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 -:المستخمص

العالمة في -ف اليدؼ الرئيس مف الدراسة الحالية ىو التحقؽ مف دور تماثؿ الزبوفإِ      

االخالص لمعالمة المتمثمة بػ )التبشير بالعالمة, والتضحية مف اجؿ العالمة( مف خالؿ الدور 

الوسيط لحب العالمة التجارية المتمثؿ بػ )الشغؼ بالعالمة, ألفة العالمة, االلتزاـ بالعالمة( 

( زبوف, ٜٕٙذ تمثمت عينة الدراسة بػ), إِ الذكيةلعالمات التجارية الخاصة باليواتؼ لبعض ا

بيف متغيرات الدراسة والتي عمى أثرىا  وعميو فقد صيغت مشكمة الدراسة فيما يخص العالقة

ىداؼ الدراسة, وتبمور المخطط الفرضي لمدراسة صياغة الفرضيات الخاصة التي تـ ُحددت َأ

زمة االحصائية لنمذجة المعادالت الييكمية بطريقة المربعات الصغرى اختبارىا في الح

(AMOS.V.25ولتحميؿ ما وفرتو أ ) ساليب اسة فقد تـ استخداـ مجموعة مف الَ داة الدر

(, R2في التحميؿ العاممي التوكيدي, ومعامؿ كرونباخ الفا, ومعامؿ التحديد )االحصائية المتمثمة 

واالحصاء الوصفي المتمثؿ بالوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري,  والتوزيع الطبيعي لمبيانات,

تماثؿ  وجود تصور واضح وميـ تجاه العالقة بيف, واظيرت نتائج الدراسة الى ومعامؿ االرتباط

العالمة, واالخالص لمعالمة, وحب العالمة التجارية, ولعؿ أىـ النتائج التي توصمت -الزبوف

عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة احصائية موجبة بيف تماثؿ  الييا الدراسة تنعكس في وجود

عف وجود ُألفة لدى الزبائف  العالمة, واالخالص لمعالمة, وحب العالمة التجارية, فضالً -الزبوف

عف االعتزاز باالستمرار  ما يعني وجود تكرار لشرائيا فضالً العالمة التجارية التي يقتنونيا تجاه 
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 املقدمة

 المقدمة

العديػػػػػػد مػػػػػػػف التقمبػػػػػػات المتسػػػػػػػارعة نتيجػػػػػػػة اليػػػػػػػوـ فػػػػػػي عػػػػػػػالـ االعمػػػػػػاؿ الػػػػػػػذي يسػػػػػػوده 

بضػػػػػػالليا عمػػػػػػى العمميػػػػػػات والمنافسػػػػػػة الشػػػػػػديدة التػػػػػػي القػػػػػػت  ,لتطػػػػػػور تكنولوجيػػػػػػا االتصػػػػػػاالت

قامػػػػػػػت العديػػػػػػػد مػػػػػػػف المنظمػػػػػػػات بالبحػػػػػػث عػػػػػػػف ممارسػػػػػػػات وطػػػػػػػرؽ حديثػػػػػػػة تالئػػػػػػػـ  ,االنتاجيػػػػػػة

جػػػػػػػؿ ؛ مػػػػػػػف أمتطمبػػػػػػػات الزبػػػػػػػائف, لػػػػػػػذا اصػػػػػػػبحت العالمػػػػػػػة التجاريػػػػػػػة ىػػػػػػػي الخػػػػػػػالص الوحيػػػػػػػد

التغمػػػػػب عمػػػػػى التغييػػػػػرات البيئيػػػػػة المتسػػػػػارعة,  لػػػػػذا اتجيػػػػػت العديػػػػػد مػػػػػف ىػػػػػذه المنظمػػػػػات الػػػػػى 

مزايػػػػا فػػػػي تقػػػػديـ ودعػػػػـ تجػػػػاه العالمػػػػة  لمػػػػا يتميػػػػز بػػػػو مػػػػف فوائػػػػد و تبنػػػػي مفيػػػػوـ تماثػػػػؿ الزبػػػػوف 

فطنػػػػػػػػة الزبػػػػػػػػوف لحػػػػػػػػب العالمػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػة والػػػػػػػػذي بػػػػػػػػدوره يسػػػػػػػػاىـ فػػػػػػػػي االخػػػػػػػػالص لعالمػػػػػػػػة 

بػػػػػوف تجػػػػػاه العالمػػػػػة غايػػػػػة ال بػػػػػد منيػػػػػا كونيػػػػػا تمثػػػػػؿ مػػػػػنيج اصػػػػػبح تماثػػػػػؿ الز  عميػػػػػوالمنظمػػػػة, 

مػػػػػا يحقػػػػػؽ رضػػػػػا ووالء مػػػػػاـ بمتطمبػػػػػات الزبػػػػػائف المختمفػػػػػة, تسػػػػػويقي يسػػػػػاعد عمػػػػػى زيػػػػػادة االىت

 الزبوف.

العالمػػػػػػة يسػػػػػاىـ فػػػػػي تعزيػػػػػز قػػػػػػدرة المنظمػػػػػة عمػػػػػى اسػػػػػػتثمار -كمػػػػػا اف تماثػػػػػؿ الزبػػػػػوف

مػػػػػا يحفػػػػػز الزبػػػػػوف ف بالفائػػػػدة مارات تعػػػػود عمػػػػػى الزبػػػػػو العالقػػػػة مػػػػػع الزبػػػػػائف بغيػػػػة تحقيػػػػػؽ اسػػػػػتث

ء تماثػػػػػؿ العالمػػػػػة عمػػػػػى التماثػػػػػؿ مػػػػػع العالمػػػػػة وحػػػػػب العالمػػػػػة واالخػػػػػالص ليػػػػػا, كمػػػػػا اف بنػػػػػا

تيػػػػػػػا عمػػػػػػػى اشػػػػػػػباع حاجػػػػػػػاتيـ داء المنظمػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تطػػػػػػػوير قابميايسػػػػػػػاىـ فػػػػػػػي تحسػػػػػػػيف َأ

مػػػػػػا يػػػػػػدفع الزبػػػػػػوف الػػػػػػى التضػػػػػػحية مػػػػػػف اجػػػػػػؿ العالمػػػػػػة والتػػػػػػي بػػػػػػدورىا تػػػػػػؤدي الػػػػػػى ورغبػػػػػػاتيـ 

ىميػػػػة دراسػػػػػة دراسػػػػة الحاليػػػػة لتسػػػػميط الضػػػػوء عمػػػػى َأىيػػػػا, ومػػػػف ىنػػػػا جػػػػاءت الاالخػػػػالص تجا

دور الوسػػػػػػػيط لحػػػػػػػب العالمػػػػػػػة العالمػػػػػػػة فػػػػػػػي االخػػػػػػػالص لمعالمػػػػػػػة الػػػػػػػ-تػػػػػػػأثير تماثػػػػػػػؿ الزبػػػػػػػوف

لكػػػػػي تػػػػػػتمكف المنظمػػػػػات مػػػػػف بنػػػػػػاء عالقػػػػػة دائمػػػػػة مػػػػػػع الزبػػػػػوف اصػػػػػبحت تسػػػػػػعى و التجاريػػػػػة. 

عاطفيػػػػػػة أو روابػػػػػػط نفسػػػػػػية و رضػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تكػػػػػػويف مسػػػػػػتويات أعمػػػػػػى تفػػػػػػوؽ حالػػػػػػة ال ِإلػػػػػػى
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 املقدمة

عمػػػػى اسػػػػتعداد لبػػػػػداء وف ِإلػػػػى التطػػػػابؽ مػػػػػع شخصػػػػية العالمػػػػة وتجعمػػػػو شػػػػعورية تصػػػػؿ بػػػػالزب

والوقػػػػػػت  المػػػػػػاؿ مثػػػػػػؿ) التقديريػػػػػػة مػػػػػػواردىـ السػػػػػػتخداـ االسػػػػػػتعداداالخػػػػػػالص ليػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

 يتماثػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػتخداميا. فعنػػػػػػػػدما أو بشػػػػػػػػرائيا اآلخػػػػػػػريف التجاريػػػػػػػة, و إقنػػػػػػػػاع لمعالمػػػػػػػػة( والطاقػػػػػػػة

 إظيػػػػػار خػػػػػالؿ مػػػػػف معيػػػػػا, نفسػػػػػية عالقػػػػػة سػػػػػيبني فإنػػػػػو معينػػػػػة, تجاريػػػػػة عالمػػػػػة وف مػػػػػعالزبػػػػػ

 واالسػػػػػػػػتفادة التجاريػػػػػػػػة العالمػػػػػػػػةعمػػػػػػػػى البحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف  تشػػػػػػػػجيعالو  التجاريػػػػػػػػة لمعالمػػػػػػػػة تفضػػػػػػػػيمو

 تقػػػػػػػػديـ مثػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػةدار اإل المعمومػػػػػػػػات مشػػػػػػػػاركة فأعمػػػػػػػػى مػػػػػػػػ مسػػػػػػػػتوى فػػػػػػػػي واالنخػػػػػػػػراط منيػػػػػػػػا,

 الشفيي.  وكممات التواصؿ واالقتراحات التوصيات

ىػػػػػذا الغػػػػػرض فقػػػػػد تػػػػػـ تقسػػػػػيـ الدراسػػػػػة ِإلػػػػػى أربعػػػػػة فصػػػػػوؿ, تضػػػػػمف جػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ ومػػػػػف َأ     

وؿ المنيجيػػػػػػػة العمميػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػة, بينمػػػػػػػا ضػػػػػػػـ الفصػػػػػػػؿ اَلوؿ مبحثػػػػػػػيف, تمخػػػػػػػض المبحػػػػػػػث الَ 

المبحػػػػػػػث الثػػػػػػػاني بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة, بينمػػػػػػػا تمخػػػػػػػض الفصػػػػػػػؿ الثػػػػػػػاني فػػػػػػػي الفمسػػػػػػػفة 

ىميػػػػػة ومكونػػػػػات مف المبحػػػػػث اَلوؿ مفيػػػػػوـ وَأبواقػػػػػع خمػػػػػس مباحػػػػػث, تضػػػػػالفكريػػػػػة لمدراسػػػػػة و 

يف المبحػػػػػػػػث الثالػػػػػػػػث  العالمػػػػػػػػة, وبػػػػػػػػ -العالمػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػة والمبحػػػػػػػػث الثػػػػػػػػاني تماثػػػػػػػػؿ الزبػػػػػػػػوف 

وضػػػػػػػح المبحػػػػػػػث الرابػػػػػػػع االخػػػػػػػالص لمعالمػػػػػػػة, ودرس المبحػػػػػػػث الخػػػػػػػػامس حػػػػػػػب العالمػػػػػػػة, وأ

 العالقة المفاىيمية بيف متغيرات الدراسة.

بينمػػػػػا جػػػػػػاء الفصػػػػػػؿ الثالػػػػػػث لعػػػػػػرض الجانػػػػػب الميػػػػػػداني لمدراسػػػػػػة وبواقػػػػػػع ثالثػػػػػػة مباحػػػػػػث,     

وؿ االسػػػػػػتنتاجات, وُخصػػػػػػص المبحػػػػػػث الَ  ركػػػػػػزفصػػػػػػؿ الرابػػػػػػع مبحثػػػػػػيف, تضػػػػػػمف ال فػػػػػػي حػػػػػػيف

 المبحث الثاني لبياف التوصيات التي تقدميا الدراسة.
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 -:دػتميي
َأىـ ما جاء  وعرض ,أطار فكري عف المسار المنيجي لمدارسة تكويفيسعى ىذا الفصؿ ِإلى    
ومدى االستفادة مف تمؾ  ,تالمتغيرادراسات سابقة )عربية وأجنبية( التي تناولت أحد  مف

 :الفصؿ الوؿ انسيابيةوضح ي( ٔ) , والشكؿالدراسات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) شكؿ

 وؿالمخطط الييكمي لمفصؿ األأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصؿ االوؿ

  منيجية الدراسة وبعض
 الدراسات السابقة

 

 وؿالمبحث األأ
 الدراسةمنيجية  

 المبحث الثاني
 دراسات سابقةال
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 وؿالمبحث األأ 
  المنيجية العممية لمدراسة 

 الدراسة ليذه التمييد يتطمب ِإذ, الدراسة واىداؼ َأىميةو  مشكمة عرض في بحثمال ىذا يتـي     

 الوقوؼ خالؿ مف وذلؾ, لمعالجتيا الحموؿ مف مجموعة وضع الدراسة تحاوؿ التي المشكمة تبياف

 ويمكف, المدروسة التجارية العالمة قابميات ريتطو  دوف تحوؿ التي والتيديدات الضعؼ نقاط عمى

 : وفؽ اآلتي ذلؾ تبياف

 -أواًل: مشكمة الدراسة:

مف غير المرجح , فالستدامة العالمة التجارية  اً رئيسي اً يمثؿ االخالص لمعالمة التجارية مؤشر     

, مما يحقؽ إيرادات ثابتة ال تتأثر ِإلى العالمات التجارية المنافسة المخمصوف بائفز أف يتحوؿ ال

ىـ و  ,جددأقؿ بكثير مف تكمفة جذب الزبائف ال بالزبائف االحتفاظ تكمفةأف , كما  مبيةبالدعاية الس

غير  زبائفيقوموف بعمميات شراء متكررة أكثر مف الكما لدفع أسعار أعمى  اً أكثر استعداد

 اً المخمصيف يزعموف أيض الزبائف"أف  ِإلى (Mitchell&Debra,2019:130)يشيرو  ,المخمصيف

تجاىيا مقارنة  باإلخالصالتي يشعروف  مف العالماتبشكؿ متكرر  أخرى منتجات أنيـ يشتروف

 ".ليا قميالً  يكوف والئيـ واخالصيـالتي  عالماتبال

فريدة بيف  ابطو عزز ر تالوالء يمكف أف  مؤشرات أظيرت البحاث السابقة بوضوح أفوقد      

التي  وابطفيمًا أفضؿ وأوسع لمر يوفر  استخداـ النيج العالئقي كما إف, محددة عالماتو  زبائفال

تكوف العالمة  (Bergkvist et al.,2010:512) ووفقًا لػ. والعالمات التجارية زبائفتتطور بيف ال

تشكيؿ  ِإلىيسعى المجاؿ البحثي السائد في ىذا االطار و  .زبوفشريؾ في عالقة ثنائية مع ال

, لمتأكد وف و كيفية تقدير قوة الربط معياصورة واضحة عف أسباب التعمؽ بالعالمة مف قبؿ الزب
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 ِإلىعالمات منافسة بؿ تستند  ِإلىالتحوؿ  ِإلىمف اف تمؾ العالقة ال تكوف عمى أسس ىشة تقود 

 . (Batra et al., 2012)ديمومة لتمؾ العالقة سموكية تعطي صفة ال -أسس عاطفية

يعد خطوة ميمة  أنو عمى الرغـ مف أف الرضا (Mitchell&Debra,2019:130)أشار  وقد    

 باالعتماد عمىيبدأ االخالص في الظيور  عندما َأىمية, فإنو يصبح "أقؿ في تكويف االخالص

لمعالمة  لإلخالصلذلؾ , تـ إجراء العديد مف الدعوات لتحديد آليات جديدة  اً آليات أخرى". وفق

 اً التسويؽ المستخدمة تقميدي بمؤشراتمقارنة  َأىميةأكثر , والتي قد توفر تنبؤات التجارية

(Enrique et al .,2013:344).متزايدة في صناعة  َأىميةتصبح مثؿ ىذه القضية ذات  و

ايدة في إيجاد والصعوبات المتز  تحوؿ,, وانخفاض تكاليؼ الافسة الشرسةبسبب المن الذكيةاليواتؼ 

 . (Carroll&Ahuvia,2006:32)منتجات المنافسيف طرؽ لمتمييز بيف 

كبيرة لتعزيز فيمنا لدور العالمات التجارية في  اً عمى الرغـ مف بذؿ الباحثيف جيودو , ومع ذلؾ   

, والعالمة التجارية مثؿ شخصية العالمة التجارية مف خالؿ دراسة قضايا الذكيةاليواتؼ  صناعة

, لـ يتـ إيالء العالمة , وامتدادات ممكية , ومجتمعات العالمات التجارية عبر اإلنترنتالمشتركة

ص المتعمقة بالعالمة التجارية في تحديد االخال المتغيراتاىتماـ كبير لمتحقيؽ صراحة في دور 

 .  الذكية لمعالمة التجارية في مجاؿ اليواتؼ

 Ahearne) يحبونيا مع العالمة عندما العالقة عمى الحفاظ في شديدة رغبة لدييـ االفراد ولف   

&Gruen,2005:577) .يقدـ أف يمكف العالمة التجارية سياؽ عمى الحب مفيوـ تطبيؽ فإف 

 ومف . لمعالمةو كيفية تحقيؽ الوالء واالخالص لمعالقة التسويقية  فيمنا في مغزى ذات وىمامس

 التسويقييف الكاديمييف مف أكبر باىتماـ اآلف يحظى ال الحب مفيوـ أف لمنظر الالفت

(Albert,2008:1078) . 
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" ىؿ يمكف تعزيز العالقة بيف التحقؽ مف تساؤؿ رئيس مفاده  ِإلىلذا تسعى الدراسة الحالية      

؟" الدور الوسيط لحب العالمة العالمة و أخالص الزبوف لمعالمة مف خالؿ -تماثؿ الزبوف

 : اآلتيتساؤالت فرعية و عمى النحو  ِإلىيمكف تفصيؿ ىذا التساؤؿ و 

 التي يستيمكيا؟ الذكيةما مستوى تماثؿ الزبوف مع العالمة لميواتؼ  - أ

 التي يستيمكيا؟ الذكيةما مستوى حب الزبوف لمعالمة التجارية لميواتؼ  - ب

 التي يستيمكيا؟ الذكيةية لميواتؼ ما مستوى إخالص الزبوف لمعالمة التجار  - ت

 العالمة عمى حب العالمة ؟-ىؿ يوجد تأثير لتماثؿ الزبوف - ث

 العالمة عمى اخالصو لمعالمة ؟-ىؿ يوجد تأثير لتماثؿ الزبوف - ج

 ىؿ يوجد تأثير لحب العالمة عمى اخالص الزبوف ؟ - ح

 -ثانيًا: أأىمية الدراسة:

مف محاوالتيا تقديـ نموذج مفاىيمي جديد في الفكر التسويقي مف  ية الدراسة الحاليةَأىمتنبع     

خالؿ استعراض تطبيقات نظرية اليوية االجتماعية عمى طبيعة العالقة بيف الزبوف والعالمات 

 :  اآلتيالدراسة تقوـ عمى  َأىميةالتجارية. في ضوئو يمكف القوؿ اف 

اإلخالص  العالمة,-تماثؿ الزبوفعيا )مميزة وفريدة مف نو  ثالثة متغيراتالجمع بيف يسيـ  - أ

تجاه  زبوفلم و العاطفي نموذج واحد لتحديد المسار النفسيأحب العالمة التجارية( في , لمعالمة 

في تفسير االخالص لمعالمة  يةالتنبؤ ر قوتيا ااختب ثـ الذكيةيواتؼ العالمة التجارية في صناعة ال

تناولت  ِإذ, اثتيا في الفكر التسويقي المعاصرحدحوثة و المتغيرات المب َأىميةعالوة عمى . التجارية

 المحمية عمى حد إطالع الباحث.تفتقر الييا الدراسات العربية و  الدراسة ثالث متغيرات رئيسة

 لمعالمة التجارية لإلخالصأفضؿ تقييـ االستجابة لدعوة الباحثيف في مجاؿ التسويؽ لمتحقؽ مف  - ب

العاطفية  االبعادلمعرفة العناصر الشعورية و  والقيمة, والرضا ,المدركةالجودة  بعيدًا عف جوانب
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الزبوف بالعالمة التي يستيمكيا التنبؤ بمدى تأثيرىا عمى قوة وتناسؽ عالقة الكامنة لدى الزبائف و 

 . الستعداد لمتضحية مف أجؿ العالمةو ا لفة, والُ واًل ِإلى حالة الشغؼتمسكو بيا وصو 

-تماثؿ الزبوف ىذه المتغيرات )مثؿ في صناعة اليواتؼ الذكية الى افلفت انظار اصحاب القرار  - ت

 بمثابة بنيات أساسية في الفكر التسويقي الحديث.اصبحت وحب العالمة التجارية(  العالمة

يتمثؿ االختالؼ الرئيسي بيف المتغيرات التسويقية التقميدية )مثؿ القيمة والجودة المدركة( وبيف و 

وحب العالمة  العالمة-وخصوصًا التي تناولتيا الدراسة الحالية )تماثؿ الزبوفالمتغيرات المعاصرة 

التركيز عمى  ِإلىالعالمة( في أف الوؿ يميؿ  أجؿالتجارية, التبشير لمعالمة والتضحية مف 

تطوير العالمات التجارية التي تقدـ فوائد ممموسة مف خالؿ ميزات المنتج والجودة )المجاؿ 

يركز الخير عمى الجوانب الممموسة )المجاؿ المعرفي( والجوانب غير الممموسة  المعرفي(, بينما

 .لمعالمة التجارية واالستفادة مف العناصر الحسية والعاطفية العميقة لمعالمات التجارية

, إال أنيا ال تزاؿ غير مستكشفة المذكورة سابقاً  متغيراتالكبيرة لم ىميةومع ذلؾ, عمى الرغـ مف الَ  - ث

 ًا بشكؿ كبيرميم اً يعد التحقيؽ في ىذه التركيبات أمر و  ,الذكيةاليواتؼ حد كبير في صناعة  ِإلى

لمعالمة التجارية في صناعة لإلخالص إف دراسة طبيعة العالقات بيف ىذه اليياكؿ وكيفية دفعيا 

لنو قد يساعدىـ عمى تطوير استراتيجيات  لمعالمات التجاريةلمغاية  اً سيكوف مفيد الذكيةيواتؼ ال

 . االحتفاظ بالحالييفزبائف جدد و تسويؽ أكثر مالءمة وتنافسية لجذب 

 -ثالثًا: أىداؼ الدراسة:

 العالمة-الزبوف تماثؿ تأثيرمحاولة التحقؽ مف لمدراسة الحالية يتمثؿ في  اَلساسالغرض      

التجارية  العالمة حب الذي يمكف اف يحققوالوسيط  الدور في ضوء لمعالمة اإلخالص في

ينبثؽ مف الغرض اعاله مجموعة مف االىداؼ و  .الذكيةلزبائف العالمات التجارية لميواتؼ 

 :   اآلتيالفرعية  وىي عمى النحو 



9 
 

 

 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 التي يستيمكونيا. الذكيةتقييـ مستوى تماثؿ الزبائف مع العالمة لميواتؼ  .ٔ

 التي يستيمكونيا. الذكيةمة التجارية لميواتؼ التعرؼ عمى  مستوى حب الزبائف لمعال .ٕ

 التي يستيمكونيا. الذكيةتحديد مستوى إخالص الزبائف لمعالمة التجارية لميواتؼ  .ٖ

 العالمة عمى حب العالمة . -التأثير لتماثؿ الزبوفو  تشخيص عالقات االرتباط .ٗ

مى اخالصو لمعالمة العالمة ع-التعرؼ عمى طبيعة عالقات االرتباط و التأثير لتماثؿ الزبوف .٘

 التجارية التي يستيمكيا.

 التأثير لحب العالمة عمى اخالص الزبوف لمعالمة التجارية. تحديد عالقة االرتباط و  .ٙ

المباشرة بيف ية لعالقات التأثير المباشرة وغير اَلساستطبيقي يرسـ المالمح  أنموذجتقديـ  .ٚ

في  نموذجىذا ال تطبيؽفة مدى التمييد لدراسات اخرى في معر  أجؿمتغيرات الدراسة مف 

 .بعد التحقؽ منو قطاعات اخرى

العالمة في تعزيز اخالص -تحديد دور تماثؿ الزبوفوؿ الدراسة الحالية التعرؼ عمى و تحا .ٛ

ر حرج في الفكر التسويقي المعاصر الزبوف لمعالمة مف خالؿ توسيط حب العالمة كمتغي

, ثة كػ) كنظرية التماثؿ التنظيمينظريات حدي, مف خالؿ توظيؼ المرتبط بعالقات الزبوف

  نظرية اليوية االجتماعية( في تفسير العالقة بيف تمؾ المتغيرات. 

 -:فرضيات الدراسة و مخططيا الفرضي رابعًا:

تدعو االبحاث والدراسات التسويقية في سياؽ العالمة التجارية لمتأكد مف قدرة العالمات       

 ِإلىالتي يكوف ليا عمر عالئقي محدد يدفع الزبوف بالتحوؿ حالة الرضا و التجارية عمى تجاوز 

زبوف لتفسير حالة التعمؽ لم العاطفيو  لتحديد المسار النفسيعالمة اخرى ميما كانت حالة الرضا 

 لمعالمة التجارية لإلخالصأفضؿ تقييـ واالرتباط بالعالمة بعيدا عف الوالء الزائؼ, و التحقؽ مف  

. لذا فاف العاطفية لعالقة الزبوف بالعالمةيرىا عمى قوة العناصر الشعورية و بمدى تأثو التنبؤ 
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 وفقاً  مخطط فرضي  وضعلتمؾ العالقات مف خالؿ  أنموذجالدراسة الحالية تحاوؿ تقديـ 

 (ٔوأىدافو وعمى النحو الموضح في الشكؿ ) البحث مشكمة ضوء في الباحث لتصورات

 
 المخطط الفرضي لمدراسة (ٕ) شكؿ

 المصدر: مف اعداد الباحث
 :لممتغيرات عمى النحو اآلتي ةاالجرائي تالتعريفاويمكف توضيح 

الحالة النفسية لمزبوف مف حيث اإلدراؾ والتقدير والشعور بانتمائو  ىو :العالمة-الزبوفتماثؿ  .ٔ

 .(Rather,2017:6-7) لمعالمة التجارية

 .(Akin,2017:363) والزبوف التجارية العالمة بيف قوية عاطفية عالقة ىوالتجارية: حب العالمة .2

 :يجابي عاطفي موقؼ ىو الشغؼ بالعالمة  ِإلى يؤدي معينة تجارية عالمة تجاه لمغاية وا 

  (et al,.2020:2 العالقة ذات السموكية العوامؿ عمى ويؤثر العاطفي االرتباط

(Ghorbanzade. 

 :التي تتفاعؿ بيا العالمة التجارية بطريقة قريبة مف الناحية النفسية مع ىي الدرجة  ألفة العالمة

 .( (Barcelos et al,.2016:210زبائنيا

 عالقة االرتباط
 ع
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 فئة ضمف حدود تجارية بعالمة نفسي أو عاطفي ارتباط أنو عمى يعرف :االلتزاـ بالعالمة 

  (Sung & Campbell,2007:99).المنتج

 التجارية العالمة أف ِإلى تشير التي السمات مستودع يعرؼ عمى انو التجارية: معالمةلاالخالص  .3

 .(Hess et al.,2011:17) الزبوف لصالح لمعمؿ الدافع لدييا أو بالزبائف, تيتـ

  بقوة والمحاولة اإليجابية اآلراء نشر في المتمثؿ الزبائف سموؾ ِإلى يشير :التبشير بالعالمة 

 .Nyadzayo et al.,2020:2)) التجارية العالمة نفس مع باالنخراط حثيـ أو اآلخريف إلقناع

   :مف لمفرد المباشرة الشخصية المصمحة عف التخمي أنياتعرؼ عمى التضحية مف أجؿ العالمة 

 Tucker,2020:57).)العالمة  أو الشريؾ أجؿ

 فرضيات وفي ضوء المخطط الفرضي السابؽ تحاوؿ التحقؽ مف الحالية الدراسة فإف لذا     

 :  اآلتيىي عمى النحو و  رئيسة

 -ات االرتباط بيف متغيرات الدراسة:فرضي - أ

 .لمعالمة واالخالص( العالمة -الزبوف تماثؿ) بيف معنوية داللة ذات  ارتباط عالقة توجد .1

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف )حب العالمة( بأبعاده ومتغير )االخالص لمعالمة( .2

 ة :  اآلتيتنبثؽ منيا الفرضيات الفرعية و 

 ة ومتغير االخالص لمعالم الشغؼ بالعالمة توجد عالقة ارتباط ومعنوية بيف بعد 

 ومتغير االخالص لمعالمة العالمة ُألفة توجد عالقة ارتباط ومعنوية بيف بعد. 

