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 :صـــامللخ

أتثري اجتاهات املستهلك النهائي على القيمة املدركة للعالمة التجارية دراسة  هتدف هذه الدراسة إىل معرفة
 .بوالية البويرة كعينة حالة سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر

 ملتغريات النظري اإلطار تكوين طريق عنالوصفي التحليلي  املنهج علىولدراسة هذا املوضوع مت االعتماد 
 استبانه 480حتقيقا هلذا املطلب مت توزيع و  األولية، البياانت جلمع كأداة  االستبيان على االعتمادومن مث  الدراسة

غري صاحلة، أما  19استبانة، منها 463، حيث مت اسرتجاع والية البويرةعالمات اهلواتف النقالة بعلى مستهلكي 
 .%93.86الباقي فهو صاحل للتحليل بنسبة 

يف معاجلة البياانت بعد   26 إصدار SPSSللعلوم االجتماعية  اإلحصائيةوقد مت استخدام برانمج احلزم 
، منها أساليب يف حتليل النتائج واختبار الفرضيات اإلحصائيةها، وهذا ابالعتماد على جمموعة من األساليب ز ترمي

 إىل أساليب اإلحصاء االستداليل اختبار ابإلضافةالوصفي كاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، اإلحصاء 
 One Wayاختبار إىل إضافة الدراسة، متغريات واجتاهها بني العالقة شدة لقياسبريسون  ارتباط معامل

ANOVAالشخصية. خصائصهم حسب مفردات العينة إجاابت يف الفروق لدراسة 
 الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها ما يلي: خلصتوقد 

وجود عالقة طردية متوسطة موجبة ذات داللة إحصائية بني متغري اجتاهات املستهلكني والقيمة املدركة  
 ؛  للعالمة التجارية

من التغريات احلاصلة يف تكوين قيمة مدركة عن العالمة التجارية لدى املستهلكني عن اهلواتف  % 21 
 ؛الة الذكية سببها تغريات حاصلة يف اجتاهات املستهلكنيالنق

للمتغريات تعزى  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية  
 .ةالدميوغرافي

واليت ميكن أن تساهم يف التأثري ابإلجياب على اجتاهات املستهلكني  للبحث آفاق ابقرتاح الدراسة واختتمت
 .القيمة املدركة للعالمة التجارية حنو

 اجتاهات املستهلك النهائي، القيمة املدركة، العالمة التجارية، اهلاتف النقال.: الكلمات املفتاحية
 

 

 



 الملخص
 

XVII 
 

Abstract: 

The purpose of this study is to find out the impact of final consumers 

attitudes on the perceived value of the brand. Studying the state of the mobile 
market in  Algeria. 

To study this subject, the descriptive analytical method were relied up on 
by the formation of  the  theoretical  frame work for the variables of the study 
and those  who relied on the   questionnaire as a tool for collecting 
preliminary  data. To achieve this requirement,480 questionnaires were 
distributed to consumer of mobile  phone brands in the State of Bouira, where 
463 questionnaires were recovered, 19of which were invalid, and the rest were 
valid for analysis by 93.86%. 

The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, version 26, 
was used to process data after throwing it, this is based on a range of statistical 
methods in analysing results and testing hypotheses, including descriptive 
statistics methods such as arithmetic averages and standard deviations, as well as 
inferential statistics methods Pearson correlation coefficient test to measure the 
intensity and direction of the relationship between the study variables, in 
addition to the One Way ANOVA test to study the differences in the sample 
vocabulary  answers  according  to their  personal  characteristics. 

The study concluded a set of results, the most important of which are the 
following: 

 There is a positive, medium, positive correlation between the variable 
consumer trends and the perceived value of the brand; 

 21% of the changes in consumer brand perception of smart mobile phones 
are caused by changes in consumer attitude;  

 There are statistically significant differences between the averages of the 
answers at the 0.05 level of significance due to the demographic variables. 

The study concluded by proposing research prospect that could contribute 
to positively affecting consumer trends towards the perceived value of the brand. 

Keywords: Final Consumer Trends, Perceived Value, Brand, Mobile Phone. 
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 مقدمة
تشهد البيئة االقتصادية اليوم تغريات سريعة وعميقة على املستوى الدويل والوطين، وهذا يرجع يف املقام 
األول إىل حدة املنافسة بني العدد الكبري من املؤسسات املتواجدة يف األسواق، وإطالق عالمات جتارية جديدة، 

ن بقاء املؤسسة ومنوها فإ وابلتايلهم املنتج، حيث أصبح لدى املستهلكني جمموعة واسعة من اخليارات عند شرائ
 .زها عن غريهاا اليت متيهتالسعي إىل بناء صورة جيدة من خالل عالما على هتايرتبط مبدى قدر 

إىل  أدت بني املنتجات املعروضة فيها  بريكال هبالتشاو  مو يال قاألسوا اهتشهد اليت تزايدةامل نافسةامل ومبا أن
وإدراك القيمة الفعلية للمستهلكني احلاليني  ،تطبيق بعض االسرتاتيجيات لكسب ميزة تنافسيةاجتاه  اتركالشحتول 

بني  القةعال يف ييو ح رو د بعتل اليت اريةجالت المةعال خالل من ذلكو  جدد، عمالء وإجياد طرق لكسب 
 فهي ،العناصر املتعلقة ابملنتجتعترب أحد أهم  إذ عملية الشراء يللتسه أمرا ضرورايها املستهلكني والشركات وجعل

 يف العالمة التجاريةأن حيث  ،الطبيعية بني املنتجات واخلدمات االختالفات جانب إىلللمنتج تعترب بطاقة تعريفية 
 بشكل منخفض. ستهلكامل لبق من إدراكها يتم دايتهاب

 
تواجه  اليت مهاامل أصعب ومن ألخرى، مةعال من تلفخت التجاريةمة العال حنو ستهلكاملإن اجتاهات 

 ،كما التجارية ماهتمعال وحن ستهلكامل يشكلها اليت احملايدة أو السلبية االجتاهات ريتغي كيفية هو التسويق رجال
 حتدد كما السوق، يف وقعهامت شركة أي تضمن خالهلا من اليت أساسية كركيزة يعترب اتجتاهاال تدعيم أن

 وه يعترب والذي التغري شديدة بيئة يف واالستمرار التوسع على قدرهتا وابلتايل للشركة التنافسي واملركز االجتاهات
 الوسائل كل الشركات متستخد هوعلي همن البد أمرا ستهلكاملاجتاهات  على رالتأث أصبح إذ فيها، الوحيد الثابت
 منتجاهتا، شراء اهل تضمن اجيابية اجتاهات إىل التجارية متهاعال حنو للمستهلك السلبية االجتاهات رييلتغ والطرق
 .التجارية متهاعال وتوسيع السوقي قطاعها يف وبقائها

بعملية االختيار بني التجارية يف األسواق أصبح من الصعب على املستهلك القيام  ومع كثرة العالمات
العالمة التجارية إحدى األولوايت احلالية للسياسات التسويقية، فهي متثل  إسرتاتيجيةجات، ومتثل خمتلف املنت

سالحا داخليا للمؤسسات ملواجهة عوملة العالمات التجارية اليت تتضمن اختاذ القرارات يف إطالق عالمات جتارية 
لقة وصل بني جديدة وهي تعترب ح جاتالتجارية املوجودة يف تقدمي منتجديدة أو استعمال أمساء العالمات 

خلارجية املتمثلة يف املستهلكني، وتتوقف حياة املؤسسات على حياة املنتوج والبيئة ا املؤسسة ككل إسرتاتيجية
وابلتايل حياة عالماهتا التجارية، وهلذا اعتمدت إىل االهتمام ابإلسرتاتيجية املناسبة املتعلقة بعالماهتا التجارية من 

 . املستهلكنين أجل إعادة متوضعها يف األسواق، وبدرجة أكرب يف ذهن تطويرها ومحايتها، وهذا مخالل 
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 : الرئيسةاإلشكالية  .1

 ما مدى أتثري اجتاهات املستهلك النهائي على القيمة املدركة للعالمة التجارية ؟ 

 اإلشكاليات الفرعية : 

 ؟للعالمة التجارية الوعي على  تؤثر اجتاهات املستهلك النهائيهل  -
 ؟للعالمة التجارية الوالء على  تؤثر اجتاهات املستهلك النهائيهل  -
 ؟للعالمة التجارية اجلودة املدركة على  تؤثر اجتاهات املستهلك النهائيهل  -
 تؤثر اجتاهات املستهلك النهائي على االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية؟هل  -
 املستهلك النهائي على األصول األخرى للعالمة التجارية؟تؤثر اجتاهات هل  -

 فرضيات الدراسة : .2

 الفرضية الرئيسية األوىل: .1
للهواتف النقالة الذكية  لعالمة التجاريةالوعي ابعلى  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر

 خالل الفرضية الرئيسية األوىل ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

للهواتف النقالة  على الوعي ابلعالمة التجاريةللمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكية

للهواتف  على الوعي ابلعالمة التجاريةللمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

للهواتف  على الوعي ابلعالمة التجاريةللمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

 :الثانية الفرضية الرئيسية .2
 الذكيةللهواتف النقالة  لعالمة التجاريةل الوالءعلى  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر

 خالل الفرضية الرئيسية الثانية ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من
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للهواتف النقالة  لعالمة التجاريةالوالء لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكية

للهواتف  لعالمة التجاريةالوالء لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

للهواتف  لعالمة التجاريةالوالء لعلى للمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

 :الثالثة الفرضية الرئيسية .3
للهواتف النقالة  لعالمة التجاريةلاجلودة املدركة على  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر الذكية

 خالل الفرضية الرئيسية الثانية ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

للهواتف  لعالمة التجاريةاجلودة املدركة لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

 لعالمة التجاريةاجلودة املدركة لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 لعالمة التجاريةاجلودة املدركة ل علىللمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 :الرابعة الفرضية الرئيسية .4
لدى  لعالمة التجاريةلاالرتباطات الذهنية على  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر الذكيةهلواتف النقالة امستخدمي 

 خالل الفرضية الرئيسية الثانية ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

لعالمة االرتباطات الذهنية لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةهلواتف النقالة استخدمي لدى مالتجارية

لعالمة االرتباطات الذهنية لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةهلواتف النقالة استخدمي لدى مالتجارية
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 لعالمة التجاريةاالرتباطات الذهنية ل علىللمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةهلواتف النقالة استخدمي لدى م

 :اخلامسة الفرضية الرئيسية .5
للهواتف  لعالمة التجاريةلاألصول األخرى على  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر الذكيةالنقالة 

 خالل الفرضية الرئيسية الثانية ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

 لعالمة التجاريةاألصول األخرى لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 لعالمة التجاريةاألصول األخرى لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 لعالمة التجاريةاألصول األخرى ل علىللمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 السادسة: الفرضية الرئيسية .6
عند  شخصيةهناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا للمتغريات ال

 ≥0.05مستوى معنوية 

؛ ملتغري اجلنسأفراد العينة تبعا  إجاابتبني متوسطات  إحصائيةهناك فروق ذات داللة الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية 

ملتغري أفراد العينة تبعا  إجاابتبني متوسطات  إحصائيةهناك فروق ذات داللة الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛السن

للمستوى أفراد العينة تبعا  إجاابتبني متوسطات  إحصائيةهناك فروق ذات داللة الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية  ؛التعليمي

تغري ملأفراد العينة تبعا  إجاابتبني متوسطات  إحصائيةهناك فروق ذات داللة الفرضية الرابعة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛الدخل
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 :أهداف الدراسة

األمهية اليت يوليها  إبرازحتديد خمتلف املفاهيم املرتبطة ابجتاهات املستهلك النهائي، فضال عن  -

 ؛املستهلكني ورجال التسويق هلذا العنصر

توضيح الدور الذي تلعبه االجتاهات يف سلوك املستهلك وكذلك خمتلف العوامل اليت تعمل على تكوين  -

 ؛الجتاهات حنو العاملات التجارية ا

املستهلكني  تشكيل اجتاهاتاملعتقدات أو العواطف اخلاصة يف  تبيني خمتلف اآلليات املتعلقة بكيفية أتثري -

 ؛اجلزائريني، هبم أو نيتهم يف التصرف جتاه منتجات عالمة معينة

حتديد مدى أثر املتغريات الدميوغرافية )فئة السن، اجلنس، املستوى التعليمي الدخل(على العالقة بني  -

 .قيمة العالمة وإدراكاجتاهات املستهلك اجلزائري 

 أمهية الدراسة .3

تنبع أمهية هذه الدراسة يف إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة امليدانية وبعض التوصيات واالقرتاحات، سواء   

كان ذلك ابلنسبة للمستهلكني أو ابلنسبة لبعض املسؤولني سواء الفنيني أو املسوقني يف شركات اهلواتف النقالة 

فهوم العالمة وكيفية تكوين اجتاهاته حنو منتجات والوسطاء وذلك من أجل فهم كيفية استخدام املستهلك مل

 عالمة ما.

كما أنه يف ظل التطورات اليت تشهدها األسواق العاملية، فإنه أصبح من املهم التطرق ملختلف القضااي 

لتجارية واملواضيع اليت ختص املتغريات املختلفة يف البيئة التسويقية الدولية، فنتيجة للمنافسة الشديدة بني العاملات ا

العاملية والتنوع الكبري يف مصادر املنتجات املعروضة يف األسواق، أصبح املستهلك يويل أمهية كبرية للعالمة 

التجارية عند تقييمه للمنتج وذلك من خالل الصورة اليت حيملها عن هذا األخرية، إضافة إىل ذلك فإن املؤسسات 

وجيية من املهم إدراجها ضمن منتجاهتا وفق عدة اسرتاتيجيات، بدورها تعترب عالمتها يف غالب األحيان أداة تر 



 مقدمة
 

 خ
 

فمن هنا تكمن األمهية العلمية هلذه الدراسة وذلك من خالل دراسة إشكالية أتثري اجتاهات املستهلك النهائي 

 اجلزائري على القيمة املدركة للعالمة التجارية.

 اختيار املوضوع: أسباب .4

 :ة يرجع إىل عدة أسباب واعتبارات ميكن تصنيفها يف النقاط التاليةإن اختيار املوضوع احلايل للدراس

والقائم على دراسة سلوك املستهلك  -التسويق–عالقة موضوع الدراسة مبجال التخصص  -

 ابعتباره نقطة البداية والنهاية يف العملية التسويقية؛ 

د ومؤثر على السلوك، األمهية التسويقية لدراسة اجتاهات املستهلك ابعتبارها عامل مهم حمد -

 بسلوك املستهلكني؛ا ميكن التنبؤ من خالهل

االهتمام الواسع يف الدراسات األجنبية هبذه النوعية من البحوث بينما يف املقابل تعد الدراسات  -

 ؛يت تناولت هذا املوضوع قليلة جداالعربية ال

 ؛هلا عالقة ابجتاهات املستهلكني امليل الشخصي إىل املواضيع اليت -

لعالمات اهلاتف النقال كموضوع للدارسة امليدانية، نتيجة  الختيارانيرجع السبب الرئيسي و  -

 .الكبري على اهلواتف النقالة وإقبالهللتطور اهلائل هلذا األخري، إضافة إىل ذهنية املستهلك اجلزائري 

 حدود الدراسة: .5

للتمكن من اإلحاطة مبوضوع الدراسة، مت وضع احلدود املفاهيمية، البشرية، الزمانية واملكانية وذلك كما 

 يلي:  
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: اقتصرت الدراسة على متغريين رئيسيني، يتمثل األول يف مفهوم اجتاهات املستهلكني احلدود املفاهيمية -

املستهلك، أما املتغري الثاين فيتمثل يف القيمة املدركة للعالمة ابعتباره عامل من العوامل النفسية اليت تؤثر على قرار 

 التجارية

لوالية البويرة )اجلزائر( اليت أخذت  حلدود اجلغرافية : يتمثل اإلطار املكاين للدراسة امليدانية يف ااحلدود املكانية -

 ؛كعينة للدراسة

إىل غاية ماي  2017الفرتة املمتدة من نوفمرب : متت الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي يفاحلدود الزمانية -

 ؛ 2021

حدد جمتمع البحث لتطبيق الدراسة امليدانية، يف مستعملي العالمات التجارية حمل الدراسة يف  احلدود البشرية: -

 سنة.  18والذين يفوق عمرهم املقيمني بوالية البويرة اجلزائر 

 املنهج املستخدم يف الدراسة: .6

مت االعتماد ابألساس على دراسة واإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وأسئلتها الفرعية، لتحقيق أهداف ال

يعترب الوصف والتشخيص نقطة انطالق يف كل املناهج دون استثناء، فهو مبثابة جذع مشرتك املنهج الوصفي، إذ 

يعرف املنهج الوصفي أبنه:"أسلوب من بني كل املناهج من أجل حتديد املتغريات واستنتاج العالقات السببية، و 

أساليب التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتة أو فرتات زمنية معلومة، 

وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية، مث تفسريها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية 

الوصف فقط وإمنا يعىن كذلك بتحليل الظواهر اليت تناوهلا البحث. وبذلك مت  ال يقف عند حدللظاهرة"، فهو 

وتنفيذ خطوات املنهج الوصفي واملتمثلة يف: حتديد املشكلة، صياغة أسئلة البحث، وضع الفرضيات، وضع  إتباع

ات مجع البياانت احملددات املكانية والزمانية، حتديد جمتمع الدراسة واختيار عينة مناسبة، إعداد وتطوير أدو 
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واختبارها، مجع البياانت وتفريغها، وضع النتائج وتفسريها، مث يف األخري اقرتاح التوصيات املناسبة يف ضوء نتائج  

 الدراسة.

ابالجتاهات والقيمة املدركة للعالمة هبدف حترير اإلطار النظري للدراسة واملتعلق ة: أدوات الدراس .7

األحباث العلمية، النظرية والتطبيقية،  مبراجعة القيام خالل الثانوية من تالبياان على احلصول ، متالتجارية

، ابإلضافة إىل النصوص القانونية، املنشورة وغري املنشورة، من كتب، أطروحات، مداخالت ومقاالت

الدراسة، ابللغات الثالثة:  موضوع التقارير الصادرة عن خمتلف اهليئات الدولية والوطنية حولالصحف و 

العربية، الفرنسية واالجنليزية، وابلشكلني الورقي وااللكرتوين، وابالعتماد ابلدرجة األوىل على أحدث 

 خالل من مجعها مت أما يف اجلانب التطبيقي للدراسة فقد اعتمدان على البياانت األولية واليتاملراجع. 

، 26 إصدار SPSSليل البياانت األولية فقد متثلت يف برانمجاالستبيان. أما فيما خيص أدوات حت قائمة

 .Excelابإلضافة إىل برانمج 

 الدراسات السابقة: .8

نظرا ألمهية موضوع الدراسة ابلنسبة للباحثني، جند بعض الدراسات السابقة ذات صلة ابملوضوع املدروس 

 الدراسات جند:حيث مت التطرق إليها من أجل إمتام الدراسة و من بني هذه 

"دراسة أتثري االجتاهات وبلد منشأ املنتج وعالمته التجارية على  حتت عنواندراسة فاتح جماهدي -

دراسة ميدانية للمنتجات االلكرتونية  -تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات احمللية واألجنبية

زائري حنو بلد منشأ املنتج هدفت الدراسة اىل حتديد اجتاهات املستهلك اجل (:2011)"  -واملشروابت

وعالمته التجارية على تقييمه للمنتجات احمللية واألجنبية قصد حتييد التأثريات السلبية وأتكيد التأثريات 

االجيابية ، ابإلضافة اىل التعرف على خلفيات أو الطريقة اليت يتم هبا إدراك املستهلك اجلزائري ملنتجات 

  هذا على تقييمه هلذه املنتجات. بالده واجتاهاته حنوها وكيف يؤثر
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"دراسة أثر القيمة املدركة للعالمة التجارية حتت عنوان دراسة جماهدي فاتح وقارطي حورية -

هدفت هذه الدراسة اىل التعرف اىل مدى  (:2016)موبيليس على قرار الشراء للمستهلك اجلزائري" 

) اجلودة  Atilganو Aakerأتثري القيمة املدركة للعالمة التجارية موبيليس أببعادها األربعة وفق منوذج 

املدركة للعالمة، الوالء للعالمة، الوعي ابلعالمة، االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية( على القرار الشرائي 

 .للمستهلك اجلزائري

"استخدام العالمة التجارية كأداة لتطوير تنافسية املؤسسات حتت عنوان دراسة عبد الرحيم زديوي-

حيث هدفت هذه الدراسة اىل (، 2017-2016) "-دراسة قطاع الصناعات االلكرتونية -اجلزائرية

اىل الرتكيز على  ، ابإلضافةحتليل إمكانية استخدام العالمة التجارية لتطوير تنافسية املؤسسات اجلزائرية

األبعاد اليت جتعل من العالمة التجارية عالمة قوية ابإلضافة اىل حتديد مسامهة العالمات التجارية يف تطوير 

 تنافسية مؤسساهتا من خالل دراسة أثرها على كل من إنتاجية املوظف وتقييم املستهلك النهائي هلا.

اتيجيات بناء الصورة الذهنية للعالمة التجارية "دراسة أتثري اسرت حتت عنواندراسة كوثر حاج نعاس -

دراسة مقارنة بني جمموعة من الشركات يف قطاع  -على الصورة املدركة هلا لدى املستهلك اجلزائري

الضوء على موضوعني مهمني مها العالمة التجارية و الصورة  هدفت الباحثة اىل تسليط(: 2017)-معني

بدراسة اجلوانب األساسية لكل موضوع، وذكر أبعاد اسرتاتيجيات بناء الذهنية للعالمة التجارية و ذلك 

صورة العالمة التجارية و العالقة اليت تربطها ابلصورة املدركة هلا و مدى أتثريها على املستهلك اجلزائري. 

 حبيث ركزت على األمهية اليت تلعبها الصورة الذهنية للعالمة التجارية على اجتاهات املستهلك. 
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 خطة البحث:  .9

من أجل اإلملام ابملوضوع، وبغرض اإلجابة على إشكالية البحث واختبار فرضياته، مت تقسيم خطة 

 البحث إىل العناصر التالية: 

: تناولت إشكالية الدراسة وأسئلتها الفرعية، ابإلضافة إىل فرضيات الدراسة، وإبراز أمهيتها وأهدافها،  املقدمة -

 يار املوضوع، الدراسات السابقة ومنهج البحث؛كما تطرقت إىل أسباب اخت

"؛ مت والتنبؤ به مفهوم أساسي لتفسري سلوك املستهلكك  االجتاهاتجاء حتت عنوان " الفصل األول: -

التطرق فيه إىل املفاهيم األساسية الجتاهات املستهلكني، آليات تشكيل االجتاهات وتغيريها، ابإلضافة إىل معامل 

 املستهلكني، من خالل ثالث مباحث، وذلك لتحديد وبدقة كل املفاهيم املتعلقة هبذا املصطلح؛قياس اجتاهات 

"، مت جتزئته كذلك إىل ثالثة  العالمة التجارية من منظور املستهلك: كان حتت عنوان "الفصل الثاين -

إسرتاتيجيات ، أما املبحث الثاين فتناول العالمة التجارية أساسيات حولمباحث، حبيث تطرق املبحث األول إىل 

 ماهية قيمة العالمة التجارية.، يف حني خصص املبحث الثالث لدراسة إدارة العالمة التجارية 

لواقع قطاع ، تناول شرح "دراسة ميدانية للهاتف النقال بوالية البويرة"جاء حتت عنوان الفصل الثالث:  -

املنهجية ، أما املبحث الثاين فتناول دوليا ووطنيا وهذا يف املبحث األول االتصاالت وتكنولوجيا اهلاتف النقال

للدراسة امليدانية من خالل عرض للنموذج والفرضيات املقرتحة، حتديد التعاريف اإلجرائية ملتغريات  املقرتحة

يل اإلحصائي لبياانت أما يف املبحث الثالث فتطرق اىل التحلالدراسة، ابإلضافة إىل حتديد جمتمع وعينة الدراسة، 

 امليدانية  الدراسة خالل عليها املتحصل النتائج وحتليل عرض تطرق إىلالدراسة، يف حني املبحث الرابع 

ويف األخري، مت اختتام الدراسة خبامتة تضمنت أهم ما مت التوصل إليه من نتائج نظرية وتطبيقية، على 

 املستقبلية للبحث.أساسها مت تقدمي جمموعة من االقرتاحات واآلفاق 
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 متهيد
يعترب املستهلك ضمن التوجه التسويقي احلديث حمور العملية التسويقية، غري أن دراسته ليست ابلشيء 
اهلني وهذا راجع إىل طبيعته املعقدة، و نظرا لألمهية و املكانة الرئيسية اليت حيتلها املستهلك ابلنسبة جلميع 

املستهلك ممارسة ال غىن عنها يف عملية املؤسسات بغض النظر عن نوع النشاط الذي متارسه ، فدراسة سلوك 
تسويقية فعالة، من قبل املؤسسات اليت أيقنت أن السيطرة  إسرتاتيجيةالتسويق، وشرط أساسي لصياغة وتنفيذ 

على أسواقها املستهدفة ال ميكن أن يتحقق إال من خالل فهم واضح لكيفية اختيار وشراء واستخدام والتخلص 
هلكني من أجل تلبية حاجاهتم ورغباهتم. وتركز دراسة سلوك املستهلك بشكل أساسي من املنتجات من قبل املست

على الفهم اجليد جلميع العوامل اليت تسهم يف تطوير هذه السلوكيات، من عوامل حميطة به وعوامله الشخصية 
 والنفسية.
للتأثري على سلوكه لذا  ه دورا كبريا لكل من حبوث املستهلك واحملاوالت التسويقيةيري ؤدي االجتاه وتغيو 

سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إىل جممل اجلوانب املتعلقة مبفهوم االجتاهات ودورها يف سلوك املستهلك، 
هبدف فهم كيفية تشكيلها لديهم، وأمهية دراستها وقياسها من طرف الباحثني التسويقيني للتمكن من تقدمي 

افظة عليها إن كانت إجيابية وأتكيدها، أو تشكيلها أو تعديلها عند منتجات تتالءم مع هذه االجتاهات، واحمل
 احلاجة لذلك؛ حيث ينقسم إىل ثالث مباحث كما يلي:

 املفاهيم األساسية الجتاهات املستهلكني؛املبحث األول: 
 آليات تشكيل وتغيري الجتاهات؛املبحث الثاين: 

 معامل قياس اجتاهات املستهلكني.املبحث الثالث: 
 



التنبؤ بهأساسي لتفسير سلوك المستهلك والفصل األول                      االتجاهات كمفهوم   
 

3 
 

 املبحث األول: املفاهيم األساسية الجتاهات املستهلكني
العوامل النفسية املؤثرة يف سلوك املستهلك، وتلعب دورا هاما يف التنبؤ بسلوكه،  أهمتعترب االجتاهات من 

املتعلقة ابجتاهات املستهلك، بدءا إبعطاء نظرة حول سلوك وحياول هذا املبحث شرح أهم املفاهيم األساسية 
 املستهلك بصفة عامة ومن مث االنتقال إىل عدة تفاصيل متعلقة ابملوضوع.

 املطلب األول: مدخل لسلوك املستهلك
 وأمهية دراسة سلوكه. املستهلك، مبا يف ذلك عرض مفهومهيتناول هذا املطلب مجيع املفاهيم املتعلقة بسلوك 

 املستهلك سلوك مفهوم .1
يعترب املستهلك نقطة البداية والنهاية يف عملية التسويق وهو الذي حيرك كل قوى النشاط االقتصادي يف 

 .1اجملتمع، لذلك فإن كل املؤسسات تسعى إىل إرضائه من خالل العمل على إشباع حاجاته ورغباته املتعددة
ة أو مقدم اخلدمة والـذي تستقر عنده السلعة أو فاملستهلك هـو اهلدف الذي يسعى إليه منتج السلع

يلقي اخلدمة، أي هو حمط أنظار مجيع من يعمل يف جمال التسويق، ويصنف املستهلكون بصفة عامة إىل: 
مستهلك هنائي، ومستهلك صناعي، هذا األخري يتمثل يف املؤسسات احلكومية واملؤسسات اخلاصة والبائعني 

. ومييل هذان النوعان من املستهلكني ألن يكون هلما سلوكات شرائية خمتلفة عادة ما واملؤسسات غري الرحبية...اخل
تعرف مجعية التسويق ؛ يتم حتليلهما بشكل خمتلف، ويف هذه الدراسة سيتم االقتصار على املستهلك النهائي

كن أن يستخدم األمريكية، املستهلك النهائي أبنه املستخدم النهائي للسلع واألفكار واخلدمات. حبيث مي
املصطلح أيًضا كمرادف للمشرتي أو صانع القرار. فاألم اليت تشرتي احلبوب البنها الصغري ميكن وصفها 

، أي أن املستهلك النهائي هو من يقوم بشراء 2ابملستهلكة النهائية ابلرغم أهنا ليست هي من ستستهلك احلبوب
د أسرته أو األفراد الذين يعيلهم أو لتقدميها كهدية السلع واخلدمات الستعماله الشخصي أو الستعمال أفرا

 . 3لشخص آخر
وقبل التطرق إىل مفهوم سلوك املستهلك البد من اإلشارة إىل مفهوم السلوك، حيث يعيش اإلنسان يف 
بيئة يؤثر فيها ويتأثر هبا، وعليه أن يتكيف مع هذه البيئة، لذا تصدر عنه أنواع خمتلفة من األنشطة من أجل إشباع 

السلمي السلوك اإلنساين أبنه سلسلة حاجاته وحتقيق رغباته وهذا النشاط يسمى "السلوك" ، ويعرف علي 
رغباته املتطورة واملتغرية،   وإشباعمتعاقبة من األفعال اليت تصدر عن اإلنسان يف حماوالته املستمرة لتحقيق أهدافه  

                                                             
 .16، ص 2008للنشر والتوزيع، مصر ، ، املكتبة العصرية التسويق والتجارة االلكرتونية"أمحد حممد غنيم، "-1

2-https://marketing-dictionary.org/c/consumer/visited on 12/04/2019 at 15.57 pm. 
 .49، ص 2010والتوزيع، األردن، ، دار الصفاء للنشر "التسويق من املنتج إىل املستهلك"طارق احلاج وآخرون، -3

https://marketing-dictionary.org/c/consumer/
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كذلك هي األفعال واالستجاابت اليت يعرب هبا اإلنسان عن قبوله أو رفضه حملاوالت التأثري املوجهة إليه من عناصر 
 .1احمليطة به سواء أكانت بشرية أو مادية البيئة

أما سلوك املستهلك فيعرف أنه تلك التصرفات اليت تنتج عن شخص ما نتيجة تعرضه إىل منبه داخلي أو خارجي 
 2حيال ما هو معروض عليه، وذلك من أجل إشباع حاجاته ورغباته.

بظهور املفهوم التسويقي احلديث، ومن مث  الإىل أن دراسة سلوك املستهلك مل تظهر إFilserأشار
؛ 3بوجه عام وسلوك املستهلك بوجه خاص السلوكياتاجتهت الكثري من العلوم حىت االقتصاد إىل دراسة 

يقوم حتليل سلوك املستهلكني على دراسة كيفية قيام األفراد واجلماعات واملنظمات ابختيار Kotlerحسب
ويعترب سلوك 4واخلدمات واألفكار واخلربات هبدف تلبية حاجاهتم ورغباهتم،وشراء واستعمال والتخلي عن السلع 

املستهلك حمور االهتمامات التسويقية، واليت تسعى إىل مراقبة وحتليل وفهم السلوكيات املختلفة اليت ميكن 
ودراستها.  مالحظتها لدى األفراد، من أجل حتديد العناصر اليت حيتمل أن يكون هلا أتثري على هذه السلوكيات

وابلتايل متكني املؤسسات من اختيار وتصميم حمفزات تسويقية أكثر فاعلية، للتأثري بشكل إجيايب على السلوكيات 
 .5والقرارات اليت يتخذها هذا املستهلك

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن سلوك املستهلك هو جمموعة من التصرفات اليت يقوم هبا الفرد نتيجة 
 ضه ملنبه يرتبط مبنتج يشبع لديه حاجة أو رغبة، وهذه التصرفات تكون قبل، أثناء وبعد الشراء.تعر 

 أمهية دراسة سلوك املستهلك  .2
ن، من خالل اكتشاف الفرص التسويقية ياديتظهر أمهية دراسة سلوك املستهلك لرجال التسويق يف عدة م

ق، مثل إجياد يتم بواسطة حبوث التسو يطها، وهذا يمع حمف املؤسسة يق تكياملناسبة  واالستفادة منها هبدف حتق
ساعد املؤسسات ية مما ية  وسلوكي نفسيريدة يف أسواقها، إضافة إىل جتزئة السوق حسب معاياستعماالت جد

ار أفضل يسهل اختي  والتعرف على حاجاهتم  ورغباهتم حىت  نيل أسواقها واإلملام  خبصائص املستهلكيعلى حتل
م والعادات يرحبة لضمان بقائها  ومنوها، كما تساعد دراسة سلوك املستهلك يف التعرف على القالقطاعات امل

 كذلك من خالل نية دراسة سلوك املستهلكيوتظهر أمه ،6املالئمة لكل جمتمع اإلسرتاتيجيةالسائدة،  ومنها معرفة 
ها دون مراعاة رغبات املستهلكني ميق املنتجات اليت مت تقدي يف تسو رياة السلعة  والفشل الكبيقصر دورة ح

                                                             
، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد "دور سلوك املستهلك يف حتسني القرارات التسويقية"بن يعقوب الطاهر، -1

 .15-6، ص ص 2004السادس،
رائي: دراسة تطبيقية على أجهزة التلفاز يف السوق اجتاهات املستهلكني حنو دولة املنشأ وأثرها على السلوك الشفاطمة الزهراء بن سريود،"- 2

 .232، ص 2014، جملد ب، جوان 41جملة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، اجلزائر، ع اجلزائري"، 

3-Filser Marc,"Le comportement du consommateur",Dunod,Paris, 1994, p13 
4-Kotler et al," Marketing management", 12 ème édition, Pearson Education, Paris, 2006, p207. 
5- Marie-Laureet al, "Le Marketing De A A Z : 500 Mots Pour Comprendre" , Edition Dunod, Paris, France, 
2010, p45. 

 .25- 22ص ، ،ص2010ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، "سلوك املستهلك: عوامل التأثري النفسية"،عنايب بن عيسى،-6
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ة  ومؤثرة ري ة املستهلك اليت متارس ضغوط كبيات محايدة الدور الفعال جلمعايالشرائية، خاصة مع ز  وإمكانياهتم
 منتجات ميهم االهتمام بدارسة سلوك املستهلك هبدف إنتاج  وتقدي لذلك توجب علني واملسوقنيعلى املنتج

فرض ي ،الذي نيواألسعار املناسبة، إضافة إىل االهتمام املتزايد للحكومات ابملستهلكات  يات والنوعيابلكم
ة ية ومصلحة املستهلك إضافة إىل الرغبة املزايدة للمؤسسات يف دخول األسواق اخلارجي حلمانيمات  وقوانيتعل

كون ييف تلك األسواق حىت ال  نيقة عن أسواقها املستهدفة مبا يف ذلك املستهلكيماَ َدفعها إىل إجراء دراسات دق
 .1دخوهلا جمرد مغامرة فاشلة

 العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك النهائي .3
 واملتمثلة يف: (1)يتشكل سلوك املستهلك نتيجة تفاعل عوامل متعددة كما هي موضحة يف الشكل رقم 

 االجتماعية؛: واليت تضم كل من الثقافة والثقافة الفرعية، والطبقة العوامل الثقافية 
 : تضم اجلماعات املرجعية وقادة الرأي، األسرة، األدوار واملكانة االجتماعية؛العوامل االجتماعية 
: واليت تضم العمر ودورة احلياة، اجلنس، الوظيفة، املستوى الدراسي، الدخل، منط العوامل الشخصية 

 احلياة، والشخصية؛
 .الدوافع، اإلدراك، التعلم، واالجتاهات العوامل النفسية: 

 (: العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك1الشكل رقم )
 

 

 

 
Source: Philip kotler& Gary Armstrong, "Principles Of Marketing", Pearson Edition, Tokyo,14th Edition, 
2017, p135. 

ورغم أنه يصعب على املسوقني التحكم يف هذه العوامل إال أنه جيب عليهم أخذها بعني االعتبار أثناء صياغتهم 
حتليل وقياس سلوك املستهلك، وحتديد خمتلف العوامل املؤثرة يف عملية  . لذلك فإنه هبدف2التسويقية لإلسرتاتيجية

 : 3صنفة إىل قسمنيالشراء، يستند املسوقون إىل جمموعة من النماذج، وامل
 
 

                                                             
 .69-70، ص 2006ع، عمان ،ي، دار حامد للنشر و التوز "سلوك املستهلك: مدخل اإلعالن"كاسر نصر منصور، -1

2-Philip kotler& Gary Armstrong,"Principles Of Marketing", Pearson Edition, Tokyo,14th Edition, 2017, p135. 
 .145، ص 2015، 1زمزم انشرون وموزعون، عمان، ط  ،"امليزة التنافسية مدخل سلوك املستهلك "،طارق قندوز-3

 العوامل االجتماعية

 الجماعات المرجعية
 األسرة
 األدوار

 االجتماعيةالمكانة

 العوامل الثقافية

 الثقافة
 الثقافة الفرعية

 الطبقة االجتماعية

 العوامل الشخصية

 الحياة العمر ودورة
 الوظيفة

 الحالة االقتصادية
 نمط الحياة
 الشخصية

 العوامل النفسية

 الدوافع
 اإلدراك
 التعلم

 االتجاهات

 المشتري
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 ( Macro model)النماذج الشاملة  .1

حسب هذه النماذج، فإن سلوك املستهلك يتأثر بعدد كبري من العوامل البيئية، اليت ختتلف ابختالف النموذج 
ويعترب النموذج األخري   Nikosia, Katona, Howard and Sheth, & Engelالواحد، ومن هذه النماذج:

من أكثر النماذج مشوال الحتوائه على عدد كبري من املتغريات املختلفة اليت اتفق عليها أغلبية الباحثني يف هذا 
 اجملال، واليت اعتربت األساس لتفسري سلوك املستهلك وعملية اختاذ القرار الشرائي.

   (Micro model)النماذج اجلزئية. 2
 ذج على عامل واحد أو عاملني لتفسري سلوك املستهلك.تستند هذه النما

 االجتاهاملطلب الثاين: مفهوم 
من خالل هذا املطلب سيتم عرض مجيع املفاهيم املتعلقة ابجتاهات املستهلك، بدءا إبعطاء خمتلف 

 .أنواعهالتعاريف اخلاصة ابملوضوع، انتقاال إىل خصائص االجتاه وكذا 
 تعريف االجتاه .1

االجتاهات أحد أهم العوامل النفسية املؤثرة يف السلوك الشرائي للمستهلك، حبيث قد تناولت تعترب 
االجتاهات أبهنا  Gordon Allportالعديد من الدراسات والبحوث التسويقية هذا املوضوع حيث يعرف

ثري توجيهي ''حالة من االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي، تنتظم من خالل خربة الشخص، وتكون ذات أت
 1أو ديناميكي على استجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذه االستجابة.

أبهنا املواقف واملشاعر العاطفية املفضلة أو غري املفضلة لدى األفراد Kotlerبينما تعرف االجتاهات من طرف
 2وذلك جتاه شيء أو فكرة ما.

ــا بطريقة إجيابية أو سلبية" اه هواالجت Mechael Solomonوحسب  ــ ـــم شيء أو منتج مــ ــ ، ويف 3استعداد لتقييـــ
أهنا وجهة نظر األشخاص لشيء معني والذي قد يكون منتج،  Perreault & McCarthy ذات السياق عرفها

 4إعالن، رجل بيع، مؤسسة، أو فكرة؛
أن: "االجتاهات مكتسبة ومستقرة، حبيث تنتج عن عملية  Denis Darpy&Valerie Guillardوأضاف 

التعلم والتعرض ملختلف التحفيزات التسويقية، كما أهنا تتشكل من بيئة املستهلك )املادية، السياسية والثقافية(، 
 .1من التجربة أو املالحظة"

                                                             
1 -Katarzyna Byrka, " Attitude-behaviorconsistency:Campbell’sparadigm in environmental and 

healthdomains"Unpublished doctoral dissertation, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, 
Netherlands, 2009, p2 
2 -Philip Kotler et al, "Principles of Marketing", 2nd Edition, Prentice Hall Europe, Harlow, United Kingdom, 
1999, p 249. 
3- Michel Solomon et al, "ComportementDu Consommateur" , Pearson Education, France, 6e Edition, 2005, 
p225. 
4  -William D.Perreault& McCarthy, E. Jerome, "Basic marketing: a global managerialapproach", 14th 
Edition, McGraw−Hill/Irwin, New York, USA, 2002, p162. 
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معني، سواء كان خدمة، سلعة،  من خالل ما سبق ميكن القول أن االجتاه عبارة عن تقييم إجيايب أو سليب ملوضوع
فكرة،إعالن، رجل بيع أو مؤسسة ...اخل، حبيث يعرب هذا التقييم عن معتقدات ومشاعر الفرد اجتاه موضوع 
االجتاه واليت ترتجم إىل تصرف أو استعداد بتصرف بطريقة معينة. ويكون هذه االجتاه انتج عن عملية التعلم 

 عله مع حميطه.واخلربات السابقة للفرد من خالل تفا
 خصائص االجتاهات .2

 لالجتاهات جمموعة من اخلصائص تتمثل يف:
حبيث إما أن تكون إجيابية أو سلبية، وقد يفضل املستهلك شيئا وقد يفضله االجتاهات هلا مسار وهلا قوة: 

 ؛ 2بشدة وقد يكرهه أو يكرهه بشدة
والذي الشيء الذي يتم تكوين االجتاه حنوه يسمى موضوع االجتاه،  يرتبط االجتاه بشيء ما أو ظرف معني: 

ميكن أن يكون: شيء مادي أو معنوي )عالمة جتارية، حمل بيع ابلتجزئة، أو حىت شخص(، أو يكون تصرف 
نسبة )مثل الذهاب ملشاهدة مباراة كرة القدم أو القيام بعملية شراء(، أو فكرة )مثل الرأمسالية( أو حىت إعالن، وابل

 ؛3بني مواضيع االجتاه، مثل التمييز بني االجتاه حنو املنتج واالجتاه حنو شراء املنتج للمسوقني جيب التمييز
االجتاهات يتم تشكيلها يف وقت سابق، أي أهنا ليست وليدة اللحظة، إمنا قد مت تشكيلها عرب اجلاهزية:  

لنهائي حبيث يتم التعبري عنها، وتصبح مرافقة أو مراحل وعرب خربات كثرية وخمتلفة، وابلتايل أخذت شكلها ا
 ؛4مالزمة للشخص

أي أن اجتاهات الفرد مكتسبة من البيئة اخلارجية سواء األسرية االجتاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية:  
املختلفة،  أو املدرسية أو بيئة العمل، وال ترجع إىل عوامل وراثية، فاملعلومات اليت حيصل عليها الفرد من املصادر

ابإلضافة إىل خرباته عن السلع واخلدمات تساهم يف تشكيل اجتاهات جديدة أو تغيري االجتاهات القائمة، فقد 
يكون لدى املستهلك اجتاه سليب حنو سلعة أو عالمة معينة، ولكن قد يغريه فور حصوله على معلومات إضافية 

املرجعية عن جتربتهم يف التعامل يف هذا النوع من السلع  من وسائل النشر املختلفة أو بعد سؤال أفراد اجلماعة
 .5واخلدمات

املستهلك إليها  يلجأابلنسبة للثبات، فريجع ذلك إىل استخدامها كمعيار االجتاهات تتميز ابلثبات النسيب:  
عند احلاجة، يف حني أن نسبية الثبات ترجع إىل تغري أذواق وميول األفراد نتيجة تغري املفاهيم السائدة يف اجملتمع، 

                                                                                                                                                                                              
1- Denis Darpy&Valerie Guillard, "Comportement Du Consommateur Concepts Et Outils" , Edition Dunod, 
France, 4e Edition, 2016, p143. 

 .269، ص 2005مكتبة الشقريي، السعودية،  "سلوك املستهلك: املفاهيم املعاصرة والتطبيقات"،لعت أسعد عبد احلميد وآخرون، ط-2

3- Fabrice Clerfeuille, "Les Profils Attitudinaux Des Consommateurs: Analyse De La Congruence Des 
Elements Cognitif, Affectif Et Conatif ", Doctorat  en science de gestion, Université de la Réunion, France, 
2000, p16. 

 .98، ص 2012، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، املستهلك: مدخل متكامل"،"سلوك محد الغدير ورشاد الساعد-4
 .192عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره ، ص -5
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وكذا املؤثرات اخلارجية كتغري مستوى أداء منتجات هذه العالمة التجارية أو ظهور بدائل أفضل، ابإلضافة إىل 
 ؛1اجلهود التسويقية للمؤسسات

اتفق الباحثون إىل حد كبري على أن  جتاهات تكوينات افرتاضية يستدل هبا من السلوك الظاهر للفرد:اال 
االجتاهات، مثل مجيع املفاهيم النظرية يف علم النفس، هي بنية افرتاضية كامنة ال ميكن مالحظتها مباشرة، بل يتم 

 ؛2االستدالل هبا على أساس االستجاابت امللموسة حملفز االجتاه
: ميكن للشخص أن يكيف اجتاهه ويتعامل مع ما هو موجود ويرضى به االجتاهات تتكيف مع الظروف 

بغض النظر عن مدى اختالف اجتاهه مع ما هو موجود فعال. مبعىن أنه يف كثري من احلاالت ميكن أن خنفي 
معطيات الواقع أو احمليط الذي اجتاهاتنا احلقيقية اليت تعرب عن شعوران وعن أمور متعلمة ومكتسبة ونتماشى مع 

نعيش فيه ونرضى هبا، ألهنا معطيات من املمكن أن تتناسب مع هذا الواقع أو احمليط، فنكيف اجتاهنا وسلوكنا 
 .3معها
 أنواع االجتاهات. 3

 Allportصنف   وقدإلجياد السبيل إىل التأثري عليها،  التمييز بينها التسويقلرجل  املهملالجتاهات عدة أنواع من 
 :4االجتاهات إىل مخسة أصناف كما يلي

 .االجتاهات العامة واالجتاهات اجلزئية1.3
تتناول املواضيع أو الظواهر من مجيع اجلوانب حبيث يتم التعرض إليها بشكل كلي دون االجتاهات العامة:  

 التعرض جلزئياهتا أو البحث يف تفاصيلها وهذا النوع من االجتاهات يتميز ابلثبات؛
هي اليت تتناول جزء واحد فقط من جمموع اجلزئيات املشّكلة للظاهرة أو املوضوع حمل  االجتاهات اجلزئية: 

االجتاه حبيث يتم الرتكيز على هذا اجلزء فقط دون الكل وما مييز هذا النوع من االجتاهات هو عدم الثبات 
 واالستقرار؛

 .االجتاهات الفردية واالجتاهات اجلماعية2.3
وهي ذات ارتباط واضح بذاتية الفرد، والذي يصبح متعلقا به فقط دون أن يكون له أي ات الفردية: االجتاه 

أتثري على اجتاهات اآلخرين، وعلى هذا األساس فإن االجتاه الفردي يتناول موضوع ما انطالقا من اإلطار املرجعي 
 الذي يتضمن أسلوب حياته ومنط تفكريه الذي مييزه عن غريه؛

                                                             
، جملة الردة "ENIEااللكرتونية  "دراسة اجتاهات املستهلك اجلزائري حنو عالمة املؤسسة الوطنية للصناعاتفاتح جماهدي وشراف براهيمي، -1

 . 90، ص 2015، 01اجلزائر، ع  القتصادايت األعمال،
 .470،ص  1993، دار الفرقان للنشر، عمان، األردن،  4، ط "علم النفس الرتبوي"عبد اجمليد نشوايت، - 2
أثر االجتاهات النفسية يف التعامل مع اخلدمات املصرفية اإلسالمية: دراسة ميدانية على العميل رهف بدران تعلو ،علي مقبل علي أمحد، "-3

 .76، ص 2014، 36، مج 116، جملة تنمية الرافدين، جامعة املوصل، كلية اإلدارة واالقتصاد، العراق، ع ي"السور 
، أطروحة دكتوراه، ختصص "العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري: دراسة ميدانية بسطيف"علي لونيسي، -4

 .27-26، ص 2006/2007كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، علم نفس العمل والتنظيم،  
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تكون مرتبطة بعدد األفراد الذين تكون هلم اجتاهات مشرتكة حنو موضوع معني، حبيث ت اجلماعية: االجتاها 
ال يكون هناك جمال لالختالفات حول ما يتم التفكري فيه أو الشعور به، حنو هذا املوضوع أو الظاهرة من مجيع 

 جوانبها؛
 .االجتاهات العلنية واالجتاهات السرية3.3
ام القيم السائدة يف اجملتمع، هذا ـن نظــتتشكل عادة لدى الفرد نتيجــة ملا يؤمن به ماالجتاهات العلنية:  

اإلميان واالقتناع يكون مقبوال من طرف اجلميع وغالبا عليه، ولعل هذا األمر جينب الفرد صاحب االجتاه مواقف 
 ؛الضغط احلرجة

لفرد على إخفائها عن اآلخرين، واملتمثلة يف جمموعة من املشاعر وهي اليت يعمل دائما ااالجتاهات السرية:  
واألحاسيس... حنو موضوع أو ظاهرة معينة، وذلك إلحساسه ابخلجل أو احلرج، لذلك يعمل دائما على 

 االحتفاظ هبا وعدم اإلعالن عنها، إال لألفراد الذين يشاركونه فيها؛
 .االجتاهات القوية واالجتاهات الضعيفة4.3
تكون مرتبطة لدى الفرد بشدة التأثري وقوته إلحداث التغريات املطلوبة حنو ظاهرة معينة أو جتاهات القوية: اال 

وتكون هذه األخرية قوية، مساعدة وبشكل كبري على  السلوكياتموضوع حمدد، وهذا ما خيلف عنه انعكاس على 
 إحداث التأثري كبري على الظاهرة موضوع االجتاه؛

تتميز بقلة وضعف التأثري إلحداث أية تغريات ويف بعض األحيان ينعدم هذا التأثري عيفة: االجتاهات الض 
 هنائيا، وهذا ينعكس على السلوك العام للفرد؛

 .االجتاهات اإلجيابية واالجتاهات السلبية5.3
ع تتشكل لدى الفرد حنو موضوع معني، من خالل أتييد كل جوانب الظاهرة موضو االجتاهات اإلجيابية:  

 فتعمل على محايتها والدعوة هلا؛ سلوكياتهاالجتاه، وهذا ما ينعكس على 
تتميز ابلرفض لكل ما يتعلق ابلظاهرة موضوع االجتاه، وجند أن هذا األمر ينعكس على االجتاهات السلبية:  

 سلوكات هذا الفرد، فيعمل على حماربة هذه الظاهرة والدعوة ضدها...اخل.
 دراسة االجتاهات ووظائفهااملطلب الثالث: أمهية 

يوضح هذا املطلب أمهية دراسة الباحثني التسويقيني لالجتاهات، وأمهية تطويرها من قبل املستهلكني من خالل 
 الوظائف اليت تؤديها هذه االجتاهات.

 .أمهية دراسة االجتاهات1
ألساسي الذي تؤديه يف جماالت احلياة إن األمهية الكبرية اليت حتظى هبا دراسة االجتاهات تنبع من الدور احليوي وا

املختلفة بشكل عام، ويف اجملاالت اإلدارية، وذلك ابلنظر إىل عالقة االجتاه ابلسلوك، إذ إن معرفتنا ابالجتاهات 
حنو األفراد واجلماعات، األفكار، واألنشطة تيسر لنا عملية التنبؤ ابلسلوكيات املتوقعة حيال تلك املوضوعات؛ 
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كن القول أن دراسة االجتاهات تستمد أمهيتها من خالل االعتقاد أبهنا سبب مباشر للسلوك، فهي وابلتايل، مي
 :1مفتاح للتنبؤ بسلوك املستهلك وتفسريه. وذلك لألسباب التالية

 : تساعد معرفة االجتاهات على حتديد الفرص والتهديدات اليت تواجهها العالمة التجارية؛التشخيص 
االجتاهات سواء قبل أو بعد إطالق املنتجات، يسمح بقياس فعالية االسرتاتيجيات اهلادفة إىل : قياس التحكم 

 تغيري االجتاهات حنو العالمة التجارية؛
: معرفة االجتاهات تسمح بتوقع استقبال السوق ملنتج جديد أو معدل، دون احلاجة إىل االعتماد على التنبؤ 

 الدراسات الالحقة )البعدية(.
 :2ع أيضا أمهية دراسة االجتاهات من كونكما تنب

 اجتاهات املستهلكني تسمح بتحديد احلصص السوقية ألي عالمة جتارية؛ 
عندما تكون االجتاهات أكثر مالئمة لعالمة جتارية، مييل املستهلك إىل استخدامها، يف املقابل إذا كانت  

 تمال استعماهلا؛اجتاهاته غري مالئمة أو سلبية فهذا يعترب كمؤشر عن اخنفاض اح
كلما زاد عدد املنتجات والعالمات التجارية املنافسة، كلما زاد دور املؤسسة يف احلفاظ على االجتاهات  

 االجيابية وتعزيزها.
 ف االجتاهاتئ.وظا2

وضع  1960املستهلك من خالل أمهية الوظائف النفسية اليت ترتبط به، يف عام  كتظهر أمهية االجتاه يف سلو 
Kats 3تصنيفا لوظائف االجتاه كالتايل: 
تساعد األفراد على العمل يف بيئتهم وابلتايل يتبىن األفراد مواقف إجيابية جتاه املنتجات .وظيفة املنفعة: 1.2

 واخلدمات اليت ترضيهم واملواقف السلبية جتاه تلك اليت ال ترضيهم، ترتبط هذه االجتاهات ابملنتج أو املوقف؛
االجتاه جيعل من املمكن التعبري عن الصورة اليت ميتلكها الفرد عن نفسه وعن   عن القيم:. وظيفة التعبري2.2

 القيم اليت يعتربها أساسية؛
: يف هذه احلالة، يسمح االجتاه للفرد حبماية نفسه من اإلصاابت النفسية، يعتمد .وظيفة الدفاع عن األان3.2

 املنتج.هذا النوع من املواقف على الشخص نفسه وليس على 
: فاالجتاه يتوافق مع طريقة رؤية العامل، فهو نوع من التوليف ملا يفكر فيه الفرد يف عدة .وظيفة تنظيم املعرفة4.2

 مواضيع وهكذا جتعل االجتاهات من املمكن تنظيم كتلة املعلومات وتبسيطها.
 والشكل املوايل يشرح أكثر هذه الوظائف.

                                                             
1- Jean-Jacques Lambin & Chantal de Moerloose, "Marketing Strategique Et Operationnel Du Marketing A 
L’orientation-Marche", Edition Dunod, Paris, 7e Edition, 2008,p 112. 
 
2 -Jean-Jacques Lambin & Chantal de Moerloose, op cit,p 112. 
3-WafaHassainya, " l'attitude des consommateurs tunisiens vis-à-vis de la publicité comparative ", mémoire 
presenté comme exigence partlelle de la maîtrise en administration des affaires, université du québec, 2009, p09. 
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 : وظائف االجتاه2الشكل رقم 

 
 .174، ص 2007دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  ،"السلوك اإلنساين"،علي السلمياملصدر: 

 املبحث الثاين: آليات تشكيل وتغيري االجتاهات
املبحث شرح خمتلف آليات تشكيل وتغيري االجتاهات، من خالل عرض مناذج تشكيلها، حياول هذا 

عوامل مؤثرة يف تشكيلها وأخرى حمددة لقابليتها للتغيري، ابإلضافة إىل مبادئ، نظرايت واسرتاتيجيات تغيري 
 االجتاهات. 

 املطلب األول: مناذج تشكيل االجتاهات
ل علم النفس وسلوك املستهلك فهم العالقة بني السلوك واالجتاه، لقد حاول العديد من الباحثني يف جما

وألجل هذا الغرض فقد اهتمت الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع إىل بناء عدة مناذج تركز على املكوانت املختلفة 
النموذج  وذلك لتفسري أفضل للسلوك وكيفية التنبؤ به، واليت سيتم عرضها يف هذا املطلب ابلرتكيز على لالجتاه

 الثالثي األبعاد الذي مت االعتماد عليه إلعداد هذه الدراسة.
 (Tricomponent Attitude Model)النموذج ثالثي األبعاد .1

 ABC : Affect, Behavior, Cognitionيسمى النموذج ثالثي األبعاد يف األدب االجنليزي بنموذج 
 .كما يعرضه الشكل املوايل. 1)التأثري/السلوك/املعرفة( برتتيب أقل منطقية لكن سهل التذكر

 (: مكوانت االجتاه3الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 

Source: Del I.Hawkins& David L.Mothersbaugh," Consumer Behavior :Bulding Marketing 
Strategy",McGraw-hill Irwin Edition, USA, 11th Edition , 2010, p393. 

                                                             
1-Jacques Lendrevie, Julien Levy, "Mercator : Tout Le Marketing A L’ereNumerique" ,  Edition Dunod, 
Paris, 11e Edition, 2014, p129. 
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البعض قام بتحديد  أنيعترب هذا النموذج أكثر منوذج مستخدم من قبل رجال التسويق لدراسة االجتاهات، حىت 
 أبعاده الثالثة كمكوانت لالجتاه؛ واملتمثلة يف البعد املعريف، العاطفي والسلوكي.

