كلمة املنطوقة من خالل  تسويق الاالهتمام ب -6
خصوصا عرب البيئة   تهاقياس ما يتم تداوله عن منتجات اهلواتف الذكية أو املنتجات األخرى للعالمو ها  خاص بتتبع

ينتظرها،   العالمة على علم مبا جيري من ورائها وابلتايل تستعد ملواجهة ما  العمل على حتفيز االلكرتونية لتكون  مث 
الكلمة املنطوقة وزايدة زمخها وكثافتها بطريقة إجيابية من خالل انشاء جمتمعات الكرتونية تسمح للمستهلكيني احلالني 

ل املعلومات عن هواتفها الذكية، بعدها ميكن للمرسسة أن تقوم بنفسها نشر املعلومات وجتارب واملستقبليني بتباد
مالية  وحتفيزات  هبدااي  واغرائهم  واملؤثرين  الرأي  قادة  استهداف  طريق  مباشرة عن  بطريقة غري  اإلجيابية  مستهلكيها 

، كما ميكنها أيضا أن تقوم مبشاركة الكلمة املنطوقةومعنوية وتزويدهم ابملعلومات اليت تريد نشرها وهذا ما يسمى إبدارة  
 املستهلكيني واالجابة عن التعليقات ومناقشة كل األمور التقنية والعاطفية ملنتجاهتا؛ 

إن أول عملية يف بناء قيمة العالمة التجارية هو وعي املستهلك هبذه العالمة فهو حجر األساس لقيمة العالمة  -7
ويكون الوعي من خالل سرعة تذكر العالمة وسرعة استدعائها عند القرارات الشرائية وعليه جيب على العالمة احمللية 

(Condor)  ا البعد وذلك لفشلها يف حتقيق البعدين السابقني للوعي ابألخص أن هتتم وتنصب كامل تركيزها على هذ
 وابلتايل فشلها يف بناء قيمة قوية لعالمتها يف سوق اهلواتف الذكية؛ 
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نافسة يف اجلوانب غري امللموسة والعاطفية ابلنسبة للعالمات الناشطة يف قطاع اهلواتف الذكية وجب وابحنصار امل -8
الرتكيز على ربح معركة احتالل الذهن وحتقيق متوقع مميز هلا وسط املنافسني،  على هذه العالمات وخاصة احمللية منها

وذلك خبلق ارتباطات ذهنية قوية مبعلومات ذات جودة يتم ختزينها يف ذاكرة املستهلك طويلة األجل، ابإضافة إىل 
املستهدفني حىت للمستهلكني  جيدة  بطريقة  ايصاهلا  وحماولة  للعالمتها  مناسبة  هوية  أي تصميم  بدون  فهمها  ينم   

اتصاالت  العالمة ككل وعلى  تنعكس ابلسلب على صورة  ادراكها وابلتايل  تؤدي لسوء  قد  أو فجوات  احنرافات 
 املستهلكني ابلكمة املنطوقة السلبية عنها؛

مات كلما زادت ثقة املستهلك ابلعالمة التجارية زاد جناحها يف حتقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وعليه على العال  -9
يركز على الثقة املتبادلة بني املستهلكني واملنتجات الناشطة فيه أن   االناشطة يف قطاع اهلواتف الذكية ابعتباره قطاع

ليل الوصفي أن حواليت أثبتت نتائج الت  (Condor)هتتم بعملية خلق ثقة لعالمتها خصوصا ابلنسبة للعالمة احمللية  
قة عند التعامل مع هواتفها الذكية وعليه فيجب عليها ضرورة تبين اسرتاتيجيات املستهلك اجلزائري ال يشعر ابألمان والث

على املدى املتوسط والطويل )ابعتبار الثقة ال تبىن يف فرتات قصرية( خللق الثقة من خالل حتسني صورهتا، حتسني 
 ا الذكية بصفة خاصة؛ جودة أداء منتجاهتا ابإلضافة إىل حتسني الكلمة املنطوقة عنها بصفة عامة وعن هواتفه

كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن املستهلك اجلزائري لديه حساسية سعرية كبرية يف قطاع اهلواتف الذكية   -10
العوامل األخرى يف خلق الوالء لعالمتها من خالل خلق وعليه على املعالمات الناشطة يف هذا القطاع الرتكيز على  