 لمعالمةومتغير االخالص  االلتزاـ بالعالمة  توجد عالقة ارتباط ومعنوية بيف بعد 

  .العالمة و حب العالمة-الزبوف تماثؿ بيف معنوية داللة ذات  ارتباط عالقة توجد .3

  التأثير فرضيات مسار - ب

 لمعالمة. االخالص في العالمة-الزبوف لتماثؿ معنوية داللة ذو طردي تأثير يوجد .1
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 لمعالمة. االخالص في العالمة لحب معنوية داللة ذو تأثير يوجد .2

 لمعالمة. االخالص في بالعالمة الشغؼ لبعد معنوية داللة ذو طردي تأثير يوجد 

 لمعالمة. االخالص في العالمة ُألفة لبعد معنوية داللة ذو طردي تأثير يوجد 

 لمعالمة. االخالص في  بالعالمة االلتزاـ لبعد معنوية داللة ذو طردي تأثير يوجد 

 العالمة.  حب في العالمة-الزبوف تماثؿ بيف معنوية داللة ذو طردي تأثير يوجد .3

 لمعالمة واالخالص العالمة-الزبوف تماثؿ بيف احصائية داللة ذو مباشر غير تأثير عالقة وجدي .4

 العالمة. حب مف خالؿ

 -نطاؽ الدراسة : خبيغبً:

  .في العراؽ الذكية لميواتؼ التجارية زبائف العالماتتمثمت الحدود البشرية في الحدود البشرية:  - أ

في منطقة  الذكية لميواتؼ التجارية زبائف العالماتتمثمت الحدود المكانية في الحدود المكانية:  - ب

 .الفرات االوسط 

 .ٕٕٕٓ/ ٜ/٘ٔ حتى  ٕٕٕٓ/ ٘/ٔ مف التطبيقية امتدت الدراسةالحدود الزمانية:  - ت
 -:تصميـ الدراسة سادسًا:
الوسيط لحب العالمة في العالقة الدور ؼ اكش؛ مف أجؿ استالتطبيقي اتبعت الدراسة المنيج   

 .واخالصو لمعالمة مةالعال -بيف تماثؿ الزبوف
  -:طرائؽ جمع البيانات والمعمومات سابعًا:

  :أدوات الجانب النظري 

الشبكة  فضالً الجانب النظري لمبحث تـ االعتماد عمى الكتب, والمجالت, والدوريات,  إغناء أجؿمف 

 العالمية لممعمومات)النترنت(.
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 :أدوات الجانب الميداني 

جمع  أجؿمف  ؛تتمحور ىذه الفقرة حوؿ االدوات التي تـ تبويبيا في الجانب الميداني      

قياس  أداةعف ىذا استعممت الدراسة الحالية  فضالً العينة المدروسة,  عفالبيانات الخاصة 

الكشؼ عف اراء العينة المدروسة وجمع البيانات والمعمومات الضرورية,  أجؿاالستبانة مف 

  يعرض مكونات أداة القياسوالذي  (ٔا في الجدوؿ )الستبانة ثالث محاور يمكف تبيانيوتضمف ا

بعض  يا كما ورد في االستبانة, بعد تعديؿب الخاصةمتغير والمصادر  الخاصة بكؿالفقرت  وعدد

مجتمع  وطبيعةبما يالءـ ىدؼ الدراسة  السادة المحكميفراء يا عمى وفؽ آات واعادة صياغتر الفق

 (Likert) قبؿ التوزيع. وقد تـ اعتماد مدرج الدراسة وعينتو, واصبحت االستبانة بشكميا النيائي

 .الخماسي والذي يعد مف اكثر اَلساليب المستعممة في العموـ االدارية واالجتماعية

 (ٔجدوؿ )
 المتغيرات الرئيسة وأبعادىا الفرعية التي تضمنتيا االستبانة 

 المصدر: مف اعداد الباحث

 المحاور
المتغيرات 
 االبعاد الفرعية الرئيسة

عدد 
 المصدر الفقرات

المحور 
 االوؿ

البٌانات 
 الدٌموغرافٌة

 7 ــــ
يٍ اػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ يب 

لذيزّ انذساعبد انغبثمخ ٔثًب ٚخذو 

 انذساعخ انحبنٛخ.

المحور 
 الثاني

 
تماثؿ 
-الزبوف
 العالمة

 (Alnawas & Altarifi,2016) 10 احادي الُبعد

المحور 
 الثالث

 
 حب العالمة

 (Akin, 2017) 8 الشغؼ بالعالمة
 (Albert et al.,2009) 6 العالمة أُلفة

 (Chen & Quester,2015) 7 االلتزاـ بالعالمة

المحور 
 الرابع

االخالص 
 لمعالمة

 (Riorini&Widayati,2015) 9 التبشير بالعالمة

 ( Loureiro,2012) 6 العالمة أجؿالتضحية مف 
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 -:أساليب تحميؿ البيانات ثامنًا:
القوى عمى أداة االستبانة,  توزيع نقاط أجؿالباحث عمى مقياس ليكرت الخماسي مف اعتمد      

( AMOS.V.23و), (SPSS.V.23)حزمة االحصائية الخاصة في برنامج عف استعماؿ الفضالً 

 استخراج االستنتاجات المرجوة.مف أجؿ 

وبياف ىؿ يمكف تعميـ االستنتاجات التي  ,التوزيع الطبيعي: الغرض منو قياس طبيعة البيانات .ٔ

 يتوصؿ الييا البحث عمى العينة المدروسة.

ياس مقدار تفسير الفقرة لمُبعد الذي وضعت مف ق ِإلىالتحميؿ العاممي التوكيدي: وييدؼ  .ٕ

 َأجمو.

 ومتطمبات العينة المدروسة. ,القياس مع معايير أداةمعامؿ الفا كرونباخ: قياس مدى ثبات  .ٖ

 الوسط الحسابي: قياس مقدار تمحور البيانات حوؿ وسطيا. .ٗ

 االنحراؼ المعياري: قياس مدى تشتت البيانات عف وسطيا الحسابي. .٘

 النسبية: قياس مستوى توافر متغيرات وابعاد الدراسة لدى العينة المدروسة. ىميةالَ  .ٙ

 معامؿ االرتباط: قياس طبيعة ونوع العالقة بيف متغيرات الدراسة الداخمة في التحميؿ .ٚ

 الزبوف تماثؿ بيف العالقة في العالمة لحب الوسيط الدور مف معامؿ التأثير: التحقؽ .ٛ

 .لمعالمة واخالصو

استخداـ نمذجة المعادلة الييكمية كأسموب احصائي الختبار فرضيات الدراسة و التأكد كما تـ  .ٜ

 .مف جاىزية المقياس لمدراسة

  -:الدراسة وعينة مجتمع -تاسعاً 

 الدراسة عينة اما, الذكية لميواتؼ التجارية العالمات مف مجموعة في الدراسة مجتمع تمثؿ   

 ِإلىكما تيدؼ عممية المعاينة عراؽ, ال في الذكية لميواتؼ التجارية العالمات زبائف في تمثمت
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

المجتمع بطريقة يكوف فييا وصؼ ىذه العناصر يصور  اختيار مجموعة عناصر أو مكونات مف

ِإذ تـ طرح استمارة الكترونية عمى االصدقاء  .بشكؿ دقيؽ خصائص المجتمع الذي اختيرت منو

وقد اعتمدت  ف خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي.واالقارب واالىؿ وطمبة الدراسات العميا م

 ة:اآلتي. في تحديد عينة الدراسة والتي تقوـ عمى المعادلة (Hair,2012:119)الدراسة اسموب 

 % ىامش امافٓٔ+  ٘ x= عدد فقرات مقياس الدراسةالحد االدنى لحجـ العينة
  =ٗٙx  ٘  +ٔٓىامش اماف % 
  =ٕٖٓ  +ٕٖٓ x ٔٓ% 
 =ٕٖٓ  +ٕٖ 
 الحد االدنى لحجـ العينة ٖٕ٘=  

 البيانات تبويب وبعد, الزبائف مف مجموعة عمى استبانة استمارة( ٖٓٓ) توزيع لذلؾ تـ      

بالزبائف كانت جميعيا صالحة لمتحميؿ,  خاصة استمارة( ٜٕٙ) المسترجعة االستمارات عدد كانت

 الدراسة. لعينة والوظيفية الديمغرافية التركيبة عف واضحة صورة يعطى( ٕ) والجدوؿ

 ( 2جدوؿ )

 التركيبة الديمغرافية والوظيفية لعينة الدراسة

 النسبية المئوية التكرار الفئات المستيدفة المتغيرات ت
 %66 495 ذكور النوع االجتماعي 4

 %34 424 أناث
 %422 296 المجموع

 %44 449 32اقؿ مف  الفئة العمرية 2
34 -42 425 42% 
44-52 43 44% 
54-62 7 2% 
 %4 2 فاكثر 64

 %422 296 المجموع
 %6 48 اعدادية فاقؿ المؤىؿ العممي 3
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 النسبية المئوية التكرار الفئات المستيدفة المتغيرات ت
 %47 439 دبمـو تقني
 %4 43 بكالوريوس
 %43 426 شيادة عميا
 %422 296 المجموع

 %35 424 اعزب الحالة االجتماعية 4
 %64 492 متزوج
 %4 2 ارمؿ

 %422 296 المجموع
عدد سنوات التعامؿ مع العالمة التجارية  5

 الحالية
 %22 64 سنة فاقؿ

 %42 449 سنوات 2-5
 %22 64 سنوات 6-9
 %46 49 سنوات فاكثر 42

 %422 296 المجموع
 %25 74 ايفوف الحالي الذكيالعالمة التجارية لياتفؾ  6

 %36 442 غسامسون
 %2 7 ىونور
 %44 32 ىواوي
 %4 44 انفنكس
Ios 5 2% 
 %4 3 اوبو
 %7 24 ريممي
TCI 44 4% 
 %4 44 شاومي
 %4 44 نوكيا

 %422 296 المجموع
 %76 224 نعـ ىؿ سبؽ واف تعاممت مع عالمة اخرى 7

 %24 72 ال
 %422 296 المجموع

 المصدر: مف اعداد الباحث
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 أف: ( ٕويظير الجدوؿ ) 

: اف التركيبة لعينة الدراسة مف مجموع أفراد العينة كانت مف الذكور النوع االجتماعي -

 %(.ٖٗ%( في حيف كانت نسبة اإلناث تبمغ  )ٙٙبنسبة ) 

حصمت عمى نسبة  ِإذ( ٓٗ-ٖٔاكثر تكرارًا لعينة الدراسة ضمف الفئات مف ) :العمر -

 %( لمفئتيف بشكؿ متساوي.ٕٗ)

في الخبرات االكاديمية مف المؤشرات الضرورية, أصبح  التنوع مستوىأف المؤىؿ العممي:  -

المؤىؿ العممي  في مجاؿ اختيار العينة التي تنعكس بصورة كبيرة عمى اجابات أفراد 

حصمت  ِإذالعينة, ويالحظ اف أغمب اجابات افراد العينة كانوا مف مستويات دبموـ تقني 

 %(.ٚٗعمى نسبة )

سنوات( اعمى نسبة مف حيث  ٘-ٕشكمت الفئة مف ) العالمة:عدد سنوات التعامؿ مع  -

 .عدد سنوات التعامؿ مع العالمة التجارية لمموبايؿ

احتؿ الياتؼ النقاؿ سامسونغ النسبة االعمى مف العالمة التجارية الحالية لياتفؾ النقاؿ:  -

 .%(ٖٙبمغ نسبة استخدامو في العينة ) ِإذبيف االنواع االخرى استخدامًا 

تبيف مف خالؿ الجدوؿ اف نسبة الثبات عمى نفس العالمة التعامؿ مع عالمات اخرى:  -

 .%(ٕٗالتي يستخدميا الزبوف بمغت )
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 المبحث الثاني 

 الدراسات السابقة بعض

 توطئة

ت الساسية التي يستند عمييا أي بحث في بناء اتعد الدراسات السابقة واحدة مف المرتكز      

سات السابقة النظرية والميدانية الجنبية ار عمى عددًا مف الدىذا المبحث لفكري, وقد ركز ا أنموذجو

الدراسة التي أسيمت في رسـ أطرىا المنيجية والنظرية والميدانية  والعربية ذات الصمة بموضوع

 : وكما يأتي

 -:العالمة التجارية -اواًل: بعض الدراسات المتعمقة بتماثؿ الزبوف
 (ٖالجدوؿ )

 العالمة التجارية -بعض الدراسات المتعمقة بتماثؿ الزبوف
 Alnawas&Altarifi (2016) دراسة -4

 عنواف الدراسة

Exploring the role of brand identification and brand love in 

generating higher levels of brand loyalty. 

 مف أعمى مستويات توليد في التجارية العالمة تماثؿ العالمة التجارية وحب دور استكشاؼ

 التجارية. لمعالمة الوالء

 ىدؼ الدراسة

وتماثؿ  التجارية، العالمة حياة مع والتطابؽ ، التجارية العالمة ىوية يدمج أنموذج تطوير

 واختبار واحد أنموذج في التجارية العالمة وحب ،(CHBI)الزبوف بالعالمة التجارية لمفندؽ 

 .التجارية العالمة والء شرح في يةالتنبئ قوتيا

 استكشافية نوع الدراسة

 بعض الفنادؽ في االردف مجتمع الدراسة
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 نزيالً ( 432) عينة الدراسة

 SmartPLS2.0 الييكمية المعادلة نمذجة االحصائية األأساليب

 النتائج أأىـ

 لو التجارية العالمة حياة نمط مع التطابؽ أف يبدو التجارية، العالمة بيوية مقارنة أواًل،

تماثؿ  أأىـيس ثانيًا،. تماثؿ الزبوف مع العالمة التجارية لمفندؽ مع أأىمية وأكثر أقوى عالقة

تماثؿ  أف ثالثًا،. التجارية العالمة حب تطوير في الزبوف مع العالمة التجارية لمفندؽ فقط

 فقط مباشر غير بشكؿ يةالتجار  العالمة والء عمى الزبوف مع العالمة التجارية لمفندؽ تؤثر

 تطبيؽ إلمكانية تجريبياً  دعماً  الحالي البحث يوفر رابعًا،. التجارية العالمة حب خالؿ مف

 .الفنادؽ صناعة في لستيرنبرغ الحب نظرية

 االحصائية وبناء مقياس الدراسة األأساليبتعزيز الجانب النظري و  االستفادة مف الدراسة

 Rather et al.,2018 دراسة -2

 عنواف الدراسة

Promoting customer brand engagement and brand loyalty through 

customer brand identification and value congruity. 

-الزبوف تعزيز مشاركة العالمة التجارية لمزبائف والوالء لمعالمة التجارية مف خالؿ تماثؿ 

 القيمة.العالمة التجارية وتطابؽ 

 ىدؼ الدراسة

وااللتزاـ  العالمة التجارية،-تماثؿ الزبوف  عمى مباشر بشكؿ يؤثر القيمة تطابؽ أف اقتراح

 إ لى الطريؽ تميد بدورىا والتي التجارية، الزبائف لمعالمة ومشاركة التجارية بالعالمة العاطفي

 تعزيز عمى الدراسة ىذه كما تعمؿ لمضيافة، التجارية العالمات مع الزبوف عالقات تعزيز

 العالمات عمى خاص بشكؿ التركيز مع الزبائف، عالقات إدارة لديناميكيات الحالية الرؤية

 .لمضيافة التجارية

 استكشافية نوع الدراسة

 اليند. في نجوـ وخمس أربع فئة مف لمفنادؽ التجارية بعض العالمات مجتمع الدراسة
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 الفصؿ االوؿ
 

 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 العالمات التجارية( زبوف مف 342) عينة الدراسة

 الييكمية المعادالت نمذجة وتحميالت التأكيد عامؿ تحميؿ االحصائية األأساليب

 النتائج أأىـ

 العاطفي العالمة التجارية وااللتزاـ-لػتماثؿ الزبوف ميـ كدافع القيمة تطابؽ إ لى النتائج تشير

العالمة  -أف تماثؿ الزبوف .لمضيافة التجارية العالمات داخؿ ومشاركة الزبوف لمعالمة

 لمعالمة و مشاركة الزبوف لمعالمة والوالء العاطفي لاللتزاـ ميـ كمؤشر التجارية يعمؿ

 لمعالمات لموالء الرئيسياف الدافعاف ىما ومشاركة الزبوف لمعالمة العاطفي االلتزاـ إف .التجارية

 .الضيافة مجاؿ في التجارية

 الجانب المعرفي إغناء االستفادة مف الدراسة

 Shin et al.,2020 دراسة -3

 عنواف الدراسة

Enhancing customer-brand relationship by leveraging loyalty 

program experiences that foster customer-brand identification. 

الوالء التي  تعزيز العالقة بيف الزبوف والعالمة التجارية مف خالؿ االستفادة مف تجارب برنامج

 العالمة التجارية. -تعزز تماثؿ الزبوف 

 ىدؼ الدراسة
استكشاؼ الطرؽ التي يمكف مف خالليا تصميـ برامج الوالء الفندقية لتعزيز تماثؿ الزبوف 

 بالعالمة التجارية لمفنادؽ وتطوير عالقة مستدامة بيف الزبوف والعالمة التجارية.

 المسح المقطعي مسحية باستخداـ اسموب نوع الدراسة

  والسياحة الضيافة صناعة مجتمع الدراسة

 ( صث363ٌٕ) عينة الدراسة

 نمذجة المعادالت الييكمية االحصائية األأساليب

 النتائج أأىـ
 الوالء برنامج وتجربة ، وآخر عضو بيف التشابو) المقترحة الثالثة الوالء برنامج تجارب أدت

تماثؿ الزبوف  عمى كبيرة إيجابية تأثيرات إ لى( الوالء لبرنامج االجتماعية والفوائد ُتنسى ال التي
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 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 بما التجارية والعالمة الزبوف بيف العالقة عناصر عمى تؤثر بدورىا والتي التجارية، العالمة -

 .ومقاومة التحوؿ وااللتزاـ الثقة ذلؾ في

 الجانب المعرفي إغناء االستفادة مف الدراسة

 2224خشاف، دراسة -4

 عنواف الدراسة
حب العالمة التجارية كمتغير وسيط في العالقة بيف كؿ مف أصالة وتماثؿ الزبوف مع العالمة 

 التجارية وتأييدىا: بالتطبيؽ عمى زبائف اليواتؼ المحمولة مف طالب جامعة المنصورة.

 ىدؼ الدراسة
ف مع العالمة التجارية عمى بحث دور كؿ مف ادراؾ الزبائف ألصالة العالمة وتماثؿ الزبو

 تأييدىـ لمعالمة التجارية مف خالؿ توسيط حب العالمة.

 استقصائية نوع الدراسة

 زبائف اليواتؼ المحمولة مف طالب جامعة المنصورة في مصر مجتمع الدراسة

 ( طالب384) عينة الدراسة

 االحصائية األأساليب
،  PLS-SEMبالمربعات الصغرى  الجزئية اسموب نمذجة المعادلة الييكمية 

WarpPLS.7  

 النتائج أأىـ

وجود تأثير معنوي لكؿ مف ادراؾ الزبائف ألصالة العالمة وتماثؿ الزبوف مع العالمة التجارية 

اف حب العالمة التجارية يتوسط  إ لىعمى حب العالمة وتأييدىا لمعالمة التجارية. باإلضافة 

العالقة بيف كؿ مف ابعاد اصالة العالمة وتماثؿ الزبائف مع العالمة التجارية مع تأييدىا 

 لمعالمة التجارية. 

 الزيادة المعرفية فيما يتعمؽ بحب العالمة وتوافؽ ىوية الزبوف مع العالمة التجارية وتأييدىا. االستفادة مف الدراسة

 اعداد الباحثالمصدر: مف 
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 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

 ثانيًا: بعض الدراسات المتعمقة بحب العالمة التجارية

 (4الجدوؿ )

 بعض الدراسات المتعمقة بحب العالمة التجارية

 Sallam,2015 دراسة -4

 عنواف الدراسة

The Effects Of Satisfaction And Brand Identification On Brand Love 

And Brand Equity Outcome: The Role Of Brand Loyalty. 

: الممكية حقوؽ التجارية ونتائج العالمة حب عمى التجارية العالمة وتماثؿ الرضا تأثيرات

 التجارية. لمعالمة لموالء الدور الوسيط

 ىدؼ الدراسة

 العالمة حب وتأثير التجارية العالمة حب عمى التجارية العالمة وتماثؿ الرضا تأثير استكشاؼ

ىو  التجارية لمعالمة الوالء يكوف عندما التجارية العالمة ممكية حقوؽ نتائج عمى التجارية

 .الوسيط المتغير

 دساعخ اعزكشبفٛخ نوع الدراسة

 مستخدمي خدمات التأميف في المممكة العربية السعودية. مجتمع الدراسة

 ( زبوف442) عينة الدراسة

 المتعدد والبسيط. االنحدار تحميؿمعامؿ االرتباط،  المعياري، حراؼالحسابي ، واالن الوسط االحصائية األأساليب

 النتائج أأىـ

 .الرضا مف أكثر التجارية العالمة حب عمى إيجابي تأثير لو كاف التجارية العالمة تماثؿ أف

 العالمة والء أف ،التجارية العالمة ممكية نتائج عمى كبير تأثير لو التجارية لمعالمة الوالء أف

 .التجارية العالمة ممكية حقوؽ ونتائج التجارية العالمة حب بيف الجزئي الوسيط ىو التجارية

 الجانب النظري إغناء االستفادة مف الدراسة

 AKIN,2017 دراسة -2

 The Effects of Young Consumers’ Love for Smart Mobile Phone عنواف الدراسة
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 منيجية الدراسة و بعض الدراسات السابقة

Brands on Brand Loyalty. 

عمى الوالء لمعالمة  الذكيةتأثير حب المستيمكيف الشباب لمعالمات التجارية لميواتؼ 

 .التجارية

 ىدؼ الدراسة
اليدؼ مف الدراسة ىو التحقيؽ في نتائج حب العالمة التجارية لممستيمكيف الشباب تجاه 

 عمى والء العالمة التجارية. الذكيةاليواتؼ 

 دساعخ رحهٛهٛخ نوع الدراسة

 الذكية اليواتؼ يستخدموف الذيف الشباب مجتمع الدراسة

 ( زبوف 522) عينة الدراسة

 المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري، معامؿ االرتباط، تحميؿ االنحدار البسيط والمتعدد. االحصائية األأساليب

 النتائج أأىـ

 مف الوالء عمى أعمى تفسيرية قوة لو التجارية العالمة حب يشكؿ الذي الشغؼ ُبعد أف ُيالحظ

 أأىمية المديروف أولى اإ ذ التجارية لمعالمة المستيمكيف والء يزداد أف المتوقع ومف. الحب ُبعد

 .المستيدفيف لممستيمكيف التجارية العالمة حب تعزز التي لالستراتيجيات أكبر

 االحصائية وبناء مقياس الدراسة. األأساليبالجانب النظري والتطبيقي و  إغناء االستفادة مف الدراسة

 Malik&Malik,2019 دراسة -3

 عنواف الدراسة

Factors Effecting Brand Love: Mediating Role Of Brand Uniqueness 

And Moderating Role Of Product Involvement. 

والتأثير  التجارية العالمة تفرد في الوسيط الدور: التجارية العالمة حب في المؤثرة العوامؿ

 .المنتج لمشاركة المعتدؿ

 ىدؼ الدراسة

بداعو  المنتج، جودة بنتائج التنبؤ  ُألفةو  ، التجارية العالمة ومصداقية التجارية، العالمة ا 

 العالمة لتفرد الوسيط الدور االعتبار في األخذ مع التجارية، العالمة حب عمى العالمة

 .المنتج لمشاركة المعتدؿ والتأثير التجارية
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 دراسة تحميمية نوع الدراسة

 وروالبندي في باكستاف أباد إسالـ الزبائف في مدينتي مجتمع الدراسة

 ( زبوف522) عينة الدراسة

 Andrew Hayes PROCESS بمساعدة واالنحدار االرتباط تحميؿ ، SPSS االحصائية األأساليب

 النتائج أأىـ

 العالمة تفرد طريؽ عف جزئياً  توسطو تـ التجارية العالمة حب سوابؽ بيف االرتباط أف

 متغير كؿ مع ومتنوعاً  ضئيالً  المنتج لمشاركة المتوقع المعتدؿ الدور ظؿ حيف في التجارية.

 .والممارسيف والمسوقيف التجارية العالمات لمديري مفيدة الدراسة تكوف أف يجب .مستقؿ

 الجانب المعرفي إغناء االستفادة مف الدراسة

 المصدر: مف اعداد الباحث
 

 ثالثًا: بعض الدراسات المتعمقة باإلخالص لمعالمة التجارية
 (٘الجدوؿ )

 معالمة التجاريةل باإلخالصبعض الدراسات المتعمقة 
 Joshi&Garg,2020 دراسة -4

 عنواف الدراسة

Assessing brand love, brand sacredness and brand fidelity towards 

halal brands. 

 انؼاليبد ردبِ انزدبسٚخ انؼاليخ ٔإخالص انزدبسٚخ انؼاليخ ٔلذعٛخ انزدبسٚخ انؼاليخ حت رمٛٛى

 انحالل. انزدبسٚخ

 ىدؼ الدراسة

 بقدسية التنبؤ في لمزبوف المعاصرة التجارية العالقات دور فحص ىو الدراسة ىذه مف اليدؼ

خالص التجارية، العالمة  في( WOM) الشفيي الكالـ نشر إ لى والميؿ التجارية العالمة وا 

 ".الحالؿ" التجميؿ لمستحضرات التجارية العالمات سياؽ

 دراسة استكشافية نوع الدراسة

 .متنوعة ديموغرافيات مف المسمموف المستجيبوف مجتمع الدراسة
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 ( زبوف423) عينة الدراسة

 الييكمية المعادلة نمذجة االحصائية األأساليب

 النتائج أأىـ

 يتأثر التجارية العالمة حب أف يؤكد مما إيجابي، بشكؿ ميمة المقترحة الفرضيات جميع

 العالمة وتجربة الذاتي والتوافؽ التجارية العالمة وصورة التجارية العالمة بثقة كبير بشكؿ

 العالمة قدسية تشكيؿ في ميـ كمحدد التجارية العالمة حب يعمؿ ، ذلؾ عمى عالوة. التجارية

خالص التجارية  .والكالـ الشفيي و التجارية العالمة وا 

 الجانب النظري إغناء االستفادة مف الدراسة

 Grace et al.,2018 دراسة -2

 عنواف الدراسة
Brand fidelity: a relationship maintenance perspective. 

 العالقة. صيانة منظور: التجارية لمعالمة اإلخالص

 الدراسةىدؼ 

 مف فيـال أجؿ مف التجارية والعالمات والمحيطة بالزبائف العالقة ذات األدبيات ،مراجعة أوالً 

 عالقات تطور كيفية فيـ عمى المتعمقة المراجعة ىذه تساعدنا. تطوري أو تاريخي منظور

 حركت التي والتحديات االنتقادات عمى الضوء طيوتسم الوقت بمرور التجارية العالمة/  الزبوف

 .المختمفة البحث مراحؿ خالؿ والممارس األكاديمي الفكر

 في المستقبمية الرؤية الدراسة ىذه تقترح األدبيات، في التاريخية االتجاىات تحديد في ، ثانياً 

 إ لى التجارية، العالمة/  الزبوف عالقات تتطور اإ ذولم كيؼ فيـ تتجاوز بحثية عقمية تبني

 .العالقات ىذه عمى الحفاظ كيفية عمى التركيز

 تحميمية نوع الدراسة

 مجتمع الدراسة
 بالغرض المتعمقة القضايا عمى الضوء تمقي التي المنشورات )كتب، مجالت ،بحوث...(

 البحثي.

 اليادؼ. العينات أخذ منطؽ عينة الدراسة
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 اخرى.المستخدمة مف قبؿ دراسات مماثمة  لتمؾ مماثمة منيجية اتباع االحصائية األأساليب

 النتائج أأىـ

 مستقرة عالقات تمثؿ التي وسموكياتو الزبوف إدراؾ لفيـ جديداً  نيجاً  الدراسة ىذه تقدـ -4

 . التجارية العالمة/  الزبائف بيف وحصرية ودائمة

 باالىتماـ جدير ومقياس قيـ تسويقي كمفيـو قوياً  وعداً  التجارية لمعالمة اإلخالص يظير -2

 . المستقبؿ في والممارس األكاديمي

 يقدميا التي الضمنية التعيدات فاعؿ بشكؿ التجارية لمعالمة اإلخالص بناء يجسد مجازًا، -3

 . التجارية العالمات مف لشركائيـ الزبائف

 الجانب النظري والمعرفي إغناء االستفادة مف الدراسة

 Faridi&Naushad,2021 دراسة -3

 عنواف الدراسة
A study of brand fidelity: Its contribution and impact on the Saudi 

market. 

.تيا وتأثيرىا في السوؽ السعوديأأىمدراسة اخالص العالمة التجارية: مس  

 السعودييف الزبائف بيف التجارية لمعالمة اإلخالص مستوى استكشاؼ الحالية الدراسة تيدؼ ىدؼ الدراسة

 تحميمية نوع الدراسة

 الزبائف السعودييف مجتمع الدراسة

 ( زبوف446) عينة الدراسة

 االحصائية األأساليب
( CFA) المؤكدة العوامؿ تحميؿ جانب إ لى( EFA) االستكشافية العوامؿ تحميؿ استخداـ تـ

 البيانات. لتحميؿ AMOS و IBM SPSS ،(SEM)باستخداـ نمذجة المعادلة الييكمية 

 النتائج أأىـ

 في صالح التجارية لمعالمة اإلخالص مقياس أف إ لى تشير عمييا الحصوؿ تـ التي النتيجة

 لمعالمات الوالء مف عالية درجة عمى السعودييف الزبائف عمى العثور تـ السعودي السياؽ

 السعودي السوؽ في العاممة لمشركات مدخالت الدراسة نتائج ستوفر. لدييـ المفضمة التجارية
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 تقويض إ لى الورقة تشير ، ذلؾ عمى عالوة. التجارية بعالمتيا المتعمقة استراتيجيتيا لصياغة

 .الخبرة إدارة خالؿ مف النيائية النتيجة تحسيف في التجارية لمعالمة اإلخالص قوة

 الجانب النظري إغناء االستفادة مف الدراسة

 Quezado et al.,2022 دراسة -4

 عنواف الدراسة

Influence of Corporate Social Responsibility and Business Ethics on 

Brand Fidelity: The Importance of Brand Love and Brand Attitude. 