 البعد املعريف أو اإلدراكي .1.1
يتمثل املكون املعريف أو اإلدراكي يف جمموعة املعلومات، واملعتقدات، واألفكار اليت ميلكها األفراد جتاه شيء أو 

اليت يستقبلها املستهلك نتيجة لتعرضه ملزيج من التجارب  إلدراكاتو امفهوم معني، أو يعرب عن كافة املعلومات 
مات ذات الصلة من مصادر خمتلفة، وتتشكل هذه املعتقدات املباشرة جتاه موضوع معني، وكذلك من خالل املعلو 

من خالل مواجهة احتياجات أو متطلبات املستهلك من جهة، واخلصائص املدركة للمنتج ومدى قدرهتا على 
 1.تلبية هذه املتطلبات من جهة أخرى

املنتج ملتطلبات املستهلك نتيجة ملدى تلبية خصائص  ليستتتشكل  يتومما جيدر اإلشارة إليه أن املعتقدات ال
فقط، وإمنا مدى أمهية ووزن املعايري اليت يقيم هبا املستهلك خصائص املنتج اليت تليب حاجاته، ولتوضيح ذلك 

 ميكن تلخيص هذه العملية يف الشكل املوايل.
 .: مصدر االجتاه ضمن مستوى املكون املعريف4الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source:Christian Dussart, "Comportement Du Consommateur et Stratégie de marketing", McGraw-Hill éd, 
Canada, 1983, p221. 
نالحظ أن املستهلك يقوم مبقابلة حاجاته ورغباته مع اخلصائص املدركة للمنتج وكذلك الفوائد اليت يوفرها املنتج 

عملية التقييم وتكوين املعتقدات املتعلقة ابملنتج أو اخلدمة للمستهلك، ومن أجل ذلك يتمكن هذا األخري إبجراء 
 .وما إذا كان سيحقق رضاه أم ال ومن مث االنقياد حنو االجتاه ونية السلوك

                                                             
1-AsiegbuIkechukwu. F et al, "Consumer Attitude:SomeReflections on Its Concept, Trilogy, Relationship 
with Consumer Behavior, and Marketing Implications." European Journal of Business and Management, Vol 
4, N°13, (2012), pp 38-50. 
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 . البعد الشعوري أو العاطفي2.1
ويتمثل 1،''مبوضوع االجتاه يعرف املكون الشعوري أبنه ''جمموعة العواطف واملشاعر اليت يربطها األفراد

العاطفي كذلك يف مشاعر الشخص ورغباته حول قضية اجتماعية ما أو قيمة معينة، أو موضوع ما، إما املكون 
يف إقباله عليه أو نفوره منه، أي قد تكون االستجابة سلبية أو إجيابية وهذا يرجع إىل اجلانب العاطفي لكل 

الكره قد يكون دون مسوغ واضح  إنسان، وأحياان يكون هذا الشعور غري منطقي فالقبول أو الرفض، واحلب أو
 .2أحياان
إىل أن األفراد يتعرضون إىل عدة أنواع من االستجاابت الشعورية أو العاطفية تتمثل يف Peter &Olsonيشري

األحاسيس، املزاج، التقييم، مشاعر حمددة. حبيث كل هذه األنواع تشمل استجاابت وعواطف إجيابية أو سلبية، 
ة أو غري مالئمة، كما ميكن أن أتثر بعض من هذه املشاعر على االستجاابت مؤيدة أو معارضة، مالئم

القلق أو اخلوف مثال، قد يسببان ارتفاع ضغط الدم وغريها من األعراض املصاحبة للحالة النفسية ك  الفيزيولوجية
 ، وهذا ما يلخصه اجلدول املوايل.3مشاعر وعواطفه اليت يعيشها الفرد واليت تعرب عن

 .: أنواع االستجاابت العاطفية1رقماجلدول 

 
Source : J. Peter Paul & Jerry C. Olson, "Consumer behavior and marketing strategy", 9th Ed, McGraw-
Hill/Irwin New York, USA, 2009, p 40. 

يتبني أن االستجاابت العاطفية تتدرج حسب نوع احلالة اليت يواجهها األفراد، حبيث ختتلف حسب درجة 
االنفعال أو التأثري على املستوى اجلسدي وكذلك حسب شدة وقوة الشعور املصاحب حلالة الفرد، كما أنه ويف  

يا أو سلبيا، مؤيدا أو معارضا، كل احلاالت يعرب الفرد عن عواطفه من خالل قطبني، قد يكون شعورا إجياب
مرغوب فيه أو غري مرغوب فيه، يف حني أن لكل نوع أو مستوى من مستوايت االستجاابت العاطفية األربعة يعرب 

                                                             
1-Helma van den Berg et al.,''The impact of affective and cognitive focus on attitude formation'', Journal of 
Experimental Social Psychology, Vol. 42, N° 3,2006, p 373-37. 

 .301، ص 2012، 3، ع 91، جملة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية، مج ''االجتاهات من منظور علم االجتماع''حسني صديق، -2
3- J. Peter Paul, Jerry C. Olson, "Consumer behavior and marketing strategy", 9th Ed, McGrawHill/Irwin 
New York, USA, 2009,p 43. 
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عنها بعبارات حمددة، فاملزاج مثال قد يعرب عنه من خالل امللل أو اهلدوء واالسرتخاء واليت تتميز مبستوى متوسط 
 لك شدة الشعور.من االنفعال اجلسدي وكذ

 . البعد السلوكي3.1
يعترب هذا املكون هو املشكل للسلوك الفعلي وهو احملصلة النهائية لتفكري الفرد وانفعاالته حول مثريات املوضوع، 

العام  لالجتاهوذلك مبا يتضمن االستجابة هلا على شكل خطوات إجرائية لفظية كانت أم غري لفظية، مكونة 
، كما يعرف املكون السلوكي على أنه ''ميل األفراد لالستجابة 1بشكل إجيايب أو سليب حنو موضوع أو ظاهرة معينة

، كما أن املكون السلوكي ميكن أال يكون مطابقا للمكون 2بطريقة معينة حنو موضوع أو شيء أو نشاط معني"
راية أن سلوكه يف إال أنه ال يقوم بتغيري سلوكه، كما أن املعريف، فعلى سبيل املثال ميكن للفرد أن يكون على د

 وجود النية حنو الفعل )نية الشراء( ال يعين ابلضرورة السلوك الفعلي.
 (Single – Component Attitude Model).النموذج ذو املكون الواحد 2

يشري فقط إىل اجلوانب  كمعارضة للنموذج ثالثي املكوانت، مت تطوير مقاربة أخرى تستند إىل أن االجتاه
، أي أنه يعتمد فقط على عنصر التأثري )املكون العاطفي(، وبشكل أكثر حتديدا، مييز هذا النموذج بني التقييمية

 3املعتقدات واالجتاهات والنوااي. وابلتايل، خيتلف النموذج أحادي البعد عن النموذج ثالثي األبعاد من انحيتني:

  عن املعتقدات والنوااي؛ ويتوافق بشكل أساسي مع االستجابة العاطفية؛يعترب االجتاه متغريا منفصال 
 < النوااي.--< االجتاه--يفرتض وجود اجتاه سبيب بني املفاهيم الثالثة: املعتقدات  

دف، كما هو موضح يف الشكل ر العام حنو اهليسمى ابلتقديشمل االجتاه على مكون أتثريي أو ما يه، يوعل
 .أدانه

 
 
 
 
 
 

                                                             
"، أطروحة دكتوراه، كلية العوامل االجتماعية و الثقافية و عالقتها بتغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري دراسة ميدانية بسطيفلونيس علي، "-1

 .90-99، ص .،ص  9339- 9337قسنطينة، اجلزائر، -العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية، جامعة منتوري
2- Del I. Hawkins & David L. "Mothersbaugh, Consumer Behavior Building Marketing Strategy", 11th 
Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, USA, p397. 
3- Alain D’astous et al,  "Comportement Du Consommateur" ,Cheneliere Education Inc, Quebec, Canada, 4e 
Edition, 2014, p158. 
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 : االجتاه ذو مكون واحد5الشكل رقم 

 
 .97،ص1998 مشس، عني مكتبة: ،القاهرة 2،ط"واإلسرتاتيجيات املفاهيم: تهلكسلوك املس"اوي، يعائشة مصطفى املن املصدر:

فوفقا لدعاة هذه الفكرة، فإن اجتاه املستهلك حنو السلع أو اخلدمات املتنافسة هو عبارة عن رد الفعل الكلي، 
جيد أو سيء، سليب أو إجيايب، مفضل أو غري مفضل؛ و يعاب على هذا النموذج أن املكون  مثال ذلك:

العاطفي قد ال يكون كافيا لوحده يف إمداد رجل التسويق ابلفهم اجليد عما يكون وراء االجتاه، كما ال ميّكنه من 
جملموعة من املستهلكني نفس االجتاه تقدير املثريات اليت تفسر التقييم اإلمجايل حنو شيء معني. فمثال: قد يكون 

 .1اإلجيايب حنو عالمة سيارة معينة ولكن أحدهم يفضلها لقوة حمركها والثاين لسعتها والثالث حلجمها وهكذا
 (Multi- attribute- attitude Models)لالجتاه تعددة ذو األبعاد امل النموذج .3

 & Fishbeinالباحثني يف جمال التسويق أن يطوروا مثل هذه النماذج، من أمههم حاول العديد من 
Ajzen،  :حيث اشرتكا مع بعضهما البعض يف أكثر من حماولة لتطوير بعض النماذج، من بينها 
 (The Attitude-Toward-Object Model).منوذج االجتاه حنو املوضوع: 1.3

ميكن النظر إىل االجتاه أبنه املوقف حنو منتج أو عالمة حيث يتولد من خالل تقييم مسات املنتج واليت يعتقد 
املستهلك أهنا تولد له فوائد بدرجات متفاوتة، أي أن االجتاهات اإلجيابية تتولد نتيجة اعتقاد املستهلك أن املنتج 

ية، والعكس يف حالة امتالك املنتج خلصائص غري مرغوب تطلعاته أو مسات إجيابمع حيتوي على خصائص تتوافق 
ــام ابستطالع يتطلــب القيملستهلكني حول منتج معني وهــذا ر معتقــدات ايوتقــوم هذه النظرية علــى تقــدفيها. 

 2رأي حول هذا املنتج )حبوث تسويقية متخصصة(؛
   (The attitude to ward Behavior Model) منوذج االجتاه حنو السلوك .2.3

يركز هذا النموذج على اجتاهات األفراد حنو السلوك الفعلي وليس موضوع االجتاه يف حد ذاته، فقد يكون للفرد 
اجتاه إجيايب حنو عالمة معينة لكن ال يقوم بشرائها نظرا الرتفاع سعرها أو العتبارات أخرى، لذلك يعتمد هذا 

                                                             
 200عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .224، 223، ص 2004، 4دار وائل للنشر، عمان، ط ،"سلوك املستهلك: مدخل اسرتاتيجي"،حممد إبراهيم عبيدات-2
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ع السلوك الفعلي للمستهلك دون األخذ بعني االعتبار تلك اليت تتناقض النموذج على االجتاهات اليت تتوافق م
 ؛ 1معها
 (Reasoning Action Model). منوذج االجتاه حنو الفعل املربر 3.3

أي التسبيب والرتشيد مبعىن العمل على إظهار أن تشكيل االجتاه مل أييت من فراغ وإمنا جاء نتيجة تربيرات وأسباب 
 ؛2د تكون نتيجة املعرفة، اخلربة، التأثري والتعلم وغريهوعوامل خمتلفة، ق

   (Attitude toward AD model)منوذج االجتاه حنو اإلعالن .4.3
مت تطوير منوذج االجتاه حنو اإلعالن، كمحاولة لتحليل أتثري اإلعالانت على االجتاهات، سواء لفهم االجتاهات 

الجتاهات حنو اإلعالن يف حد ذاته )منوذج الرتكيب املزدوج لالجتاه حنو حنو املنتج الذي يتم اإلعالن عنه أو لفهم ا
العالمة التجارية(، حبيث يؤثر اإلعالن سواء بقصد أو بغري قصد على اجلانبني املعريف والوجداين للمستهلكني، من 

ب على رجال خالل خلق مشاعر جديدة والتأثري عليها، أو من خالل إكساهبم ملعلومات جديدة نتيجة لذلك جي
التسويق التحليل اجليد لإلعالانت وحمتوايهتا واملعلومات اليت توفرها )حمتوى إدراكي( ومدى أتثريها على االجتاهات 

 .    3من خالل املشاعر اليت ترتكها لديهم بعد التعرض هلا )حمتوى عاطفي(
 املطلب الثاين: العوامل املؤثرة يف تشكيل وتغيري االجتاهات

العناصر هناك العديد من العوامل اليت تؤثر يف تشكيل وتغيري االجتاه، فهذا األخري نتيجة التفاعل بني 
والعناصر احمليطة ابملستهلك، إضافة إىل العوامل اخلارجية املتمثلة يف احمليط االجتماعي لألفراد حبيث ميكن النفسية 

جتاهات من خالل فرض أفكارهم على أعضاء اجملتمع للجماعات املرجعية وقادة الرأي التأثري يف تشكيل اال
كما ميكن أن تتشكل وتتغري نتيجة للتجربة املباشرة للمستهلك مع املنتج، املعلومة املتنقلة عرب الكلمة اآلخرين.

 فيما يلي شرح خمتصر للعوامل املؤثرة يف تشكيل وتغيري االجتاهات.املنطوقة من اآلخرين، و 
 يل االجتاهاتالعوامل املؤثرة يف تشك .1

 وتتمثل هذه العوامل يف:
تعترب اخلربات السابقة لدى املستهلكني الوسيلة الرئيسية يف تشكيل اخلربات والتجارب السابقة:  .1.1

اجتاهاهتم، لذلك حتاول خمتلف االسرتاتيجيات التسويقية استدراج املستهلكني املستهدفني ودفعهم لتجربة املنتج 
وغري ذلك. وإذا وجد املستهلكون  املنبهات كتقدمي عينات جمانية أو خصومات يف السعراجلديد ابستخدام بعض 

أن املنتج الذي جربوه مقنع ومفيد هلم، فإهنم سيقومون بتشكيل اجتاه إجيايب حنوه، األمر الذي يدعوهم لشرائه 
 .4وتكرار الشراء

                                                             
 نفس املرجع السابق.-1
 .102محد الغدير ورشاد ساعد، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .227، 226مرجع سبق ذكره، ص  ،" سلوك املستهلك: مدخل اسرتاتيجي"،حممد إبراهيم عبيدات-3
 .133، ص 2013تسويق والتوريدات، مصر، الشركة العربية لل "سلوك املستهلك"،، حممد عبيدات، واثق شاكر-4
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يات املستمرة واملنتظمة واملقصودة وغري وميكن تعريف التعلم على أنه كافة اإلجراءات والعمل.التعلم: 2.1
املقصودة إلعطاء أو إكساب األفراد املعرفة واملعلومات اليت حيتاجوهنا عند شراء ما هو مطروح من منتجات، فكل 
إنسان يتعلم من جتربته يف احلياة مهما كانت نتيجة التجربة، فإذا كانت إجيابية عمد إىل تكرار نفس السلوك، عند 

 .1املواقف أو ملواقف مشاهبة، أما إذا كانت سلبية أحجم عن تكرار الفعل وغري من سلوكه وتصرفاته تعرضه لنفس
أو غري مباشر على اجتاهات  املرجعية هي كل اجلماعات اليت هلا أتثري مباشر اجلماعات.اجلماعات املرجعية: 3.1

العضوية، وتكون هذه األخرية إما أساسية أو سلوك الفرد، حبيث تسمى تلك اليت هلا أتثري مباشر مبجموعات 
يتفاعل معها الشخص بشكل مستمر وغري رمسي إىل حد ما، مثل العائلة واألصدقاء واجلريان وزمالء العمل. أو 
اثنوية، مثل الطوائف الدينية واملهنية والنقابية، واليت متيل إىل أن تكون أكثر رمسية وتتطلب تفاعال أقل استمرارية،  

األفراد أيضا مبجموعات ال ينتمون إليها واليت تسمى جبماعات اجلذب أو الطموح وهي تلك اليت أيمل  كما يتأثر
الفرد االنضمام إليها. تؤثر اجلماعات املرجعية على املستهلك من خالل تعريضه لسلوكيات وأمناط حياة جديدة 

 .2وخلق ضغوط عليه، مما يؤثر على اجتاهاته
 وفقا الفرد، حبيث تتشكل االجتاهات تكوين يف هاما دورا اجملتمع ثقافة لعبتالثقافية:  .احملددات4.1

تناول  أن الفرد يتعلم اإلسالمي مثال اجملتمع ففي فيه؛ الذي يعيش ابجملتمع اخلاصة والتقاليد والقيم للمعتقدات
 .     3املنتجات حنو هذه سلبيا اجتاها سيخلق وابلتايل ونفسية عقلية أضرارا يسبب الكحولية املشروابت

 ومصادرها إدراكها وكيفية املعلومات 
 اإلعالم وسائل طريق عن املكتسبة واملعلومات اجلماهري يف أوساط األلسنة تتداوهلا اليت املعلومات تلعب

 سليب  اجتاه النهائي لدى املستهلك يكون تغيريها، فقد أو جديدة اجتاهات تكوين يف دورا أساسيا الرأي وقادة
 عن الضرورية املعلومات له تقدم أن بعد اجتاهه أنه ميكن أن يغري لديه،إال املعلومات نقص نتيجة معينة سلعة حنو

كما يؤدي إدراك املستهلكني ومالحظاهتم اجلديدة عن موضوع االجتاه إىل حصول تغيري يف   .4املعنية السلعة
قد تعدل اجتاهات املستهلك ألهنا غريت يف  مواقفهم حنوه حىت لو مل يتغري موضوع االجتاه، فاملعلومات اجلديدة

إدراكه خلصائص موضوع االجتاه، فالتغيري يف سعر املنتج أو مكوانته جيعل املستهلك يعيد التفكري فيه، أو تغيري 
 . 5مفهومه عنه، كما يؤدي التغيري يف وسائل الرتويج واإلعالن إىل حدوث تغيريات يف إدراك املستهلك

 
                                                             

، 1، دار الفاروق للنشر والتوزيع، األردن، ط "اإلعالن وسلوك املستهلك بني النظرية والتطبيق"حسام أبو طعمية، حسام فتحي أبو طعيمة، - 1
 .178، ص2008

2-Philip Kotler & Kevin Lane Keller,"A Framework For Marketing Management", Pearson Edition, Tokyo, 
6th Edition, 2016, p 93. 
3- Ibid. 

 .204-202عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص -4
، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع ونبالء انشرون وموزعون، األردن، ط "املقدمة يف سلوك املستهلك"مولود عبد العزيز حواس ،كلثوم يوسف ألبز، -5

 .112، ص 2018
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 ةعوامل الشخصي 
عوامل الشخصية دورا حساسا يف تشكيل االجتاه، فهنالك عدد من السمات والصفات الشخصية  تلعب

اليت تؤثر يف النمط االستهالكي لألفراد حنو منتج معني، فالشخصية اليت تتسم ابإلدراك العايل جتد أن األفراد 
املستهلك ابلتفكري العميق قبل لديهم توجه حنو اإلعالانت اليت تتصف بغزارة املعلومات حول املنتجات، فيقوم 

تكوين اجتاه حنوها، من انحية أخرى جتد أن األفراد الذين لديهم إدراك منخفض مييلون عند تشكيل اجتاهاهتم حنو 
منتج ما، إىل االستجابة لإلعالانت اليت تكون ذات جاذبية أو تقدمها شخصيات مشهورة، وبذلك نستطيع 

. وعلى سبيل املثال تؤثر خاصية النزعة العرقية 1عند تشكيل االجتاه القول أن الشخصية تلعب دورا حساسا
للمستهلك على اجتاهاته حنو املنتجات املصنعة يف الدول األجنبية، وقد يعتقد املستهلك ذو النزعة العرقية أن 

 .2لياملنتجات املصنعة حمليا أفضل من املنتجات األجنبية، وأن عدم دعمها أمر خاطئ ومضر ابالقتصاد احمل
 التعرض لوسائل اإلعالم العامة 

يؤدي التعرض املستمر ملختلف وسائل اإلعالم العامة )كالتلفاز، اإلذاعة، الصحف، اجملالت 
واالنرتنت...(  من قبل األفراد إىل إحداث قناعات حمددة لديهم حول خمتلف األمور، واليت قد تصل إىل تكوين 

تكّون مشاعر ومعتقدات لدى األفراد حول ما يهمهم، وهذا ما يعترب اخلطوة اجتاهات اثبتة نسبيا حوهلا، ذلك أهنا 
األوىل واألساسية يف تكوين اجتاهاهتم املبدئية، وقد يتبعها تكوين أمناط سلوكية حنو ما يرغبون فيه من سلع 

االجتاهات  . ومع التطور التكنولوجي، يستخدم املسوقون بشكل متزايد اإلعالن عرب اإلنرتنت لتشكيل3وخدمات
ألن التقنيات اجلديدة متكن املسوقني من  ،لدى املستهلكني الذين ينتمون للقطاعات السوقية الصغرية واملتخصصة

، أو النفسية، أو اجلغرافية وختصيص الرسائل اإلعالنية ةالدميوغرافياستهداف املستهلكني على أساس خصائصهم 
هتم. لذلك ميكن أن يؤدي التسويق املستهدف عرب اإلنرتنت واملنتجات حسب حاجات املستهلكني اخلاصة ورغبا

إىل تشكيل االجتاهات بشكل أكثر فاعلية من وسائل اإلعالم األخرى ألن الرسائل الرتوجيية تتناول حاجات 
ورغبات الشرائح الدقيقة، بينما تصل الرسائل اليت تنقلها وسائل اإلعالم التقليدية عموًما إىل شرائح متنوعة 

 .4ةوكبري 

 

                                                             
، 1، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن،  ط "سلوك املستهلك واختاذ القرارات الشرائية:مدخل متكامل"حممد منصور أبو جليل وآخرون، -1

 .214، ص 2013
 
2-Osadebamwen Anthony Obgeide," Consumer Behaviour In Product Acquisition : Literature Review ", 
The markenting review, Vol 15, N3, October 2015, p345. 

، أطروحة "-الثالجات منوذجا–"أثر اجتاهات املستهلكني اجلزائريني حنو بلد املنشأ على اختاذ القرار الشرائي للسلع املعمرة مولود حواس، -3
 .7، ص 2014/2015، اجلزائر،  3سيري، جامعة اجلزائر دكتوراه، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم الت

4-Leon G.Shiffman& Joseph L.Wisenblit, "Consumer Behavior" , Global Edition, Tokyo, 11th Edition, 2015, 
p174. 
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 العوامل واملبادئ اليت حتدد قابلية اجتاهات املستهلك للتغيري .2
يرى بعض الكتاب األكادمييني أن هناك عددا من العوامل اليت حتدد قابلية اجتاهات املستهلك للتغيري من 

 1بينها اآليت:
ودرجة رسوخها ببعض القيم،  طبيعة االجتاهات وخصائصها، كدرجة جتانس االجتاهات وجدوى ارتباطها 

 وتعقدها؛
شخصية املستهلك، حيث تؤدي دورا كبريا يف حتديد درجة قابلية االجتاهات للتغيري، وذلك حبسب طبيعتها  

 اليت قد تكون مرنة ومتكيفة، أو جامدة غري متكيفة؛
التغريات طبيعة املوقف الذي حيدث فيه التغيري، حيث أن ذلك يؤثر يف درجة قابلية االجتاهات للتغيري، فمثال  

اليت تطرأ على احلياة االقتصادية للمستهلك، كزايدة دخله، أو ارتفاع مستوى أتهيله العلمي، يؤدي إىل زايدة 
 قابليته للتغيري.

وكما سبق ذكره، فإن هناك عوامل كثرية تؤثر على زايدة قابلية االجتاهات للتغيري، هذه التغيريات ختتلف وفقا 
 للمبادئ التالية:

 الستقرار أو الثباتمبدأ ا.1.2
وفقا هلذا املبدأ فإن االجتاه يبقى مستقرا يف حاالت الشراء الروتينية، مبا أنه يفرتض أن يظل املستهلك خملصا لنفس 
التقييم ونفس احلكم. إذ يتأثر اجتاهه بتقييماته املسبقة واليت خزنت يف ذاكرته للمدى الطويل، واليت يتم استدعاؤها 

ويوجد متغريان أساسيان يعتربان مؤشران الستقرار االجتاه، مبعىن مقاومته للتغيري، ومها درجة . 2يف كل موقف مماثل
الثقة وتورط أو انغمار املستهلك، حيث أن درجة ثقة املستهلك يف حكمه على املنتج واليت ترتبط بدورها بكمية 

احملتفظ هبا غامضة ومتناقضة، فإن توضيح وجودة املعلومات احملتفظ هبا يف ذاكرة املستهلك، فإذا كانت املعلومات 
املعلومات سيؤدي إىل توضيح املعتقدات وابلتايل تعديل حمتمل لالجتاه، كما أن املستهلك قليل الثقة يف حكمه 
عن املنتج أو الذي يظهر اهتمام حمدود هلذا املنتج فإنه من السهل تعديل اجتاهه خاصة وأن مستهلك اليوم أصبح 

 . 3لوماتأكثر تعرضا للمع
 
 

                                                             
واألجنبية: دراسة استطالعية آلراء عينة "اجتاهات املستهلك حنو شراء املنتجات الغذائية الوطنية عوض حممد ابشراحيل ، صاحل عمرو اجلريري، - 1

 .116، ص 2010، 1، جملة العلوم اإلدارية، ع من املستهلكني يف حمافظة عدن"

2-ManalMzoughi, "L’impact De  Toy-Packaging Sur L’attitude Des Enfants Ages De 7 A 11 Ans Envers 

Une Marque : Une Approche Experimentale", Doctorat en science de gestion, université de Caen Normadie, 
France, 2017,p86. 

، أطروحة "أثر االجتاه حنو دولة املنشأ على سلوك املستهلك: دراسة ميدانية لسوق األجهزة الكهرومنزليةيف اجلزائر"فاطمة الزهراء بن سريود،  - 3
، 2014/2015، اجلزائر، 2والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد مهري، قسنطينة  دكتوراه، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية

 .93ص 
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 مبدأ املركزية.2.2
املبدأ الثاين الذي حيكم استقرار االجتاهات هو مبدأ املركزية؛ يف الواقع، يعترب االجتاه أكثر مقاومة للتغيري إذا كان 

. وابملقابل، االجتاهات 1مركزاي، وابلتايل يرتبط ارتباطا وثيقا مبفهوم الذات للفرد وابلقيم األساسية اليت يدافع عنها
املسماة ابخلارجية أو احمليطة هي أقل ثباات من األوىل، وال ترتبط إال من بعيد مبفهوم الصورة الذاتية للمستهلك. 
وميكن لرجل التسويق أن خيتار أنسب االسرتاتيجيات التسويقية للعمل يف ميدان االجتاهات اخلارجية، اليت تظهر  

 .2ستهلك الذي يسهل تغيري اجتاههكثريا يف السلع االستهالكية، وابلتايل مقابلة امل
منوذج احتمال ، 1983يف عام Petty,Cacioppo&Shumannوعلى أساس مبدأ مركزية االجتاهات، اقرتح 

الذي يصف العمليتني اللتني يتبعهما األفراد عند معاجلة الرسائل اإلقناعية؛ حبيث يؤدي ،  (ELM)التشكل
والطريق الطريف. يف كلتا احلالتني، يكون اهلدف هو تكوين أو تعديل  طريقان حمتمالن إىل اإلقناع: الطريق املركزي

أو زايدة شدة )أتكيد( االجتاه. يتم اختاذ الطريق املركزي عندما تكون احتماالت التشكل عالية. يف هذه احلالة، 
ه املعلومات، سوف يويل املستهلك املزيد من االهتمام حملتوى الرسالة، ودقة وجودة احلجج. ومبجرد أن حيلل هذ

فإنه يولد استجاابت معرفية إجيابية أو سلبية حنو املنتج. هذه العملية تتطلب جهدا إدراكيا كبريا من جانب 
املستهلك. يف حني إذا كان احتمال التشكل منخفًضا، أتخذ الرسالة اإلقناعية املسار احمليطي، ويف هذه احلالة 

ة، مثل املوسيقى والفكاهة ومصدر الرسالة. ويعتمد االهتمام الناتج عن سريكز االنتباه على العناصر الطرفية للرسال
الرسالة على مدى أمهية الرسالة اإلقناعية للمستهلك. اعتماًدا على ما إذا كان املنتج انغماري أم ال، فإن 

، كلما كانت املستهلك ال يتخذ نفس املسار يف تغيري االجتاه. كلما كانت الرسالة ذات أمهية ابلنسبة للمستهلك
درجة املشاركة قوية وابلتايل يكون احتمال التشكل كبريا. يف هذه احلالة، يوصى ابستخدام املسار الرئيسي لتغيري 

 . 3االجتاه. أما املسار احمليطي فيكون أكثر فعالية يف حالة وجود مشاركة ضعيفة من طرف املستهلك
 مبدأ التناسق. 3.2

فإن الفرد يسعى دائما للحفاظ على التناسق أو االنسجام بني أفكاره،  وفقا ملبدأ التناسق أو التناغم،
مشاعره وسلوكه. هذا يعين أنه يف حالة التوتر اليت يعيشها الفرد عندما تكون عناصره املعرفية متناقضة، سيحاول 

سلوكه ليجعلها  استعادة التوازن الالزم للوصول إىل الراحة النفسية،من خالل التغيري يف أفكاره أو مشاعره أو
يفرتض هذا املبدأ أنه كلما كربت الفجوة بني املعرفة والعاطفة والسلوك كلما تعقدت بنية  ، كما4متناسقة فيما بينها

االجتاه وترسخت وقاومت التغيري فإذا كان االجتاه يضمن توازن بني املكون املعريف والعاطفي والسلوكي دون أن 
 .5اوم للتغيرييتجاوز واحد اآلخر، فهو اجتاه مق

                                                             
1-Manal Mzoughi, op-cit, P .86 

 .224-223عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص - 2

3-Wafa hassainya, op-cit, p9- 10. 
4-Chibani-Chih Amine, "Comprendre Et Predire Le Comportement Du Consommateur : Une Approche 
Analytique ", Edition ENAG, Algerie, 2014, p52,53. 
5-ManalMzoughi, op-cit, p86. 
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 املطلب الثالث: اجلوانب النظرية لتغيري االجتاهات
بسهولة. هلذا فإن  تعديلها ميكن من بني اخلصائص اليت توصف هبا االجتاهات أهنا اثبتة نسبيا، أي أنه ال

العمل على تشكيل أو أتكيد اجتاهات  أن هي التسويق وعلماء االجتماعي النفس علماء عليها يتفق حقيقة أول
إجيابية لدى املستهلكني أسهل من العمل على تغيريها، ابلرغم أنه ميكن أن تتغري مع مرور الوقت، فهي توصف  

  إذا ما لتغيري االجتاهات، الكتشاف النظرية اجلوانب دراسة املفيد كذلك أبهنا متعلمة ومكتسبة. هلذا السبب من
النظرايت والنماذج اليت حاولت   هذا املطلب بعضسيتناول  الصدد هذا املمكن تطبيقها يف الواقع. يف من كان

 االجتاهات واليت هلا صلة مبجال التسويق.           تفسري عملية تغيري
  (Balance Theory)نظرية التوازن .1

، على النموذج أحادي 1946عام Fritz Heiderتستند هذه النظرية اليت اقرتحها عامل النفس األمريكي 
 الناس يشعر كيف  يفهم أن وأراد الشخصية، ابلعالقات مهتما Heiderاملكون العاطفي(. كاناألبعاد )االجتاه= 

 بني تنشأ واملشاعر اليت الشخصية العالقات منذجة وحسب نظريته، فإنه ميكن. األشياء واجتاه اآلخرين اجتاه
،وشيء (O)االجتاه ،موضوع(P) الشخص: عناصر ثالثة على عالقة ثالثية؛ حتتوي شكل يف واألشياء األشخاص

الشخص حنو موضوع ( اجتاه أو) شعور توقع إىل وهتدف العالقة الثالثية(. X)آخر مرتبط مبوضوع االجتاه 
 ، (X)املرتبط مبوضوع االجتاه والشيء اآلخر (P )الشخص ذلك بني املالحظة العالقات ابستخدام( O)االجتاه

اليت حتدد االجتاه ميكن أن تكون إجيابية أو سلبية؛ وتنص هذه هذه الثالثية  .1وموضوع االجتاه هذا األخري وبني
خر اآلشيء ، والOه الشيء موضوع االجتا، Pد الفر النظرية على أن األفراد يسعون أبن تتفق العناصر الثالثة )

فيما بينهم، وتتزن العالقات. وإال، فستكون الثالثية غري متوازنة، مما يؤدي إىل خلق  (X))وضوع االجتاهمبرتبط امل
حالة من التوتر، لذلك سيسعى الفرد بطريقة أو أبخرى إىل استعادة التوازن من خالل تعديل أحد العالقات يف 

 2الثالثية، كما هو موضح يف الشكل التايل:

 الستعادة توازن العالقة الثالثية: احللول املختلفة 6الشكل رقم

 
 
 
 
 

Source : Michael Solomon et al, op-cit, P 214. 

                                                             
1 -Alain D’astous et al, op-cit, p 158.159  
2 -Michel Solomon et al, op-cit, p 213. 
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من خالل الشكل يظهر أن الفرد نتيجة سعيه الستعادة التوازن، ميكن أن يغري يف العالقة بينه والعنصر املرتبط 
مبوضوع االجتاه، أو يغري العالقة بينه وبني موضوع االجتاه، أو يتقبل العالقة بني موضوع االجتاه والعنصر املرتبط به، 

 ر املرتبط به.  أو حىت يستغين كليا عن موضوع االجتاه والعنص
إن نظرية التوازن مفيدة يف تفسري االعتماد على املشاهري يف احلمالت اإلعالنية للتأثري على اجتاهات املستهلكني 
حنو املنتجات. فعندما ال تتشكل العالقات الثالثة بصفة موجبة بشكل كامل ميكن للتسويق أن يولد عالقة إجيابية 

رتاح وجود عالقة موجبة بني املنتج وشخصية مشهورة. وعلى العكس ميكن واملنتج ابق ألتأثرييبني العنصر 
للسلوكيات أن تصبح سلبية اجتاه منتج معني إذا ما انتقده األشخاص احملببني لدى الفرد. كما هو احلال يف 

هو أن احلمالت اإلعالنية ضد املخدرات اليت يدعمها الرايضيون واألشخاص املشهورين. لكن ما جيب التنويه له 
خلق عالقة بني املنتج وشخصية مشهورة ميكن أن تكون حمفوفة ابملخاطر، إذا كان الرأي العام حنو هذه األخرية 
)الشخصية املشهورة( تعرف حتوال سلبيا، أو يف حالة ما قامت الشخصية املشهورة يف التشكيك يف العالقة بينه 

، مث بعد ذلك صرح أنه ال Pepsiإعالان لشركة Michael Jaksonوبني املنتج، كما كان احلال عندما أطلق 
. ومن نقاط الضعف هلذه النظرية أهنا تركز فقط على تكافؤ العالقات الثالثة، 1يستهلك أبدا املشروابت الغازية

 أي أهنا هتمل شدة العالقة وموضوع االجتاه. 
  (Behavioriste theory)وكية لالس .النظرية2

. ابالجتاه املتعلقة األدبيات يف الشخصيات أهم أحد Martin Fishbein األمريكي نفس العامل كان
 الذي اجلربي والنموذج النظرية هذه. للتعلم السلوكية املفاهيم أساس على االجتاه نظرية ،اقرتح1963فيعام

 .املستهلك سلوك يف الباحثني من العشرين،أهم اهتمامات العديد القرن خالل سبعينيات يصاحبها،أصبح
تعترب النظرية السلوكية، واحدة من بني النظرايت األساسية لدراسة العالقة بني معتقدات الشخص حول خصائص 

التقييمية)أي  االستجاابت كل  يشري إىل جمموع ما موضوع حنو الكلي . أي أن االجتاه2املنتج واجتاهه العام حنوه
ملوضوع االجتاه؛ فمثال يف حالة تقييم سيارة ما، فإن  به،والناجتة عن السمات احملددة جمموع املعتقدات( املرتبطة

السمات احملددة ميكن أن تكون مثال: األمن، الرفاهية، السعر واالقتصاد يف استهالك الوقود، وختتلف هذه 
 .3السمات من شخص آلخر اعتمادا على معتقداته

 4ظرية التوازن، من خالل افرتاضها أنه:مثرية لالهتمام إذ تتجاوز حدود نFishbeinوتعترب النظرية السلوكية لـ 
 االتساق؛ إىل ابحلاجة يسرتشد فقط الفرد يعد مل 
 فيما خيص موضوع االجتاه؛ اعتقاد من وأكثر واحدة مسة من كأكثر  هنا يكون قد 

                                                             
1- Michel Solomon et al, op-cit, p 214. 
2-Osadebamwen Anthony Obgeide,op-cit, p 345. 
3- Alain D’astous et al, op-cit, p 162, 163. 
4-  Ibid. 



التنبؤ بهأساسي لتفسير سلوك المستهلك والفصل األول                      االتجاهات كمفهوم   
 

23 
 

 يف أتخذ ،بل(-) أو( +) النوع من الثنائي االرتباط على تقتصر ملتعد والسمات االجتاه موضوع بني العالقة 
 ا؛أيض شدته احلسبان

من خالل  جيدة فكرة لديه كان  مؤلفها ابإلضافة إىل هذه األسباب، اليت أدت إىل شيوع النظرية السلوكية، فإن
 .قياس نظرية كوهنا  إىل ابإلضافة عملية؛ جلعلها جربي بنموذج ربطها

 1:يلي كما  هو" املتعددة السمات منوذج" أيضا ، يسمىFishbeinالنموذج اجلربي لـ 

 Fishbeinالنموذج اجلربي ل  :7الشكل رقم 

 

 

 

املنتج يساوي جمموع اجتاهاته حنو كل صفة من وهذه املعادلة تعين أن االجتاه اإلمجايل للمستهلك حنو 
. إال أن املشكلة يف هذا النموذج هو يف مقارنة اجتاهات املستهلكني حنو منتجني من نفس الفئة لكن 2صفاته

خمتلفني يف اخلصائص، األمر الذي قد يؤدي إىل اختالف السمات احملددة، وابلتايل ال ميكن القيام ابملقارنة بينهما 
االختالف الذي يؤدي إىل التغري يف التقييم الكلي لالجتاهات حنو كال املنتجني. مثال تقدمي اخلدمات بسبب هذا 

 .3املصرفية عن طريق الفروع املصرفية أو عن طريق الصراف االلكرتوين
 

 (Dissonance cognitive theory)نظرية التنافر املعريف  .3
، أن كل شخص يطمح إىل 1957وهو عامل نفسي ومؤلف نظرية التنافر املعريف عام L.Festingerيفرتض 

التوازن بني العناصر املختلفة لالجتاه )املكون املعريف، الوجداين والسلوكي( أثناء قيامه بعملية االختيار )مبدأ 
لفرد بعدم الراحة، هذه التناسق(، لذلك عندما خيتل هذا التوازن، فإن هذه العناصر تتناقض مما يؤدي بشعور ا

يسعى الفرد إىل التقليل منها. فيقوم بتغيري أفكاره واجتاهاته ويربر بذلك سلوكه واليت س احلالة تسمى ابلتنافر املعريف
 عنصران فيها يتناقض اليت على االجتاهات خاص بشكل تركز النظرية .4)مقتنعا مثال أبنه حقق صفقة شراء جيدة(

                                                             
1- Ibid. 

 .77، ص 2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سلوك املستهلك املعاصر"منري نوري،" - 2
، أطروحة دكتوراه، عينة من املستهلكني اجلزائريني""أثر اجتاهات سلوك املستهلك على تسويق املنتجات البيئية :دراسة على انصر بوشارب،  - 3

  42، ص 2017/2018، اجلزائر، 1ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف 
، اسرتاتيجيات املزيج التسويقي، سلوك املستهلك"مفاهيم معاصرة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية ونظرية املنظمة: يزن سامل حممد اجلنايب وآخرون، " -4

 .201، ص 2015، 4، ج1دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

 

0A:؛(الواسع ابملعىن) 0 موضوع االجتاه من املوقف 
i:bالسمة حيتوي على 0 موضوع االجتاه  أبن االعتقادi؛ 
i:eالسمة  تقييمi؛ 

:nاملميزة ملوضوع االجتاه.  السمات عدد 
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عبارة عن اعتقاد الشخص عن نفسه، عن  املعريف العنصر يكون أن البعض، حبيث ميكن بعضهما مع معرفيان
 أان"و" السرطان تسبب أعرف أن السجائر" املعرفيان املثال،العنصران سبيل على .بيئته حول رأي يؤديه،أو سلوك
إىل ختفيضه )ختفيض يدفع املدخن  االرتياح بعدم شعورا خيلق النفسي التناقض هذا متناقضان،" السجائر أدخن

 التدخني عن التوقف للشخص املثال،ميكن سبيل على. تغيريها أو إضافتها أو العناصر إزالة طريق عن التنافر(؛ إما
 يف يشكك أنه قد ، أو(إضافة) التسعني سن يف وفاهتا يوم حىت دخنت صوفيا،اليت العظمى العمة تذكر أو( إزالة)

 .1(تغيري) والتدخني السرطان بني تربط اليت البحوث
ملعاجلة مشكالت يف مرحلة ما قبل اختاذ القرار؛ فالتنافر املعريف ميكن أن حيدث يف   Festingerطبقت أفكار

هذه املرحلة، عندما يتلقى املستهلك معلومة )خاصية يف املنتج، أو إعالن، منتجات مبتكرة، توسيع التشكيلة، 
مع إدراكه الراسخ، ويسمى هذا النوع من التنافر ابلتنافر املعريف " العالمات املشرتكة...اخل( واليت تتناقض 

املعلومايت"، والذي يعترب جد مهم لفهم ارتباك املستهلكني يف مرحلة ما قبل الشراء والناتج عن تعرضهم ملعلومات 
على نية  حسب تصورهم هي معلومات غري متسقة فيما بينها أو مع إدراكهم الراسخ والذي ميكن أن يؤثر سلبا

 ما تنافر شرائه،أي بعد املنتج تقييمات زايدة سبب تفسري يف تساعد أن التنافر املعريف لنظرية . كما ميكن2الشراء
 مقنعة يسعى املستهلكون إىل احلصول على دعم لقراراهتم الشرائية من خالل إجياد أسباب حبيث الشراء، بعد

 إجيابية اجتاهات لبناء إضافية بتعزيزات تزويدهم التسويق جهات على جيب لذا شرائه؛ بعد بشيء إلعجاهبم
ات اهلامة للتقليل من حدة التنافر الذي بعض االسرتاتيجيRunyonعلى هذا األساس، اقرتح  .3التجارية للعالمة

 4حيدث بعد إمتام عملية الشراء، وهي:

 تقدمي معلومات إضافية ومقرتحات للحفاظ على املنتج من خالل اإلعالانت؛ 
 تقدمي الضماانت لتقليل الشك يف مرحلة ما بعد الشراء؛ 
 التأكيد على اخلدمة اجليدة ومتابعة الشكاوي؛ 
 اإلعالن عن جودة املنتج وطريقة أدائها لضمان احلصول على الرضا يف مرحلة ما بعد الشراء؛ 
 استعمال السلعة.املتابعة بعد الشراء ابستخدام االتصال املباشر للتأكد من أن املستهلك يفهم كيفية  

 
 

                                                             
1- Michael R Solomon et al, "CONSUMER BEHAVIOUR A EUROPEAN PERSPECTIVE ", Pearson 
Education limited, United Kingdom, 6th Edition, 2016, p294, 295. 
2- Olivier Brunel &CelineGallen, "LA DISSONANCE COGNITIVE : UN PROCESSUS COGNITIF ET 
AFFECTIF ANTE ET POST DECISIONNEL ", 2015, p 2. disponible sur : https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01116379  
 
3- Michal R solomon, et al, " CONSUMER BEHAVIOUR A EUROPEAN PERSPECTIVE ",op-cit p 294, 
295. 

 .226 -225عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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 . نظرية التعلم اإلدراكي4
. فحسب هذه 1وعقالنية منطقية بطريقة تلقاها اليت املعلومات يعاجل فرد وجود املعلومات معاجلة نظرية تفرتض

النظرية فإن املستهلك وخاصة فيما يتعلق ابلقرارات املهمة واملعقدة يشكل اجتاهاته نتيجة عمليات ذهنية عقلية 
ولذلك فهو يبحث عن املعلومات ويعاجلها حىت يصل إىل االجتاه املالئم بناء على ما توفر لديه منها، ومقصودة، 

لكن قدرة الفرد تكون حمدودة ولذلك فهو خيتار كمية أو نوعية حمددة من هذه املعلومات، لكي يبين عليها 
ة واألساسية يف منتجاهتم وعالماهتم اجتاهه، ومن هنا فإن على املسوقني أن يعملوا على اختيار اخلصائص اهلام

 .2ملساعدة املستهلكني على بناء اجتاهات إجيابية حنو هذه املنتجات
 (The social judgementapproach). نظرية احلكم االجتماعي5

، فإن أفراد جمموعة 19613 سنةM. Sherif&Hovlandحسب نظرية احلكم االجتماعي اليت طورها كل من
 مناطق القبول حتدد اليت واألعراف والتقاليد والعادات املمارسات من متنوعة تشكيلة ويعتمدون معينة يطورون

 التعاريفو  املمارسات هذه. هتمهم اليت القضااي خمتلف بينهم يف املقبولة وغري املقبولة والسلوكيات لالجتاهات
االجتاهات  قياس أجل ومن .اجتاهات مجاعيةللمجموعة أي  معايريالعالية، تعترب  التقييمية جوانبها مع املشرتكة
 حول احملتملة الفقرات من كاملة  سلسلة حيوي استبيان إنشاء النظرية تقرتح معني، موضوع بشأن واجلماعية الفردية

حمايدة )ال مقبولة وال  أو مقبولة غري أو مقبولة جيدوهنا اليتك تل إىل اإلشارة املستجوبني من بيطلاملوضوع، هذا
مناطق القبول والرفض واحملايدة  تعكس اليت اجملموعة أجوبة استنتاج ميكن الفردية، األجوبة مث من. مرفوضة(

 عن ينتج السلوك لتغيري األقصى احلد أن إىل االجتماعي احلكم نظرية تنبؤات تشري. اجلماعية لالجتاهات
يف إحداث  القبول منطقة يف تقع اليت تلك تتسبب أن احملتمل منطقة احملايدة،يف حني من يف تقع اليت االجتاهات

 أهنا نظر إليها على يف منطقة الرفض يف تقع اليت عملية املقارنة لدى املستجوب مع االجتاهات اجلماعية،أما تلك
تغيري ه من السهل على رجال التسويق أنKurt Lewinأظهر. ويف هذا الصدد، 4مجاعية اجتاهات تكون ما أبعد

اجلماعات املرجعية وقادة الرأي، كما أظهر أنه من السهل تغيري اجتاهات اجلماعة من تغيري ستخدام ابجتاهات اال
 .5اجتاهات فرد منعزل

 

                                                             
1-Gordon R. Foxall, "CONSUMER BEHAVIOUR :A PRACTICAL GUIDE ", Routledge Library Editions, 
new york, volume 3, 2015, p82. 

 .104رشاد ساعد، مرجع سبق ذكره، ص ،محد الغدير  -2
3- Sandy W smithet al, "A Social Judgement Theory Approach To Conducting Formative Research In A 
Social Norms Campaign, Communication Theory", International communication association, 2006, p 143, 
144. 
4 -Sandy W smith et al, op-cit, p 143- 144. 
5- Ludovic Samalin, "Attitudes Et Croyances Vis-A-Vis Du Traitment Comme Variable Intermidiares Du 
Comportment D’usage Du Medicament", Doctorat en Neurosciences, University  d’Auvergne, France, 2016, 

p 25.  
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 (Self-perception theory)نظرية إدراك الذات  .6
من بني النظرايت املفسرة لتشكل  ،1967سنة Dary J Bemتعترب نظرية إدراك الذات املقدمة من طرف

االجتاهات كبديل لنظرية التنافر املعريف، حبيث تؤكد على أنه يف حالة عدم تشكل االجتاهات من قبل حنو موضوع 
معني، فإنه ميكن تشكيلها من خالل مالحظة املستهلك لسلوكه اخلاص، أي أن السلوك هو الذي يقوم بتحديد 

 أننا نفرتض كما  متاماً  اجتاهاهتم، لتفسري اخلاص سلوكهم مالحظة يستخدمون اسالن . وهذا يعين أن1االجتاهات
 اجتاه إجيايب لديه يكون أن أن املستهلك جيب على يفعلونه، وتنص هذه النظرية ما مبراقبة اآلخرين اجتاهات نعرف

 للشعور دوافع لديهم الناس ، ألن(حبرية اخليار هذا اختذ أنه افرتاض على) استهلكه أو اشرتاه إذا منتج معني حنو
 فلماذا حتديًدا، حدوثه بعد حنوه إجيايب اجتاه تكوين إىل ابلعادة منتج شراء يؤدي قد وابلتايل،. قراراهتم عن ابلرضا
 سبيل على جيدا، أنفسهم يعرفون ال الناس الذايت،هي أن التصور االنطالق لنظرية ونقطة .؟2يعجبه مل إن يشرتيه
 الناس مسات جديدة يكتشف كيف  النظرية ال،كما تصف أم القراءة حيب كان  إذا ما الشخص يعرف ال املثال،

 يف قرأت هل) السابق سلوكهم من أنفسهم عن معلومات يستنتجوا أن هلم ميكن األساس، ففي أنفسهم، عن
  يف تؤثر فقد أمال، موجودة املكافأة كانت  سواء(. الكتب؟ لقراءة مكافأيت متت هل) احمليطة والظروف( املاضي؟

 إجيايب ابجتاه إال املاضي يف القراءة تفسري ميكن ال املكافأة، غياب يف السابق؛ لسلوكهم الناس تقييم كيفية
 .3للمتعة وليس للمكافأة يقرأ أنه يستنتج أن للشخص ميكن ذلك،مع وجود املكافأة، من النقيض حنوها،على

  

                                                             
 .49انصر بوشارب، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2- Michal R solomon et al, op-cit, p295 . 
3-  Otto H.Swank, " The Self Perception Theory Versus A Dynamic Learning Model ", November 2006, p 3. 
Availableon:https://repub.eur.nl/pub/8075/2006-0921.pdf 
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 Fazio&Zanna. نظرية 7
على مفهوم قوة االجتاهات، حيث تشري إىل أن هذه األخرية ختتلف قوهتا وفقا ألسلوب تركز هذه النظرية 

تكوينها. إذ تعترب تلك الناجتة عن اخلربة الشخصية أقوى يف أتثريها من تلك اليت اعتمدت يف تكوينها على 
ذه العناصر على أساس أهنا املعلومات اخلارجية أو اخلربة غري املباشرة أو املتناقلة بني األفراد. ولقد مت ذكر ه

املصادر األساسية لتكوين اجتاهات املستهلك بشكل عام، ألننا وابلرجوع إىل مكوانهتا األساسية، جند أبن أول 
حمرك هلا هو املكون املعريف املتضمن جلميع املعلومات املمكنة واملتاحة حول املنتج أو العالمة التجارية، حبيث تعترب 

ق مصدر هلذه املعلومات، حىت يتمّكن بعدها من تشكيل املكون الثاين املنعكس يف التجربة الشخصية أصد
املشاعر واألحاسيس اليت تنتاب الفرد عقب تلقيه كما من املعلومات، مما يقوده يف األخري إىل القيام بسلوك معني، 

 .1كثر من أي مصدر آخرويصعب تغيري معلومات تلقاها الفرد نتيجة خربة شخصية نظرا ملصداقية هذا املصدر أ

 . النظرية الوظيفية 8
)مت التطرق إليها يف املبحث األول(، تؤكد أن قطاعات السوق Katzالنظرية الوظيفية لالجتاهات واليت طرحها

)ألن نفس االجتاه ميكن أن يليب العديد من االحتياجات  متباينةاملختلفة قد يكون هلا نفس االجتاه ألسباب 
يعتقد هلذا  .2تهامن خالل تغيري وظيفها  كل قطاع سوقي سيتطلب إسرتاتيجية خمتلفة لتغيري الوظيفية( وابلتايل

 دعمهاتالباحثون أنه من املمكن تغيري اجتاهات الشخص من خالل توصيل املعلومات مبا يتفق مع الوظيفة اليت 
أكثر فعالية يف احلالة اليت يكون فيها االجتاه مرتبط بوظيفة ةاملنطقي املقاربة. فعلى سبيل املثال، اتاالجتاه هذه

رجال ل. كما ميكن 3املقاربة الرمزية هي األنسبكون تاملنفعة، يف حني أن ما يرتبط بوظيفة التعبري عن القيم 
ئف على تغيري دافع الشراء ملختلف املنتجات لدى هؤالء املستهلكني، من خالل تغيري الوظا ايعملو  أن التسويق

واخلدمات األساسية اليت تقدمها هذه العالمة التجارية عند اقتنائها، مع األخذ بعني االعتبار ما تقدمه هذه 
 .4أخرى يف حميط الشراء بدائلاملنتجات من منافع وفوائد مل تكن موجودة يف 
 املطلب الرابع: اسرتاتيجيات تغيري االجتاهات

الباهضة، إال أن اسرتاتيجيات تغيري االجتاهات تعترب جد مهمة يف جمال تعقيدها وصعوبتها وتكلفتها ابلرغم من 
 ما، أو كان لديه اجتاه إجيايب حنو املنتجات املنافسة،فإن منتج حنو سليب اجتاه املستهلك لدى كان  التسويق، فإذا

انتهاج أحد  هذه االجتاهات، مث على تؤثر اليت الرئيسية املشكالت حتديد هو يواجه املسوقني الذي التحدي
املناسبة سواء من خالل  اإلسرتاتيجيةاسرتاتيجيات التغيري جلعلها إجيابية قدر اإلمكان. وميكن للمسوق أن خيتار 

                                                             
"دراسة أتثري االجتاهات حنو بلد منشأ املنتج وعالمته التجارية على تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات احمللية واألجنبية: دراسة فاتح جماهدي، - 1

، اجلزائر، 3أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه، ختصص إدارة ميدانية للمنتجات االلكرتونية واملشروابت"، 
 .24، ص 2010/2011

2-  Gordon R. Foxall, op-cit, p 83. 
3- Alain D’astous et al, op-cit p 1.56 

 .36 علي لونيسي، مرجع سبق ذكره، ص-4
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تغيري الوظائف التحفيزية لالجتاهات، التغيري يف مكوانهتا، التغيري على أساس منوذج متعدد السمات، أو عن طريق 
 الذكر يف الواقع. تطبيقا للنظرايت السالفةاإلقناع. وهذه االسرتاتيجيات تعترب 

 لالجتاه التحفيزية الوظائف اسرتاتيجيات تغيري .1
 تغيري أساليب كأحد  الوظيفي النهج هذا عرفي التحفيزي تهاوظيف تغيري هو االجتاه تغيري اسرتاتيجيات من واحدة

وعموما تعمل هذه تغيري مؤكد يف االجتاه. الدوافع الذي سينتج عنه تغيري يف السلوك والذي سيؤدي إىل 
 1:كما يلي  ،االجتاهؤديها املنتج موضوع يأن اليت ميكن ربعة التغيري يف الوظائف األاإلسرتاتيجية من خالل 

تغيري االجتاهات من خالل وظيفة املنفعة: وذلك برتوجيها على أهنا تقدم خدمات ومنافع أخرى مل تكن  
 ابإلضافة إىل أن املنتج ميتاز مبيزة تنافسية غري موجودة يف املنتجات املنافسة له؛موجودة فيها من قبل، 

تغيري االجتاهات من خالل وظيفة الدفاع عن األان: حبيث أنه كلما زاد االجتاه حنو الدفاع عن النفس، كلما  
لتقسيط ألنه ال يتناسب مع قل احتمال التأثري اخلارجي، فمثال كلما كان للمستهلك اجتاه سليب حنو شراء منزل اب

مركزه، فإن رجل التسويق حياول تغيري هذا االجتاه ابلتأكيد على ضرورة هذا األسلوب يف الشراء ألنه يقدم 
 تسهيالت تتناسب مع متطلبات احلياة، وكذا حتقق له مستوى األمن وابلتايل الدفاع عن النفس؛

حبيث أنه يف كثري من األحيان عندما تتشكل اجتاهات من تغيري االجتاهات من خالل وظيفة القيمة التعبريية:  
قبل جمموعة من املستهلكني أو املستخدمني حنو منتجات جديدة، فإهنم سيقومون ابلتعبري عنها بسلوك فعلي 

 وإجيايب حنوها، ومنه فإن طريقة التأثري عليهم تكون من خالل العروض اليت تلقى توافقا مع االجتاهات اإلجيابية؛
 االجتاهات من خالل وظيفة املعرفة: واليت تساعد على تنظيم وتصنيف املعلومات، وابلتايل تسهل تغيري 

 للمستهلك مهمة مجع املعلومات حول املنتج حمل االهتمام، وعليه فحصيلة تساعد يف تغيري االجتاه أحياان. 