إجيابية وعاطفية   اشباع رغباته جتارب  العمل على  إىل  العالمة ابإلضافة  املستهلك وحتسني عالقته مع  للعالمة مع 
 . لتحقيق رضاه وابلتايل كسب ثقته مما جيعله يكن والء حقيقي ملنتجات العالمة وابلتايل تزيد من قيمتها يف ذهنه

 اثلثا: أفاق الدراسة 
إ اليت من املمكن أن فمن خالل دراستنا هذه والنتائج املتوصل إليها إضافة  العديد من االقرتاحات  ىل تقدمي 

تساعد مديري العالمات التجارية يف حتسني صورة العالمة وتعظيم قيمتها إضافة إىل حماولة تقدمي طرق واسرتاتيجيات 
بحث ميكن الكلمة املنطوقة ومواجهة سلبياهتا، إىل أن تشعب هذا املوضوع يفتح أفاقا أوسع لللكيفية االستفادة من  

 على أساسه اقرتاح دراسات مستقبلية يف املواضيع التالية:
لدى  .1 التجارية  للعالمة  املدركة  الذهنية  الصورة  بناء  التأثري على  املنطوقة يف  الكلمة  النسبية ألبعاد  األمهية  دراسة 

 املستهلكيني اجلزائريني يف قطاعات أخرى؛ 
 ؛ اجلزائري ابلعالمة التجارية  دراسة أتثري التسويق الفريوسي على ثقة املستهلك .2
  اختبار األثر الوسيط للثقة ابلعالمة يف أثر تسويق الكلمة املنطوقة عنها على والء املستهلك هلا.  .3
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دور الذكاء االقتصادي يف حتسني األداء املستدام مبنظمات األعمال )دراسة   (، 2020)  سعيد، بن دنيدينة   .2

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه طور اثلث، علوم التسيري، إدارة املنظمات، جامعة زاين عاشور ميدانية(
 .، اجلزائراجللفة

حماولة بناء -السياحية على سلوك السائح اجلزائري  أتثري االبتكار يف الصناعة  (،  2021عنون حنان، )  .3
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم التجارية، كلية العلوم   ،-منوذج على ضوء جتارب عاملية رائدة

 ، اجلزائر. 1تسويق، جامعة فرحات عباس، سطيف   اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ختصص 
أبعاد املنظمة املتعلمة يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى املوارد البشرية   مسامهة(،  2020)قرميطي وردة،   .4

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه طور اثلث، علوم التسيري، إدارة   ، -دراسة ميدانية-مبنظمات األعمال  
 . اجلزائر. املنظمات، جامعة زاين عاشور اجللفة

-  العالمة التجارية كأداة لتطوير تنافسية املؤسسات اجلزائريةاستخدام  ،  ( 2017)زديوي عبد الرحيم،   .5
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم التجارية، كلية العلوم -االلكرتونية  راسة قطاع الصناعات د

 ، اجلزائر. 1تسويق، جامعة فرحات عباس، سطيف   اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ختصص 
فاتح،   .6 تقييم   (، 2011) جماهدي  على  التجارية  وعالمته  املنتج  منشأ  بلد  حنو  اإلجتاهات  أتثري  دراسة 

للمنتجات اجلزائري  واألجنبية  املستهلك  واملشروابت -احمللية  اإللكرتونية  للمنتجات  ميدانية   ،-دراسة 
رع إدارة األعمال، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم ف  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، 

 . التسيري، جامعة اجلزائر
استخدام عناصر املزيج االتصايل التسويقي كأداة لبناء رأمسال العالمة التجارية (،  2019مرابط هشام، )  .7

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم التجارية، ،  -تجاريةدراسة ميدانية على بعض العالمات ال-
 ، اجلزائر. 1تسويق، جامعة فرحات عباس، سطيف    كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ختصص 

دراسة حالة -أثر االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية على والء املستهلك  (،  2019مهادي سلمى، ) .8
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم التجارية، كلية العلوم اإلقتصادية ،  - االلكرتونيات ابجلزائرقطاع  

 ، اجلزائر. 1تسويق، جامعة فرحات عباس، سطيف    والتجارية وعلوم التسيري، ختصص

 اثلثا: اجملالت وامللتقيات والدراسات

قيمة العالمة: إختبار منورج يوو وزمالؤه على السوق عملية خلق  (،  2010) ،  أبو النجا حممد عبد العظيم .1
 . 433/482كلية التجارة،    -، جملة التجارة والتمويل، جامعة طنطا املصري
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 .، الفصل الثاين، بغداد35، العدد  11، جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد  للمنتجات احمللية دراسة ميدانية
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 االستبيان (:  1امللحق رقم )