يٍ : انزدبسٚخ انؼاليخ إخالص ػهٗ انؼًم ٔأخاللٛبد نهششكبد االخزًبػٛخ انًغؤٔنٛخ رأثٛش

 ٔيٕلفٓب. انزدبسٚخ انؼاليخ حت خالل رأثٛش

 ىدؼ الدراسة
 وأخالقيات لمشركات االجتماعية المسؤولية تأثير في التحقيؽ ىو الدراسة ىذه مف اليدؼ

 .التجارية العالمة إخالص عمى العمؿ

 ميدانية نوع الدراسة

 زبائف بعض الشركات في الواليات المتحدة االمريكية مجتمع الدراسة

 ( زبوف559) عينة الدراسة

 االحصائية األأساليب
-Kaiser ختبار، اكرونباخ-معامؿ الفاج القياس، إ ذنم( الختبار PLS-SEMمنيجية )

Meyer-Olkin (KMO)واختبار ، Bartlett's sphericityتحميؿ ، VIF (عامؿ 
 .(التبايف تضخـ

 النتائج أأىـ

 غير إيجابياً  تأثيراً  تمارس لمشركات االجتماعية والمسؤولية العمؿ أخالقيات أف إثبات تـ

. التجارية العالمة حب يتوسطيا التي العالقات مع ، التجارية العالمة إخالص عمى مباشر

 خالؿ مف التجارية، العالمة إخالص عمى مباشر غير بشكؿ التجارية العالمة موقؼ يؤثر

 .التجارية العالمة حب وساطة

 الجانب النظري فيما يخص االخالص لمعالمة التجارية. إغناء االستفادة مف الدراسة

 الباحث المصدر: مف اعداد
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 -:مجاالت التميز بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقةرابعًا: 

 :اآلتيتنطمؽ النقاط الجوىرية التي تتميز بيا الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في 

وحب العالمة مف المواضيع  ,يعد موضوع التماثؿ واالخالص ِإذ ,َأىمية وحداثة المتغيرات المبحوثة -ٔ

 الحديثة في الفكر التسويقي  الخاص بنظرية العالقة التجارية.

ي البيئة المحمية, لمتحقؽ مف امكانية تطبيؽ المقاييس ف متقدمةاحصائية  لساليباستخداـ الباحث  -ٕ

سابقة الدراسات المحمية في مجاؿ المتغيرات المبحوثة, وىي استجابة لمدراسات ال ةخصوصًا مع ندر 

 طالبت باختيار المقاييس في بيئات مختمفة.

بيف المتغيرات الثالثة, وتعد مف الدراسات النادرة التي حاولت التحقؽ  مف العالقة بيف ىذه  الربط -ٖ

وغير المباشرة بيف ىذه  ,تطبيقي يكشؼ طبيعة عالقات التأثير المباشرة أنموذجالمتغيرات وتقديـ 

 المتغيرات.

 الذكيةوىو قطاع اليواتؼ  ,ة مف الدراسات النادرة التي تناولت قطاع ميـ وحيويتعد الدراسة الحالي -ٗ

 الذي يشيد حالة منافسة شديدة عمى المستوى المحمي والدولي.
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 تمييد

ويتضمف ىذا الفصؿ خمسة مباحث, يخصص اَلوؿ منيا لمفيوـ وَأىمية ومكونات العالمة     

العالمة, بينما  -ـ وَأىمية ودوافع تماثؿ الزبوفلمفيو التجارية, في حيف يخصص المبحث الثاني

خصص المبحث الثالث منو لتنَأوؿ مفيوـ حب العالمة التجارية وابعاده, والمبحث الرابع خصص 

وؿ العالقة النظرية بيف المة, وفي المبحث الخامس يتـ تنالمفيوـ وَأىمية وابعاد االخالص لمع

. العالمة, حب العالمة واالخالصة لمعالمة التجارية( -متغيرات الدراسة الثالثة )تماثؿ الزبوف

 ( مخطط انسياب الفصؿ الثاني.ٖويوضح الشكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكؿ )

 المخطط الييكمي لمفصؿ الثاني

 

 الفصل الثانً
   االطار النظري للدراسة

 

 األَول المبحث 

 العالمة التجارٌة

 المبحث الثانً  
 انؼاليخ انضثٌٕ-رًبثم

 الثالثالمبحث   
 حب العالمة    

 الرابعالمبحث  
 العالمة االخالص

 الخامسالمبحث 
 ادانًزغٛش لخ ثٍٛانؼال
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 ارية: العالمة التجاألأوؿالمبحث 

 توطئة

      في مختمؼ القطاعات, خاصة في ظؿ شديدة منافسة تشيد السواؽ الحالية

اف  في متاسيالمتقاربة مف حيث مستوى الجودة, والتي  االرتفاع المستمر لممنتجات

مما دفع  اقتنائيا, تردد عند عممية اختيار المنتجات التي يرغب فيم يكوف الزبوف

وازلة  الزبائف ود الذي يعاني منيالج مة التجارية كأداة لتخفيضى العالمالمنظمات إلى التركيز ع

لمعالمة التجارية تطرقنا في ىذا المبحث إلى ,منيـ التردد وبقصد فيـ ادؽ لمعالمة التجارية  

ؾ , وكذلأىميتيا بالنسبة مفيـو العالمة التجارية,العناصر التالية:  لممنظمة ولمزبوف 

 .مكونات العالمة التجارية وأنواعيا

 -:اًل: مفيوـ العالمة التجاريةأأو 

شطة المنظمات التسويقية نمنذ زمف بعيد دورًا فعااًل كأداة تمييز الو التجارية لمعالمة      

لوحظ في  ِإذ, اَلسواؽسمات وخصائص المنتجات المعروضة في  ِإلىواصبحت ترمز  ,تاجيةنواال

وبالخصوص ما يتعمؽ بالمنتجات  اَلسواؽتشارًا واسعًا لمعالمات التجارية في اننو االخيرة و الَ 

عالمات التجارية حوؿ العالـ ىناؾ كـ ىائؿ مف ال افكما يالحظ  .(Joe,2019:138)الغذائية 

  (Bejoy&Sekar,2018:225).تكنولوجيًا وصناعيًا خص في الدوؿ المتقدمة وبالَ 

 ِإلى الوصوؿ وسيمة مميزة صورة المنتج لمنح لوو امح ىو التجارية العالمة وضع افكما      

 عالمتيـ مواجية عند الزبائف فيو يفكر اف المنظمات تريد لما تحديداً  أكثر بشكؿ َأو الزبائف وعي



32 
 

 

 الفصؿ الثاني
 

 الجانب النظري لمدراسة

 ِإلىوجود عدد كبير مف المنتجات المختمفة  َأدى. فقد (Tarnovskaya,2017:30)التجارية 

 ِإذتنوع وتعدد الخيارات اماـ الزبائف وىذا ما يتطمب بذؿ المزيد مف الجيود مف قبؿ الزبائف التخ

قرار شراء العالمة التجارية المناسبة, مما جعؿ المنظمات تركز عمى العالمة التجارية كأدة لتقميؿ 

ظيور العالمات التجارية كأداة جديدة لمحصوؿ عمى  افوىكذا كالجيود التي يبذليا الزبائف, 

 (.ٔٔ: ٕٗٓٓ,سيميو  كريستوؿ)الزبائف 

ذمجموعة منتجات, و  َأولمنتج واحد  العالمة التجارية اسمًا لمنظمة َأو تكوف افيمكف       ت انا كاِ 

الصورة الصحيحة وبدوف انيا تنقؿ يجب التأكد مف  َأو بدياًل لعالمات تجارية ٌأخرىاسمًا لممنظمة 

ية, فيي التي تسيطر عمى حجـ القيمة التي يدركيا الزبوف ني اختالفات بيف الرسائؿ االعالأ

والذي يتغير مع الزمف لذلؾ ينبغي عمى المنظمة الحفاظ عميو بتحقيؽ التنسيؽ بيف الرسائؿ 

الذي يصنع في  المنتج ىو ذلؾ الشي  اف ِإذمف منتج  أكثرية, فقد اعتبرىا البعض ناالعال

 .(Kotler,2003:16)المصنع اما العالمة التجارية فيي الشيء الذي يتـ شرائو مف قبؿ الزبوف 

 وان عمى التجارية العالمة مفيوـ (Margarisová&Vokáčová,2016:2060)ويوضح      

 بيف العالقة وتحدث التجارية, العالمة تحددىا التي الحدود ضمف والذي ينتقؿ لممنتج" تسمية"

 الناقؿ ىو المنتج ويظؿ الزبوف, وىوية التجارية العالمة ىوية بيف كحوار والزبوف العالمة التجارية

 مف االرباح جني في الساسي دورىا ويتمثؿ لمعرض الحامؿ ىي التجارية العالمة وتصبح لمقيمة,

 .بدفعيا الزبوف يرغب التي القيمة توفير خالؿ

يعرفيا كٌؿ  ِإذ ,جارية لدى مختمؼ الباحثيف في مجاؿ التسويؽوتعددت تعاريؼ العالمة الت     

يا انالعالمة التجارية عمى  ((Kotler et al.,2006:314 نظره الخاصة, فقد عرؼ  مف وجية
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 َأوخدمة  َأوتعريؼ سمعة  ِإلىمزيج مف ىذا كمو ييدؼ  َأوتصميـ  َأورمز  َأومصطمح  َأواسـ 

 ز ىذه السمع والخدمات عف تمؾ الخاصة بالمنافسيف االخريف. وتمي   ,مجموعة مف الباعة َأوبائع 

شعار  َأويا اسـ انلمعالمة التجارية عمى  (Afzal et al.,2010:43) أشار ٌأخرىومف جية      

يا " عالقة انايضًا تـ تعريفيا بكوف لدى البائع حؽ حصري بامتالكو رمز ي َأوعالمة مسجمة  َأو

طباع نفسي لمقيمة انيا انتجات, واداة لمحصوؿ عمى الثقة والوالء, و عاطفية بيف الزبائف والمن

البشر, ولذلؾ يشار الييا بمصطمح " وشـ الدماغ",  مبنية عمى العواطؼ التي تستقر في ِإذىافال

يا انفيو ف افالدماغ, وعندما تستطيع اخذ مك ِإلىالت وتوجو الجيود او فالعالمة التجارية تدير المح

 التجارية العالمة المريكية التسويؽ جمعية كما ُتعر ؼ .((Post,2005:1-2 مذىمة"تعطي نتائج 

 السمع تحديد ِإلىوالتي تيدؼ  منيا, مزيج َأو تصميـ, َأو رمز َأو عالمة َأو مصطمح َأو اسـ" ياانب

 الغرض. " بالمنافسيف الخاصة تمؾ عف وتمييزىا البائعيف مف لمجموعة َأو واحد لبائع الخدمات َأو

 التي القيمة زو اتتج معيا, نيفو اوالمتع والمنظمة لمزبائف, شاء قيمة,ان ىو التجارية لمعالمة النيائي

 .( Kotler et al.,2022:235)العرض  في والخدمة المنتج بانجو  بواسطة شاؤىاان تـ

 -:العالمة التجارية أأىميةيًا: انث

        العالمة التجارية لكؿ مف المنظمة والزبائف, وكاآلتي: َأىمية افيمكف بي      

Michael&Rasberry:2010:22)),,مريـ(ٕٓٔٚ :ٙ-ٚ)، Kotler&Keller:2018:120)) 
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 -: العالمة التجارية بالنسبة لممنظمة َأىمية -4

 عف اتياتمييز منتج نظماتمملتتيح العالمة التجارية التعريؼ بمنتجات المنظمة وحمايتيا:  . أ

, كما توفر الزبوففي ذاكرة  اربطيا بالصورة المرغوبة لديي تستطيعحتى المنتجات المنافسة, 

 .وني لمعالمة التجاريةانب القانمف خالؿ الج اتيـونية لمنتجانالق الحماية

نتيجة لسيولة والشراء  تساىـ العالمة التجارية في عممية تكرار البيع تكرار عمميات البيع والشراء:  . ب

الجيدة في ذىنو مما رتيا لديو بأمور جيدة, وبالتالي رسوخ صو  عمييا, وارتباطيا الزبوفتعرؼ 

 .يساعد عمى تشكؿ نوع مف الوالء لديو

في  نظمةتساعد العالمة التجارية المالحصوؿ عمى وفورات مالية مف خالؿ زيادة المبيعات:  . ت

الترويجية بتوسيع العالمة لتشمؿ منتجات  الستثماراتا الحصوؿ عمى وفرات الحجـ بخصوص

 افالمنتجات بدوف عالمات تجارية ف افا افترضنا ِإذنا ن, اللنفسيااتيا نإعال بيذا  متعددة, وتحفظ

الموجودة  المشابيةعف باقي المنتجات  سيعمف المنظماتعف منتج معيف مف طرؼ إحدى  فاإلعال

تمييز أي مف المنتجات  الزبائف نظرا لعدـ قدرة ففي السوؽ, المر الذي يشتت أثر ىذا اإلعال

 ا.يعمف عني

 العالمة التجارية أحد الحواجز التي تمنع المنافسيف مف الدخوؿ لقطاع تعدحماية الحصة السوقية:  . ث

صاحبة العالمة التجارية القوية تكوف قد حصمت عمى حصة سوقية كبيرة,  المنظمة اف ِإذالنشاط, 

الناجمة عنيا, فضال عف ارتباط المنتج في القطاع  اإِليجابية النتائجحصمت عمى كؿ  وبالتالي

 .باسميا

عتبر العالمة التجارية عامؿ استقطاب لبعض أصحاب تعامؿ استقطاب لممورديف والزبائف:  . ج

ت صاحبة عالمة انا كِإذ المنظمة ف, البالمنظمةوالميارات لمعمؿ  المصالح كالمساىميف والكفاءات

 ِإلىا ما ساىموا في رأس ماليا, باالضافة ِإذ افويشعرىـ بالم لثقة في المساىميفقوية يبعث ذلؾ ا
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التعامؿ معيا مكسب في  افوبشروطيا نظرا لرؤيتيـ  ىذا يتسابؽ المورديف والموزعيف لمتعامؿ معيا

في السوؽ والحفاظ عمى  المنظمة حد ذاتو, وبالتالي تساىـ العالمة التجارية في تقوية مركز

 . قيمتيا

تتيح العالمة التجارية لممنتجيف االتصاؿ المباشر تستخدـ كأداة اتصاؿ بالمورديف والزبائف:  . ح

مة لدى الوسطاء مف خالؿ ترسيخ َأو التقميؿ مف قوة المس تساعدىـ عمى ياانف, وبالتالي بالزبائف

 الزبائف معروفة لدى المنظمةتكوف  افالتجارية تسمح ب . فالعالمةالزبائفصورة ذىنية جيدة لدى 

يساىـ في كسب والئيـ ليا, وىو ما يجعميا محط بحثيـ  ية التواصؿ معيـ بشكؿانمما يتيح ليا إمك

تعتبر العالمة التجارية القوية مف نقاط  وبيذا لممنتجيف, مة الوسطاءَأو وبالتالي تخفؼ مف قوة مس

  .المنظمةقوة 

 -: العالمة التجارية بالنسبة لمزبائف َأىمية -ٕ

التي يقتنييا  لمصدر وجودة المنتجات اً انتعتبر العالمة التجارية ضمجودة المنتجات:   افضم . أ

شراء  افمك مستوى مماثؿ مف الرضا ميما اختمؼ لمزبوففيي تضمف  دقة أكثر, وبعبارة الزبوف

مف خالؿ مف قبؿ الزبوف الخطر المدرؾ  تخفضالعالمة  افأسموب توزيعو, وبذلؾ ف َأوالمنتج 

 .الذي يتـ اختيارهية الشراء بتأميف جودة المنتج عمم تسييؿ

فمف خالؿ التعريؼ  لممنتج,الزبوف ؤثر العالمة التجارية عمى إدراؾ تمييز عرض المنظمة: ت . ب

العالمة, إضافة  التي تسوؽ ىذا المنتج وربطيا بالتجارب االستيالكية السابقة لنفس بالمنظمة

يساعده عمى  يحدد قيمة العالمة ما اف الزبوفيع النشاطات التسويقية التابعة ليا يستط ِإلى

 .اُلخرىتمييزىا مف العالمات التجارية 
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عمى المنتجات التي  في التعرؼ الزبوفساعد العالمة التجارية تسييؿ عممية التسوؽ والشراء: ت . ت

 مما يسيؿ عميو ,اليائؿ مف المعروض السمعي الموجود الكـيرغب فييا بسرعة وبثقة في ظؿ 

 .التسوؽ, ويقمص مف الوقت المستغرؽ في ذلؾعممية 

 المنظماتواستجابة لذلؾ تقدـ  السوؽ, في الزبائفواؽ وتفضيالت ِإذتتنوع تمييز الزبوف:  . ث

عاطفية  ذات أبعاد جمالية, ما أيضاً انمنتجات متنوعة ليست فقط ذات خصائص ممموسة و 

ظيار  اختالفاتيـ بالتعبير عف لمزبائف واجتماعية. والعالمات التجارية في ىذه الحاالت تسمح وا 

 خياراتيـ.عبر  شخصياتيـتفردىـ في 

 بالمنتجات المتماثمة والبديمة تعمؿ العالمة التجارية مميئة اسواؽفي تسيؿ كسب والء الزبائف:  . ج

 خاصة بالنسبة لممنتجات واسعة االستيالؾ, ما يسمح بكسب والء الزبوفعمى توجيو قرار شراء 

  .نقطة استدالؿ في توجيو قراره الشرائيكوف العالمة  الزبوف

 -:ثالثًا: مكونات العالمة التجارية

وبالتالي مزيج مف ىذا كمو,  َأوتصميـ  َأورمز  َأومصطمح  َأوالعالمة التجارية قد تكوف اسـ      

 :( Moser,2003:91-97) يأتيالعالمة التجارية فيما تتمثؿ ابرز مكونات 

 ,والزبائفجدًا بيف المنظمة  ميمةنقطة اتصاؿ  يعتبر التجارية العالمةاسـ  افاالسـ:  -ٔ

تختار المنظمة  اف, لذلؾ يجب الزبوف ذىف ِإلىصورة المنظمة ستحضر  افف أينما ذكر

 افيضـ االسـ مجموعة مف الخصائص منيا,  افويفضؿ التجارية,  لعالمتيا مميزاً اسمًا 

 اف, و فاالعال سيؿيكوف  افاضحًا, و وو  قصيراً يكوف  افوالتذكر, و  المفظ سيؿيكوف 

 ال تكوف لو مدلوالت سمبية. افمعبرًا عمى العالمة التجارية, و يكوف 
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منظمًة محددًة, وقد يكوف  َأورمز مرئي مبسط يمثؿ منتجًا محددًا  الرمز:  وىو َأوالشعار  -ٕ

ومفيوـ يكوف بسيطًا  اف. يجب منيامزيجًا  َأومجرد صورة  َأوالسـ المنظمة ارًا اختص

 لجميع مف يراه .

ًا محددة إليصاؿ رسائؿ معينة انألو  المنظماتوشكؿ الحرؼ الطباعي: تستخدـ  افاللو  -ٖ

تؤثر في مشاعر  اف, فاللو يراىاطباع جيد لدى كؿ مف ان وخمؽ التجارية عالمتياحوؿ 

 التجارية, فيما العالمةاسـ  فيويكتب  أيضًا شكؿ الحرؼ الطباعي الذي ـيالناس وعواطف

معنى  ِإلى ا كتب بأحرؼ كبيرة أـ صغيرة, وحجـ الحرؼ وشكؿ الحرؼ, كؿ شكؿ يرمزِإذ

 مختمؼ.

 الزبوف ِإلى رسالتوتمييز المنتج وايصاؿ  عمىيساعد  وىذا: وتصميـ وتغميؼ المنتجشكؿ  -ٗ

 .بسرعة

 عمىمف التعرؼ  الزبائفف يمكَّ  المعمفالصوت والموسيقى الخاصة: فالصوت المميز  -٘

الموسيقى  تخمؽوكذلؾ  اليياما يرمز  َأوا ىحتى مف دوف رؤية شعار  التجارية العالمة

 المطموبة.االستجابة العاطفية العالمة التجارية المميزة اتصااًل عاطفيًا سريعًا, فتكسب 
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 يانالمبحث الث

 العالمة -تماثػؿ الزبوف

 توطئة

 بيف الزبوف والعالمة عالقة قي مةالعالمة لو اىمية خاصة في تحقيؽ  -اف تماثؿ الزبوف       

 -يقدـ مفيوـ تماثؿ الزبوفو التجارية وىذا بدوره يقمؿ مف تحوؿ الزبوف الى عالمة تجارية اخرى, 

العالمة فيمًا اكثر ثراٌء الدارة العالمات التجارية تجعمو يحتؿ اىمية استراتيجية كبير حيث اف 

 -ويعد تماثؿ الزبوفالى تقييـ افضؿ لمعالمة التجارية, حدوث مثؿ ىذا التماثؿ يدفع الزبوف 

العالمة نوع خاص مف اليوية االجتماعية, اذ يمكف اف تكوف العالمات التجارية عمى فئات 

يحدد الزبائف ىويتيـ االجتماعية مف  ,اجتماعية ذات معنى معروؼ لمزبائف وينتموف الييا.وبالتالي

  خالؿ شراء او استخداـ عالمات تجارية تتوافؽ مع ىويتيـ الذاتية. 

 -:العالمة -الجذور التاريخية لتماثؿ الزبوف :الً أأو 

قائمة كوف ت,  ذات ربحية عالية ومستدامة الجؿتطوير عالقة طويمة  َأىميةعرَؼ المسوقوف    

 يةالذات توالزبوف لمتداخؿ بيف صور  معرفةمف خالؿ  العالمةالتماثؿ بيف ىوية الزبوف وىوية  عمى

 ذىبتو  .(Ashforth&Mael,1989:26;Ahearne et al., 2005:579) العالمةوصورة 

تعامؿ معيا ال يتـ التي والعالمةتحقيؽ التماثؿ بيف الزبوف  َأىميةالعديد مف الدراسات بالتأكيد عمى 

ال يمكف تحقيقيا مف قد والتي  ,والزبوفالعالمة  وقيمة مضافة لمعالقة بيف َأىمية يسمح بأعطاء بما

فالزبوف الذي يتماثؿ مع  ,مستوى التماثؿ ِإلىالتجارب البسيطة دوف االرتقاء  َأوخالؿ العالقة 

التي  لمعالمة مؤيدفحسب, بؿ يصبح  العالمةمستوى عاٍؿ مف االلتزاـ نحو  يظيرال  العالمة

  .(Bhattacharya&Sen,2003:84)مواقؼ  عدة يتماثؿ معيا ويدافع معيا ويدافع عنيا في
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معينة مف أجؿ تجارية  عالمةالزبوف يتماثؿ مع  اف ِإلىالدراسات في ىذا المجاؿ ,  وتؤدي   

تشابؾ  / فعندما يدرؾ الزبوف وجود تداخؿ (Self-Definitional)إشباع حاجات تعريؼ الذات 

(Overlap بيف ىويتو الذاتية والصورة المدركة حوؿ )مع العالمة التماثؿ ِإلىجأ تو يمانف العالمة .

وبمجرد  مع العالمة يات ميمة لتماثؿ الزبوفتكوف موجِ  افتعزيز الذات يمكف نحو الدوافع  افكما 

مف اجؿ  , يكوف ذلؾ دافعًا ميمًا لمتماثؿ معيالمعالمةة الخارجية القيمة انيشعر الزبوف بالمك اف

 . (Ashforth et al. 2008:352) تعزيز الذات

المفاىيمية لماىية تماثؿ الزبوف مع و  في الطر النظرية الً يفصت أكثربشكؿ  دخوؿولم      

ىذا المفيوـ, يستمد جذوره الحقيقية مف التماثؿ التنظيمي, والذي  اف ِإلىة شار , البد مف الالعالمة

 ,Scott&Lane) نظرية اليوية االجتماعية متبنياتيستند ىو الخر عمى 

2000:47;Bartels,2007:176; Kim& Lee,2010:561).  

 ,Bhattacharya&Sen) في مجاؿ السموؾ التنظيمي, قدـ الباحثيفوبناءًا عمى ما قدمو       

2003:82;Bhattacharya et al.,1995:50)  التسويقي  الفكراطر مفاىيمية خاصة في مجاؿ

 مؤسسوينيا عمى ما قدمو َأو سسيا وعن, تعتمد في الكثير مف أُ العالمةبتماثؿ الزبوف مع  يرتبط

دراسات السموؾ التنظيمي ونظرية المنظمة  اليو ب, وما توصمتاننظرية اليوية الجتماعية مف ج

 ;Tuzun&Devrani,2010:94) ومما يؤكد ذلؾ ما بينو .رآخ بانمف ج

Li&Li,2009:272;Lii,2011:682) ت تتفحص اناغمب الدراسات السابقة حوؿ التماثؿ ك افب

لت مستوى التماثؿ بيف و االدراسات التي تن اف ِإذ العالمةومستوى التماثؿ مع  الزبائفالعالقة بيف 

لـ تكف بالمستوى والقدر المطموب لتأكيد وتقديـ قاعدة معرفية ونظرية كافية  عالمةالزبوف وال

 لمميتميف في حقؿ التسويؽ.
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, اعتمدت والعالمةالبحوث التي أخذت عمى عاتقيا دراسة مفيوـ التماثؿ بيف الزبوف  اف, فلذا    

 , لتحديد المالمح الفمسفية والنظرية ليذا المفيوـالسموكية والتنظيميةالدراسات توصمت اليو  عمى ما

(Ahearne et al., 2005:277;Bagozzi&Dholakia,2006:51.) تسير الدراسة الحالية  اذ

لة لتقديـ إضافة معرفية وتجريبية في مجاؿ التماثؿ بيف الزبوف َأو الدراسات السابقة في مح مع

 عمى ما قدمتو دراسات اليوية الجتماعية والتماثؿ التنظيمي.  اعتماداً  والعالمة

 جتماعية التي  قدميافي نظرية اليوية اال الثابتةمفيوـ التماثؿ لو جذوره  افلذا يمكف القوؿ      

ىذه النظرية وتنص  .(Tajfel&Turner,1979:5; Ashforth&Mael,1989:27) كؿ مف

المستقمة بيف فرد  الثنائيةعمى اساس العالقات  كأفراد,مع بعضيـ ال يرتبطوف  اَلفراد اف عمى

 اَلفرادبيف  والنشاطات تحدد طبيعة العالقات الفردنتمي الييا الماالجتماعية  الفئة افبؿ  ,وأخر

(563:Dutton et al.,1994:241;Bagozzi,2000:392;Bergami&Bagozzi,2000) .

": التماثؿ" مرحمة عادةً  تشكؿ مكونات ثالثة ىناؾ افب تفترض االجتماعية اليوية نظرية افكما 

 الوعي ىذا افب اإلحساس أي) قيمي ومكوف ,(بالعضوية بالوعي اإلحساس أي) معرفي مكوف

 (والتقييمات الوعي في العاطفي االستثمار أي) عاطفي ومكوف ,(القيمة دالالت لبعض مرتبط

(Lam et al., 2012:308). 

تصبح  حيث أساسية التجاىات الفرد وسموكو. ُبنية تكَّوفاليوية االجتماعية  افومف ثـ ف     

 &Bergami)مفيومو لذاتو ل ىاماً  وجزءاً ( داخؿ الفرد, derived) مستمدهعضوية المجموعة 

Bagozzi ,2000:565 .) ( وعرفBrowne et al., 2006:102)  عمى اليوية االجتماعية

عضويتو في مجموعة أجتماعية ب ادراكوالذي ينشأ مف و  ولذاتالفرد ب مف مفيوـ انيا " ذلؾ الجان

ية االجتماعية توفر نظرية اليو  افف ليذاو   ؛بتمؾ العضوية " مرتبطةالنفسية ال ىميةالَ معينة, ومف 
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 تجاه ميولودوافع  َأو, وأسباب ة الفرد مع المجموعات االجتماعيةلسس النفسية لعالقاأطارًا لفيـ 

 . (He&Li,2011:678) ىوية منظمة معينة

لتنظيـ لمفرد  المعرفية: النزعة اَلوؿ, رئيسييفالنظرية مف عمـ النفس مبدأيف  وتستمد ىذه    

النزعة االجتماعية لمبحث عف مصادر لتقدير الذات واعالء  ي:انوالث ,تصنيفيا في فئاتالتجارب و 

لىمقارنات االجتماعية, و ال ِإلى افىذيف المبدأيف يقود افيا. ومعًا, فانش دافع قوي لمتماثؿ مع  اِ 

 النأي عنيا َأولة التخمي و اة العالية, ومحانالمجموعات االجتماعية ذات المك

(Mael&Ashforth,1992:112;Ashforth et al. 2008:332) . 

لنظرية اليوية االجتماعية وىي:  محوريةب انثالث جو  ةالحظيمكف م سبؽعمى ما وتأسيسًا     

. يشير (comparison), المقارنة (identification), التماثؿ (categorization)التصنيؼ 

صنؼ الشياء لنفيميا, وبالمثؿ نحف نصنؼ نا نان ِإلى مف النظرية )التصنيؼ( اَلوؿالمحور 

فسنا خصائص ىذه الفئات, وىذا ان ِإلىلنفيـ البيئة االجتماعية التي نعيش فييا, وننسب  اَلفراد

السياسي,  القومي, تماء الديني,نماثؿ معيا(, كاالتيتضمف العضوية في المنظمات )وحتى ال

 المختمفة غيرىا مف الفئات االجتماعية َأوالعمري,  العرقي,

(28:Tajfel&Turner,1986:14;Ashforth&Mael,1989) . 