 اسرتاتيجيات تغيري االجتاهات من خالل التغيري يف أحد مكوانته .2
ات االجتاه تغيري إسرتاتيجيات تركز أن من مبدأ التناسق وحسب نظرية التنافر املعريف، فإنه ميكن انطالقا

الثالثة والذي سيؤدي حتما إىل تغيري  يف االجتاه  من مزيج املشاعر والنوااي،أو املعتقدات، مكوانته: أحد على
 الكلي، سنوضح ذلك يف النقاط التالية: 

  تغيري املكون املعريف .1.2
أنه بتغيري  تنص علىوفعال لتغيري االجتاهات وهو الرتكيز على املكون املعريف، فالنظرية هناك هنج شائع 

يتم استخدام أربع اسرتاتيجيات تسويقية أساسية حيث  سيتغريان يوالسلوك يالشعور املكونني  املكون املعريف، فإن
و املكون املعريف الجتاهات املستهلك،حبيث ميكن تغيري العنصر املعريف يف االجتاه بتغيري ألتغيري البنية املعرفية 

                                                             
 .236 -234مرجع سبق ذكره، ص ، "سلوك املستهلك: مدخل اسرتاتيجي"حممد إبراهيم عبيدات، - 1
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، فيما أمهية املعتقدات، أو تغيري املعتقد حول املنتج املثايل املعتقدات احلالية، أو إضافة معتقدات جديدة أو حتويل
 1:يلي شرح هلذه االسرتاتيجيات

تغيري املعتقدات حول أداء العالمة التجارية على مسة واحدة أو  اإلسرتاتيجيةضمن هذه تت: تغيري املعتقدات 
مع  متناسقةملعتقدات متيل أن تكون فحسب مبدأ االتساق فإن ا. هلاتقدمي حقائق أو بياانت حو ، من خالل أكثر

معتقدات أخرى لتبقى حد املعتقدات حول العالمة التجارية قد يؤدي إىل تغيري أ بعضها البعض، وابلتايل فإن تغيري
 .فيما بينهامتوافقة 

يعترب معظم املستهلكني أن بعض مسات املنتج أكثر أمهية من غريها، لذلك غالبا ما حتويل أمهية التغيري:  
األكثر  هي نسبيامبيزة ن تلك السمات اليت تتمتع هبا عالماهتم التجارية حياول رجل التسويق إقناع املستهلكني أب

 .أمهية
قدات جديدة إىل معتقدات ضافة معتإب تغيري العنصر املعريف يف االجتاهيتم إضافة املعتقدات:  

ميزة "امتصاص الصدمات"حلماية أجهزة الكمبيوتر احملمول  IBMطرحت شركةعلى سبيل املثال،،فاملستهلك
ستهلك بشكل متزايد اخلاصة هبا من الصدمات املفاجئة، خلقت هذه الطفرة التكنولوجية فائدة سوف يدجمها امل

 يف احلكم على الكمبيوتر اخلاص به.
تصورات الاألخرية لتغيري املكون املعريف، يف تغيري  اإلسرتاتيجيةتتمثل غيري االعتقاد حول املنتج املثايل: ت 

االستخدام املكثف للمؤسسة من خالل ميكن تغيري االعتقاد حول املنتجات املثالية مثال ف املنتج املثايل.حول 
 بنشاط إنتاجيلى أن املؤسسة تقوم والذي يدل ع التعبئة والتغليفالتقليل من عمليات للمواد املعاد تدويرها أو 

 ...اخل.للبيئةغري ملوث 
 كما ميكن تغيري املكون املعريف للمستهلك من خالل: 

 ،املقارن اإلعالن استخدام إمكانية اإلسرتاتيجية هذه تتضمناملنافسة:  املنتجات حول املعتقدات تغيري 
 . 2يف املنتجات املنافسة معينة خصائص تقدير يف يبالغ السوق كان  يف حالة ما إذا تستخدم حبيث
 أي تغيري اإلحساس ابملنتج تغيري املكون العاطفي .2.2

 أو املعتقدات على مباشرة التأثري دون مبنتجاهتا املستهلكني إعجاب على التأثري املؤسسةيف هذه احلالة، حتاول 
 األمر اإلجيابية، املعتقدات زايدة إىل ستؤدي املتزايدة يف املنتج الرغبة فإن املؤسسة يف ذلك، جنحت وإذا ،السلوك

منتجات  شراء إىل اإلعجاب ابملنتج أو رمبا،سيؤدي. املنتج إىل احلاجة حالة يف شراء سلوك إىل يؤدي قد الذي
 املسوقون يستخدم. اإلجيابية املعتقدات زايدة إىل واالستخدام الشراء يؤدي مث ذلك،ل احلاجة دعت إذا املؤسسة

 نفسه،وطريقة "جمرد اإلعالن على الكالسيكي،والتأثري التكييف: مباشر بشكل التأثري لزايدة أساسية طرق ثالثة
 :التعرض"

                                                             
1 -Del I.Hawkins et al, op-cit, p 400- 402. 
2 -Jean jacques Lambin & Chantal de moerloose, op-cit , 2008, p 118.  
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 الكالسيكي التكييف يف العاطفي املكون على املباشر للتأثري الطرق إحدى : تتمثلالكالسيكي التكييف 
 نقل سيتم الوقت ومبرور واملوسيقى الصور مثل مجهور املستهلكني آخر حيبهإرفاق املنتج ابستمرار حبافز  يتم أين

 . املنتج إىل ابحلافز املضاف املرتبط اإلجيايب التأثري بعض
املوقع  اإلعالن،أو حنو االجتاه) ابإلعالن اإلعجاب : إناإللكرتوين املوقع أو اإلعالن اإلحساس حنو 

 احملتوى ذات الويب مواقع فإن املثال، سبيل على( املنتج حنو االجتاه) ابملنتج اإلعجاب يف عموًما يزيد( االلكرتوين
 .حيوية األقل املواقع من إجيابية أكثر تكون املختلفة للحواس تروق واليت الغين احلسي
 تفضيل أن على دلياًل  هناك أن إال ،اإلسرتاتيجيةعلى الرغم من وجود جدل حول هذه  التعرض: جمرد 

 اجتاه جيعل قد مناسبات عدة يف فرد إىل املنتج تقدمي أن يعين وهذا. التعرض هلا مبجرد أيًضا يزداد قد املنتجات
اإلعالانت  تكرار فإن ،لذلك"اإلعجاب تولد األلفة" أن هو التعرض لتأثري الشائع والتفسري إجيابية حنوه أكثر الفرد

 هيكل تغيري دون عنه املعلن للمنتج الالحق اإلعجاب هبـا، والشراء من يزيد عن املنتج )إعالانت التذكري( قد
 . 1األويل املعتقد
 تغيري املكون السلوكي .3.2

 يف كليهما  أو اإلدراك وعلى العاطفةعلى  مباشرةً  السلوك التأثري املتدرج وجدان أنه ميكن أن يؤثرمن خالل منوذج 
ب غيا فير،متكر بشكل لتكلفةا املنتجات منخفضة اعنوأ أو ةلجديدا املنتجات ونلمستهلكا جيرب. واحد وقت

أكثر من ( هذه العالمة؟ أحب هل) املعلومات هي مجع املشرتايت واهلدف من هذه ر،لتأثيا أو لمعرفةا عنصري
 أن ضمان مع املنتج استهالك أو شراء على الناس حث هي للتسويق الرئيسية املهمة فإن وابلتايل .الرضا حتقيق
 البيع، نقاط شاشات العرض يف اجملانية، العينات القسائم، وتعد ابلفعل جمداي االستهالك أو الشراء يكون

 ما غالبا السلوك ألن،التجرييب السلوك لتحفيز الشائعة األساليب من األسعار وختفيضات ،املرتبطة شرتايتاملو 
 .2املستهلكة التجارية العالمة اجتاه القوية اإلجيابية إىل املواقف يؤدي

مستوى مكوانهتا، فمن األسهل  أي مقاومتها للتغيري عنداالجتاهات  ثباتحتليل وجتدر اإلشارة هنا، أنه ميكن 
سهل تغيري املشاعر من السلوكيات من األتغيري املعتقدات )املرحلة املعرفية( من تغيري املشاعر )املرحلة العاطفية(، و 

، يف حني أن التسويق املباشر هو ()املعرفية والعاطفية األوليتني)املرحلة السلوكية( ويعترب اإلعالن مؤثرا يف املرحليتني 
 .3كثر أتثريا وسهولة يف املرحلة السلوكيةاأل

                                                             
1- Del I.Hawkins et al, op-cit, p 402- 403. 
2- Del I.Hawkins et al, op-cit, p 403. 
3- Jacques Lendrevie& Levy, op-cit, p 130, 131 . 
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 االجتاهات للتغيري مقاومة: 8الشكل رقم

 

 
 
 

 

 
 

Source : Jacques Lendrevie& Julien Levy,"Mercator : Tout Le Marketing A L’ereNumerique",  
EditionDunod, Paris, 11th Edition, 2014,  , p 130 

 Fishbeinاسرتاتيجيات تغيري االجتاهات ابالعتماد على منوذج .3
)الذي Fishbeinعلى النموذج املوسع لـ Dussartاعتمد ،قرتاح االسرتاتيجيات املساعدة لتغيري االجتاهاال

 1:تطرقنا إليه سابقا( ، والذي صيغ على النحو التايل

 

 

 

 يف النموذج املوسع  (a) تغيري العنصر .1.3
يف تغيري األوزان النسبية ملعايري التقييم اليت اعتاد املستهلك استعماهلا وتتطلب  اإلسرتاتيجيةتتمثل هذه 

عادة تقدير خاصية معينة يف السلعة، ومثال ذلك إقناعه أبن اخلاصية الثانوية املستهلك إبإقناع  اإلسرتاتيجيةهذه 
 اجة ماسة لديه.أفضل من اخلاصية املسيطرة أو املفضلة، وأهنا تليب ح

 يف النموذج املوسع  (b) تغيري العنصر .2.3
من أكثر االسرتاتيجيات  اإلسرتاتيجيةوتعترب هذه ،أي تغيري معتقدات املستهلك حنو موضوع االجتاه

ن خالل  عن املنتج م استعماال يف ميدان االجتاهات، حبيث يعمل رجل التسويق على تغيري معتقدات املستهلك
 ي.التأثري واإلعالن اإلقناعكافة طرق 

 يف النموذج املوسع )0A (تغيري العنصر .33.
إىل تغيري التقييم العام للمنتج بصورة مباشرة من خالل الرتكيز على خصائص  اإلسرتاتيجيةهتدف هذه 

االستعمال ووضعيات االستهالك بدال من اخلصائص اجلوهرية، حبيث تقوم على خلق حميط مناسب حول 

                                                             
 .230- 228عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره،  ص - 1
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املنتج، وتستعمل عندما ال ميكن متييز املنتجات على أساس اخلصائص، وبناء على ذلك، فإن خلق  استخدام
 تغيري االجتاه. إبسرتاتيجيةصورة ذهنية ومتييز املنتج يبقى أمرا وثيق االرتباط 

 يف النموذج املوسع (BI) تغيري العنصر.4.3
وتستعمل عند إعداد املؤسسة للربانمج  ،سلوكإىل إحداث تغيري مباشر يف نية ال اإلسرتاتيجيةهتدف هذه 

 املنتج. لى شراءجدد ع مستهلكنياخلاص بتنشيط مبيعاهتا، وذلك لتشجيع 
 اه ابالعتماد على نظرية التوازنإسرتاتيجية تغيري االجت.4

 اإلشارة، اعتمادا على نظرية التوازن وذلك من خالل اجتاهات املستهلكني بتغيري ميكن أن تقوم املؤسسة
 هو ابلبيئة معني؛ ففي اآلونة األخرية أصبح االهتمام سبب أو حدث أو جبماعة مرجعية اهتامنتج عالقة إىل

 مؤسسة بشأن رأيه مسؤول بيئيا مستهلك يغري قد املثال، سبيل على، كبري  بشكل استخدامه يتم الذي السبب
 .1تعتمد على اإلنتاج األخضر أهنا يكتشف عندما

 االجتماعي احلكمإسرتاتيجية تغيري االجتاه ابالعتماد على نظرية .5
 واليت، Rokitchتبىن هذه الطريقة على نظرية ؛والعادات واملعتقدات اإلقناع عن طريق التغيري يف القيم أي

كوسيلة لتحقيق اإلقناع   Personal valuesتقوم على أساس إحداث التغيري يف هيكل القيم الشخصية للفرد
،أي أن هذه هي أن تصرفات الفرد تنبع من القيم اليت حيملها ويعرب عنها هلذه النظريةلوب.إن الفكرة األساسية املط

على ما أمسته Rokitchويعتمد اإلقناع وفق منظور، متثل مرجعا لضبط التصرفات السلوكية اليت يقوم هبا األخرية
األسلوب فإن األفراد خيضعون الختبار استنادا هلذا حبيث ، (Comparative feed back)التغذية العكسية املقارنة

ذا اليت حيملها األفراد اآلخرون، فإ تلكمن خالله معلومات حقيقية حول ما حيملونه من قيم مقارنة ب ،يقدمونقيملل
عن  ما اكتشف الفرد اخلاضع لالختبار أن بعض ما حيمله من قيم يتعارض مع إدراكه الذايت فإنه يشعر بعدم الرضا

لى ميول ومواقف سلوكية فإن التغيري فيها يؤدي إىل التغيري يف االجتاه وابلتايل عنفسه، وألن هذه القيم تنطوي 
 .2السلوك

 تغيري االجتاهات عن طريق اإلقناع إسرتاتيجية .6
االجتاهات نه حماولة لتغيري تعريفه أهتدف اجلهود التسويقية بصفة عامة إىل إقناع املستهلكني والذي ميكن 

مهها، دراسة أ التغيري يف االجتاهات عن طريق اإلقناع، من ريالعديد من الدراسات تفسوقد تناولت  ،3والسلوكات
 4متكنوا من خالهلا من وضع منوذج يتكون من ثالث عناصر التالية: et alHoflandقام هبا 

 

                                                             
1-Laura A. Lake, "CONSUMER BEHAVIOR FOR DUMMIES", WileyPublishing, Inc, Indiana, 2009,p 110. 

  .258، 257، مرجع سبق ذكره ، ص "سلوك املستهلك"،،كاسر نصر املنصور- 2
3-Gordon R. Foxall, op-cit,p74. 

 .256كاسر نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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 املدخالت.1.6
 تتألف من عوامل كثرية موزعة يف ثالث جمموعات فرعية: 

ية، املوثوقية،واملكانة ناإلقناعي )اجلهة صاحبة اإلقناع( كاخلربة الف عوامل تتعلق مبصدر االتصال 
 ؛االجتماعية...اخل

الرسالة عالنية مثل احملتوى، طبيعة الرسالة اإلعالنية، املفارقات واالختالفات يف عوامل تتعلق ابلرسالة اإل 
 اإلعالنية...اخل؛

عوامل تتعلق ابلشخص موضوع اإلقناع: مثل استعداده لالقتناع، ظروفه، مستواه التعليمي، مدى احرتامه  
 لذاته..اخل.

 العمليات الذهنية املساعدة.2.6
هي و هة له، تشمل جمموعة من األنشطة الذهنية اليت تساعد يف زايدة قابلية الفرد الستقبال الرسائل اإلقناعية املوج

 االنتباه، الفهم، االستيعاب مث امليول حملتوى الرسالة؛
 املخرجات.3.6

اإلقناعي )النتيجة املتوقعة( أتخذ ويرى أصحاب هذا النموذج أن األثر ، قناعيةهي النتيجة املتوقعة من العملية اال 
 يكون تغيريا يف الرأي أو اإلدراك أو الشعور. والذي ميكن أن شكل التغيري يف االجتاه، 
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 املستهلكني  قياس اجتاهاتمعامل : الثالث املبحث
املتجر، أو متوسط  علىإذا كان من السهل قياس املسافة، املدة، عدد املرات اليت يرتدد فيها املستهلك 

و نيته يف العودة إىل أاملبلغ الذي ينفقه، فإنه من غري املمكن إعطاء تقدير كمي الجتاه املستهلك حنو العالمة، 
كون هذه املتغريات هي تركيبات نفسية كامنة، ال ميكن   ما،املتجر، أو الرضا الذي شعر به عند استهالكه ملنتج 

ومبا أن  ك.حثني تقييمها من خالل طرح األسئلة أو االسرتشاد هبا من السلو مالحظتها مباشرة، ولكن ميكن للبا
املستهلك كونه أحد العناصر األساسية اليت تساعد رجل  سلوك دراسات يف مركزايً  موقًعا االجتاه حيتل مفهوم

 املبحث هذا سيتناول. التسويقية البحوث أعمال من األكرب هذا املتغري شغل اجلزء قياس التسويق يف التنبؤ به، فإن
 االجتاه. لقياس الباحثونالتقنيات واملقاييس اليت يستخدمها  خمتلف

 املطلب األول:  قياس مكوانت االجتاهات 
املعتقدات )املكون املعريف(، ثالث عناصر:  االجتاهات مكونة منعلى أن اتفق العديد من الباحثني 

مقاييس  تتضمنقياس االجتاهات عملية  ابلتايل ،(السلوكي املشاعر )املكون العاطفي(، ونيات السلوك )املكون
قياس املكون سعر، إدراك التموقع ...اخل(،معرفة الاملعريف )قياس الوعي، معرفة املنتج،  قياس املكون :املكوانهت

 )نوااي الشراء، وما إىل ذلك(. يالسلوكقياس املكون العاطفي )التفضيل، القرب، التعلق، ..اخل(، و 
 املكون املعريف لالجتاه قياس. 1

يتكون املكون املعريف لالجتاه يف معلومات، معتقدات وتصورات املستهلك عن موضوع االجتاه. وعليه، 
 2.ويتم ذلك ابلطرق التالية:1يتعلق قياس اإلجابة املعرفية بقياس ما يعرفه ويدركه الفرد عن موضوع االجتاه

 قياس الشهرة/ الوعي ابملنتج  1.1
وهناك نوعني من ،املستهلك بوجود املنتج، أي قياس نسبة فئة املستهلكني الذين يعرفونه معرفة هي

 رداً  ابملنتج االستشهاد على األفراد قدرة التلقائية،أي الشهرة األسئلة اليت تقيس شهرة املنتج، األوىل تتمثل يف قياس
 من: مثل اإلدراك،بسؤال تعرفها؟أو مبساعدةأنظمة الدفع االلكرتوين اليت  أنواع هي ما: مفتوح، مثل سؤال على

 بني أنظمة الدفع االلكرتونية املقرتحة، ما هي األنواع اليت تعرفها؟
 للمنتج املوضوعية السمات حول الفردية املعتقدات أو قياس املعلومات.2.1

 على قياسها، أو مالحظتها-األقل نظرايً  على–ميكن  خبصائص( الوظيفية أو)املوضوعية  السمات تسمى
 الضوضاء غياب احملرك، عصبية الكبح، مسافة السيارات، فإن مساهتا املوضوعية تتمثل يف: حالة يف املثال سبيل

 التصادم؛ اختبار حتليل بعد للتأثري ومقاومتها املناورة، على الركاب،القدرة مقصورة يف املتداخلة
 

                                                             
 .114مولود عبد العزيز حواس وكلثوم يوسف ألبز، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2- Denis Lindon&fredericJallat, " LE MARKETING: ETUDES, MOEYNS D’ACTION,,STRATEGIE" , 
Edition Dunod, Paris, France, 6e Edition, 2010, p 48- 49. 
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 مبوضوع االجتاه املرتبطة الرمزية والتداعيات الشخصية مساتقياس  .3.1
 ذاتية موضوعي،بل خبصائص ينسبها الفرد بطريقة بشكل منها التحقق ميكن ال يتعلق األمر هنا خبصائص

 أو فخمة قدمية، أو عصرية للعطور على أهنا جتارية عالمةينظر املستهلك إىل  أن ميكن: مثال ،موضوع االجتاه إىل
 .اخل...عادية

 . قياس املكون العاطفي لالجتاه2
العموم، ما  السؤال: علىيتم قياس املكون العاطفي، سواء بقياس االجتاه العام للمستهلك، ابإلجابة على 

 أو بقياس الرضا، من (للغاية موات غري موات؛ غري حيادي؛ ما؛ حد إىل موات موات؛)؟Xالعالمة حول هو رأيك
 أو راض   ما، غري حد   إىل جًدا،راض راض أنت هل، مثل:موضوع االجتاه عن الفرد رضا حول أسئلة طرح خالل

 استخدام قياس املكون العاطفي لالجتاه من خالل ميكن كما  ،1معه؟ تتعامل الذي املصرف عن راض  متاما غري
ابلرغم أن . ترتيبا تنازليا حسب األفضلية العالمات برتتيب ابلطلب منه ابلقيام املستهلك لتفضيالت ترتييب مقياس

تقديري  غري كونه  سلبيات التفضيالت،إال أن له ترتيب عن بدقة عليها من هذا املقياس تكشفالبياانت املتحصل 
 املكون قياس املمكن العيب،من هذا ولتجاوز االجتاه(.أي ال يعرب عن درجة التفضيل لدى املستجوب )قوة 

املفضلة  التجارية املثال،العالمة سبيل ،على-سنتطرق إليه الحقا–التمايز يف املعاين  مقياس ابستخدام العاطفي
 .2تفضيال األقل التجارية مقارنة ابلعالمة

 قياس املكون السلوكي لالجتاه .3
 أثناء السلوكي(، ففي ن)املكو  الثالث ناملكو  سقيا على االجتاه اسقي حول الدراسات من دالعدي تركز

تشكل امليل للفعل لديه، مرجحا كل اجتاه منها  عجمامي يف ته اجتاه املستهلك مينظ السلوك أو للفعل لمرحلة املي
 .عنه ابتعاده أو ما الجتاه الكلي لالتفضي صورة يف ذلكو املدركة،  تهتبعا ألمهي

 أو املستهلك نوااي صورة يف الدراسات من دالعدي السلوك( يف أو للفعل للالجتاه )املي الثالث ناملكو  قاسوي
 ل،بدي متجر مع التعامل صورة يف أو معني متجر مع التعامل صورة يف أو نةمعي عالمة أو ما ملنتج شرائه احتمال

 على للوقوف ضروري شيء املستهلك لدى الشراء نوااي اسجماالت؛ فقي ذات االجتاهات سالمل وهذا ابستعمال
 ةبعد الشراء نوااي اسقي تميو  املؤسسة، قبل من املنتهجة ةاإلسرتاتيجية التسويقي ةفعالي عدم أو ةفعالي مدى
 4لي:ي ما ،أبرزها3طرق

                                                             
1-Denis Lindon&fredericJallat, op cit, p 49, 50. 
2 -Bousahla Mohamed, "LA MESURE DE L’ATTITUDE DU CONSOMMATEUR ENVERS LE 

PACKAGING DU PRODUIT : CAS CONSOMMATEUR ALGERINE", Doctorat en marketing, Faculté 
des sciences économiques sciences de gestion et sciences commerciales, université Abou-bekerBelkaid de 
Tlemcen, Algerie, 2015/ 2016, p180. 

 . 318 ،ص2007، الدار اجلامعية،مصر، ،"حبوث التسويق"حممد فريد الصحن ومصطفى حممود أبو بكر -3
 .287-286، ص 2015، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط "حبوث التسويق: مدخل منهجي حتليلي"انجي ذيب معال، - 4
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مبعىن سؤال املستهلك املرتقب عن توفر النية لديه لشراء  مقياس النية السلوكية أحادي البعد أو النزعة.1.3
 منتج ما، مثال: هل تنوي استعمال بطاقة الدفع االلكرتوين؟        نعم )   (         ال )  (.

وحبصر إجاابت أفراد العينة املدروسة حنصل على نسبة تعكس تكرارات من سيقومون ابستعمال بطاقة 
وغري دقيقا، لذلك جلـأ الباحثون إىل الدفع االلكرتوين ومن ال ينوي ذلك، واحلقيقة أن هذا املقياس يعترب مضلال 

 استخدام مقاييس أكثر دقة .

 (Multi dimensions measures)السلوكية ذو أبعاد متعددة مقياس النية .2.3
 املتعددة السلوكية ذو األبعادمثال ملقياس النية   :9الشكل رقم

 
 

 

 

 

Source : Leon G.Shiffman& Joseph L.Wisenblit, "Consumer Behavior ", Global Edition, Tokyo, 11th Edition, 
2015, p 177. 

يعترب هذا املقياس أكثر دقة من املقياس ذي البعد الواحد، فهو يقيس مستوايت خمتلفة من احتمالية 
 إذا كانت اإلجابة نعم فإن هذه اإلجابة تكون مرجحة ابحتمال معني. االستعمال، وابلتايل

 مقياس النية السلوكية املقرونة ابلوقت.3.3
هو مقياس أكثر دقة من املقياس السابق، حياول فيه الباحث إجياد نوع من االقرتان بني احتمالية الشراء )النية( 

أن يتم فيه الشراء، مبعىن أن يسأل املستهلك عن نيته الستعمال نظام وبني النطاق الزمين )الوقت( الذي ميكن 
 أشهر(، 6أو  3الدفع االلكرتوين خالل فرتة زمنية معينة ) مثل 

وبتجميع إجاابت كل أفراد العينة املدروسة، فإنه ميكن الوصول إىل عملية قياس للنية الشرائية أكثر دقة،وإذا كان 
 فإن نية االستعمال تكون مقبولة وميكن اعتبارها مؤشرا للسلوك، والعكس صحيح. %50املعدل العام أكثر من 

 رونة ابلوقتالنية السلوكية املق :  مثال ملقياس10الشكل رقم
 

 

 

 

Source : Leon G.Shiffman& Joseph L.Wisenblit, op-cit, p177. 
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 املطلب الثاين: أساليب قياس االجتاهات

 بعضها لقياس اجتاهات املستهلكني، يعتمد األساليب املنهجية املختلفة من جمموعة املسوقون يستخدم
بناء عن يفعلونه  ما إىل اآلخرون لفظية عن اجتاهاهتم، ويستندقياس آراء املستهلكني ابعتبارها تعبريات  على

 ، ستناول فيما يلي هذه األساليب: تكوينات افرتاضية يستدل هبا من السلوك الظاهر للفرداالعتقاد أبن االجتاهات 
 (Observation of behavior)مالحظة السلوك  .1

نعتمد على أساليب غري  لذلكألننا كأفراد ال نستطيع الدخول إىل عقول املستهلكني وحتديد أمناطهم السلوكية، 
يعترب أسلوب املالحظة استنتاج اجتاهاهتم من خالل األمناط السلوكية اليت جيري مالحظتها، كما  ؛ من بينهامباشرة

الصعبة  من األمور عليهة عن اجتاهات املستهلكني ابالعتماد ذو فائدة كبرية ابلرغم من أن الوصول إىل نتائج مقبول
اليت ال ميكن التحكم مبسارها ونتائجها الفعلية لكثرة ما يتم مالحظته. ما جتدر اإلشارة إليه هنا أن املالحظ جيب 

يت قام كبرية مبوضوعيته حول االجتاهات اليت استنتجها من سلسلة املالحظات الأن يكون لديه تدريب عال وثقة  
 .1هبا بطريقة سليمة

 : أنواع املالحظة السلوكية11الشكل رقم 
 

 

 

 

 
Source :Naresh Malhotra et al, "Marketing Research –An Applied Approach" , Pearson education limited, 
United Kingdom, 5th Edition, 2017, p 294. 

 ثالث أصناف هي: إىل هتا،إدار  طريقة حسب فتصن املالحظة تقنيات ، يظهر أندرج أعالهمن خالل الشكل امل
 الفعلي السلوك الباحث يالحظ ،الشخصية املالحظة األثر؛ يف وحتليل اإللكرتونية املالحظة ،الشخصية املالحظة

 على حيدث،  ما فقط يسجل بل هبا، التالعب أو مالحظتها يتم اليت الظاهرة على السيطرة ويتفادى حدوثه، عند
األماكن  يراقب أو متجرًا معني يدخلون الذين املتسوقني وعدد والزمن الوقت الباحث يسجل قد املثال، سبيل

 عرض و الرفوف ومواقع املتجر تصميم يف املعلومات هذه تساعد أن ميكن. وصوهلم مبجرد األكثر تدفقا عليها
 السلوك لتسجيل استخدامها ، يتماإللكرتونية املالحظة أما .(Marchandisingالبضائع )فن العرض البيعي

 تتطلب األجهزة أوال تتطلب وقد بشريني، مراقبنيمن  بدال إلكرتونية أجهزة الحق، عرب وقت يف لتحليله املستمر
للباحثني،األجهزة اليت  املباشرة املشاركة تتطلب ال اليت اإللكرتونية األجهزة بني للباحثني، ومن املباشرة املشاركة

 ييتم الت القناة لتسجيل على التلفاز ة، عرب تثبيت جهاز خاصونيتقوم ابحتساب نسب املشاهدة للقنوات التلفزي
 اآلاثر أساس على البياانت مجع على : وهي طريقة تقوماألثر حتليلهو  النوع الثالث. من قبل املشاهد ضبطها

                                                             
 .227، مرجع سبق ذكره، ص "سلوك املستهلك: مدخل اسرتاتيجي"حممد إبراهيم عبيدات،  -1
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مت يف املاضي، فمثال يرتك متصفحي االنرتنت آاثرا ميكن حتليلها لدراسة سلوكهم من  سلوك على األدلة أو املادية
خاص بكل  الويب متصفح يف خمزَّن تعريف رمز وهي عبارة عن، Cookiesخالل تقنية ملفات تعريف االرتباط 

 الزائر يتصفحها اليت الصفحات الويب لتسجيل مواقع يستضيفون الذين واألفراد الشركات مستخدم،تستعمل
اهلاتف اخلاص  ورقم ابإلضافة إىل مجع معلومات تتعلق ابسم،عنوان،صفحة كل  يقضيها يف اليت الدقائق وعدد

بياانت ليستخدمها موظفي التسويق يف إعداد  قاعدة يف حفظها املعلومات(،ويتم هذه إبدخال قام ابلزائر )إذا
 . 1اسرتاتيجياهتم التسويقية

 . البحوث النوعية2
 10عينات صغرية من األفراد )بني  تغطي واليتمن بني أساليب قياس االجتاهات، أسلوب البحوث النوعية، 

فرد، اعتمادا على األدوات املستخدمة(، ويكون هؤالء األفراد ذوي مالمح خمتلفة، لذلك ال ميكن أن  150و
ستجوبني، ألن حتليل املعلومات اليت كما أن مدة البحوث مهمة مقارنة بعدد األشخاص امل  ،للمجتمعتكون ممثلة 

مت احلصول عليها واليت تتطلب تواجد علماء النفس أو علماء النفس االجتماعي أيخذ وقت طويل )ميكن أن 
وميكن للبحوث النوعية أن تستعمل لوحدها لفهم سلوك املستهلك، كما  ؛ساعات( 3إىل  2تستمر املقابلة ملدة 

. وهناك عدة 2بحوث الكمية وذلك يف حالة ضرورة تفسري أسئلة االستبيانميكن أن تستعمل جنبا جلنب مع ال
 أساليب فرعية للبحوث النوعية: 

 (Depth Interview)املقابالت الشخصية املعمقة .1.2
تعرف املقابالت الشخصية املعمقة أبهنا: "ذلك الرتتيب احملكم ومتدرج اخلطوات، واهلادف إىل معرفة الدوافع 

. وامليزة الرئيسية هلذه "3واألسباب الكامنة وراء سلوك الفرد، حنو شيء أو موضوع أو منتج معنيواالجتاهات 
املقابالت هي أهنا قادرة على جذب االنتباه من خالل املنتجات والعبوات واإلعالانت وتوضيح األسئلة الصعبة، 

ا خاضعة لتحيز الباحث وحتريفه للنتائج ، كما أهنمدهتااملرتفعة وطول أما مساوئها الرئيسية فتتمثل يف التكلفة 
 .4على الشخص الذي جتري معه املقابلةحيث أن مظهر املقابل وأسلوبه يف طرح األسئلة قد يؤثر 

 (Focus –Group Interview)املقابالت اجلماعية املركزة .2.2
تعرف املقابالت اجلماعية املركزة أو مجاعات الرتكيز أبهنا:"شكل من أشكال البحوث النوعية اهلادفة إىل التعرف 
على أراء عينة صغرية جدا من املستهلكني أو املستخدمني احلاليني أو احملتملني ملنتج ما، واليت من خالهلا يتم 

"، ويعترب هذا النوع أكثر فعالية من 5املنتجحنو هذا  التعرف على اجتاهات اجملموعات املدروسة من األفراد
استخدام املقابالت اجلماعية  املقابالت الفردية، ألن تنوع أعضاء اجملموعة حيفزهم على التحدث واإلبداع، ويتم

                                                             
1- Naresh Malhotra et al, op cit, p 292, 294. 
2- Claude Demeure, "Aide Memoire Marketing", Edition Dunod, Paris, France, 6e Edition, 2008, p 54. 

 153، ص 2002، 3، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط ،" حبوث التسويق:األسس، املراحل والتطبيقات"حممد إبراهيم عبيدات- 3
 .167، ص 2009، 2، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، ط احلديث بني النظرية والتطبيق""مبادئ التسويق زكراي أمحد عزام وآخرون، - 4
 .148مرجع سبق ذكره، ص التسويق: األسس، املراحل والتطبيقات"،حممد إبراهيم عبيدات، "حبوث - 5
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للحصول على كمية كبرية من املعلومات حول موضوع معني لدراسته وبسرعة، ولكنها ليست فعالة لتحليل 
 .1ميقةالدوافع الع

 (Projection Methods) اإلسقاطية األساليب.3.2
هتدف هذه الطرق إىل الكشف عن بعض أوجه اجتاهات املستهلكني ودوافعهم اليت يصعب احلصول عليها ابلطرق 
املباشرة املعروفة كاملقابالت املعمقة، أو املقابالت اجلماعية، وذلك ألسباب كثرية أمهها: عدم الثقة، أو احلياء، أو 

جتاهاته، أو أنه قد يكون غري مؤهل للحصول على معلومات املراقبة الذاتية، أو أن الفرد املبحوث جيهل حقيقة ا
بدون تدخل من عادة  . وتستخدم هذه األساليب2اجملرمنيمنه كاألطفال أو املرضى النفسيني، أو اجملانني، أو حىت 

على عبارات أو أشكال غامضة يقوم  هذه الطرق جانب الباحث أو التأثري على إجاابت املستهلكني، حتتوي
أنه ميكن استنتاج دوافع الشخص وشعوره  ، وتفرتض هذهاملستهلك بتفسريها أو معاجلتها بطريقة أو أبخرى

نطقة الالوعي لتلك اآلراء يف حيث يقوم دون أن يدري إبسقاط شعوره الكامن يف م ،الداخلي من خالل آرائه
إلجاابت واستنتاج دوافع وإمنا يتم حتليل كل ا ،ابت صحيحة أو خاطئةصور خمتلفة، وعادة ال تكون هناك إجا

الشخص منها. وجتدر اإلشارة أن تنفيذ األساليب اإلسقاطية يتم بطريقة عملية عن طريق خرباء مؤهلني يف جمال 
ت تزود الباحثني مبخزوان وأن هذه الطرق،علم النفس، علم االجتماع، علم التسويق وسلوك املستهلك وغريها

معلوماتية ضخمة، كوهنا تساعدهم وبشكل كبري على الكشف عن الدوافع واألساليب اليت أدت إىل هذا االجتاه 
أو السلوك املعلن من قبل األفراد حنو هذا الشيء أو ذاك. وتنقسم االختبارات اإلسقاطية إىل نوعني رئيسيني مها: 

جابة عن األسئلة شفهيا أو كتابيا، وطرق اإلسقاط إلي اليت تقوم على استخدام الكلمات لطرق اإلسقاط اللفظ
مثال، ، ف3اليت تتيح للمستهلكني فرصة التعبري عن شعورهم الداخلي ودوافعهم من خالل الصور والرسوم التصويري

 .Smileys 4عند سؤال األطفال أو حىت البالغني عن رضاهم حول شيء ما، ميكن استعمال الوجوه الضاحكة 

 (L’échelle imagée)ةمقياس التصويري:  مثال لل12الشكل رقم

 
 

 
 .221، ص 2010، 2، ج 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط "سلوك املستهلك: عوامل التأثري النفسية" عنايب بن عيسى،املصدر: 

 

                                                             
1- Claude demeure, op-cit, p 56. 

، دار صفاء للنشر لوك املستهلك: املؤثرات االجتماعية والثقافية والنفسية والرتبوية""سإايد عبد الفتاح النسور ومبارك بن فهيد القحطاين،  -2
 .191، ص 2013، 1والتوزيع، عمان، ط 

 .. بتصرف43 – 41مولود حواس، مرجع سبق ذكره، ص -3

4- Jacques Lendrevie& Levy, op-cit, p 91. 

 



التنبؤ بهأساسي لتفسير سلوك المستهلك والفصل األول                      االتجاهات كمفهوم   
 

40 
 

  (Self _ report attitude scale) اإلستبانةأسلوب التقرير الذايت أو .3
يعترب هذا األسلوب من األساليب الشائعة يف حقل سلوك املستهلك، ابإلضافة إىل شيوع استخدامه يف حقول 

يتم توجيهها لعينة من  استبانهأخرى كعلم النفس وعلم النفس االجتماعي. ابختصار يتضمن هذا األسلوب إعداد 
 .1م حنو سلعة، خدمة أو أي موضوعاملستهلكني املعنيني مبوضوع االجتاه، وذلك ملعرفة أرائهم ومشاعره

األداة األكثر انتشارا أو استخداما جلمع البياانت األولية بطريقة االستقصاء، فهي عبارة عن  ستبانةاإلوتعترب 
جمموعة من األسئلة املعربة عن متغريات البحث يتم وضعها وفق إطار علمي حمدد تطرح على األفراد املبحوثني 

واجتاهاهتم مات منهم من خالل اإلجابة على األسئلة الواردة فيها للتعرف على آرائهم لغرض احلصول على املعلو 
 3:تنيالتالي يتنيصااخل اإلستبانةجيب أن يتوفر يف و  2متغريات البحث وسلوكياهتم حنو

 : أي مدى قدرة االستبيان على التعبري فعال عن رأي وقناعة املستجوب؛(Validity)املصداقية 
 ما صممت لقياسه فعال وليس ألي شيء آخر. اإلستبانة: مبعىن أن تقيس (Reliability)الثبات 
 املختلفة املعلومات أنواع من العديد على للحصول استخدامها ميكن مرونتها حبيث هي ستبانةلإل الرئيسية وامليزة

 من األشخاص يتمكن ال األحيان بعض ففي املشاكل هذه الطريقة بعض تواجه ومع ذلك املواقف من العديد يف
 يكون قد وملاذا، يفعلونه فيما أبدا يفكروا أو مل التذكر يستطيعون ال، سواء ألهنم االستبيان أسئلة على اإلجابة

 االستبيان عندما يقدمه أشخاص غري معروفني، عندما يتعلق األمر أبشياء على الرد يف راغبني غري املستجوبني
 ليبدوا فقط اإلجابة يعرفون ال عندما حىت االستطالع أسئلة على للمستجوبني الردخاصة، كما ميكن  يعتربوهنا

 املشغولون ألشخاصاوأخريًا،، رضيةم   إجاابت إبعطائه املستجوب اطالعاً،قد حياولون مساعدة أكثر أو ذكاءً  أكثر
 .4خصوصياهتم يف التدخل من ابالستياء يشعرون قد قد ال أيخذون الوقت املناسب لإلجابة،أو

إبحدى الطرق اآلتية: املقابلة الشخصية، اهلاتف،  طريقة االستقصاء، فإنه ميكن مجع البياانت إتباعويف حالة 
 . 5ولكل من هذه الطرق والوسائل مزاايها وعيوهبا وحمددات استخدامها يد أو عرب االنرتنت،الرب 
 

 

 

                                                             
 .227، مرجع سبق ذكره، ص اسرتاتيجي"،" سلوك املستهلك: مدخل حممد إبراهيم عبيدات -1
، ص 2016، 1، دار اجلنان للنشر والتوزيع، اململكة األردنية اهلامشية  عمان، ط "إدارة التسويق وفق منظور قيمة الزبون"أنيس أمحد عبد هللا، - 2

69. 
 .166زكراي أمحد عزام وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص - 3

4 -Philip kotler& Gary Armstrong, op-cit, p110  
 .414، ص 2007، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، "التسويق املعاصر" حممد عبد هللا عبد الرحيم،- 5
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 : طرق توزيع االستبيان(2)اجلدول رقم

 

 

 

 

 
 

Source : Philip kotler& Gary Armstrong, op-cit, p  109 . 

 املطلب الثالث: سالمل قياس االجتاهات
إجيابية أو  تكان  إذا ما مسار االجتاهات أي فقط ملعرفة الباحث ال حيتاج فعالة، تسويقية خطة لتطوير

.  من هذا 1(للغاية مواتية مواتية،غري ،غريحمايدةللغاية،مواتية، مواتية) شدهتا أيضا إىل تقديرحيتاج  ولكن سلبية،
، وابإلضافة إىل التقنيات السابقة، فإنه ميكن قياس االجتاهات هلا مسار وهلا قوةاملنطلق وابعتبار أن االجتاهات 

، أي هي 2عرب البحوث الكمية ابستخدام سالمل القياس، تسمح بقياس مسار وشدة االجتاهات حنو موضوع ما
 الباحثون طور ؛ وقد3حنو موضوع ما املستهلك الجتاه بياين أو رايضي متثيل على للحصول املستخدمة القياس أداة

املقارنة واليت تستخدم للمقارنة بني عدة  السالملاالجتاهات، واليت تصنف إىل قسمني: قياس  سالمل من العديد
اليت تدرس اجتاهات املستهلكني حنو موضوع مستقل عن املواضيع س الوقت، والسالمل غري املقارنة مواضيع يف نف

 األخرى، سنتناول البعض من هذه السالمل يف هذا العنصر.

 

 

 

 
                                                             
1-Bousahla Mohamed, op-cit, p 146. 
2- Jacques Lendrevie& Levy,  p 102. 
3-Bousahla Mohamed, op-cit, p 146. 

 نوع املقابلة                    
 اخلصائص

 من خالل االنرتنت الشخصية من خالل اهلاتف الربيد من خالل

 جيد جيد جيد ضعيف املرونـة
 جيد جيد مقبول جيد كمية البياانت املمكن مجعها

 مقبول ضعيف مقبول ممتاز الرقابة على أتثريات املستقصى
 ممتاز جيد ممتاز مقبول رقابة العّينة

 ممتاز جيد ممتاز ضعيف السرعة يف مجع البياانت
 جيد جيد ضعيف ضعيف معدل االستجابة

 ممتاز ضعيف مقبول جيد التكاليف
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 أنواع سالمل قياس االجتاهات: 13الشكل رقم

 

 

 

 
Source : Paurav Shukla," Marketing Research", bookboon Edition, 1st Edition, 2008, p 68. 

 (Comparative scaling)السالمل املقارنة  .1
 هناك العديد من املقاييس املناسبة للدراسات املقارنة مثل: 

 (Paired comparaison scale)الزوجيةسلم املقارانت  .1.1
بديلني  بني من واحد اختيار املستجوبني من طلبي فيه ،1من أهم أنواع سالمل املقارنة الزوجيةيعترب سلم املقارانت 

 ثالثة بني املستهلكني العالمة اليت يفضلها مبعرفة الباحث املثال: يهتم سبيل على حمدد، على أساس معيار أو أكثر
 أسئلة ثالثة سيخلق الزوجيةاملقارانت  سلم ابستخدام ،األسنان: أ،ب،ج ملعجون خمتلفة جتارية عالمات
 :وهي بنيللمستجو 

 ؛ب التجارية العالمة وأ للعالمة التجارية األسنان معجون بني التفضيل -
 ؛ج التجارية العالمة وللعالمة التجارية أ األسنان معجون بني التفضيل -
 .ج التجارية العالمة للعالمة التجارية أو األسنان معجون بني التفضيل -

 احلصول يتم البدائل، ومنه فالبياانت اليت بني ترتيب توليد إىل الزوجيةسلم املقارانت  استخدام يؤدي
علنية، إال  وخيارات مباشرة عن مقارنة تكشف أن ميكن حبيث ،بطبيعتها هي بياانت ترتيبية من هذا السلم عليها

  .2ممال للباحث أسلوابً  الزوجيةسلم املقارنة  صبحوإال أحمدوًدا،  البدائل عدد يكون أن املفيد أنه من

 السلم الرتتييب  .2.1
عرض عدة بدائل على  يتم أين ،الزوجية سلم املقارانت بعد استخداما األكثر الثانية الطريقة الرتتيبية املقاييس تعترب

 وفقا األسنان معجون عالمات تصنيف مثل ،معني ملعيار وفقا ترتيبها منهم والطلب الوقت نفس يف املستجوبني
 ذلك بعد 2 ورتبة املفضلة، التجارية للعالمة 1 الرتبة إعطاء املستجوبني من يُطلب عام، بشكل. لتفضيلهم

                                                             
 .217عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2-Paurav Shukla, "Marketing Research", bookboon Edition, 1st Edition, 2008, p 69,70. 

    ج ه  س  م ق  س 

   س  م غ           

 س       ف    س              س       ف     ف  

  Likertس م  stapelس م  س التمايز يف املعاينامقي

   س  م         

 س م             ز ج    -

   س م       بي  -

 س م    ج  ع     ب  -
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 املقارانت ابلنسبة لسلم احلال هو كما  ؛ابلنسبة هلم األسوأالعالمة  وهي ،nرتبةال ذلك،حىت إىل وما تنازيل، برتتيب
 أكثر املقاييس من النوع هذاويتوافق ترتيبية، بطبيعته؛ وخمرجاته عبارة عن بياانت مقارن املقياس هذا فإن الزوجية،

 يفهمون املستجوبني كما أن معظم  الالعقالنية،ويقضي على األجوبة  أقل وقتا الشراء، ويستغرق سلوك مع
 .1فقط ترتيبية بياانت تنتج أهنا هو التقنية هلذه الرئيسي أما العيب،بسهولة عملية الرتتيب

 (Constant sumscale)سلم اجملموع الثابت .3.1
 .نقطة بني خاصيتني أو أكثر حسب أمهيتها100من اجمليب أن يوزع  يتطلبهذا النوع من السالمل 

 -التسوق عرب االنرتنت–مثال لسلم اجملموع الثابت : 14رقمالشكل 

 

 

 

 
 220عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص املصدر: 

يالحظ أن هذا النوع من السالمل يعطي اخليار للمجيب كما يسمح مبعرفة األمهية النسبية اليت يوليها املستهلك 
امة عن  جيد كل اخلصائص أو املعايري اليت يعتربها ه عليه أن اجمليب قد ال يعابولكن  ،ملختلف خصائص املنتج
 .2قد جيد صعوبة يف توزيع النقاط بطريقة صحيحة وموضوعيةاملنتج يف السلم، كما أنه 

 ( Non comparative Scaling)السالمل غري املقارنة  .2
آن واحد، فإن املقاييس غري يف حني تستعمل املقاييس املقارنة ملقارنة الشيء املطلوب تقييمه ببدائل أخرى يف 

وهناك نوعني من املقاييس غري املقارنة: مقياس التصنيف املستمر  ،املقارنة تستعمل لتقييم شيء واحد فقط
، والذي بدوره حيتوي على عدة أصناف سنتناول فيما يلي املقاييس األكثر استعماال يف مقياس التصنيف املفصلو 

 جمال التسويق.
 graphic rating scale  /(Continuous rating scale(املستمر التصنيف مقياس .1.2

 يف عالمة يف مقياس التصنيف املستمر أو كما يسمى كذلك مقياس التصنيف البياين، يقوم املستجوبني بوضع
خط ميتد من أحد طريف املتغري إىل آخر، وابلتايل ال يضطرون إىل  املناسب والذي يشري إىل تقديرهم على املوضع

 إىل اخلط الباحث يقسم بتقييمهم، املستجوبني قيام ومبجرد ،االختيار بني املستوايت اليت حيددها الباحثون مسبقا

                                                             
1-Bousahla Mohamed, op-cit, p 159. 

 .220عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص - 2

 التقييم اخلصائص 
 20 سهولة االستخدام

 10 املرونة

 30 ربح الوقت 

 10 توفر الراحة 

 30 اختزال املسافات

 100 اجملموع
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 املقاييس أشكال ختتلف قد. التقييم يف املدرجة حسب الفئات الدرجات وخيصص رغبته، حسب الفئات من عدد
 توفرت القياس، وإن نقاط حتديد يتم أو ال يتم أفقًيا، وقد أو عمودايً  اخلط يكون قد املثال، سبيل فعلى املستمرة؛

 من أنواع ثالثة وعلى هذا األساس جند موجز، وصف أو أرقام وقد تكون يف شكل كثرية،  أو قليلة تكون قد
 .كما هو موضح يف الشكل  -املستمر التصنيف مقياس

 أنواع مقاييس التصنيف املستمر :15الشكل رقم

 

 

 

 
Source: Naresh Malhotra et al, op-cit, p348. 

 

غري موثوق هبا، ورغم ذلك يتميز مقياس التصنيف املستمر بسهولة بنائه،إال أن البياانت اليت يتم مجعها 
كثر استخدام هذا النوع من ومع زايدة الدراسات االستقصائية اليت تتم عرب األجهزة احملمولة يف اآلونة األخرية،  

املقياس  ميكن استخدام فأرة احلاسوب أو ملس شاشة اجلهاز احملمول الختيار املوضع احملدد على، أين املقاييس
زايدة سرعة ودقة  ومنهعالوة على ذلك يتم تسجيل البياانت اجملمعة تلقائيا،  ،الذي يصف تقييم املستجوب

 .1معاجلة البياانت
 (Itemised rating scale)فصلنمقياس التصنيف امل .2.2

 يتم ،فئة بكل مرتبط موجز وصف أو رقم على حيتوي مبقياس املستجوبني تزويد يتم املنفصل، التصنيف مقياس يف
 يتم الذي العنصر تصف اليت احملددة الفئة اختيار املشاركني من ويطلب املقياس، موضع حيث من الفئات ترتيب

،سنتطرق فيما 2التسويق حبوث يف واسع نطاق على املنفصل التصنيف مقاييس تستخدم. أفضل بشكل تصنيفه
 االستخدام:  لألنواع الشائعةيلي 

   (Likert scale)سلم ليكرت 
1932سنةDenis Likertالذي صمم من قبل Likertسلم

لقياس االجتاهات،  شيوًعا األكثر السلم ، هو3
والتفسري،  اإلعداد نظرا لبساطة استعماله سواء من قبل الباحثني أو املستجوبني؛ ابلنسبة للباحثني فهو سهل

                                                             
1-Naresh Malhotra et al, op-cit, p 348, 349. 
2- ibid 

 . 213عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص  -3

 

 

........................................................ 
10     20     30     40     50     60     70     80    90    100  

  بما األف ل

........................................................ 
10     20     30     40     50     60     70     80    90    100 

........................................................ 
10     20     30     40     50     60     70     80    90    100  

 سي  جدا     ال جي      د    جيد جدا 
 و ال س   ي           

  بما األف ل

  بما األف ل
 

 النو  األول
  بما األسوأ

 

 النو  الثا ي
  بما األسوأ

 

 النو  الثال 
  بما األسوأ

 

 استعمالك للبطا ة ال هبيةكي  تقي  
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 ملستوى املطابق الرقم ابلنسبة للمستجوبني )املستهلكني( يتميز ابلبساطة وسهولة اإلجابة، أين يقومون بوضعو 
 متساو عدد من املقياس يتكون. الفقرات املتعلقة مبوضوع االجتاه املدروس من سلسلة علىرفضهم"" أو" موافقتهم"

خيار  الباحث مينح أنه يفLikertملقياس الرئيسية امليزة تتمثل.حمايد خيار جانيب على الرفضو  املوافقة خيارات من
العام  االجتاهاالجتاهات حنو كل فقرة على حدا، أو دمج اإلجاابت واحلصول على الدرجة الكلية أي قياس قياس 

والنزوعية  والعاطفية املعرفية اجلوانب الفقرات، جل جمموع تغطي املهم،أن وجتدر اإلشارة أنه من  .1ماحنو موضوع 
 .2موضوع االجتاه عليها ينطوي اليت

 3درجات السلم يف صياغته، فهناك: وخيتلف عدد
 التدريج الثالثي: موافق، حيادي، غري موافق؛ -
 التدريج الرابعي: موافق بشدة، موافق، غري موافق، غري موافق على اإلطالق؛ -
بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق على اإلطالق، وهو األكثر شيوعا  موافقالتدريج اخلماسي:  -

اإلجابة على فقرات وذلك نظرا لبساطته واحتوائه على عنصر احلياد الذي يعطي للمستجوبني راحة أكرب عند 
 االستبيان؛

، غري موافق ري موافقموافق إىل حد ما، غالتدريج السداسي: موافق بشدة، موافق، موافق إىل حد ما، غري  -
 على اإلطالق؛

موافق إىل حد ما، حيادي، غري موافق إىل حد ما، غري موافق، غري  بشدة، موافق،التدريج السباعي: موافق  -
 موافق على اإلطالق. 

 (SemanticDifferentialscale)التفاضلي السلم السيمانتيكي /س التمايز يف املعاينامقي 
ويستخدم هذا النوع من السالمل كثريا يف  ؛Tannenbaum&osgoodsuciكل منيرجع تصميم هذا السلم إىل  

التسويق وخاصة عندما يكون اهلدف دراسة صورة العالمة أو املؤسسة أو لقياس االجتاهات حنو العالمات 
 املختلفة، وتتمثل هذه التقنية يف:

 قدمي؛–بطئ، حديث  – منخفض، سريع -حتديد أزواج من الصفات املتناقضة، ومثال ذلك: مرتفع -
 تشكيل سالمل بسبع نقاط حبيث متثل كل نقطة شدة متناقضة أو متزايدة انطالقا من إحدى القطبني؛ -
 املمكنة،االختيارات السبعة  أحدوضعيته بني كل زوج من الصفات ويف  ويطلب من املستقصى منه أن حيدد -

 جتاهه حنو الشيء موضوع الدراسة.فكل جميب خيتار يف كل سلم النقطة اليت تعرب بصدق عن ا

                                                             
1-Leon G.Shiffman et al, op-cit, p 417- 419. 
2-Martin Evans et al, "Consumer Behaviour",Ajohn wiley and sons Ltd publication, Spain, second edition, 
2010,p109. 

اجلزائري للمنتجات احمللية واألجنبية: دراسة "دراسة أتثري االجتاهات حنو بلد منشأ املنتج وعالمته التجارية على تقييم املستهلك فاتح جماهدي،- 3
 .112-111، مرجع سبق ذكره،  ص ميدانية للمنتجات االلكرتونية واملشروابت"
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يف حني وتكمن املشكلة الرئيسية هلذا السلم يف إجياد الصفات اليت تسمح ابلقياس املوضوعي والكامل لالجتاه، 
. إال أن 1عليه أن املستقصى منه قد يرغب يف التطرق إىل مواضيع وجوانب أخرى مل يتنبأ هبا الباحث أصاليعاب 

يف  من العالمات التجارية أو األفراد )رجال السياسة مثال( االجتاهات حنو العديديعترب مناسبا لقياس  هذا املقياس
فقط إضافة سلسلة من األسئلة املتعلقة ابلعالمة  يكفيتعديل االستبيان، بل  من دون احلاجة إىل ، آن واحد

 .2أو اإلعالانت أو ...اخل العالمات بنيمتكن من إجراء املقارنة ن هذه الطريقة أكما   ،التجارية اجلديدة
 scale Stapelسلم  

 يتم حمايدة؛ نقطة ،بدون5+ إىل 5- مرقمة،من قيم نطاق منتصف يف واحد معيار من stapel مقياس يتكون
. مسبًقا احملدد اجتاهه حنو املعيار يصف رقم اختيار املستجوبني من ، ويُطلبعموداي عام بشكل املقياس عرض

 Stapelمقياس أن(21-1)الشكل من يالحظ أن ميكن كما (؛stapelمقياس من مفصالا شرح يقدم 5 )الشكل

 ابألرقام وال متثيله يتم التفاضلي، حيث يتم مجع البياانت بنفس الطريقة إال أنه للمقياس ما حد إىل امشاهب يبدو
 Stapelمقياس من عليها احلصول مت اليت البياانت حتليل الثنائية،كما ميكن القطبية لتحقيق عبارات أي يتطلب

 استخداًما األقل هو Stapelمقياس فإن املنفصلة، التصنيف مقاييس مجيع بني من. التفاضلي املقياس طريقة بنفس
 يوفر قد وأ املقياس فهم على املستجوبني قدرة يف التفكري إىل أساًسا ذلك ويرجع التسويق، حبوث جمال يف

 .3متحيزة استجابة

 Stapelمثال عن مقياس  :16الشكل رقم

 

 

 

 

 
 
Source :Paurav Shukla, op-cit, p 77 
 
 
 
 

                                                             
 .217 -216عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2 -Denis Darpy& Valerie Guillard, op-cit, p 158. 
3-Paurav Shukla, op-cit, p 76 

 تصفها بدقة الكلمة أن تعتقد كنت إذا SAMSUNGفي وصف هواتف التالية  الكلمات وصف دقة مدى نعرف أن السؤال،نود هذا في

 تحديد أكبر، يمكنك سالبًا رقًما بدقة،اخترها تصف ال الكلمة هذه أن تعتقد كنت حال في. أعلى موجب رقم اختيار عليك فيجب شديدة،
 مناسب: أنه تشعر رقم أي

+5 +5 +5 
+4 +4 +4 
+3 +3 +3 
+2 +2 +2 
+1 +1 +1 

 السعر المنخفض الجودة سهولة االستخدام
-1 -1 -1 
-2 -2 -2 
-3 -3 -3 
-4 -4 -4 
-5 -5 -5 
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 أخطاء املقياس .3
 أخطاء معينة، إال أنه قد حتدث ظاهرة لقياس ومناسب قوي مقياس تطوير الباحثونفيه  حياول الوقت الذي يف

 :هذه األخطاء تشملغي على الباحث التسويقي جتنبها، أسباب خمتلفة، ينب ميكن إرجاعها إىل
 االختبار؛ درجة على الذكاء الذي يؤثر مثل املستجوبني خصائص: املستجوب خطأ 
 والقلق؛ واإلجهاد التعب مثل: األجل قصرية شخصية عوامل 
 آخرين؛ أشخاص ووجود احمليطة املناطق يف الضوضاء مثل: الظرفية العوامل 
 املقياس؛ أو السؤال صياغة سوء مثل: أخطاء تتعلق ابلوضوح 
 التصميم؛ وسوء يف الطباعةخطأ  السيئة، الطباعة مثل: امليكانيكية األخطاء 
 املقابالت؛ إجراء يف واحنيازهم احملاورين اختالفات: املقابلة جمري من خطأ 
 .1مالئمة غري املستخدمة التحليل طرق: التحليل خطأ 

 املستهلكاجتاهات دراسة لالنماذج الكمية املطلب الرابع: 
يقوم االجتاه احلديث يف حتليل وقياس سلوك املستهلك على جمموعة من النماذج، تسمى النماذج متعددة 

تستند على نظرايت تكوين وتغيري االجتاه، واليت تقول أن خصائص املنتج  (Multi-attributeModels)اخلصائص 
هي القاعدة األساسية اليت ترتكز عليها تلك النماذج يف قياس اجتاه هذا املستهلك، الذي يعتمد بشكل أساسي 

د يتم من على ما يربزه املنتج من خصائص خمتلفة هتمه؛ وهكذا فإن قياس االجتاه يتم على أساس متعدد األبعا
خالله حتديد الكيفية اليت يقيم هبا املستهلك هذه اخلصائص، مث جمموع هذه التقييمات املرجحة ابلقيمة املعطاة 

ومن إجيابيات هذه النماذج أهنا تشخص نقاط القوة والضعف  .2لكل خاصية ميثل اجتاه املستهلك حنو املنتج
وعلى  املنتج على مكن املسوقني من إجراء بعض التحسيناتتجململ السمات اخلاصة ابملنتج املدروس، وابلتايل س

 اجتاه مشرتكة هيأهنا تدرس خباصية األبعاد متعددة النماذج مجيع تتميزالتسويقية. وبصفة عامة، اسرتاتيجياهتم
 تكون الدالة كما يلي: املنتج، حبيث عن مسات معتقداته بداللة حنو منتج معني املستهلك

 
 
 

. 3اليت تسمح ابالنتقال أو املرور من املعتقدات إىل االجتاه النماذج على مستوى املعادلةيكمن االختالف بني 
 غري تعويضية. تعويضية ومناذج: مناذج  وبصفة عامة تقسم النماذج متعددة األبعاد إىل نوعني

 

                                                             
1-Paurav Shukla, op-cit, p 78. 

 .143 -142طارق قندوز، مرجع سبق ذكره، ص- 2
3-Bousahla, op-cit, p 217. 