 -1-جامعة سطيف 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي 

 قسم العلوم التجارية
 ختصص: تسويق

 حتية طيبة وبعد: 

"أتثي الصورة الذهنية يف إطار التحضري ألطروحة الدكتوراه يف العلوم التجارية ختصص تسويق واملوسومة بعنوان:  
دراسة –املدركة للعالمة التجارية على العالقة بني الكلمة املنطوقة عنها وقيمتها املدركة عند املستهلك اجلزائري  

حيث يشرفنا أن نضع بني أيديكم هذه القائمة االستقصائية لتقدمي "،  -مقارنة بني بعض العالمات احمللية واألجنبية
البحث  االستقصائية ستستعمل ألغراض  القائمة  أن هذه  وآرائكم، كما حنيطكم علما  موقفكم  املعربة عن  اجاابتكم 

 العلمي وفقط وسيتم التعامل مع آرائكم بسرية اتمة ويف إطار علمي حبت. 

قديري لتخصيصكم جزءا من وقتكم الثمني ملأل هذه القائمة االستقصائية، متمنيا ويف األخري أعرب لكم عن شكري وت
 يف اخلانة اليت توافق آرائكم.  √أن يتم قراءة عباراهتا بعناية ووضع عالمة  

 تقبلوا مين فائق االحرتام والتقدير.

 الطالب: بومية أنور.

 (Condorوعالمة    Xiaomiللعالمات التجارية قيد الدراسة )عالمة           اجلزء األول: الصورة الذهنية املدركة  

 

 . اليت متثل رأيكم  يف اخلانة املناسبة√  أجب على العبارات التالية بوضع عالمة  

العالمة  العبارات الرقم 
 التجارية

غري 
موافق  
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق   موافق حمايد
 بشدة 

1 Xiaomi      
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ال  خبصائص  التجارية  العالمة  هذه  تتميز 
متتلكها العالمات التجارية املنافسة يف قطاع 

 اهلواتف الذكية 

Condor      

ابلعالمات  2 مقارنة  مناسبة  أسعارها  تعترب 
 األخرى 

Xiaomi      
Condor      

متيزها تتسم هذه العالمة التجارية بشخصية  3
يف  املنافسة  التجارية  العالمات  ابقي  عن 

 قطاع اهلواتف الذكية

Xiaomi      

Condor      

أفضل  4 من  التجارية  العالمة  هذه  تعد 
 العالمات التجارية يف قطاع اهلواتف الذكية 

Xiaomi      
Condor      

      Xiaomi البعد املعرف  
Condor      

هذه هواتف هذه العالمة وإن أفضل شراء   1
 كانت أعلى سعر من العالمات املنافسة

Xiaomi      
Condor      

عند مساع اسم هذه العالمة التجارية ينتابين  2
 شعور إجياب 

Xiaomi      
Condor      

عندما يتم سؤايل عن اهلواتف الذكية أتذكرها  3
 مباشرة 

Xiaomi      
Condor      

      Xiaomi البعد العاطفي  
Condor      

أدافع عن جودة اهلواتف الذكية هلذه العالمة  1
 التجارية

Xiaomi      
Condor      

ال ختيب هذه العالمة التجارية أملي يف قطاع  2
 اهلواتف الذكية 

Xiaomi      
Condor      

أوصي األخرين ابقتناء اهلواتف الذكية هلذه  3
 العالمة التجارية 

Xiaomi      
Condor      



 املالحق                                                                                                                                  
 

 
359 

      Xiaomi البعد السلوكي  
Condor      

      Xiaomi الصورة الذهنية املدركة للعالمة التجارية
Condor      

 

الثاين:   )عالمة       قيمةالاجلزء  الدراسة  قيد  التجارية  للعالمات  وعالمة                             Xiaomiاملدركة 
Condor) 

 . اليت متثل رأيكم  يف اخلانة املناسبة√  أجب على العبارات التالية بوضع عالمة  

العالمات  العبارات الرقم 
 التجارية

غري 
موافق  
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق   موافق حمايد
 بشدة 

العالمة  1 هلذه  الذكية  ابهلواتف  معرفة  لدي 
 التجارية

Xiaomi      
Condor      

العالمات  2 بني  من  العالمة  هذه  متييز  ميكنين 
 املنافسة يف قطاع اهلواتف الذكية 