البيئة  تنظيـ"  اَلوؿ, ىدفيفالتصنيؼ االجتماعي يفيد الفرد في تحقيؽ  اف, فغالباً و        

ف الفرد ي " يمكّ انيوفر لمفرد وسائؿ منتظمة لتعريؼ اآلخريف". والث وىذااالجتماعية المحيطة بو, 

كذلؾ  .(Tajfel&Turner,1986:15) تعريؼ نفسو في البيئة االجتماعية " َأومف تحديد موقعو 

آثار في ىذا  ةوجود ثالث يمكف مالحظة ِإذعممية التصنيؼ ىذه ليا آثر ميـ عمى السموؾ,  افف

ب الساسية في انمع الجو  المتسقةاختيار النشاطات  ِإلى اَلفراد يتجو اَلوؿ, ففي المقاـ بانالج
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ي يتعمؽ بتأثير التماثؿ انوالمقاـ الث ,المؤسسات التي تجسد ىذه اليويات وفىوياتيـ, ويدعم

بتكويف المجموعة, بما في ذلؾ التقييـ االيجابي لممجموعة,  المتعمقةاالجتماعي في النتائج 

 ِإلىوأخيرًا قد يعزز التماثؿ االجتماعي العوامؿ التي أدت  ,عضائيال يثاراإلف و َأو تعالتماسؾ و الو 

, وغيرىا اُلخرىقيميـ عف المجموعات  اختالؼة )المجموعة( المنظمة, انالتماثؿ, مثؿ مك تحقيؽ

 . (Tajfel& Turner,1986:18) مف السباب المتعارؼ عمييا لتكويف المجموعات

نا نتماثؿ مع مجموعات ندرؾ ان ِإلى يبيفي لميوية االجتماعية, انب الثانبالج يرتبطوفيما         

عضوية  خالؿ فسنا )مف نحف( يأتي مفانجزءًا مف تعريؼ  افويعني التماثؿ  ,لييااننا ننتمي إ

ًا ان"ىـ" و أحيمقابؿ نا "نحف" انفسنا عمى انًا في اننا نفكر أحيانالمجموعات التي ننتمي إلييا. أي 

 افالحيفسنا بعض ان ِإلىنا ننظر انىي " . أي  َأو" ىو  مقابؿا" انيا "انفسنا بان ِإلىننظر  ٌأخرى

 .Ashforth et al) فسنا كأشخاص فريديفان نرى ٌأخرى افكأعضاء في مجموعة, وفي أحي

2008:354; He &Yan Li,2011:378).  

و عضو في مجموعة , وكذلؾ التفكير في نفسو كشخص انعمى في نفسو  الفردتفكير  افو    

ية انتسمى اليوية االجتماعية والثى اَلولوالحالة  ,ف جزءًا مف مفيومو لذاتوفريد, كالىما يشكال

نا نفكر في انبوىذا يعني  .(Berger,2006:132;Brown,2006:103)تسمى اليوية الشخصية 

خط  عمى بالسير ممـزالفرد  افيعني  وىذاالذات مف حيث اليوية الشخصية و اليوية االجتماعية ,

يكوف مميزًا وفريدًا , و  اف ِإلىة الشخصية, فيو يشعر بالحاجاليوية رفيع بيف اليوية االجتماعية و 

و يندمج مع مجموعات  ِإلىالوقت ينجذب  ذات في وُ انمف  بالرغـ أإلحساس بشخصيتو الذاتية ,

 .(Riketta et,al.,2005:367)اجتماعية مختمفة 
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ب الثالث المتعمؽ باليوية االجتماعية ىو" المقارنة االجتماعية", والفكرة الساسية ىنا انوالج     

 تحقيؽ مفيوـ ايجابي عف ذاتو  ِإلىفي العادة  يسعى الفرد افي ى

(Berger, 2006:133; Brown,2006:104) ,دورًا محوريًا  تمعب اليويات االجتماعية اف ِإذ

و يتعامؿ اندالالت قوية عمى  ىنالؾ .(Hogg &Terry,2000:36)في تعزيز تقدير الفرد لذاتو 

فسنا بصورة ايجابية وتتضمف فكرة ان ِإلىننظر  اف ِإلىنا نحتاج انو مع العالـ مف حولنا بفاعمية 

فسنا مقارنة باآلخريف المشابييف لنا. فنحف نحصؿ عمى تقديرنا انـ يّ نا نقانالمقارنة االجتماعية, 

مجموعات ميمة, مف  ِإلىنا منتميف ان عمى فسناانرؤية و  فسنا ايجابياً انلذواتنا مف خالؿ مقارنة 

المجموعات تحصؿ عمى أىميتيا مف خالؿ مقارنة أعضاء المجموعة  افف خرىأُ ناحية 

ينظروف  مف ثـيقيموا مجموعتيـ عمى نحو ايجابي, و ل وذلؾ, اُلخرىلمجموعتيـ مع المجموعات 

يقارنوف مجموعاتيـ  اَلفراد افأي . (Riketta et al.,2005) فسيـ بصورة ايجابيةان ِإلى

لقد  .(Ellemers et, al.,1999)فسيـ انايجابيًا عمى بشكؿ ينعكس  اُلخرىبالمجموعات 

 بيف َأووالزبائف  الشركات بيف لمعالقة االجتماعية اليوية منظور الحديثة الدراسات استكشفت

 ىوية: مفيوميف خالؿ مف ىذا االجتماعية اليوية منظور دعـ يتـ ِإذ. والزبائف التجارية العالمات

 الفريدة الخصائص ِإلى العالمة تشير ىوية ِإف ,العالمة معوتماثؿ الزبوف  التجارية العالمة

 العالمات ةانومك التميز يعطي. المنافسيف عف بتمييزىا لمزبائف يسمح مما , التجارية لمعالمة

 العالمات عمى التعرؼ ِإلى الزبائف ويميؿ لمزبائف, جاذبية أكثر يجعميا مما , قوية ىويات التجارية

 (.Coelho et, al.,2018:102-103)قوية  بيويات تتمتع ياان يروف التي التجارية

يا منتج تفاعمي ان, بؿ  نيائيبشكؿ  مستقرةخصائص اليوية ليست  افيتبيف لنا مما تقدـ      

يكية لتعريؼ واعادة عممية دينام بناء ِإلىيؤدي  وخصائص ألطر المرجعية , مما اَلفرادبيف 
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التماثؿ مع ألطر  افب (Ashforth et al. 2008) اليو أشارودليؿ ذلؾ ما  ,تعريؼ اليوية

 (Riketta et,al.,2005) المرجعية ىو توتر ديناميكي ال يضمف االستقرار الدائـ . فاليوية وفقاً 

الصور التي يرسميا االخروف  باستعراض,  وجيات النظرمف خالؿ تنسيؽ عدد مف  يتـ بناؤىا

بينيما مف خالؿ عممية التأمؿ الذاتي  سجاـناالحقيؽ معًا , ثـ ت نفسوعف الفرد وصور الفرد 

 والمراقبة الذاتية والحكـ الشخصي عمى الذات. 

 ذاتيـ عف الزبائف تعبير اف ِإلى االجتماعية اليوية بنظرية المتعمقة النظرية السس تشير ِإذ    

 تـ االعتماد عمى , السبب ليذا.  التجارية والعالمات الشركات مع بعالقاتيـ ما حد ِإلى متعمؽ

 يشكؿ ِإذالتجارية,  الزبوف والعالمة بيف العالقات الستكشاؼ االجتماعية اليوية منظور نظرية

 يمكف , ثـ ومف ,الخدمات تقديـ بشكؿ منتظـ تفحص اجتماعية مجموعة مف اً جزء اَلفراد الزبائف

 لمزبائف االجتماعي والتعبير االجتماعية لميوية وسيط بمثابة لمخدمات التجارية العالمات اعتبار

 الذاتي مفيوميـ مع تتماثؿ ياان أدركوا اِإذ التجارية العالمات مع التماثؿ لألفراد يمكف حيث

(Rather &Camilleri, 2019:2). النظرية ليذه اً وفق , Kim et al. (2001) مستوى عرؼ 

 الزبائف ىوية التجارية عف العالمة التي تعبر بيا الدرجة وان عمى لمزبوف التجارية العالمة تماثؿ

 االجتماعي التماثؿ ووظيفة الشخصي التماثؿ بيف  Del Rio et al.(2001)  كما ميز .وتعززىا

 تجارية عالمة عمى التعرؼ لممستيمكيف يمكف وان الشخصي التماثؿ وظيفة تعني التجارية, لمعالمة

 قدرة ِإلى االجتماعي التماثؿ يشير بينما , العالمة تجاه ىذه جذابناال مشاعر وتنمية محدده

 َأو مع دماجناال في الرغبة إظيار لممستيمكيف تتيح اتصاؿ كأداة العمؿ عمى التجارية العالمة

 Carlson et لػػ  اً وفق القرب, االجتماعية بيئتيـ يشكموف الذيف اَلفراد عف مجموعات فصاؿناال
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al. (2008) الذاتي المخطط بيف التداخؿ درجة ِإلى التجارية لمعالمة الشخصي التماثؿ يشير 

 .(Tuškej et al.,2013:54)التجارية  لمعالمة يحممو الذي والمخطط لمفرد

 -:العالمة -الزبوفمفيوـ تماثؿ يًا: انث

, المنظماتحوؿ  يانسناالاجتماعيًا اساسيًا لفيـ السموؾ  نظرية اليوية االجتماعية مدخالً  تمثؿ   

التماثؿ التنظيمي شكؿ محدد لمتماثؿ االجتماعي, حيث يعتبر , ليا ىوية َأو شخصية أساسية التي

يعرؼ  اذ. (Cardador&Pratt,2006:179) نظرية اليوية االجتماعية ِإلىجذوره  ترجعالذي و 

 افكما  ,(Dutton et al.,1994:243) معينة منظمةعضويتيـ في اَلفراد مف خاللو انفسيـ  و 

 نشاطفال ,اَلفراد بمنظمة معينة دماجنالرابطًا اجتماعيًا ونفسيًا ىامًا  تعتبرتنظيمية اليوية ال

ىوية المنظمة, فيما بعد يمكف  جاذبيةعالقة أساسيا  ينشأ منوالذي  اَلفرادالمستمر بيف المنظمة و 

  .(Scott & Lane,2000:49) تماثؿ بيف الفرد والمنظمة ِإلىيتطور  اف

 لمعالمة التجاريةة يبالخصائص المعرف اَلفراد يتشبع حينما" الزبوف مع العالمة تماثؿ يتـو     

التماثؿ يكوف  افوىكذا ف. (Berger,2006:30) معرفة لخصائصيـ الذاتية" باعتبارىا ويعتمدونيا

 تجاه اَلفرادأساسًا لسموكيات  وفيكو ان, أي بالعالمة التجارية اَلفراديربط  واجتماعي رابط ذاتي

 بدوره وىذا  ,التماثؿ االجتماعي أساسًا لالتجاىات والسموكيات االجتماعية وفيك كما ,العالمة

, العالمة, فكمما تماثؿ الفرد مع العالمة التجاريةلمتماثؿ مع  المتوقع اإليجابيالتأثير  ركيزةيشكؿ 

 .(Cardador,2006:181)ا بما يحقؽ مصمحتي عامؿويت منظورىا,ل ي الفردتبن يةاحتمال زادت

 &Scott:51) اإِليجابيةخصائصيا لويروج  اآلخريفأماـ  تأييدىاوبالتالي يعمؿ عمى 

Lane,2000). طوعية تسموكيات  و يظيرانحتى , ليا مخمصاً تيا الخارجية ويكوف انلتعزيز مك

 .(Riketta et al.,2005) مصالحيا أماـ اآلخريف لتقوية
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 َأودور  وخالؿه لقرار معيف ِإذيدرؾ أثناء اتخ عندما"ع المنظمة ػػرد مػػكما قد يتماثؿ الف       

بتقييـ الخيارات البديمة"  ترتبطمصالحيا  َأوقيـ المنظمة  افب, أدوارىا التنظيمية مف أكثر

(Berger,2006:130). االجتماعيرأي المختصيف في مجاؿ التماثؿ ب  االخذمف الميـ  لذا 

العالمات يـ يتماثموف بقوة مع انف وبيذا, ِإلى تأكيد تمايزىـ الذاتي يقصدوف اَلفراد اف, بوالتنظيمي

 لممجموعات بالنسبة وفريدةمميزة خصائص  لديياالتي  التجارية

(Mael&Ashforth,1992:115;Cardador,2006:182;Ashforth et al.,2008:331). 

ة انمك لدييا عالمة تجاريةالتماثؿ مع  ِإلىتقييـ تقديرىـ الذاتي  عند يتجيوف اَلفراد افكذلؾ ف

 اُلخرى العالمات التجاريةبالمقارنة مع  ,جذابةب إجتماعية انجو  َأو, مميزةاجتماعية 

(Berger,2006:134) .مف خالؿ  بيف الطر المرجعية )المجموعات( التميزادراؾ  افوىكذا ف

تقدير  ِإلىالساس ىنا ىو الحاجة  الدافع, ويكوف اُلخرى المتوقعةالمقارنة االجتماعية بيف الطر 

الذيف  اَلفراد اف, فالنظري بانالج, ومف التماثؿصوؿ لحالذاتي عاٍؿ لمذات , الذي يشكؿ الدافع 

إظيار مستويات عالية مف  ِإلى يميموفتقديرًا عاليًا لذواتيـ مف عضويتيـ التنظيمية  يحصموف

العضوية  فالتماثؿ, ال يعزز الجماعيتقدير الذات  افكما  .(Bartels,2007:179) التماثؿ

 . لمعالمة اإِليجابيةفسيـ مف حيث الخصائص انمف تعريؼ  يتمكنوف اَلفراد تجعؿ

يكوف ىناؾ  حينما, ىي والعالمة التجاريةالتي تحقؽ التماثؿ بيف الفرد  الظروؼ أحسفولعؿ     

مف مفيوميـ لذواتيـ,  لمعالمةبالنسبة  صؿمتواومركزي و  مفضؿو ان اَلفرادبيف ما يرى   تناغـ

 عف الذاتي فييا مع مفيوميـ فسيـانخدماتيا التي يروف العالمة / خصائص  يربطوفيـ انف

بيف خصائص  تشابؾىناؾ  اففي ىذه الحالة  اَلفراد يعرؼ ِإذ. (Dutton,1994:245) فسيـان
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التي يتعامموف معيا  بالعالمات ذاتياً  متعمقيفوخصائصيـ الشخصية, ويصبحوف  العالمة التجارية

 .(Cardador,2006:181) مف خالليا َأوويروف ىويتيـ فييا 

نظرية اليوية  ِإلى الزبوف مع العالمة يعود لتماثؿ االصؿ المفاىيمي افعميو يمكف القوؿ      

, تتكوف مف (شخصية) ذاتية مفيوـ الذات يشتمؿ عمى ىوية اف تشيرالتي و , االجتماعية

, تشمؿ تصنيفات المجموعة جتماعيةاليوية اال, و مثؿ القدرات والمصالح شخصيةخصائص 

بناء إدراكي, مما يعني توافؽ اليوية ومطابقة  اً ىو أساسبشكؿ عاـ  متغير التماثؿ افالبارزة. 

فسيـ انيؼ ز ىويتيـ الذاتية لتطوير ىوية اجتماعية مف خالؿ تصنَأو تج ِإلى اَلفراداليوية. يميؿ 

والنوادي الرياضية(.  لممنظمات, العضوية جتماعية مختمفة )عمى سبيؿ المثاؿواآلخريف في فئات ا

 :So et al.,2013) نفسيًا مع خصائص المجموعة متداخالً يحدث التماثؿ عندما يرى الفرد نفسو ف

 طويمة عالقات إقامة لممنظمات تتيح التي الساسية المكونات أحد التجارية العالمات اذ يعد .(7

 المشتركة القيـ يتضمف والذي بدوره الحياة أسموب عف يا تعبرنال الزبائف,/المستيمكيف مع الجؿ

 المستخدمة التجارية العالمات َأو والشياء المنتجات تعكس كما .لمزبائف واالستيالؾ الذوؽ ماطانو 

 في ومساعدتيـ تميزىـ عمى وتؤكد ىويتيـ, في وتساىـ اَلفراد ىـ مف اليومية شطةناال في

ينشأ عنيا  نفسية كعممية العالمة تماثؿ الزبوف مع عف التعبير أيضاً  يمكف. ذكرياتيـ ِإلى الوصوؿ

 والزبوف العالمة بيف عمى المدى الطويؿ عالقة قوية وتكوف بالعمؿ نفسياً  مرتبطيف زبائف

Büyükdağ & Kitapci, 2021:2) ). 

تحديد  يحتـ الزبوف, والفمسفي لتماثؿ المفاىيمي اإلطار عميو قاـ الذي المعرفي االمتداد ِإف    

اكده  ما وىذا التنظيمي االجتماعية والتماثؿ اليوية باالعتماد عمى نظرية معالمو

(180:Bhattacharya&Sen,2003:84;Cardador,2006).االدبيات  في لمتماثؿ دراستيـ في
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 والسموؾ التنظيمي اليوية االجتماعية قدمتيا نظرية التي النتائج ِإلىالباحثوف  وتطرؽ التسويقية,

 التماثؿ مف اجؿ بحث ظاىرة ادبيات التسويؽ في تطبيقيا يمكف التنظيمي والتي التماثؿ مجاؿ في

 السموؾ في التشابو ِإلىمستنديف  بالمنظمات, الخاصة العالمات َأو والمنظمات الزبوف بيف

 .(ٔٔ: ٖٕٔٓعبدالرسوؿ,الالمي و )الزبائف  َأو العامميف اَلفراد تخص تانأك سواء البشري,

, يمكف لمعالمات لمزبائفلبناء اليوية االجتماعية  اً أساس والمنظماتبقدر ما توفر الشركات و     

يمكف لمزبائف بناء ىويتيـ االجتماعية مف كما واإلبالغ عنيا ونقميا.  الزبائفالتجارية بناء ىويات 

 يتماثموفوعندما  ,جزء منيا َأويـ مرتبطوف بعالمة تجارية انفسيـ عمى انتصنيؼ  َأوخالؿ ربط 

 Shin et) ومخطط العالمة التجارية لفردعالمة تجارية, يحدث تداخؿ بيف مخطط ا معبقوة 

al.,2020: 3). عالقة أعمؽ حيث ال يمتـز الفرد بالمعايير  وانعمى التماثؿ  يمكف توضيح

ضماـ نحد كبير, أي يمكنؾ اال ِإلىعمى عالقة اجتماعية ويغير تصوره  اً فحسب, بؿ يحافظ أيض

بالخدمة وتبدأ بالفعؿ  اً يمكنؾ تغيير تصورؾ وتصبح ميتم َأو اً منظمة خدمة فقط لكونؾ عضو  ِإلى

تشارؾ بعمؽ  افيمكنؾ كما بعمؿ الخدمة وتقدير تحقيؽ الىداؼ الخدمية لممنظمة.  اففي اإليم

 مصدريف العالمة -تماثؿ الزبوف حوؿ الدراسات تحدد .(khan,2006,59) نفسؾ بتماثؿوتفخر 

 َأو قيميا َأو التجارية العالمة صورة مف ينبع أحدىما: التجارية والعالمة الزبوف بيف لمتوافؽ

 بدالً  ويعتمد التجارية العالمة خارج وآخر ,"التجارية العالمة تماثؿ" باسـ إليو ويشار شخصيتيا,

 تماثؿ ِإلى يشير يانالث المصدر ىذا فال اً نظر . التجارية لمعالمة ينموذجال الزبوف عمى ذلؾ مف

 لذلؾ". الزبوف تماثؿ" عميو يطمؽ وانف التجارية, لمعالمة ييفنموذجال الزبائف مع البؤري الزبوف

الزبوف  وتماثؿ التجارية العالمة تماثؿ مف كؿ عمى التجارية لمعالمة الشامؿ التماثؿ ,يتضمف

(Albert , Merunka,2013:259). 
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. التجارية العالمة ِإلى تماءنباال الزبائف شعور وان عمى العالمة -لتماثؿ اً شائع اً تعريف ىنالؾ   

 اليوية نظرية ِإلى تتحوؿ بالتماثؿ المرتبطة الحديثة المفاىيـ بعض افف ذلؾ, ِإلى باإلضافة

 العناصر عمى ((Mael&Ashforth,1992:115 يركز الخصوص, وجو عمى. االجتماعية

 ِإلى تماءنلال العاطفية ىميةوالَ  القيمة ِإلى يشير (Tajfel,1979:13) لكف الحصرية, المعرفية

 يشير والعاطفية, المعرفية بالمكونات التماثؿ يتميز اف المحتمؿ و مف ىذا. االجتماعية اليوية

 التماثؿ ,منظمة ِإلى ينتموف يـان عمى فسيـان الناس فيو يرى الذي المدى ِإلى المعرفي التماثؿ

 مف اً جزء كونيـ حوؿ إيجابية مشاعر الناس لدى يكوف الذي المدى ذلؾ مف بدالً  ىو العاطفي

 .(Piehler et al.,2016: 5-6)العاطفي  التماثؿ المعرفي التماثؿ يسبؽ حيث, منظمة

 حيث مف التجارية العالمة -الزبوفتماثؿ  مفيوـ تطبيؽ تبرير السياؽ يمكف ىذا مثؿ في     

 ِإلى الحاجة دوف اً أيض عالمة مع التماثؿ يحدث اف يمكف حيث نفسيا, االجتماعية اليوية نظرية

 مف مدعوـ الرأي ىذا .العالمة مع رسمية عالقات إقامة َأو التفاعؿ

 عندما حتى التماثؿ يطمبوا اف يمكف اَلفراد افب افيناقش المذيف  (Scott&Lane,2000:51).قبؿ

 كجزء نفسياً  مقبولة المجموعة فئة فيو تكوف الذي الحد ِإلى: "رسمييف تنظيمييف أعضاء يكونوف ال

 بناء" سوى ليس التماثؿ اف القوؿ يمكف ثـ, ومف". المجموعة مع تماثؿ الفرد اف يقاؿ , الذات مف

 ىو التماثؿ يحدد ما. المجموعة أىداؼ لتحقيؽ جيد بذؿ ِإلى الفرد يضطر ال حيث" بّناء إدراكي

 معينة مجموعة مع نفسو متداخالً  ليعتبر الفرد بانج مف نفسي تصور مجرد

(Kuenzel&Halliday,2008:294).  

باسـ تطابؽ الصورة الذاتية  اً العالمة أيض -الزبوف تماثؿ ((Sallam,2015:44 عرؼ كذلؾ   

العالمة الزبوف مع  عرؼ تماثؿيُ كما بيف الزبوف والعالمة التجارية لممنتجات.  الذاتي واالتصاؿ
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تمائو لمعالمة التجارية انوالشعور ب و الحالة النفسية لمزبوف مف حيث اإلدراؾ والتقديرانعمى 

(Rather, 2017:6-7).  ًياان عمى الذاتية لصورتو الزبوف رؤية مدى" وان عمى ويعرؼ ايضا 

 So et) اما .(Bergkvist&Larsen, 2014:506) "التجارية العالمة صورة مع متداخمة

al.,2017: 641) يحتمؿ اً قوي اً نفسي اً ارتباط و يمثؿانب تماثؿ الزبوف مع العالمة التجارية فقد عرؼ 

 .المستقبمي السموؾ عمى اً ومؤشر  اً دائم يكوف اف

يا انلصورتو الذاتية عمى  الزبوفو مدى رؤية انالعالمة إما عمى  الزبوف مع تماثؿ كما تـ تعريؼ

كحالة نفسية لمزبوف مف حيث إدراكو وشعوره وتقديره  َأومتداخمة مع صورة العالمة التجارية 

  .(Rather et al., 2019:201)عالمة تجارية  ِإلىتماء ناالب

مما سبؽ يمكف القوؿ اف تماثؿ الزبوف مع العالمة عمى انو الحالة النفسية واالدراكية التي      

يشعر مف خالليا الزبوف باف خصائص ىويتو تتوافؽ وتتالئـ مع خصائص العالمة التجارية 

 لممنتجات التي يستيمكيا.

 -:العالمة –تماثؿ الزبوف أأىميةثالثًا: 

 اً المنتجات والعالمات التجارية ليس فقط لقيميا النفعية ولكف أيض باختيارلزبائف ا يقوـ     

 َأومعنى عميؽ وتعمؿ عمى بناء مفيوـ الذات  ليا العالمات التجارية اف ِإذ, لفوائدىا الرمزية

تحقيؽ  َأوفسيـ لآلخريف ان, وتقديـ  ذاتيـالعالمات التجارية لبناء  الزبائفيستخدـ  لزبائف,ىويات ا

, عمى نظرية اليوية االجتماعية مستندمفيوـ تماثؿ العالمة التجارية  افف لذلؾؼ ىويتيـ. أىدا

التماثؿ عمى أساس نظرية اليوية ف .ٌأخرىواسع في تخصصات  نطاؽوالتي تـ توظيفيا عمى 

الباحثوف في  افوليذا فمع مجموعة مف الشخاص.  تماءنلالتصور  حقيقتواالجتماعية ىو في 
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اليوية االجتماعية والتعريؼ  ِإلىتماثؿ العالمة التجارية يفي بالحاجة  افب يؤكدوف مجاؿ التسويؽ

شطة الترويج لوسائؿ اإلعالـ التقميدية والزمات ان لتراجعنتيجة و  .((Sallam,2015:44 الذاتي

مف أي وقت مضى  َأىمية أكثرالعالمة  تماثؿ الزبوف مع, أصبح العالـ حوؿ الشديدةاالقتصادية 

بيف العمؿ  الجؿ, يتيح ىذا الييكؿ عالقة طويمة اً أيض ,التجارية اتفيما يتعمؽ بإدارة العالم

 وظيفيةالعديد مف العالمات توفر مزايا رمزية و ىناؾ  ,لمزبائفو بالنسبة نال ؛الزبوفوالمستيمؾ / 

 اً مرتفع دخالً  يولد اف يمكف ةلمعالم قوي تماثؿ تأسيس افو, و واحتياجات وتمبي متطمبات, وتجريبية

شاء ان في العالمة يفيد تماثؿ الزبوف مع مف العالي المستوى افكما  ,الجؿ طويمة لعالقة نتيجة

 .((Büyükdağ & Kitapci, 2021:1 عمى المدى الطويؿ المستداـ سموؾ الزبوف والحفاظ عمى

 الزبائف بيف لمعالقة أساسية أسس خمسة مف اً يعتبر تماثؿ الزبوف مع العالمة التجارية واحد     

 وحب التجارية, بالعالمة والتعمؽ الذاتية, التجارية بالعالمة االتصاؿ بانج ِإلى التجارية, والعالمة

.التجارية العالمة وثقة التجارية, العالمة افكما  الخمسة, التركيبات بيف ىذه تداخؿ يوجد حيث 

 العالمة مشاركة وأسباب الزبائف دوافع فيـ عمى الكاديمييف يساعد لمزبوف التجارية العالمة تماثؿ

 مع الزبوف يتماثؿ عندما تحدث َأىمية كثرال التجارية والعالمة الزبوف بيف العالقات افالتجارية, 

 احتياجات أي) الرئيسية الذاتي التماثؿ احتياجات مف أكثر َأو اً واحد تحقؽ التي التجارية العالمات

 اليوية أىداؼ الدبيات تحدد لذلؾ, ونتيجة(. الذاتي والتعزيز الذاتي والتميز الذاتية االستمرارية

 القائمة التجارية والعالمة الزبوف بيف العالقة خالؿ مف تحقيقيا ِإلى الزبائف يسعى التي الساسية

التماثؿ  اف التسويؽ عمماء يرى ِإذ .(Shin et al.,2020: 3-4) مع العالمة عمى تماثؿ الزبوف

 Nikhashemi et) معالمةللزبوف اتقييـ  تحسيف ِإلىيؤدي  افيمكف  مع العالمة لمزبوف القوي

al.,2015: 183).  
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مجموعة  ِإلى, ناشئ مف نظرية اليوية االجتماعية, الالعالمة تماثؿ الزبوف معيؤدي  افيمكف     

تماثؿ الزبوف  مفيوـ اف اً أيض الباحثوفيعتقد . , بما في ذلؾ والء العالمة التجاريةالزبوفمف نتائج 

 مع القوي لمزبوف التماثؿ افثراًء إلدارة العالمات التجارية, ويقترحوف  أكثر اً العالمة يوفر فيم مع

 تماثؿ الزبوف مع افف لذا, يحفز الزبائف عمى التقييـ اإليجابي لمعالمة التجارية افلعالمة يمكف ا

 الرؤيةشاء عالقة قوية بيف الزبوف والعالمة. ىذه انفي  يتطمب فيمًا اكبر لمدور الذي يمعبوالعالمة 

 افالقدرة عمى  لوبالعالمة, والذي  اً قوي اً نفسي اً العالمة يمثؿ ارتباط تماثؿ الزبوف مع فيمة, الم

 .(So et al.,2013:4) عمى السموؾ المستقبمي اً ومؤشر  اً يكوف دائم

 -: عالمةال –تماثؿ الزبوف  : دوافعرابعاً 

 الزبوف بيف اليوية عمى مستنده حمقة وصؿ ىو التجارية العالمة تماثؿ الزبوف مع اف     

 بيويتيـ االستيالكية التجارية والعالمات الشياء مف العديد الزبائف حيث يربط التجارية, والعالمة

 اف ِإلىونظرًا  .(Tuskej&Podnar,2018:5) فسيـان مف جزء الشياء ىذه ويعتبروف الخاصة

 لذاالزبائف ال يمتمكوف ىوية ذاتية فحسب, بؿ لدييـ ىوية اجتماعية مف اجؿ بناء شعورىـ بالذات, 

لـ تربطيـ عضوية رسمية معيا,  افحتى و  المنظماتاالشخاص قد يميموف بالتعاطؼ مع  افف

ضحت الدراسات َأو فسيـ لوجود عالقات التماثؿ االجتماعي. حيث انيـ يعبروف عف انوليذا ف