Ai= f(Bil, Bi2……..,Bik) 
Ai        االتجاه :i            العالمة : 

k              السمة :Bikالمعتقد : 
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 . النماذج التعويضية1
شدة االجتاهات من قياس  ة بقياس االجتاهات، متكن الباحث التسويقيالنماذج التعويضية هي مناذج كمية خاص

للنماذج التعويضية، يف افرتاض  األولما بناء على املزيج اجلربي خلصائص هذا املوضوع، ويتمثل املبدأ حنو موضوع 
أن املستهلك يدمج ويف وقت واحد العديد من  أن تقييم املستهلك للمنتج يقوم على تقييمه الكلي له، مبعىن

أن نقاط الضعف يف بعض  هو افرتاضالسمات اخلاصة ابملنتج يف عمليته التقييمية، وأما املبدأ الثاين هلذه النماذج، 
وقد مت صياغة العديد  ،1لمستهلكل أمهيةقاط القوة املرتبطة بسمات أخرى تعترب أكثر السمات ميكن تعويضها بن

 من النماذج التعويضية، من بينها: 
 Rosenbergمنوذج .1.1

تعترب من أكثر طرق القياس تعقيدا، ومن أقدم النماذج املستخدمة يف قياس اجتاهات األفراد حنو خمتلف األشياء 
 يكّونعلى الفرضية اليت مفادها أن اجتاهات الفرد حنو الشيء  Rosenbergاليت يواجهوهنا يف حياهتم، ويستند 

يقوده إىل احلاالت املرغوبة أو مينعه من الوصول إىل راكي لالعتقادات احملتملة أبن هذا الشيء سوف داهليكل اإل
الشيء، ويعترب هذا بعض احلاالت غري املرغوبة، لذلك سوف يكون لدى الفرد موقف إجيايب أو سليب حنو 

Rosenberg  تكوين االجتاه، وكان ينتمي ألحد مدارس علم النفس االجتماعي، وجيد أبن من الرواد األوائل لنظرية
رد الفعل املرتبط نسبيا ابجلانب العام للفرد اجتاه املوضوع أو الشيء، وأن هلذا املوقف جانب إدراكي املوقف يشبه 

له مكوانت، ولقد استعمل مصطلح أمهية القيمة، وذلك هبدف التوصل إىل مصدر الرضا واإلشباع، الذي من 
 2احملتمل أن حيصل عليه الفرد، ومعادلته كالتايل:

 
 

 

 

 

 

يف جمال التسويق حمدودة جدا، ويرجع ذلك هو أول منوذج، إال أن تطبيقاته Rosenbergوابلرغم من كون منوذج 
 .3املقرتحة هلصعوبة استعمال مفاهيم

 
 

                                                             
1- Richard Ladwein, "Le Comportement Du Consommateur Et De L’acheteur",Edition Economica, Paris, 
France,  2e Edition, 2003, p 240. 

 .147طارق قندوز، مرجع سبق ذكره،  ص - 2
 .148نفس املرجع السابق، ص - 3

A0و الشيء؛: اجتاه الفرد حن 
Ii( على الوصول أوال لبعض القيم أو احلاالت 0: إدراك الفرد للقدرة اليت حيتويها الشيء )

 املرغوبة؛
Vi( كمصدر للرضا ابلنسبة للفرد؛0: أمهية القيمة ) 
nعدد احلاالت املرغوبة :. 

A0 =∑IiVi

n

i=0
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 Fishbeinمنوذج  .2.1
، من النماذج األكثر استعماال من قبل الباحثني التسويقيني، Fishbeinالذي طوره األبعادمتعدد  االجتاه يعد منوذج

حسب هذا النموذج فإن قياس اجتاهات ؛معينة جتارية عالمة أو فئة معينة من املنتجات لقياس االجتاهات حنو
يستند على اعتقاده أبن هذا املنتج حيتوي على خصائص معينة، يتم تقييمها من طرف  مااملستهلك حنو منتج 

املستهلك إبعطاء أوزان نسبية لكل واحدة منها، ومنه ستمثل هذه اخلصائص معايري االختيار والتفضيل لدى 
 : 1النحو التايل على Fishbeinصيغة الرايضية لنموذج املستهلك، وتكون ال

 

 
 

خمتلف املشرتين لنفس املنتج، فمثال مشرتية أمحر الشفاه قد السمات لدى أمهية  تتباينلكن جتدر اإلشارة، أبنه 
السيارة قد يعترب اقتصاد الوقود أكثر  تعترب السعر أكثر أمهية من التصميم أو العكس يف تقييم البدائل، ومشرتي

. والكتشاف 2أمهية السمات تساعد املستهلك للوصول إىل تقييم متوازنأمهية من تصميم السيارة أو العكس؛ف
استخدام طريقة االستحضار التلقائي، مبعىن سؤال  Fishbeinالسمات األكثر أمهية لدى املستهلكني، يقرتح 

؛ مااملستجوب الذي يسعى الباحث التسويقي لفهم اجتاهه، عما يتبادر يف ذهنه تلقائيا عند التفكري يف موضوع 
 ؟.3كري يف الدفع االلكرتوينذهنك عند التف ما هي األشياء اليت تتبادر إىل :على سبيل املثال

 Bass-Talarzykمنوذج  .3
على أساس  حبيثيف التسويق، Fishbienيعترب هذا النموذج أحد أهم احملاوالت الناجحة لتكييف منوذج 

منوذجا ال يستعمالن فيه نفس املتغريات، يستنتجان من خالله Bass-Talarzykكل من هذا األخري استوحى  
 معينة على أساس أمهية اخلصائص احملددة يف اختيارها، ووفقا لتقييمهم هلا، ومعادلتهاالجتاه حنو عالمة 

 4األساسية: 

 

 

                                                             
1- Abdullah Ramdani& Dini TuripanamAlmanda,"Analysis Of Consumer Attitude Using Fishbein Multi-
Attributes Approach ", International journal of Basic and Applied Science, InsanAkademika Publications, Vol 
01, N° 01, July 2012, p 36. 
2 -Martin Khan, op-cit, p 123 
3 -Alain D’astous et al, op-cit, p 163. 

 .149طارق قندوز، مرجع سبق ذكره، ص - 4

𝐀𝟎 =∑𝐛𝐢𝐚𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

 
0A( ؛0: اجتاه الفرد حنو الشيء) 

bi( ( يتوفر على اخلاصية )0: قوة أو شدة االعتقاد أن  الشيءi؛) 
ai( ( على اخلاصية )0: تقييم الشيءi؛) 

 

𝐀_𝟎 =∑𝐖𝐢𝐁𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

 
0A( ؛0: اجتاه الفرد حنو العالمة) 
iW( أمهية اخلاصية :i(على اختيار الشيء )؛0 ) 
iB( ( على اخلاصية )0: تقييم الشيءi؛) 

n اهلامة أو احملددة املراد تقييمها. اخلصائص: عدد 
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برغم التحقق من صالحية النماذج التعويضية يف ظل ظروف معينة، إال أنه ال ميكنها تفسري مجيع عمليات التقييم 
ميكن لتقييم سيء لسمة إذ فمن جهة فإن قاعدة تعويض السمات يف كل الظروف أمر قابل للجدل،  ؛للمستهلك

لسمة اثنوية؛ من انحية أخرى، فإن هذه النماذج تتطلب نشاطا إدراكيا  أساسية يف املنتج أن تعوض بتقييم جيد 
منتج، إال أن  القدرات املعرفية  nكبريا من قبل املستهلك حيث يقوم بتقييم املنتج األول، مث الثاين إىل غاية 

لذلك مت اقرتاح ثالث مناذج غري تعويضية، ن خيتار فقط بني بعض املنتجات.للمستهلك هلا حدود، لذلك ميكنه أ
واملتمثلة يف النموذج املعجمي، النموذج الضام والنموذج املنفصل، وهي مناذج تتوافق مع عمليات تقييم بسيطة 

 .1للمستهلك

 (Non compensatory Model)النماذج غري التعويضية .2
هو أن املستهلك  صائص، واألساس النظري هلايتم التخلي عن فرضية التعويض بني اخل يف هذا النوع من النماذج

ص املنتج يف احلسبان عند مباشرته عملية التقييم، كما أن التقييم السليب خلاصية متوفرة يف املنتج صائأيخذ كل خ
أخرى ال نستطيع التعويض عن  وبعبارة اصية أخرى متوفرة يف نفس املنتج؛ال ميكن أن يعوض ابلتقييم االجيايب خل

على أهنا غري  عندما يقيم املستهلك إحدى خصائص املنتجاملعيار الضعيف ألحد البدائل ابملعيار القوي، لذلك 
، 2جيدة سوف ال يقبل به مهما كانت جودة اخلصائص األخرى، وال يقبل إبحالل خاصية بدل خاصية أخرى

 3ومن هذه النماذج:
 املنفصل/ املتقطع النموذج.1.2

وفق هذا النموذج فإن املستهلك خيتار املنتجات األفضل على أساس بعض السمات املهيمنة فقط، بغض النظر 
 مهما كان أداؤها، وعليه ميكن للمستهلك أن خيتار عدة عالمات جتارية بعد هذا التقييم؛عن السمات األخرى 

 النموذج الرابط/ الضام .2.2
ك بوضع احلد األدىن املقبول لكل مسة من مسات املنتج، حبيث سيقوم ابختيار وفق هذا النموذج يقوم املستهل

وابلتايل يف هذا النموذج ال توجد درجة إمجالية لتقييم السمات  خريناآل تتجاوز هذا احلد، ويرفض املنتجات اليت
 حلد األدىن احملدد؛اخلاصة ابملنتج، كما أنه لن يتم تعويض درجة عالية يف مسة معينة عن درجة أخرى أقل من ا

 ذج املعجميو النم.3.2
يفرتض هذا النموذج أن املستهلك يقوم برتتيب مسات املنتج بشكل تنازيل من األكثر أمهية إىل األقل أمهية، مث 

ويف حالة  تار العالمة ذات التقييم األعلى،يقوم مبقارنة العالمات حسب تقييمه للسمة األوىل )األكثر أمهية( وخي
 تساوي العالمتني يف التقييم حسب السمة األوىل، سيمر املستهلك إىل السمة الثانية وهكذا دواليك.

                                                             
1- Fabrice Clerfeuille, op-cit,p48-50. 

 .151طارق قندوز، مرجع سبق ذكره، ص - 2
3- Jean jacques Lambin & Chantal de moerloose, op-cit, p 116. 
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يف املرحلة األوىل، يتبىن  ،خطوتني يف املنتجات إجراء اختيار يتم كثري من األحيانيف   يالحظ أنهيف الواقع، 
يف  ، مثاملنتجات اليت ال تليب احلد األدىن من متطلباتهمن  يسمح له ابلتخلصالذي  الضامنموذج ال املستهلك

والنماذج  Fishbein، ويقدم منوذج1عجمياملتعويضي أو وفق النموذج ال املنتجات يقوم ابختياراملرحلة الثانية، 
 .2األخرى تصميما عقالنيا، مدروسا، وحتليليا للطريقة اليت يقيم هبا املستهلكون األشياء اليت حتيط هبم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1-Ibid. 
2 -Alain D’astouset al, op-cit, p 173. 
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 : خالصة الفصل
ستعداد للتصرف اجتاهات املستهلك عبارة عن تقييمات ترتجم إىل االمن خالل دراستنا هلذا الفصل خلصنا أن 

)منتج، إعالن، سلوك، رجل بيع..اخل(، وأهم ما مييزها أهنا  مواتية أو غري مواتية حنو موضوع االجتاهبطريقة 
التعلم، وتتكيف مع الظروف احمليطة. وحيتل هذا املتغري مكانة مركزبة يف فهم سلوك مكتسبة، انجتة عن عملية 

الفهم اجليد لكل  رجال التسويق التسويقية، هلذا السبب على القرارات اختاذ يف مهًما ويلعب دورًا املستهلك
ميكن القول أن عليه، كما يف إجياد السبل إىل التأثري جوانبه، وحتديد خصائصه، أنواعه ووظائفه لالستفادة منه 

ثالثة عناصر وهي املكون اإلدراكي الذي يشري إىل الصورة الذهنية للمستهلك حول موضوع تضم االجتاهات 
االجتاه، املكون العاطفي الذي يضم مشاعر وأحاسيس املستهلك، واملكون السلوكي الذي حيتوي على نية هذا 

ه. وتتشكل وتتغري االجتاهات نتيجة تفاعل بعض العوامل الداخلية األخري ابلتصرف بطريقة ما أو التصرف حبد ذات
واخلارجية للمستهلك مثل مساته الشخصية، التجربة املباشرة، الكلمة املنطوقة، أو التعرض لوسائل اإلعالم؛ وقد 

ريف، نظرية التصور تناولت العديد من النظرايت إمكانية تغيري االجتاهات على غرار: نظرية التوازن، نظرية التنافر املع
الذايت...اخل، اليت كانت القاعدة األساسية لتطوير بعض االسرتاتيجيات اليت تستعمل يف جمال التسويق لتغيري 

 اجتاهات املستهلكني.

 يتمبشكل مباشر، لذلك  مالحظتها، مثل مجيع الرتكيبات النفسية، تكون كامنة، ال ميكن االجتاهاتن إ
 لكشف عنها يف ردود علنيةا عرب مالحظة السلوك الظاهر للمستجوبني، أو ابها سواء ابالستدالل هبقياس

وقد جلب موضوع قياس االجتاهات اهتمام العديد من الباحثني انتهوا ، ابستخدام أحد أساليب البحوث النوعية
بحوث إىل اقرتاح جمموعة متنوعة وواسعة من سالمل القياس من أمهها سلم ليكرت الذي يستعمل كثريا يف ال

 شيوعا، األكثر Fishbeinالتسويقية، ابإلضافة إىل اقرتاح مناذج كمية خاصة بقياس االجتاهات، ويعترب منوذج 
 مساته. خمتلف حول لديه اليت املعتقدات على ملوضوع ما سيعتمد( التقييم) املستهلك اجتاه أن والذي يفرتض
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 متهيد

مع ازدايد أصناف السلع واملنتجات وظهور سلع متشاهبة اجته املنتجني اىل استخدام  العالمات للتعريف 
راء عليه املستهلكون عند ش تعترب العالمة التجارية بعدا هاما يستندمبنتجاهتم و متييزها عن غريها يف السوق، إذ 

جزء ال يتجزأ من املنتجات حبيث تساعده هنا فيعتربو واخلدمات، إذ يعتربوهنا ميزة تقدم قيمة مادية ورمزية هلم  السلع
 بل. معينة حيمل عالمة منتج على حصوله لقاء أكثر ليدفع مستعدا وجتعله العروض بنيبعلى االختيار واملفاضلة 

 تماماه يتطلب الذي األمر منتجات، يشرتي عالمات وال يشرتي اليوم ستهلكمل أن جند حيث ذلك األمر تعدى
 فعالة تنافسية أداة ومنتجاهتا وابلتايل ؤسسةامل لتمييز أداة املؤسسات ابعتبارها طرف من التجارية ابلعالمات ابلغ
 .جدا

املؤسسات  واإلعالن اليت تتبعها التسويق سياسات يف هاما دورا تلعب التجارية مةالالع أصبحت هنا من
 على املؤسسة يف التأثري دور يف آبخر أو بشكل يسهم مما ،خدماهتا أو منتجاهتا عن أو نفسها عن للرتويج سواء

 احلسنة والشهرة السمعة يضمن ما اوهذ ،اجلودة والتطور املستمر على للحفاظ عالية تنافسية ميزة وحتقيق زابئنها،
 .للمؤسسة

يف قدرهتا على اإليفاء بوعودها مبنح القيمة املضافة اليت متكنها من حيث تكمن قوة العالمة احلقيقة 
من خالل تقسيمه اىل استمالة تفضيالت الزابئن حنوها، نستهل هذا الفصل لعرض أساسيات العالمة التجارية 

 ثالثة مباحث تتمثل يف:

 أساسيات حول العالمة التجارية؛ املبحث األول:

 إسرتاتيجيات إدارة العالمة؛ املبحث الثاين:

 ماهية قيمة  العالمة التجارية. املبحث الثالث:
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 أساسيات حول العالمة التجارية املبحث األول:

مع التنافس الكبري احلاصل بني املؤسسات والذي يعتمد على بدائل وفوارق بني العروض التسويقية اليت 
ظهرت قيمة وأمهية العالمة التجارية كأداة فعالة لتمييز املنتجات والعروض التسويقية املستهلكني  تم تقدميها إىلي

وابلتايل متييز املؤسسات، حيث تغري كليا مفهوم العالمة التجارية فقد أصبحت أداة تنافسية ذات فعالية توضع هلا 
رق يف هذا املبحث إىل حيث سنتط اسرتاتيجيات وسياسات طويلة املدى بعدما كانت جمرد أمساء وشعارات،

 ، التطور التارخيي للعالمة التجارية، مكوانهتا، وظائفها، أنواعها وأمهيتها.العالمة التجارية مفهوم

 مفهوم العالمة التجارية وتطورها التارخيي املطلب األول:

ا يف جناح تكتسي العالمة التجارية مؤخرا أمهية كبرية ابلنسبة للشركات واجملتمعات نظرا لقيمتها ودوره
ومتيز هذه األخرية واعتبارها جزءا مهما من املنتج لدى املستهلك حيث تساهم يف إضفاء قيمة له حيث سنتناول 

 يف هذا املطلب مفهوم وخصائص، أمهية العالمة التجارية.

 مفهوم العالمة التجارية: .1

أهنا اشرتكت يف أهم النقاط و من  تعددت تعاريف العالمة التجارية عند كثري من الباحثني و رجال التسويق غري 
 بني هذه التعاريف جند:

على أهنا "اسم أو مصطلح أو رمز أو شعار أو تصميم أو مرجع من هذا كله يهدف إىل  Kotlerعرفها 
تعريف سلعة أو خدمة أو ابئع أو جمموعة من الباعة ومتيز هذه السلع واخلدمات عن تلك اخلاصة ابملنافس". 

التميز هنا هي األساس إذ ال جدوى من عالمة ال متيز منتج املؤسسة عن منتجات منافسيها حيث تعترب خاصية 
 .1لتضمن هلا احلفاظ على حصتها السوقية، وهو ما يعترب حتداي حقيقيا

اسم، لفظ، تصميم، رمز، أو أي شكل آخر " على أهنا AMAكما عرفتها اجلمعية األمريكية للتسويق 
 .2ها عن منتجات البائعني اآلخرين"حيدد منتجات ابئع أو مييز 

 

                                                             
1-Kotler,Ph.,1997,"Marketing Management".9th Edition, Prentice Hall Inc, USA , p443. 

 .284، ص2004، الدار اجلامعية، مصر، التسويقإمساعيل السيد، -2 
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من وجهة نظر خمتلفة حيث قال ببساطة أن "العالمة هي كل اسم يؤثر على  Kapfererبينما عرفها 
، حيث نالحظ أن هذا التعريف اعتمد على األثر أو الغاية من وضع العالمات التجارية، حيث أهنا 1املستهلكني"

تهلكني وابلتايل فكل ما يوضع على املنتج هبدف متييزه وأتثريه على وضعت أساسا للتأثري على اختيارات املس
 املستهلكني يدخل يف تشكيل العالمة التجارية.

كتاب "إدارة أصول العالمة" العالمة التجارية هي "مكون غري  مؤلف Scott Davisإذ يعرف 
املقدمة هلم، ومن هنا فإن تلك  وتعترب مبثابة عقد أو اتفاق فيما خيص جودة وقيمة املنتج -لكنه حرج-ملموس

حيث يضيف أيضا أن ولكن العالقة تنشأ مع العالمة  العالقة املزمعة مع الزبون ال تكون مع املنتج أو اخلدمة،
 . 2العالمة تستطيع أن تساعد العمالء يف الشعور مبزيد من الثقة يف قراراهتم الشرائية اليت ينوون اختاذها

الذي مييز  -معلم-مة التجارية " عبارة عن اسم، مصطلح، التصميم، أو أية هيئةأن العال Brideيف حني يرى 
العالمة التجارية هي اسم أو  Etzelمنتجات وخدمات البائع عن منتجات وخدمات بقية البائعني، وأضاف

 . 3إشارة مطلوبة لتمييز منتج أو ابئع أو جمموعة ابئعني عن غريهم من املنافسني

استعراضه ميكن القول أبن العالمة التجارية هي إحدى األصول املستخدمة لتمييز ومن خالل ما مت 
املؤسسات ومعروضها عما يقدمه املنافسون يف السوق، لكن أهم ما مييز هذه التعاريف اشرتاكها يف عامل أساسي 

اجلمهور من خالل  هو تعريف العالمة التجارية من منظور املنتج أو املؤسسة، حيث أتثر العالمة التجارية على
 متييز منتج، خدمة، مؤسسة، منطقة، شخص أو حدث بسبب محلها معاين وصورة متميزة عن ابقي العالمات.

 خصائص العالمة التجارية .2

 عند توفرها ألهم اخلصائص التالية نذكر أمهها:تكون العالمة التجارية أكثر فعالية و جناح 

 جبميع لغات الدول املختلفة أين تتم طرح املنتجات؛ قابلة للقراءة، مسموعة، سهلة النطق، وهذا-

                                                             
1- Kapferer J .N. ,(2008), "The New Strategic Brand Management : Creating and Sustaining Brand 
Equity" Long Term, 4thEdition, Kogan Edition, London, UK,p11. 

 .29، ص2012، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، تسويق العالمات"حممد عبد العظيم أبو النجا، "-2
، الطبعة األوىل، دار "-بني النظرية والتطبيق-فلسفي ومعريف معاصر"التسويق وفق منظور هاشم فوزي دابس العبادي، –إحسان دهش جعالب -3 

 .598،ص2010الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 



من منظو  المستهلكالفصل الثا ي                                              العالمة التجا ية   
 

57 
 

مميزة، أي جيب أن تكون العالمة أصلية، وقادرة على متييز منتجات وخدمات املؤسسة عن منتجات وخدمات -
 .1املنافسني

 2ابإلضافة إىل:

اء أو قت سواء عند الشر قابلة للتذكر، أي مدى سهولة تعرف وتذكر املستهلكني لعنصر العالمة يف أي و  
 االستهالك؛

و نوع الشخص الذي ذات معىن، أن يكون عنصر العالمة وذو مصداقية ويقرتح شيء عن صنف املنتج أ 
 يستخدم العالمة؛

 العنصر جذاب من الناحية اجلمالية؛حمبوبة، أن يكون  
قابلة للتحويل والتكيف، أي أن يكون عنصر العالمة قادر على تقدمي منتجات جديدة يف نفس الصنف  

 قابليتها للتحديث مع مرور الوقت؛ أو يف خمتلف األصناف، والتوسع عرب احلدود اجلغرافية، ابإلضافة إىل
 حممية، وذلك من الناحية القانونية ومن انحية املنافسة. 

 التطور التارخيي للعالمة التجارية: .3

 ومر بعدة مراحل هي:هوم العالمة التجارية عرب الزمن تطور مف

واليت تعين املشي، واستعملت هذه  Marcheمشتق من الكلمة الفرنسية  Marqueإن أصل كلمة 
الكلمة ألن الشخص الذي ميشي يرتك بصمات رجليه حمفورة على األرض و من خالهلا تستطيع التعرف على 

يث كانوا هويته، مثل العالمة اليت تدلنا على هوية املنتج أو اخلدمة، كما اشتهر قدماء املصريني بصناعة اآلجر ح
 .3يصنعون رموزا على منتجاهتم لتمييزها عن الصناع اآلخرين

مع بداية انتقال اإلنسان من اقتصاد االلتقاط والصيد إىل االقتصاد الزراعي، وظهور أوىل املبادالت 
التجارية بني األفراد مت تسجيل حضور أوىل العالمات التجارية، حيث أراد املزارع إنشاء بعض الشهرة جلودة 

                                                             
1- J, Pierre Halfer, Jaque  Orsoni, "Marketing", Ed Vuibert, 7eme Edition, Paris, 2001, p222. 

-دراسة ميدانية على بعض العالمات التجارية-التسويقي كأداة لبناء رأمسال العالمة التجارية"استخدام عناصر املزيج االتصايل هشام مرابط، -2 
، 2018/2019، أطروحة دكتوراه، ختصص تسويق، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، "

 .124-123ص
3-Mark Batey, "Brand Meaning", Routlegde, New York, 2008,p2. 
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مواشيه وذلك من خالل وضع عالمة على املاشية، وقد مكن هذا املشرتين من سرعة تقييم جودة املاشية والسعر 
 .1الذي سيقومون بدفعه ألجلها، فمعلومة العالمة التجارية ساعدت على توجيه القرار الشرائي

 lesف التجاريةالطوائ احتكار فمع ، الطائفي الطابع التجارية العالمة استخدام اختذ الوسطى العصور يف أّما

corporations ))  و املقلدة، املنتجات من املستهلكني حلماية أداة العالمة أصبحت االقتصادي للنشاط 
"احلريف أو املنتج"  بعالمة متبوعة حلماية )موزع عالمة(" جتارية" كعالمة  الطوائف عالمة استخدام كان بذلك
 والسلع املنتجات ملكية على دالة عالمات كانت الوسطى العصور يف فالعالمات للضمان، املنتوج عالمة

 يكن مل  املرحلة هذه يف مالكها غري من العالمة فاستعمال احلديث، ابملفهوم جتارية عالمات منها أكثر والبضائع
 بعض يف العالمة اغتصاب كان وإن املشروعة غري املنافسة إىل ،استنادا 2مدنية تعويضات سوى عليها يرتتب

 ( املستويني على العالمة نفوذ ما نوعا توسع املرحلة هذه ضمن جنائية، دعاوي عليه يرتتب اهلامة الصناعات
 أي التقليد من ملقتنيها محاية وتفرض امللكية حيث من صاحبها على تعرب صفة ابعتبارها ، )املستهلك و املالك،
 لتصبح التزام و أمان، و ثقة من تعكسه وما العالمة بني املستهلك عند الذهين الربط مرحلة بذلك بدأت
 . املنتجات من املعروض بني للتفرقة معيار بذلك

 
وهناك من يقول أن العالمات التجارية مرت يف تطورها مبرحلتني أساسيتني، األوىل متتد من الثورة 

التفرقة بني خمتلف املنتجات فقط،أما الصناعية إىل غاية احلرب العاملية األوىل حيث كانت العالمات توضع لغرض 
املرحلة األساسية الثانية فتمتد من احلرب العاملية األوىل إىل اآلن أين أخذت العالمة أبعادا أوسع وأصبحنا نتحدث 

 .3عن العالمة العصرية واحلديثة

 املطلب الثاين: مكوانت العالمة التجارية ووظائفها 

 مكوانت العالمة التجارية:  .1

 العالمة التجارية من جمموعة من القيم امللموسة والقيم الغري امللموسة تتمثل يف:تتكون 

                                                             
1- Jean-Jacques Urvoy, Sophie Sanche :",Le designer", édition d’organisation, Paris, 2009,p83. 
2- Tom Blackett et Group Deputy Chairman, "What is a Brand”(A Chapter from Brands and Branding An 

Economist Book)", Interbrand, New York, NY,2004,p2. 
3- Semprini A.,(1995)," La marque : Que sais-je ?", Presses Universitaires de France, Paris, France, p9. 
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 كما املنتج، تسويق القيم هذه تضمن حيث اخلدمة أو ابملنتج يتعلق ما كل وتشمل: القيم امللموسة 1.1
واملستقبلية  احلالية االحتياجات تلبية يف املنتج كفاءة متثل فهي العالمة تسويق جزء ال يتجزأ من أهنا

  : يف القيم هذه للمستعملني وتتمثل

 ملستوى إدراكه املنتج حول توقعاته مطابقة خالل من للمستهلك الكامل الرضا عن اجلودة تعرب :املنتج جودة -
 .1توقعاته يفوق ما أو املستهلك توقعات حتقيق أي له
 ترتجم فائدة إليها يضفي ما منافسيها، مع مقارنة املؤسسة متلكها اليت واإلضافة األصل ومتثل :التنافسية امليزة -

 . جدد زابئن وجذب املبيعات حجم ابرتفاع عادة
 املكوانت بني من السعر يعترب خدمة، أو سلعة القتناء املشرتي يدفعها اليت املالية القيمة هو السعر :السعر -

 املرتفعة األسعار ذات العالمات ،ألنواإلسرتاتيجي التسويقي التموقع أتكيد إىل يؤدي وهو ةللعالم الرئيسية
 بصفة ينطبق وهذا املنخفضة، األسعار ذات للعالمات ابلنسبة والعكس العالية اجلودة املستهلك ذهن يف تعكس

 يف عليه هو عما التسويقية السياسات ختتلف الكمالية السلع قطاع يف الن الكمالية واخلدمات السلع على عالية
 .2احملدود والتوزيع املرتفعة والتكلفة السعر على تعتمد فيها النجاح فعوامل التقليدي، التسويق

 ترتجم ألهنا العالمة، تسويق يف مهمة عوامل هي البيع وطريقة والوسطاء التوزيع ومكان نوع اختيار :التوزيع -
 وعلى واملستهلك العالمة التقاء مكان فالتوزيع.البيع أماكن يف املستهلك جيدها واليت العالمة حتملها اليت القيم

 من ومتنح املؤهلة شهرهتا من وترفع املستهلك، لدى خربة لتكون بينهما وااللتماس االلتقاء هذا تطور أن املؤسسة
  .معينة شخصية خالهلا

 .3قبلها من املضافة والقيمة حداثتها يربر اإلبداع فإن العالمة دميومة تضمن اجلودة كانت إذا :اإلبداع درجة- 
 القيم غري ملموسة 1.2

 والغري املدركة اخلاصية هي ملموسة الغري القيمة حيث أنللمؤسسة، ملموسة الغري األصول أهم من العالمة تعترب
  4:على وتشمل وعواطفهم املستهلكني ذكرايت متس واليت للقياس قابلة

                                                             

، -دراسة حالة جمموعة من مؤسسات صناعة أغلفة الورق املموج ابجلزائر-أثر اجلودة املدركة للمشرتي الصناعي على والئهإميان ايراين، -1 
، اجلزائر، 2أطروحة دكتوراه، ختصص اتصال تسويقي، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة

 .3، ص2016/2017
 العالمة حالة –السلوكية االستجاابت على املستهلك نظر وجهة من التجارية العالمة أثر رأمسال لرادي،  سفيان-2 

 التجارية االقتصادية، العلوم كلية التجارية، العلوم قسم تسويقي، اتصال ختصص أطروحة دكتوراه، ، ENIE- التجارية
 .46، ص2014/2015، اجلزائر،  2 البليدة جامعة التسيري، وعلوم

3 -Rim Zouaoui, "Impact du sponsoring sportif de la marque sur la valeur des entreprises tunisiennes", 
Thèse de doctorat, Discipline Management du sport, Ecole doctorale sciences du sport, de la motricité et du 
mouvement humain, Université Paris-Sud, France, 2013 , p55. 
4 -Rim Zouaoui, Op.cit, p55. 
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 .العالمة عنها تعرب اليت الرموز عن أيضا عبارة والذوق، الروائح األلوان، الصوت، يف تتمثل : العالمة حواس -
 أيخذ لذا منافسيها، عن متيزها واليت ابلعالمة املرتبطة احلسية اإلدراكات كل توضيح ميكن احلسي، البعد طريق عن

 يف فعالية األكثر اإلحساس التذوق يعترب الواقع ويف والتذوق النظر،الشم السمع، من كل االعتبار بعني التسويق
 ذاكرة رابط إنشاء إمكانية يتيح ما فقط هبا خاصة أذواق بتطوير العالمة تقوم أن الضروري من الوالء، حتقيق

 هذه الذاكرة يف الزبون / للمستهلك التجارية العالمة حفظ أساس هو احلسي اجلانب ،والعالمة املستهلك بني
 .مهب اخلاصة الوالء إسرتاتيجية يف للعالمات األوىل األصول هي األحاسيس

 العالمة مع التلقائية االرتباطات أي املستهلك، ذهن يف قوية روابط تنشئ أن للعالمة ميكن الرتابطية: القيم -
 .اخلدمة أو املنتج خارج

 .هبا اخلاصة اإلعالنية وامللحمة شعبها ،جغرافيتها اترخيها، يكون أن ميكن :العالمة قصة -
 
التجارية ابلقيام بعدة وظائف ابلنسبة للمستهلكني أو املؤسسة و تقوم العالمة وظائف العالمة التجارية:  .2

 حىت اجملتمع حيث تتمثل هذه الوظائف يف:

 1تؤدي العالمة التجارية ابلنسبة للمستهلكني الوظائف التالية:ابلنسبة للمستهلكني: . 1.2

مرجعا يستند عليه يف اختاذ متثل العالمة التجارية للمستهلك أداة لتسهيل عملية اختاذ القرار الشرائي: -
 الشرائية خاصة عندما ال ميتلك الوقت والقدرة للقيام بعملية املقارنة بني املنتجات و خمتلف اخلدمات؛ تالقرارا

تعترب العالمة ابلنسبة للمستهلك ضمان اجلودة اليت يبحث عنها يف املنتج أو اخلدمة، فالثقة مصدر للضمان: -
 يلجأ إليها عندما ال تتوفر لديه املعلومات الالزمة الختاذ قرار الشراء؛ اليت يضعها يف عالمة معينة

تعكس العالمة التجارية الصورة اليت يريدها املستهلك عن نفسه فهي تعرب عادة عن  الذات: أداة للتعبري عن-
حموراي يف اختاذ قرار شخصيته، خاصة فيما يتعلق ابملنتجات الفاخرة كالعطور وساعات اليد أين تلعب العالمة دورا 

 الشراء؛

تسمح العالمة التجارية للمستهلك خبلق الرابط مع جتارب  مؤشرا عن اجلودة ومصدرا ملخصا للمعلومات:-
استهالكية سابقة لنفس العالمة سواء كانت لنفس املنتج أو ملنتجات أو خدمات أخرى لكن لنفس العالمة، أي 

                                                             
1 -Benjamin G.,(2009)," Une approche multidimensionnelle de la marque et des notions adjacentes", revue 
CREG , p8. 
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للمستهلك الصناعي فإن العالمة التجارية تعترب ضمان ملستوى معني من أهنا حتمل نفس مستوى اجلودة. وابلنسبة 
 اجلودة واخلدمات واخلصائص التقنية اليت يبحث عنها يف منتج أو خدمة معينة.

ابإلضافة إىل كل ما ذكر من وظائف فإن العالمة التجارية تؤدي وظائف وظائفها ابلنسبة للمجتمع: . 2.2
 1 النقاط التالية:أخرى للمجتمع ميكن إجيازها يف

تعد العالمة التجارية وسيلة الستعمال املنافسة بني الشركات اليت تنتج جمموعات سلعية متماثلة، فالعالمة  
تشجع تلك الشركات على تقدمي سلع ذات مستوايت ذات جودة أعلى مما يساعد على ختفيض درجة 

اجملموعة السلعية الواحدة، وهو ما ميكن  االختالف يف مستوايت اجلودة والنوعية للسلع اليت تنتمي إىل
 املستهلك من احلصول على سلع وخدمات أفضل؛

تعقيبا على ما ورد يف امليزة السابقة مباشرة، فإن حرص الشركات املتنافسة على تقدمي املنتج األفضل  
من  للمستهلكني سيجعلها أكثر اهتماما ابلتطوير واالبتكار ومن شأن ذلك أن يشبع مستوايت أعلى

 التقنية الصناعية بني الشركات ويرفع من معدالت أدائها االقتصادي؛
تتيح العالمات جماال أوسع يف التشكيالت السلعية املعروضة، مما يزيد من فرص االختيار أمام املستهلكني  

 ويساعد على زايدة مستوايت اإلشباع العام حلاجاهتم ورغباهتم االستهالكية؛
ها يف رفع كفاءة عملية التسويق، توفر كثريا من اجلهد والوقت، الذي ميكن أن إن العالمة حبكم مسامهت 

يكرسهما املستهلك لتحقيق اختيارات ذات أولوايت عالية لديه، وميكن أن يكون على حساب الوقت 
 الذي يقضيه يف عمليات التسوق.

 2ابإلضافة اىل  وظائف أخرى هي كالتايل:

 مصدر املنتجات و البضائع واخلدمات حمددةالعالمة التجارية  

إن العالمة تلعب دورا يف حتديد مصدر املنتجات و البضائع واخلدمات ، من خالل حتديد املصدر 
جات و البضائع اإلقليمي و الشخصي للمنتجات و السلع واخلدمات . وبواسطتها يستطيع املستهلك متييز املنت

ئع إىل أشخاص آخرين.تسهيل املعامالت التجارية بني الصانع والبا، واملماثلة اليت تعود واخلدمات املشاهبة

                                                             

 .180، ص2002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "أصول التسويق"رائف توفيق،  -انجي معال- 1 
 .144، مرجع سبق ذكره ، ص"الوجيز يف احلقوق امللكية الصناعية والتجارية"عبد هللا حسني اخلشروم، - 2 
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بذكر العالمة التجارية للتعبري عن ما يريد شراؤه دون احلاجة إىل البيان  واملستهلك حيث يكتفي املستهلك
 .والوصف، وابلتايل توفري وحتقق السرعة

 1 :التمييز بني املنتج واخلدمة 

املنتجات، وعلى هذه  على أمهية وظيفة العالمة التجارية يف تسيري ( 15/1)أكدت اتفاقية الرتبس يف املادة  
 .االتفاقية اعتربت أغلب التشريعات املقارنة صفة التميز معيارا موضوعيا ملا ميكن تسجيله عالمة جتارية

 :العالمة التجارية حلماية مجهور املستهلكني 

املستهلكني من ضروب الغش واالحتيال حول مواصفات تلعب العالمة التجارية دورا هاما يف محاية مجهور  
من املصنعني واملنتجني وذلك بتحديد املسؤولية القانونية على  يتلقوهناالصناعات والبضائع و املنتجات، واليت 

هؤالء يف حال قيامهم بتضليل اجلمهور كون التجارة من أكثر األنشطة إدرارا للمال والفائدة، األمر الذي يدفع 
وإظهارها على غري  عيوهباترويج بضائعهم إبخفاء  هبدف ضروب االحتيال والغش إتباعالنفوس إىل ضعاف 

يف حقيقة األمر بعيدة عن ذلك   أهناخاصة ومميزة، يف حني  ل مزااي محتأهنا حقيقتها فيقدموا تلك البضائع على 
 .كل البعد

 :العالمة عقد معنوي 

املنتج و أصالته، كما تضمن للمستهلك أيضا األداء اجليد مهما كان مكان الشراء أو نوع  جلودة متثل الضمان  
املوزع والتوزيع، فالعالمة تنقص وختفف خطر شراء املنتجات اجلديدة وخاصة املنتجات غالية الثمن والسلع املعمرة 

 .2(لقرار الشراء العالمة حمفز أو مثبط )

  :عن املنتجات والبضائع واخلدمات العالمة التجارية وسيلة لإلعالن 

تلعب العالمة التجارية دورا كبريا من الصعب جتاهله وجتاهل األثر املرتتب عليه جبذب العمالء إىل منتجات أو 
تروجيها لضمان جناح  هبدف بضائع أو خدمات مشروع معني، فهي وسيلة التاجر أو الصانع إلعالن عن بضائعه

إيصال العالمة إىل أذهان الناس، مبا قد يؤدي إىل تثبيت  هبدف اإلعالن املتاحةمشروعه مستخدما بذلك وسائل 
                                                             

 .46، ص  2000،، دار وفاء للنشر والتوزيع"استثمار العالمات التجارية يف تسويق األنشطة الرايضية"دعاء حممد عابدين حممد،  -1
، 2013، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر و التوزيع، األردن، "العالمة التجارية املاهية و األمهية"معراج هواري، مصطفى ساحي، أمحد جمدل، -2 

 .19ص



من منظو  المستهلكالفصل الثا ي                                              العالمة التجا ية   
 

63 
 

لذا حيرص مالك املشروع أن يؤكد للناس و للمستهلكني من خالل الدعاية واإلعالن أن  ذاكرهتمالعالمة يف 
 .منتجاته أفضل وأجود املنتجات املوجودة

 أنواع العالمة التجارية وأمهيتها املطلب الثالث:

أصبحت العالمة التجارية مبثابة البطاقة الشخصية للمنتجات والبضائع واخلدمات اليت تشكل العمود 
الفقري القتصاد الدولة، وأضحت احلاجة إىل العالمات التجارية يف نطاق االقتصاد كاحلاجة إىل األمساء املدنية يف 

 .نطاق اجملتمع

 أنواع العالمة التجارية: .1

العالمة الدالة على ملكية أموال  فهناكاألشخاص، ميارسه بتنوع النشاط الذي  تتنوع العالمة التجارية
 وهي كالتايل:التاجر على البضائع والسلع  يستخدمهاالصانع لتمييز املنتجات وعالمات  يضعهامعينة وعالمات 

 العالمة امللكية: .1.1

ما، بينما العالمة التجارية تدل على عالمة امللكية تعين العالمة الدالة على ملكية أموال منقولة معينة لشخص 
فالعالمة التجارية تسري إىل البضائع نفسها بينما  عالمة امللكية تدل على املال نوعية البضاعة وماهيتها، أي أن

 تسري عالمة امللكية إىل مالك تلك البضائع.

استعمل الرمز )عالمة ما( ولكن ويعترب هذا النوع من العالمة األقدم يف الظهور إذ يذكر أن اإلنسان كان قد  
 .1هتدف من وراء ذلك إشارة اآلخرين أبن تلك األشياء خاصيته

 العالمة الصناعية: 2.1

أو  هنائية، أو املنتجات اليت تكون بصنعها الصانع على املنتجات اليت يقوم يضعهاالسمة املميزة اليت  هي
 هبا هلذااألخرية ميكن أن حتمل عالمة خاصة  وهذه عض املنتجات الصناعية مواد أوليةتتطلب ب أهناأولية، إذ 

بعالمة تسمى ابلعالمة  منتوجهمعتمدا على تلك املواد األولية، ميكن أن يرفق  النهائيفالصانع الذي ينتج املنتوج 
الوضعية ميكن أن تعلق نزاعات بني صاحب العالمة املرفقة وصاحب العالمة  هلذهغري أن الناحية العملية  املرفقة

                                                             

 .128،ص  2005، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "شرح التشريعات الصناعية والتجارية"صالح زين الدين،  -1 
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ألصلية خاصة إذا كان الصانع الثاين الذي يعتمد على املنتجات األولية اليت حتمل العالمة األصلية ال ينتج ا
  .منتجات يف مستوى تلك العالمة، كاخلياط أو صانع األلبسة الذي يستعمل قماشا من نوع " ترقال " مثال

 العالمة التسويقية: .3.1

التاجر من جراء  هبا ويهدفالبضائع والسلع اليت يتعامل ا التاجر على يستخدمهالعالمة اليت  هبايقصد 
أو إنتاج  إنتاجهإىل تلك البضائع والسلع، سواء كانت تلك البضائع أو السلع من  اجلمهورلفت انتباه لذلك، 

 .غريه

الواسع أي سواء كانت انجتة من  مبفهومها -أيضا  -املقام  هذا وينبغي لنا أخذ البضائع أو السلع يف
 عمل صناعي أو عمل جتاري أو من عمل زراعي أو من استثمار للغاابت أو من مستخرجات األرض ...اخل. 

 :عالمة اخلدمة .4.1

اإلشارات اليت تستخدم لتمييز  وهيليشمل اخلدمات  دورهاتشكل عالمة اخلدمة وظيفة للعالمة إذ اتسع  
إىل محاية نشاطات مقدمي  هتدفعالمات فهي لنفس اخلدمة،  ا يف أدائهاشبيهة هل غريهاخدمات معينة عن 

وال توضع عالمة اخلدمة  ،الفنادق، منشآت الرعاية واإلعالن وشركات السينما تضعهااخلدمات كاإلشارات اليت 
بني  ا وإمنا توضع على شكل األشياء واملنتجات املستخدمة يف أداء اخلدمة، ومنمتييزهعلى املنتجات بغرض 

، يف جمال خدمات  Sheraton " " وعالمة "Hilton " عالمةالعامل جند على مستوى  املشهورةالعالمات 
مل وهذا النوع من العالمات  KFCوعالمة  Mc Donald  عالمة وهناك الفنادق ويف جمال خدمات املطاعم 

مل تعرف من قبل  أهناال يعين  وهذامن العالمات،  كغريهامن قبل التشريعات كعالمة قابلة للتسجيل   تبيينهايتم 
 .مضمونة على أساس املنافسة غري املشروعة وأهنا كانت محايتها

 أمهية العالمة التجارية : .2

 1:تزايد االهتمام ابلعالمة التجارية لكوهنا تعود ابلفائدة على املؤسسة و الزبون حيث

 ل القانوين للعالمة؛محاية خصائص املنتوج من التقليد، وذلك ابلتسجي-

                                                             

، مداخلة دولية، امللتقى الدويل اخلامس حول: رأس املال دور رأس مال العالمة يف متيز املؤسسة عن منافسيها"قامسي خضرة، "-بزقراري عبلة-1 
 .8-7، ص2011ديسمرب  14-13الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت احلديثة، جامعة الشلف، 
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العالمة التجارية تعترب األداة األساسية لتمييز املنتجات املتشاهبة، وتسهيل عملية تعرف املستهلك على املنتوج -
واحلصول عليه خاصة يف احملالت التجارية الضخمة اليت تتعدد فيه العالمات التجارية، ومتكن املستهلك من 

 يتمكن من التواصل مع املؤسسة؛التعرف على مصدر وأصل املنتج حىت 

العالمة التجارية القوية تسمح بزايدة قيمة املنتج يف نظر املستهلك، وابلتايل ختفض من القوة التفاوضية -
 .1للمستهلكني وحىت املوردون، كما أن العالمة املعروفة تشكل رأمسال للمؤسسات

 2أمهية العالمة التجارية ابلنسبة للمستهلك:. 1.2

سالمة البضاعة وجودهتا لكون البضاعة اليت حتمل  ،لى خلق حالة من االطمئنان لدى املستهلكنيتساعد ع-
عالمة جتارية ختضع للرقابة والسيطرة واحلرص من قبل املنتج، وخصوصا إذا كانت البضاعة ذات مسعة جيدة يف 

 السوق.

 املنافسة.سهولة التعرف على السلعة والوصول إليها  من بني العديد من السلع -

فالعالمة التجارية ابلنسبة للمستهلك هي حالة معنوية فهي متثل العنصر العاطفي الذي يشجع املستهلك 
على القيام بعملية الشراء، وهي تقدم له صورة عن املنتج وختلق لدى املستهلك نوعا من الثقة حيث أنه يشعر أبنه 

 طروحة يف األسواق.يستخدم منتجا خمتلفا متاما عن  املنتجات األخرى امل

 أمهية العالمة ابلنسبة للمنتج)املؤسسة(: 2.2
 أن إذ اإلعالم املختلفة وسائل يف اإلعالن عنها عند للسلعة و تقليل تكلفتها الرتويج تسهيل عملية

 خصائصها تفاصيل يف الدخول إىل احلاجة دون من فقط للسلعة التجاريَّة العالمة من تتألف قد اإلعالنية الرسالة
 ألن عةلالسّ   أوصاف ذكر يف يوضع أن حيتمل كان الَّذي اإلعالين والزمن املشغولة املساحة تقليل إىل يؤدي مما

 ذلك. عن تغين العالمة
معة محاية   حيق وخصائصها إذ املميزة تسجيلها بعالمتها مت إذا خاصة أخر، منتج قبل من تقليدها من السّ 

 .املقلد مقاضاة للمنتج

                                                             
1 -Georges Lewi, Jérôme Cacoueuilhe, "Branding management : La marque", de l’idée à l’action, 3thedition, 
Pearson, France, 2012,p26. 

 .46، ص2002دار وائل للنش و التوزيع، عمان، األردن، "إدارة التَّسويق"،البكري، اثمر ايسر،  -2 
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معة متييز يف التجاريَّة العالمة استخدام إن   متكّ ن من خالل منها املبيعات حجم زايدة على يساعد السّ 
 املتاجر يف اهل واملنافسة من السلع املشاهبة  العديد بني من ولةهوس إليها بسرعة الوصول من املستهلك

 التجاريَّة العالمة وجود يؤدي وقد املستهلك ورضا بقبول كانت هذه  العالمة حتظى إذا خاصة الكبرية
  املشرتي. بقبول حتظ مل إن متاما مغايرة نتيجة إىل

 . التسعري يف شبه مستقل بوضع التمتع من املنافسني عن سلع متييز سلعته طريق عن املنتج يتمكّ ن قد 
 تقين رمز متثله من ملا ابلفخر الشعور أو االجتماعية املكانة الثقافة، العالمة من ميتلكها أو يستعملها متنح 

 واجتماعي.
لعة لتمييز الرئيسية الوسيلة تكون إذ اخلارجية التجارة عمليات يف العالمة دورا رئيسيا تؤدي  عند   السّ 

 شحنها وتفريغها.
 حني منها االستفادة من للمنتجني متكنهم مميزة عالمة وجود إن املنتجات، خط يف لتسهيل االتساع 

 .جديدة سلعة تطرح
 . على سوقه اإلشراف من املنتج متكّ ن رقابة وأداة واملستهلك املنتج بني الوصل مهزة التجاريَّة العالمة تعترب 
لع تسويق تقدّ م يسهل العالمة استخدام  لع جناح حال يف وخاصة اجلديدة السّ   .احلالية السّ 
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 التجارية :اسرتاتيجيات إدارة العالمةينالثا املبحث

 للمؤسسة معنوي استثمار املعنوية وأهم استثماراهتا إدارة عليها فإن استثماراهتا املادية املؤسسة تدير مثلما
 يف ومكانتها ألمهيتها نظرا املؤسسات معظم قبل من ابلغ ابهتمام حتظى اليوم أصبحت عالمتها التجارية ،اليت هو

 والبعيد ، لذلك القصري املدى على ومزااي منافع هلا من وجتلبه حتققه ملا نظرا التسويقية للمؤسسة اإلسرتاتيجية
 توسيع إىل اسرتاتيجيات نتطرق األخري العالمة التجارية ، ويف للعالمة وبناء اإلسرتاتيجيةاإلدارة  يلي ستتناول فيما

 التجارية. العالمة

 للعالمة التجارية:املطلب األول: اإلدارة اإلسرتاتيجية 

يقصد إبدارة العالمة التجارية تسيري كل ما يتعلق هبا من هوية، صورة، شخصية، منتجات، أسواق،  
وذلك بغرض احلفاظ على أدائها و تطويره  يوية اليت تعرب عن حالة العالمةمستهلكني وخمتلف املؤشرات احل

 مرار على السوق.مستقبال خاصة يف ظل التَغريات والتقلبات اليت تطرأ ابست

 عناصر إدارة العالمة التجارية .1

وسنرى فيما يلي عنصرين هامني يف إدارة العالمة التجارية ومها إدارة حمفظة العالمة وإدارة العالمة العاملية و إدارة 
 يلي: العالمة يف األسواق العاملية كما

 سقف حتت سواء املنطوية التجارية واألمساء لعالماتا كل  هي العالمات :حمفظةالعالمات حمفظة إدارة 1.1
 اإلدارة أمااإلسرتاتيجية،  األشكال من شكل أبي املؤسسة سقف حتت املظلة( أو األم )العالمة العالمة

 تشهد اليت فاملؤسسات ابلعالمة واملوجهة والشاملة املدى بعيدة للرؤية انعكاس فهي التجارية للعالمة اإلسرتاتيجية
 األوىل. وابلتايل الدرجة من إسرتاتيجية أمهية التجارية إعطاء عالماهتا إىل جلأت مؤسسات عادة هي كبرية  جناحات
 التالية: القواعد على ترتكز أن جيب العالمات حملفظة اإلسرتاتيجية فاإلدارة

حملفظة العالمات أو للعالمات اإلسرتاتيجية للمؤسسة واليت تتطلب ذلك، يرتكز هذا التشخيص الفعال:
على العديد من احملاور املتعلقة ابملنتجات واألسواق والعالمات يف حد ذاهتا وميكن ذكر أهم هذه التشخيص 

 .احملاور يف اجلدول التجاري
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 (:حماور تشخيص حمفظة العالمات 3اجلدول رقم )

 تكنولوجية املنتجات عمليات البحث والتطوير ومراحلها
 خصائص املنتجات اجلودة والتجديد واإلبداع

 املكانة التنافسية احلصة السوقية ودخول منافسني جدد
 قنوات التوزيع مرجعية و خصائص نقاط البيع

 الفئة املستهدفة مدى توسعة وجتديد الفئة
تشخيص كامل للصورة: اإلدراك من طرف قادة الرأي، مجعيات 

 املستهلكني، التموقع يف السوق
 العمر املدرك للعالمات يف السوق

 التوسعات التوسيع يف العالمات والرتاخيصإمكانية 
 االتصال مدى فعالية إسرتاتيجية االتصال

Source : Coumau J. B. et al, (2005)," Manager par la Marque", Edition d’Organisation, Paris, France, p 99. 

فقط بل يتعداها ليشمل نالحظ من اجلدول أعاله أن تشخيص حمفظة العالمات ال يقتصر على العالمات 
املنتجات واألسواق وخمتلف االسرتاتيجيات املتبعة من طرف املؤسسة وهذا ما يسمى ابلتشخيص الشامل للعالمة 

 التجارية.

 وضع إسرتاتيجية فعالة ومدروسة حملفظة العالمات التجارية-

 1ترتكز على رؤية مشرتكة تشمل على  

 خصية؛ وش كقيم  تالماالع متثل وماذا تعكس ماذا 
 الفئات؛ تلك توقعات إىل إضافة بدقة املستهدفة حمددة السوقية الفئات 
 السوق؛  يف بدقة حمدد متوقع 
 للعالمات؛ قوية صورة 
 عالقات طويلة املدى ومستدامة مع العمالء. 

                                                             
1 -Zara O., Hitchcock E., (2010), "Pourquoi Travailler sa marque personnelle?", D’après l’ouvrage de 

Catherine KAPUTA, ‘’You Are A Brand’’ Nicholas Bradley Publishing, 2010, Revue Business Digest, N° 208 p 
05. 
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املؤسسة، أي إسرتاتيجية فعالة حملفظة العالمات جيب أن ترتكز على دراية معمقة للعمالء املستهدفني من طرف -
 حالتهم الذهنية، إدراكهم، توقعاهتم ودوافعهم.

جيب عند وضع إسرتاتيجية حملفظة العالمات التجارية االنتباه إىل جتنب الفجوة بني ما تراه املؤسسة ومسئويل  -
التسويق عن العالمات وما يراه ويدركه العمالء عنها، مع العمل على تقليص تلك الفجوة قدر املستطاع إن 

 . 1وجدت

فيمكن القول أبن اإلدارة اإلسرتاتيجية حملفظة العالمات التجارية ترتكز على رؤية املؤسسة وعلى إسرتاتيجيتها على 
املدى البعيد و إمكانياهتا وقدراهتا التنافسية وأيضا على مدى توسع حمفظة عالمتها ووزن كل عالمة. فهناك 

المات ذات الوزن واملكانة اإلسرتاتيجية )العالمة عالمات تتطلب وضع اسرتاتيجيات  خاصة هبا وهي الع
 املرجعية( ابملقابل توجد عالمات ال تتطلب ذلك بل تتبع اإلسرتاتيجية اليت مت وضعها لباقي العالمات.

 من والرفع توسعها فرص من للرفع للعالمات حتمية ضرورة اجلغرايف التوسع أصبح :الدولية العالمة إدارة. 2
 عند ثالثة أسئلة التسويق مسئولو يطرح ما عادة احلجم، حيث اقتصادايت حتقيق خالل من املؤسسة تنافسية
 وهي: الدولية لألسواق توجههم

 الذهاب؟  علينا جيب أين-

 ؟دولية لتكون املوجهة العالمات هي ما-

 عاملية؟ عالمات إىل حملية عالمات من املرور ميكننا كيف-

ابإلجابة على هذه األسئلة يتم وضع إسرتاتيجية عاملية للعالمة أو العالمات التجارية واليت غلب فيها حتديد توجه  
يف األسواق العاملية سواء ابلتنميط أو التكييف، مع العلم أن العالمة عبارة عن نظام متكامل من ثالث  العالمة

 فاملؤسسة عند توجهها حنو العاملية عليها اإلجابة على السؤال التايل:حماور،)املفهوم، االسم، املنتج أو اخلدمة( 

 ما هي احملاور اليت جيب تنميطها ؟ 

 لعاملية ؟ا حنو جيب تكييفها عند التوجه هي احملاور اليت وما
                                                             
1- Zins et al. 2010, p. 05 
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 حيث جند لكل حمور من احملاور الثالثة مزااي لتنميطه :

 وبنفس املنتج نفس إنتاج خالل من احلجم ادايتاقتص حتقيق هو اخلدمة أو املنتج تنميط من مميزات 
 اخلصائص؛ 

 عامليا االسم بنفس املدركة العالمة جعل أي العاملي اإلدراك حتقيق هو االسم وراء تنميط من فوائد من 
 التكاليف؛ ويقلل االتصال عملية يسهل ما وهو

 إمكانية يسهل مما عاملي متوقع خلق على ذلك يساعد العالمة، حيث مفهوم لتنميط مزااي أيضا توجد 
 .األسواق خمتلف استهداف

و عند املزج بني احملاور الثالثة نلخص مثانية اسرتاتيجيات خمتلفة ترتاوح بني التنميط الكلي، التكييف الكلي واملزج 
 اجلدول التايل : يفبني االسرتاتيجيات كما هو موضح 

 متثل تكييف ال/متثل تنميط  نعم حيث:

 إسرتاتيجيات تدويل العالمة التجارية(:4اجلدول)

 احملور 1 2 3 4 5 6 7 8

 نعم نعم نعم نعم ال ال ال ال
 

 االسم

 نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال
 

 املفهوم

 نعم نعم ال ال نعم نعم ال ال
 

 املنتج

Local 
Brand 

Cycleurope V
W 

Ariel 
Tide 

Persil 
 

Nescafé 
Garnier 

Mars Coke 
Chane

l 
Sony 

 

 مثال

Source: Kapferer J. N., (2008), "The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand 
Equity Long Term", 4th Edition, Kogan Page Edition, London, UK, p. 459. 
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 املطلب الثاين :بناء العالمة التجارية

إسرتاتيجية لتسيري املؤسسة، مل يعد يقتصر بناؤها وتطويرها على بعد أن أصبحت العالمة التجارية أداة 
 جمرد إجياد اسم حتمله هذه العالمة بل أصبح ذلك مير ابلعديد من املراحل املدروسة واحملسوبة بدقة.

مير خلق عالمة جتارية جديدة ابلعديد من املراحل اليت تكلف الكثري  مراحل خلق عالمة جتارية جديدة: .1
 :  1يلي من الوقت واملال وذلك كما

 :أوال: مرحلة التحضري

على املؤسسة يف املرحلة األوىل القيام بتشخيص للمنتج أو )املنتجات( اليت ستحمل العالمة ، ذلك من خالل  
 املراد للمنتج؛ البيئة التنافسيةوقعة، املستهلكني احملتملني، التموقع حتليل كل من خصائص املنتج، املبيعات املت

 خصائص السوق املستهدف.

هذه الدراسات والتحاليل الكمية والكيفية تقوم هبا عادة مكاتب دراسات خاصة وتقوم من خالهلا إبعداد دفرت  
 شروط تتم وفقه املراحل الالحقة.