Xiaomi      
Condor      

عندما أقرر شراء هاتف ذكي أتيت هذه العالمة  3
 يف ذاكريت أوال 

Xiaomi      
Condor      

      Xiaomi أان أدرك مميزات هذه العالمة التجارية  4
Condor      

      Xiaomi الوعي ابلعالمة التجارية
Condor      

العالمة  1 هذه  على  التعرف  بسهولة  ميكنين 
 التجارية

Xiaomi      
Condor      

ختطر بعض خصائص هذه العالمة التجارية يف  2
 ذاكريت بسرعة 

Xiaomi      
Condor      



 املالحق                                                                                                                                  
 

 
360 

      Xiaomi أجد صعوبة يف ختيل هذه العالمة التجارية  3
Condor      

من  4 شخصييت  تناسب  التجارية  العالمة  هذه 
 حيث مكانتها 

Xiaomi      
Condor      

أشعر ابلتفاخر ألنين أمتلك هاتف ذكي حيمل  5
 التجارية اسم هذه العالمة  

Xiaomi      
Condor      

      Xiaomi االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية
Condor      

1 
 

تعد هذه العالمة التجارية ذات جودة عالية يف 
 قطاع اهلواتف الذكية

Xiaomi      
Condor      

وظائفها  2 العالمة  هلذه  الذكية  اهلواتف  تؤدي 
 بصورة جيدة 

Xiaomi      
Condor      

قطاع  3 يف  العالمة  هذه  على  االعتماد  ميكنين 
 اهلواتف الذكية 

Xiaomi      
Condor      

التجارية  4 العالمة  هلذه  الذكية  اهلواتف  تبدو 
 منخفضة اجلودة 

Xiaomi      
Condor      

      Xiaomi اجلودة املدركة للعالمة التجارية
Condor      

العالمة  1 هلذه  الذكية  ابهلواتف  هبذه  أثق  أان 
 التجارية

Xiaomi      
Condor      

يف  2 معترب  وزن  ذات  أبهنا  العالمة  هذه  تتميز 
 قطاع اهلواتف الذكية

Xiaomi      
Condor      

أثق يف أن اهلواتف الذكية هلذه العالمة التجارية  3
 منها حتقق ما هو مطلوب 

Xiaomi      
Condor      

العالمة  4 هذه  مع  التعامل  عند  ابألمان  أشعر 
 التجارية يف قطاع اهلواتف الذكية

Xiaomi      
Condor      
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      Xiaomi الثقة ابلعالمة التجارية 
Condor      

هذه العالمة التجارية ستكون اختياري األول  1
 قطاع اهلواتف الذكيةعند اختاذ قرار الشراء يف  

Xiaomi      
Condor      

لن أشرتي أي عالمة جتارية أخرى إذا وجدت  2
 هذه العالمة التجارية يف قطاع اهلواتف الذكية 

Xiaomi      
Condor      

أان مستعد لدفع سعر أعلى مقابل حلصول على  3
 اهلواتف الذكية هلذه العالمة التجارية 

Xiaomi      
Condor      

العالمة  4 هلذه  شرائي  عند  ابالرتياح  أشعر 
 التجارية

Xiaomi      
Condor      

العالمة  5 هلذه  الذكية  اهلواتف  عن  راض  أان 
 التجارية

Xiaomi      
Condor      

هلذه  6 الذكية  اهلواتف  بشراء  االخرين  سأوصي 
 العالمة التجارية 

Xiaomi      
Condor      

      Xiaomi الوالء للعالمة التجارية
Condor      

      Xiaomi القيمة املدركة للعالمة التجارية 
Condor      

. 

عن   املنطوقة  الكلمة  الثالث:  )عالمة      اجلزء  الدراسة  قيد  التجارية  وعالمة                             Xiaomiللعالمات 
Condor) 

 . اليت متثل رأيكم  يف اخلانة املناسبة√  أجب على العبارات التالية بوضع عالمة  

العالمات  العبارات الرقم 
 التجارية

غري 
موافق  
 بشدة 

غري 
 موافق

موافق   موافق حمايد
 بشدة 
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السلعي  1 املعروض  يناقش  الذي  ابحملتوى  أهتم 
 من هواتف ذكية هلذه العالمة التجارية 

Xiaomi      
Condor      

أهتم ابحملتوى الذي يناقش جودة وأداء اهلواتف  2
 الذكية هلذه للعالمة التجارية 

Xiaomi      
Condor      

العالمة  3 هذه  مع  الشخصية  خربايت  أنقل 
 التجارية ملعاريف وأصدقائي 

Xiaomi      
Condor      

العالمة  4 هذه  مع  الشخصية  خربايت  أنقل 
التواصل  منصات  عرب  لألخرين  التجارية 