االتساؽ.  ِإلىى ىي الحاجة اَلولقة وجود آليتيف اساسيتيف لدافعية تماثؿ الزبوف مع العالمة الساب

ية ىي الحاجة انآللية الثفقد يبحث الزبائف عف عالمة ذات ىوية بارزة تتالئـ مع ذواتيـ الحقيقية. ا

/ صورتيـ الذاتية  المتكاممةتكويف ىويتيـ تعزيز  المساعدة في لمزبائفاحتراـ الذات. يمكف  ِإلى

شعور  كمما امتمكوا, ذاتيـ المثاليةمف  الزبائفكمما اقترب  ِإذ ,عف طريؽ شراء عالمة تجارية مميزة
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, يمكف لمعالمة التي تتطابؽ مع الذات وبالتالي ., مما يساعد عمى زيادة احتراـ الذاتأفضؿ

 .(Yeh et al.,2016: 247)ارتباطو  تكسب افو  لمزبوفالمثالية 

 العالمة, مع نفسية عالقة يكونوف يـانف محددة, تجارية عالمات مع الزبائف يتماثؿ وعندما     

 الشديد التعمؽ ىذا اف يعني مما العالمة, لفائدة غريزي بشكؿ ويعمموف التحيز ليا, ويظيروف

 خالؿ مف التجارية العالمة مف االستفادة بتجاه العمؿ ِإلى أيضاً  الزبائف يدفع التجارية بالعالمات

 (Sihvonen,2019: 587)تشير  ِإذ .(Becerra & Badrinarayanan, 2013:374)شرائيا 

 -ىناؾ ثالث دوافع رئيسة لتماثؿ الزبوف_العالمة ىي: اف ِإلى

 ِإلى يشير الزبوف, كما حياة في التجارية بارزاً  لمعالمة الرمزي الدور ىذا الدافع دافع الشخصية: يجعؿ -ٔ

 الذيف الزبائف وحالة االجتماعية, العالقات تكويف عند موارد تصبح قد االستيالكية االشياء اف

 بحاجة يرتبط الشخصية دافع افف وبالتالي,. االجتماعية لقاءاتيـ في مشتركة رمزية اتأشار  يستخدموف

 .الذات وتعزيز لمتمييز الزبوف

 عمى يؤكد الذي اليوية, مالءمة مبدأ مع الوظيفي, ويتماشى ىذا الدافع الدور يستغؿ: الحياة نمط دافع -ٕ

وبناًء  .الحياتيو الخاصة ومواقفو الزبوف باىتمامات تسترشد التي القرار صنع عممية باعتباره االستيالؾ

 جذاب بنشاط ترتبط عندما الزبوف حياة في مركزياً  جزءاً  التجارية العالمة تصبح اف يمكف , ذلؾ عمى

 معنى. وذو

 مبدأ مع ويتوافؽ الزبوف حياة في التجارية لمعالمة التجريبي بالدور القيـ دافع يرتبطدافع قيـ الزبوف:  -ٖ

 .نفسو مع صادقاً  يكوف اف ِإلى يسعى المفرد الذي مف حيث اىتمامو بالزبوف الذاتية, االستمرارية
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 المبحث الثالث
حب العالمة التجارية 

 توطئة

يعتبر حب العالمة التجارية مف المفاىيـ اليامة والحاسمة في مجاؿ العالقة بيف الزبائف        

والعالمة التجارية, ويعتبر ىدفًا اساسيًا الدارة العالمة التجارية لذلؾ فقد شيدت السنوات االخيرة 

لتفاعؿ بيف االشخاص. اذ اف الذي يعتمد عمى نظريات الحب وا اىتمامًا بحثيًا متزايدًا بيذا المفيوـ

ىناؾ تأثير كبير يحممو حب العالمة التجارية عمى االىداؼ التسويقية اذ يمثؿ حب العالمة 

في ىذا المبحث إلى العناصر , وعميو فقد تناولنا التجارية ىيكؿ ميـ بالنسبة لمدراء التسويؽ

 ابعاد حب العالمة التجارية. مفيوـ حب العالمة التجارية, التالية:

 -:اًل: مفيوـ حب العالمة التجارية أأو 

 العالمة حب َحِظي  مفيوـ ,Shimp&Madden,1988:164)) بواسطة تقديمو تَّـ اف منذ    

وبحسب وجية النظر ىذه  التجارية, العالمات التجارية بأىتماـ متزايد لدى الباحثيف في مجاؿ

ما  شخصاً  يحبوف حبيا كما مف يتمكنوا حتى كفرد, التجارية العالمة رؤية لمزبائف يمكف

((Sallam, 2015:44. 

مفيوـ حب العالمة التجارية بشكؿ  (Bairrada et al,.2018:657-658)ـ قدـ ومف ثَّ      

 مف خالؿ ىويتيـ, لبناء االستيالؾ يستخدموف الزبائف افف ووفؽ ىذا المفيوـ تطورًا, أكثرسع و َأو 

 كجزء المحبوبة الشياء ِإلى الزبائف وينظر". لممعنى قوية مستودعات" باعتبارىا التجارية العالمات

 بناء في ميماً  دوراً  المحبوبة الشياء تمعب حيث فيو, يعيشوف الذي العالـ مف وكذلؾ فسيـان مف

 في ىويتيـ مع تتكامؿ يحبونيا التي الشياء افب يدركوف الزبائف اف الحظ الباحثوفِإذ  عالميـ,
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 التجارية العالمة تعبر عندما َأونطاؽ واسع,  وعمى مشترؾ تاريخ لدييـ يكوف عندما الحاالت تمؾ

 َأوامتدادًا ماديًا لعقميـ  تشكؿ َأو/  و ما, بطريقة الشخص غيرت َأو وتكوف اثرت الذات, عف

مف زبائف  اَلفراد حياة في رئيسياً  دوراً  المحبوبة التجارية العالمات تحتؿ وبالتالي, ؛جسميـ

 العالمات التجارية.

 بالعاطفة الشعور حوؿ تجريبية دراسة أجروا الذيف ائؿو الَ  الباحثيف بيف مف ((Ahuvia افوك     

كؿ مف  وقدـ التجارية, السمع والعالمات بحب الزبائف شعور بتقييـ قاـ حيث الشياء تجاه

(Carroll & Ahuvia) التي العوامؿ استكشفوا ِإذدراستيما,  في" حب العالمة التجارية" مصطمح 

الزبوف  حب اف ِإلىوتوصموا . التجارية العالمة حب ونتائج التجارية العالمة حب تعزيز ِإلى تؤدي

 ىي المحبوبة التجارية عالمتو اف ويعتقد سبب أي دوف شرائيا يختار وانف تجارية,ال لمعالمة

  .(Malik and Malik , 2019:88)متميزًا  أداءً  تقدـ التي الوحيدة

 التجارية العالمة حب ((Ahuvia,2006:81,(Albert et al,.2009:300)وعرؼ كؿ مف     

 .معيف تجاري السـ الزبوف الراضِ  لدى العميؽ العاطفي االرتباط درجة وانب

 ِإلى تماءنباال الشعور"و انفقد عرؼ حب العالمة التجارية ب (Malik&Guptha,2013:7)اما

 العالمة حب (Akin,2017:363). وعرؼ "التجارية العالمة حب في سباقاً  باعتباره المجتمع

 ".والزبوف التجارية العالمة بيف قوية عاطفية "عالقة وانعمى  التجارية

  (Albert et al., 2008:3) :االتية الخصائص الزبائف لمعالمة التجارية حب ويشمؿ     

 التجارية. بالعالمة الشغؼ 

 التجارية. بالعالمة التعمؽ 
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 التجارية. لمعالمة اإليجابي التقييـ 

 التجارية. استجابًة لمعالمة اإِليجابية المشاعر 

 التجارية العالمة تجاه بالحب التصريح. 

 وليس) العالقة مف كنوع بوضوح التجارية العالمة حب ((Batra et al.,2012 كما قدـ      

 وعاطفية معرفية عناصر" تشمؿ والتي التجارية, العالمات مع الزبائف ينشئيا التي( كعاطفة

 اآلتية بالسمات تتميز والتي ,"وعابرة محددة حب عاطفة مف بدالً  ومترابطة, متعددة وسموكية

(Bairrada et al,.2018: 658:) 

 التجارية العالمة مع التصاؽ عاطفي الزبوف لديو اف بمعنى بالشغؼ, المدفوعة السموكيات( ٔ 

 بما الموارد, واستثمرت الماضي, في التجارية العالمة مع تفاعمو قد تكرر استخداميا, في ورغبو

 التجارية. العالمة في والماؿ, الوقت ذلؾ في

 التجارية العالمة بيف طبيعي توافؽ بوجود الزبائف بمشاعر يتعمؽ إيجابي, عاطفي تواصؿ( ٕ 

 التجارية. العالمة مع إيجابية ومشاعر عاطفي تواصؿ وتجربة فسيـ,انو 

 العالمة حوؿ متكررة أفكار لدييـ الزبائف اف عمى يدؿ مما الذاتية, التجارية العالمة تكامؿ( ٖ 

 توفر كما لمزبائف, والمرغوبة الحالية الذاتية اليوية عف تعبر ياان عمى إلييا ُينظر والتي التجارية,

 لمحياة. معنى

 مف جزءاً  التجارية العالمة تكوف اف في يرغبوف زبائفال اف يعني مما ,المد  طويمة عالقة( ٗ 

 طويمة. لفترة حياتيـ
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 التجارية العالمة توقفت اِإذ لمزبائف العاطفي اللـ مدى يعكس مما المتوقعة, فصاؿناال ضائقة( ٘ 

 الوجود. عف

 التجارية. لمعالمة شامؿ إيجابي تقييـ يستمـز الذي اإليجابي, الموقؼ تكافؤ( ٙ 

 الزبوف حوؿ يحمميا التي المشاعر في والثقة التأكد مف عالية بدرجة تتعمؽ والتي الموقؼ, قوة( ٚ 

 .المحورية التجارية العالمة

ىو  حب العالمة التجاريةإ ف  الباحث يرىفي ضوء ما سبؽ وباالتفاؽ مع آراء الباحثيف      

الشعور العميؽ بالعاطفة مف قبؿ الزبوف الراض  بعالمة تجارية معينة وتفضيميا عف العالمات 

 .اأُلخرىالتجارية المنافسة 

 -:يًا: ابعاد حب العالمة التجاريةانث

مف  افوك حددت ابعاد حب العالمة التجارية, برزت العديد مف المصادر العممية التي     

 الشخاص, بيف لمحب الثالثي مفيومو أساس وعمى (Sternberg,1986) افائؿ في ىذا الميدو الَ 

 عمى التجارية الزبوف والعالمة بيف العالقة(Shimp&Madden,1988:163) كؿ مف  يصور

 االبعاد التي ذكرىا مع تتوافؽ والتي .االلتزاـ/والقرار اإلعجاب والشوؽ:أبعاد ثالثة طوؿ

(Sternberg,1986:119)  والتي سوؼ تعتمد  اَلفرادلمحب بيف  االلتزاـ/والقرار والشغؼالُلفة

العميقة  في أدبيات عمـ النفس, يرتبط مفيوـ الشغؼ ارتباطًا وثيقًا بالمشاعرو . في الدراسة الحالية

, (Sternberg)المثمثية لػػػػ  الحب لنظرية الشغؼ أحد المكونات الرئيسة ويعتبر ,بيف الشخاص

الحب يمكف فيمو مف  افعمى  (Sternberg,1986,1988) لػػ المثمثحيث تنص نظرية الحب 

ىذه المكونات الثالثة ىي  ,يا تشكؿ رؤوس مثمثانعمى  خالؿ ثالثة مكونات يمكف اعتبارىا معاً 
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)الرأس العموي لممثمث(, والشغؼ )الرأس اليسر لممثمث( والقرار / االلتزاـ )الرأس اليمف  لفة الُ 

مختمفة عف  ٌأخرىىذه المكونات الثالثة في نظريات كما ظيرت  ,لممثمث(

 . (D‟lima,2018:31)الحب

 التوالي عمى التجارية, العالمة تجاه والشغؼالُلفة  مشاعر والشوؽ اإلعجاب يمثؿ ِإذ     

 التجارية لمعالمة والشوؽ لإلعجاب اَلفراد إدراؾ ِإلى القرار يشير المعرفي, المستوى عمى وبالمثؿ,

 بمرور متكرر بشكؿ التجارية العالمة نفس شراء في االلتزاـ ينعكس بينما القصير, المدى عمى

 يطوروف الزبائف اف ((Fournier,1998:363 كما كشؼ .Sallam, 2015:45))الوقت 

العالقات  مف رئيسية فئات ست ويقترح التجارية العالمات مع قوية عالقات عمى ويحافظوف

وبعد ذلؾ تبعو  ., جودة شريؾ العالمة(لفة الذاتي, الترابط, االلتزاـ, الُ )الحب/الشغؼ, االتصاؿ 

(Albert et al., 2008) ابعاد لحب العالمة التجارية ىي )الشغؼ بالعالمة  ةحيث حدد ست

التجارية, التعمؽ بالعالمة التجارية, االتساؽ الذاتي مع العالمة التجارية, الحمـ, الذكريات ,المتعة 

 والسرور(.

اراء عدد مف الباحثيف  افوبعد مراجعة الدراسات السابقة في سياؽ حب العالمة التجارية وجد      

 االبعاد الرئيسة لحب العالمة التجارية ىي كاآلتي: افوالكتاب في مجاؿ التسويؽ اتفقت عمى 

(Shimp&Madden,1988:163), (Sternberg,1986:119),(Cristela et al.,2018:659) 

,(Sallam et al.,2015:45). 
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 -:الشغؼ بالعالمة التجارية -4

 -:بالعالمة التجارٌة وماهٌته الشغف تطور مفهوم -أ

 شغؼ, والذي يأتي كممة أصؿ مع وتماشياً  الفالسفة, بيف نقاش موضوع الشغؼ افك لطالما      

 اف( بHumeو Kant) بينيـ مف الفالسفة مف مجموعة يقترح ,"passio" الالتينية  الكممة مف

 معتادًا, ميالً  أصبحت رغبة" وانب الشغؼ (Kantعّرؼ ) ِإذالشغؼ,  تتحدد حتمًا مف خالؿ اإلرادة

 و  Kant) يقدـ بينما". الحرية اففقد في يتسبب الشغؼ افف الحرية, يدمر التعود اف وبما

(Humeكالىما ,الشغؼ عمى يتغمب اف لمعقؿ الممكف مف افك اِإذ عما لمسؤاؿ معاكسة إجابات 

 Swimberghe et)حصرية  يكونا فئات والشغؼ العقؿ اف افوير  مفاىيمية ثنائية في افيشترك

al,.2014:2). يظير لـ وان إال عشر, السابع القرف في صيغ" الشغؼ" مصطمح اف مف وبالرغـ 

  .(Astakhova et al,.2017: 3) طويؿ بوقت ذلؾ بعد إال الدبيات في

واستمراريتو, كما القرار الواعي في بداية الشراكة لمحفاظ عمى ىذا الحب  الشغؼيصؼ  حيث     

, والتي يتـ السعي وراءىا في عالقات المستمرة التجاربمف خالؿ يتطور ي انالشغؼ والتفىذا  اف

يـ قريبوف مف بعضيـ البعض ويحافظوف عمى انتجعؿ الشركاء يشعروف ب التجاربىذه  ,الحب

كحالة عاطفية  الحبيمكف وصؼ  ِإذيتحقؽ جوىر الحب, ضروري لكي  مؤكدة , وىو أمر ُألفة

عتماد عمى شدة ىذه المكونات الثالثة, قد توجد وباال, وااللتزاـلفة و حالة مف الشغؼ والُ انعمى 

العديد  افف ,(Lee,1973) ,(Sternberg,1997) اكما وصفي, الحبب مختمفة وشدة مف انجو 

ي يتوقع وجوده في العالقات بيف تالحب الكامؿ , وال ِإلىماط الحب ممكنة, مف عدـ الحب انمف 

 .(D‟lima,2018:31) بطريقة مماثمة خرشخص وا
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 ىو التجارية بالعالمة الشغؼ ِإلىايضًا   (Ghorbanzadeh et al,.2020:2)كما اكد     

 لفة الُ  مع الشغؼ يشكؿ حيث ,(Sternberg,1986)لػػ  الحب مثمث نظرية مف مشتؽ مفيوـ

 أكثر شعور وىو الشغؼ لمحب, الثالثة البعاد بيف ومف. الثالثة الحب مجاالت القرار/ وااللتزاـ

 متوقع َأو فعمي فصاؿان أي حالة في نفسية ضائقة يخمؽ وان لدرجة شديد وان. الشيء تجاه حدة

 ضائقة تدفع. فصاؿناال ضائقة ِإلى تؤدي العاطفة اف تظير وكذلؾ التجارية, العالمة عف

 .التجارية العالمة مف قربو عمى الحفاظ ِإلى الشخص فصاؿناال

 يحبو نشاط نحو قوياً  ميالً " وانالشغؼ عمى (Swimberghe et al,.2014:2) وقد عرؼ      

 عرؼ كؿ مفيُ كذلؾ  ,"والطاقة الوقت فيو ويستثمروف ميـ, وان ويجدوف ,اَلفراد

(Brown&Alnawas,2016,2775) سمات  ِإلىيشير و انبالعالمة التجارية عمى  الشغؼ

القوية  اإِليجابيةوالعالمة التجارية ويعكس المشاعر الزبوف والحماس في العالقات بيف  االثارة

, بالرغبة والتوؽ الستخداـ عالمة تجارية الزبائفوالمثيرة تجاه العالمة التجارية, أي شعور 

يجابي عاطفي موقؼ" وانب التجارية العالمة شغؼ   (Ghorbanzadeh et al.,2020:2)ويرى  وا 

 ذات السموكية العوامؿ عمى ويؤثر العاطفي االرتباط ِإلى ؛يؤدي معينة تجارية عالمة تجاه لمغاية

 نية نفسية تتكوفو "بُ انشغؼ العالمة التجارية عمى   (Gilal et al.,2020:1) عّرؼ كما ."العالقة

 .مف اإلثارة والولو واليوس بالعالمة التجارية"

وتأسيسًا عمى ما سبؽ وباالتفاؽ مع ارآء الباحثيف يمكف القوؿ أأف الشغؼ بالعالمة     

التجارية يمثؿ عالقة عاطفية عميقة وايجابية لمغاية بيف الزبوف وعالمة تجارية معينة ىذه 

و بالرغبة والشوؽ الستخداـ ىذه العالمة العالقة تؤثر عمى العومؿ السموكية لمزبوف وتدفع

 التجارية.
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 -:الشغؼ بالعالمة التجارية أأىمية -ب

 عمى الصعب مف يجعؿ مما السوؽ في جديدة تجارية عالمات تظير كؿ يوـ, مرور مع     

الزخـ اليائؿ مف العالمات  ىذه ضمف التجارية العالمات تمييز ويعتمد بينيا, التمييز الزبوف عقؿ

القوية,  روابط الشغؼ وبفضؿ الزبائف, لدى المد  وقوية طويمة عميقة شغؼ عالقات خمؽ عمى

 الجديد المنظور افف لذلؾ, ,"حب عالمات" ِإلىتتحوؿ عالقات الشغؼ بالعالمة التجارية  سوؼ

 عمى المنظمات قادره ستكوف فقط وعندىا حب, عالمات خمؽ ىو التجارية العالمة استراتيجية في

 عمى قادره المد شغؼ بالعالمة التجارية طويمة  عالقات بالزبائف مف خالؿ تكويف االتصاؿ

  .(Akin,2017:362) المنافسيف عمى ميزة تنافسية تحقيؽ

 ىذا وعمى ,التجارية الزبوف بالعالمة شغؼ َأىمية والممارسيف الكاديمييف مف كؿ الحظ ِإذ    

 الشفيي, الكالـ تحسيف في رئيسياً  دوراً  يمعب الشغؼ افالبحوث التسويقية  كشفت النحو,

 لمعالمة والدعوة التجارية, لمعالمة الوالء يعزز وقد التجارية, لمعالمة ةو عألَ  لدفع واالستعداد

 الحساسية وعدـ , االجتماعي التواصؿ وسائؿ ودعـ التجارية, العالمة مجتمع ومشاركة التجارية,

 متزايد بأىتماـ التجارية العالمة شغؼ ِإلى ُينظر ِإذ .(Gilal et al.,2020:1)الشراء  ونية لمسعر,

 .(Swimberghe et al,.2014:1)التجارية  والعالمة الزبوف بيف مطمقة عاطفية عالقة وان عمى

 الحيوية إضفاء عمى يعمؿ افكالـ شفيي طن ِإلى الشغؼ بالعالمة التجارية عادة ما يتحوؿ افو 

 الناس في شرائيا يفكر ال التجارية العالمات النوع مف وىذا التجارية, العالمة عمى والبروز

 أكبر التواصؿ بصورة تحفيز ِإلى التجارية بالعالمة كما يؤدي الشغؼ. فييا يشتركوف بؿ فحسب,

بشكؿ  التجارية الشغؼ بالعالمات اختالؼ مف التجارية, وعمى الرغـ العالمة ومالؾ الزبوف بيف
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  :محددة خصائص ثالث جميعيا تعرض ياانف وحجميا, وممكيتيا وفئتيا لتاريخيا اً وفق كبير

(Edwards & Day, 2005:77-78). 

 .فعاؿ افإيم ذات تجارية عالمات ياان. ٔ

 .القدرة في المتجذرة الثقة لدييا. ٕ

         .التغي ر دائـ عالـ في بالحياة نابضة تبقى. ٖ

 -:التجاريةواع الشغؼ بالعالمة ان جػ:

 معيف لنشاط الشغؼ تجاه (Swimberghe et al,.2014:2)الذي قدمو  الييكؿ الثنائي افك    

 ثنائياً  اليوية االجتماعية, اقترحوا ىيكالً  نظرية مبادئ عمى وباالعتماد ميمًا, نظرياً  يعتبر تقدماً 

 كيفية عمى بناءً  تمييزىما الشغؼ يمكف مف نوعيف ىناؾ َأفعاـ حيث قد ذكروا  لنشاط لمشغؼ

 َأف ِإذ ,ىويتو الذاتية, ىما الشغؼ المتناغـ والشغؼ الميووس في العاطفي لمنشاط الفرد استيعاب

 االستيالكية التجارية العالمة سياؽ في السابقة التجارية العالمة شغؼ دراسات في السائدة النظرية

 مف يمكف كعناصر وااللتزاـ لشغؼوا لفة الُ  تحدد والتي لمحب المثمثية ( Sternberg) نظرية ىي

 ىوية نظرية توحيد تـ الشغؼ, تصور في Sternberg)) نظرية حدود الحب, ولتفسير فيـ خالليا

 ثنائي شغؼ ىيكؿ اقتراح خالؿ مف التجارية العالمة شغؼ تعريؼ لتحسيف التجارية العالمة

 Astakhova et)التجارية ىما  بالعالمة الشغؼ مف نوعيف تحديد تـ التجارية, حيث لمعالمة

al,.2017: 3-4). 

 تجارية عالمة ىذا النوع يستخدموف الذيف الزبائف سيشتري التجارية المتناغـ: شغؼ العالمة 

 الزبوف طوعي اختيار منيا, حيث يكوف واإلثارة المتعة يستمدوف ببساطة يـنال ويستخدمونيا
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 عمى الحفاظ مف الزبائف يمّكف داخمي ىو دافع الدافع ىذا خارجية, ضغوط بأي يتأثر وال تماماً 

 .حياتيـ مف ٌأخرى بانجو  مع وئاـ في التجارية العالمة مع العالقة

  العالمة لسيطرة الخاضع االستيعاب مف ىذا النوع ينتج التجارية الميووس: شغؼ العالمة 

 غير ببساطة َأو والشخصية االجتماعية الضغوط مف ينبع الذي الشخص ىوية في التجارية

 يؤدي مما وسيمة, بأي تجارية عالمة لشراء الزبائف الشغؼ الميووس يدفع قد لمتفسير, القابؿ

 اَلفراد ىؤالء يصبح وقد الزائد, فاؽنواال تجارية عالمة عف البحث مف ساعات إضاعة ِإلى

 .التجارية لمعالمة مبشريف

 -:العالمة التجارية أُلفة  -2

 -:التجارية وماىيتو العالمةأُلفة نشأة وتطور مفيوـ  -أ

 عميؽ, َأو داخمي يعني والذي ,intimus الالتيني المصطمح مف مشتقةلفة الُ  كممة اف      

 عامالً  يبدو مشاركتيا َأو الذات مف العميقة الخاصة الجزاء عف الكشؼ افف وبالتالي

 تجاه نفسي" تقارب" ىيلفة الُ و  (Baumeister& Bratslavsky,1999:49-50).حاسماً 

 ياانف النحو, ىذا وعمى اآلخر, الطرؼ جوىر ِإلى الوصوؿ العميقةلفة الُ  تتضمف آخر, طرؼ

 واالرتباطات يانالمع مف خالؿ ىذه حيث يتـ تعزيز العالقة وأعمؽ, أقوى معرفية بنية تتضمف

 الغني والفيـ المعرفة عمؽلفة الُ  تعتبر ِإذ التجارية, العالمة تجربة خالؿ مف والمكتسبة الثرية

 سيعالج الفرد افك اِإذ ما وتحدد ,المعمومات لمعالجة المحفز العامؿ وىي معينة, تجارية لعالمة

 الذي لمفرد ويمكف. لمفرد االجتماعية اليوية لتعزيز دافع عمى بناءً  منيجية, َأو استكشافية بطريقة

 العالمة المرموقة مع العالقة مف المزيد يكسب اف التجارية العالمة مع منخفضةُألفة ب يتمتع

 مع منخفضةُألفة  الشخص لدى يكوف عندما الفوري, االحتراـ ىذه العالقة توفر مثؿ فال التجارية,
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 إلصدار ة,انالمك مثؿ متاح, إرشادي تمميح أي عمى يعتمد اف المحتمؿ فمف التجارية, العالمة

  .  (Donavan et al.,2015:614)حكـ

البعض,  بعضيما والزبوف لعالقة التجارية العالمة تحديد كيفية عمىلفة الُ  درجة تعتمد       

 المسألة ىذه صحيح, والعكس التجارية العالمة تجاه الزبوف الودية بتصرفاتلفة الُ  ىذه وتتأثر

 مع التجارية العالمة عالقات في لفة الُ  تنمية عمى بالقدرة يتأثر قد بقائيا فال لممنظمات ميمة

 الزبوف تجاه ادراؾ عمى تؤثر التي التسويقية شطةناال واعان فيـ الميـ وبالتالي, مف. الزبائف

 .(Chu et al.,2017:3)التجارية  العالمة

 المعرفة عمؽ ياان عمى العالمة التجاريةُألفة  (Donavan  et al,.2015:614)ُيعرؼ      

 العالمةُألفة ( Barcelos et al,.2016:210)معينة. كما عرؼ  تجارية لعالمة الغني والفيـ

 مع النفسية الناحية مف قريبة بطريقة التجارية العالمة بيا تتفاعؿ التي الدرجة ياان عمى التجارية

 عمى مبنية عالقة ياان عمى التجارية العالمةُألفة  ِإلى (Chu et al.,2017:3) أشارو  ,زبائنيا

 التجارية العالمةُألفة  (Bairrada et al,.2018:660) تجارية. ويرى عالمة مع وّدية تفاعالت

 وفيميا احتياجاتيـ لتمبية باستمرار ممتزمة التجارية العالمة اف لمزبائف تؤكد التي الجودة ياانعمى 

 مف يا وجياً انعمى  التجارية العالمةُألفة  (Lee,2020:3) &Wang كما عرؼ ورعايتيا,

 عالقة ِإلى لممعامالت فوري تبادؿ مف التفاعؿ يحوؿ" الذي الحب مف أعمى مرتبة بناء مظاىر

 ."ودائمة قوية

 المفظي وغير المفظي االتصاؿ وعمميات والسموكيات المشاعر لفة ِإلىالُ  كما وتشير     

العوامؿ المؤثرة  تـ تحديد ِإذ. الجسدية شطةنواال المد  طويمة العالقات واعانو  الشخصية والسمات

 :((Almubarak et al.,2018:466-467باآلتي  لفة عمى الُ 
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 َأو/  و عاطفية تكوف اف يمكف شخصية معمومات عف الكشؼ يتضمف ,الذات عف االفصاح •

 البوح اف حيث ,لفةلألُ  مفتاح وان عمى الذات عف اإلفصاح ِإلى ُينظر ذلؾ, عمى ةو عألَ . واقعية

 .لفةالُ  عمى لمحفاظ مطموب المتبادؿ لممعمومات

 يمكف بألفصاح عف الذات ةالمتمثم لفة الُ  فال نقطة رئيسية وىي ميمًا, دوراً  تمعب التي الثقة, •

 .واآلخريف بالنفس تخاطر اف

 وكونؾ البعض ومساعدة المياـ, مشاركة ذلؾ في بما أيضًا, مطموب أمر وىو بالعالقة, االلتزاـ •

 .منفصؿ بشكؿ العمؿ مف بدالً  فريقاً 

 & Gautam)الوقت  بمرور تنشأ التي والعالقة باالرتباط الشعور ياانب لفةالُ  كما توصؼ     

Sharma, 2017:4). والعكس التجارية العالمة تجاه لمزبوف الوّدي بالسموؾلفة الُ  ىذه وتتأثر 

 تعتبر  التجارية العالمةُألفة  اف الدىشة, يثير ال ومما .(Chu,Lee,& Kim, 2019:3)صحيح 

 الوقت, بمرور تتطور اف ويمكف االرتباط في الدؼء عنصر ِإلى تسويقيًا, حيث تشير شعاراً  فاال

 أدراؾ ِإلى التجارية العالمة ُألفة تشير ِإذ جيدًا, بالعالمة الزبائف معرفة مدى ياانكما وتوصؼ ب

Aziz& إلرضائيـ حقيقياً  جيداً  وتبذؿ احتياجاتيـ تمبي بالفعؿ التجارية العالمة اف المشتريف

Ahmed,2021:149).) 