 :اثنيا: مرحلة اخللق واإلعداد

 هذه املرحلة على ثالث أدوات كما يلي: تعتمد 

التسويق،  يف خمتصني التجارية، العالمات يف خمتصني من اجلماعات هذه تتكون مجاعات اإلبداع: .1
 يتم املؤسسة، مستهلكني وإطارات لغات، مسئويل عدة يتقنون جامعيني، أشخاص وأساتذة ابحثني

 2الذهين العصف بعملية القيام خالهلم من
 العمل؛ وتقدمي لتحسني فردية بصفة تتمالفردية:  البحث عمليات .2
 متخصصة برامج ابستخدام وبسرعة آلية بصفة العمليات هذه تتم املعلوماتية: البحث عمليات .3

 قبل. من اختيارها مت اليت والكلمات العبارات خمتلف ومعاجلة لرتتيب

                                                             
1- Camille M. et al., (2004), "Pratique du marketing : Le marketing opérationnel, Savoir gérer, Savoir 
Communiquer, Savoir-faire", 2éme édition, Edition BERTI, Alger, Algérie,p 302. 
 

 .حيث حتاول اجملموعة إجياد حل مشكلة معينة بتجميع قائمة من األفكار العفوية اليت يساهم هبا أفراد هذه اجملموعةمجاعيةهو طريقة عمل -2
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 اثلثا: مرحلة االختيار:

اختيارها يف املرحلتني السابقتني، ميكن متييز ثالث فئات ، األمساء اسم اليت مت  200أو  100من خالل الـ 
املستحيلة، األمساء املمكنة مع قدر عال من املخاطرة واثلثا األمساء املقبولة واليت حتمل أقل قدر من املخاطرة. مث 

تها تدرجييا إىل غاية إىل اسم يتم تصفي 20تلجأ املؤسسة يف هذه املرحلة إىل جمموعة من املستهلكني الختيار من 
املستكني  أن املؤسسة الناجحة هي تلك اليت تستطيع خلق عالمات جتعل1النهائي إذ يرى 25الوصول إىل االسم

اإلبداع  سعداء، األمر الذي يقودان إىل القول أنه ال ضرر أحياان إن جتاوزت املؤسسة املراحل املألوفة واتبعت طريق
 .عالمات انجحة منذ اليوم األول من والدهتامن خالل قواعدان اخلاصة إلخراج 

 مراحل وأمهية تسجيل العالمة التجارية: .2

بعد إجياد عالمة جتارية مميزة على املؤسسة توفري احلماية القانونية الالزمة هلذه العالمة التجارية ذلك عن -أوال
 طريق تسجيل كل ما يتعلق هبا من اسم وشعار ورموز وحىت ألوان. 

إىل مراحل تسجيل العالمة التجارية غلب اإلشارة إىل أنو هناك حالتان يتم خالهلما تسجيل العالمة وقبل التطرق 
 التجارية :

 ؛املؤسسة عالمة منتجاهتا على وتستعمل ابملؤسسة خاصة التجارية العالمة فيها تكون اليت احلالة 
 .2املظلة العالمة أو املنتج عالمة فقط ابملنتجات خاصة العالمة فيها تكون اليت واحلالة 

 3اثنيا :مراحل عملية تسجيل العالمة التجارية نذكرها كما يلي

 وابلتايل بدقة العالمة تسجيل عليها سيشتمل اليت واخلدمات املنتجات حتديد يف تتمثل األوىل املرحلة 
 جديدة؛ منتجات طرح فإمكانية مستقبال العالمة توسيع حالة يف املرحلة هذه يف التفكري جيب

 منتجات أو املنتجات لنفس أخرى مؤسسة طرفمن  قبل من تسجيلها وعدم العالمة توفر من التأكد 
 متشاهبة؛

                                                             
1- Innes D., (2013)," Ironclad psychology for internet marketer: the blueprint for building a successful 
brand online", Free-eBooks Edition, UK.p 54. 
 
2- Petit G., (2006), "Le nom de marque déposée, nom propre, nom commun et terme", Revue du journal des 
traducteurs, Université de Montréal, Québec, Canada . p 55. 

3 - Innes D., (2013)," Ironclad psychology for internet marketer",op-cit; p 55. 
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 املختصة( ؛ املصاحل من التجارية)تسلم العالمات بتسجيل اخلاصة اإلدارية االستمارات ملئ 
 تقدمي ملف التسجيل ودفع االشرتاكات؛  
 د من عدم وجود اًعرتاضات؛ تقوم املصاحل املختصة بنشر طلب التسجيل للتأك 
 وجدت؛ إن معاجلتها تتم االستفسارات أو االعرتاضات لتقدمي يتم انتظار املدة احملددة قانونيا 
التسجيل النهائي للعالمة يف املرحلة األخرية وتسلم ملف التسجيل، يف حني تقوم املصاحل املعنية بنشر  

 مية قانونيا.التسجيل اخلاص ابلعالمة التجارية وابلتايل تصبح حم

جيدر اإلشارة إىل أن عملية التسجيل تتم حسب قوانني كل بلد تتم عادة عند املصاحل املختصة يف تسجيل ومحاية 
 امللكية الفكرية وقد تتَغري بعض اإلجراءات حسب قوانني كل دولة.

و إذا كانت املؤسسة تسعى مستقبال للنمو دوليا واقتحام أسواق أجنبية فعليها القيام بتسجيل عالمتها التجارية  
دوليا ويتم ذلك إما ابلقيام ابلتسجيل املباشر للعالمة التجارية يف دول أخرى بصفة عادية كل دولة على حدى أو 

ل العالمة يف دولة من دول االحتاد األورويب فبصفة من خالل التسجيل اجلهوي للعالمة، فمثال إذا مت تسجي
أوتوماتيكية ستصبح العالمة التجارية حممية يف كل الدول ، نفس الشيء فيما يتعلق مبنظمة التجارة العاملية فعند 

 .1القيام ابلتسجيل يف املنظمة فإن العالمة التجارية تكون حممية يف كل الدول املنتمية للمنظمة

 : إسرتاتيجيات توسيع العالمة التجاريةاملطلب الثالث

كلما تولدت لدى   تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على طبيعة السوق املستهدف، فكلما كان السوق نشطا وواعدا
لتوسيع تشكيلة منتجاهتا، إال أنه توجد جمموعة من النقاط اليت أتخذها الشركة بعني االعتبار  ربالشركات فرص أك

ابإلضافة إىل التموقع املراد  ية على خمتلف املستوايت املالية و التسيريية واإلسرتاتيجيةقبل تبين هذه اإلسرتاتيج
تسعى إىل التوسع يف  يف السوق املستهدف، من بني أهم األسئلة اليت جيب على الشركة اإلجابة عليها ملا احتالله

 السوق املستهدف هي:

 حتت أي عالمة ستقوم بتعليم منتجاهتا؟-

 ؟ بناء عالمة جديدة أم تكتفي ابستغالل عالمة من عالمة منتجاهتا احلاليةهل تستثمر يف-

                                                             
1- IFPI, 2010 , p66. 
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بناءا على هاته األسئلة سوف نناقش يف هذا املطلب أهم املسائل املرتبطة إبسرتاتيجية توسيع نطاق العاملة 
 .التجارية

 مفهوم إسرتاتيجية توسيع  العالمة التجارية. .1

لقد فتح تبين الشركات إلسرتاتيجية توسيع نطاق العالمة التجارية اجملال أمام الباحثني لفهم أكرب للمسائل 
ودراسة خمتلف السياسات اليت هتدف إىل  اإلسرتاتيجيةاملرتبطة هبا، وأهم ما اهتم به الباحثني إجيابيات وخماطر هذه 

 .تطوير إسرتاتيجية توسيع نطاق العالمة التجارية

مجيع هذه الدراسات اعتمدت على ما قدمه علم النفس اإلدراكي من نظرايت  ا ميكن اإلشارة إليه أنوم
وما أسفر عنه من نتائج و لدارس موضوع إسرتاتيجية توسيع العالمة التجارية جيد نفسه أمام جمموعة من 

املفاهيم  بعض أنخذ وعليه خمتلفةالتعاريف، وسبب هذا التعدد واالختالف يعود إىل تناول الباحثني هلا من زوااي 
 التالية:

: تنحصر يف كوهنا عملية استخدام عالمة جتارية يشهد هلا ابلقوة يف سوقها من تعرف إسرتاتيجية التوسع أهنا
، على عكس التوسع يف اخلط  1صنف منتج جديد ابلنسبة إىل الشركة أجل إطالق أو تقدمي منتج ينتمي إىل

 .2التجارية يف ذات صنف منتجات العالمةالذي يستعمل اسم العالمة 

   "Marunka et Cegarra "ويقول الباحثان

أبن إسرتاتيجية توسيع العالمة تتعدى ما ذكر، فإىل جانب أهنا توسع يف صنف منتج جديد ابلنسبة للشركة األم 
املنتج،واحلالة املعاكسة  تضم أيضا ا إضافة منتج إىل تشكيلة منتجاهتا بدون إجراء تغريات جوهرية أو وظيفية هلذا

 له أي إضافة منتج جديد خيتلف إما وظيفيا أو جوهراي عن ابقي منتجات التشكيلة .

: إطالق منتج جديد يف السوق خيتلف عن منتجات العالمة األصلية على أهنا الذكر تعرف نفةاألوفقا للتعاريف 
أي املنتج  نتجات املرفقة ابلعالمة األصليةحىت عن املمن الناحية الوظيفة و املزيج التسويقي املكون هلا، وخمتلف 

 . 3اجلديد من قاعدة العمالء احلالية للعالمة التجارية األم ما يسمح بتشكيل هوية له بسرعة و كفاءة

                                                             
1-Kotler .P et al, " Marketing Management " , 12 éme éditions, 2006 , Op.cit. , p 344 
2- Géraldine Michél , " la Stratégie d’extension de Marque", éditions vuibert , 2000, p.21 
3- HaeEun Helen Chun et al, " Strategic Benefits of Low Fit Brand Extensions: When and Why?", 
[Electronic version], from Cornell University School of Hotel Administration; 2015,p 3 
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إىل اسرتاتيجيات النمو واليت تسعى الشركة من خالهلا إىل االستفادة من  تنتميإسرتاتيجية :  تعرف أيضا أهنا
مما مينح للمنتج اجلديد فرص جناح أكرب مستفيدا من شهرة ما سبقه من ،1املضافة لعالمتها التجاريةالقيمة 

منتجات ذات العالمة فاملستهلك عادة ما يطلق أحكام مماثلة على منتجات ذات العالمة التجارية أي أنه حيكم 
 .2لسابقعلى املنتج اجلديد نتيجة جتربة شخصية أو ما تداوله الغري عن املنتج ا

هلذا تعترب اليوم أحد أهم ،3أهنا : عملية نقل القيم الرئيسية للعالمة التجارية إىل املنتج اجلديد مبعىن أدق تعرف 
احللول الداخلية اليت تعتمدها الشركات لتصرف منتجاهتا اجلديدة هذا من انحية، و من انحية أخرى تضمن النمو 

، مستغلة فرصة االستفادة من أهم 4ون مقيدة مبا يعرف بـالنمو الداخليالسريع للعالمة التجارية األم دون أن تك
" شنال يف صورهتا التجارية لدخول أسواق جديد و خري مثال على ذلك جند عالمة  أصول العالمة التجارية ممثلة

نجدها تضم تقدم جمموعة واسعة من املنتجات حتت اسم عالمتها التجارية و هي خارج أعماهلا األساسية متاما ف" 
 5األزايء و املالبس، السلع اجللدية و اإلكسسوارات ومستحضرات التجميل، والعطور، والساعات، واجملوهرات

 خصائص توسيع العالمة التجارية .2
يقيمون توسع العالمة التجارية بشكل اجيايب نتيجة ما تشكل من ارتباطات ذهنية اجيابية  املستهلكون 

 األصلية )األم(؛ سابقة اجتاه العالمة التجارية
 لسابقيه مكمل املطروح اجلديد املنتج يكون عندما أكرب إبجيابية التجارية العالمة توسيع املستهلكني يقيم 

 ؛ 6التفرد عند احلال هو مما أكثر
 التجارية العالمة عن املعريف خمزونه يكون عندما أكرب إبجيابية التجارية العالمة توسيع املستهلكني يقيم 

 أشارت ما وهذا جدا قليلة عنها املعلومات أن للدهشةواملثري  احملفزات عن أساسا ينبثق والذي اجيابيا األم
 اخلصوص ؛ هبذا التحقيقات جل إليه

                                                             
1- SELTENE Mehdi, "extension de marque: évaluation dans une perspective de consommation [sur site]", 
21ème Congrès International de Association Française du Marketing, Nancy, 18-20 Mai 2005, p 02. 
2- Kyeongheui Kim et al, " Consumer–brand relationship quality: When and how it helps brand extensions 
", 2013 , p 1 
3 -Géraldine Michél ,op-cit, p 111. 
4- Stankeviciute, R., & Hoffmann, J," The slippery slope of brand expansion. Marketing Management", 20, 
2011,p 27. 
5- Carmen-Maria Albrecht et al ," Drivers of Brand Extension Success: What Really Matters for Luxury 
Brands; Psychology and Marketing", Vol. 30(8) ,2013, p 647 
6 -Shine, B. C., Park, J., & Wyer, R. S., Jr. "Synergy effects in multiple brand extensions", Journal of 
Marketing Research, 44(November), 2007, pp 663–670. 
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 املخزون أن سالبة، أو التجارية العالمة اجتاه الذهنية االرتباطات كانت  إذا أي العكس، ثبات حالة ويف 
 اإلسرتاتيجية. هذه اعتماد الشركة جتنب احلالة هذه يف يتوجباملستهلك،  لدى ضيق عنها املعريف

 أنواع إسرتاتيجية توسيع العالمة التجارية .3

 وميكن حتديدها وفق املعيارين التاليني:

 احلالية : املنتجات من اجلديد املنتج قرب حسب درجة1.3

 :وهي بدورها تنقسم إىل عنصرين
 يتميز جديد منتج بطرح املنتجات من عرضها بتوسيع الشركة قيام إىل وهو يشري  :املستمر التوسع 

 احلالية. للمنتجات والفيزايئية التكنولوجية اخلصائص بنفس
األصلية )األم(   التجارية للعالمة الرئيسية القيم بنقل الشركة قيام عن يعرب ما :وهو املستمر غري التوسع 

 كشركة  األساسية أعماهلا عنا متام خمتلفة تكون ما عادة واليت خالهلا من التوسع املراد املنتجات إىل
"Yamaha " البيانو. وآالت النارية الدراجات يف توسعت واليت 

 نوعني من التوسعات هي : بني هنا ومنيزاألمساء: وضع يف املتبعة اإلسرتاتيجية حسب 2.3

 مجيع لتعليم األصلية وهي التجارية العالمة نفس الشركة استخدام هنا املباشر به : يقصداملباشر التوسع 
 ابلرتابط. معها املتعامل األسواق توصف ما وعادة منتجاهتا

 حالتني ،احلالة اآلخر هو أيخذ متصلة غري خمتلفة أسواق إىل الدخول به ويقصد املباشر: غري التوسع 
 احلالة أمااألم،  العالمة برفقة دائما منتج، ويكون بكل خاص فرعي اسم ضمنها الشركة تستخدم األوىل
 للمنتج" DAN" األوىل العالمة. مثل: احلروف اسم جزء من استخدام يتم ففيها الثانية

"DANAO". 

لنصادف تصنيفا آخر ، مييز بني اسرتاتيجيات التوسع يف جمالني داخلي وآخر خارجي ، إذ يقصد بكليهما كما 
 :1يلي

                                                             
مؤسسة أوراس كوم اجلزائر " دور التسويق العملي يف احملافظة على صورة العاملة أثناء األزمات التسويقية: دراسة حالة سهيلة عيون ، - 1

مذكرة لنيل شهادة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، ختصص تسويق، جامعة منتوري قسنطينة،  "،  Djezzy " إللتصاالت
 .74 – 72، ص ص   2012اجلزائر،
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من عدة اسرتاتيجيات فرعية انجتة  : تتكون إسرتاتيجية التوسع الداخليالتوسع الداخلي للعالمة .أ
 عن تقاطع حمورين أساسيني  مها نوعية املنتج ونوعية العالمة , وهو ما سبق اإلشارة إليه.

: يقصد ابلتوسع اخلارجي للعالمة، تنميطها يف مجيع األسواق، التوسع اخلارجي للعالمة .ب
س اخلصائص : بنفس التموقع فالعالمة املنمطة هي العالمة اليت تسوق على املستوى العاملي بنف

 1و املنتجات و نفس إسرتاتيجيات االتصال و التوزيع

 نوعني: اىل أن العالمة املوسعة تصنف و هذا يعين

 " :parfaite La marque global parfaite et quasi " العالمة كاملة وشبه كاملة التنميط    

 املستوى على موحدة تكون أن النواحي، أي مجيع من التسويقي ملزجيها موافقة العالمة تكون احلالة يف هذه
 العاملية. السريعة األكالت والتوزيع، كخدمات واالتصال واملنتجات التموقع حيث من العاملي

 إىل اتصاهلا سياسة أو الشركة توزيع سياسة أخضعت إذا الفخمة، أما العالمات أو " McDonald’sمثال
 هو كما  كامل  شبه تنميط يعترب فهذا منمطني والتموقع املنتوج ويبقى املستهدفة السوق لدولة اتبعة قوانني وضع
 2Coca Colaل ابلنسبة احلال

 :L’ hybride  ou la marque globale " التنميط احمللي للعالمة أو العالمة نصف منمطة 

العالمة املنمطة إذ تتبىن الشركة خالهلا  " Think  global Act local " تبىن هذه احلالة على مبدأ 
بتكييف حملي وذلك من خالل احملافظة على صفاهتا اجلوهرية العاملية كاسم الشركة و قيمها من جهة، و تكييف 
بعض عناصر املزيج التسويقي حسب عادات و حاجات و رغبات و استخدامات و سلوكيات املستهلكني 

 .3للسوق العاملية املستهدفة من جهة أخرى احملليني

من للشركات التنفيذ السليم هلذه اإلسرتاتيجية إحاطتها مبخاطر اعتمادها و مسببات فشلها، و االلتزام و ما يض 
 من جانب آخر مبقومات جناحها.

 

                                                             
1- Géraldine MICHEL’ Op Cit, p22. 
2 Jacques LENDREVIE et Denis LINDON , Mercator, 5ème édition, op-Cit, pp 627 -628 
3- Georges LEWI , "Branding Management (La marque de l’idée à l’action)", Pearson Education France, 
2005,p 284. 
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 :مة التجاريةالعخماطر اعتماد إسرتاتيجية توسيع ال .4

 عنها أبرزها : يف غىن للشركة هي يف األساس ميكن أن حيمل توسيع العالمة التجارية خماطرا 

تناسق التوسع مع القيم الرئيسية  و هو ما ينتج عادة عن عدم 1)األم(إضعاف صورة العالمة التجارية األصلية
للعالمة التجارية أي عدم تالئمه مع هوية العالمة التجارية مما يفقده القدرة على شرح وعود العالمة التجارية على 

 كبري جدا.  صورهتا متبوعا بضياع مايل أيهاالنحو السليم متفقدا 

 مايلي : بينها ومنمسببات فشل إسرتاتيجية توسيع العاملة التجارية:

 عدم متتع العالمة التجارية ابلشهرة الكافية؛ 
 بني صنف املنتجات احلالية و الصنف املراد التوسع من خالله؛ وجود فجوة كبرية 
 التجارية؛عدم توافق خصائص املنتجات املراد التوسع عربها مع صورة العالمة  
يف حالة ما إذ قدمت الشركة منتجات بديلة ملنتجها األصلي، ميكن أن ينتج عنه مضاربة بني منتجات  

 .نفس العالمة هو ما يكون له أثر سليب على املبيعات

 تتمثل فيما يلي:  Géraldine Michelمعايري جناحها حسب

 ؛ملستهلكنيا ذهن يف وصورهتا التجارية االستفادة من شهرة وقوة العالمة 
 االنتشار التجارية للعالمة يضمن مبا هلا حمرتما التجارية أن يكون التوسع مرتابطا مع القيم الرئيسية للعالمة 

 ؛2االعتيادية حدودها خارج أكثر
 عن اجلديد املنتج متيز حاجاته ،مع تلبية أي األساس يف مشبع غري لسوق شباعاإل التوسع حيقق أن جيب 

 ....املنافسني منتجات

إن إسرتاتيجية التوسع على العموم، تسمح للشركة بتمديد دورة حياة عالمتها من خالل كسب والء 
مستهلكني جدد يف املقابل عليها أن حترص على احملافظة على صورة عالمتها أمام اجلمهور املستهدف، اليت 

العالمة هو صورهتا الذهنية اليت عملت على حتقيقها عن طريق تسيري فعال لرأمسال عالمتها، و بذلك فإن جوهر 
 . تستمدها من بناء هوية قوية هدفها استمرارية نشاط الشركة

                                                             
1-Interbrand; Building a Powerful and Enduring Brand: The Past, Present, and Future of the ENERGY STAR® 
Brand Prepared by Interbrand for the U.S. Environmental Protection Agency June 2007 ,p 317. 
2- Jean- Noël Kapferer , " Ce qui Va Changer les Marques " , éditions D ' organisation , Paris , 2002, p43. 
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 ماهية قيمة العالمة التجارية املبحث الثالث:

ذهن العميل لتدفعه لقبول دفع سم العالمة التجارية إىل قيمة املنتج يف ا اتشري قيمة العالمة اليت يضيفه
د يتؤثر على كيفية استجابة العميل للمنتج سواء بشكل ج ألهنامراريتها وتفوقها، أعلى ألجلها مما يضمن است سعر

أو سيئ حسب نوع االرتباط الذهين هلا عنده، إذ أن قيمة العالمة تكون أحياان انعكاسا ملعىن القيمة عند 
. حيث العالمة التجاريةاملستهلك من الناحية الشعورية، أي يشعر هذا األخري ابلقيمة وعليه فهي تعترب جوهر 

 .التجارية سنتطرق يف هذا املبحث اىل مفهوم وأمهية قيمة العالمة ابإلضافة اىل أبعاد القيمة والقيمة املدركة للعالمة

 مفهوم وأمهية قيمة العالمة التجارية املطلب األول:

 مفهوم قيمة العالمة التجارية: .1

 بشعار املرتبطة واملسؤوليات األصول جمموعة " أبهنا قيالتسوي مذهبلل وفقا التجارية العالمة قيمة تعرف
 فيه واملعتمد شركة إىل ما خدمة أو سلعة تقدمها اليت القيمة من تنقص أو إىل تضيف واليت التجارية العالمة واسم
 . 1كليهما  أو الشركة هذه مستهلكي على

جمموعة من األصول واملسؤوليات املرتبطة بشعار واسم العالمة التجارية،  أهناعلى  Aakerلقد عرفها 
واليت تضيف أو تقلل من إمجايل القيمة اليت تقدمها سلعة أو خدمة ما إىل مؤسسة ما أو إىل مستهلكيها أو 

من خالل إدراك  املنفعة املدركة واجلاذبية اليت تضيفها العالمة التجارية على منتج ما، فإهنالكليهما، وابلتايل 
املستهلك لتفوق منتج ما حيمل عالمة جتارية معينة مقارنة مبنتجات حتمل عالمات جتارية أخرى، وتشري إحدى 

التجارية املفضلة مقارنة  لعالماهتمإضافية  % 20الصدد إىل أن املستهلكني مستعدين لدفع  هبذاالدراسات 
 .2أبقرب عالمة جتارية منافسة هلا

أدق ميكن القول أن قيمة العالمة التجارية هي أثرها على تقييم املنتج أاي كان نوع هذا وعليه وبتعبري 
الفرق بني ما يتحصل عليه من منافع وما يتحمله من  أهنااألثر، وإذا عرفنا القيمة من وجهة نظر املستهلك جند 

بغض النظر عن تلك القيم املستسقاة  تكاليف وأعباء مالية وغري مالية.وابلتايل يزيد من قيمة املنتج لدى املستهلك
 .اجملتمعمن الصورة االجتماعية للعالمة التجارية وما يرتتب عنها من قيمة و نظرة إجيابية يف 

                                                             
1-Woody G. Kim ,"Branding , brand , and brand extensions", chapter 4( handbook of hospitality marketing 
management ) , p91. 
2- Aaker D.., 1996, ¨Building strong brands¨, The Free press, New York,p8. 
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 خالل منالتجارية  العالمة على للحصول تدفع قيمة أعلى " أهنا على العالمة قيمة تعريف ميكن  كما
 الذيالنجاح  بسبب املادية أصوهلا قيمة تفوق واليتاإلضافية للعالمة  القيمة " أيضا تعين الشراء،كماعمليات 

 .1فيها الواسع وانتشارها األسواق يف العالمة حققته
 ،اجيابياهتا وتذكر العالمة ابسم كلاملسته معرفة مدى" تعين العالمة قيمة فانKellerنظر  وجهة ومن

 معرفة درجة إىل تستند كلاملسته على املرتكزة العالمة قيمة أن يرى ،حيث"العالمة معاالرتباطات  وتفرد وقوة
 .2كلاملسته وكلس على املعرفة كلت تؤثر أن ميكن وكيف ابلعالمة كلاملسته
 أمهية قيمة العالمة: .2

لتحقيق الرايدة  تسعى اليت املؤسساتعليه أغلب  ترتكز الذي اجلوهري األساس القوية العالمات تعترب
 ، حيث تكمن أمهية قيمة العالمة التجارية فيما يلي:تقدمها أن ميكن اليتنظرا للمزااي 

 3:يفواملتمثلة  متنحها اليت املزااي يف تكمنللعالمة التجارية  قيمة بناء أمهية أن Andrew Whaly ))ىير
 ةلاملرح يف الكربى األمهية من ابملنتجاحملتملني  الزابئن معرفة تعد :املنتج حول الوعي مستوايت زايدة 

 ويسهل ابلعالمة الوعي مستوايت من يزيد العالمة لعناصر اجليد فاالختيار الشرائية، قراراهتم الختاذ األوىل
للمنتجات  القيمة منح يف أساسيادورا  عبلت املنتج وتصميم يفلوالتغ العالمة فاسم يها،لع التعرف عملية

 ؛حوهلا الوعي مستوايت زايدة وابلتايل واخلدمات
 أسعار وضع يف املؤسسة العالية القيمة ذوالتجارية  العالمة اسم يساعد :استثنائية أسعار وضع إمكانية 

 كان  ولو حىت املشهورة العالمات ذات الرايضية األلبسة خيتار ما غالبافاملستهلك  ،ملنتجاهتا استثنائية
 العالمة فقوة معروف اسم وجود فقط ليست هنا فاملسألة شهرة، األقل العالمات من بكثري مرتفعا سعرها

 كانت  ولو حىت معينة عالمة سعر يقبلعله جت واليت كلاملسته مع املرتبطة القيم على تعتمدالتجارية 
 يفملنتجاهتا  مميزة أسعار بفرضللمؤسسة  يسمحالتجارية  عالمةلل القيمة فبناء مقارنة،لل ةلقاب جودهتا

 ؛السعرية املنافسة إمكانيةجينبها  املستهدفة،كما األسواق
 فاالتصاالت ك،لمستهلل التسوق يةلعم قويةجتارية  عالمة حيمل الذي املنتج يبسط :تنافسية مزااي منح 

 إىل يؤدي مما كني،لاملسته أذهان يف العالمة حولجمموع االرتباطات  تراكم يف تساهم الفعالة التسويقية
 ياتلعم أثناء والوقت اجلهد هلم يوفر سوف ما وهذا عنها، يبحثون اليت وماتلاملع من الكثري توفري

 من غريها عن واملعروفة ةلاملفض العالمة خيتار دائما كلاملسته تنافسية،ألن ميزة عالمةلل مينح مما الشراء
 ؛األخرى العالمات

                                                             
1-Rajagopal," Brand Management – Strategy, Measurement and Yield Analysis-", Nova Science Publisher 
Inc, New York, 2007, p6. 
2-Lisa wood, "Brands and Brand Equity – definition and management-", Journal of Management Decision, 
Vol38, No.9, 2000, p 663. 
3-Andrew Whaly, "Strategic Marketing", 1st édition, Bookboon, 2010, pp 82-83. 
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 مؤسسة،لل أساسية كأمهية  اريةجالت العالمةو الزبون بني قوية عالقة بناء يعد :الزابئن مع العالقات بناء 
 إمكانية إىل تؤدي اليت العالقة بناء أنشطة فلخمت تطوير إىل املؤسسات دفعت العالقة هذه وأمهية

 قد القوية العالمات مع حياهتم،فالعالقة يفالتجارية  العالمة دمج على وتشجعهم زابئنها مع التواصل
 الواسع االنتشار مع كبرية  بسرعةلظاهرة ا هذه انتشرت حيث العالمة، حولجمتمعات  بناء إىل امتدت

 العالمة حول املشرتكة واملعتقدات املواقف موعةجم عن انجم اجملتمعات هذه يعةبالعاملية،وط شبكةلل
 .اجتاهها الكبري ابلوالء والشعور )املشرتك الوعي(

 أبعاد قيمة العالمة التجاريةاملطلب الثاين: 

املستهلك أو الوسطاء أو املؤسسات أو  إن حتليل قيمة العالمة التجارية و حماولة فهمها من وجهة نظر
حىت األسواق املالية، ال ميكن أبي شكل من األشكال أن يغفل حقيقة راسخة مفادها أن املصدر األساسي لقيمة 
 العالمة التجارية هو املستهلك النهائي. ألنه كلما أدرك هذا األخري العالمة التجارية بشكل إجيايب كلما زاد وعيه

ا مبا يسمح بتحقيق أرابح أكرب للمؤسسة و حصوهلا على حصة سوقية أعلى و ابلتايل زايدة فعالية ا و والؤه هلهل
أنشطتها التسويقية و زايدة فرص توسيع عالمتها التجارية حنو أصناف منتجات جديدة، ابإلضافة إىل التقليل من 

 .لعالمات التجارية املنافسةحساسية املستهلك الرتفاع أسعارها و التقليل من أثر اجلهود التسويقية ل

 يتعني أبعاد أو مصادر التجارية العالمة لقيمة أن توصلنا اىل التسويق ميدان يف قيمة العالمة التجارية ألمهية نظرا
 اتفق ملا حوصلة التايل لعالماهتا،واجلدول املستهلك مناصرة الشركات تضمن حىت تقويتها على والعمل احرتامها

 :أبعاد من الباحثني عليه
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 (:أبعاد قيمة العالمة التجارية وفقا لعدد من الباحثني5اجلدول رقم)

Source : Woody G. Kim, Erfan Severi1 & Kwek Choon Ling, "TheMediating Effects of  
Brand  Association ,  Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality on Brand Equity",Asian Social 
Science, Vol. 9, No. 3; 2013, p 126/ adapté. 

      س      د      ث

Aaker (1991,1996) - الوعي بالعالمة

 التجا ية

الوال  للعالمة -

 التجا ية
 الجودة المد كة -
اال تباطات  -

ال هنية للعالمة 

 التجا ية
أصول الملكية"  -

برا ات 

 االخترا "...الخ.

 بنا  فكرة عامة حول اإلد اك والسلوك

Srivastava  وShoker (1991) - وة العالمة 

 التجا ية

 يمة  + سلوك وإد اك المستهلكين =  وة العالمة التجا ية

 ) النتيجة المالية ( العالمة التجا ية

Keller(1993,2001) :Mahajan 
et al(1994). 

معرفة العالمة -

 التجا ية

 + الوعي بالعالمة التجا ية = معرفة العالمة التجا ية
 صو ة العالمة التجا ية

Blackston (1995) - معنى العالمة

 التجا ية

موضوعية العالمة  :  موذج عال ة العالمة التجا ية

 ) صو ة العالمة التجا ية،خصائص الشخصيةtالتجا ية
 ذاتية +

 . ) العالمة التجا يةاتجاهات  ( العالمة التجا ية

Donthu et Yoo (2001) - الوعي بالعالمة

 التجا ية

الوال  للعالمة -

 التجا ية

اال تباطات -

ال هنية للعالمة 

 التجا ية

 Aaker(1991,1996b)متشابهة مع 

Kim ans kim (2004) - الوال  للعالمة

 التجا ية

 الجودة المد كة-

الوعي بالعالمة -

 التجا ية

ال هنية الصو ة -

 للعالمة التجا ية

هناك عال ة بين ه ه األبعاد والقيمة المد كة للعالمة 

 التجا ية وأدا  المؤسسة

Al et Atilgan (2005)  الوال  للعالمة

 التجا ية

 الجودة المد كة-

الوعي بالعالمة -

 التجا ية

اال تباطات -

 ال هنية

 ه ه األبعاد متقا بة فيما بينها



 الفصل الثا ي                                                              العالمة التجا ية من منظو  المستهلك

 

83 
 

 التجارية للعالمة املدركة القيمة أبعاد أو مصادر ذات على الباحثني إمجاع شبه يظهر أعاله، اجلدول خالل من
 امللكية أصول" Aaker"الذهنية، املدركة،واالرتباطات اجلودة ابلعالمة، الوعي التجارية، للعالمة الوالء يف واملتمثلة
 .اخل... التوزيع وعالقات ،االخرتاع براءات إىل واملشري

 الوعي للعالمة التجارية .1
 حىت اإلعالنيةيف محالهتا  عليها الرتكيز املؤسسات على ينبغي اليت العناصر أهم من التجارية ابلعالمة الوعي يعترب

 اخلاضعة البدائل جمموعة) للمستهلك املثارة اجملموعة نطاق ضمن تدخل قوية جتارية عالمة بناء من تتمكن
 .1(للمفاضلة

 أي التجارية العالمة وتذكر العالمة على التعرف: مها أساسيني بعدين على التجارية ابلعالمة الوعي يقوم
 على التعرف يعرب إذ ،امقصد حيمل منها فكل التجارية، ابلعالمة املستهلك وعي درجة حتديد يتم أساسهما على

 هذه فبدون مثال امسها كعرض  املساعدة مع التجارية العالمة تذكر على املستهلك مقدرة على التجارية، العالمة
 بدون التجارية العالمة تذكر على املستهلك مقدرة به فيقصد التجارية العالمة تذكر أما يذكرها، ال املساعدة
 ."2املؤكد الوعي "مسمى عليه يطلق التسويق جمال ويف مساعدة

 حيث أبعاد الوعي ابلعالمة التجارية تتمثل يف:
 أبعاد الوعي ابلعالمة التجارية (:17الشكل)

 
 
 
 
 
 
 

Source : Keller, K.L. (1993), "Conceptualizing measuring and managing customer-based brand equity", 
Journal of Marketing, Vol. 57,p7. 

 : مستواين التجارية ابلعالمة الوعي أسلفنا  كما
 العالمة يتذكر أن احلالة هذه يف املستهلك يستطيع ال :) التجارية العالمة على التعرف ( منخفض مستوى -

 هذا حيقق وابلتايل الرتويج أو الشفوية واالتصاالت اإلعالن مثل اإلحياءات من األنواع بعض بواسطة إال التجارية
 ؛ " املدعم التذكر " التجارية العالمة على والتعرف الوعي من منخفض مستوى املستهلك

 
                                                             
1- Doyle, P., 1998, "Marketing Management & Strategy", Second Edition, Prentice Hall, Europe, p17. 
2-Valkenburg, P. M et al ,"Identifying determinants of young children’s brandawareness, Television, 
parents, and peers". Journal of Applied Developmental Psychology, 26(4), 2005 , p 458. 

 الوعي ابلعالمة التجارية

 تذكر العالمة التجارية

العالمة التجارية متييز  
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 بدون التجارية العالمة تذكر احلالة هذه يف املستهلك يستطيع : ) التجارية العالمة تذكر ( مرتفع مستوى -
 هذا ويدعى التجارية، ابلعالمة الوعي من مرتفع مستوى حيقق فهو وابلتايل معينة إحياءات تقدمي أو مساعدة

 . املدعم غري التذكر
 1:يلي فيما موضح هو هلاكما قيمة خلق يف التجارية ابلعالمة الوعي يساهم

 االتصال عملية يف الزاوية حجر التجارية العالمة على التعرف يعترب حيث :الذهنية الرتباطاهتا بياانت قاعدة -
 امسها يكون أن قبل املستهلكني إىل التجارية العالمة خصائص إيصال يتم أن اجملدي غري من إذ التسويقي،

 عالمة خبصوص املستهلك بذاكرة موجود هو ما لكل متعدد رابط أو مفتاح مبثابة يعترب والذي لديهم راسخا
 لديه؛ القيمة لتدعيم اسرتجاعها وال إليها الوصول ميكن ال دونه ومن ومشاعر حقائق من ما جتارية
 اليت املثارة اجملموعة ضمن إدخاهلا يف التجارية ابلعالمة الوعي يساهم :واالختيار املفاضلة على املساعدة -

 الذي املنتج الختيار بينها ابملفاضلة يقوم حىت جتارية عالمات من يتذكره ما حدود ضمن املستهلك يشكلها
 يناسبه؛

 لديه قيمتها من يزيد مما األخرية، هذه قوة مؤشرات أحد التجارية ابلعالمة الوعي يعترب حيث : قوة مؤشر -
 األشياء مع للتعامل مليله نظرا القتنائها يدفعه مما هبا ودرايته مبعرفته إحساسا املستهلك يعطي هذا أن عن فضال

 يعطيه مما معارفه أحد من عنها معلومات على حصل أو قبل من جرهبا قد كونه  إىل ذلك ويرجع يعرفها، اليت
 .هبا دراية على يكون ال اليت التجارية العالمات عكس على عنها مسبقة خربة

 الوالء للعالمة التجارية. 2
 منتجات أصناف متاجر خدمات جتارية عالمات جتاه املستهلك يظهره قد شيء عام بشكل الوالء إن

 الوالء مفهوم يشري التجارية، العالمة يف متأصل شيء هو مما أكثر املستهلك يف مسة عن عبارة وهو وأنشطة،
 يدفعنا ما هو الشعور هذا ما ملنتج ما جتارية بعالمة النفسي أو العاطفي االرتباط ذلك إىل " التجارية للعالمة
 2.معينة زمنية فرتات وخالل مستمر بشكل املنتج هذا شراء عملية لتكرار
 التسويق تكاليف خفض خالل من وذلك هلا القيمة يولدللعالمة التجارية  الوالء فانAakerمنوذج إىل استنادا
تكلفة  أقل احلاليني ابلزابئن االحتفاظ أن إذ دائما متوفرةالتجارية  العالمة تكون أناملخلصني  الزابئن يتوقع حيث
 جدد زابئن جذب على احلاليني الزابئن وحيث يساهمللعالمة التجارية  الوالء أن جدد،كما زابئن جذب من بكثري

                                                             
-"دراسة أتثري االجتاهات حنو بلد منشأ املنتج وعالمتها التجارية على تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات احمللية واألجنبيةفاتح جماهدي، -1

 .54ذكره، ص ، مرجع سبق"-دراسة ميدانية للمنتجات اإللكرتونية واملشروابت
2-Youjae Yi , "Hoseong Jeon effects of loyalty Programs on Value Perception ,Program Loyalty, and 
Brand Loyalty", JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE , ( 2015 ), 
http://www.researchgate.net/publication/228787148 , p 231. 
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وسيلة إلدارة قيمتها، كما أن  أن الرتكيز على الوالء للعالمة يعد Aakerاالجيابية، و يعتقد  املنطوقةالكلمة  عرب
 .1بناء القيمة للعالمة التجارية يزيد من احتمالية اختيار العالمة ويؤدي اىل الوالء هلا

 2:يلي فيما نذكرها مستوايت التجارية للعالمة لوالء
 العالمة حنو يتوجه املرحلة هذه يف فالوالء االعتقادات، على القائم الوالء إىل يشري وهوالوالء اإلدراكي : 

 العالمة؛ جبودة املتعلقة املستهلك اعتقادات عن تعرب املرحلة هذه واخلصائص، األداء مستوى بسبب
 واحلب املتعة مبستوى ويتمثل للعالمة املستهلك يظهره الذي التفضيل مستوى إىل ويشري :العاطفي الوالء 

 العاطفي الوالء زاد املطلوبة التجربة تقدم العالمة أبن واإلدراك احلب زاد فكلما ابلعالمة املتعلقة للتجربة
 املستهلك؛ لدى

 املستهلك يظهره الذي االلتزام مبستوى عنه ويعرب االلتزام من أعمق مستوى إىل ويشري :اإلرادي الوالء 
 قام لو حىت املعوقات بتجاوز ابلرغبة أيضا يرتبط وهو ابملستقبل، التجارية العالمة ابستخدام يستمر أبن

 ؛املستهلك فيه يتحول الذي املستوى وهو أفضل قيمة أو أسعار بتقدمي املنافسون
 الفعلي االستخدام إىل النية من املستهلك فيه يتحول الذي املستوى وهو: السلوكي أو الفعلي الوالء 

 على والوقت املال من ينفق وكم العالمة ابستخدام املستهلك به يقوم الذي املستوى خالل من عنه ويعرب
 . والسلوكيات االجتاهات بني العالقة توضح اليت التعلم عملية تظهر التجارية العالمة هذه

 اجلودة املدركة للعالمة التجارية  .3
اجلودة املدركة هي تقييم إحساس عام حول العالمة ، وغالبا ما يتم احلكم على جودة العالمة من املنتج بواسطة 

بعض اإلحياءات ودرجة الرمزية الكامنة فيها .عموما ميكن ربط  عوامل موضوعية وشكلية عديدة ، ابإلضافة اىل
 3.احملتملني اجلودة املدركة لعالمة ما مع ما متثله من منافع ورموز للمستهلكني

 
 4اجلودة يف ثالث فئات هي: Aakerأوجد اإلطار هذا يفو

 متفوق؛ أدائي مستوى إىل اخلدمة أو ملنتج فيها يصل اليت املدى وهي :املرجوة أو الفعلية اجلودة -
 املشمولة؛ اخلدمات أو وامليزات املكوانت وكمية طبيعة وهي :املنتج على املستندة اجلودة -

                                                             
1-Sanaz Farjan, Xu hongyi, " Reviewing The Concept of Brand Equity and Evaluating customer-Based 
Brand Equity Models", International journal of Management Science and Business Administration, vol1, N08, 
2015, p17. 

،جملة جامعة دمشق العلوم  ""أثر الفرق املدرك واجلودة املدركة على والء املستهلك للعالمة التجاريةحممداخلشروم،سليمان علي ،ورقة حبثية بعنوان،-2
 .78-77، ص 2011، 4،العدد 27 االقتصادية والقانونية، ،اجمللد

 
 .180، ص 2001، ، الطبعة األوىل ،دار وائل للنشر والطباعة ، األردن"سلوك املستهلك مدخل اسرتاتيجي"حممد إبراهيم عبيدات ، -3
 ،جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات،"أثر اجلودة والقيمة املدركة من قبل العميل يف تعزيز الوالء للعالمة التجارية "جودت عيطة،-4

 .221، ص2013، 2، اجمللد 31العدد
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 .العيوب من التام املنتج خلو هدف وحتقيق وجه أكمل على املواصفات مطابقة وهي : التصنيع جودة -
 االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية: . 4

 وصفات، مزااي من ما، جتارية عالمة عن املستهلك بذاكرة ارتبط كلما  إىل الذهنيةاالرتباطات  تشري
 يتعلق ما يف للمستهلك األول املرجع أهنا حبكم الكثري األمهية من تكتسي وهي حىت، ومواقف وخصائص

 .1ابملعلومة
 ابملنتج مرتبطة خبصائص األخرية هذه ربط خالل من التجارية العالمة لقيمة مهًما مصدرًا الذهنية الرتباطات تعتربا

 .منافعه إحدى إبراز خالل من
 أن ميكن ذلك ألن التجارية، العالمة قيمة يف للزايدة انجحة إسرتاتيجية االرتباطات هذه مثل تطوير ويعترب
 التجارية للعالمة الذهنية االرتباطات مييز ما وأهم .للشراء دافع إىل مباشرة الذهنية االرتباطات هذه يرتجم

 لديه التجارية العالمة تصلحىت  املنتج صنف ذكر مبجرد التجارية العالمة املستهلك يتذكر أن املنتج، صائصخب
 مرتبطة غري بعناصر التجاريةعالماهتا  املؤسسات تربط أن ميكن كما،  2املسيطرة أو السائدة العالمة مستوى إىل

 مما مجيلني وعبوة بغالف التجارية العالمة تربط أن ميكن حيث .واملستخدمني والسعر والعبوة ابملنتج،كالغالف
 .املطلوب السعر عن النظر بغض العالمة هذه لقبول املستهلك يدفع

 أغلفةملنتجاهتا و  معينة تصميمات ختتار اليت للعطور الفرنسية التجارية العالمات تقدمه ما ذلك على وكمثال
 بداية يف استعراضه مت ما حسب قيمتها من يزيد مما والتميز، ابلفخامة املستهلكني لدى ترتبط امما جعلهجذابة،
 .التجارية العالمات قيمة عن احلديث
تشري األصول األخرى لبناء القيمة للعالمة التجارية إىل براءات االخرتاع والعالقات مع أصول أخرى:   .5

ث حتمي حقوق امللكية للعالمة قنوات التوزيع، واليت ميكن أن توفر ميزة تنافسية قوية للعالمة، حي
التجارية من املنافسني الذين قد يرغبون يف تقليد العالمة ابستخدام أمساء ورموز مماثلة، فقوة براءة 
االخرتاع ميكن أن حتد من شدة املنافسة املباشرة، كما ميكن السيطرة على قنوات التوزيع من خالل األداء 

 املتميز للعالمة التجارية غرب الزمن.
فإذا كان ابإلمكان نقل ملكية براءة االخرتاع بسهولة إىل اسم آخر فإن مسامهة هذا األخري يف بناء القيمة للعالمة 
سوف تكون منخفضة، وابملثل إذا كان ابإلمكان االستغالل و السيطرة على قنوات التوزيع ابستخدام اسم عالمة 

 مة للعالمة التجارية. جتارية أخرى، فإن هذه القنوات لن تسهم يف زايدة القي
 

 

                                                             
1 -Erfan Severi1 & Kwek Choon Ling , " The Mediating Effects of Brand Association, Brand Loyalty, 
Brand Image and Perceived Quality on Brand Equity ",Asian Social Science, Vol. 9, No.3, 2013, p 126 -127. 
2- Aaker D.., op cite,p78. 
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 اجتاهات املستهلك حنو قيمة العالمةاملطلب الثالث:

 ويرجع التسويقرجال  انتباه شد الذي التسويقيةاملتغريات  أكثر من يعترب االجتاه سلوك املستهلك إطار يف
 وال التجارية،العالمات  من املتاحة البدائل وحتديد الشرائي، القرار يفالكبري الذي تلعبه االجتاهات  الدور اىل ذلك

 للمستهلك، ملحوظة سلوكياتوإمنا ميكن استنتاجه من خالل أقوال و  مباشرة بصورةميكن مالحظة االجتاهات 
 عالمة جتارية أو غريها. أو منتجا أو موقفا أو حداثيواجه  عندما
 مفهوم اجتاهات املستهلك حنو قيمة العالمة التجارية: .1

 تكشف فيما أو تعكس واليت األفراد لدى الداخلية املشاعر عن تعبري :"أهنا على االجتاهات ميكن تعريف
خدمة ماحنو اسم  أو سلعة من عالمة جتارية أو صنف (حنو شيء معني سليب أو ميول اجيايب لديهمن كا  إذا

 االجتاهات أصحاب أو موضوع االهتمام األفراد لدى جتزئة(. وألن االجتاهات ميول نفسية اتجر أو بقاله حمل،أو
 السلوكية أو من خالل حتليل وتفسري أمناطهم مما يقوله هؤالء األفراد استنتاجها ليتم مباشرة، بصورة ال تالحظ

 .1واالستهالكية الشرائية
 كموضوع  التجارية العالمة على وابإلسقاط االجتاهات، خبصوص سبق فيما سردها مت اليتللتعاريف  وفًقا
 التجارية للعالمة الكلي التقييم ذلك هي التجارية العالمة حنو االجتاهات أن إىل خنلص أن ميكن لالجتاهات،

من وجهة نظر املستهلك   إجيايب بشكل ارتباطها وشّدةمبميزاهتا  املتعلقة اخلاّصة االعتبارات من جمموعة على القائم
 فئة جتاه ومتعلم اثبت بشكل للتصرف دائم استعداد" على أهنا  Englishو Englishكما عرفها كل من 

 .2التجارية العالمة احلالة هذه يف متثل واليت"األشياء من معينة
  :3هي التجارية ةالذكر ميكن القول أ، االجتاهات حنو العالم السابقة التعاريف خالل من
 ؛التجارية حول العالمات املعلومات من جمموعة تراكم نتيجة املستهلك لدى تتكون داخلية مشاعر -
 ؛التجارية حنو العالمة سلبية أو تكون االجتاهات اجيابية قد -
 .دون غريها من العالمات املنافس؛ التجاريةالعالمة  شراء قرار ترتجم االجتاهات اىل سلوك عند اختاذ -
 على التسويقية السياسات من جمموعة تطبيقالتجارية من خالل  ميكن تغيري اجتاهات املستهلك حنو العالمة-

 ؛هلاي التسويق املزيج
 .آخر إىل مستهلك من التجارية حنو العالمة املستهلك تتغري اجتاهات-

                                                             
 .222، ص2004للنشر والتوزيع،عمان،األردن،،الطبعة الرابعة، دار وائل سلوك املستهلك"عبيدات حممد إبراهيم،"-1
 .191، ص 2003،اجلزء الثاين،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،عوامل التأثري النفسية" :سلوك املستهلكعنايب بن عيسى،"-2
روحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، ، أط"دراسة أتثري اسرتاتيجيات توسيع العالمة التجارية على اجتاهات املستهلك اجلزائري حنوها"حورية قارطي، -3

لشلف، قسم علوم التسيري، ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، ا
 . 79، ص2017اجلزائر، 
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 خصائص االجتاهات حنو العالمة التجارية   .2
 :يلي فيمانذكرها  واليت اخلصائص مناالجتاهات مبجموعة  تتمتع

 التعلم عن ميول االجتاهات هي 
 التسويقية،ويتعلم وأنشطتها التجاريةحتت أتثري خرباته ومالحظاته و  استجابةوالتعلم هو سلوك الفرد حنو 

واملعلومات اليت  ،األقرابء والزمالءو  األصدقاء أو األسرة سواء اآلخرين مع والتفاعلاملستهلك من خالل خرباته 
 1.التجاريةهلذه العالمة  والباعة التجار ،وكذاانتاإلعال وخاصة التجارية مةللعالحيصل عليها من خالل الرتويج 

 

 االجتاهات تكون عن شيء حمدد 
و قد يكون هذا الشيء عاما مثل )احلمية أو الرجيم( و قد يكون هذا الشيء خاصا مثل االجتاه حنو سلعة 
بعينها، وجيب أن يكون الشيء حمدد متاما هبذه العالمة وما مييزها ، أما ابلنسبة لالجتاه حنو العالمة التجارية 

 .2ن حمددا هبذه العالمة وما مييزها عن غريها من العالمات املنافسةفيكو 
 االجتاهات هلا اجتاه وهلا قوة 

احدمها دائما، االجتاه بني طرفني متقابلني ويقع ،حمايدة نتكو  ما غالبا االجتاهاتو  فإما أن تكون اجيابية أو سلبية
 الشخصحب  فقد قوة اهل التجارية،كما حيال العالمةمها التأييد املطلق واملعارضة املطلقة  سالب واآلخر موجب

 .بشدة أو يكرهه يكرهه وقد بشدة وقد حيبه شيئا
 االجتاهات تتصف ابلثبات والتعميم 
 منن أ حيثجتاه اال صفات إحدى وه ،والتعميمريهاتغي يصعبه فإن مدهتا وطالت تكونت أهناملا وطا

يعين  وال ابية،جيإ نظرة ككل  تجرامل إىل ينظر قده فإنتاجر،امل إحدى مناألصناف  بعض شراءحيب ب
 الضروري ومن أن إذ ستهلك،امل جانب من اؤهشرا ذاه يؤكدأن  اريةجت مةعال عنوجود اجتاه اجيايب 

 .الدفع على القدرة مثل أخرى عوامل توافر
 يركز االجتاه على املعتقدات 

 حدد وقد مرجعية، نقاطأساسا حول  تنظم عتقداتامل من اجملموعة ذههو  الفرد، عتقداتمل تنظيم عن يعرب فهو
 إىل: تؤدىن أ ابعتباراالجتاهات  لعمليةن أركا أربعة كاتزدانيال  

 ماتوالعال السلع تشكيلة من التسويقرجال  يقدمها اليت ؤثراتامل مع :التأقلم من املستهلك اتهاالجتا متكن-أ
 ني حنوستهلكامل من معينة فئة جذب إىل يؤدي السعر ارتفاع وأحياان األنواع وتعدد التجارية،

 .معينة التجارية مةالعال
                                                             

 .193عنايب بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص -1
الطبعة الثانية والعشرون، تنوير للرتمجة والنشر والتوزيع،مصر، ("،21الفعال)كيف تواجه حتدايت القرن ،" التسويق طلعت اسعد عبد احلميد-2

 .117، ص2015
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 من أقلن يكو  قده أبنه وإحساس توتره من لتقليل :هحاجات إشباع إىل مييل املستهلك أن إىل االجتاه يؤدي-ب
 ماتالعالتفوق  اليت بيعةامل غرايتامل منا هل التجارية مةالعالن أب االنطباعخيلق   التسويق رجلن فإ لذا ،ريهغ

 .اآلخرين عن التميز للمستهلك تضمن واليتالسوق  يف األخرى
متيزها  على نتجاتامل بعض ضغطن فإ وابلتايل :أنفسهم عن وصورهتم األفراد قيم اتهاالجتا تعكس – ت

 وكذا ومعتقداتوسلوك   قيما حتمله من مب ،املستهلكة هلا ابلطبقات التجارية ماتوالعال السلع ترتبطن أحيتاج 
 .احلياة أسلوب

 من تاحةامل التجارية ماتالعال اقتناءحول  :التفكري تنظيم على املستهلكني اتهاالجتا تساعد – ث
 حنو طلوبةاملختلق االجتاهات االجيابية  اليتالرتوجيية  غرايتواملللعناصر، العقلي واالقتناعخالل التعرف 

 .التجارية ماتالعال تلك
 العالمة التجارية:مصادر اجتاهات املستهلك حنو  .3

 نيةهالذ الصورة رسم يف مهتسا ألهنا التجاريةعالماهتم  عناملستهلكني  يكوهنا اليتاملسوقون ابالجتاهات  يهتم
وهذا ،السوق يف توسيعها مت ما إذا وخاصةاملستهلكني هلذه العالمة  مدركاتكما حيدد من خالهلم هبا، اخلاصة

، التجاريةهلؤالء املستهلكني وابلتايل التأثري يف االسرتاتيجيات املتبعة لتوسيع عالمتها  الشرائيعلى السلوك  يؤثر
 علىيكون  عندئذ الشراء، عنم اإلحجا أو االمتناعىل إ أدت بصورة اخلاطئةاالجتاهات  بعض تكوين مت فإذا

وابلتايل ميكن القول ، 1االجتاهات تلك تصحيح شأهنا منيكون  تسويقية حلملة ابلتخطيطم القيا لشركةاو املسوقني 
 أن لالجتاهات مصادر تتمثل فيما يلي:

 الثقافة 
 كأسس  جيلإىل  جيل من تنتقل واليت اجملتمع يفاملتولدة  واحلقائق الرموز من معقدةهي جمموعة  الثقافة

 .2ValuesوالقيمAttitudesكاالجتاهات   ملموسةري غ الرموزتكون هذه  ،وقدلسلوك املستهلك ومنظمةحمددة 

مييز  خالهلا من واليتلسلوك املستهلك، األساسي احملدد وتعترباجتاهات الفرد   تكوين يف مهما دورا الثقافة تؤدي
 األصدقاء مثل رجعيةامل اجلماعات ببعض الفرد وارتباطللعالمة التجارية املتعددة  تبني جمموعة من التفضيال

 .3التجارية حنو العالمةاجتاهاته  تكوين على تؤثر الدينية واجلمعيات
 املعلومات وكيفية إدراكها ومصادرها 

حنو  للمستهلكتغيري االجتاهات القدمية  أو جديدةاجتاهات  تكوين يف تساعد اجلمهورتداول املعلومات بني 
يغري  وقد علومات،امل نقص نتيجة ماحنو عالمة جتارية  سليباجتاه  للمستهلكن يكو  وقد التجارية،العالمة 
 ما عليها يعتمد اليتأهم املصادر  التجارية،ومنالعالمة  أوملنتج احول  مهمة معلومات تقدمي بعداجتاهه 

                                                             
 .223، ص2008الدار اجلامعية،األردن،"،)مدخل معاصر (،"إدارة التسويقحممد عبد العظيم أبو النجا-1
 .119طلعت اسعد عبد احلميد، مرجع سبق ذكره،ص -2

3Philip Kotler et al," Marketing Management", 13eme Edition; Pearson éducation, France, 2012,p151. 
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 1:يليما 
 .اجلريان – العائلة – األصدقاء :شخصية مصادر-
 .اإلعالانت – الوسطاء – البيعرجال  :جتارية مصادر-
 .املستهلك محاية مجعية – اإلعالم وسائل :عامة مصادر-

 هبدف منها ناسبامل واالختيار ريهاوتفس وتنظيمها وتنقيتها استقبال املعلومات يف األساسي الدور اإلدراك ويلعب
 ، حيث ميثل الشكل التايل عملية إدراك مستهلك اخلدمة التعليمية:التجارية للعالمة شاملة صورة خلق

 املستهلك للعالمة التجارية إدراكعملية  (:18الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)بتصرف(135، ص2007، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، "سلوك املستهلك"حممود جاسم الصميدعي، ردينه عثمان يوسف، املصدر:
 التجربة الشخصية 

 التجارية،العالمة  مع الشخصيةوجتاربه  للمستهلكاملرتاكمة  اخلربات نتيجةن يكو  قداالجتاهات  تكوين
بعد  العودةه لميكن  ،الالعالمة تلك عن راضيري غن وكا مرات عدةعالمة جتارية  استعمل الذيواملستهلك 

 اقتنائها عن متناعلالأسلوبه  يتعدى بل التجاريةحنو هذه العالمة  سليبوسوف يكون له اجتاه  اثنية مرة شرائها
 .السلبيةغريه بتجربته  وإخبار

 
                                                             

 .132، ص2008دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، "مبادئ التسويق احلديث بني النظرية والتطبيق"، زكراي عزام وآخرون، -1

 املنبهات

 )املثريات(

 احلواس

 موسيقى-

 لون-

 شكل-

 شعار العالمة-

 اسم العالمة-

السمع-  

البصر-  

اللمس-  

التذوق-  

الشم-  

 استقبال-

 تنظيم-

 ترتيب-

 تصفية-

 تنقية-

 اختيار-

املعلومات حول 
 العالمة التجارية

إدراك العالمة 
 التجارية
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 وإرضائهمرتباط العالمة التجارية حبب ورضا اآلخرين املرغوب يف حبهم ا 
املرجعية  اجلماعة رضا علىال هبدف احلصول مث السيارات من معينة،املستهلك عالمة جتارية رتي يش قد

السلوك  يف مؤثرة أساسية مرجعية موعةجم أكثر األسرة أفراد ويعترب إليها، االنتماء يف يرغب اليت أو إليها ينتمي اليت
 .التجاريةوتكون اجتاهاهتم حنو العالمة  للمستهلك، الشرائي

 النماذج اليت يقتدي هبا الفرد يف حياته 
ه اجتاه سليب حنو عالمة جتارية وحياول ل مثال واألباالجتاهات  بعض يف األب تقليد يريد الولد مثال األسرة يف

 نفس يفضل قد الولداملالبس هنا  يف انيك التجارية مةالعال يفضل األبن كا  إذا مثالاالجتاه  نفسين تب الولد
 .1بوالده اقتداء التجارية مةالعال

 التجارية،كما مةالعال نفس العملمالء ز  اقتناء مثلاجتاه املستهلك  علىأن تؤثر  االجتماعية للطبقةكما ميكن 
 معينةالجتاهات املستهلك حنو عالمة جتارية  مصدرميكن أن تكون  اليتاملرجعية  اجلماعة من العائلة نعتربميكن أن 

 وتشكيلاجتاه  وينكوت الشراء قرار وتصنيع الزمن، مرور مع يتبلور شراءوألن هلا منط عليها،التعرف  لسهولة نظرا
 استهالكية. وحدة
 قياس االجتاه حنو العالمة التجارية: .4
 املكوانت توفر فقرات استخدام ينبغي األخرية هذه لقياس فإنه لالجتاهات الثالثة املكوانت إىل ابلنظر
 .أملفاهيمي ابلتعريف يعرف ما أو تعريفها احرتام مع الثالثة،

 للعالمة عام تقييم عملية عن املستخدمة الفقرات تعرب أن يتوجب إذ
 .السلوكيةعندصياغةفقرااتملقياسو التجارية،معإبرازاجلوانباملعرفيةوالشعورية

 هذه وضع يستحسن التجارية العالمة خبصوص للمستهلك املعريف املكون تبني إجاابت على احلصول يتم وحىت
 كافية  معرفة املستهلك لدى كان  إذا ما معرفة لنا يتسىن حىت املنافسة العالمات ابقي مع مقارنة جمال يف األخرية

 املنافسة، ابلعالمات مقارنة هلا تفضيله مبدى قياسها يتم لديه مشاعر تكوين يف يساهم مبا املقصودة العالمة عن
 عنه يرتتب وما الفعل يف املتمثل لالجتاهات السلوكي ابجلانب املتعلقة الفقرة صياغة األخري يف ليتم .عنها ورضاه

 .شعور من
 اختصارها ميكن االجتاهات أبن يرى من هنالك أن والشعور،ذلك املعرفة على كان  هنا الرتكيز أن مالحظة ميكن

، و منه ميكن قياس اجتاهات املستهلك حنو 2وأن املكونني اآلخرين مها وظيفتني داعمتني الشعوري املكون يف
 العالمة التجارية كما هو موضح فيما يلي:

 
 

                                                             
1 -Kotler et el, op cite, p 154. 