 االجتماعي 

Xiaomi      

Condor      

      Xiaomi حمتوى الكلمة املنطوقة 
Condor      

يقدمها   1 اليت  املعلومات  خمتلف  يف  ابئعي أثق 
 اهلواتف الذكية هلذه العالمة التجارية 

Xiaomi      
Condor      

العالمة  2 هلذه  املعلومات  مقدمي  يف  ثقة  لدي 
 YouTubeالتجارية عرب املنصات االلكرتونية )

 مثال(

Xiaomi      

Condor      

الذين يتكلمون  3 أصدق أراء وتعليقات األفراد 
 هلذه العالمة التجارية عن اهلواتف الذكية  

Xiaomi      
Condor      

      Xiaomi مصداقية الكلمة املنطوقة 
Condor      

هذه  1 حول  تردين  اليت  املعلومات  بكل  أهتم 
 العالمة التجارية 

Xiaomi      
Condor      

اهلواتف  2 حول  واآلراء  املعلومات  عن  أحبث 
 التجاريةالذكية هلذه العالمة  

Xiaomi      
Condor      

3 Xiaomi      
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بشكل  التجارية  العالمة  هذه  عن  أحتدث 
متكرر أكثر من أي عالمة منافسة أخرى يف 

 قطاع اهلواتف الذكية  

Condor      

      Xiaomi كثافة الكلمة املنطوقة 
Condor      

للهواتف  غالبا ما أحتدث عن اجلوانب اجليدة   1
 الذكية هلذه العالمة التجارية

Xiaomi      
Condor      

أشارك جتارب وخربايت اجليدة مع هذه العالمة  2
 التجارية للمستهلكني االخرين

Xiaomi      
Condor      

أان فخور أبن أحتدث لألخرين عن كوين أمتلك  3
 هاتف ذكي هلذه العالمة التجارية

Xiaomi      
Condor      

      Xiaomi الكلمة املنطوقة اإلجيابية 
Condor      

عن  1 وأصدقائي  معاريف  مع  أحتدث  ما  غالبا 
جتارب وخربايت السلبية مع اهلواتف الذكية هلذه 

 العالمة التجارية 

Xiaomi      
Condor      

أعمل على مشاركة جتارب السلبية مع اهلواتف   2
العالمة مع االخرين عرب املنصات الذكية هلذه  
 االلكرتونية 

Xiaomi      
Condor      

أشارك املعلومات واآلراء السلبية من منشورات،  3
املنصات  عرب  وغريها  صور  فيديوهات، 

 (Partager)االلكرتونية  

Xiaomi      

Condor      

      Xiaomi الكلمة املنطوقة السلبية 
Condor      

      Xiaomi الكلمة املنطوقة 
Condor      



 املالحق                                                                                                                                  
 

 
364 

 الثالث: املعلومات الشخصية زء  اجل

 يف اخلانة املناسبة. √  ضع عالمة  

  ذكر اجلنس 
  أنثى

 

 
 السن

  سنة   25أقل من   سنة 18
  سنة   35أقل من   سنة   25
  سنة   50أقل من   سنة   35
  فأكثر  سنة   50

 

 
 املستوى التعليمي

  اثنويأقل من 
  اثنوي

  جامعي
 

 
 

 الدخل 

  دج   20000أقل من  
من   إل   20000من    أقل 

 دج   40000
 

من   دج  40000من   أقل  إل 
 دج   60000

 

  دج   60000أكثر من 
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 . قائمة األساتذة الذين اعتمدوا ف حتكيم عبارات االستبيان(: 2امللحق رقم )
 

 البلد  املنتمي إليها  اجلامعة األستاذ
 اجلزائر  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف األستاذ الدكتور جماهدي فاتح 

 العراق جامعة الكوفة ضرغام علي مسلم العميدي   ألستاذ الدكتور ا
 مصر   اإلسكندريةامعة  ج عالء الغرابوي   األستاذ الدكتور 

 اجلزائر  جامعة حممد بوضياف املسيلة  الدكتورة سعودي جنوى 
 

 للخصائص الدميوغرافية. (: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا  3امللحق رقم )
 

 الجنس 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 64.85 64.85 64.85 487 ذكور 