 ((Almubarak et al.,2018:466وبناًء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ اف الُلفة تتكوف مف اآلتي: 

 .الجديدة المادية التجارب ومشاعر المادية المقاءات مشاركة-الماديةلفة الُ ( ٔ)

 اإليماءات ذلؾ في بما الودية, العالقات في الشخصية التعبيرات -المفظي غير التواصؿ( ٕ)

 .والفعاؿ
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 العالقات بيف التمييز مفتاح وان. الشخصية المعمومات عف الكشؼ - الذات عف االفصاح( ٖ)

 .الودية وغير الودية

 عيش إعادة خالؿ مف ذلؾ, غير َأو جسدياً  آخر, شخص بوجود الذاتي الشعور -الحضور( ٗ)

 .الشخص ذلؾ حوؿ بالتواجد المرتبطة المتعة

 وتفضيالتيـ اآلخريف بقيـ العميقة المعرفة وتنمية المتبادؿ التفاىـ مشاعر - المعرفيةلفة الُ ( ٘)

 .لفة الُ  ويوسع يعمؽ معرفياً  المتبادلة المعمومات زيادة. واىتماماتيـ

 .العاطفي التبادؿ في الوعي عمؽ - العاطفيةلفة الُ ( ٙ)

 .وتعميقيالفة الُ  عمى لمحفاظ الشركاء تصرؼ مدى - االلتزاـ( ٚ)

 .ُألفة  أي في مطموب أمر وىو المشتركة, الودية بالتفاعالت الشعور - التبادلية( ٛ)

 -:العالمة التجارية أُلفة  أأىمية -ب

 احتماؿ في اتصاالتيا في استخداميا التجارية العالمة تقرر التيلفة الُ  مستوى َأىمية تكمف      

الشرائية,  ونواياىـ مواقفيـ عمى وبالتالي التجارية, العالمة حوؿ الزبائف تصورات التأثير عمى

 واالتصاؿ البشري االتصاؿ مشاعر تحسيف ِإلى التجارية العالمة ُألفة  تؤدي اف المتوقع حيث مف

 خالؿ مف ترنتناال عبر المتسوقيف مواقؼ عمى تؤثر وقد الويب عمى المنظمة بموقع الشخصي

االجتماعي  التواصؿ وسائؿ عمى بالتجربة المرتبط التدفؽ عف فضالً  والثقة, االىتماـ زيادة

(Barcelos et al,.2016:210-211). مع لفة الُ  عمى العثور يمكف , ذلؾ ِإلى باإلضافة 

واالتصاؿ,  بالتقارب المستخدـ شعور ياان عمى وصفيا يمكف والتي الويب, ِإلى المستندة الخدمات

 النتائج ىذه تتوافؽ ِإذ المدركة, المنفعة مف االستمرارية نية عمى أقوى مؤشر ياان عمى كما توصؼ
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 لزبوف  االجتماعية المشاركة لقيمة صمة ذا ُبعداً  تكوف اف المحتمؿ مفلفة الُ  افب القائمة الفكرة مع

 .(Tossan,2018:5) & Simonالتجارية  العالمة

 التنافسية لمميزة مصدراً  مقبولة لدى الزبوفُألفة التي تحقؽ  التجارية العالمة تكوف ما عادةو     

 القدرة لدييا المألوفة التجارية فالعالمة لدييـ, الػشػراء خػيػارات كػأحػد الزبائف ذىافأ في تبرز حيث

 شػراء الزبائف يقرر فعندما التجارية لممنافسيف, العالمات مع بالمقارنة والبروز نفسيا, تمييز عمى

 كما لدييـ, لفة الُ  التي تحقؽ درجة مقبولة مفالعالمات التجارية  ِإلى سوؼ يميموف يـانف ما منتج

 ولكف التجارية, العالمة ليذه االستيالكية التجارب فقط تعكس ال معينة تجارية لعالمة لفة الُ  اف

 يػؤثر حاسػمػاً  عامالً لفة الُ  وتعد (Laroche et al,.1996:116) التجارية العالمة بصورة تتعمؽ

 العالمة الزبوف مع تجربة تعكس لفة فالُ  التجارية, العالمة وتقييمات القرار صنع عممية في

 مألوفة لمزبوف تصبح اإلعالـ وسائؿ في عنيا فاإلعال يتـ التي العالمات فبعض التجارية,

الزبوف ليا  تعرض قمة بسببُألفة  أقؿ يػكػوف اآلخر الزبوف وبعضيا ذىف في معينة صورة وتكتسب

 (.ٕٛٔٓ,ٛٙ)سعيد وعمي,

 عندما الزبوف  ىوية لتعزيز التجارية العالمة ُألفة  خالؿ مف المعمومات معالجة تحفيز يتـ      

 التجارية, وبالتالي بالعالمة قميمة معرفة التجارية لمعالمة المنخفضةلفة الُ  الزبوف ذو لدى يكوف

 االجتماعية, اليوية االجتماعية, وىذا يتوافؽ مع نظرية ىويتو عمى لالعتماد عرضة أكثر سيكوف

 فييا يشعر التي الجمعية المجتمعات تدرس يانالزبوف ال سموؾ شرح في إرشادات تقدـ والتي

 التعرؼ لمزبائف فرصة تتاح حيث الجمعية, المجتمعات ِإلى ضماـناال خالؿ مف تماءنباال اَلفراد

 Ozer اآلخريف المجموعة أعضاء مع التفاعؿ خالؿ مف والخبرات المعمومات وتبادؿ فسيـان عمى

et al.,2020:2)). 
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 -:االلتزاـ بالعالمة التجارية -3

 -:نشأة وتطور مفيوـ االلتزاـ بالعالمة التجارية  - أ

و انُيعّرؼ االلتزاـ بو  ,العالمة التجارية قوة العالقة بيف الزبوف والعالمة التجاريةبلتزاـ اليمثؿ ا     

يقع االلتزاـ في صميـ عالقات العالمة  ِإذ"رغبة دائمة في الحفاظ عمى عالقة ذات قيمة". 

ينبع ىذا البناء مف حكـ و  ,والقيـ المشتركة واالرتباط التماثؿالتجارية مع الزبوف , وىو يرتكز عمى 

 .(Albert et al.,2013:2) شامؿ وال يعتمد بشكؿ مباشر عمى تقييمات العالمة التجارية

العمماء منذ  بيف متزايد باىتماـ ُحظي   وقد نظيميةالت الدبيات ِإلى االلتزاـ مفيوـ أصؿ ويعود     

 الزبوف اىتماماً  التزاـ مفيوـ وّلد لقد .Allen&Meyer (1990) مف قبؿ التنظيمي االلتزاـ تقديـ

 بواسطة تسويقيا تـ التي الزبوف لمعالقة التزاـ نظرية إدخاؿ منذ التسويقية بالدبيات

Morgan&Hunt 1994 .بدراسة اىتماماً  البحاث مف العديد أظيرت النظرية, ىذه تقديـ بعد 

 ونوايا الشراء, إعادة ونوايا بالزبائف, باالحتفاظ المتعمقة المختمفة بالمصفوفات الزبوف بالتنبؤ التزاـ

 بالعالمة التعمؽ نتيجة ىو التجارية العالمة التزاـ اف Miller (1997) وضح ِإذ ,البقاء/  التحوؿ

 عمى تساعد والتي المرتبطة بااللتزاـ السموكيات مف مجموعة خالؿ مف عنو الكشؼ ويتـ التجارية

  (.(Sreejesh&Mohapatra,2014:33-34العالقة  ةانصي أعماؿ بعض تعزيز

 متوسط وان عمى التجارية بالعالمة االلتزاـ (Chaudhuri&Holbrook,2002:38) وُيعَرؼ     

 كما عرؼ .العالئقية التجارية العالمة تجاه والمواقؼ السموكي لمزبوف, والتصرؼ الطويؿ المدى

(Sung&Campbell,2007:99) نفسي َأو عاطفي ارتباط وان عمى التجارية بالعالمة االلتزاـ 

 بالعالمة االلتزاـ  (Erkmen&Hancer,2014:3)ويؤكد .المنتج فئة ضمف حدود تجارية بعالمة

 . التجارية بالعالمة لمزبائف النفسي االرتباط وانب التجارية
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عنو  التعبير ولكف وضمني؛ بطبيعتو وعاطفي نفسي أمر التجارية الزبوف بالعالمة التزاـ ِإف     

عادة الشراء مثؿ السموكيات يتـ مف خالؿ  عف النظر بغض الوقت بمرور التجارية العالمة شراء وا 

 الذي الشخص ىو فاعؿ بشكؿ الزبوف الممتـز افكما  .(Wang,2002:60)المنافسيف  عروض

 التجارية, العالمة واستخداـ بشراء والتمتع التجارية, العالمة مع العالقة مواصمة في الرغبة لديو

 التجارية بالعالمة يكوف عمى التزاـ سوؼ الزبوف الممتـز افتماء, حيث نواال بالوالء شعوراً  ويختبر

 اُلخرى المنتج ميزات في َأو السعر في إما معينة حدود ضمف التجارية العالمة تتغير عندما حتى

(Wali et al.,2015:47). 

فو  آخر, ِإلى طرؼ مف" راريةتَّمباالس تعيد" وان عمى تصور االلتزاـ تَّـكما         االلتزاـ أصؿ اِ 

 التخمي َأو العالقة تياءان حالة في الطرؼ يواجييا التي التضحية اليةتَّماح َأو التضحية في يكمف

 تجعؿ الموقؼ؛ قوة مف ونوع لمتغيير مةاو مق وان عمى االلتزاـ تعريؼ تَّـ ِإذالبديمة,  الخيارات عف

 لمزبائف االلتزاـ يعنيو ما حوؿ نيائية نظر وجية تطوير الصعب مف المختمفة المفاىيـ ىذه

 .(Fullerton,2003:334) والمنظمات

يا "عالقة عاطفية انالتجارية عمى  بالعالمة وتأسيسًا عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ االلتزاـ    

 بشكؿ التجارية العالمة ونفسيو بيف الزبوف والعالمة التجارية تجعمو ممتزمًا بأعادة اختيار نفس

 الوقت". بمرور متكرر

 -:االلتزاـ بالعالمة التجارية أأىمية -ب

 مشاعر افو  بالعالقة, خاص مركزي دافع ىو االلتزاـ اف اعيتَّماالج النفس عمماء يرى      

 ىو االلتزاـ مستوى افوالسموكيات المؤيدة لمعالقة, و  والدوافع اإلدراؾ موثوؽ بشكؿ تعزز االلتزاـ

 ومشاعر تجاىيا, المد  طويؿ والتوجو ما, عالقة عمى ادتَّماالع تجربة عالمياً  ثؿتَّم نفسية حالة



70 
 

 

 الفصؿ الثاني
 

 الجانب النظري لمدراسة

 ِإلى ُينظر وبالمثؿ, .(Rusbult,1983:102)العالقة  عمى الحفاظ في والرغبة بالشريؾ, االرتباط

 االلتزاـ حوؿ البحث زيادة أسباب أحد افالعالقات, ف تسويؽ دراسة في ميمة ميزة وان عمى االلتزاـ

 الشراء المثاؿ سبيؿ عمى) سموكياً  باً انج يتضمف وان إدراؾ الزبوف ىو سموؾ في التجارية بالعالمة

 االلتزاـ افو  .(العاطفي َأو المنطقي النفسي االرتباط المثاؿ سبيؿ عمى) موقفي بانوج( المتكرر

 جديدة عالئقية تبادالت عف البحث الزبوف تكمفة عمى ويوفر التأكد عدـ مف يقمؿ التجارية بالعالمة

االلتزاـ بالعالمة  افكما  . (Sung&Campbell,2007:99)البديمة التجارية العالمات مع

معمومات غير  اَلفرادالتجارية يعزز االرتباط بيف الذات والعالمة التجارية, ونتيجة لذلؾ يرى 

مفضمة المعمومات مواتية حوؿ عالمة تجارية غير  َأومواتية حوؿ عالمتيـ التجارية الممتزمة 

 .(Raju et al.,2009:852) كتيديد لموقفيـ

 بذؿ تستحؽ رةتَّممس بعالقة افإيم وان عمى التجارية بالعالمة الزبوف  التزاـ ِإلى ُينظر       

 باستقرار لمتنبؤ الرئيسي العنصر فقط ليس االلتزاـ تجعؿ ىميةالَ  ىذه عمييا, لمحفاظ جيد أقصى

 المتكررة, الشراء الزبوف وعمميات لوالء دافعاً  أيضاً  والزبوف ولكف التجارية العالمة بيف العالقة

ذوي  الزبائف يميؿ الخصوص, وجو عمى السمبية, الدعاية خالؿ ميماً  دوراً  أيضاً  االلتزاـ يمعب

 حوؿ السمبية لممعمومات حساسية أقؿ وىـ السمبية, مف التجارية العالمة حماية ِإلى االلتزاـ العالي

 االلتزاـ يمعب آخر, بمعنى .المنخفض االلتزاـ بالزبائف ذوي مقارنة يحبونيا التي التجارية العالمة

 &Ah Byun)المفضمة التجارية العالمة عمى التأثير مف السمبية تقييد في دوراً  العالي

Dass,2015:1). المعمومات عمى التغمب في يساعد التجارية بالعالمة االلتزاـ اف ثبت لقد 

 المتكررة, عمميات الشراء وزيادة الشفيي, اإليجابي الكالـ وتعزيز التجارية, العالمة حوؿ السمبية
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 القؿ المنافسة التجارية العالمة وتصنيؼ الصراع, وتجنب الخدمة, إعداد في بالزبائف واالحتفاظ

 .(Raju,2017:1) تفضيالً 

 -:واع االلتزاـ بالعالمة التجاريةان -ج

والمعياري  والحسابي العاطفي االلتزاـ وىي الدبيات, في االلتزاـ مف فئات ثالث ييزتَّم تَّـ     

(Jones et al.,2007:338), .(Piehler et al.,2016:4)  

 والوالء تماثؿال مشاعر عمى ويقوـ باآلخر التبادؿ لشريؾ النفسي االرتباط" ىو ,العاطفي االلتزاـ 

مع  عالقة عمى البقاء الزبوف عمى تدفع نفسية رابطة العاطفي االلتزاـ يعكس". اءنتَّمواال

 مف عالية بمستويات يزتَّمت التي فالعالقات حقًا, ذلؾ يريد ونال الخدمة مجيز َأو العالمة

 .يانالتف عمى القائمة العالقات مع تتوافؽ العاطفي االلتزاـ

 عند الزبوف بعالمة معينة تمـز قوة ىو ر,تَّمالمس االلتزاـ باسـ أيضاً  المعروؼ ,الحسابي االلتزاـ 

 يشعر ونال الخدمة مقدـ َأوعالمة تجارية  مع يبقى قد الزبوف  اف حقيقة يعكس وان. الحاجة

 ذات العالقات تتوافؽ العالمة التجارية, أماـ" مقيد" ؾانب إحساساً  يعكس وىو لذلؾ؛ مضطر وان

 القيود. عمى القائمة العالقات مع الحسابي االلتزاـ مف العالية المستويات

 أساس عمى بالعالمة نفسياً  الزبوف بيا يرتبط التي الدرجة وان عمى يعرؼ ،المعياري االلتزاـ 

 اعيتَّماالج الضغط مف المحسوس االلتزاـ تطوير تَّـي ما عادة العالمة, تجاه بااللتزاـ إحساسو

 مف جداً  قميالً  عدداً  افالسموؾ. ويالحظ  مف معينة لمعايير االمتثاؿ َأو معينة بطريقة لداء

 ببعض ربطو تَّـ لذلؾ قد الزبوف, استجابة في المعياري االلتزاـ دور درست قد البحثية الدراسات

 Jones et)التنظيمي  والسموؾ التسويؽ مقاالت مف قميؿ عدد في والتقديرية البؤرية االستجابات

al.,2010:18). 
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 الرابعالمبحث 

اإلخالص لمعالمة التجارية  

 توطئة

 نفسي منظور مف التجارية العالمات تقييـ اآلف يتـ التجارية, العالمات أبحاث تقدـ مع     

 لمعالمة اإلخالص ويعد ,التجارية العالمة إلخالص انطالؽ نقطة الزبائف والء اذ يعتبر. وعاطفي

 بالجوانب المتعمقة التراكيب في تطور ىناؾواف  ,الزبائف والء التي تفوؽ الدرجة بمثابة التجارية

 في المقترحة التركيبات أحدث أحد التجارية لمعالمة اإلخالص يعدو . التجارية لمعالمة العاطفية

. وعميو سوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث العناصر التجارية والعالمة الزبوف بيف العالقات أدبيات

التالية: مفيوـ االخالص لمعالمة التجارية, اىمية االخالص لمعالمة التجارية وابعاد االخالص 

 لمعالمة التجارية.

 -:التجارية لمعالمة اًل: مفيوـ اإلخالصأأو 

حد المفاىيـ المعاصرة والحديثة المرتبطة بنظرية العالمة التجارية َأالص لمعالمة يمثؿ االخ      

ساسي لقوة وتناسؽ العالمة ومستوى كمؤشر أ ( (Grace,2018التجارية, وقد طور ىذا المفيوـ

رة تَّممشاعر الزبوف تجاه العالمة التجارية ورغبتو المس ِإلىيشير المفيوـ  ِإذ تَّمسؾ الزبوف بيا

 وسموكي معرفي ىذا المفيوـ كإطار صياغة تَّـ وعمى أساس ذلؾ, العالمة,مع ىذه بالتعامؿ 

ويقع  التزاـ عالي تجاه العالمة يحمؿ الزبوف عندما الزبائف يفعمو ما وىو يعبر عف البعاد, متعدد

 .((Grace et al.,2020:1 حبيافي 
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وحتى  ,والئو ليا بؿكما يعكس ىذا المفيوـ نوايا الزبوف تجاه عالمة محدده ومستوى      

-Joshi and Garg,2022:808).مف نفس العالمة  ٌأخرىخدمات  َأواستعداده لشراء منتجات 

ىذا المفيوـ في طور النشأة الفكرية وىو  اف (and Naushad,2021:15) Faridiويؤكد  (809

 .بحاجة ماسة لمبحث والتقصي ومعرفة الكثير مف خبايا ىذه البنية المعرفية الجديدة

والبيجة بالعالمة, كما  االخالص لمعالمة التجارية مف قبؿ الزبوف يحمؿ في طياتو الصدؽ ِإف    

خالقية مف قبؿ المنظمة, اف االخالص ينتج عنو ممارسات َألذلؾ ف ؛ة والثقة بيااناالم ؿ عمىتَّميش

 الكيةاستي تنتيج سياسات افيفرض عمى العالمات التجارية التي تعنى بأخالص زبائنيا ليا 

المادية  وتدعـ البيئػػة ,الزبائف مػع جيػدة والغش بتبني عالقػات ,الغمػوض لتجنػب شفافو

حقػػائؽ وخصائص الخدمة كما ىي  إظيار افؿ قدر االمكَأو وتح ,في تقديـ الخدمةواالجتَّماعيػػة 

يشوه سمعة  افاي سموؾ استيالكي مشبوه يمكف  َأواعي تَّموبشكؿ شفاؼ بعيدًا عف الجدؿ االج

 (.ٕٕٔٓ:ٛٗ)عبدالكريـ,العالمة 

 ودعميا لمعالقة ,التجارية العالمة د عمى مالءمةتَّمإخالص العالمة يع افخر, فانب آمف ج     

اد تَّمتحقيؽ رضاه واشباع حاجاتو مف خالؿ حؿ مشاكمو بسرعة واالع عمى وقدرتيا مع الزبوف

التعاطؼ مع الزبوف واالستجابو لو في ظؿ بيئة عمى مقدمي خدمات ماىريف لدييـ قدرات عمى 

, ومعالجة ايجابية بيف مقدـ الخدمة والزبوف, ونشر خدمة ادارة الخطأ وأسترجاع الخدمات المعيبة

 Hess et ثناء تقديـ الخدمة وتقديـ كؿ ما يحقؽ مصمحة الزبوفاالخطاء التي تحدث َأ

al.,2011:16).)  

 مفيوـ حديث نسبياً  التجارية لمعالمة اإلخالص اف (Joshi and Garg,2022:891) ويؤكد     

مف  الزبوف لعالمة معينة وفاء"و انويعرفو ب العالقات التسويقية ونظرية العالمة, مجاؿ في
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واالستعداد لمتضحية وعدـ  مثؿ التسامح مختمفة سموكيات خالؿ مف يتجمى العالمات والذي

 راريتيا". تَّمواس العالقة استقرار عمى يحافظ بما يز لصالح العالمةالتحوؿ لمبدائؿ والتح

 -:االخالص لمعالمة التجارية أأىميةيًا: انث

 في الساسية العناصر أخذ يجب التجارية, والعالمة الزبوف بيف قوية عالقات إقامة أجؿ مف     

 اقترح .Grace et al المعنى, ىذاطالقًا مف انو  ,العالقات وحصرية واستقرار ةانمت مثؿ االعتبار,

 إخالص -التجارية والعالمة الزبوف بيف العالقة في التحقيؽ مجاؿ في الجديدة لمبنية تعريفاً 

 مف خاللياتَّمي ببيئة اإلخالص يسمح ِإذ .((Quezado et al.,2022:5التجارية  العالمة

 االستيالؾ فائدة َأو الزمني التفاعؿ خالؿ مف المتحققة تمؾ زَأو تتج بقيمة العالقة فوائد تخصيص

 مف يتضح مستثمرة لعالقة التجارية العالمة مالءمة وان عمى اإلخالص تعريؼ تَّـالموسعة وي

 الموثوقية, ِإلى الخير يشير حيث بذلؾ, القياـ عمى قدرتيا خالؿ مف وليس الزبوف, إرضاء دافعيا

 بالكفاءة المتعمقة تمؾ ِإلى باإلضافة ة,الراسخ بالدوافع يتعمؽ فيما المستنبطة والمعتقدات

  (.(Hess et al.,2011:16 الزبائف عالقات فييا تزدىر اف يمكف بيئة شاءنال والموثوقية,

 التجارية العالمات تبديؿ في رغبة أي عف يعرب الزبوف المخمص لمعالمة التجارية ال افكما     

 .(Fournier&Yao,1997:548)مالءمة  أكثر َأو أفضؿ بدائؿ عمى لمحصوؿ البيئة مراقبة َأو

 بأداء يتعمؽ فيما يةاَلول توقعاتو تكوف عندما الزبوف اخالص تحصؿ عمى افويمكف لممنظمة 

 نتجت والتي لمزبوف, الذىنية الحالة ىو اإلخالص افو  ,"االستيالؾ بعد" لمفيومو يةَأو مس المنظمة

 إجراءات استخداـ خالؿ مف بالمنظمة جزئياً  العممية ىذه تتأثر اف ويمكف التقييـ, عممية بعد

 لمزيج الربعة المتغيرات حوؿ تنجذب التي اإلجراءات وىي الزبوف, اخالص لكسب محددة

 التوجو تستيدؼ التي المنظمة لمقاييس تجميع وان عمى الزبوف إخالص تعريؼ تَّـ ِإذ. التسويؽ
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 الحصوؿ بيدؼ المنظمة, عروض تجاه والمستقبمييف الحالييف لمزبائف السموكية لمنوايا اإليجابي

( الزبوف اخالص واكتساب اإلخالص) افالمفيوم يختمؼ ِإذ وتطويرىا, الزبوف عالقة استقرار عمى

 اف حيف في ,(بالمنظمة نفسو يربط الزبوف) الطمب بصاحب خاص الزبوف إخالص كبيرًا, اختالفاً 

 .(Luigi&Mihai,2011:105) (المنظمة أي) بالمورد خاص الزبوف اخالص اكتساب

 مف والعديد العالقة مدة طوؿ مع مصداقية االخالص لمعالمة التجارية تزداد افكما      

 تحافظ اف المنظمات عمى يجب ِإذ(. التجارية العالمة صورة سمعة زيادة) والتفاعالت المعامالت

 المتزايدة الزبائف احتياجات وتمبية وتوقع ره,تَّمالمس الجيود خالؿ بذؿ مف نشطاً  الشعور ىذا عمى

 واتاحة الشراء إعادة) الزبوف إخالص مضاعفة, ميزة تحقيؽ يمكنيا النيج ىذا خالؿ ومف الجديدة,

 .(Gianni&Franceschini,2003:334)تعزيزىا / التجارية  العالمة , وبناء(الحوار

 -:ثالثًا: ابعاد االخالص لمعالمة التجارية

 درجة افف لذلؾ ونتيجة النظر, وجيات عمى دتَّمويع نسبي يعتبر اإلخالص موضوع     

 أساس وعمى. الجميور َأو الصناعة منظور مف رؤيتو يمكف ونسبي شخصي عامؿ ىي اإلخالص

 اإلخالص درجة عمى افبانالج يتفؽ قد اإلخالص, درجة بانج كؿ عميو يؤسس وما النظر وجية

 ذىافأ عمى اإلخالص وفكرة درجة لفرض يةانإمك ىناؾ اف حتى الناجح, مظيرىا حوؿ افيختمف َأو

 (Grace et al.,2018:582-583)ىناؾ توجو لػػ  افكما  .((Marazi,2019:34الزبائف 

 عدـ اَلوؿ يتضمف ِإذ ظير معرفي,تَّمظير سموكي و تَّميقدـ  لمعالمة اإلخالص افيوضح فيو 

عمى  المعرفيظير تَّمؿ التَّمفيما يش ,اإِليجابية والتصورات المتحيزة المعرفي بالبدائؿ والترابط التقيد

حيث تقوـ المظاىر  .(&Naushad,2021:13) Faridiلمتضحية واالستعداد التسامح/التِكيُّؼ

 عمى ثالث مرتكزات وىي كاالتي: (Naushad,2021:16)  Faridi&المعرفية بحسب
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 والتي تأخذ التجارية العالمة شريؾ الفردية لمزبوف مع المشاعر درجة ِإلى يشير" المعرفي: الترابط 

 ".التجارية لمعالمة الشخصية الممكية

 شريؾ لدى القوة نقاط عمى الفرد بيا يركز التي الدرجة وانيعرؼ عمى "بالبدائؿ:  التقيد عدـ 

 ".منافسيو ضعؼ ونقاط التجارية العالمة

 يجابية التصورات المتحيزة  عف إيجابية تصورات فييا الفرد لدى يكوف التي الدرجة ِإلى يشير": اإل 

 ".الواقع( تعكس ال َأوتعكس ) قد والتي , التجارية العالمة شريؾ

اآلتييف مف قبؿ:  المظيريف تحديد تَّـ التجارية, لمعالمة اإلخالص بسموكيات يتعمؽ وفيما     

Grace et al.,2020:3)). 

 الممتـز الزبوف اف ِإلى" التِكيُّؼ" يشير التجارية, العالمة/الزبوف منظور : مفالتسامح/التك يُّؼ 

 أي) المالية الخسارة التجارية مف العالمة المستوى يحمي دوف الداء قاتَأو  في التجارية, بالعالمة

 بينما يشير .اآلخريف الزبائف نظر في الموقؼ فتيؿ نزع ويساعد في( الممتزميف الزبائف خسارة

 المدمرة التفاعؿ ماطانو  تقاـناال عف التخمي ِإلى الميؿ" ِإلى رة,تَّمالمس العالقات في التسامح,

 ".وبناءة إيجابية بطريقة المخطأ تجاه التصرؼ مف بدالً  ,اُلخرى

 رارتَّمتضحيات الس لتقديـ الفرد استعداد درجة ِإلى يشير االستعداد لمتضحية :لمتضحية االستعداد 

  .التجارية العالمة شريؾ مع عالقتو

وبنػػػػػاًء عمػػػػػى تمػػػػػؾ المظػػػػػاىر يتفػػػػػؽ العديػػػػػد مػػػػػف البػػػػػاحثيف حػػػػػوؿ ابعػػػػػاد االخػػػػػالص التػػػػػي تقػػػػػوـ      

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير بالعالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة, والتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحية مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

.(Grace&King.,2018:580),(Grace,2020:4),(Hess et al.,2011:16) 
 ويمكف توضيح ىذه االبعاد عمى النحو اآلتي:
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 -:التجاريةالتبشير بالعالمة  -4

  -:مفيوـ التبشير بالعالمة التجارية  -أ

 بدأت الدراسات تركز عمى دور الزبائف كمبشريف وقوة داعمة لممبيعات التسعينيات, ائؿَأو  منذ     

 كممة الفـ المنطوقة مف خالؿ كدت تمؾ الدراسات عمى دور الزبائفوقد َأ الجر, غير مدفوعة

ونادت تمؾ الدراسات بضرورة  ساسي لمتبشير بعالمة معينة,لمزبائف كمظير أ الجماعي والبحث

 و (Apple مثؿ منظمات ِإلى الفضؿ وُينسب فيـ الدور التبشيري لمزبائف عمى مختمؼ االصعدة,

Amazon و Krispy Kreme و Harley-Davidson و (The Grateful Dead شاءان في 

تعارة دينية ليذه الظاىرة في مجاؿ االعماؿ بالزبائف كمفيوـ تسويقي يقوـ عمى اس التبشير وتعزيز

Collins et al.,2015:176-177)). 