 .97، ص 1998،الطبعة الثالثة،مكتبة عني الشمس،مصر،املفاهيم واالسرتاتيجيات" :سلوك املستهلكمصطفى،"املنياوي عائشة -2
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 مقياس االجتاهات حنو العالمة التجارية:(6)اجلدول

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غري موافق على  الفقرات
 اإلطالق

موافق  موافق حيادي غري موافق
 بشدة

العالمة عن أفضل هذه -1
 ابقي العالمات

1 
 

2 3 4 5 

أان راض عما أحصل عليه -2
 من هذه العالمة

1 2 3 4 5 

أشعر ابلراحة عن اقتناء -3
 هذه العالمة

1 2 3 4 5 
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 خالصة الفصل

واسرتاتيجيات يف هذا الفصل أهم العناصر املرتبطة ابلعالمة التجارية من حيث ماهيتها وكيفية بنائها  تناولنا
تسيريها وتوسيعها، حيث تعددت التعاريف املتعلقة بتعريف العالمة التجارية إال انه ميكن اجلمع بينها حيث تعرف 

إن األمهية اليت احتلتها العالمة ،"على أهنا" نظام اتصال يعمل على متييز املنتجات املتنافسة شكال ومضموان
دراسة كثري من رجال التسويق فتعددت وتنوعت التعاريف املتعلقة هبا  التجارية ابلنسبة للمستهلك جعلتها موضوع

لكن يبقى جوهر مفهومها يف أهنا عبارة عن وحدة معقدة تتمثل يف رموز أو مؤشرات مميزة أو كمصدر للقيمة، 
لتمييز بني حبيث تعترب العالمة التجارية أداة ذات أمهية ابرزة ابلنسبة للمستهلك واملؤسسة فهي عبارة عن وسيلة ل

 املنتجات وسط الكم اهلائل هلذه األخري. 

وابلنسبة إلدارة العالمة التجارية فقد طورت املؤسسات العديد من االسرتاتيجيات املتعلقة بذلك حيث 
 منها انبثقت اليت التجارية العالمات إدارة إىل ظهرت مصطلحات خمتلفة تعكس هذه االسرتاتيجيات   ، إضافة

 الدولية. األسواق يف التجارية العالمة وتنميط كتكثيف  مفاهيم

 خالل من قوية التجارية تكون عالماهتا وتوسيع إىل بناء تسعى أصبحت املؤسسة هاتنافسيت من الرفع ولغرض
 واإلعداد التحضري مبراحل متر املؤسسات أن معظم التجارية العالمة بناء يف جند حيث املبنية بعناية االسرتاتيجيات

 .التسجيل مرحلة ،مث واالختيار
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 الفصل الثالث

دراسة ميدانية للهاتف النقال 
 بوالية البويرة
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 :متهيد

أدت التطورات املذهلة واملتسارعة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة، وسرعة تبادل 
االفرتاضية إىل ضرورة ابتكار منتجات تتماشى مع هذه التطورات، ومن بني هذه االبتكارات البياانت عرب الشبكة 

أجهزة اهلواتف النقالة الذكية اليت كانت ذات قيمة مضافة ألنظمة االتصاالت حيث مت تزويدها بذاكرة أكرب، 
ريض ذات األداء وقدرة معاجلة أسرع، وواجهات أسهل استخداما تعتمد على اللمس، وخدمات النطاق الع

األفضل مع التكلفة املعقولة، كل هذه املميزات واخلصائص من أجل خلق قيمة جديدة إلشباع رغبات املستهلك 
 الذي يعترب ضمن التوجه التسويقي احلديث حمور العملية اإلبتكارية.

اجلهاز لديه من جمرد ويعترب املستهلك اجلزائري من أهم مستهلكي اهلواتف النقالة الذكية، حيث حتول هذا 
وسيلة كمالية إىل وسيلة ضرورية وهامة ال ميكن االستغناء عنها يف حياته اليومية، حبيث أصبح كل فرد من أفراد 
األسرة ميتلك على األقل هاتفا ذكيا أو أكثر، وملعرفة أهم األسباب والعوامل اليت جتعل املستهلك اجلزائري يتبىن 

يدة مت القيام بدراسة ميدانية لعينة من املستهلكني النهائيني املتبنني هلذه اهلواتف الذكية، اهلواتف النقالة الذكية اجلد
 وهذا ما سنحاول مناقشته يف اجلانب التطبيقي.

وذلك بعد االنتهاء من اجلانب النظري، وحتليل بعض جوانب املوضوع من منظور نظري مبتغرياته املستقلة 
املتغريات، وسنحاول ختصيص هذا اجلزء للتحليل التطبيقي من خالل التطرق إىل  والتابعة والعناصر احمليطة هبذه

اجلانب النظري للدراسة امليدانية، بتحديد جمتمع الدراسة واإلشكالية الرئيسية وما يتفرع عنها من تساؤالت      
د نوع وحجم العينة فرعية، والفرضيات اليت سنحاول اختبارها للوصول إىل إجاابت عن هذه التساؤالت، وحتدي

اليت ستوجه إليها أداة الدراسة املختارة، مع توضيح أساليب الدراسة اإلحصائية املستعملة يف حتليل البياانت اليت مت 
 احلصول عليها إىل غاية الوصول إىل نتائج هذه الدراسة.

 انطالقا مما سبق سنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل املباحث التالية:

 دوليا ووطنيا: واقع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا اهلاتف النقال املبحث األول

 دراسة امليدانيةاملقرتحة للهجية املبحث الثاين: من

 املبحث الثالث:التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة

 : عرض نتائج الدراسة وحتليلهارابعاملبحث ال
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 دوليا ووطنيا النقالوتكنولوجيا اهلاتف االتصاالت املبحث األول: واقع قطاع 

املعلومات تكنولوجيا كبريا وسريعا على مستوى وسائل و   من القرن املاضي تطورا األخريةشهدت العشرية 
يعترب ظهور اهلاتف النقال مبثابة ثورة تكنولوجية و االتصال سواء فيما يتعلق جبودة خدمات، أو بتوسع استعماهلا. و 

املؤسسات تسارع لدخول هذا اجملال، فكانت النتيجة الذي جعل الدول و األمر . األفرادت بني اليف جمال االتصا
وكانت اجلزائر من بني هذه  ،منافسة شديدة أدت إىل تطور سريع ومدهش يف سوق اهلاتف النقال والتكنولوجيا

، العاملية مؤسسة اتصاالت اجلزائر ملسايرة التطورات وإنشاءوفتح سوق االتصاالت  إبصالحقامت  إذالبلدان 
، وما حلقه من تشريعات 2000-03حيث عرف قطاع اهلاتف النقال ابجلزائر تطورا ابرزا منذ صدور القانون 

إىل الوضع التنافسي وجعلته من القطاعات اإلسرتاتيجية احليوية يف الساحة  االحتكاريبه من الوضع  انتقلت
 .الوطنية والدولية االقتصادية

العناصر، بدءا ابلتطور التارخيي لألجيال اليت مرت هبا االتصاالت سنحاول يف هذا املبحث التطرق لبعض 
الالسلكية عرب األزمنة املختلفة وصوال إىل اجليل اخلامس، وبعدها نتطرق إىل اهلاتف النقال الذكي وواقع التسويق 

طور قطاع ت احمللي له يف ظل تنامي دور سلطة ضبط الربيد واملوصالت يف ذلك، ويف األخري سيتم التطرق إىل
 .االتصاالت وتكنولوجيا اهلاتف النقال دوليا ووطنيا

 اهلواتف الذكية وتطورها حملة عناملطلب األول: 

مذهل  واليت عرفت تطور الالسلكية احلديثة نسبيا االتصاالتوسائل يعترب اهلاتف النقال أحد أجهزة و 
وخالل نشأته وصوال  حيث شهد منذ ظهوره، جهود الباحثني القائمني على تطويرهبفضل التكنولوجيا احلديثة و 
 الكالسيكي للهاتف الذي يؤدي حتوله من املفهومبل و ، تطورهأدت إىل حتسنه و  إىل أايمنا هذه قفزات نوعية

خلدمات اأخرى توفري الشبكات الداعمة له و  ومن جهة، وظيفة االتصال الصويت فقط إىل جهاز متعدد الوظائف
، وصل عددها ابملاليري وأسهم يف إقباهلم عليه بشغف اجلماهري به رغبةو  إعجاب الذي أاثر األمراملدجمة به، 

 منتشرة عرب العامل مبختلف العالمات والتكنولوجيا.
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 التطور التارخيي لتكنولوجيا اهلاتف النقال.  .1

 130من فكرة عمل الراديو قبل  (Mobile Phoneلقد جاءت فكرة اهلاتف النقال )
 من طرف  هاتف أول إخرتاع كانحيث   اهلاتف ظهور مبناسبة فارقة عالمة مبثابة1876مارس10يعتربعاما،و 

(Alexande rGraham Bell) اسم حيمل الذي اجلهاز إصدار مت 1967  عام يف؛ و "Carry Phone "كان  والذي 
 احملمول اهلاتف إطالق متغ، و ك4.5ه كان وزن ألن للتحرك للغاية مرهًقا كان  اجلهاز هذا أن إال جوال، أول يعترب
 كان  أنه من الرغم على،Martin Cooper اخرتعه والذيMotorola Dyna Tacاسم  حتت 1973ريلفأ3 يف رمسيا

 من إحكاما أكثر وأصبح ابستمرار احملمول اهلاتف تطور احلني ذلك منذو  غ،ك1 من أكثر بوزن جًدا ضخما
 النصية الرسائلاقتصار عمله على  من بدال وظيفية وأكثر متكاملة زايدة خالل من مضى وقت أي يف أسالفه

 1.فقط واالتصال

خبصائص األخرى حمطات جوهرية، متيزت كل مرحلة عن ف النقال خالل تطوره عدة مراحل و عرف اهلاتو 
هذا التطور مل حيدث بني ليلة .فرأى املختصون أن يفرقوا بينها عرب تصنيفها تقنيا ألجيال متالحقة ،خمتلفة وتقنيات

وضخاها، وإمنا مر ابلعديد من املراحل واألجيال، حيث أن كل مرحلة من هذه املراحل أضافت إىل سابقتها 
 الكثري حىت وصل إىل ما هو عليه اآلن.

 ويف ما يلي سنتطرق إىل التطور التارخيي لألجيال اليت مر هبا اهلاتف النقال.

 (G1)اجليل األول من اهلاتف النقال .1.1
 أوائل ويف ،1982 عام يف تقدميها مت حيث استخدامها مت اليت احملمولة اهلواتف أول اهلواتف هذه كانت

 احملمول اهلاتف نظام تسمى تقنية على تعتمد وكانت الصوت خلدمات استخدامها مت1990  عام
 بتقسيم املتعدد النفاذ الرتدد يف ويستخدم الرتدد يشكّ لAMPS نظام كان.  (AMPS)املتقدم

 األساسية ميزاته( و MHz 894- 824)قدره تردد ونطاق كيلوهرتز30 قدرها قناة بسعة(FDMA)القسمة
 جودة ،تناظرية إشارة استخدم ،واحد بلد يف الصوتية املكاملات إبجراء يسمح ،الثانية يف كيلوبت2.4سرعة2:هي

                                                             
1-Ha Ngoc Anh, "smart phoneindustry: the new era of competition and strategy", Bachelor’s Thesis, 

CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Bachelor degree of Business Management, 2016, p 03. 

2-Mme Lopa J. Vora,"EVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE DE PRODUCTION MOBILE: 1G À5G ET 
EXAMEN DE LA TECHNOLOGIE SANS FIL À VENIR 5G",Revue internationale des tendances modernes 
en ingénierie et en recherche, vol 02, N°: 10 , octobre 2015, p 281. 
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 أمان، ضعيفة نقل موثوقية ،حمدودة سعة، كبري  هاتف حجم، منخفض بطارية عمر ،منخفضة صوت
 .جًدا منخفضة طيفية كفاءة،ضعيف

أدى إىل حوايل  مما%50إىل30لكن رغم بساطة هذه الشبكات، إال أهنا أدت إىل منو سوق النقال بنسبة
 1990.1سنةهناية  مليون مشرتك20

 (G2)اجليل الثاين من اهلاتف النقال 2.1
 وتطلع املستخدمني إىل خدماتإن تطور التكنولوجيا الرقمية من جهة واستنفاذ قدرات الشبكات التماثلية 

 على الثاين اجليل إىل(G2) يشري، و جهة أخرى أدى إىل ظهور اجليل الثاين من شبكات النقال أكثر من
 ويستخدم الثمانينات، أواخر يف الذي ظهرGSM((Communications Global System for Mobileأساس

 وقدمت الرقمية اإلشارات على رئيسي بشكل التكنولوجيا هذه ركزتحيث  ،الصوت لنقل رقمية إشارات
 الرتددي النطاق عرض ماستخداو  ،(الثانية يف ابلكيلوابيت) منخفضة بسرعة والصورة النص رسائل لنقل خدمات

 ويوفر الدارات وتبديل الرزم حتويل جماليف G2.5 نظام ماستخدمت اG2 إىل ابإلضافة.كيلوهرتز200إىل30من
 قسمو  GPRS(العامة الراديو حزمة خدمة:)املثال سبيل علىو  ،الثانية يف كيلوبت144 إىل يصل ما لتقييم بياانت

 2:يلي كما  هيG2.5وG2ل الرئيسية امليزاتو ، (CDMA)املتعدد الوصول رمز

 :G2مميزات 

 ؛الثانية يف كيلوبت  64 إىل تصل البياانت سرعة -
 ؛الرقمية اإلشارات استخدام -
 ؛(MMS)املتعددة الوسائط ورسائل الصور ورسائل النصية الرسائل مثل اخلدمات متكني -
 ؛وقدرة جودة أفضل يقدم -
 ؛الفيديو أشرطة مثل املعقدة البياانت مع التعامل على قادر غري -
 ؛النقالة للهواتف السليم للعمل ضرورية قوية رقمية إشارات -
 .ضعيفة الرقمية اإلشارات فستكون حمددة، منطقة أي يف للشبكة تغطية هناك تكن مل إذا -
 :2.5Gمميزات  
 .G3وG2بني متقدمة تقنيات تطوير إىل أدى مما أفضل، خدمات لتوفري ابستمرارGSM تقنية حتسني مت -
 ؛هاتفية مكاملات يوفر -

                                                             
1-Tony Wakefield et al, "Introduction To Mobile Communication: technology, services, markets", New 
York, Auerbach Publications, 2007, p04. 
2-Mme Lopa J. Vora, op cit, p 282. 
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 ؛اإللكرتوين الربيد استقبال/  إرسال -
 ؛MP3حتميل، الويب تصفح -
 .الثانية يف كيلوابيت  144-64: السرعة -

مازالت تستخدم تقنية اجليل الثاين حلد اآلن، حىت مع إطالق تقنية اجليل وميكن اإلشارة إىل أن اجلزائر 
 الثالث والرابع مؤخرا.

 (3G)اجليل الثالث من اهلاتف النقال 3.1
 ، يفيتطوير نظام عاملي موحد إمكانيةابجتاه دراسة  دفع جناح شبكات اجليل الثاين لالتصاالت اخللوية

لتشمل خدمات  تقتصر على خدمات االتصال اهلاتفي التقليدية، بل تتعداهاتطبيقات ال  الالزمة لتوفري ابلشروط
 .حتاكي تلك اليت تتيحها شبكة االنرتنيت

ضمن  الثانية األلفيةبداية و  التسعينياتاية بدهذه الدراسات (ITU)فعال تبىن االحتاد الدويل لالتصاالت و 
IMT-2000 (International Mobil Télécommunications )خصيصا لذلك وأطلق عليه اسم أنشئمشروع 

كان هدف هذا ،  khz/s 2000عليه الرتددي الذي جرى التوافق نطاقداللة على ال2000حيث حيمل الرقم 
من خدمات االتصاالت  (اجليل الثالث)جديد  املشروع حتقيق انتقال نوعي يف التقنيات املستخدمة حنو جيل

أسس من جناح هذه اجلهود يف وضع مقرتحات ملعايري و  ابلرغمو  يف العاملاخللوية يتبناه كل مشغلي الشبكات 
السبب يف ذلك إىل أن االستبدال  هذه املعايري عامليا، ويرجعهنا فشلت يف توحيد ، إال أكذا نظام  مناسبة له

 ؤسساتن حتملها غالب املكان سيتطلب استثمارات ضخمة تعجز ع  الثاين لكامل واجلذري لشبكات اجليلا
التوافق على اعتماد أكثر من تقنية داعمة خلدمات اجليل الثالث على أن يكون  ، لذا جرىاملالكة واملشغلة
 للجيل الرئيسية واملميزات1، حبيث ميكن للمشغلني استثمار الشبكات القائمة ألقصى حد ممكن.االنتقال تدرجييا

 2:هي الثالث

 ؛الثانية يف ميجابت2سرعة -
 ؛الفيديو وملفات والصوت الويب تطبيقات لدعم البياانت نقل ومعدالت الرتددي النطاق عرض زايدة -
 أسرع؛ اتصال يوفر -
 الكبرية؛ اإللكرتوين الربيد رسائل إرسال،استقبال -

                                                             
 .22، ص 2013، مكتبة األسد، اجلمهورية العربية السورية،"-ومبادئأسس  –، "نظم االتصاالت اخللويةهشام عرودكي-1

2-Mme Lopa J. Vora, op cit, p 283. 
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 ؛D3الفيديو،األلعاب عقد املؤمترات عرب األمن، من مزيد اإلنرتنت، شبكة على عالية سرعة -
 ؛العريض النطاق وقدرات عالية قدرة -
 ؛اهلاتفية املكاملات،النقالة اهلواتف، التلفزيون بث -
 ؛G3 الثالث للجيل التحتية البنية لبناء كتحد  هنا كان،لثالثاجليل  ترخيص خلدمات عالية رسوم -
 .الثمن ابهظة اجلوالة لهواتفل العايل الرتددي النطاق متطلبات -

 (G4)اجليل الرابع من اهلاتف النقال 4.1
G4عن واالتصال العالية ابلسرعة التكنولوجيا هذه ترتبط ،واخللوية الالسلكية التقنيات يف التالية اخلطوة هو 

 التنقل أثناء للمستخدمني الثانية يف (100Mbps) تبلغ سرعات الرابع اجليل يوفرو  ،العامل أحناء مجيع يف بعد
 النفاذ اتصاالت ألنظمة اإلنرتنت لربوتوكول كامل  تكامل وهو ،الثابتني للمستخدمني الثانية يف (Gbps1و)

 التشغيل مكانيةإ) Wimax يف الرابع اجليل يف املتنافسة الرئيسية املقاييس املتعددة،وتتمثل النطاق عريض الالسلكي
 احلادي القرن يف إدخاهلا مت اليتGSMLTE((Long Term Evolutionوتقنية( الدقيقة للموجات العاملي املتداخل
 1.سلكية حتتية بنية يتطلب ال ألنه النطاق عريض الالسلكي الوصول اسمWiMAX على يطلق والعشرين،كما

 2هي:(G4)الرابع  للجيل الرئيسية واملميزات

 ؛الثانية يف تيجيجااب 1 إىل الثانية يف ميجاابيت 10 سرعة توفري على قادر -
 ؛اجلودة عايل فيديو تدفق -
 ؛ووامياكس وايفاي من مزيج -
 ؛مكان أي يفو  املستخدم الحتياجات وفقا وقت أي يف اخلدمة من نوع أي توفريو  عايل أمان -
 ؛tbiلكل منخفضة تكلفةو  املوسعة املتعددة الوسائط خدمات -
 .معقدة أجهزة تتطلب ،كما أهناتنفيذها الصعب من،و أكثر البطارية تستخدم -
 (G5)اجليل اخلامس للهاتف النقال 5.1

  نهأ أي World-Wireless World Wide Web() (WWWW))بشكلرئيسيعلىG5برانمج يركز سوف
 كبري  بشكل متوافقة أهنا هيG 5ل الرئيسية املالمحو  ،حدود أي بدون كامل  السلكي اتصال

 ومشاهدة املتعددة الوسائط سجالت ،عالية وسعة عالية سرعةو ( (WWWWWorld Wide Web sans filمع

                                                             
1-Ashok Kumar, Shant Kaushik, "Technologies de communication mobile: 1G à 4G", IPASJ Journal 
international d'informatique (IIJCS), Volume 5, numéro 6, juin 2017, p 63. 
2-Mme Lopa J. Vora, op cit, p 284. 
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 ،اتصال وسرعة كبرية  هاتف ذاكرة ،السابق اجليل من أسرع بياانت نقل،(HD Clarity)بوضوح التلفزيونية الربامج
 1.فيديو/  صوت وضوح

اجليل اخلامس لالتصال الالسلكي حتقيق ثالثة متطلبات أساسية وهي سرعة نقل املعلومات  ومن حتدايت
 املطالب يعتمد على نوعية التطبيقحتقيق هذه ؛وتقليل زمن التأخري وأخريا ختفيض الطاقة املستهلكة والتكلفة

هذه البياانت مثل  فهناك تطبيقات تتطلب سرعة نقل بياانت مرتفعة جداً ولكنها ال تتأثر بتأخري نقل ،املستهدف
تتطلب سرعة نقل معلومات عالية ولكنها  تطبيقات ال حتميل مقاطع الفيديو املسجلة عرب الشبكة. بينما هناك

والتحادث املباشر  التحكم عن بعد أتخري يف عملية النقل، مثل تطبيقات السالمة وتطبيقات ألي حساسة جدا
 .عرب الشبكة

اخلامس من االتصاالت الالسلكية ذات  من التقنيات املقرتحة أو اليت سيتم اقرتاحها للجيل يالغرض الرئيس
حيث  ملكوانت ومصادر هذه املنظومة من األمثلمنظومة االتصال مع االستخدام  عةاملتنوعة زايدة س اهليكلية

 2.وتوقعاهتم املستخدمني اتباملتاح والطاقة املستهلكة وحتقيق متطلاجملال الرتددي 

 والشكل التايل يوضح تطور االتصاالت الالسلكية عرب خمتلف أجيال اهلاتف النقال.

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1-Mme Lopa J. Vora,Ibid, p 284. 

مسقط  جملة املدار لالتصاالت وتقنية املعلومات وتطبيقاهتما،"، كيف ستكون تقنيات اجليل اخلامس من االتصاالت احملمولة"انصر الرتهوين،  -2
 .04، ص 2015، أفريل 5اإلصدار 10اجمللد )عمان(،
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 (: تطور أنظمة االتصاالت املتنقلة19الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .157أمينة طريف، مرجع سبق ذكره، ص املصدر: 

فكل  أعاله يوضح التطور الكبري والواسع يف تقنيات اهلاتف النقال والتداخل الكبري بني األجيال،الشكل 
جيل جديد يكون نتيجة للجيل الذي سبقه، حيث أن كل جيل حياول إدخال تقنيات جديدة، وتوفري حلول 

يز هبواتف ثقيلة الوزن وحجم  للجيل السابق، فاجليل األول الذي أاتح االتصال ابستخدام اهلاتف أثناء التنقل )مت
كبري وضعف جودة الصوت إضافة إىل حمدودية القدرة على معاجلة البياانت(، أفسح اجملال أمام اجليل الثاين الذي 
حسن من جودة الصوت وأدخل التقنية الرقمية اليت وفرت املزيد من اخلدمات، كإرسال الرسائل النصية القصرية، 

االتصال ابالنرتنت لكن بشكل حمدود، ليأيت بعده اجليل الثالث الذي عمل على  تنزيل النغمات، والقدرة على
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حتسني جودة االتصاالت، والقدرة على نقل املكاملات الصوتية وغري الصوتية، والولوج إىل االنرتنت وحتميل 
د على السرعة الفائقة يف الرسائل اإللكرتونية، أما اجليل الرابع فيعترب نظاما متكامال لألنظمة السابقة الذكر، يعتم

االتصال مع مستوايت أمان عالية، يف أي وقت ومكان وبتكلفة معقولة، ويف حني ستتيح تقنية اجليل اخلامس 
 .2020إمكانية إجناز املهام بفاعلية أكرب، ومن املتوقع طرح شبكات اجليل اخلامس جتاراي للمستخدمني آفاق 

 مميزاهتااهلواتف النقالة الذكية، تعريفها وأهم  .2

الوسيط املفضل لدى الناس يف معظم أحناء العامل للحصول على املعلومات  نقالةاهلواتف ال أصبحتلقد 
 اخلدمات اهلاتفية كاالتصال إىل وإضافتها،ابإلضافةحيث متكنك من تصفح االنرتنت والربيد واستعمال التطبيقات 

التكنولوجية أتثريا على العالقات اإلنسانية والتفاعالت  وسائل االتصال من أكثرتعترب إذ إهنا ، والرسائل القصرية
 صبحت الوسيلة األساس لالتصال ابالنرتنت.أهنا أ، كما أو غري مباشر بني البشر على حنو مباشر

 تعريف اهلاتف النقال الذكي 1.2
الوظائف اجلديدة ، و أاتحت اهلواتف الذكية وظائف جديدة مل تكن متاحة من قبل يف اهلواتف العادية

الفيديو،  أفالمللهواتف الذكية كانت متاحة فقط على أجهزة الكمبيوتر واحلاسبات احملمولة، مثل: مشاهدة 
، تشغيل األلعاب، معرفة اإللكرتوينيف نفس الوقت، حترير الصور، إرسال واستقبال الربيد  تشغيل أكثر من تطبيق

الوظائف اجلديدة ه مثل: فيسبوك وتويرت، ومع كل هذ الجتماعيااخلرائط وشبكات التواصل  حالة الطقس، خدمة
 .وجهت اجلواالت الذكية ضربة قوية تزيح هبا األجهزة التقليدية

، وميكن اإلشارة على أنه "ذكيهاتف لقب " اهلاتف النقالعلينا أن نتعرف مىت نطلق على  لذلك وجب
إال أن ، هواتف النقالةاملصنعة لل ؤسساتاملمن قبل  (Smartphone)موحد للهاتف الذكي تعريف ال يوجد

 :ةالتشغيل التالي الذي يعمل على أحد أنظمة نقالال:"تلك الفئة من اهلواتف أنه،التعريف األكثر تداوال مفاده

Blackberry RIM, Symbian OS,Samsung,Palm Web OS,Google Android,Microsoft Windows 
Mobile, Apple i Phone.1 

 أن من الرغم على اللمس، سهلة تكون ما عادة أيضا أبهنا: "تلك اهلواتف اليت الذكية اهلواتفوعرفت 
 االتصال إىل ابإلضافة ؛(املثال سبيل علىBlackBerry مناذج بعض) مفاتيح لوحة تقدم تزال ال املوديالت بعض

 إىل الوصول: التطبيقات خالل من األخرى األشياء من ابلعديد القيام الذكية للهواتف ميكنو  الرسائل، وإرسال
                                                             

 .160أمينة طريف، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 ومقاطع الصور التقاط ،األفالم ومشاهدة املوسيقى إىل االستماع ،اإللكرتوين الربيد رسائل وإرسال قراءة ،اإلنرتنت
 1".الفيديو

وتعد أنظمة التشغيل السابقة الذكر يف التعريف أعاله اتبعة ألهم الشركات املزودة ألنظمة تشغيل اهلواتف 
 وميكن شرح كل نظام كما يلي:الذكية، 

- Symbian OS: م من خالل عقد شراكة بني شركات1998ظهرت هذه املؤسسة سنةnokia, ericson, 

psion, motorola ،2وفق اتفاقيات حمددة، من أجل تطوير أنظمة لألجهزة النقالة تكون متاحة للمصنعني 
،  SMSمليون جهاز وتوفر خدمات  45إىل  2004سنة Symbianووصل عدد األجهزة املصنعة من قبل 

MMS 3القائمة على معايريGPP ،3خدمات املساعدة وجدول البياانت. ،كما متنح خدمات املذكرة 
- Palm Web OS : م وطورت من طرف 1992أتسست سنةpalm وinc  وأطلق أول منتج هلذه الشركة

واستمرت الشركة يف تطوير خدماهتا حيث كانت تدعم الشاشات  pilots،4منتصف التسعينيات حيمل اسم 
تنتج األجهزة (palm one)م، إىل فرعني 2003امللونة وخدمات االتصال. وانقسمت هذه املؤسسة سنة 

 palme os.5مسؤولة عن  palme sourceو hardwareاملادية
- Microsoft Windows Mobile: هو نظام متلكه شركةMicrosoft يعد أحد أقدم أنظمة تشغيل اهلواتف ،

سوق اهلواتف املتقدمة واملساعدات، ولكن حصة هذا النظام بدأت يف الرتاجع الذكية، وكان مسيطرا على 
مزااي جديدة، فأاتح  أضافحيث Windows Mobileالتصميم املطورMicrosoftوهلذا السبب أطلقت 

 6شرطة الفيديو املنزلية، املوسيقى، الصور.إمكانية مشاهدة الربامج التلفزيونية املسجلة، أ
- Google Android:هو نظام تشغيل ظهر من خالل حتالف شركةGoogleوOpen HandsetAlliance ،

وهو نظام مفتوح املصدر وجماين، حيث أن الشركات ، 2005بتطويره وشراءه يفGoogleويف ما بعد قامت
 ، كما مينح للمطورينالقوية واملتقدمة منتشر يف األجهزةاملصنعة حتصل على النظام بشكل جماين، مما جعله 

 بدأت بعض الشركات بتعديل النظام متناهية يف التعديل والتطوير، هلذا السبب سهولة عالية ومرونة ال
 7ألغراض أخرى غري اهلواتف النقالة. واستخدامه

 
                                                             
1-https://www.pmtic.net/sites/.../pmtic_env_num_systexpl_mobile_smartphones.pdf, Voir le lien à: 15-02-2019. 

2-Pei Zheng, Lionel Ni, "Smart Phone And Next Generation Mobile Computing", San Francisco,Elsevier, 
2006, p34. 
3- Tony Wakefield et al, op-cit, p 389. 
4-Ibid, p 391. 
5-Pei Zheng, Lionel Ni, op cit, p 34. 

 .160أمينة طريف، مرجع سبق ذكره، ص - 6
 .161 املرجع نفسه، ص- 7

https://www.pmtic.net/sites/.../pmtic_env_num_systexpl_mobile_smartphones.pdf
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 خصائص ومميزات اهلواتف الذكية 2.2
بعض اخلصائص بغض الّنظر عن منّصات العمل وأجهزة التشغيل، اليت  تشرتك مجيع أنواع اهلواتف الذّكّية يف

 1ختتلف حسب الّشركات املصّنعة هلا. أّما هذه اخلصائص املشرتكة فهي:

 نظام التشغيل .أ
عن جمموعة أوامر تعمل  عبارةمن أهم مميزات اجلواالت الذكية هي توافر نظام تشغيل مثبت عليها وهو  

 .املختلفةأو غريها من املكوانت  امعاً لتشغيل اهلاتف جبميع أجزائه من شاشة ومعاجل وكامري 
 املعاجل .ب

يعترب املعاجل هو عقل اجلواالت الذكية ويساعد على تشغيل اجلهاز والتطبيقات املختلفة، ويتواجد املعاجل  
شكل معاجل أحادي أو ثنائي أو رابعي النواة، وكلما زادت عدد األنوية كلما كان أفضل وأسرع. ويقاس تردد  يف

وذلك ابإلضافة إىل الذاكرة العشوائية فهي  املعاجل ب"جيجا هرتز" ويتناسب مع سرعة اجلهاز يف تنفيذ األوامر.
ة وتتناسب تناسبًا طرداًي مع عدد التطبيقات اليت حتتوي علي تطبيقات كثري  واليتمهمة جدًا يف اجلواالت الذكية 

ميكن تشغيلها يف نفس الوقت ،مبعين أخر كلما زادت الذاكرة العشوائية استطاع اهلاتف تشغيل عدة تطبيقات 
 .نفس الوقت بكفاءة عالية يفأكثر 
 الذاكرة .ج

الداخلية   مها ذاكرة اهلاتفاكرة إىل نوعنيتعترب من املكوانت األساسية يف اجلواالت الذكية، وتنقسم الذ 
اجلواالت  تف ومن العوامل املؤثرة عند شراءاهلا يفوذاكرة خارجية ، وهي عبارة عن شرحية إضافية يتم تركيبها 

الذكية هي الذاكرة الداخلية فكلما كانت أكرب كانت أفضل ألهنا تستخدم لتثبيت نظام التشغيل والتطبيقات 
 .املختلفة

 الشاشة .د
وتتميز اهلاتف من حيث كرب الشاشة ونوعها،تعترب الشاشة من املكوانت األساسية اليت تتحكم يف سعر  

 .الشاشات يف اجلواالت الذكية بدقة الوضوح وسرعة االستجابة حلركة أصابع اليد
 الشبكة ومميزات االتصال .ه

ومن أسباب  ،طريق اإلنرتنتتتميز الشبكة يف اجلواالت الذكية من إجراء اتصاالت عالية السرعة عن  
 .GPSاملعروفة ابسم املالحة كات اجليل الثالث والرابع وأنظمةهي لدعمها شبعليها ذكية  تسميةإطالق 

 

                                                             
"مهارات الطالب يف استخدام اهلواتف الذَكّية للوصول إىل مصادر املعلومات: دراسة مقارنة بني كلييت الطب واآلداب سوزان حمّمد بدر زهر، -1

 .03، ص 2016، سبتمرب 43العدد  ،Cybrarians Journalيف جامعة بريوت العربّية"، 
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 دوليا ووطنيا : تطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا اهلاتف النقاللثايناملطلب ا

لعل أهم ما مييز الثورة اليت يشهدها العامل اليوم يف جمال االتصال وتكنولوجيا املعلومات، هو السرعة الكبرية 
احملرك للتطور البشري واحلضاري العاملي، لكن أتثري هذا  الذي يعتربيف التحوالت اليت يشهدها قطاع االتصاالت 

ي احلال يف العقود القليلة املاضية، وذلك بفضل التطورات مل يكن أبدًا مبثل هذا العمق والتغيري كما ه القطاع
املذهلة اليت سجلتها البشرية يف جماالت املعرفة ونظم املعلومات والتطورات اإللكرتونية، والسيما بعد ظهور 

ت وجه العامل  .اإلنرتنت، ما أحدث ثورة معرفية اتصالية غري مسبوقة غريَّ

 تطور قطاع االتصاالت دوليا .1

مليار شخص مع هناية عام  4.3قدَّر االحتاد الدويل لالتصاالت عدد مستخدمي اإلنرتنت يف العامل بـ
، عدد األجهزة املتصلة ابإلنرتنت 2019، فيما قدَّر تقرير للجنة التجارة الدولية األمريكية، يف أغسطس 2019

ا تضاعف حجم تدفق ، كم2012على عام  %87مليار جهاز بزايدة نسبتها  16.3بـ 2015يف عام 
، وتطورت قدرات معاجلة البياانت على حنو 2017و 2007ضعفاً بني عامي  12املعلومات عرب اإلنرتنت بنحو 

التطور املذهل يف التقنيات الناشئة، اليت غري حمدود، وارتقت قدرات التخزين والوصول إىل املعرفة، إضافة إىل 
، والطباعة الثالثية األبعاد، (IOT)وبواتت، وإنرتنت األشياءتشمل ميادين واسعة كالذكاء االصطناعي، والر 

ية...إخل  1.واحلوسبة الكمّ 

 .ور قطاع املشرتكني يف قطاع االتصال على الصعيد الدويلطواجلدول املوايل يوضح ت

 

 

 

 

 

                                                             
1-https://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2017, Voir le lien à: 18-02-2019. 

https://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2017
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 (: تطور قطاع املشرتكني يف قطاع االتصال على الصعيد الدويل ابملاليني.7اجلدول رقم)

 االنرتنت اهلاتف النقال الثابتاهلاتف  
2005 1243 2205 1024 
2006 1261 2745 1147 
2007 1254 3368 1367 
2008 1249 4030 1547 
2009 1254 4640 1729 
2010 1229 5290 1991 
2011 1202 5890 2184 
2012 1179 6261 2424 
2013 1142 6661 2631 
2014 1095 6996 2880 
2015 1046 7184 3170 
2016 1004 7511 3417 
2017 972 7814 3650 
2018 942 8160 3896 
2019 931 8304 5630 

Source:<http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/statistics/2018/ITU_Key_2005-
2018_ICT_data.xls>, Voir le lien à: 18-02-2019. 

 .2019إىل  2005يف العامل من سنة  شرتكنياملوللتوضيح أكثر يبني اجلدول املوايل النسب املئوية لتطور عدد 

 

 

 

 

 .%املئوية لتطور عدد مشرتكي قطاع االتصاالت على الصعيد الدويل(: النسبة 8اجلدول رقم)

http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/statistics/2018/ITU_Key_2005-2018_ICT_data.xls
http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/statistics/2018/ITU_Key_2005-2018_ICT_data.xls
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 االنرتنت اهلاتف النقال اهلاتف الثابت 
2006 19.2 41.7 17.6 
2007 18.8 50.6 20.5 
2008 18.5 59.7 23.1 
2009 18.4 68 25.5 
2010 17.8 76.6 28.9 
2011 17.2 84.2 31.3 
2012 16.7 88.5 34.3 
2013 16 93.1 36.9 
2014 15.1 96.7 39.9 
2015 14.2 97.4 43 
2016 13.5 100.7 45.8 
2017 13 103.6 48.6 
2018 12.4 107 51.2 
2019 12.1 108.0 83.0 

Source:<http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/statistics/2018/ITU_Key_2005-2018_ICT_data.xls>, 
Voir le lien à: 18-02-2019. 

من اجلدولني السابقني نالحظ االرتفاع املتزايد الستخدام االتصاالت يف العامل، ابستثناء اشرتاكات اهلاتف 
 .2019إىل  2005خالل هذه الفرتة من  الثابت اليت عرفت اخنفاضا مستمرا

يف سنة  %33.9مليون مشرتك، أي ما نسبته  2205حيث ارتفع عدد مشرتكي اهلاتف النقال من 
 13، أي تزايد عددهم بثالثة أضعاف تقريبا خالل %108بنسبة  2019مليون مشرتكا يف  8304، إىل 2005

مليون مشرتك بنسبة بلغت  1024سنة، وابلنسبة لتطور االنرتنت أرتفع عدد مشرتكيها خالل هذه الفرتة من 
خالل هذه % 67، أي ابرتفاع يقدر 2019سنة  %83.0مليون مشرتك بنسبة  5630إىل  2005سنة  15.8%

مما يوضح أمهية استخدام االنرتنت سواء يف اهلواتف الثابتة أو اهلواتف النقالة، يف حني نالحظ اخنفاض الفرتة، 
 2005يف سنة  %19.1مليون مشرتك وبنسبة  1243عدد املشرتكني يف العامل املستخدمني للهواتف الثابتة من 

كني الستخدام اهلواتف النقالة اليت ، مما يفسر توجه املشرت 2019يف سنة  %12.1مليون مشرتك بنسبة  931إىل 
سهلت القيام بعملية االتصاالت يف أي وقت ومكان، إال أن ذلك ال يلغي أمهية اهلاتف الثابت الذي ال يزال 

http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/statistics/2018/ITU_Key_2005-2018_ICT_data.xls
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فقط. وتشري  %6.9تستخدمه بعض الدول كوسيلة اتصال هامة، وذلك من خالل نسبة االخنفاض البالغة حوايل 
 هلاتف النقال من خالل ارتفاع الطلب املتزايد على االنرتنت املتنقلة.هذه األرقام إىل سرعة انتشار ا

 تطور قطاع االتصاالت وطنيا .2

 مــن بينهــا، مــذهالرا ئــر كغريهــا مــن دول العــامل ابلتكنولوجيــات احلديثــة التــي شــهدت تطــو ااحتكــت اجلز 
 .GSM ((Communications Global System for Mobileتقنيــة اهلاتف النقال أو ما يعرف بنظام

 فـيGSMعـن مـيالد التقنيـة اجلديـدة للهـاتف النقـال 1999رة الربيد واملواصـالت سـابقا سـنة اوقد أعلنت وز 
 .ئرية الالسلكيةائر، لتبدأ االنطالقة الفعلية لالتصاالت اجلز ااجلز 

التكنولوجيـات الدقيقـة للهـاتف النقـال ومصـاريفها الباهظـة، تـم رة فـي الـتحكم فـي الكـن ومـع عجـز الـوز 
 قصــد إصــالحه وإعطائــه صــبغة جديــدة الســلكية والالســلكية للمنافســة احملليــة واألجنبيــة ســوق االتصــاالت فـتح

 .العامل ت اليت تشهدها تكنولوجيات اإلعالم و االتصال يفاتتماشى والتطور 

العامة  املتعلـق ابلربيـد واملواصـالت والـذي أرسـى اإلطـار التشـريعي للقواعـد2000-03لقـانون رقـم اومبقتضـى 
األولـى فـي  يف القطاع ابلفصل أوال بني نشاطي الربيد واملواصالت وتكريس مبـدأ املنافسـة التـي تـنص عليـه املـادة

الالســلكية و ـدف مـن هـذا القـانون هـو تطـوير خـدمات االتصـاالت السـلكية فقرهتـا الثانيـة التـي تؤكـد علـى أن اهل
الظروف املناسبة  بتــوفري كــل ذات النوعيــة فــي ظــروف موضــوعية وشــفافة وبــدون متييــز فــي منــاخ تنافســي وذلــك

 إىلومجركيـة، إضـافة  اي جبائيةاح املستثمرين مز ت، تثبيت النظام القانوين ومناحرية االستثمار )تاللقيام ابالستثمار 
 1.)الدويل بلـداهنم األصـلية وضـمان املسـاواة والتحكـيم إىلسـماهلم وعائداتـه أحريـة حتويـل ر 

مبقابل كل ذلك البد من خضوع كل نشاطات قطـاع الربيـد واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية لرقابـة الدولـة 
 .هلذا الغرض أنشئتاليت ARPT)ضبط الربيد و املواصالت)متمثلة يف سلطة 

                                                             
املركز الدويل لتسوية اخلالفات املتعلقة ابالستثمارات الذي  إىلالدولة اجلزائرية ، ميكن اللجوء ض النزاع بني املتعامل األجنيب و يف حالة عدم إمكانية ف-1

 .1965مارس 18أنشئ بناءا على اتفاقية دولية مت التوقيع عليها بواشنطن يف 
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تعترب سلطة الضبط للربيد واملواصالت هيئة مستقلة يوكل إليها مهمة السهر علـى تكـريس منافسـة شـرعية 
املادة  يف قطاع الربيد واملواصالت وأخـذ كـل التـدابري إلرسـائها وذلـك مـن خـالل املهـام املوكلـة إليهـا والـواردة فـي

 1وهي: 03-2000من القانون  13

 اإلشراف على تقدمي الرخص وحتضري دفرت الشروط ملتعاملي اهلاتف النقال يف السوق اجلزائرية. -
ختطـيط وتسـيري وختصـيص ومراقبـة اسـتعمال الذبـذابت مـن احلـزم التـي منحـت هلـا مـع احرتام مبـدأ عـدم  -

 التمييز.
 .والفصل يف النزاعات اليت قد تظهر بني املتعاملني يف القطاعتنظيم قطاع االتصاالت  -
 إعداد خمطط وطين لرتقيم ودراسة طلب األرقام ومنحها للمتعاملني. -
 املصادقة على عروض التوصيل البيين املرجعية. -
املواصـفات  منح ترخيصات االستغالل واعتماد جتهيزات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وحتديد -

 .ملقاييس الواجب توفرها فيهاا
 التعاون يف إطار مهامها مع السلطات األخرى أو اهليئات الوطنية أو األجنبية ذات اهلدف املشرتك. -
إعــداد التقــارير واإلحصــائيات العموميــة وتقريــر ســنوي يتضــمن وصــف نشــاطاهتا و ملخصــا لقراراهتــا  -

 الكتمان وسرية األعمال وكذلك التقرير املايل واحلساابت املالية.وتوصياهتا مع مراعاة طابع 
 متابعة تنفيذ دفرت الشروط لكل متعامل. -
حتديد وضبط أسعار خدمات االتصال حيـث خيـول القـانون لسـلطة الضـبط التـدخل لضـبط األسـعار فـي  -

 جمـال اهلاتف النقال أو الثابت يف إطار نظام التسعري املؤطر.
 أوراســكوم "عــرف قطــاع اهلــاتف النقــال اجلزائــري دخــول أول متعامــل أجنبــي2000-03وبعــد قــانون 

ــاري  مسهاحتـــت  اجلزائـــر تصاالتال ـــى رخ"جـــازي"التجـ  صـــة اســـتغالل الشـــبكة،حيـــث حصـــل عل
 مـع العلـم أن املتعامـل جـازي ظهـر15/02/2002،2، وقـد تـم االسـتغالل الفعلـي ألول مـرة فـي 2001/07/11فـــي

 ،بعـد فصـل نشـاطي الربيـد و املواصـالت2000ئـر الـذي بـدأ نشـاطه سـنة ااتصـاالت اجلز  بعد املتعامل الـوطين
 .03-2000مبقتضى القانون

                                                             
 .08ص، 2000أوت06الصادرة يف 48اجلزائرية، العدد  للجمهوريةاجلريدة الرمسية ، 2000أوت 05املؤرخ يف03-2000القانون رقم -1

2-www.dgezzygsm.com,Voir le lien à: 20-02-2019. 

http://www.dgezzygsm.com/
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 الوطين اتصاالت اجلزائر للنقال حتـت اسـمه التجـاري مـوبيليس كفـرعوبعد املتعامل جازي، ظهر املتعامل 
 الوطنيـة لالتصـاالت"وتاله املتعامل  03/08/2003،1مسـتقل مـن املتعامـل اتصـاالت اجلزائـر، وذلك بتاريخ 

 سـتغاللوقـام اب2003/12/20حيـث حصـل علـى رخصـة االسـتغالل بتـاريخ،  "جنمة"التجاري  ابمسـه "اجلزائر
 25/08/2004.2شبكته ألول مرة يف

 املطلب الثالث: التطور التسويقي لتكنولوجيا اهلاتف النقال عامليا

وإن معدالت النمو  ،القطاع األكرب رحبية بعد قطاع النفط يف معظم دول العامل ميثل قطاع االتصاالت
 قطاع، والدليل على ذلك ما حققه املتسارعة ترجع إىل زايدة الطلب املتزايد من قبل الشعوب على هذه اخلدمات

من الناتج  % 2.3، مبا ميثل 2016تريليون دوالر أمريكي يف عام  1.7االتصاالت يف العامل من إيرادات وصلت 
 3احمللي اإلمجايل العاملي.

مبيعات اهلواتف النقالة واليت أصبحت ركيزة الكثري من اقتصادايت بعض الدول، فحسب أما عن نسبة 
، بزايدة 2020مليار وحدة من اهلواتف الذكية يف هناية1.5فقد مت بيع ما يقرب حوايل Gartner* تقرير ملؤسسة

 %4.3يواصل سوق الكمبيوتر احملمول يف االخنفاض عامليا بنسبة ويف املقابل ، 2019مقارنة بسنة  %1.4قدرها 
وميكن إرجاع هذا االخنفاض يف استخدام الكمبيوتر الشخصي ، 2020مليون جهاز يف أواخر  68.6لتصل إىل 

 4إىل استبداله ابجلهاز اللوحي واهلواتف النقالة الذكية اليت تتميز بسهولة نقلها واستخدامها.

 يوضح تطور مبيعات اهلواتف الذكية للمؤسسات املتنافسة عامليا.واجلدول املوايل 

 

 

 

                                                             
1-www.mobilis.dz, Voir le lien à: 20-02-2019. 
2-www.ooredoo.dz, Voir le lien à: 20-02-2019. 
3 -https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-A.pdf, Voir le lien à: 03-03-
2019. 

في Stamford، مقرها الرئيسي 1971هي شركة أمريكية للبحوث واالستشا ات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تأسست سنة  Gartnerمؤسسة *

، يتمثل  شاطها األساسي في إجرا  البحوث المرتكزة على التقنيات التي تحتاجها المؤسسات، وتقدم خدمات استشا ية  في Connecticutوالية 

 ن بينها التجا ة اإللكترو ية، التكنولوجيا الناشئة...الخ.موضو  بح  م 200أكثر من 
4-https://www.gartner.com/en/search?keywords=smartphone&context=ac, Voir le lien à: 10-06-2021. 

http://www.mobilis.dz/
http://www.ooredoo.dz/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-A.pdf
https://www.gartner.com/en/search?keywords=smartphone&context=ac
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للمؤسسات املتنافسة عامليا للفرتة املمتدة ما واحلصة السوقية (:تطور مبيعات اهلواتف الذكية 09اجلدول رقم)
 (.ابملاليني) 2020 -2019بني 

 
2019 

UNITS 
2019 

Market share% 
2020 

UNITS 
2020 

Market share% 
SAMSUNG 

 )      غ(
321,2 20.9 295,04 19.0 

APPLE 

 (أ  )
214,9 14.0 209,04 13.4 

HUAWAI 

 )    ي(
150,5 9.8 202,9 13.0 

XIAOMI 

)     ( 
88,9 5.8 122,38 7.9 

OPPO 

)    ( 
112,1 7.3 118,83 7.6 

Others 

 )أ  ى(

648,7 42.2 607,04 39.0 

 100 1555,2 100 1536,3 اجملموع

Source:Gartner (february 2021),https://www.gartner.com, Voir le lien à: 02/06/2021. 

اخنفاض  ، معحتتل املركز األول يف سوق اهلواتف الذكيةSamsungمن اجلدول املبني أعاله، يتضح أن شركة
مليون وحدة  295.04حبجم مبيعات قدر ب  2020يف هناية سنة  %19إىل  %20.9حصتها السوقية من 

،وإطالقها 2018يف بداية سنة Samsungعلى مبيعات  Note 8مباعة، على الرغم من التأثري االجيايب جلهاز 
،مث 2017أطلقتها سنةاليت s8 galaxyS8,  galaxy+مقابل9Sgalaxy S9,  galaxy+هلواتف ذكية جديدة مثل: 

iPhone XR,,8 iPhone, iPhone Xs خصوصا بعد تقدميها هلواتف جديدة )Appleشركة يف املرتبة الثانية أتيت 

iPhone Xs Max)،رغم ارتفاع  اليت تتميز أبدائها املتميز والشاشة الكبرية جعلها حتتل املركز الثاين عامليا
حبجم مبيعات %13.4إىل 2019 سنة%14أسعارها،شهدت هي الثانية أيضا اخنفاض يف حصتها السوقية من 

ا ملحوظا يف حصتهارتفاعا Huawai، يف حني سجلت عالمة2020هناية  مليون وحدة مباعة 209.04قدره 
جعلها حتتل  مليون وحدة مباعة 202.9حبجم مبيعات قدر حبوايل 2020 هناية %13إىل  %9.8من السوقية 

الذي تطوير املستمر إلمكانياهتا، وقدراهتا على االبتكار إىل الاملعدل اهلائل يف منو مبيعاهتا املركز الثالث، يرجع هذا 
، وأييت يف املركز الرابع شركة راكز متقدمة على مستوى العامل يف السوق التقنيةموصوهلا ل يالرئيس السبب يعترب

Xiaomi مليون  122.38حبجم مبيعات قدره  %7.9إىل  %5.8اليت عرفت ارتفاعا ملحوظا يف حصتها السوقية من

https://www.gartner.com/
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حبجم  %7.6على  %7.3حيث ارتفعت حصتها السوقية من oppoوحدة مباعة، ويف املركز اخلامس شركة 
 .2020مليون وحدة مباعة هناية  118.83مبيعات قدره 

يتعرض  إىل املنافسة املستمرة اليتSamsungوAppleميكن إرجاع هذا االخنفاض للهواتف اليت حتمل عالمة 
اليت تتوفر على ميزات ميكن أن جتدها يف اهلواتف الرائدة من  هلا كالمها من العالمات التجارية الصينية

AppleوSamsung ،وتوسع أسواقها يف البلدان النامية وأورواب وأمريكا الالتينية.مقابل أسعار منخفضة للغاية 
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 امليدانية لدراسةاملقرتحة ل نهجيةامل الثاين: املبحث

 حيث يدانية،ملا ابلدراسة للقيام هسنتبع الذي نهجيملا انبجلا بعرضملبحث ا ذاه خالل من سنقوم
 اليت األداة ونوع الدراسة وعينة تمعجم الدراسة، مشكلة إببراز ذاهو  الدراسة،ة أدا تصميم لكيفية سنتطرق

 ستعملةملا اإلحصائية ةجلعاملا أساليب إبراز إىل اهبعد لننتقل تغطيها، اليت احملاور وكذا البياانت، معجل استخدمت
 .اجملمعة البياانت حتليل يف

 )عينة من مستعملي اهلواتف النقالة بوالية البويرة( اإلطار العام املقرتح للدراسة امليدانية ل:األو  املطلب

من أجل اختبار فرضيات الدراسة، وإجياد حلول لإلشكالية الرئيسية وما يتفرع عنها من تساؤالت، وجب 
علينا وضع منوذج مناسب للدراسة وجمموعة من الفرضيات اليت سنحاول من خالهلما اإلملام جبوانب اإلشكالية 

والية البويرة وما هلا من أتثري ل للهواتف النقالةاليت تعاجل اجتاهات املستهلكني حنو القيمة املدركة للعالمة التجارية 
يف هذا املطلب إىل تصميم وتنفيذ  أيضاسنتطرق و   مستعملي اهلواتف النقالةعلى تكوين انطباعات ذهنية لدى 

 األساليب اإلحصائية املتبعة يف التحليل.وكذا  الدراسة

 منوذج الدراسة أوال:

وبعد حتديد املتغريات اخلاصة ابلدراسة احلالية واملتمثلة يف من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة، 
اجتاهات املستهلكني بكافة أبعاده )مكون معريف، مكون عاطفي، مكون سلوكي(كمتغري مستقل، والقيمة املدركة 

االرتباطات  ،اجلودة املدركة ،الوالء للعالمة التجارية ،الوعي ابلعالمة التجاريةللعالمة التجارية أببعادها اخلمسة )
 ، ارأتينا أن يكون أمنوذج الدراسة كما يوضحه الشكل  التايل:كمتغري اتبع( أصول أخرى ،الذهنية
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 (: منوذج الدراسة20) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثمن إعداد املصدر: 

 : فرضيات الدراسةنيااث

تنطوي مخسة فرضيات حماولة منا إلجياد تصور فرضي يعرب عن اإلشكالية التطبيقية املطروحة ارأتينا وضع 
 على جمموعة من الفرضيات الفرعية كما يلي:

 الفرضية الرئيسية األوىل: .1
للهواتف النقالة الذكية  لعالمة التجاريةاب الوعيعلى  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر

 خالل الفرضية الرئيسية األوىل ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

للهواتف  على الوعي ابلعالمة التجاريةللمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

للهواتف  على الوعي ابلعالمة التجاريةللمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

 

 املتغريات املستقلة
 املتغري التابع

كني
تهل

ملس
ت ا

اها
اجت

 

 

 مكون معريف

 مكون عاطفي

ارية مكون سلوكي
لتج

مة ا
عال

ة لل
درك

ة امل
قيم

ال
 

 الوعي ابلعالمة التجارية

 الوالء للعالمة التجارية

 اجلودة املدركة

 االرتباطات الذهنية

 أصول أخرى



 

رةدراسة ميدانية للهاتف النقال بوالية البوي                                                            لثلفصل الثاا  

116 
 

للهواتف  على الوعي ابلعالمة التجاريةللمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

 الفرضية الرئيسية الثانية: .2
 الذكيةللهواتف النقالة  لعالمة التجاريةل الوالءعلى  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر

 خالل الفرضية الرئيسية الثانية ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

للهواتف النقالة  لعالمة التجاريةالوالء لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  األوىل:الفرضية  
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكية

للهواتف  لعالمة التجاريةالوالء لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

للهواتف  لعالمة التجاريةالوالء لعلى للمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

 الفرضية الرئيسية الثالثة: .3
للهواتف النقالة  لعالمة التجاريةل اجلودة املدركةعلى  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر الذكية

 خالل الفرضية الرئيسية الثانية ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

 لعالمة التجاريةاجلودة املدركة لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 لعالمة التجاريةاجلودة املدركة لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 التجارية لعالمةاجلودة املدركة ل علىللمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 الفرضية الرئيسية الرابعة: .4
لدى  لعالمة التجاريةل االرتباطات الذهنيةعلى  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر الذكيةهلواتف النقالة امستخدمي 
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 خالل الفرضية الرئيسية الثانية ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

 لعالمة التجاريةاالرتباطات الذهنية لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةهلواتف النقالة استخدمي لدى م

 لعالمة التجاريةاالرتباطات الذهنية لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةهلواتف النقالة استخدمي لدى م

 لعالمة التجاريةاالرتباطات الذهنية ل علىللمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةهلواتف النقالة استخدمي لدى م

 الفرضية الرئيسية اخلامسة: .5
للهواتف  لعالمة التجاريةلاألصول األخرى على  الجتاهات املستهلكنيية ئيوجد أتثري ذو داللة إحصا

 .ابجلزائر الذكيةالنقالة 

 خالل الفرضية الرئيسية الثانية ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

 لعالمة التجاريةاألصول األخرى لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 لعالمة التجاريةاألصول األخرى لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 لعالمة التجاريةاألصول األخرى ل علىللمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 الفرضية الرئيسية السادسة: .6
عند  شخصيةهناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا للمتغريات ال

 ≥0.05مستوى معنوية 

؛ ملتغري اجلنسأفراد العينة تبعا  إجاابتبني متوسطات  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية 

 ؛ملتغري السنأفراد العينة تبعا  إجاابتبني متوسطات  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية 
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للمستوى أفراد العينة تبعا  إجاابتبني متوسطات  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  الفرضية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية  ؛التعليمي

 ؛تغري الدخلملأفراد العينة تبعا  إجاابتبني متوسطات  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  الفرضية الرابعة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية 

 املطلب الثاين: تصميم وتنفيذ الدراسة

،  لتحليل االستبيانسنستعرض خصائص عينة الدراسة، وصف وحتليل أداة الدراسة، اإلجراءات املتبعة 
 كاآليت:

 أوال: خصائص عينة الدراسة التطبيقية

أتثري ظاهرة وابلتايل صعوبة القيام بطريقة املسح الشامل لقياس ، لصعوبة حتديد حجم جمتمع الدراسةنظرا 
مت اختيار عينة  ،نلجأ للمسح ابملعاينة اجتاهات املستهلكني على القيمة املدركة لعالمة اهلاتف النقال لوالية البويرة

والية البويرة، حيث نعترب أن هذه العينة قد عالمة اهلواتف النقالة لعشوائية من املستهلكني الذين يتعاملون مع 
 (2017)تكون ممثلة للمجتمع، لذا فقد مت حتديد حجم العينة ابالعتماد على األحجام اليت حددها 

MALHOTRA،  التايلوفق اجلدول رقم: 

 (: الدراسات املستخدمة يف البحوث التسويقية10اجلدول رقم )

 لعينةالنموذجي لحلجم ا احلد األدىن حلجم العينة نوع الدراسة
 الدراسات االستكشافية

 اق احملتملةو مثال: األس
500 1000-2500 

 500-300 200 السوق راختبادراسات 
 الوسائل اإلعالنية راختبادراسات 

 التلفاز، اإلذاعة مثال:
150 200-300 

 500-300 150 مشكل مااختبار 
 500-300 200 ما، مثال ارتفاع األسعار إجياد حلول ملشكلة

Source: Naresh MALHOTRA et al, "Marketing Research An Applied Approach", Pearson Education 
Limited, Slovakia, 2017, p418. 
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أتثري اجتاهات املستهلك النهائي على انطالقا من اجلدول السابق، وابعتبار الدراسة احلالية حتاول اختبار 
مفردة، أما  200، فاحلد األدىن هو القيمة املدركة للعالمة التجارية دراسة حالة سوق اهلاتف النقال لوالية البويرة 

حيث مفردة،  480لذلك فقد مت اختيار عينة تتكون من  مفردة، 500إىل  300احلجم النموذجي فيرتاوح ما بني 
استبيان، بعد عملية التفريغ مت التوصل إىل  463استبيان، بلغ عدد االستبياانت املسرتجعة  استمارة 473مت توزيع 

)وهو املعتمد يف الدراسات  %95أيضا أخذ معامل ثقة ومت ، %93.86استبيان صاحل للتحليل بنسبة  444
 التسويقية(.