 100,0 35.15 35.15 264 إناث

Total 751 100,0 100,0  

 

 

 المستوى التعليمي 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10.38 10.38 10.38 78 أقل من ثانوي 

 37.68 27.30 27.30 205 ثانوي 

 100,0 62.32 62.32 468 جامعي 

Total 751 100,0 100,0  
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 الدخل 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  دج  20000أقل من  108 14.38 14.38 14.38 

دج  40000إلى أقل من  20000من   320 42.61 42.61 56.99 

 88.29 31.30 31.30 235   60000دج إلى أقل من  40000من 

دج 60000أكثر من   88 11.71 11.71 100,0 

Total 751 100,0 100,0  

 

ية الرئيسية األوىل للعالمة التجارية ضابلفر (: ملخص نتائج حتليل االحندار البسيط اخلاص  4امللحق رقم )
 :(Xiaomi)األجنبية  

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,774a ,599 ,541 0,021 

a. Prédicteurs : (Constante),  قيمة العالمة 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,324 1 ,324 1536,25 ,000b 

de Student 971,045 749 1,296   

Total 971,369 750    

a. Variable dépendante : الكلمة المنطوقة 

b. Prédicteurs : (Constante),  قيمة العالمة 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,023 ,164  35.58 ,000 
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 000, 42.36 018, 046, 045, قيمة العالمة 

a. Variable dépendante : الكلمة المنطوقة 

 

(: ملخص نتائج حتليل االحندار البسيط اخلاص ابلفرضية الرئيسية األوىل للعالمة احمللية 5امللحق رقم )
(Condor) . 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,702a ,493 ,431 ,045 

a. Prédicteurs : (Constante),  العالمة قيمة  

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,314 1 ,314 1432.36 ,000b 

de Student 549,316 749 ,733   

Total 549,630 750    

a. Variable dépendante : الكلمة المنطوقة 

b. Prédicteurs : (Constante),  قيمة العالمة 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 0,058 ,112  21,22 ,001 

 000, 38,66 025, 032, 0,055 قيمة العالمة 

a. Variable dépendante : الكلمة المنطوقة 
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(: ملخص نتائج التحليل املتعدد املتدرج حنو األمام ألثر أبعاد الكلمة املنطوقة على القيمة 6امللحق رقم )
 :(Xiaomi)املدركة للعالمة التجارية األجنبية  

 

                                               Récapitulatif des modèlesc 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Sig. Variation de 

F 

1 ,632 ,40 ,40 ,458 ,000 

2 ,683 ,466 4,66 ,428 ,000 

3 ,721 ,52 ,52 ,502 ,000 

4 ,744 ,554 ,56 ,545 ,000 

5 ,761 ,58 ,57 ,535 ,000 

 

 

ألثر أبعاد الكلمة املنطوقة على القيمة (: ملخص نتائج التحليل املتعدد املتدرج حنو األمام  7امللحق رقم )
 : (Condor)  ليةاملدركة للعالمة التجارية احمل 

 

                                          Récapitulatif des modèlesc 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Sig. Variation de 

F 

1 ,679 ,461 ,46 ,422 ,000 

2 ,714 ,51 ,50 ,502 ,000 

3 ,735 ,54 ,54 ,511 ,000 

4 ,753 ,567 ,56 ,567 ,000 

5 ,757 ,573 ,57 ,57 ,000 
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على (: ملخص نتائج التحليل املتعدد اهلرمي ألثر أبعاد الصورة الذهنية املدركة على العالقة  8امللحق رقم )
 : (Xiaomi)العالقة بني الكلمة املنطوقة وقيمة العالمة األجنبية  

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux 

R-

deux 

ajusté 

Erreur 

standard 

de 

l'estimati

on 

 

ddl2 

Sig. 

Variati

on de 

F 

1 ,522a ,272 ,271 ,254 56.335 ,000 

2 ,762b ,58 ,582 ,244 298.35

8 

,004 

 

(: ملخص نتائج التحليل املتعدد اهلرمي ألثر أبعاد الصورة الذهنية املدركة على العالقة بني 9امللحق رقم )
 : (Condor)  لية الكلمة املنطوقة وقيمة العالمة احمل

 

           

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux 

R-

deux 

ajusté 

Erreur 

standard 

de 

l'estimati

on 

 

ddl2 

Sig. Variation 

de F 

1 ,426a ,181 ,21 ,125 39.74 ,000 

2 ,629b ,396 ,411 ,233 158.981 ,009 

 

 