 كممة وترتبط ,"السارة الخبار جمب" وتعني كممات ثالث مف مشتقة" التبشير" كممة اف     

 عقيدة لنشر المكثؼ التبشير فعؿ ِإلى كممة التبشير تشير حيث , بالمسيحية وثيقاً  ارتباطاً  التبشير

. الديني الوعظ خالؿ مف المسيحية افأحض ِإلى اَلفراد مف المزيد جمب في المبشر يأمؿ. المسيح

 الشركات تقنيات لوصؼ" التبشير" استخداـ تَّـ التسويؽ, نظرية في الدينية, االستعارة ىذا وبسبب

آخريف  لشخاص الجيدة التجارية العالمة رسالة نشر عمى الحالييف الزبائف تشجع التي

(Ezekiel,2021:76-77). النفس عمـ مف يأتي التجارية بالعالمة التبشير اف كما يمكف القوؿ 

  .(Riorini&Widayati,2016:37)التجارية  لمعالمة العاطفية جاذبيةوال

 المعمومات ينقؿ "كزبوف التجارية يعرؼ, بالعالمة المبشر مصطمح افوكما يمكف القوؿ      

 مف كثير في فيو. معينة بحرية ودوف تقييد" تجارية عالمة حوؿ اإِليجابية والمشاعر والفكار

 يقوـ ذلؾ, ِإلى باإلضافة ,االستيالؾ لدى االخريف سموؾ عمى التأثير في قوية رغبة يبدي افالحي
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. معينة تجارية عالمة استخداـ ِإلى طواعية اآلخريف الزبائف بتحويؿ التجارية بالعالمة المبشروف

 التجارية العالمة تأييد في شديدة رغبة باعتباره التجارية بالعالمة المبشر ؼ مصطمحُيعر  كما

قناع  .(Doss &Carstens,2014: 13)بشرائيا اآلخريف وا 

 السموؾ يشمؿ كما الشفيي اإليجابي, االتصاؿ سموؾ التجارية بالعالمة التبشير زاو ويتج     

 توظيؼ لةاو ومح لآلخريف, وفعاؿ مكثؼ بشكؿ التجارية بالعالمة المرتبطة التجارب لنشر العمني

 اُلخرى شراء العالمات التجارية َأو استيالؾ عف وثنييـ التجارية العالمات الستخداـ اآلخريف

Nyadzayo et al.,2020:6)). 

 ولكنيـ مف الزبائف, نسبياً  أصغر لمجموعة مركزاً  اماً تَّماى أيضاً  المعاصرة المنظمات وتولي     

 عالماتيـ يتبنوف وىـ الذيف التجارية العالمة مبشري كبير, تسمى ىذه المجموعة تأثير ذات

 لآلخريف بشكؿ نشط, التجارية بالعالمة المرتبطة تجاربيـ وينشروف مكثؼ, بشكؿ التجارية

 التجارية العالمات استيالؾ عف وثنييـ التجارية, العالمة لتجربة اآلخريف توظيؼ يحاولوفو 

 ذلؾ افك افو  , التقرب عالقات التجارية بالعالمة المبشروف ُيظير اف الممكف . حيث مفالمنافسة

 . نفسيا المنتج فئة ضمف مختمفة تجارية لعالمات

 يشػػعروف تجاريػػة عالمػػة تجػػاه التجاريػػة لمعالمػػة ومؤيػػدة فاعمػػة سػػموكيات الزبػػائف ُيظيػػر قػػد ي,َأ     

 العالمػػػػة تجػػػػاه التجاريػػػػة لمعالمػػػػة مناىضػػػػة قويػػػػة وسػػػػموكيات بيػػػػا مرتبطػػػػوفَأو  منيػػػػا قريبػػػػوف يـانبػػػػ

عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  االبتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد َأو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكره ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعروف التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

(Becerra&Badrinarayanan,2013:373). تجاريػػة, عالمػة عػف راضػياً  الزبػوف يكػوف وعنػدما 

 التجاريػػػػة العالمػػػػة عػػػف اآلخػػػػريف يخبػػػػر مباشػػػرة, غيػػػػر َأو مباشػػػػرة بطريقػػػة وعػػػػي, ال َأو بػػػػوعي وانػػػف

 .(De matos&Rossi, 2008:581)شفييًا  وينقميا وينشرىا
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 رغـ. والمؤيد ليـ لمزبائف, والرسوؿ الشفيي, لمكالـ مرادفاً  التجارية بالعالمة التبشير يمثؿ     

 التجارية لمعالمة ومتحمس اختياري كوعظ أعمؽ داللة لو التجارية بالعالمة التبشير افف ذلؾ,

 بالعالمة التبشير جوىر ثؿتَّمي ِإذ التجارية, لمعالمة مخمصيف مستخدميف ِإلى الزبائف لتحويؿ

 بمرور االستيالؾ نمط عمى ستؤثر والتي بحماس والشعور اإِليجابية الفكار نقؿ في التجارية

 خارج خارجي تسويقي كتواصؿ التجارية بالعالمة التبشير َأو الشفيي بالكالـ التبشير افالوقت, و 

 اعيةتَّماج شبكة ِإلى ويتحدثوف وينقموف يشاركوف الشخاص جعؿ نحو موجو المنظمة رقابة عف

الشخاص  مف المزيد ِإلى التحدث َأو بالشراء إقناعيـ أجؿ مف التجارية العالمات حوؿ

(Igwe&Nwamou,2017:25) . 

 التجارية بقوة العالمات الزبائف يتبنى وان عمى التجارية بالعالمة التبشير الباحثوف عّرؼ     

 الدعـ عف فضالً  اآلخريف, مع استباقي بشكؿ التجارية العالمة عمى القائمة التجارب ويتبادلوف

 وتوصيؿ التجارية, العالمة منتجات شراء أي التجارية, بالعالمة المتعمؽ السموؾ لتصور القوي

 التجارية العالمات حوؿ سمبية فعؿ ردود وعرض التجارية, العالمة حوؿ اإِليجابية اإلحاالت

 .(Hsu,2019:5-6)المنافسة 

 الزبائف سموؾ وانب التجارية بالعالمة التبشير ((Nyadzayo et al.,2020:2كما يعرؼ      

 العالمة نفس مع خراطنباال حثيـ َأو اآلخريف إلقناع بقوة لةَأو والمح اإِليجابية اآلراء بنشر ثؿتَّمالم

 التجارية".

 إقناع خالؿ مف لشركة الترويج" وانب التبشير ((Harrigan et al.,2021:347كما يصؼ      

 متقدـ "شكؿ وانب التجارية بالعالمة التبشير (Riorini&Widayati,2016:37).ويرى  "اآلخريف

 خدمة َأو بمنتجات بقوة يؤمف الذي الزبوف بتطوير المنظمة تقوـ حيث الشفيي التسويؽ أشكاؿ مف
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فقد  (Matzler et al.,2007:27) اما .استخداميا" َأو بشرائيا اآلخريف إقناع يحاولوفو  معينة

 لةَأو ومح اإِليجابية اآلراء لنشر والتزاماً  نشاطاً  أكثر طريقة" وانب التجارية بالعالمة التبشير عرؼ

 بالعالمة المبشر (Doss,2014:444)ووصؼ  ".التجارية العالمة نفس مع خراطنباال اآلخريف إقناع

 عمى التأثير ؿَأو يح بينما بنشاط التجارية لمعالمة" الطيبة الكممة ينشر" الذي الزبوف وانب التجارية

 اففقد اكد  ((Becerra& Badrinarayanan,2013:372ما , َألآلخريف االستيالكي السموؾ

 بما التجارية لمعالمة الفعاؿ والصوتي السموكي يقوـ عمى الدعـ التجارية بالعالمة سموؾ التبشير

قناع التجارية, لمعالمة اإِليجابية اإلحاالت ونشر التجارية, العالمة شراء مثؿ اإلجراءات ذلؾ في  وا 

 .المنافسة التجارية بالعالمات االستخفاؼ خالؿ مف محورية تجارية بعالمة اآلخريف

سموب ترويجي تطوعي يقوـ بو إنو َأالتبشير بالعالمة التجارية عمى  يرى الباحث إفمما تقدـ      

معيا واقناع االخريف  اإِليجابيةبعض الزبائف المخمصيف لمعالمة التجارية مف خالؿ نشر تجاربيـ 

 بيا دوف غيرىا مف العالمات.

 -أأىمية التبشير بالعالمة التجارية: -ب

 حيث مف والتأييد, التبني سموكيات مف مزيج يمثؿ الذي التجارية, بالعالمة التبشير تفعيؿ تَّـي     

حاالت العالمة التجارية الشراء, نوايا داعمة وىي) سموكيات ثالث حاالت ,اإِليجابية وا   العالمة وا 

 التجارية بالعالمة المتعمقة الثالثة السموكيات تكوف ىذه اف المتوقع المعارضة( ومف التجارية

 ,اإلحاالت مف النوعيف كال مىع الشراء نوايا تؤثر اف ؿتَّمالمح مف حيث البعض ببعضيا مرتبطة

 التجارية العالمات إحاالت عمى اإِليجابية التجارية العالمة إحالة نوايا تؤثر اف المرجح ومف

 مثؿ التجارية العالمة في يستثمروف الذيف الزبائف مف اإلحالة نوايا تنبع ما غالباً  المعارضة,

 يشعر عندما وان الباحثوف يقترح وبالمثؿ, القريب المستقبؿ في التجارية العالمة شراء نوايا امتالؾ
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 العالمة تجاه إيجابي بشكؿ لمتصرؼ لضغوط يتعرضوف يـانف , التجارية العالمة تجاه بقوة الزبائف

 االستيالؾ بتجربة المرتبط التوتر لتخفيؼ الطرؽ أحد ىو وتوفير اإلحاالت التجارية ,
(Becerra&Badrinarayanan,2013:375). تنافسية ميزة التجارية العالمة تكوف اف يمكف 

 لمزبوف يكوف وعندما التجارية, بالعالمة التبشير/  معيا عاطفية عالقة لمزبوف افك اِإذ لممنظمة

 لشراء الزبوف نية ِإلى ذلؾ سيؤدي التجارية, لمعالمة مبشر/  تجارية عالمة مع عاطفية عالقة

 سيكوف بنشاط, المنتج الزبائف ىذا يستخدـ وحيف المستقبؿ, في( التجارية العالمة شراء نية) المنتج

 بشكؿ التجارية العالمة ِإلى مباشر غير بشكؿ ةشار وال التجارية, العالمة مع عاطفية عالقة لدييـ

 يكوف اآلخريف, وعندما لمزبائف بصرياً  َأو شفيياً  ,(التجارية لمعالمة اإِليجابية اإلحاالت) إيجابي

 التجارية لمعالمة كمؤيديف فسيـان عف سيعبروف يـانف تجارية, عالمة مع عاطفية عالقة لمزبائف

 التجارية العالمة إحاالت/  المنافسة التجارية العالمة حوؿ سيئة نظر وجية نشر ِإلى ويميموف

 .(Riorini&Widayati,2016:34)المعارضة 

 فقط يشتري ال لمزبوف الذي خاص سموكي نمط الساس في ىو التجارية بالعالمة والتبشير     

 أصحاب مف افاثن ىناؾ وبالتالي مف نفس العالمة, اآلخروف يشتري افب أيضاً  يوصي بؿ

 عالقة لو لمزبوف التبشيري السموؾ افالتجارية.  و العالمة الظاىرة الزبوف ىذه المصالح في

 الشخصية نموذجل الخمس الفردية بالخصائص التبشير ربط الباحثيف ؿَأو وقد ح بشخصيتو,

 خالؿ مف شخص أي شخصية دراسة الخمسة الكبار(, يمكف أنموذجعوامؿ ) خمسة مف المكوف

 .(Ezekiel,2021:77)والعصابية  والوفاؽ, بساط,نواال والضمير, فتاح,ناال:عوامؿ خمسة قياس

 تكوف اف المتوقع مف التي الشخصية السمات مف سمتيف عمى التركيز تَّـي حيث سوؼ     

فتاح نحيث يرتبط اال .فتاحنواال بساطناال: التجارية ىما بالعالمة بالتبشير إيجابي بشكؿ مرتبطة
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 الشياء حوؿ والفضوؿ التنوع, وتفضيؿ الجمالية, والتجربة اإلبداعية, والمشاعر النشط, بالخياؿ

 والعواطؼ الفكار عف لمترفيو استعداداً  أكثر المنفتحوف اَلفراد حيث يكوف .والبراعة المختمفة,

 فتاحناال مف عاؿٍ  مستوى لدييـ الذيف الزبائف يبحث اف ؿتَّمالمح مف. المنغمقيف اَلفراد مف الجديدة

 مرتبطاً  فتاحناال يكوف اف ؿتَّمالمح وبالتالي, مف ,جديدة ومنتجات تجارية وعالمات تجارب عف

  .(Aydın,2016:3-4)بالعالمة التبشير عمى إيجابي بشكؿ فتاحناال ويؤثر بالتبشير

 في. والطموح والصعود والطاقة اإِليجابية والعاطفة اءنتَّمواال بالمغامرة بساطناال يزتَّمبينما ي      

 اف وِجدَ  لقد ,العاطفية بالحاالت الشخصية السمات ربط ِإلى الدراسات مف عدد ييدؼ النفس, عمـ

 ويفضموف اإليجابي لمتأثير ميالوف ىـ بساطناال في عالية درجات عمى حصموا الذيف اَلفراد

 وفي ,اإِليجابية بالعواطؼ إيجابياً  ارتباطاً  يرتبط بساطناال اف وِجدَ  الشخاص, كما بيف التفاعؿ

 افو  االستيالؾ, مواقؼ في اإِليجابية بالعواطؼ بساطناال الدراسات بعض ربطت التسويؽ, سياؽ

 مدى عمى قوي تأثير لمشخصية افكـ  الممتعة, التسوؽ بقيـ إيجابياً  ارتباطاً  يرتبط بساطناال

 .(Matzler et al.,2007:26)الشخص  عاطفية

 -:التجارية بالعالمة التبشير في المؤثرة العوامؿ -ج

 عبر زر نقرة طريؽ عف ينتشر افوكذلؾ يمكف  الشفيي, الكالـ طريؽ عف التبشير ينتشر     

 تساعد والتي ودورية, قوية ظاىرة وىي الطنيف, باسـ ُيعرؼ وىذا .ترنتنواال اإللكتروني البريد

 عرفتو الذي الصديؽ مثؿ ميف, فالمبشر ىوتَّمالمح الزبائف إيقاؼ َأو جدد زبائف شاءان عمى

والسيئة, وقد وضح كؿ  الجيدة قاتو الَ  خالؿ الدعـ في عالقتو بيا تساعد والذي المنظمة لسنوات

 :بالزبائف كما يمي المبشريف صفات  (McConnell & Huba,2003:2)مف 
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 خدمتؾ َأو/ و بمنتجؾ ويؤمنوف يشتروف. 

 والزمالء افوالجير  لألصدقاء بشغؼ بؾ ويوصوف مخمصوف يـان. 

 لآلخريف كيدايا منتجاتؾ يشتروف. 

 مدح َأو فييا مرغوب غير ؿافعأ ردود يقدموف يـان. 

 تنخفض عندما عممونؾيَ  ولكنيـ الجودة في العيوب َأواالخطاء في الخدمة  يـ يسامحوف عفان 

 .الجودة

 بحرية فضائمؾ يمدحوف بالزبائف المبشروف يشتروف فقط, يـ الان. 

  فسيـان مف أكبر بشيء متصموف يـانب يشعروف يـان. 

 ومعمومات وأفكار مشاعر التجارية ينقؿ العالمة مبشر افعمى  (Aydın,2016:2)ويؤكد      

 تجارية عالمة حوؿ اآلخريف لمزبائف االستيالكي السموؾ عمى لمتأثير تجارية عالمة حوؿ إيجابية

 اف التجارية, بالعالمة التبشير باسـ التجارية بالعالمة المبشريف مف السموكيات ىذه تسمى ,معينة

حيث توجد  التجارية. لمعالمة المحبوبة بانالجو  يبرز َأويظير  عمؿ ىو التجارية بالعالمة التبشير

ىناؾ مجموعة مف الخصائص لمتبشير بالعالمة التجارية والتي لخصيا 

(Igwe&Nwamou,2017:25) :باالتي- 

   التجارية بالعالمة التبشير مقابؿ الدفع تَّـي ال. 

  لمتصديؽ. وقابؿ بو موثوؽ اتصاؿ يعتبر التبشير بالعالمة التجارية 

  لإلقناع قوية أداة وان عمى التبشير بالعالمة التجارية ِإلى ُينظر. 

 لوجو وجياً  المحدد الجماعي التواصؿ التبشير بالعالمة التجارية عمى ينطوي.  
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 -:جؿ العالمةأالتضحية مف  -2

 -:مفيوـ التضحية مف اجؿ العالمة - أ

 واسعة مجموعة مف أيضاً  استكشافيا تَّـ ولكف ديني, سياؽ في مرة ؿو لَ  التضحية دراسة تتَّم    

 نتيجة واالقتصاد النفس وعمـ اعتَّماالج وعمـ ثروبولوجياناال مثؿ التخصصية النظر وجيات مف

الشروط,  مف ومجموعة بحث أنموذجو  معيف يتحدد في سياؽ تعريؼ الصعب تقديـ مف لذلؾ,

 تربط التي لمجيود التعقيد مف عنصراً  التعريؼ حوؿ اإلجماع في الواضح النقص ىذا ويضيؼ

  .(Matear,2014:17)التسويؽ  بظواىر التضحية

 أحدىما, افرئيسي افاستخدام وليا الحالية, الدبيات في وضوحاً  أقؿ "التضحية" مفيوـ اف ِإذ    

 في الجماعية الطقوس مف غيرىا َأو بالدـ التضحية مثؿ والدينية, ثروبولوجيةناال الدراسات في

 كاستراتيجية االستخداـ اآلخر اما الحداثة قبؿ ما َأو التاريخية الشعوب لبعض الدينية الممارسة

 ىو كما الحالي, الصبر عف العمؿ طريؽ عف المستقبمية المكافآت زيادة بموجبيا تَّـي اقتصادية

أرباح أكبر  تحقيؽ أجؿ مفاَلفراد؛  , َأوبالمنتجات تضحية الشركات في الحاؿ

(Bahr&Bahr,2001:1234).  مف  الزبائف اكتسبياالتي  المدركةالحصوؿ عمى الفوائد  افو

 ىذه مف استخداـ الزبائفالتي يتحمميا  المدركةالخدمات وتقديميا ىي التضحية  َأوالمنتجات 

 النطاؽ واسعة اختالفات أيضاً  ىناؾ .(Zahid &Ahmed,2017:47) الخدمات َأوالمنتجات 

 بشروط التضحية تصوير تَّـي ما غالباً  التسويؽ, ففي. وقياسيا لمتضحية الباحثيف تعريؼ كيفية في

 ياان عمى التضحية (Zeithamel et al.,1988:14 ) ويعّرؼ ,التكمفة عمى وقائمة بحتة يةنعقال

 (Matear,2014:16)بينما يرى  خدمة, َأو منتج مقابؿ الحصوؿ عمى الفرد يتحمميا التي التكاليؼ
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 السمع بيف التوقعات في الزبوف يدركيا التي الفجوات منظور إليو مف ينظر تعريؼ التضحية اف

   .والمخصصة كبيرة بكميات المنتجة االستيالكية

 َأو الشريؾ أجؿ مف لمفرد المباشرة الشخصية المصمحة عف التخمي ياانب وتعرؼ التضحية 

 تتضمف) نشطة َأو( المرغوبة السموكيات مصادرة تتضمف) سمبية التضحية تكوف العالقة, وقد

 , التضحية كما ُتعّرؼ .(Impett et al.,2005:328)كمييما  َأو( فييا مرغوب غير سموكيات

 Van Lange)العالقة  َأو الشريؾ رفاىية لتعزيز المباشرة الذاتية المصمحة عف المرء تنازؿ ياانب

et al.,1997:1331). 

 اَلفراد استعداد مدى( مقياس") فيو  (Tucker,2020:56)لمتضحية كما يرى االستعداد اما    

 تخموا مما قيمة أكبر يعتبرونو عرض عمى الحصوؿ أجؿ مف والراحة؛ والوقت الماؿ عف لمتخمي

 بالوقت والتضحية , المالية) المجاالت ىذه مف كؿ مجاؿ فحص تَّـحيث   ." عميو الحصوؿ عف

. المالية تة, التضحيةَأو متف بدرجات العوامؿ ىذه مف عامميف مف مزيج مع َأو فردي بشكؿ( والراحة

 واالستعداد الزبائف رضا بيف قوية ىناؾ روابط افب (Homburg et al.,2005:22-23) وقد اكد

 رضا, أكثر الزبوف افك كمما أي معكوسًا, s منحنى تتبع االثنيف بيف العالقة اف ُيظير مما لمدفع,

 التخصيص" سياؽ في ((Bardakci&Whitelock,2003:468 لمدفع. ووجد استعداده زاد

 تحديد في الوقت الستثمار استعداد عمى يـانالزبائف ىـ مف يبدأ عممية التصميـ ف اف ".الشامؿ

 أجؿ مف ؛والماؿ بالوقت الزبائف سيضحي باختصار,. الطمب حسب المصنوعة لمسمع التفضيالت

 االستعداد" عبارة استخداـ تَّـ حيث أيضًا, معاً  والراحة بالوقت فحص التضحية تَّـمخصصة, ي سمع

 الميؿ" وان عمى لمتضحية االستعداد ُيعرؼ السياؽ, ىذا في العمؿ عالقات فحص في "لمتضحية

 (Tucker,2020: 57)"العالقة َأو الشريؾ رفاىية لتعزيز المباشرة الشخصية المصمحة عف التخمي ِإلى
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و سموؾ لمحفاظ عمى العالقة اناالستعداد لمتضحية عمى  (Loureiro,2011:1)كما عرؼ    

 و يرتبط بالرضا عف العالقة وااللتزاـ بيا.انف لذاالممتزميف  اَلفرادوالذي يستخدمو 

 بمستويات الدوافع المرتبطة تمؾ حتى مجموعة مف الدوافع, خالؿ مف التضحية تعزيز ويمكف     

 موقؼ في فسيـان يضعوا اف المنخفض االلتزاـ ذوو اَلفراد ؿَأو يح فقد ,االلتزاـ مف منخفضة

 عندما يفعموف قد مما أكثر الصغيرة التكمفة ذات المور مف بالمزيد التضحية خالؿ مف إيجابي

 عمى المنخفض االلتزاـ ذوي اَلفراد تحفيز ويمكف االلتزاـ, خالؿ مف أكثر مؤمنة العالقة تكوف

 التضحية استخداـ أيضاً  ويمكف القصير, المد  عمى بالمثؿ المعاممة لتعزيز كوسيمة التضحية

 مف لمتخفيؼ َأو عتَّملممج مؤيدة بطريقة بالتصرؼ المرتبطة اإِليجابية المشاعر لتحقيؽ كوسيمة

 كما .(Powell&Vugt,2003:405)ية ناناال السموكية بالخيارات المتعمقة السمبية المشاعر

 بو التضحية َأو عنو التخمي تَّـي ما ىو السعر اف الزبوف, نظر وجية مف" ,Zeithamel يالحظ

 باحثو وضعيا التي المفاىيـ مع يتوافؽ تضحية وان عمى السعر تحديد تَّـي ِإذمنتج,  عمى لمحصوؿ

  .(Matear,2014:22) "اآلخروف التسعير

 في بالرغبة الدوافع ىذه تتعمؽ اي عندما الكامنة, الدوافع عمى دتَّمتع التضحية نتائج افكذلؾ      

 والتأثير والرضا السعادة مشاعر اَلفراد يختبر قد ,(دافع المقاربة) آخر شخص احتياجات تمبية

 الضارة عكاساتناال تجنب ِإلى تيدؼ التي الدوافع تؤدي عندما يحدث ما عكس عمى اإليجابي؛

 سمبية أية نتائج َأو بالعالقة اـتَّماالى الشريؾ اففقد َأو الرفض َأو الصراع ِإلى( التجنب دافع)

 مقابؿ المقاربة) التضحية دوافع مف حيث توجد ىناؾ مجموعتيف والتوتر, القمؽ مثؿ ,ٌأخرى

 الرغبة افف لذلؾ, .(Loureiro,2012:63)العالئقية  بالمتغيرات مرتبط وكالىما ,(التجنب
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 اَلفراد افف , ذلؾ ِإلى باإلضافة. العالقة في أكبر والتزاـ برضا ترتبط التضحية في المتزايدة

 .(Loureiro,2011:3) الممتزميف غير اَلفراد مف لمتضحية استعداداً  أكثر ىـ الممتزميف

 فمف مكمفة, َأو فييا مرغوب غير شطةان عمى ؿتَّمتش قد التضحية ممارسات اف ِإلى بالنظر     

 الذي السموؾ أي) السموؾ ِإلى تشير فالتضحية ,والتكاليؼ التضحية مفيومي بيف ييزتَّمال الميـ

 َأو السمبية لألحداث النفسية التجربة ِإلى التكمفة تشير بينما ,(المباشرة الذاتية المصمحة عف يميؿ

 سبيؿ عمى) الىداؼ مف متنوعة مجموعة مف مستوحاة التضحية افكما . فييا المرغوب غير

لىو ( بالمثؿ المعاممة الشريؾ؛ رفاىية الطويؿ؛ المدى عمى الشخصية الرفاىية المثاؿ,  ما حد اِ 

 Van Lange et)االختيار نتيجة عادةً  تحدث ال التكاليؼ اف حيف في إرادية, تكوف

al.,1997:1331). 

 -:التضحية مف اجؿ العالمة أأىمية - ب
 عمى الحصوؿ في والوقت لمطاقة البشري عمى التحوؿ لمتضحية الساسي البعد يشمؿ      

الحياة, كما  قيد عمى البقاء مف أبعد ىو ما ِإلى لموصوؿ أساس وتوفير لتأميف ى,َأو والم المؤونو

 التحوؿ ظمةنال دافعاً  تشكؿ والتي بدورىا العامة, الشخصية التجارة في أيضاً  تدخؿ التضحية افو 

 الشكاؿ مف شكؿ وىو ,كأفراد بالتطور فقط لألفراد تسمح ال التضحية اف ِإذالرسمية,  االقتصادية

 تنشئ أيضاً  الحداثة ولكف في ميمو قيمة ذات أصبحت ياان القوؿ يمكف التي اعيةتَّماالج الذاتية

 تقدـ التضحية افمحددة, كما  اعيةتَّماج أشكاؿ في منيجية تصبح اف يمكف اعيةتَّماج عالقات

  .(Shilling& Mellor,2013:328-329)لمتنمية  كبيرة فرصاً  عاتتَّموالمج لألفراد

 حيث مف ٌأخرى أشياء لشراء التضحية لمزبائف و يمكفان ِإلىالتضحية استنادًا  َأىميةتأتي      

ذاالستحو  وتكمفة الشراء, سعر حيث مف المالية التكمفة تكوف يأ ,المالية وغير المالية التكمفة  ,اِ 
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 ضعؼ َأو بالفشؿ ةانالصي واإلصالحات, ومخاطر الطمبات, والتعامؿ مع والتركيب, والنقؿ,

 وتكمفة الوقت تكمفة حيث مف المالية غير التكاليؼ تكوف اف يمكف نفسو, الوقت وفي. الداء

بناًء . شرائو إعادة َأو المنتج شراء افبش القرار ِإذباتخ المر يتعمؽ عندما النفسية والتكمفة البحث

 مثؿ المالية غير بالتكاليؼ أيضاً  ولكف المالية بالتكاليؼ فقط ال يضحوف الزبائف افعمى ذلؾ ف

 قبؿ المختمفة التجارية العالمة اسـ حوؿ معمومات عمى العثور مسبقاً  في والطاقة والجيد الوقت

 تجارية بعالمة المرتبطيف الزبائف اف ِإذ .(Rahim et al.,2016:248)شرائو  قرار ِإذاتخ

 التجارية, عالمتيـ عالقة عمى لمحفاظ بفاعمية التجارية العالمة في الخاصة مواردىـ يستثمروف

والوقت  المالية الموارد مثؿ بيـ الخاصة الموارد فاؽنال استعداد يـ عمىانو 

(Cheong,2013:269). تكوف عمى صورة تكاليؼ  افالتضحية يمكف  افوفي ضوء ما تقدـ ف

بشكؿ عاـ عمى  التحوؿتعريؼ تكاليؼ  تَّـتبديؿ عالمتو الحالية و  َأونع الزبوف مف تغيير تَّمتحوؿ 

 تقاؿ مف مزودنمف خالؿ اال يتحممونيا قد يـانالعقوبات التي يشعر الزبائف  َأويا التضحيات ان

)الوقت والطاقة( ,  ماليةوتكاليؼ غير  ماليةنفقات  التحوؿتتضمف تكاليؼ ر, و آخ ِإلى خدمو

المشتري اد تَّماع التحوؿتعكس تكاليؼ  افخسائر الرباح الناتجة عف الوالء, يمكف  ِإلىباإلضافة 

)et  Tsai عمى البائع ورغبة المشتري في الحفاظ عمى عالقة مع المورد لتحقيؽ ىدؼ االستيالؾ

al.,2010:733).  