 وصف وحتليل أداة الدراسة: ااثني

االستبيان جلمع البياانت من أفراد العينة املدروسة، وذلك بصدد معرفة آرائهم واجتاهاهتم  مت االعتماد على
 حنو املشكلة البحثية املطروحة، وقد مت إتباع اخلطوات التالية لبناء وتصميم هذا االستبيان:

 فقرات وصياغة بناء يف منها واالستفادةاالعتماد على الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل متغريات الدراسة،  -
 .االستبيان

 .هفقرات وكذا االستبيان أبعاد لتحديد التسويق أساتذة خاصة ينياألكادمي من عدد استشارة -
 .لالستبيان الرئيسية احملاور حتديد -
 .ثالثة حماور بلغت اوراحمل من مبجموعة األويل االستبيان تصميم -
 تقسيم مت وقد أمهيتها، حسب العبارات بعض وإضافة حذف مع االستبيان عبارات وتعديل ضبط مت -

احملور ، أما أبعاد اجتاهات املستهلكني كمتغري مستقل :األول احملور تضمن ،ةرئيسي ثالث حماور إىل االستبيان
 املتغريات الدميوغرافية: اجلنس، تضمن احملور الثالث:، أما  التجارية كمتغري اتبعالقيمة املدركة للعالمة  الثاين:

حىت اسرتجاع جل ، 17/04/2021ليتم توزيعه يف الفرتة املمتدة ما بني  1السن، املستوى التعليمي، الدخل؛
 استمارة. 463والبالغ عددها  30/05/2021االستمارات وذلك يف 

عبارة موزعة على ثالث حماور، كما هو موضح يف اجلدول  28وبناءا على ما ورد أعاله، تتضمن االستمارة 
 اآليت:

 

 

                                                             
 .01 انظر امللحق رقم: 1
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 (: استمارة االستبيان11اجلدول رقم )

 .الباحثمن إعداد : املصدر

كما   ،ماسيرت اخلسلم ليككل عبارة من عبارات االستبيان جمموعة من الدرجات موزعة وفق   تتضمن إجاابت
 (:12)يف اجلدول رقم 

 (: درجات مقياس ليكارت اخلماسي12اجلدول رقم )

 بشدة موافق موافق حمايد غري موافق بشدة غري موافق
1 2 3 4 5 

 .الباحثمن إعداد  :املصدر

من أجل حتديد اجتاه إجاابت أفراد العينة على حماور الدراسة نقوم حبساب املتوسط احلسايب املرجح من 
𝐾خالل حساب طول املقياس كالتايل:     = 𝑅/𝑁 

K.طول الفئة : 

R 4=1-5وهي  1،2،3،4،5: املدى وميثل املسافات اليت حصرت بينها األرقام. 

N 5: عدد الفئات وهو. 

𝐾وابلتعويض يف املعادلة جند:        =
4

5
= 0.8 

 :(13)وعليه يكون اجتاه إجاابت أفراد العينة على حماور الدراسة كما يوضحها اجلدول رقم 

 

 عدد العبارات املتغري احملور
)مكون معريف، مكون عاطفي، مكون  :اجتاهات املستهلكني بكافة أبعاده األول

 .سلوكي(
09 

 
)الوعي ابلعالمة التجارية، القيمة املدركة للعالمة التجارية أببعادها اخلمسة  الثاين

 .(أصول أخرى االرتباطات الذهنية، اجلودة املدركة، الوالء للعالمة التجارية،
19 

اجلنس، السن، املستوى التعليمي، الدخل، احلالة  املتغريات الدميوغرافية: الثالث
 .االجتماعية

05 
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 (: اجتاه إجاابت أفراد العينة13اجلدول رقم)

 االجتاه الفئات
 بشدة موافقغري  [1.79 - 1.00]
 غري موافق [2.59 - 1.80]
 حمايد [3.39 - 2.60]
  موافق [4.19 – 3.40]
 بشدة موافق [5.00 -4.20]

، 2008، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة )السعودية(، "spssمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل ابستخدام "عز عبد الفتاح، : املصدر
 .541ص

𝑥) 3 هذه هو: دراستنا يف املفرتض احلسايب املتوسطحيث  =
1+2+3+4+5

5
) 

 .البياانت لتحليل املتبعة حصائية: األساليب اإلاملطلب الثالث

 واختبار للبياانت اإلحصائي تفريغ البياانت والتحليل عملية يف IBM SPSS 20بربانمج  االستعانة مت
 :التالية األساليب اإلحصائية على اشتملت حيث الدراسة فرضيات

 الدراسة؛ أداة ثبات اختبار أجل من Cronbach's Alpha كرونباخ  آلفا معامل -
عبارات  على أفرادها موافقة مدى ومعرفة العينة خصائص عرض أجل من املئوية والنسب التكرارات -

 االستبيان؛
 العينة؛ أفراد إجاابت اجتاهات ملعرفة املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات -
  Deu-Khi 1 اختبار مربع كاي -
 ؛Pearson 2 بريسونمعامل االرتباط  -
 1؛حتليل االحندار اخلطي -

                                                             
 0H: الصفري والبديل كما يلي عة من الفرضيات ومن بينها صياغة الفرضنيو اسة بصياغة جممر إىل إثبات الد الوصولإىل  ريهدف هذا االختبا- 1

 داللة أقل من  مستوىاجملدولة وعند  x²ة أكرب من بو ساحمل x²فإذا كانت ، املتغريين بني ارتباط عالقة توجد 1H، املتغريين بنياستقاللية  توجد

 .ل الفرضية البديلةو الصفرية وابلتايل قب فض الفرضيةر  وهر فإن القرا0.05
 تفرتض حيث.اتبع واألخر مستقل أحدمها متغريين بني العالقة قوة وهو يقيس يستعمل يف حال االختبارات املعلمية، (،Pearson) بريسون االرتباط معامل -2

 كان إذا 0H الصفرية الفرضية قبول يتم بينهما، عالقة أن هناك تفرتض 1H البديلة الفرضية أما املتغريين، بني ارتباط عالقة توجد ال هأن 0H الصفرية الفرضية
 . 1Hالبديلة  الفرضية تقبل أي 0.05 من أقل املعنوية مستوى كان إذا ، وترفض0.05 الفرضي يفوق احملسوب املعنوية مستوى
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 .One Way ANOVAالتباين األحادي  -

 .التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة املبحث الثالث:

بعد عرض األساليب اإلحصائية واألدوات املستخدمة لتنفيذ هذه الدراسة، وجتميع البياانت احملصل عليها 
سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل حتليل نتائج هذه املعاجلة  من أفراد العينة املدروسة اليت افرتضنا متثيلها للمجتمع،

اإلحصائية لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات، وحتليل ومناقشة هذه النتائج إلعطاء تفسريات علمية 
 هلا بعد التأكد من ثبات أداة الدراسة.

 فقرات االستبيان وثبات : حتليل صدقولملطلب األا

االستبيان مدى صالحية العبارات لقياس احملاور اليت مت وضعها، ويف هذه املرحلة جند  يقصد بصدق فقرات
 أن صدق االستبيان مت التأكد منه من خالل:

 االستبيان وحماور : االتساق الداخلي لعباراتأوال

 خالل من وذلك إليه تنتمي الذي احملور مع االستبيان عبارات من عبارة كل اتساق درجة به يقصد
 إليه. تنتمي الذي احملور مع االستبيان عبارات عبارة من ، لكل Pearsonاالرتباط  حساب معامل

 (:اجتاهات الزابئناألول ) احملور دابعأاالتساق الداخلي لعبارات  .1
ة من العبارات اليت تشكل أبعاد احملور األول لالستبيان عبار كل ل Pearsonاالرتباط  ساب معاملحب سنقوم

 :(14)النتيجة يف اجلدول رقم  ،2لكل بعدضمن الدرجة الكلية  أببعاد اجتاهات الزابئناملتعلق 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
التابع( متأثرا بعامل آخر أو أكثر  تقبل اعتمادا على بياانت مجعت عن املاضي، فهي حيلل أحد املتغريات )املتغريسابلتنبؤ ابمل ريتعلق حتليل االحندا -1

 ستقل.من عامل م

عد من ضمن احملور ككل، حيث قمنا حبساب الدرجة الكلية لكل ب املستجوبني إجاابت أوزان املتوسط املرجح لكلالدرجة الكلية للمحور متثل - 2
 بارات مرة واحدة.أبعاد احملاور، إضافة إىل الدرجة الكلية لكل حمور من احملاور، ذلك ليتم التعامل مع هذه الدرجة دون اللجوء إىل التعامل مع كافة الع
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 لعبارات أبعاد احملور األول مع الدرجة الكلية لكل بعد. بريسون(: معامالت االرتباط 14اجلدول رقم)

 احملور األول: اجتاهات الزابئن
 

 العبارة                   

 املكون املعريفالبعد األول:  الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.00 0.516 أان على علم بتوفر العالمة يف سوق اهلاتف النقال  1

 0.00 0.551 مميزات العالمة أعرف خصائص و  2

 0.00 0.541 أملك معلومات كافية عن العالمة  3

 العاطفياملكون البعد الثاين:                                      
 0.00 0.651 أشعر ابلفخر عند شراء العالمة التجارية  1

 0.00 0.577 شراء العالمة التجارية فكرة جيدة  2

 0.00 0.229 اان راض عن العالمة التجارية  3

 املكون السلوكيالبعد الثالث:                                   
 0.00 0.391 أسعى دائما للحصول على هواتف العالمة التجارية  1

 0.00 0.555 ف العالمة التجارية تسأواصل شراء هوا 2

 0.00 0.448 عائليت بشراء هواتف العالمة التجارية انصح أصدقائي و  3

 (02. )أنظر امللحق رقم spssمن إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

املتعلق ابجتاهات الزابئن  األولأبعاد احملور  لعبارات الداللة مستوى أن نالحظ (14)رقم  اجلدول خالل من
 ونقبل 0H الصفرية الفرضية نرفض وابلتايل ،0.05 عنويةامل مستوى عند 1إحصائيا دال هأن أي  0.05 من أقل

األول اخلاص ابجتاهات الزابئن على  األبعاد املكونة للمحور عبارات أن القول نستطيع وبذلك ،1H البديل الفرض
 .هلقياس توضع امل اتساق يف تكوينها للمحور وصادقة

 (:القيمة املدركة للعالمة التجاريةاالتساق الداخلي لعبارات أبعاد احملور الثاين ) .2
لالستبيان  ينة من العبارات اليت تشكل أبعاد احملور الثاعبار كل ل Pearsonاالرتباط  ساب معاملحب سنقوم

 :(15)رقم النتيجة يف اجلدول  ضمن الدرجة الكلية لكل بعد،ابلقيمة املدركة للعالمة التجارية املتعلق 

                                                             

 قبول يتم بينهما، عالقة هناكأن  تفرتض 1H البديلة الفرضية أما املتغريين، بني ارتباط عالقة توجد ال أنه 0H الصفرية الفرضية تفرتض حيث -1 
 الفرضية تقبل أي 0.05 من أقل املعنوية مستوى كان إذا ، وترفض0.05 الفرضي يفوق احملسوب املعنوية مستوى كان إذا 0H الصفرية الفرضية
 . 1Hالبديلة 
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 لعبارات أبعاد احملور الثاين مع الدرجة الكلية لكل بعد. بريسون(: معامالت االرتباط 15اجلدول رقم)

 احملور الثاين: القيمة املدركة للعالمة التجارية
 

 العبارة                   

 البعد األول: الوعي ابلعالمة التجارية الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.293 ختطر على ابيل.ة ياسم عالمة جتار  هي أولهاتفي النقال عند التفكري مبنتجات اهلواتف النقالة  1

 0.000 0.501 عالمة سهلة التذكر مقارنة ببقية العالمات  2

 0.000 0.460 أستطيع التعرف على العالمة التجارية من بني العالمات التجارة املنافسة هلا  3

 0.000 0.376 العالمة التجارية   logoة تذكر رمز عميكنين بسر  4

 0.000 0.651 العالمة التجارية   logoميكنين بسرعة تذكر شعار  5

 الوالء للعالمة التجاريةالبعد الثاين:                                      
 0.000 0.644 األول   اختياريالعالمة هي  1

 0.000 0.501 أشعر بتعلق كبري اجتاه العالمة  2

 0.000 0.499 بشراء العالمة   اآلخرينانصح  3

 0.000 0.712 ال أنوي تغيري العالمة مستقبال  4

 اجلودة املدركةالبعد الثالث:                                   
 0.000 0.412 هاتف العالمة عايل اجلودة مقارنة بعالمة املنافسني  1

 0.000 0.550 تتمتع منتجات العالم بسمعة جيدة  2

 0.000 0.375 شتغل بكفاءة عالية يهاتف العالمة  3

 0.000 0.377 اشرتي هاتف العالمة التجارية نتيجة لتجربيت الناجحة  4

 االرتباطات الذهنيةالبعد الرابع:                                  
 0.000 0.545 مميزة مقارنة بعالمة املنافسني تعترب العالمة التجارية فريدة و  1

 0.000 0.711  اختيارهاالعالمة بشخصيات مشهورة حيفزين على  ارتباط 2

 0.000 0.690 أفتخر ابمتالكي للعالمة التجارية 3

 أصول أخرىالبعد اخلامس:                                   
 0.000 0.700 بتكارات التكنولوجية يف شرائي للعالمة تساهم اال 1

 0.000 0.299 رنة ببقية املنافسني لك العالمة تكنولوجيا متطورة مقامتت 2

 0.000 0.318 متتلك العالمة نقاط بيع كثرية  3

 (03. )أنظر امللحق رقم spssمن إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات املصدر: 
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ثاين املتعلق ابلقيمة املدركة للعالمة الاحملور  لعبارات الداللة مستوى أن نالحظ (15)رقم  اجلدول خالل من
 0H الصفرية الفرضية نرفض وابلتايل ،0.05 عنويةامل مستوى عند 1إحصائيا دال هأن أي  0.05 من أقلالتجارية 

املكونة للمحور الثاين اخلاص ابلقيمة املدركة  العبارات أن القول نستطيع وبذلك ، 1H البدي الفرض ونقبل
 .هلقياس توضع امل على اتساق يف تكوينها للمحور وصادقة للعالمة التجارية

 ألداة الدراسة:االتساق البنائي  .3
 اليت دافهاأل حتقق مدى يقيس وهو  االستبيان صدق مقاييس نيب من ،لالستبيان البنائي االتساق صدق

 اورحم من ورحم كل ارتباط مدى قياسامل ذاه نيويب لالستبيان، هاستخدام خالل من إليها للوصول الباحث يسعى
 تستخدم حتليلية أداة يهو  (،Correlation Matrix) االرتباط مصفوفة نااستخدم ذلك من وللتحقق االستبيان،

 مع تتناسب الفقرات أن على تدل يهو  قوهتا مدى وقياس الدراسة اتري متغ نيب اإلجيابية االرتباطات عن للكشف
 .االرتباط مصفوفة نتائج يوضح (09)رقم  واجلدول اريهتفس كنومي الدراسة اتري متغ

 لالستبيان(: صدق االتساق البنائي 16اجلدول رقم)

 القيمة املدركة للعالمة التجاريةحمور  اجتاهات الزابئنحمور  

 0.459 1 معامل االرتباط اجتاهات الزابئنحمور 

 0.000 - مستوى الداللة

القيمة املدركة للعالمة حمور 
 التجارية

 1 0.459 معامل االرتباط

 - 0.000 مستوى الداللة

 0.948 0.719 االرتباطمعامل  الدرجة الكلية لالستبيان

 0.000 0.000 مستوى الداللة

 (04 )أنظر امللحق رقم .spssابالعتماد على خمرجات  الباحثمن إعداد : املصدر

نجد أن االرتباط بني ف عض،بال بعضها مع إجيايب ارتباط ذات اتري تغامل مجيع أن (16)رقم  اجلدول يوضح
ابملائة وهي نسبة مقبولة، كما أن ارتباط هذين  53بلغ  املدركة للعالمة التجاريةوحمور القيمة حمور اجتاهات الزابئن 

 بلغ داللة مبستوى إحصائيا دالة أهنا كما ،ابملائة على التوايل78و 94احملورين مع الدرجة الكلية لالستبيان بلغ 

                                                             
 قبول يتم بينهما، عالقة أن هناك تفرتض 1H البديلة الفرضية أما املتغريين، بني ارتباط عالقة توجد ال أنه 0H الصفرية الفرضية تفرتض حيث -1

 الفرضية تقبل أي 0.05 من أقل املعنوية مستوى كان إذا ، وترفض0.05 الفرضي يفوق احملسوب املعنوية مستوى كان إذا 0H الصفرية الفرضية
 . 1Hالبديلة 
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 صادقة االستبيان اورحم أن نستنتج هومن اتري تغامل ريتفس على القدرة اهل الدراسة فقرات أن ذلك وداللة 0,00
 .ومتسقة

 حتليل ثبات املقياس املستخدم: اثنيا

، واليت تعرب عن قدرة سنحاول قياس قيمة الثبات اليت يتميز هبا هذا املقياس العتماده يف الدراسة احلالية
 (Cronbach's Alpha)املقياس املستخدم يف إعطاء نتائج متقاربة يف حالة استخدامه يف كل مرة، وتعترب طريقة 

 .0.60 ت قيمتهويتم قبوله إذا فاق، 1-0من أكثر املقاييس، وتكون قيمته حمصورة ما بني 

" ملعاجلة spss.v26وبغرض التأكد من ثبات املقياس املستخدم مت االستعانة بربانمج التحليل اإلحصائي "
رقم استمارة صاحلة للتحليل، وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول  459استمارات االستبيان والبالغ عددها 

(17): 

 ملتغريات الدراسة. Cronbach's Alpha(: نتائج حتليل معامل الثبات 17اجلدول رقم)

 Cronbach's Alpha معامل عدد العبارات املتغري احملور

 0.847 19 اجتاهات الزابئن 01
 0.628 09 التجاريةالقيمة املدركة للعالمة  02

 0.852 28 جمموع عبارات االستبيان

 (05 )أنظر امللحق رقم .spssابالعتماد على خمرجات  الباحثمن إعداد  :املصدر

وهي قيمة جد  ،0.83بلغت  (Cronbach's Alpha)نالحظ أن قيمة معامل  (17)رقم من اجلدول 
مقبولة مما يعين إمكانية االعتماد على االستبيان يف قياس متغريات الدراسة نظرا لقدرته على إعطاء نتائج متوافقة 

 مع إجاابت املستقصى يف نفس الظروف، وابلتايل إمكانية تعميم نتائج االستبيان على كل جمتمع الدراسة.

 االستبيان عبارات موعجم من عبارة يف كل مرة ذفحن البحث غرض ختدم العبارات أن من التأكد أجل من
 على العملية نفس ونطبق ،هقيمت يف التغري لنكشف السابق عاملابمل هونقارن الكلي باخنكرو  ألفا معامل سبحنو 

لنتأكد أن قيمة ثبات االستبيان ال تتأثر بصفة كبرية أبحد العبارات يف حال       األخرى تلو واحدة العبارات
 :(18)رقم وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول ذفها، ح

 Cronbach's Alpha If Item Deleted (: قيم ألفا كرونباخ يف حالة حذف عبارة كل مرة18اجلدول رقم)
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 كرونباخ  ألفا العبارة
 852, أان على علم بتوفر العالمة يف سوق اهلاتف النقال 

 854, مميزات العالمة أعرف خصائص و 

 853, أملك معلومات كافية عن العالمة 

 848, أشعر ابلفخر عند شراء العالمة التجارية 

 848, شراء العالمة التجارية فكرة جيدة 

 853, اان راض عن العالمة التجارية 

 853, أسعى دائما للحصول على هواتف العالمة التجارية 

 842, ف العالمة التجارية تسأواصل شراء هوا

 847, عائليت بشراء هواتف العالمة التجارية أصدقائي و انصح 

 851, ختطر على ابيل.ة ياسم عالمة جتار  عالمة هاتفي النقال هي أولعند التفكري مبنتجات اهلواتف النقالة 

 846, عالمة سهلة التذكر مقارنة ببقية العالمات 

 850, أستطيع التعرف على العالمة التجارية من بني العالمات التجارة املنافسة هلا 

 850, العالمة التجارية   logoة تذكر رمز عميكنين بسر 

 842, العالمة التجارية   logoميكنين بسرعة تذكر شعار 

 843, األول   اختياريالعالمة هي 

 845, أشعر بتعلق كبري اجتاه العالمة 

 846, بشراء العالمة   اآلخرينانصح 

 839, ال أنوي تغيري العالمة مستقبال 

 849, هاتف العالمة عايل اجلودة مقارنة بعالمة املنافسني 

 845, بسمعة جيدة  ةتتمتع منتجات العالم

 849, شتغل بكفاءة عالية يهاتف العالمة 

 851, اشرتي هاتف العالمة التجارية نتيجة لتجربيت الناجحة 

 844, مميزة مقارنة بعالمة املنافسني تعترب العالمة التجارية فريدة و 

 839,  اختيارهاالعالمة بشخصيات مشهورة حيفزين على  ارتباط

 839, أفتخر ابمتالكي للعالمة التجارية

 841, بتكارات التكنولوجية يف شرائي للعالمة تساهم اال

 851, رنة ببقية املنافسني لك العالمة تكنولوجيا متطورة مقامتت

 853, متتلك العالمة نقاط بيع كثرية 

 (06 )أنظر امللحق رقم .spssابالعتماد على خمرجات  الباحثمن إعداد  :املصدر
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 موعجم من اهلوحد عبارة كل حذف عند باخنكرو  ألفا معامل قيمة أن جند (18)رقم  اجلدول خالل من
، 0.83حيث بقيت يف كل احلاالت أكثر من  باخ،نكرو  ألفا معامل قيمة يف ثرياك ريتتغ مل الكلي االستبيان عبارات

 وهذا يؤكد ثبات عبارات االستبيان بصفة كلية.

 الشخصية: حتليل بياانت املتغريات ثايناملطلب ال

اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، الدخل الشهري، احلالة ) املتغريات الشخصيةيف ما يلي يتم عرض توزيع 
 (.االجتماعية
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 حتليل وتفسري البياانت الشخصية ألفراد عينة الدراسة(: 19اجلدول رقم)

 التفسري )%( التكرار البياانت الشخصية

 

 اجلنس

 

 ذكر

وهذا عدد الذكور أكرب من عدد اإلانث يف العينة،  68.9 306
يعكس أن توجه الذكور لشراء هذه اهلواتف رغبة منهم 

العالمة إىل شراء  ونمييلو للحصول على أحدث التقنيات، 
كما تشري نتائج اجلدول إىل اهتمام ؛  اليت يروهنا مناسبة هلم

، وذلك المتالك عالمة مميزةعينة الدراسة من اإلانث 
 العتقادهن أهنا خاصة تشعرهن ابلتميز والتفرد.

 31.1 138 أنثى

 

 السن

معظم أفراد العينة من الشباب، هذا يعكس اهتمام فئة  10.8 48 سنة 18اقل من 
املطروحة يف  العالماتالشباب بكل ما هو جديد من 

وميكن أن تكون ؛ متعاملي اهلاتف النقالمن طرف األسواق 
 أكثر فئة مربزة حلقيقة أحسن العالمات املطروحة يف السوق.

 52.7 234 سنة 36أقل من  إىل 18من

 22.5 100 سنة50إىل أقل من 36من

 14.0 62 فأكثر –سنة  50

 

املستوى 
 الدراسي

ذو  مفردات العينةمن خالل هذه النسب يظهر أبن  6.8 30 ابتدائي
كن أن يكون له انعكاس على دقة املستوى التعليمي العايل مي

إضافة إىل قدرهتم على متييز  ،احلكم على عبارات االستبيان
 أفضل العالمات من حيث إدراك خصائصها املختلفة،

 مقارنة ابألفراد الذين ليس لديهم حتصيل دراسي عايل.

 10.8 48 متوسط

 29.3 130 اثنوي

 53.2 236 فأكثر –جامعي 

 

 

 الدخل

وليس هناك  ،من كافة طبقات اجملتمعأفراد العينة هم  30.6 136 دج 18000اقل من 
ابلضرورة ارتباط ابلدخل للرتدد على احلصول على أي 
عالمة مطروحة يف السوق، حيث من خالل اجلدول نرى ما 

 ابملئة دخلهم ضعيف. 30.6نسبته 

إىل أقل  18000من 
 دج 36000من

202 45.5 

 60000إىل  36000من 
 دج

85 19.1 

 4.7 21 دج 60000أكثر من

 (07 )أنظر امللحق رقم .spssابالعتماد على خمرجات  الباحثمن إعداد  :املصدر
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 : عرض نتائج الدراسة وحتليلهارابعاملبحث ال

 وذلك الوصفي اإلحصاء على االعتماد طريق عن االستبيان اوروحم أبعاد تلفخم حتليل بحثامل ذاه يف يتم
 البحث أسئلة على اإلجابة بغرض العينة، مفردات إلجاابت عياريةامل رافاتحنواال احلسابية توسطاتامل ابستخدام

 .الفرضيات اختبار مع

 حتليل اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو حماور االستبياناملطلب األول: 

 ، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري...اخل.حيث سنقوم بتحليل كل حمور من حماور االستبيان

 أوال: التحليل اإلحصائي حملور اجتاهات الزابئن

 :(20)رقم ، كما هو موضح يف اجلدول يتم التحليل بناءا على نتائج برانمج التحليل اإلحصائي

 اجتاهات الزابئن حمورياري، لعبارات (: املتوسط احلسايب، االحنراف املع20اجلدول رقم)

 االجتاه االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجتاهات الزابئناحملور األول: 
 موافق 8330, 3,940 املكون املعريف

 موافق 7520, 3,861 املكون العاطفي
 موافق 7100, 3,658 املكون السلوكي

 (08 )أنظر امللحق رقم .spss ابالعتماد على خمرجات الباحثمن إعداد : املصدر

  التعليق:

العالمة م على علم بتوفر يظهر أن معظم أفراد عينة الدراسة موافقون على أهن (20)من خالل اجلدول رقم 
حيث حقق البعد األول وميتلكون معلومات كافية عنها، ومدركون ملميزاهتا وخصائصها،  يف سوق اهلاتف النقال

ويرون ، 0.883 واحنراف معياري 3.94توسط حسايب أكرب نسبة موافقة قدرت على مبابملكون املعريف املتعلق 
وال يرتددون حلظة يف شرائها، كما أهنم راضون عنها،  أيضا أن شراء العالمة التجارية اخلاصة هبم تشعرهم ابلفخر

 واحنراف معياري 3.86توسط حسايب مب يف عمومه وهذا ما عرب عنه اجتاه احملور الثاين املتعلق ابملكون العاطفي

توسط مبملوافقة أيضا اجتهت إجاابت أفراد العينة املدروسة حنو ا املكون السلوكيبعد فيما يتعلق ب، بينما 0.752
للحصول على هواتف العالمة أفراد العينة املدروسة  ستعداد، هذا يبني مدى ا0.710 واحنراف معياري 3.65حسايب 



 

رةدراسة ميدانية للهاتف النقال بوالية البوي                                                            لثلفصل الثاا  

131 
 

أتثري يف تكوين انطباعات واجتاهات حنو  ا منهل اخلاصة هبم ونصح األصدقاء واألقارب ابمتالكها ملا التجارية
 العالمة املراد احلصول عليها.

 حملور الصورة الذهنية للمؤسسةاثنيا: التحليل اإلحصائي 

 :(21)رقم ، كما هو موضح يف اجلدول يتم التحليل بناءا على نتائج برانمج التحليل اإلحصائيحيث 

 القيمة املدركة للعالمة التجارية حمورياري، لعبارات (: املتوسط احلسايب، االحنراف املع21اجلدول رقم)

 االجتاه االحنراف املعياري املتوسط احلسايب التجاريةالقيمة املدركة للعالمة : ثايناحملور ال

 حمايد 6210, 3,291 الوعي ابلعالمة التجارية
 موافق 7900, 3,578 الوالء للعالمة التجارية

 قريب من املوافقة حمايد 6850, 3,382 اجلودة املدركة
 قريب من املوافقة حمايد 1,029 3,355 االنطباعات الذهنية

 قريب من املوافقة حمايد 0,689 3,340 أصول أخرى
 (09 )أنظر امللحق رقم .spss ابالعتماد على خمرجات الباحثمن إعداد : املصدر

  التعليق:

 :أن يظهر(21)رقم من خالل اجلدول 

هذا جيعلنا نقبل نسبيا أن العالمة بعد الوعي ابلعالمة التجارية، حنو  ابحلياد إجاابهتممعظم أفراد العينة اجتهت  -
اخلاصة هبم سهلة التذكر ويستطيعون متييزها من بني العالمات املنافسة، وتؤكد اجتاهات إجاابهتم إىل أن 

ال تتم دائما نتيجة كثرة العالمات التجارية املطروحة يف  العالمة التجارية  logo وشعار ة تذكر رمزعسر 
 ؛السوق

مبتوسط حسايب متقارب بلغ  ملوافقةاجتهت حنو ابعد الوالء للعالمة التجارية إجاابت معظم أفراد العينة حنو  -
، يرون أن العالمة اخلاصة هبم هي اختيارهم األولهذا جيعلنا نقبل نسبيا أن أفراد العينة املدروسة  ،3.57
 ينون تغيريها مستقبال نتيجة التعلق ، والانطباع عاطفي عنها عند مساعها ألول مرةيتكون لديهم حيث 

 الشديد هبا؛
، بعد اجلودة املدركة واالنطباعات الذهنية واألصول األخرىيف حني اجتهت آراء املستجوبني حنو احلياد حول 

وميكن تربير إجاابهتم أبن التطورات التكنولوجيا ، (3.347، 3.35، 3.38)ب على التوايل مبتوسط حسايب قدر 
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يف ميدان اهلواتف النقالة الذكية خاصة وظهور اجلديد منها، وكثرة البدائل املطروحة، جعلهم ال املتسارعة 
 .يستطيعون تكوين انطباعات ذهنية حمددة حول اخلاصة هبم

 التحليل اإلحصائي للمحاور الكلية لالستبيان:اثلثا: 

 :(22)ا ما يوضحه اجلدول رقم سنحاول حتليل نتائج التحليل اإلحصائي للمحاور الكلية لالستبيان، وهذ

 للمحاور الكلية لالستبيان(: املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، 22اجلدول رقم)

 االجتاه االحنراف املعياري املتوسط احلسايب البعد

 موافق 5450, 3,820 اجتاهات املستهلكنيحمور 
 قريب من املوافقة حمايد 5620, 3,389 القيمة املدركة للعالمة التجاريةحمور 

 موافق 4870, 3,527 الدرجة الكلية لالستبيان
 (09 )أنظر امللحق رقم .spss ابالعتماد على خمرجات الباحثمن إعداد : املصدر

 يظهر أن: (22)رقم  من خالل اجلدول

ابحلياد  ، واجتهتاجتاهات املستهلكنيإىل املوافقة على اغلب عبارات حمور  اجتهتعينة الدراسة أغلب آراء  -
 حنو اغلب عبارات حمور القيمة املدركة للعالمة التجارية.

كما أن هناك موافقة على أغلب عبارات االستبيان ككل وهذا ما تبينه نتائج التحليل يف الدرجة الكلية  -
 لالستبيان.

 اختبار ومناقشة فرضيات الدراسةاملطلب الثاين: 

ومن أجل التأكد من ، يةرئيس ستة فرضياتاسة واملتمثلة يف ر فرضيات الد رم يف هذا املطلب ابختباو نقس
 .اخلطي املتعدد راالحندا وذجهذه الفرضيات استخدمنا من صحة

اجتاهات املستهلكني( واملتغري التابع  املستقل ) تغرياملة العالقة بني و قسنقوم بقياس  قبل اختبار الفرضياتو 
، كما يبينه ومعامل التحديد نو تباط بريسر اال اب معاملحس)القيمة املدركة للعالمة التجارية(، وذلك من خالل 

 (: 23اجلدول )
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 معامل االرتباط والتحديد (:23اجلدول رقم )

 R SquareR  sig 

 0.00 2110, 4590, قوة العالقة بني املتغريين
 (10 )أنظر امللحق رقم .spss ابالعتماد على خمرجات الباحثمن إعداد : املصدر

اجتاهات املستهلكني(  املستقل ) تغرياملبني تباط ر ضحة يف اجلدول أعاله إىل أن معامل االو تشري النتائج امل
جد و لتايل ت، وابsig=0.000وأن القيمة االحتمالية  0.45تساوي واملتغري التابع )القيمة املدركة للعالمة التجارية( 

 والقيمة املدركة للعالمة التجارية. اجتاهات املستهلكنيتغري مبني جبة ذات داللة إحصائية مو سطة و عالقة طردية مت

ــ R²قيمة معامل التحديد  رتكما قد ــ ــ )اجتاهات تقل سمهة املتغري املسام إىليشري  هو ماو ، 0.21ـ بـ
 : ( أيالقيمة املدركة للعالمة التجارية) التابعك املتغري و يف سلاملستهلكني( 

لدى املستهلكني عن اهلواتف النقالة  قيمة مدركة عن العالمة التجاريةيف تكوين من التغريات احلاصلة   21% -
 .اجتاهات املستهلكني يفحاصلة  سببها تغرياتالذكية 

 أوال: اختبار الفرضية الرئيسية األوىل

ية الجتاهات ئيوجد أتثري ذو داللة إحصاأنه  واليت مفادها وىلية األيسالفرضية الرئت و للتأكد من صحة وثب
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، ملستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرة لعالمة التجاريةاب الوعيعلى  املستهلكني

 :اخلطي املتعدد وفقا للمعادلة التالية راالحندا رسيتم استعمال اختبا 2.015ب  ةر اجلدولية املقد t ستوىوعند م

3ix3+b 2ix2+b1ix1+ b0i = bŶ 

 حيث:

Y.متغري اتبع ميثل الوعي ابلعالمة التجارية : 

ix :مكون معريف، مكون عاطفي، مكون سلوكي.: اجتاهات املستهلكني متثل املتغريات املستقلة وهي 

0b :معدومة ستقلةاملتغريات امل تكونعندما لتكوين وعي عن العالمة التجارية لدى املستهلكني سط و املت ستوىامل. 

 خالل الفرضية الرئيسية األوىل ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من
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للهواتف  على الوعي ابلعالمة التجاريةللمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

للهواتف  على الوعي ابلعالمة التجاريةللمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

للهواتف  ابلعالمة التجاريةعلى الوعي للمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 .0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

 الفرضية الرئيسية األوىل ختبارال تعددحتليل االحندار اخلطـي امل(: نتائج 24اجلدول رقم )

 القرار اإلحصائي Sig     س ب  B t  تقدير معلمات النموذج   

 

(Constant) 8,151 8,387 0,000  

 قبول الفرضية 0,037 2,090 0,121 املعريفاملكون 

 قبول الفرضية 0,000 5,439 0,353 املكون العاطفي

 قبول الفرضية 0,000 3,776 0,253 املكون السلوكي

 (11 )أنظر امللحق رقم .spss ابالعتماد على خمرجات الباحثمن إعداد : املصدر

ملستخدمي اهلواتف النقالة  لعالمة التجاريةاب الوعيعلى  املعريفيؤثر املكون  اختبار الفرضية الفرعية األوىل: 
  ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، الذكية بوالية البويرة

من  قلوهو أ 0.037اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أقل من 2,090 احملسوبة tبلغت 
 الفرضية الفرعية األوىل. رفضوجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل  ينفي، مما 0.05املستوى املعتمد 

؛ الذكيةللهواتف النقالة  لعالمة التجاريةالوالء لعلى  يؤثر املكون العاطفي اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية 

وهو أقل من املستوى  0.00اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أكرب من 5,439 احملسوبة tبلغت 
 ، مما يؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية الفرعية الثانية.0.05املعتمد 

ملستخدمي اهلواتف النقالة  لعالمة التجاريةاب الوعيعلى يؤثر املكون السلوكي  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، الذكية بوالية البويرة
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وهو أقل من املستوى  000,اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t أكرب من وهي  3,776احملسوبة tبلغت 
 الفرعية الثالثة.، مما يؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية 0.05املعتمد 

 اخلطي املتعدد التالية: رري النتائج املتحصل عليها مبعادلة االحنداسن تفكالفرضيات الفرعية، مي ربعد اختبا

 

 

 

 اثنيا: اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

ية الجتاهات ئيوجد أتثري ذو داللة إحصاأنه  واليت مفادها الثانيةية يست الفرضية الرئو للتأكد من صحة وثب

 t  ستوىوعند م؛ 0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة  لعالمة التجاريةالوالء لعلى  املستهلكني
 :اخلطي املتعدد وفقا للمعادلة التالية راالحندا رسيتم استعمال اختبا 2.015ب  ةر اجلدولية املقد

3ix3+b 2ix2+b1ix1b +0i = bŶ 

 حيث:

Y الذكيةللهواتف النقالة  لعالمة التجاريةالوالء ل: متغري اتبع ميثل، 

ix :مكون معريف، مكون عاطفي، مكون سلوكي.: اجتاهات املستهلكني متثل املتغريات املستقلة وهي 

0b :معدومة ستقلةاملتغريات امل تكونعندما لتكوين والء عن العالمة التجارية لدى املستهلكني سط و املت ستوىامل. 

 خالل الفرضية الرئيسية الثانية ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

للهواتف النقالة  لعالمة التجاريةل الءعلى الو للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكية

للهواتف  لعالمة التجاريةل الءعلى الو للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

للهواتف  لعالمة التجاريةل الءعلى الو للمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 .0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةالنقالة 

 

3x ,2530+  2x ,3530+  1x ,1210+  8,151i = Ŷ 
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 الفرضية الرئيسية الثانية ختبارال تعددحتليل االحندار اخلطـي امل(: نتائج 25اجلدول رقم )

 القرار اإلحصائي Sig     س ب  B t  تقدير معلمات النموذج   

 

(Constant) 4,653 4,869 0,000  

 رفض الفرضية 0,054 1,935 0,110 املكون املعريف

 قبول الفرضية 0,000 3,717 0,237 املكون العاطفي

 قبول الفرضية 0,000 7,747 0,511 املكون السلوكي

 (12 )أنظر امللحق رقم .spss ابالعتماد على خمرجات الباحثمن إعداد : املصدر

اهلواتف النقالة ملستخدمي  لعالمة التجاريةاب الوالءعلى  يؤثر املكون املعريف اختبار الفرضية الفرعية األوىل: 
  ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، الذكية بوالية البويرة

وهو أكرب من املستوى  0.054اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أقل من 1,935 احملسوبة tبلغت 
 األوىل.، مما ينفي وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل رفض الفرضية الفرعية 0.05املعتمد 

؛ الذكيةللهواتف النقالة  لعالمة التجاريةالوالء لعلى يؤثر املكون العاطفي  اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية 

وهو أقل من املستوى  0.00اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أكرب من 3,717 احملسوبة tبلغت 
 يؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية الفرعية الثانية.، مما 0.05املعتمد 

ملستخدمي اهلواتف النقالة  التجاريةلعالمة الوالء لعلى يؤثر املكون السلوكي  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، الذكية بوالية البويرة

من املستوى  قلوهو أ 000,اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أكرب من7,747  احملسوبة tبلغت 
 ، مما يؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية الفرعية الثالثة.0.05املعتمد 

 اخلطي املتعدد التالية: رري النتائج املتحصل عليها مبعادلة االحنداسن تفكالفرضيات الفرعية، مي ربعد اختبا

 

 

 

3x ,5110+  2x ,2370+ 1x ,1100+  4,653i = Ŷ 
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 اثلثا: اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة

ية الجتاهات ئيوجد أتثري ذو داللة إحصاأنه  واليت مفادها ثالثةية اليست الفرضية الرئو للتأكد من صحة وثب
وعند ؛ 0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة  التجاريةلعالمة اجلودة املدركة لعلى  املستهلكني

 :اخلطي املتعدد وفقا للمعادلة التالية راالحندا رسيتم استعمال اختبا 2.015ب  ةر اجلدولية املقدt  ستوىم

3ix3+b 2ix2+b1ix1+ b0i = bŶ 

 حيث:

Yلعالمة التجاريةاجلودة املدركة ل : متغري اتبع ميثل 

ix : مكون معريف، مكون عاطفي، مكون سلوكي.: اجتاهات املستهلكني املتغريات املستقلة وهيمتثل 

0b :ستقلةاملتغريات امل تكونعندما لوجود جودة مدركة عن العالمة التجارية لدى املستهلكني سط و املت ستوىامل 

 .معدومة

 خالل الفرضية الرئيسية الثالثة ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

 لعالمة التجاريةاجلودة املدركة لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 لعالمة التجاريةاجلودة املدركة لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 

 لعالمة التجاريةاجلودة املدركة لعلى للمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 .0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكيةللهواتف النقالة 
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 الفرضية الرئيسية الثالثة ختبارال تعددحتليل االحندار اخلطـي امل(: نتائج 26اجلدول رقم )

 القرار اإلحصائي Sig     س ب  B t  تقدير معلمات النموذج   

 

(Constant) 7,572 8,715 0,000  

 رفض الفرضية 0,061 1,881 0,097 املكون املعريف

 رفض الفرضية 0,623 0,492 0,029 املكون العاطفي

 قبول الفرضية 0,000 6,801 0,408 املكون السلوكي

 (13 )أنظر امللحق رقم .spss ابالعتماد على خمرجات الباحثمن إعداد : املصدر

ملستخدمي اهلواتف  التجاريةلعالمة اجلودة املدركة لعلى  يؤثر املكون املعريف اختبار الفرضية الفرعية األوىل: 
  ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، النقالة الذكية بوالية البويرة

وهو أكرب من  0.061اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أقل من 1,881 احملسوبة tبلغت 
 الفرعية األوىل.، مما ينفي وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل رفض الفرضية 0.05املستوى املعتمد 

للهواتف النقالة  التجاريةلعالمة اجلودة املدركة لعلى  يؤثر املكون العاطفي اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ الذكية

وهو أكرب من املستوى  0,623اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أقل من0,492  احملسوبة tبلغت 
 ، مما يؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل رفص الفرضية الفرعية الثانية.0.05املعتمد 

ملستخدمي  التجاريةلعالمة اجلودة املدركة لعلى يؤثر املكون السلوكي  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرة

وهو أقل من املستوى  000,اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t من كربوهي أ 6,801 احملسوبة tبلغت 
 ، مما يؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية الفرعية الثالثة.0.05املعتمد 

 اخلطي املتعدد التالية: رري النتائج املتحصل عليها مبعادلة االحنداسن تفكالفرضيات الفرعية، مي ربعد اختبا

 

 

3x ,4080+  2x ,0290+  1x ,0970+  7,572i = Ŷ 
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 رابعا: اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة

ية الجتاهات ئيوجد أتثري ذو داللة إحصاأنه  واليت مفادها وىلية األيست الفرضية الرئو للتأكد من صحة وثب
عند ، ستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةلدى م لعالمة التجاريةل االرتباطات الذهنيةعلى  املستهلكني

اخلطي  راالحندا رسيتم استعمال اختبا 2.015ب  ةر اجلدولية املقدt  ستوىوعند م ؛0.05≥مستوى معنوية 
 :املتعدد وفقا للمعادلة التالية

3ix3+b 2ix2+b1ix1+ b0i = bŶ 

 حيث:

Y لعالمة التجاريةل االرتباطات الذهنية: متغري اتبع ميثل. 

ix :مكون معريف، مكون عاطفي، مكون سلوكي.: اجتاهات املستهلكني متثل املتغريات املستقلة وهي 

0b :معدومة ستقلةاملتغريات امل تكونعندما  لعالمة التجاريةل الرتباطات الذهنيةلسط و املت ستوىامل. 

 خالل الفرضية الرئيسية الرابعة ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

 لعالمة التجاريةاالرتباطات الذهنية لعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛  ستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةلدى م

 لعالمة التجاريةاالرتباطات الذهنية لعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛  ستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةلدى م

لعالمة الذهنية لاالرتباطات على للمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 .0.05≥عند مستوى معنوية ؛  ستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةلدى م  التجارية
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 الفرضية الرئيسية الرابعة ختبارال تعددحتليل االحندار اخلطـي امل(: نتائج 27اجلدول رقم )

 القرار اإلحصائي Sig     س ب  B t  تقدير معلمات النموذج   

 

(Constant) ,8550 ,979 ,3280  

 قبول الفرضية 0010, 3,294 0,172- املكون املعريف

 قبول الفرضية 0000, 5,736 3350, املكون العاطفي

 قبول الفرضية 0000, 11,118 6710, املكون السلوكي

 (14 )أنظر امللحق رقم .spss ابالعتماد على خمرجات الباحثمن إعداد : املصدر

لدى  لعالمة التجاريةاالرتباطات الذهنية لعلى  يؤثر املكون املعريف الفرضية الفرعية األوىل:اختبار  
  ؛0.05≥عند مستوى معنوية ،  ستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةم

من املستوى  قلوهو أ 0010,اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t من كربوهي أ 3,294 احملسوبة tبلغت 
 الفرضية الفرعية األوىل. قبولوجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل  ؤكد، مما ي0.05املعتمد 

لدى  لعالمة التجاريةاالرتباطات الذهنية لعلى يؤثر املكون العاطفي  اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ ستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةم

وهو أقل من املستوى  0.00اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أكرب من5,736  احملسوبة tبلغت 
 ، مما يؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية الفرعية الثانية.0.05املعتمد 

لدى  لعالمة التجاريةاالرتباطات الذهنية لعلى يؤثر املكون السلوكي  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرة

من املستوى  قلوهو أ 000,اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t من كربوهي أ 11,118 احملسوبة tبلغت 
 يؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية الفرعية الثالثة.، مما 0.05املعتمد 

 اخلطي املتعدد التالية: رري النتائج املتحصل عليها مبعادلة االحنداسن تفكالفرضيات الفرعية، مي ربعد اختبا

 

 

 

Ŷi = 0,855 - 0,172 x1 + 0,335 x2 + 0,671 x3 
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 الرئيسية اخلامسةخامسا: اختبار الفرضية 

ية الجتاهات ئيوجد أتثري ذو داللة إحصاأنه  واليت مفادها امسةية اخليست الفرضية الرئو للتأكد من صحة وثب
عند مستوى ، مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةلدى  لعالمة التجاريةل األصول األخرىعلى  املستهلكني

اخلطي املتعدد  راالحندا رسيتم استعمال اختبا 2.015ب  ةر اجلدولية املقدt  ستوىوعند م ؛0.05≥معنوية 
 :وفقا للمعادلة التالية

3ix3+b 2ix2+b1ix1+ b0i = bŶ 

 حيث:

Y لعالمة التجاريةل األصول األخرى: متغري اتبع ميثل. 

ix :سلوكي.مكون معريف، مكون عاطفي، مكون : اجتاهات املستهلكني متثل املتغريات املستقلة وهي 

0b :ستقلةاملتغريات امل تكونعندما للهواتف النقالة الذكية  لعالمة التجاريةل لألصول األخرىسط و املت ستوىامل 

 .معدومة

 خالل الفرضية الرئيسية اخلامسة ميكن طرح جمموعة من الفرضيات اجلزئية هلا كالتايل: من

لدى  لعالمة التجاريةل األصول األخرىعلى للمكون املعريف يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛  مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرة

لدى  لعالمة التجاريةل األصول األخرىعلى للمكون العاطفي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ بوالية البويرة مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية

لعالمة ل األصول األخرىعلى العاطفي للمكون السلوكي يوجد أتثري ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة: 
 .0.05≥عند مستوى معنوية ؛ مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةلدى  التجارية
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 الفرضية الرئيسية اخلامسة ختبارال تعدداالحندار اخلطـي املحتليل (: نتائج 28اجلدول رقم )

 القرار اإلحصائي Sig     س ب  B t  تقدير معلمات النموذج   

 

(Constant) 6,454 9,913 0,000  

 قبول الفرضية 0,001 3,200 0,124- املكون املعريف

 قبول الفرضية 0,001 3,377 0,147 املكون العاطفي

 قبول الفرضية 0,000 6,757 0,304 السلوكياملكون 

 (15 )أنظر امللحق رقم .spss ابالعتماد على خمرجات الباحثمن إعداد : املصدر

مستخدمي لدى  لعالمة التجاريةل األصول األخرىعلى  يؤثر املكون املعريف اختبار الفرضية الفرعية األوىل: 
  ؛0.05≥عند مستوى معنوية  ،اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرة

من  قلوهو أ 0.001اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t من كربوهي أ 3,200 احملسوبة tبلغت 
 الفرضية الفرعية األوىل. قبولوجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل  ؤكد، مما ي0.05املستوى املعتمد 

مستخدمي لدى  لعالمة التجاريةل األصول األخرىعلى  يؤثر املكون العاطفي اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرة

وهو أقل من  0.001اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أكرب من 3,377 احملسوبة tبلغت 
 وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية الفرعية الثانية.، مما يؤكد 0.05املستوى املعتمد 

لدى مستخدمي  لعالمة التجاريةل األصول األخرىعلى يؤثر املكون السلوكي  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرة

وهو أقل من املستوى  0.00اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية يساوي  t وهي أكرب من6,757  احملسوبة tبلغت 
 ، مما يؤكد وجود أثر ذو داللة إحصائية، وهذا ما يؤدي إىل قبول الفرضية الفرعية الثالثة.0.05املعتمد 

 اخلطي املتعدد التالية: رري النتائج املتحصل عليها مبعادلة االحنداسن تفكالفرضيات الفرعية، مي ربعد اختبا

 

 

 

3x ,3040+  2x ,1470+ 1x ,1240 - 6,454i = Ŷ 
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 سادسا: اختبار الفرضية الرئيسية السادسة

عدمها بني املتغري التابع )القيمة املدركة للعالمة التجارية( واملتغريات الشخصية، قمنا من  فروق عرفة وجودمل
 T-testمث فحص هذه الفرضية ابستخدام اختبار  One Way ANOVAإبجراء اختبارات التباين األحادي 

ية يسصحة الفرضية الرئ ، من أجل اثبات0.05، عند مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة املقدر بــ لتفسري الظاهرة
طات إجاابت أفراد العينة تبعا أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوس واليت مفادهامن عدمها  سادسةال

 .0.05≥للمتغريات الشخصية عند مستوى معنوية 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متثلت الفرضية الفرعية األوىل يف أن  اختبار الفرضية الفرعية األوىل: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية  للجنسمتوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا 

 حيث:

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية 0H الصفرية الفرضية
0.05. 

 .0.05: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية 1H البديلة الفرضية

 ANOVAابستخدام اختبار (: اختبار الفرضية الفرعية األوىل 29اجلدول رقم)

 Sum of Squares Df Mean للعالمة التجارية القيمة املدركة
Square 

F Sig. 

Between Groups 19,661 1 19,661  
72,0
94 

 

 
0,00 Within Groups 120,539 442 ,2730 

Total 140,200 443  

 (16)أنظر امللحق رقم  .spss ابالعتماد على خمرجات الطالبمن إعداد : املصدر

، ومستوى 3.84أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة بــــ  42.094احملسوبة املقدرة بــ  Fنالحظ أن قيمة 
وهي أقل من مستوى الداللة  0.00تساوي )القيمة املدركة للعالمة التجارية( الداللة بني متغري اجلنس واملتغري التابع 

صائية بني متوسطات اإلجاابت عند فروق ذات داللة إحذي يقول أنه توجد ال 1Hاملعتمد، أي أننا نقبل الفرض 
 تعزى ملتغري اجلنس. 0.05مستوى املعنوية 
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هناك فروق ذات داللة إحصائية بني يف أن  ثانيةمتثلت الفرضية الفرعية ال اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 
  ؛0.05≥عند مستوى معنوية تغري العمر ملمتوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا 

 حيث:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية : 0H الصفرية الفرضية
0.05. 

 .0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية :  1H البديلة الفرضية

 ANOVAابستخدام اختبار (: اختبار الفرضية الفرعية الثانية 30اجلدول رقم)

 Sum of القيمة املدركة للعالمة التجارية
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 45,067 3 15,022  
69,481 

 
0,000 Within Groups 95,132 4

4
0 

,216 

Total 140,200 4
4
3 

 

 (16)أنظر امللحق رقم  .spss من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات: املصدر

ــ  69.481احملسوبة املقدرة بــ  Fنالحظ أن قيمة  ، ومستوى 2.60أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة بــ
وهي أقل من مستوى الداللة  0.00تساوي )القيمة املدركة للعالمة التجارية( الداللة بني متغري العمر واملتغري التابع 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند ذي يقول أنه توجد ال 1Hاملعتمد، أي أننا نقبل الفرض 
 تعزى ملتغري العمر. 0.05مستوى املعنوية 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني يف أن  ثالثةمتثلت الفرضية الفرعية ال اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 
 حيث: ؛0.05≥عند مستوى معنوية  لمستوى التعليميلمتوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية : 0H الصفرية الفرضية
0.05. 

 .0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية :  1H البديلة الفرضية
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 ANOVAابستخدام اختبار (: اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 31اجلدول رقم)

ريةالقيمة املدركة للعالمة التجا  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 22,600 3 7,533  
28,186 

 
0,000 Within Groups 117,599 440 ,267 

Total 140,200 443  

 (16)أنظر امللحق رقم  .spss من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات: املصدر

ــ 28.186احملسوبة املقدرة بــ  Fنالحظ أن قيمة  ، ومستوى  2.60أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة بــ
وهي أقل من  0.00تساوي )القيمة املدركة للعالمة التجارية( الداللة بني متغري املستوى التعليمي واملتغري التابع 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات ذي يقول أنه توجد ال 1Hمستوى الداللة املعتمد، أي أننا نقبل الفرض 
 تعزى ملتغري املستوى التعليمي. 0.05اإلجاابت عند مستوى املعنوية 

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أن  رابعةمتثلت الفرضية الفرعية ال اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية  لدخل الشهريلبني متوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا 

 حيث:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية : 0H الصفرية الفرضية
0.05. 

 .0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية :  1H البديلة الفرضية

 ANOVAابستخدام اختبار (: اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 32اجلدول رقم)

 .Sum of Squares Df Mean Square F Sig القيمة املدركة للعالمة التجارية

Between Groups 2,829 3 0,943  
3,021 

 
0,03

0 
Within Groups 137,370 440 0,312 
Total 140,200 443  

 (11)أنظر امللحق رقم  .spss من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات: املصدر

ـــ  3.021احملسوبة املقدرة بــ  Fنالحظ أن قيمة  ، ومستوى 2.60أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة بـ
وهي أقل من  0.030تساوي )القيمة املدركة للعالمة التجارية( الداللة بني متغري الدخل الشهري واملتغري التابع 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات ذي يقول أنه توجد ال 1Hمستوى الداللة املعتمد، أي أننا نقبل الفرض 
 تعزى ملتغري الدخل الشهري. 0.05اإلجاابت عند مستوى املعنوية 
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 :خالصة الفصل

املستهلك النهائي على القيمة املدركة للعالمة اجتاهات  أتثريحملاولة حتديد يدانية ماسة ر تضمن هذا الفصل د
خالل توجيه استمارة لعينة من املستهلكني مت استقصائهم التجارية لدى مستعملي عالمات اهلواتف النقالة، من 

  خبصوص اجتاهاهتم حنو القيمة املدركة لعالمات هواتفهم النقالة.

مستعملي عالمات اهلواتف النقالة، ومتت مفردة من  444وقد مت إجراء استبيان لعينة عشوائية قدرت بــ 
وكانت النتائج أن ، SPSS م االجتماعيةو للعل اإلحصائية عن طريق برانمج احلزمةاملعاجلة اإلحصائية للبياانت 

و القيمة املدركة للعالمة  املستهلك النهائييوافقون على أنه هناك عالقة ارتباط بني اجتاهات معظم أفراد العينة 
 حيث خلصنا بعض النتائج كما يلي: التجارية للهواتف النقالة.

                                 املدركة أبعاد القيمة
 

                                      
 أبعاد االجتاهات

الوعي ابلعالمة 
 التجارية

الوالء للعالمة 
 التجارية

اجلودة املدركة 
للعالمة 
 التجارية

االرتباطات 
 الذهنية

األصول 
 األخرى

 يؤثر يؤثر ال يؤثر ال يؤثر يؤثر املكون املعريف
 يؤثر يؤثر يؤثر يؤثر يؤثر العاطفياملكون 

املكون 
 السلوكي

 يؤثر يؤثر يؤثر يؤثر يؤثر
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 خاتمةال

شهدت بيئة األعمال تغيريات سريعة وعميقة على املسـتوى الـدويل واحمللـي وهـذا يرجـع يف املقـام األول إىل          
حــدة املنافســة بــني العديــد مــن العالمــات التجاريــة املتواجــدة يف األســواق، وإطــالق عالمــات جتاريــة جديــدة حبيــث 

ه للقرار الشرائي، وهلذا أصبح لزاما على املستهلك أن أصبح لدى املستهلك جمموعة واسعة من اخليارات عند اختاذ
 تعترب وسيلة لتحديد املنتج واتصال املؤسسة مع زابئنها. إذيدرك قيمة العالمة التجارية، 

فـإن ويف ظل عدم وضوح، اجتاهات املستهلكني احملتملني حنو تقبل عالمات اهلواتـف النقالـة رغـم توافرهـا، 
إطـالق  أو ترافـق هي اخلطوة األوىل والصحيحة اليت تسبق ملستهلكني الجتاهاهتم حنوهالكيفية تشكيل ااجليد  الفهم

، فيما تتمثل اخلطوة الثانية يف حتديد العوامل اليت ميكن أن يكون هلا دورا مباشرا يف التأثري على هـذه نتجاتتلك امل
 .االجتاهات، وهو ما حاولنا معرفته من خالل دراستنا هلذا املوضوع

 الدراسة النظرية:نتائج 

معتقدات ومشاعر الفرد ، تتكون نتيجة لشيء ما سلبية إجيابية أو عن عملية تقييميةالجتاهات عبارة ا 
من خالل القيام بسلوك أو االستعداد  همن خرباته السابقة، هذا األخري سيعرب عن تقييماتتعلمة املكتسبة و امل

دور االجتاهات يف سلوك املستهلك ألهنا تنعكس يف  يظهر من هنا؛بقيام بتصرف معني حنو موضوع االجتاه
مدخل  من قبل التسويقيني العتبارها تهاأمهية دراستصرف أو استعداد للتصرف بطريقة معينة. وابلتايل تظهر 

 ضروري لفهم سلوكات األفراد، تفسريها أو التنبؤ هبا؛
إال أن النموذج األكثر استعماال يف جمال رغم تعدد النماذج البنائية لالجتاهات حسب األبعاد املكونة هلا،  

التسويق والذي مت اعتماده يف هذه الدراسة هو النموذج ثالثي األبعاد، حبيث تتمثل هذه األبعاد يف البعد 
املستهلك نتيجة تفاعل عدة عوامل منها ما هي داخلية  اجتاهات وتتغري تتشكلاملعريف، العاطفي والسلوكي؛ و 

قادة جلماعات املرجعية و ومنها ما هي خارجية مثالدراك والتعلم ومساته الشخصية، اإلخاصة ابملستهلك مثل 
بعض التطرق ل، وهذا ما يؤكد إمكانية التأثري على اجتاهات املستهلكني أو تغيريها، لذلك مت واإلعالانت الرأي

رية التنافر املعريف، النظرية النظرايت والنماذج اليت حاولت تفسري عملية تغيري االجتاهات مثل نظرية التوازن، نظ
 تركيباتالجتاهات تطبيقها يف الواقع من خالل اسرتاتيجيات تسويقية. ومبا أن اعرض كيفية الوظيفية...اخل، مث 

من ال ميكن مالحظتها مباشرة، فقد ظهرت احلاجة إىل إجياد أساليب منهجية متكن من االستدالل هبا افرتاضية 
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إضافة إىل تطوير الباحثني التسويقيني لبعض لوب املالحظة والبحوث النوعية، د مثل أسالسلوك الظاهر للفر 
 النماذج والسالمل اليت متكن من قياس مسار وقوة االجتاهات.

العالمة التجارية أداة تسويقية يف يد املؤسسة إذا ما مت استغالهلا بشكل جيد ميكن أن ختلق للمؤسسة قيمة  
الءه للعالمة التجارية والذي يرتبط ابجلوانب العاطفية والنفسية، وكذا الوعي يدركها املستهلك وذلك من خالل و 

 الذي يعرب عن قدرة التذكر ومعرفة العالمة يف أوضاع خمتلفة ومعرفتها من بني البدائل املتاحة.
 : امليدانيةنتائج الدراسة 

ــــى  ــــ املفــــاهيمبنــــاء عل ــــرتاح منــــوذج  نســــعى مــــن خاللــــه إىل النظري ــــيت مت طرحهــــا، مت اق ــــاس اجتاهــــاتة ال  قي
وملــا  القيمـة املدركــة للعالمـة التجاريـة، وإىل حتديــد العوامـل الـيت ميكـن أن تــؤثر يف هـذه االجتاهـات؛  حنـو املسـتهلكني

مفــــردة، مت  444مكونـــة مــــن ختيـــار عينــــة ابهلكني اجلزائــــريني للدراســـة، قمنــــا كـــان صــــعبا أن خنضـــع مجيــــع املســـت
استجواهبم عن طريق االستبياانت الورقية وااللكرتونية؛ وبعد حتليل البياانت اجملمعـة مـن الدراسـة امليدانيـة ابسـتخدام 

 ، متكنا من الوصول إىل النتائج  التالية:  SPSSاالجتماعية احلزم اإلحصائية للعلومبرانمج 

متغري اجتاهات املستهلكني والقيمة املدركة ني وجود عالقة طردية متوسطة موجبة ذات داللة إحصائية ب 
 للعالمة التجارية.

التغريات احلاصلة يف تكوين قيمة مدركة عن العالمة التجارية لدى املستهلكني عن اهلواتف  من  21% 
 حاصلة يف اجتاهات املستهلكني. النقالة الذكية سببها تغريات

عند مستوى ، التجارية ملستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةيؤثر املكون املعريف على الوعي ابلعالمة  
 ؛0.05≥معنوية 

عند مستوى معنوية ؛ للعالمة التجارية للهواتف النقالة الذكية الوعيعلى يؤثر املكون العاطفي  
 ؛0.05≥

عند ، الذكية بوالية البويرةيؤثر املكون السلوكي على الوعي ابلعالمة التجارية ملستخدمي اهلواتف النقالة  
 ؛0.05≥مستوى معنوية 

عند ، التجارية ملستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرة للعالمة الوالءيؤثر املكون املعريف على  ال 
 ؛0.05≥مستوى معنوية 

عند مستوى معنوية ؛ على الوالء للعالمة التجارية للهواتف النقالة الذكيةيؤثر املكون العاطفي  
 ؛0.05≥
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عند ، التجارية ملستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةالوالء للعالمة يؤثر املكون السلوكي على  
 ؛0.05≥مستوى معنوية 

، التجارية ملستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةعلى اجلودة املدركة للعالمة يؤثر املكون املعريف  ال 
 ؛0.05≥مستوى معنوية  عند

عند مستوى ؛ على اجلودة املدركة للعالمة التجارية للهواتف النقالة الذكيةيؤثر املكون العاطفي  ال 
 ؛0.05≥معنوية 

، التجارية ملستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية البويرةعلى اجلودة املدركة للعالمة يؤثر املكون السلوكي  
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية 

لدى مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية بوالية على االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية يؤثر املكون املعريف  
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، البويرة

لدى مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية على االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية يؤثر املكون العاطفي  
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ بوالية البويرة

لدى مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية  على االرتباطات الذهنية للعالمة التجاريةيؤثر املكون السلوكي  
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، بوالية البويرة

بوالية يؤثر املكون املعريف على األصول األخرى للعالمة التجارية لدى مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية  
 ؛ 0.05≥عند مستوى معنوية ،البويرة

يؤثر املكون العاطفي على األصول األخرى للعالمة التجارية لدى مستخدمي اهلواتف النقالة الذكية  
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ؛ بوالية البويرة

الذكية يؤثر املكون السلوكي على األصول األخرى للعالمة التجارية لدى مستخدمي اهلواتف النقالة  
 ؛0.05≥عند مستوى معنوية ، بوالية البويرة

تعزى ملتغري  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية  
 اجلنس.

تعزى ملتغري  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية  
 العمر.

تعزى ملتغري  0.05إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية توجد فروق ذات داللة  
 املستوى التعليمي.
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تعزى ملتغري  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اإلجاابت عند مستوى املعنوية  
 الدخل الشهري.

 االقرتاحات والتوصيات:

اخلروج بـبعض االقرتاحـات الـيت ميكـن أن تسـاهم على أساس النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة، ميكن 
 يف التأثري ابإلجياب على اجتاهات املستهلكني حنو القيمة املدركة للعالمة التجارية:

، هتدف من خالل هذه التسويقية هوداجلمبنية على تضافر  صياغة إسرتاتيجية واضحة ومتكاملةنقرتح  
؛كما نقرتح على ا وانتشاره بني املستهلكنيتبنيه يسرع،و لتجاريةيظهر العالمة اوضع نظام فعال اإلسرتاتيجية إىل 

وتدارك  القيمة املدركة للعالمة التجاريةتسعى من خالهلا إىل تعزيز دورية  هذه األطراف عقد ندوات وملتقيات
 النقائص.  

أوال زايدة ثقتهم يف خدمة االنرتنت،  نقرتحهبدف زايدة مستوى ثقة اجلزائريني بعالمات اهلواتف الذكية،  
اليت تعترب عائقا أساسيا أمام تبين نظام اهلواتف الذكية خاصة وأن خمتلف التطبيقات االلكرتونية تعمل عن طريق 

 االنرتنت، فما هو اهلدف من شراء هاتف ذكي تستخدمه يف االتصال فقط.
 يفا له من دور ملالتجارية،  لعالمتها مرتفع ءوال خبلقيف املؤسسات  سويقورة اهتمام إدارة التر ضنوصي  

رحبية  يفافع تتمثل كن أن حيققه من منملا ميجدد، و مستهلكني  وجذباليني حلملستهلكني افاظ على احلا
 األنشطة ومواجهة التجارية، ةالعالم امتداد فرص وزايدة التسويقية، شطةمرتفعة، وزايدة فعالية وكفاءة األن

 نيسللمناف التسويقية
توظيف العالمة التجارية حبيث تصبح وسيلة أساسية لربامج الدعاية واإلعالن ملنتجات املؤسسة يف نوصي ب 

 مراحل الشراء 
براز إبأكرب  اهتماماً املؤسسات  تظهر أن ستحسنة التجارية يالمللعقيمة مدركة خلق يتم نقرتح أن  

اء جر  للمستهلك التجارية مةالالع حهامتن اليت ضافيةاإلدمات خلوا الوظيفية نافعامل وزايدة نتجملا ومسات صائصخ
 أبناألخري  هذا يدرك فعندما التجارية،العالمة  جبودة ستهلكملا وعي بزايدة ضاً هتتم أي وأن، هلا ستخدامها

 ةابلعالم سكهمت من ويزيد لديه اءر شقرار ال يفن هذا اإلدراك يؤثر ة التجارية ذات جودة مرتفعة، فإالمالع
 .التجارية
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متطلباهتم تتوافق مع  نأب نوصي التجارية ةالمالع حول املستهلكني لدى جيد انطباع على صولللح 
 فإذا التجارية، متهاعال خالل من ستهلكللم وعود املؤسسةمع  اجلودةوراهتم وحاجاهتم من حيث صورغباهتم، وت

 .هلا الءوو  متسك إىل املستهلكالتجارية لدى  للعالمة الذهنية صورةال حتولت التوافق هذا حتقق ما
اخلصومات،  على املؤسسات املدروسة استحداث برامج لتدعيم والء املستهلك اجلزائري مثل النقاط، نقرتح 

 القسائم الشرائية، 
لرتكيز على تسويق اهلواتف ذات التشكيلة املتوسطة كون معظم اجلزائريني مييلون اىل هواتف اب نوصي 

 .متوسطة السعر
 

 ة: ـــــالدراساق ــأف

ــا هلــذا املوضــوع، و  أثنــاء ، مبوضــوع البحــثاالطــالع علــى خمتلــف املراجــع الــيت هلــا عالقــة  مــن خــاللتناولن
 للمهتمني هبذا اجملال، نذكر منها: واضيع مستقبلية أفكارا مل اليت ميكن أن تكوناألسئلة استوقفتنا بعض 

 ؛19ة كوفيد واجهة أزمعالمة التجارية يف ال دور 
 استخدام وتبين نظام الدفع االلكرتوين يف احملالت التجارية التابعة لعالمة واحدة؛ 
ثقة ورضا الزبون كمتغريات  والوالء من خاللالعالقة السببية بني القيمة املدركة للعالمة التجارية  منذجة 

 وسيطة.
 

 

 

 

 

 

 



  ائمة المراجع

 

153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راجعقائمة امل



  ائمة المراجع

 

154 
 

 قائمة املراجع 

 الكتب ابللغة العربية

-بني النظرية والتطبيق-"التسويق وفق منظور فلسفي ومعريف معاصرهاشم فوزي دابس العبادي، –. إحسان دهش جعالب 1
 .2010، الطبعة األوىل، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "

 .2008، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر ، التسويق والتجارة االلكرتونية"أمحد حممد غنيم، " .2
 .2004، الدار اجلامعية، مصر، التسويقإمساعيل السيد،  .3
 .2002دار وائل للنش و التوزيع، عمان، األردن، "إدارة التَّسويق"،. البكري، اثمر ايسر، 4
 . 1998،الطبعة الثالثة،مكتبة عني الشمس،مصر،املفاهيم واالسرتاتيجيات" :سلوك املستهلك.املنياوي عائشة مصطفى،"5
أنيس  أمحد عبد هللا، إدارة التسويق وفق منظور قيمة الزبون، دار اجلنان للنشر والتوزيع، اململكة األردنية اهلامشية  عمان، ط - .6
1 ،2016. 

دار الفاروق للنشر  "اإلعالن وسلوك املستهلك بني النظرية والتطبيق"،. حسام أبو طعمية، حسام فتحي أبو طعيمة، 7
 .2008، 1والتوزيع، األردن، ط 

 .2012مدخل متكامل، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن،  ،"سلوك املستهلك"،. محد الغدير ورشاد الساعد8

 .2000، دار وفاء للنشر والتوزيع،نشطة الرايضية""استثمار العالمات التجارية يف تسويق األدعاء حممد عابدين حممد،  .9

 .2008دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، "مبادئ التسويق احلديث بني النظرية والتطبيق"، .زكراي عزام وآخرون، 10
 
 2009، 2مان، ط . زكراي أمحد عزام وآخرون، مبادئ التسويق احلديث بني النظرية والتطبيق، دار املسرية للنشر والتوزيع، ع11

، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "شرح التشريعات الصناعية والتجارية".  صالح زين الدين، 12
2005 . 

 .2010، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، "التسويق من املنتج إىل املستهلك". طارق احلاج وآخرون، 13

 .2015، 1زمزم انشرون وموزعون، عمان، ط "مدخل سلوك املستهلك"، التنافسية ، . طارق قندوز، امليزة14

مكتبة الشقريي، السعودية، "سلوك املستهلك: املفاهيم املعاصرة والتطبيقات"،  . طلعت أسعد عبد احلميد وآخرون،15
2005، 

 

الطبعة الثانية والعشرون، تنوير للرتمجة ("،21،" التسويق الفعال)كيف تواجه حتدايت القرن . طلعت اسعد عبد احلميد16
 .2015والنشر والتوزيع،مصر، 



  ائمة المراجع

 

155 
 

 .1993، دار الفرقان للنشر، عمان، األردن، 4عبد اجمليد نشوايت، "علم النفس الرتبوي"، ط  .17

للنشر، اجلزائر، ، الطبعة الثانية، دار وائل "الوجيز يف احلقوق امللكية الصناعية والتجارية". عبد هللا حسني اخلشروم، 18
2008. 

10 . 
 . 2003،اجلزء الثاين،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،عوامل التأثري النفسية" :سلوك املستهلكعنايب بن عيسى،" .19

 
 .2010عوامل التأثري النفسية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، ،"سلوك املستهلك"،. عنايب بن عيسى20

 
 .2006ع، عمان ،ي، دار حامد للنشر و التوز سلوك املستهلك: مدخل اإلعالن"كاسر نصر منصور، "  .21

 
 2001، الطبعة األوىل ،دار وائل للنشر والطباعة ، األردن ،"سلوك املستهلك مدخل اسرتاتيجي"حممد إبراهيم عبيدات ،  .22

. 
 2002، 3دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط  والتطبيقات"،"حبوث التسويق:األسس، املراحل . حممد إبراهيم عبيدات، 23

 .2004،الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،األردن،سلوك املستهلك". حممد إبراهيم عبيدات ،"24

 .2008الدار اجلامعية،األردن،"،)مدخل معاصر (،"إدارة التسويق. حممد عبد العظيم أبو النجا25

 .2012، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، تسويق العالمات"العظيم أبو النجا، "حممد عبد  .26
 .2007، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، "التسويق املعاصر" . حممد عبد هللا عبد الرحيم،27

 .2007الدار اجلامعية،مصر،  ،"حبوث التسويق"،حممد فريد الصحن ومصطفى حممود أبو بكر. 28

دار حامد للنشر والتوزيع،  "سلوك املستهلك واختاذ القرارات الشرائية:مدخل متكامل"، حممد منصور أبو جليل وآخرون،. 29
 .2013، 1األردن،  ط 

، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر و "العالمة التجارية املاهية و األمهية". معراج هواري، مصطفى ساحي، أمحد جمدل، 30
 .2013األردن،  التوزيع،

 .2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "سلوك املستهلك املعاصر". منري نوري، 31
دار أسامة للنشر والتوزيع ونبالء انشرون "املقدمة يف سلوك املستهلك"، . مولود عبد العزيز حواس ،كلثوم يوسف ألبز، 32

 .2018، 1وموزعون، األردن، ط 

 .2002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "أصول التسويق"وفيق، رائف ت -. انجي معال33
  ،2015، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط ، "حبوث التسويق: مدخل منهجي حتليلي"، . انجي ذيب معال34

 .2013العربية السورية،، مكتبة األسد، اجلمهورية "أسس ومبادئ –، "نظم االتصاالت اخللويةهشام عرودكي. 35



  ائمة المراجع

 

156 
 

"مفاهيم معاصرة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية ونظرية املنظمة: اسرتاتيجيات املزيج يزن سامل حممد اجلنايب وآخرون، . 36
 ،2015، 4، ج1سلوك املستهلك، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالتسويقي"، 

 اجملالت والدورايت
، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر "سلوك املستهلك يف حتسني القرارات التسويقيةدور "بن يعقوب الطاهر، . 37

 .2004بسكرة، العدد السادس،

،جملة جامعة القدس املفتوحة "أثر اجلودة والقيمة املدركة من قبل العميل يف تعزيز الوالء للعالمة التجارية "عيطة، . جودت38
 .2013، 2لد ، اجمل31لألحباث والدراسات،العدد

  

، 3، ع 91، جملة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية، مج ''االجتاهات من منظور علم االجتماع''. حسني صديق، 39
2012. 

مهارات الطالب يف استخدام اهلواتف الَذكّية للوصول إىل مصادر املعلومات: دراسة مقارنة بني  سوزان حمّمد بدر زهر، . 40
 ،2016، سبتمرب 43العدد  ،Cybrarians Journalكلييت الطب واآلداب يف جامعة بريوت العربّية، 

 
الغذائية الوطنية واألجنبية: "اجتاهات املستهلك حنو شراء املنتجات . عوض حممد ابشراحيل ، صاحل عمرو اجلريري، 41

 .2010، 1، جملة العلوم اإلدارية، ع دراسة استطالعية آلراء عينة من املستهلكني يف حمافظة عدن"
االلكرتونية  "دراسة اجتاهات املستهلك اجلزائري حنو عالمة املؤسسة الوطنية للصناعاتفاتح جماهدي وشراف براهيمي، . 42

ENIE" 2015، 01القتصادايت األعمال، اجلزائر، ع ، جملة الردة.. 
اجتاهات املستهلكني حنو دولة املنشأ وأثرها على السلوك الشرائي: دراسة تطبيقية على أجهزة . فاطمة الزهراء بن سريود،"43

 .2014، جملد ب، جوان 41جملة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، اجلزائر، ع التلفاز يف السوق اجلزائري"، 
 

 ""أثر الفرق املدرك واجلودة املدركة على والء املستهلك للعالمة التجارية.حممد اخلشروم،سليمان علي ورقة حبثية بعنوان،44
 .2011، 4،العدد 27 ،جملة جامعة دمشق العلوم االقتصادية والقانونية، ،اجمللد

 
جملة املدار لالتصاالت وتقنية املعلومات كيف ستكون تقنيات اجليل اخلامس من االتصاالت احملمولة، انصر الرتهوين، . 45

 .2015، أفريل 5اإلصدار 10وتطبيقاهتما، مسقط )عمان(، اجمللد

 الرسائل العلمية واألطروحات
. 

جمموعة من مؤسسات صناعة أغلفة الورق دراسة حالة -أثر اجلودة املدركة للمشرتي الصناعي على والئه. إميان ايراين، 46
، أطروحة دكتوراه، ختصص اتصال تسويقي، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم -املموج ابجلزائر

 .2016/2017، اجلزائر، 2التسيري، جامعة البليدة



  ائمة المراجع

 

157 
 

، مداخلة دولية، امللتقى الدويل اخلامس ة عن منافسيهادور رأس مال العالمة يف متيز املؤسسقامسي خضرة، -. بزقراري عبلة47
 .2011ديسمرب  14-13حول: رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت احلديثة، جامعة الشلف، 

، أطروحة حنوها""دراسة أتثري اسرتاتيجيات توسيع العالمة التجارية على اجتاهات املستهلك اجلزائري .حورية قارطي، 48
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، قسم علوم التسيري، ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2017التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، 
امل مع اخلدمات املصرفية اإلسالمية: دراسة أثر االجتاهات النفسية يف التع. رهف بدران تعلو ،علي مقبل علي أمحد، "49

، 36، مج 116، جملة تنمية الرافدين، جامعة املوصل، كلية اإلدارة واالقتصاد، العراق، ع ميدانية على العميل السوري"
2014 

 العالمة حالة– السلوكية االستجاابت على املستهلك نظر وجهة من التجارية العالمة أثر رأمسال لرادي،  .سفيان50
 التجارية االقتصادية، العلوم كلية التجارية، العلوم قسم تسويقي، اتصال ختصص أطروحة دكتوراه، ، ENIE- التجارية

 .2014/2015، اجلزائر،  2 البليدة جامعة التسيري، وعلوم
" دور التسويق العملي يف احملافظة على صورة العاملة أثناء األزمات التسويقية: دراسة حالة مؤسسة أوراس  .سهيلة عيون ، 51

مذكرة لنيل شهادة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، ختصص  "،   Djezzy " كوم اجلزائر التصاالت 
 . 2012تسويق، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر،

 
"دراسة أتثري االجتاهات حنو بلد منشأ املنتج وعالمتها التجارية على تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات .فاتح جماهدي، 52

، أطروحة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم "-دراسة ميدانية للمنتجات اإللكرتونية واملشروابت-احمللية واألجنبية
 .2010/2011العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر،  التسيري فرع إدارة األعمال، كلية

 
"أثر االجتاه حنو دولة املنشأ على سلوك املستهلك: دراسة ميدانية لسوق األجهزة فاطمة الزهراء بن سريود، . 53

وم التسيري، جامعة عبد ، أطروحة دكتوراه، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلالكهرومنزلية يف اجلزائر"
 .2014/2015، اجلزائر، 2احلميد مهري، قسنطينة 

"، العوامل االجتماعية و الثقافية و عالقتها بتغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري دراسة ميدانية بسطيف. لونيس علي، "54
 .2006/2007ينة، اجلزائر،قسنط -أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية، جامعة منتوري

الثالجات –"أثر اجتاهات املستهلكني اجلزائريني حنو بلد املنشأ على اختاذ القرار الشرائي للسلع املعمرة مولود حواس، . 55
اجلزائر،  ، 3، أطروحة دكتوراه، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر "-منوذجا

2014/2015، 

"أثر اجتاهات سلوك املستهلك على تسويق املنتجات البيئية :دراسة على عينة من املستهلكني . انصر بوشارب، 56
، أطروحة دكتوراه، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، اجلزائريني"

 ،2017/2018، اجلزائر، 1سطيف 



  ائمة المراجع

 

158 
 

دراسة ميدانية على -"استخدام عناصر املزيج االتصايل التسويقي كأداة لبناء رأمسال العالمة التجاريةهشام مرابط،  .57
، أطروحة دكتوراه، ختصص تسويق، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم "-بعض العالمات التجارية

 .2018/2019زائر، التسيري، جامعة سطيف، اجل
 

 األجنبية الكتب

58.Aaker D.., 1996, "Building strong brands", The Free press, New York. 
 
59. Alain D’astous et al, "Comportement Du Consommateur ",Cheneliere Education Inc, 
Quebec, Canada, 4e Edition, 2014. 
 
25Andrew Whaly, "Strategic Marketing", 1st édition, Bookboon, 2010. 
-26  Batey, "Brand Meaning", Routlegde, New York, 2008. 

 
27 Benjamin G.,(2009), "Une approche multidimensionnelle de la marque et des notions 
adjacentes", revue CREG . 
28 Camille M. et al., (2004), "Pratique du marketing : Le marketing opérationnel, Savoir 
gérer, Savoir Communiquer, Savoir-faire", 2éme édition, Edition BERTI, Alger, Algérie . 
 
29Carmen-Maria Albrecht et al," Drivers of Brand Extension Success: What Really 
Matters for Luxury Brands; Psychology and Marketing", Vol. 30(8) ;2013. 
 
30. Chibani-Chih Amine, "Comprendre Et Predire Le Comportement Du 
Consommateur : Une Approche Analytique ", Edition ENAG, Algerie, 20 41 . 

66. Claude Demeure, "Aide Memoire Marketing", Edition Dunod, Paris, France, 6e Edition, 
2008. 

 
 
67. Del I. Hawkins & David L. Mothersbaugh," Consumer Behavior Building Marketing 
Strategy", 11th Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, USA, 

68. Denis Darpy&Valerie Guillard, "Comportement Du Consommateur Concepts Et 
Outils" , Edition Dunod, France, 4e Edition, 2016. 

 
69.  Denis Lindon&fredericJallat,  "LE MARKETING: ETUDES, MOEYNS 
D’ACTION,,STRATEGIE" , Edition Dunod, Paris, France, 6e Edition, 2010. 
 
70. Doyle, P., 1998, "Marketing Management & Strategy", Second Edition, Prentice Hall, 
Europe. 
71. Erfan Severi1 & Kwek Choon Ling , "The Mediating Effects of Brand Association, 
Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality on Brand Equity ",Asian Social 
Science, Vol. 9, No.3, 2013. 



  ائمة المراجع

 

159 
 

72. Filser Marc,"Le comportement du consommateur",Dunod,Paris, 1994. 
 
73. Georges LEWI ," Branding Management (La marque de l’idée à l’action)", Pearson 
Education France, 2005. 
 
74. Georges Lewi, Jérôme Cacoueuilhe, "Branding management : La marque", de l’idée à 

l’action, 3thedition, Pearson, France, 2012. 

75.  Géraldine Michél , " la Stratégie d’extension de Marque ", éditions vuibert ; 2000. 
 
76. Gordon R. Foxall, "CONSUMER BEHAVIOUR :A PRACTICAL GUIDE ", 
Routledge Library Editions, new york, volume 3, 2015 

77. HaeEun Helen Chun et a, " Strategic Benefits of Low Fit Brand Extensions: When 
and Why?", [Electronic version], from Cornell University School of Hotel Administration, 
2015. 
 
78. Innes D., (2013), "Ironclad psychology for internet marketer: the blueprint for 
building a successful brand online", Free-eBooks Edition, UK. 

 
79.  Interbrand; Building a Powerful and Enduring Brand: The Past, Present, and Future of the 
ENERGY STAR® Brand Prepared by Interbrand for the U.S. Environmental Protection 
Agency June 2007. 
 
80. Jacques Lendrevie, Julien Levy, "Mercator : Tout Le Marketing A L’ereNumerique" ,  
Edition Dunod, Paris, 11e Edition, 2014 

 
81.  J, Pierre Halfer, Jaque  Orsoni, "Marketing", Ed Vuibert, 7eme Edition, Paris, 2001. 
 
82. Jean-Jacques Lambin & Chantal de Moerloose, "Marketing Strategique Et 
Operationnel Du Marketing A L’orientation-Marche", Edition Dunod, Paris, 7e Edition, 
2008. 

83.  Jean-Jacques Urvoy, Sophie Sanche ,"Le designer", édition d’organisation, Paris, 2009. 
 
84. J. Peter Paul, Jerry C. Olson, "Consumer behavior and marketing strategy", 9th Ed, 
McGrawHill/Irwin New York, USA, 2009. 
 
85. Jean- Noël Kapferer , " Ce qui Va Changer les Marques " , éditions D ' organisation 
,Paris , 2002. 
 
86.  Kapferer J .N. ,(2008), "The New Strategic Brand Management : Creating and 
Sustaining Brand Equity Long Term", 4thEdition, Kogan Edition, London, UK. 
 
87. Kotler,Ph.,1997,"Marketing Management".9th Edition, Prentice Hall Inc, USA . 
 
88. Kotler et al, "Marketing  management", 12 ème édition, Pearson Education, Paris, 
2006. 



  ائمة المراجع

 

160 
 

 
 89. Kyeongheui Kim et al , " Consumer–brand relationship quality: When and how it 
helps brand extensions", 2013. 
 
90. Laura A. Lake, "CONSUMER BEHAVIOR FOR DUMMIES ", WileyPublishing, Inc, 
Indiana, 2009. 
91. Leon G.Shiffman& Joseph L.Wisenblit, "Consumer Behavior , Global Edition", Tokyo, 
11th Edition, 2015. 

92. Mark Batey, "Brand Meaning", Routlegde, New York, 2008. 

93. Marie-Laureet al, "Le Marketing De A A Z : 500 Mots Pour Comprendre" , Edition 
Dunod, Paris, France, 2010. 

94. Martin Evans et al, "Consumer Behaviour ,Ajohn wiley and sons Ltd publication", 
Spain, second edition, 2010. 

95. Michel Solomon et al, "ComportementDu Consommateur" , Pearson Education, 
France, 6e Edition, 2005. 

96. Michael R Solomon et al, "CONSUMER BEHAVIOUR A EUROPEAN 
PERSPECTIVE ", Pearson Education limited, United Kingdom, 6th Edition, 2016, 

97. Osadebamwen Anthony Obgeide, "Consumer Behaviour In Product Acquisition : 
Literature Review ", The markenting review, Vol 15, N3, October 2015. 

98. Paurav Shukla, "Marketing Research", bookboon Edition, 1st Edition, 2008. 

99. Philip Kotler et al, "Marketing Management", 13eme Edition; Pearson education, France, 
2012. 
  
100. Philip Kotler et al, "Principles of Marketing", 2nd Edition, Prentice Hall Europe, 
Harlow, United Kingdom, 1999, 

101. Philip kotler& Gary Armstrong, "Principles Of Marketing" , Pearson Edition, 
Tokyo,14th Edition, 2017. 
 
102.  Philip Kotler & Kevin Lane Keller,"A Framework For Marketing Management", 
Pearson Edition, Tokyo, 6th Edition, 2016. 

103. Richard Ladwein, "Le Comportement Du Consommateur Et De L’acheteur,Edition 

Economica", Paris, France,  2e Edition, 2003. 

104. - Rajagopal, "Brand Management – Strategy, Measurement and Yield Analysis-", 
Nova Science Publisher Inc, New York, 2007. 

105. SELTENE Mehdi, "extension de marque: évaluation dans une perspective de 
consommation [sur site]", 21ème Congrès International de Association Française du 
Marketing, Nancy, 18-20 Mai 2005. 
 



  ائمة المراجع

 

161 
 

106.  Semprini A.,(1995), "La marque : Que sais-je ?", Presses Universitaires de France, 
Paris, France. 

107.  Stankeviciute, R., & Hoffmann, J;" The slippery slope of brand expansion. 
Marketing Management, 20; 2011. 
 
108. Tom Blackett et Group Deputy Chairman, "What is a Brand”(A Chapter from Brands 

and Branding An Economist Book)", Interbrand, New York, NY,2004. 

108. Tony Wakefield et al, "Introduction To Mobile Communication: technology, 
services, markets", New York, Auerbach Publications, 2007. 
 
109. - William D.Perreault& McCarthy, E. Jerome, "Basic marketing: a global 
managerialapproach", 14th Edition, McGraw−Hill/Irwin, New York, USA, 2002 

110. Woody G. Kim ,"Branding , brand , and brand extensions", chapter 4( handbook of 
hospitalitymarketing management ) . 
 
111. Woody G. Kim, Erfan Severi1 & Kwek Choon Ling,"TheMediating Effects of Brand 
Association, Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality onBrandEquity",Asian 
Social Science, Vol. 9, No. 3; 2013. 

112.  Zara O., Hitchcock E., (2010), "Pourquoi Travailler sa marque personnelle?", 
D’après l’ouvrage de Catherine KAPUTA, ‘’You Are A Brand’’ Nicholas Bradley Publishing 

2010, Revue Business Digest, N° 208 . 
 

 
   ج         ت      ر  ت 

 
113. Abdullah Ramdani& Dini Turipanam Almanda,"Analysis Of Consumer Attitude 
Using Fishbein Multi-Attributes Approach ", International journal of Basic and Applied 
Science, Insan Akademika Publications, Vol 01, N° 01, July 2012. 

114. Ashok Kumar, Shant Kaushik, "Technologies de communication mobile: 1G à 4G", 
IPASJ Journal international d'informatique (IIJCS), Volume 5, numéro 6, juin 2017 

115. AsiegbuIkechukwu. F et al, "Consumer Attitude: SomeReflections on Its Concept, 
Trilogy, Relationship with Consumer Behavior, and Marketing Implications." European 
Journal of Business and Management, Vol 4, N°13, (2012). 

116. Helma van den Berg et al.,''The impact of affective and cognitive focus on attitude 
formation'', Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 42, N° 3,2006 

117. Ha Ngoc Anh, "smart phoneindustry: the new era of competition and strategy", 
Bachelor’s Thesis, CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Bachelor degree of 

Business Management, 2016. 



  ائمة المراجع

 

162 
 

118. Lisa wood, "Brands and Brand Equity – definition and management-", Journal of 
Management Decision, Vol38, No.9, 2000. 

119. Petit G., (2006), "Le nom de marque déposée, nom propre, nom commun et terme", 
Revue du journal des traducteurs, Université de Montréal, Québec, Canada. 

120. Sanaz Farjan, Xu hongyi, "Reviewing The Concept of Brand Equity and Evaluating 
customer-Based Brand Equity Models", International journal of Management Science and 
Business Administration, vol1, N08, 2015. 

121. Valkenburg, P. M et al ,"Identifying determinants of young children’s 

brandawareness,Television, parents, and peers". Journal of Applied Developmental 
Psychology, 26(4), 2005. 

122. Youjae Yi , "Hoseong Jeon effects of loyalty Programs on Value Perception 
,Program Loyalty, and Brand Loyalty", JOURNAL OF THE ACADEMY OF 
MARKETING SCIENCE ,( 2015 ),http://www.researchgate.net/publication/228787148 . 

 

                         ت   ج    

123. Bousahla Mohamed, "LA MESURE DE L’ATTITUDE DU CONSOMMATEUR 

ENVERS LE PACKAGING DU PRODUIT : CAS CONSOMMATEUR ALGERINE ", 
Doctorat en marketing, Faculté des sciences économiques sciences de gestion et sciences 
commerciales, université Abou-bekerBelkaid de Tlemcen, Algerie, 2015/ 2016. 

124. Fabrice Clerfeuille, "Les Profils Attitudinaux Des Consommateurs: Analyse De La 
Congruence Des Elements Cognitif, Affectif Et Conatif ", Doctorat  en science de gestion, 
Université de la Réunion, France, 2000. 

125. Katarzyna Byrka, " Attitude-behaviorconsistency:Campbell’sparadigm in 

environmental and healthdomains ",Unpublished doctoral dissertation, Eindhoven 
University of Technology, Eindhoven, Netherlands, 2009. 

126. Ludovic Samalin, "Attitudes Et Croyances Vis-A-Vis Du Traitment Comme 
Variable Intermidiares Du Comportment D’usage Du Medicament ", Doctorat en 
Neurosciences, University  d’Auvergne, France, 2016. 

127. ManalMzoughi, "L’impact De  Toy-Packaging Sur L’attitude Des Enfants Ages De 7 

A 11 Ans Envers Une Marque : Une Approche Experimentale ", Doctorat en science de 
gestion, université de Caen Normadie, France, 2017. 

 

128. Rim Zouaoui, "Impact du sponsoring sportif de la marque sur la valeur des 
entreprises tunisiennes", Thèse de doctorat, Discipline Management du sport, Ecole 
doctorale sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain, Université Paris-Sud, 
France, 2013 . 



  ائمة المراجع

 

163 
 

129. Wafa Hassainya, " l'attitude des consommateurs tunisiens vis-à-vis de la publicité 
comparative ", mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en administration 
des affaires, université du Québec, 2009. 

site 

130-https://marketing-dictionary.org/c/consumer/visited on 12/04/2019 at 15.57 pm. 
 
131- Olivier Brunel &CelineGallen, «LA DISSONANCE COGNITIVE : UN 
PROCESSUS COGNITIF ET AFFECTIF ANTE ET POST DECISIONNEL », 2015. 
disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01116379  
 
132- Otto H.Swank, « The Self Perception Theory Versus A Dynamic Learning Model », 
November 2006, P 3. Available on :https://repub.eur.nl/pub/8075/2006-0921.pdf. 
 

-133  Youjae Yi , Hoseong Jeon effects of loyalty Programs on Value Perception ,Program 
Loyalty, and Brand Loyalty, JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING 
SCIENCE ,( 2015 ),http://www.researchgate.net/publication/228787148 

 134 -https://www.pmtic.net/sites/.../pmtic_env_num_systexpl_mobile_smartphones.pdf, Voir 
le lien à: 15-02-2019. 

135-https://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2017, Voir le lien à: 18-02-2019. 
 
136-www.dgezzygsm.com,Voir le lien à: 20-02-2019. 
 
137-www.mobilis.dz, Voir le lien à: 20-02-2019. 
 
138-www.ooredoo.dz, Voir le lien à: 20-02-2019. 
 
139-https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-A.pdf, 
Voir le lien à: 03-03-2019. 
 
140-https://www.gartner.com/en/search?keywords=smartphone&context=ac, Voir le site à: 
10-03-2019 
. 
141-https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-A.pdf, Voir 
le lien à: 03-03-2019. 

 

 

 

https://marketing-dictionary.org/c/consumer/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01116379
https://repub.eur.nl/pub/8075/2006-0921.pdf
https://www.pmtic.net/sites/.../pmtic_env_num_systexpl_mobile_smartphones.pdf
https://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2017
http://www.dgezzygsm.com/
http://www.mobilis.dz/
http://www.ooredoo.dz/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-A.pdf
https://www.gartner.com/en/search?keywords=smartphone&context=ac
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-A.pdf


  ائمة المالحق

 

164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ققائمة املالح



  ائمة المالحق

 

165 
 

 

 

ــــة  قســـم العــــلوم التجـــاريـ
 تسويق اخلدماتختصص 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة االستبيان

 
 أخي املستهلك / أخيت املستهلكة

 ...حتية طيبة وبعد
 اجتاهات املستهلكني، حتت عنوان ألطروحة الدكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص تسويقيف إطار التحضري 

  -دمي اهلواتف النقالة الذكيةخدراسة حالة عينة من مست- حنو القيمة املدركة للعالمة التجارية
يشرفنا مشاركتكم يف اإلجابة على الفقرات اليت حيتويها هذا االستبيان مع علما ان مجيع إجابتكم ستكون 

إاّل لغرض البحث العلمي. ولكم جزيل الشكر والتقدير على موضوع العناية واالهتمام والسرية التامة ولن تستخدم 
 حسن تعاونكم سلفا.

: االستبيان01الملحق   
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 (.اجتاهات املستهلكني: اجلزء اخلاص ابملتغري املستقل )احملور األول
 .إجابـة واحـدة فقـط حيتمليف املكـان الـذي تـراه مناسـبا مـع التأكيـد أن كـل سـؤال )×( الرجاء وضع إشـارة 

  
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  األسئلـ

شدة 
ق ب

أواف
 ال 

وافق
ال أ

 

ايد
 حم

وافق
 أ

شدة
ق ب

أواف
 

ريف
املع

ون 
ملك

      أان على علم بتوفر العالمة يف سوق اهلاتف النقال  01 ا

      مميزات العالمة أعرف خصائص و  02

      أملك معلومات كافية عن العالمة  03

ون 
ملك

ا
في

عاط
ال

 

      أشعر ابلفخر عند شراء العالمة التجارية  04

      شراء العالمة التجارية فكرة جيدة  05

      اان راض عن العالمة التجارية  06

وكي
سل

ن ال
كو

 امل

      أسعى دائما للحصول على هواتف العالمة التجارية  07

      ف العالمة التجارية تسأواصل شراء هوا 08

      عائليت بشراء هواتف العالمة التجارية انصح أصدقائي و  09

 .)القيمة املدركة للعالمة التجارية( : اجلزء اخلاص ابملتغري التابع احملور الثاين
  

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  األسئلـ
شدة 

ق ب
أواف

 ال 

وافق
ال أ

 

ايد
 حم

وافق
 أ

شدة
ق ب

أواف
 

المة
ابلع

عي 
 الو

 أولعالمة هاتفي النقال هي عند التفكري مبنتجات اهلواتف النقالة  10
 ختطر على ابيل.ة ياسم عالمة جتار 

     

      عالمة سهلة التذكر مقارنة ببقية العالمات  11

أستطيع التعرف على العالمة التجارية من بني العالمات التجارة  12
 املنافسة هلا 

     

      العالمة التجارية   logoة تذكر رمز عميكنين بسر  13
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      العالمة التجارية   logoميكنين بسرعة تذكر شعار  14

المة
 للع

والء
 ال

      األول   اختياريالعالمة هي  15

      أشعر بتعلق كبري اجتاه العالمة  16

      بشراء العالمة   اآلخرينانصح  17

      ال أنوي تغيري العالمة مستقبال  18

ركة
املد

دة 
جلو

 ا

      هاتف العالمة عايل اجلودة مقارنة بعالمة املنافسني  19

      تتمتع منتجات العالم بسمعة جيدة  20

      شتغل بكفاءة عالية يهاتف العالمة  21

      اشرتي هاتف العالمة التجارية نتيجة لتجربيت الناجحة  22

هنية
الذ

ت 
اطا

الرتب
 ا

      مميزة مقارنة بعالمة املنافسني تعترب العالمة التجارية فريدة و  23

       اختيارهاالعالمة بشخصيات مشهورة حيفزين على  ارتباط 24

      أفتخر ابمتالكي للعالمة التجارية 25

رى
 أخ

ول
أص

 

      بتكارات التكنولوجية يف شرائي للعالمة تساهم اال 26

      رنة ببقية املنافسني لك العالمة تكنولوجيا متطورة مقامتت 27

      متتلك العالمة نقاط بيع كثرية  28

 اجلزء اخلاص ابلبياانت الشخصية

 

 

 

 

 

 خري تقبلوا شكري على حسن تعاونكم.ويف األ

    أنثى       ذكـــر:  اجلنس -1

   سنة 36  أقل من إىلسنة  18من    سنة18أقل من ن: السـ -2

  أكثرف  - سنة50                      سنة50 أقل من إىلسنة  36من          

   وأكثر مستوى جامعي   اثنويمستوى    مستوى متوسط  ابتدائي مستوى ي:املستوى التعليم -3

   دج 36000إىل أقل من 18000من    دج 18000اقل من الدخل الشهري:  -4
 دج 60000أكثر من        دج 60000إىل  36000من 
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Correlations 

 1المحور 

 Pearson Correlation ,516 النقال الهاتف سوق في العالمة بتوفر علم على أنا

Sig. (2-tailed) ,000 

N 444 

 Pearson Correlation ,551 العالمة ومميزات خصائص أعرف

Sig. (2-tailed) ,000 

N 444 

 Pearson Correlation ,541 العالمة عن كافية معلومات أملك

Sig. (2-tailed) ,000 

N 444 

 Pearson Correlation ,651 التجارية العالمة شراء عند بالفخر أشعر

Sig. (2-tailed) ,000 

N 444 

 Pearson Correlation ,577 جيدة فكرة التجارية العالمة شراء

Sig. (2-tailed) ,000 

N 444 

 Pearson Correlation ,229 التجارية العالمة عن راض انا

Sig. (2-tailed) ,000 

N 444 

 Pearson Correlation ,391 التجارية العالمة هواتف على للحصول دائما أسعى

Sig. (2-tailed) ,000 

N 444 

 Pearson Correlation ,555 التجارية العالمة هواتف شراء سأواصل

Sig. (2-tailed) ,000 

N 444 

 Pearson Correlation ,448 التجارية العالمة هواتف بشراء وعائلتي أصدقائي انصح

Sig. (2-tailed) ,000 

N 444 

 Pearson Correlation 1 1المحور

N 444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محور: معامالت االرتباط بريسون لعبارات أبعاد احملور األول مع الدرجة الكلية لل02امللحق   
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Correlations 

 2المحور 

 Pearson Correlation ,293 ؟ تجارة عالمة اسم أول هو ما النقالة الهواتف بمنتجات التفكير عند

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,501 العالمات ببقية مقارنة التذكر سهلة عالمة

Sig. (2-tailed) ,000 

 المنافسة التجارة العالمات بين من التجارية العالمة على التعرف أستطيع

 لها

Pearson Correlation ,460 

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,376 التجارية العالمة  logo رمز تذكر بسرعة يمكنني

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,651 التجارية العالمة  logo شعار تذكر بسرعة يمكنني

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,644 األول اختياري هي العالمة

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,501 العالمة اتجاه كبير بتعلق أشعر

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,499 العالمة بشراء اآلخرين انصح

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,712 مستقبال العالمة تغيير أنوي ال

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,412 المنافسين بعالمة مقارنة الجودة عالي العالمة هاتف

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,550 جيدة بسمعة العالم منتجات تتمتع

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,375 عالية بكفاءة يشتغل العالمة هاتف

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,377 الناجحة لتجربتي نتيجة التجارية العالمة هاتف اشتري

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,545 المنافسين بعالمة مقارنة ومميزة فريدة التجارية العالمة تعتبر

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,711 اختيارها على يحفزني مشهورة بشخصيات العالمة ارتباط

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,690 التجارية للعالمة بامتالكي أفتخر

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,700 للعالمة شرائي في التكنولوجية االبتكارات تساهم

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation ,299 المنافسين ببقية مقارنة متطورة تكنولوجيا العالمة تمتلك

Sig. (2-tailed) ,000 

لمحور: معامالت االرتباط بريسون لعبارات أبعاد احملور الثاين مع الدرجة الكلية ل03امللحق   
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 Pearson Correlation ,318 كثيرة بيع نقاط العالمة تمتلك

Sig. (2-tailed) ,000 

 Pearson Correlation 1 2المحور

N 444 
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Correlations 

العبارات اجمالي   1المحور 2المحور 

 **Pearson Correlation 1 ,948** ,719 العبارات اجمالي

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 444 444 444 

 **Pearson Correlation ,948** 1 ,459 2المحور

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 444 444 444 

 Pearson Correlation ,719** ,459** 1 1المحور

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 444 444 444 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: صدق االتساق البنائي لالستبيان04امللحق   
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,852 28 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,628 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,847 19 

 ملتغريات الدراسة. Cronbach's Alpha: نتائج حتليل معامل الثبات 05امللحق 
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Item-Total Statistics 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted 

 852, النقال الهاتف سوق في العالمة بتوفر علم على أنا

 854, العالمة ومميزات خصائص أعرف

 853, العالمة عن كافية معلومات أملك

 848, التجارية العالمة شراء عند بالفخر أشعر

 848, جيدة فكرة التجارية العالمة شراء

 853, التجارية العالمة عن راض انا

 853, التجارية العالمة هواتف على للحصول دائما أسعى

 842, التجارية العالمة هواتف شراء سأواصل

 847, التجارية العالمة هواتف بشراء وعائلتي أصدقائي انصح

 851, ؟ تجارة عالمة اسم أول هو ما النقالة الهواتف بمنتجات التفكير عند

 846, العالمات ببقية مقارنة التذكر سهلة عالمة

 850, لها المنافسة التجارة العالمات بين من التجارية العالمة على التعرف أستطيع

 850, التجارية العالمة  logo رمز تذكر بسرعة يمكنني

 842, التجارية العالمة  logo شعار تذكر بسرعة يمكنني

 843, األول اختياري هي العالمة

 845, العالمة اتجاه كبير بتعلق أشعر

 846, العالمة بشراء اآلخرين انصح

 839, مستقبال العالمة تغيير أنوي ال

 849, المنافسين بعالمة مقارنة الجودة عالي العالمة هاتف

 845, جيدة بسمعة العالم منتجات تتمتع

 849, عالية بكفاءة يشتغل العالمة هاتف

 851, الناجحة لتجربتي نتيجة التجارية العالمة هاتف اشتري

 844, المنافسين بعالمة مقارنة ومميزة فريدة التجارية العالمة تعتبر

 839, اختيارها على يحفزني مشهورة بشخصيات العالمة ارتباط

 839, التجارية للعالمة بامتالكي أفتخر

 841, للعالمة شرائي في التكنولوجية االبتكارات تساهم

 851, المنافسين ببقية مقارنة متطورة تكنولوجيا العالمة تمتلك

 853, كثيرة بيع نقاط العالمة تمتلك
 

 

 

 

 

 

: قيم ألفا كرونباخ يف حالة حذف عبارة كل مرة06امللحق   
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   ج س

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 68,9 68,9 68,9 306 ذكر 

 100,0 31,1 31,1 138 أنثى

Total 444 100,0 100,0  
 

   سن

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,8 10,8 10,8 48 سنة 18 من اقل 

 63,5 52,7 52,7 234 سنة36 من أقل إلى 18 من

 86,0 22,5 22,5 100 سنة 50 من أقل إلى 36 من

 100,0 14,0 14,0 62 فأكثر – سنة 50 من

Total 444 100,0 100,0  
 

    ع   ي    س  ى

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6,8 6,8 6,8 30 ابتدائي 

 17,6 10,8 10,8 48 متوسط

 46,8 29,3 29,3 130 ثانوي

 100,0 53,2 53,2 236 جامعي

Total 444 100,0 100,0  
 

    ه ي   د  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30,6 30,6 30,6 136 دج 18000 من أقل 

 36000 من أقل إلى دج 18000 من

 دج

202 45,5 45,5 76,1 

 95,3 19,1 19,1 85 دج 60000 إلى دج36000 من

 100,0 4,7 4,7 21 دج 60000 من أكثر

Total 444 100,0 100,0  
 
 

 

 

 

البياانت الشخصية ألفراد عينة الدراسة: 07امللحق   
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Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

 83366, 3,9407 444 1المحور/1البعد متوسط

 75254, 3,8611 444 1المحور2/ البعد متوسط

 71051, 3,6584 444 1المحور3 /البعد متوسط

Valid N (listwise) 444   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتاهات املستهلكنياملتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، لعبارات حمور : 08امللحق   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 62196, 3,2914 444 2المحور/1البعد متوسط

 79091, 3,5788 444 2المحور2/البعد متوسط

 68507, 3,3829 444 2المحور3/البعد متوسط

 1,02953 3,3559 444 2المحور4/البعد متوسط

 68919, 3,3408 444 2المحور5/البعد متوسط

Valid N (listwise) 444   
 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

 56256, 3,3892 444 2المحور متوسط

 48776, 3,5277 444 الكلي المتوسط

 54558, 3,8201 444 1المحور متوسط

Valid N (listwise) 444   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريةالقيمة املدركة للعالمة التجااملتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، لعبارات حمور : 09امللحق   
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

R Square 

Change F Change Sig. F Change 

1 ,459a ,211 ,209 9,50802 ,211 117,852 ,000 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,056 3,195  9,407 ,000 

 000, 10,856 459, 092, 999, 1المحور

a. Dependent Variable: 2المحور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيمة املدركة للعالمة التجاريةو  اجتاهات املستهلكنيلبيان العالقة بني Khi-deux نتائج اختبار : 10امللحق 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,151 ,972  8,387 ,000 

 037, 2,090 097, 058, 121, 1المحور1البعد

 000, 5,439 257, 065, 353, 1المحور2البعد

 000, 3,776 174, 067, 253, 1المحور3البعد

a. Dependent Variable: 2المحور1البعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتليل االحندار اخلطي املتعدد الختبار الفرضية الرئيسية األوىلنتائج : 11امللحق 
 ابلنسبة جلازي
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,653 ,956  4,869 ,000 

 054, 1,935 087, 057, 110, 1المحور1البعد

 000, 3,717 169, 064, 237, 1المحور2البعد

 000, 7,747 344, 066, 511, 1المحور3البعد

a. Dependent Variable: 2المحور2البعد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حتليل االحندار اخلطي املتعدد الختبار الفرضية الرئيسية الثانيةنتائج : 12امللحق 
 ابلنسبة جلازي
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7,572 ,869  8,715 ,000 

 061, 1,881 089, 052, 097, 1المحور1البعد

 623, 492, 024, 058, 029, 1المحور2البعد

 000, 6,801 317, 060, 408, 1المحور3البعد

a. Dependent Variable: 2المحور3البعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتليل االحندار اخلطي املتعدد الختبار الفرضية الرئيسية الثالثةنتائج : 13 امللحق
 ابلنسبة جلازي
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,855 ,874  ,979 ,328 

 001, 3,294- 139,- 052, 172,- 1المحور1البعد

 000, 5,736 245, 058, 335, 1المحور2البعد

 000, 11,118 463, 060, 671, 1المحور3البعد

a. Dependent Variable: 2المحور4البعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتليل االحندار اخلطي املتعدد الختبار الفرضية الرئيسية الرابعةنتائج : 14 امللحق
 ابلنسبة جلازي
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,454 ,651  9,913 ,000 

 001, 3,200 150,- 039, 124,- 1المحور1البعد

 001, 3,377 161, 044, 147, 1المحور2البعد

 000, 6,757 313, 045, 304, 1المحور3البعد

a. Dependent Variable: 2المحور5البعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتليل االحندار اخلطي املتعدد الختبار الفرضية الرئيسية اخلامسةنتائج : 15 امللحق
 ابلنسبة جلازي
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BAYES ANOVA 2المحور BY نسالج 

 
ANOVA 

 
 .Sum of Squares df Mean Square F Sig القيمة المد كة للعالمة التجا ية

Between Groups 19,661 1 19,661 72,094 ,000 

Within Groups 120,539 442 ,273   
Total 140,200 443    

 
 

ONEWAY 2المحور BY السن 
 

ANOVA 
 .Sum of Squares df Mean Square F Sig القيمة المد كة للعالمة التجا ية

Between Groups 45,067 3 15,022 69,481 ,000 

Within Groups 95,132 440 ,216   
Total 140,200 443    

 
 

ONEWAY  المحور  BY 2 التعليمي المستوى  

  /MISSING ANALYSIS. 

 
ANOVA 

 .Sum of Squares Df Mean Square F Sig القيمة المد كة للعالمة التجا ية

Between Groups 22,600 3 7,533 28,186 ,000 

Within Groups 117,599 440 ,267   
Total 140,200 443    

 
ONEWAYالمحور BY 2الدخل /MISSING ANALYSIS. 

 

 
ANOVA 

  
 .Sum of Squares Df Mean Square F Sig القيمة المد كة للعالمة التجا ية

Between Groups 2,829 3 ,943 3,021 ,030 

Within Groups 137,370 440 ,312   
Total 140,200 443    

 
 

 

 
 

 للفرضية الرئيسية السادسة One Way ANOVA اختبارات التباين األحادي: 16 امللحق
 ابلنسبة جلازي
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 اجلامعة الرتبة االسم
 جامعة البويرة -أ-أستاذ حماضر  وقنوين ابيةد. 
 جامعة البويرة -أ-أستاذ حماضر  بلقاسم رابح د.
 جامعة البويرة -أ-أستاذ حماضر  طحطاح أمحدد. 
 جامعة البويرة -أ-أستاذ حماضر  العمري احلاجد. 

 

 قائمة احملكمني: 17 امللحق
 ابلنسبة جلازي
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