 فئات عدة منيا عف كمؼ التحوؿ, ولكؿ أكثرتفصيؿ  )et al.,2003:112) Burnhamوقدـ    

العالئقية(. وحدد  التحوؿالماليو, كمؼ  اإلجرائية, كمؼ التحوؿ فرعية وحددىا بػػػ )كمؼ التحوؿ

337)-et al.,2007:336 Jones( انخاصت تهك مع تقريبا   تتوافق انتي نكهف انتحول أبعاد ثالثت 

 التحوؿ كمؼ. ٌأخرىواع فرعية انواع الثالثة تتضمف نوىذه اال .et al.,2003 Burnham بـ

. معيا والتكيؼ جديدة عالمة تجارية عمى العثور في والمتاعب والجيد الوقت تتضمف اإلجرائي
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عالمة  مع الصداقة َأو الشخصية لمعالقة مةتَّمالمح بالخسارة وتتعمؽ العالئقية التحوؿ اما كمؼ

 لمفوائد مةتَّمالمح الخسارة عمى تنطوي المالية, التحوؿ كمؼ َأففي حيف . الزبوف تحوؿ اِإذ تجارية

 تحوؿ اِإذ العالمة التجارية مف عمييا الحصوؿ تَّـي التي االمتيازات َأو الخاصة الصفقات مثؿ

 .ٌأخرىالزبوف لعالمة 

 فالمديري مف تتطمب التحوؿ لكمؼ الفاعمو اإلدارة اف ِإلى (ٖٗٗ-ٖٖٗ: ٕٛٔٓ)كاظـ,ويشير      

 كمؼ تحديد الصعب مف وان المالحظ فمف ويدركيا, الزبوف يتحمميا التي التكاليؼ كؿ وتحميؿ فيـ

 آخر مزود ِإلى والتحوؿ معيف مزود مع عالقة ياءَأو ان ترؾ بتكاليؼ يتعمؽ ما كؿ ونال التحوؿ

 وجود مع ليذه التكاليؼ الزبوف إدراؾ اف ِإلى ةشار ال مف بد وال التحوؿ, كمؼ سياؽ في تدخؿ

 السموكية النوايا يحسف و ,الزبوف مع العالقة عمى الحفاظ في يساعد المنظمة مف مسبؽ تخطيط

 ,الزبوف لدى التحوؿ حواجز يعزز التكاليؼ ىذه وجود َأف أي إيجابية, مواقؼ ويولد ,المنظمة تجاه

 المنظمة. مع بعالقتو أكثر سكاتَّمم ويجعمو
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 الخامسلمبحث ا

العالقة بيف متغيرات الدراسة

 توطئة

تحتاج أي دراسة أف تقدـ نوعيف مف الدلة إلثبات صحة فرضياتيا المقترحة, اإلثبات الوؿ       

 المبحث الحالي ليتناوؿخصص اإلثبات النظري أما اإلثبات الثاني فيو اإلثبات اإلحصائي. و  ىو

 .ت الدارسة الثالثةاعممية اإلثبات النظري حوؿ العالقة بيف متغير 

 -:الزبوف لمعالمة واالخالص لمعالمة اثؿمت: العالقة بيف الً أأو 

العالمة في توجيو وعي الزبائف لتكامؿ العالمة التجارية لممنظمة مف  -اثؿ الزبوف متيساىـ      

مما يشجع  ؛يـ التي تحكـ وتؤثر في عاطفة الزبوفوالقَّ  ,خالؿ التركيز عمى الخصائص الشخصية

ا يؤثر عمى دافعية الزبوف لإلخالص تجاه ىذه الخدمة المقدمة, م َأوتجربة السمعة  ِإلىالزبوف 

القريب والبعيد  المد عالية إلشباع حاجاتو ورغباتو عمى تمؾ مف قدرة تَّمالعالمة لما 

(Stokburger-Sauer et al.,2012:406) ِإلىبناء ىوية الزبوف ونقميا بشكؿ ايجابي  اف, كما 

فسيـ مف خالؿ تعزيز موثوقية اناعي بيف المنظمة والزبائف تَّمالزبائف االخريف يخمؽ مناخ اج

الزبائف بالعالمة التجارية لممنظمة, ما يشجع المنظمة عمى التواصؿ مع الزبائف والتعرؼ عمى 

مع العالمة  تماثؿكممة الفـ المنطوقة تجاه العالمة التجارية, وىذا بدوره يشجع الزبوف عمى ال

تحقيؽ نتائج ايجابية مف خالؿ كسب اخالص الزبوف لعالمة  لىإِ التجارية والتي بدورىا تؤدي 

 .(Shin et al.,2020:3)المنظمة التجارية 

فمف الضروري التركيز عمى  لعالمة واالخالص لمعالمةا -الزبوف تماثؿولفيـ العالقة بيف      

والمشاعر, ثؿ استجابة شخصية داخمية لمزبائف )االحساس, تَّمتجربة العالمة التجارية كونيا 



91 
 

 

 الفصؿ الثاني
 

 الجانب النظري لمدراسة

واالدراؾ, واالستجابات السموكية( جميع ىذه السموكيات ُتصير المحفزات الداخمية لدى الزبوف تجاه 

مف تصميـ العالمة التجارية وىويتيا وتعبئتيا واتصاالتيا وبيئتيا,  العالمة التجارية والتي تعد جزءاً 

لمعالمة التجارية تثير  يجابيةاإلِ التجربة  افمما يصير اخالص الزبوف لمعالمة التجارية, كوف 

اخالص الزبوف مف خالؿ اثارة رضا الزبوف ووالءه تجاه العالمة التجارية لممنظمة 

(Huang,2017:915). 

 -:العالمة وحب العالمة التجارية -اثؿ الزبوفمت: العالقة بيف ياً انث

اثؿ الزبوف لمعالمة التجارية يؤثر بشكؿ مباشر في حب العالمة التجارية مف خالؿ مت اف     

اـ الزبوف بالعالمة تَّمتحسيف اى ِإلىالتأثير عمى والء الزبوف لمعالمة التجارية, وىذا بدوره يؤدي 

وف الزب تماثؿ افالتجارية مف خالؿ تطوير العالقة مع المنظمة وبناء مشاعر ايجابية تجاىيا, كما 

لمعالمة يشجع الزبوف عمى فيـ الخدمات المضافة التي تقدميا المنظمة عمى الخصائص الممموسة 

اـ بالتواصؿ مع الزبوف وفيـ حاجاتو ورغباتو تجاه تَّملمسمع والخدمات المقدمة مف خالؿ االى

 (Casidy et al.,2018:72) ف لحب العالمة التجاريةالخدمة المقدمة وتوجيو ادراؾ الزبو  َأوالسمعة 

(So et al.,2017:640) Alnawas&Altarifi,2016:11)). 

ثراًء الدارة العالقات  أكثرالزبوف مع العالمة التجارية يقدـ فيما  تماثؿ افب اخر فانمف ج     

اعية تَّمالتجارية مف خالؿ تحفيز قياـ الزبوف بتقييـ مالئـ لمعالمة التجارية بواسطة بناء عالقة اج

يصرح عف مقدار حبو لمعالمة التجارية ومدى تطابقو مع حاجتو  افمع المنظمة بشكؿ يمكنو 

ورغباتو, ما يؤثر ىذا االمر عمى حب الزبوف لمعالمة مف خالؿ تشجيع الزبوف لفيـ اعمؽ لدور 

يدؿ عمى  تماثؿىذا ال افو مع ىذه العالمة دوف غيرىا وتطوير عالقة قوة بيا, ال سيما تماثم

 .(Rather,2018:487)ارتباط نفسي وشعوري تجاه السموكيات المستقبمية لمزبائف 
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اعية بيف تَّميز بيف الطر المرجعية )المجموعات( مف خالؿ المقارنة االجتَّمدراؾ الإِ  َأفكما       

يشكؿ دافع ذاتي  وىذ تقدير عاٍؿ لمذات, ِإلىالدافع الساس  يمثؿ,  اُلخرىالطر المتوقعة 

لدى الزبوف تجاه العالمة التجارية مما يحقؽ درجة عالية مف االرتباط العاطفي  تماثؿوؿ اللحص

 .(Malik&Guptha,2013:7)لدى الزبائف تجاه حب العالمة التجارية لممنظمة 

العالمة وحب العالمة التجارية فمف الضروري التركيز عمى  -الزبوف تماثؿولفيـ العالقة بيف      

تمؾ المؤىالت تَّمعالمة تجارية معينة  افكونيا تركز عمى مدى اعتقاد الزبوف ب كسب ثقة الزبوف

د عمى قدرة العالمة التجارية عمى اداء تَّمرغبة الزبوف تع افالضرورية الشباع رغباتو, ومف ثـ ف

عف كونيا المحرؾ الرئيس لكسب والء الزبوف  واثارة مشاعر الحب  وظيفتيا بشكؿ صحيح, فضالً 

 .(Joshi&Garg,2020:3)المة التجارية تجاه الع

 -:: العالقة بيف حب العالمة التجارية واالخالص لمعالمةثالثاً 

 يا تساعدىـ عمىانتتيح العالمة التجارية لممنتجيف االتصاؿ المباشر بالزبائف, وبالتالي ف     

الزبائف. فالعالمة مة لدى الوسطاء مف خالؿ ترسيخ صورة ذىنية جيدة لدى َأو التقميؿ مف قوة المس

ية التواصؿ معيـ بشكؿ انتكوف المنظمة معروفة لدى الزبائف مما يتيح ليا إمك افالتجارية تسمح ب

ىذا االمر يشجع الزبائف  اففيساىـ في كسب والئيـ ليا, وىو ما يجعميا محط بحثيـ وبالتالي 

 .(Michael& Rasberry:2010:22)عمى االخالص لمعالمة التجارية لممنظمة 

لذلؾ تقدـ المنظمات منتجات  واؽ وتفضيالت الزبائف في السوؽ, واستجابةً ِإذتنوع  افكما    

اعية. تَّمما أيضًا ذات أبعاد جمالية, عاطفية واجانمتنوعة ليست فقط ذات خصائص ممموسة و 

ظيار تفردىـ في  والعالمات التجارية في ىذه الحاالت تسمح لمزبائف بالتعبير عف اختالفاتيـ وا 

 ,وىذا يساىـ في تشجيع المنظمة عمى تقديـ منتجات ذات جمالية شخصياتيـ عبر خياراتيـ

وىذا بدوره يسيـ  ,وتصميـ يجذب الزبائف مما يحبب الزبائف بمنتجات المنظمة وعالمتيا التجارية
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اد عمى العالمة التجارية في تحقيؽ رضاه واشباع تَّمفي اخالص الزبوف لمعالمة مف خالؿ االع

 .(Hess et al.,2011:16)اتو رغب

فمف الضروري التركيز عمى  حب العالمة التجارية واالخالص لمعالمةولفيـ العالقة بيف     

مقدار استفادة الزبائف مف العالمة التجارية مف خالؿ التعبير عمى مفيوميـ الذاتي في اظيار 

 ِإلىبما يؤدي  ؛وتجربة رابط عاطفياسؾ بخصائص العالمة تَّموال ,الوالء تجاه العالمة التجارية

 ,اخالص الزبوف لمعالمة مف خالؿ تشجيع الزبائف االخريف عمى تجربة سمع وخدمات المنظمة

 ; Rauschnabel&Ahuvia, 2014:372)اعية وعاطفية مع العالمة التجارية تَّموبناء روابط اج

Wallace et al.,2017:367). 

 



33 
 

 

 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة



97 
 

 

 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 تمييػػد

خصص ىذا الفصؿ مف الدراسة االستعراض ومناقشة الجوانب التطبيقية لمدراسة مف خالؿ      

وخصص المبحث الثاني  تقويـ مقاييس الدراسة واختبارىاثالث مباحث تنأوؿ المبحث الوؿ 

اختبار وتحميؿ , في حيف تنأوؿ المبحث الثالث وصؼ وتشخيص مقاييس الدراسة وتحميؿ نتائجيال

 ( مخطط انسياب الفصؿ الثالث.ٗ, ويوضح الشكؿ )الدراسةفرضيات 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكؿ )
 المخطط الييكمي لمفصؿ الثالث

 

 

  

 

 

 الثالثالفصل 

   للدراسةالجانب التطبٌقً 

 المبحث األول

 الدراسة مقاييس تقويـ

 واختبارىا

 الثالثالفصل 
اخزجبس ٔرحهٛم فشضٛبد 

 انذساعخ

 

 المبحث الثانً
ٕطف ٔرشخٛض يمبٚٛظ ن

 انذساعخ ٔرحهٛم َزبئدٓب
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 األوؿالمبحث 

 تقويـ مقاييس الدراسة واختبارىا

 -:توطئة

القياس وتطوير  َأداةيتضمف المبحث الحالي التأكد مف تحديد االختبارات البنائية الخاصة ب    

ت التجارية مابعض العالمحتواىا لضماف انسجاميا وتطابقيا مع بيئة التطبيؽ عمى مستوى 

, ويتـ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ اجراء االختبارات مثؿ ) اختبار التوزيع الذكيةالخاصة باليواتؼ 

الطبيعي, واختبار التحميؿ العاممي التوكيدي, واختبار الثبات )كرونباخ الفا( واختبار االتساؽ 

 الداخمي وكما يمي:  

 ارجاىزية أأداة القياس لالختب مف تحقؽالاًل: أو 

الذي يجب عمى الباحث  الوؿف عممية التحقؽ مف محتوى االستبانة ) البيانات( يعد االجراء ا    

القياـ بو بيدؼ االحاطة بمدى دقة البيانات وتحققيا بشكميا المطموب في االستبانات التي تـ 

كشؼ ا تستتوزيعيا وانيا نفسيا تـ تنزيميا في برامج التحميؿ المراد استخداميا, وبكممة اخرى اني

 مف المدرج أقؿ أو أو بيانات شاذة )التي تعني قيـ أعمىاخطاء  أونقصاف  خمو البيانات مف أي

عطاء تصور وافي عف المتغيرات المدروسة ويتضمف ىذا االجراء المعتمد بالدراسة( وقدرتيا عمى إِ 

 -:عدة خطوات كاالتي

 :التحقؽ مف وجود بيانات مفقودة .ٔ

فضاًل عف اف بعض البرامج ال تعمؿ يعد فقداف البيانات مشكمة تؤثر عمى اغمب النتائج      

وفي حالة وجود فقداف  ,ويجب عمى الباحث التأكد منيا ,كانت البيانات مكتممة اال اذإِ 

لطبيعة  ضافة قيمو وفقاً أو إحذؼ البيانات الغير مكتممة  َأمالمبيانات فيجب عمى الباحث 
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انيا ال تالئـ طبيعة  أونسياف تثبيت االجابة  َأماعاـ, وقد يكوف سبب الفقداف االجابات بشكؿ 

 ولمقياـ بذلؾ سيتـ اعتماد برنامج  (Salgado,2016:143)القياس المستخدـ 

(SpssV.25)  عممية التحقؽ مف وجود بيانات مفقودة مف عدمو ويمكف تحقيؽ ذلؾ بعدة في

جود بيانات مفقودة ف خالؿ احدى مخرجاتو معرفة و الذي يمكف مالتكرارات طرؽ منيا اسموب 

وعمود لمبيانات العينة  َأفرادالخاصة باالستبانة وعدد ( الفقرات ٙجدوؿ )ال يبي فو  ,ـ الَأ

وكما  ,تبيف عدـ وجود اية بيانات قد فقدت بالتنزيؿ ومف خالؿ العممية َأعالهالمفقودة, 

 :موضح في الجدوؿ التالي

 (6جدوؿ )
 البيانات المفقودةفحص 

البيانات  العينة الفقرات ت
 المفقودة

 ت
 

البيانات  العينة الفقرات
 المفقودة

البيانات  العينة الفقرات ت
 المفقودة

1 ID1 296 0 17 PA7 296 0 33 MI2 296 0 
2 ID2 296 0 18 PA8 296 0 34 MI3 296 0 
3 ID3 296 0 19 AF1 296 0 35 MI4 296 0 
4 ID4 296 0 20 AF2 296 0 36 MI5 296 0 
5 ID5 296 0 21 AF3 296 0 37 MI6 296 0 
6 ID6 296 0 22 AF4 296 0 38 MI7 296 0 
7 ID7 296 0 23 AF5 296 0 39 MI8 296 0 
8 ID8 296 0 24 AF6 296 0 40 MI9 296 0 
9 ID9 296 0 25 CO1 296 0 41 SA1 296 0 
10 ID10 296 0 26 CO2 296 0 42 SA2 296 0 
11 PA1 296 0 27 CO3 296 0 43 SA3 296 0 
12 PA2 296 0 28 CO4 296 0 44 SA4 296 0 
13 PA3 296 0 29 CO5 296 0 45 SA5 296 0 
14 PA4 296 0 30 CO6 296 0 46 SA6 296 0 
15 PA5 296 0 31 CO7 296 0   
16 PA6 296 0 32 MI1 296 0  

 Spss. V.25الباحث باعتماد مخرجات برنامج  إعداد مف المصدر:
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 -:البيانات التطرؼ والشذوذ فيتدقيؽ  .2

تختص الفقرة الحالية بعممية التحقؽ مف طريقة ادخاؿ البيانات ىؿ كانت صحيحة بشكؿ     
ذة أي اف تاـ اـ كاف ىناؾ خمؿ بحيث اُدخمت جزء مف القيـ بشكؿ خاطئ بحيث كانت شا

بالعكس تقؿ قيميا عف ذلؾ  أولممدرج المستخدـ في االستبانة  الحد العمىقيمتيا أعمى مف 
ف حدوث ىكذا حالة يعني اف النتائج ستتأثر بتمؾ القيـ , وأالحد االدنى لممدرج المستخدـ

الشاذة مما ينعكس عمى مصداقيتيا وامكانية االعتماد عمييا في قراءة بيئة التطبيؽ بشكؿ 
التأكد مف اف البيانات قد ُادخمت بشكؿ سميـ ومعالجتيا في  صحيح مما يحتـ عمى الباحث

وىو واحد  (Boxplot) حالة وجودىا وإلتماـ االجراء الخاصة بالتحقؽ سُيعتمد عمى اسموب
ف بعد اجراء االختبار عدـ وجود اية قيـ فييا ذ يتبي  ف اساليب عدة تحقؽ الغرض َأعاله, إِ م

( )تـ ادراج التحميؿ ٘وكما يظيرىا الشكؿ )المعتمد  شذوذ عف الحدود المسموحة حسب المدرج
 وتعد ىذه النتيجة داعمة لقبوؿ النتائج.  , لفقرة واحدة بيدؼ االختصار واالشارة العممية(

 
 (٘شكؿ )

   (Boxplot)تحميؿ شذوذ البيانات بطريقة 
 (Spss v.25)المصدر: مخرجات برنامج 
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 -:استكشاؼ اعتدالية البيانات .3

يعرؼ التوزيع الطبيعي بانو توزيع متماثؿ افتراضي يستخدـ إلجراء المقارنات بيف الدرجات      

التخاذ أنواع أخرى مف القرارات اإلحصائية , وشكؿ ىذا  أوالبيانات الخاصة بمتغيرات معينة  أو

بيانات ال أو"منحنى الجرس" وىذا الشكؿ يعني أف غالبية الدرجات  بػالتوزيع غالًبا ما ُيشار إليو 

 تقع بالقرب مف مركز التوزيع , وعندما تنحرؼ الدرجات عف المركز , ينخفض تواترىا واعتداليا

(Musselwhite&Wesolowski,2018:12)   وبذلؾ يعد اختبار التوزيع الطبيعي مف

االختبارات الميمة التي تتيح لمباحث استخداـ االساليب المعممية في االختبار والتحميؿ في حاؿ 

اذا كانت اعتداليتيا منخفضة فانو مف الضروري اعتماد  َأماكانت البيانات ذات اعتدالية عالية , 

 . (Kim & Park,2019:332) االساليب الالمعممية في االختبار والتحميؿ

كونو مف ( Kolmogorov-Smirnov test)الباحث اختبار  ولتحقيؽ ىذا الغرض اعتمد    

الكبير حجـ الاكثر االساليب شيرة ودقة لمتحقؽ مف اعتدالية البيانات وكيفية توزيعيا وتالئمو مع 

 وعمى النحو االتي :  , (spss v.25)في الدراسة الحالية وباستخداـ برنامج  ةمعينة المعتمدل

 -:العالمة -تماثؿ الزبوف لمتغير اعتدالية البياناتاختبار  .أ

, اذ نالحظ مف العالمة-تماثؿ الزبوفاختبار التوزيع الطبيعي الخاصة بمتغير لقد جرى     

( في حيف بمغ مستوى المعنوية إلحصائية 0.106( اف احصائية االختبار قد بمغت )ٚالجدوؿ  )

 ِإلىمعنوية اي انو داؿ معنويًا, وىذا يشير  وىي Kolmogorov-Smirnova (0.004)اختبار 

الطبيعي وعميو سيتـ معالجة المتغير باالعتماد عمى الصيغة   التوزيع اف المتغير ال يتبع

(Random Numbers)  وباعتماد اسموب(Rv.normal)  وبعد اعادة التحميؿ تبيف اف فقرات

تجاه  دعماً يعطي بأف عالمة بأجمعيا تخضع لمتوزيع الطبيعي وىذا يسمح ال -متغير تماثؿ الزبوف
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منحنى  يبي ف( ٙوالشكؿ ) اعتماد الساليب المعممية في عمميات تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات

 التوزيع الطبيعي

 (7جدوؿ )
 العالمة-تماثؿ الزبوفلمتغير  Kolmogorov-Smirnova اختبار  

 Spss. V.25الباحث وفقا لمخرجات برنامج  مف إعدادالمصدر: 
 

 
 

 (Spss v.25)المصدر: مخرجات برنامج 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

 
 العالمة-تماثؿ الزبوف

 قبؿ التعديؿ
 العالمة-تماثؿ الزبوف

 بعد التعديؿ
N 296 296 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 3.6 3.4 

Std. 

Deviation 
0.634 1.22 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0.10 0.050 

Positive 0.09 0.037 

Negative -0.10- -0.050- 

Test Statistic 0.10 0.050 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.004c 0.200 

a. Test distribution is Normal.  

 العالمة-( منحنى التوزيع الطبيعي لمتغير تماثؿ الزبوف6شكؿ )
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 -:حب العالمة لمتغير اعتدالية البياناتاختبار  .ب

( ٛ, اذ نالحظ مف الجدوؿ ) حب العالمةاختبار التوزيع الطبيعي الخاصة بمتغير لقد جرى     

في حيف بمغ مستوى المعنوية إلحصائية اختبار  (0.080)ف احصائية االختبار قد بمغت إِ 

Kolmogorov-Smirnova (0.087 )( 5%)المعنوية المفترض البالغ مف مستوى  أعمى ووى

متوزيع ل تخضع , وىذا يدؿ عمى اف جميع فقرات متغير حب العالمةاي انو غير داؿ معنوياً 

( ٚ, ويوضح الشكؿ )الطبيعي وىذا يسمح باستخداـ االحصاءات المعممية في التحميؿ واالختبار

 .حب العالمةمنحنى التوزيع الطبيعي لبيانات متغير 

   (8) جدوؿ

 لمتغير حب العالمة Kolmogorov-Smirnova اختبار 

 

 

 

 

 

 

 

 Spss. V.25المصدر: مف إعداد الباحث وفقًا لمخرجات برنامج 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 حب العالمة

 قبل التعدٌل

N 296 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 3.4 

Std. Deviation 0.66 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0.080 

Positive 0.035 

Negative -0.080- 

Test Statistic 0.080 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.087 

a. Test distribution is Normal. 
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 (Spss v.25)المصدر: مخرجات برنامج        

 -:االخالص لمعالمة لمتغيراعتدالية البيانات اختبار  .ج

, ِإذ نالحظ مف الجدوؿ  معالمةاختبار التوزيع الطبيعي الخاصة بمتغير االخالص للقد جرى     

في حيف بمغ مستوى المعنوية إلحصائية اختبار  (0.074)( اف احصائية االختبار قد بمغت ٜ)

Kolmogorov-Smirnova (0.186) ( 5%)المعنوية المفترض البالغ ى مف مستو  أعمى ووى

متوزيع ل تخضع معالمةاالخالص ل, وىذا يدؿ عمى اف جميع فقرات متغير اي انو غير داؿ معنوياً 

( ٛ, ويوضح الشكؿ )الطبيعي وىذا يسمح باستخداـ االحصاءات المعممية في التحميؿ واالختبار

 .معالمةمنحنى التوزيع الطبيعي لبيانات متغير االخالص ل

 

 

 

 

 ( منحنى التوزيع الطبيعي لمتغير حب العالمة7شكؿ )
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 ( 9جدوؿ ) 
 لمتغير االخالص لمعالمة Kolmogorov-Smirnova اختبار 

 

 Spss. V.25الباحث وفقا لمخرجات برنامج  مف إعدادالمصدر: 
 

 
 

 (Spss v.25)المصدر: مخرجات برنامج 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 االخالص لمعالمة
 قبؿ التعديؿ

N 296 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 3.09 

Std. Deviation 0.71 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0.07 

Positive 0.05 

Negative -0.074- 

Test Statistic 0.074 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.18 

a. Test distribution is Normal. 

 ( منحنى التوزيع الطبيعي لمتغير االخالص لمعالمة8شكؿ )
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 -:أأداة القياسوصؼ  -د

في عينة الدراسة استخدـ مدرج ليكرت الخماسي لمتحقؽ مف  فرادجابات الَ لتحديد مستوى إِ      

 مستوى متغيرات الدراسة كظواىر متوافرة في بيئة التطبيؽ وكما يمي  

 ( مدرج ليكرت الخماسيٓٔجدوؿ )

 أوافؽ بشدة أوافؽ محايد أوافؽال  أوافؽ بشدةال 

1 2 3 4 5 

العالمة و)المتغير الوسيط( حب -تماثؿ الزبوف)المتغير المستقؿ(  اتمتغير ثالث  الدراسة ذ تتضمفإِ     

يوضح المتغيرات وابعادىا ورموزىا في ( ٔٔوالجدوؿ )االخالص لمعالمة )المتغير المعتمد( العالمة, و

 التحميؿ االحصائي وعدد الفقرات التي تقيس كؿ بعد.

 (44جدوؿ )
 ياات الدراسة الرئيسة وابعادىا الفرعية وتوصيفترميز متغير 

 ID 10 احادي البعد

 PA 8 الشغؼ بالعالمة

 AF 6 العالمة أُلفة

 CO 7 االلتزاـ بالعالمة

 MI 9 التبشير بالعالمة

 SA 6 العالمة أجؿالتضحية مف 

 الباحث اعتمادًا عمى االستبانة. إعداد مف المصدر :
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 -:القياس داةألأ ار صدؽ وثبات :اختبثانياً 

 قياسالظاىري والمحتوى الدة الصدؽ الاختبار  -4

مػػػا يؤكػػػد قياسػػػيا , وىػػػو  داةغالًبػػػا مػػػا يػػػتـ تعريػػػؼ الصػػػدؽ عمػػػى أنػػػو المػػػدى الػػػذي تقػػػيس بػػػو الَ     

البحػػث )االسػػتبياف( قيػػاس المفػػاىيـ عينػػة  َأداةالدرجػػة التػػي تكػػوف بيػػا النتػػائج صػػادقة بحيػػث تتطمػػب 

ويعػد الصػدؽ الظػػاىري مؤشػرا أساسػػيا وميمػا لصػدؽ المقيػػاس , وىػو يشػػير  ,دراسػة بشػكؿ صػػحيحال

الدرجة التي يبدو فييا االختبار يقيس بيا ما اسس لقياسو , وىػو إجابػة شػاممة كتقيػيـ سػريع لمػا  ِإلى

والتػي تعتمػد  ,قة صػالحية المقيػاس والبنػاء المقصػوديقيسو االختبار , وىو الطريقة البسط لتحديد د

لمػاـ الخبيػػر المقػيـ لمموضػػوع ومػدى تخمينػو لشػػكؿ المقيػاس ومػػدى تمثيمػو لممتغيػػر  كمًيػا عمػى خبػػرة وا 

 (Mohajan,2017:16) المبحوث

ذ يساعد ىذا النوع مف إِ دوات الميمة في كثير مف المجاالت , صدؽ المحتوى فيو مف الَ  َأما    

عطاء الثقة لمقراء والباحثيف حوؿ الَ  الصدؽ  دواتفي ضماف صحة وصالحية المقياس وا 

المستخدمة في المنيجية البحثية , ويمكف اف يحدد صدؽ المحتوى الصالحية المتعمقة بما 

يتضمنو المقياس , والصالحية الجوىرية , وصالحية المالءمة , والصالحية التمثيمية , 

  أخذ العينات المناسب لمجاؿ محتوى االبعاد في االستبياف صحة أووالصالحية المنطقية 

(Yaghmale,2003:25).  

الدراسة بمقاييسيا الجاىزة عمى  َأداةعرض  ِإلىلغراض الدراسة الحالية توجو الباحث و      

بيدؼ التيقف مف صدؽ االستبانة بشكؿ عاـ  مجموعة مف المختصيف في مجاؿ )ادارة االعماؿ( 

بياف لجزء مف المحتوى كؿ فقرة مستوى الوضوح لما تستيدؼ وتحديد  اىامحتو  وصدؽظاىريا 

حذفيا اذا لـ  أوعف امكانية تعديؿ الفقرات التي تحتاج لذلؾ  فضالً  ,الخاص بالبعد المراد دراستو

. وفي ضوء المقترحات السديدة التي قدميا تصحيح محتواىا اذا لـ يكف معبرا أوتكف مالئمة 
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ت الالزمة مف تعديالاجراء الالباحث التعديالت الالزمة , و  ىالخبراء في ىذا االطار اجر السادة 

 ماً جاانسواضحة واكثر لتكوف تعديؿ محتواىا ف يالمحكماقترح الفقرات التي  صياغة لبعض 

ت التجارية الخاصة مالبعض العالبطبيعتيا الميدانية ولتنسجـ مع طبيعة العمؿ واالنشطة 

% فما فوؽ واجراء 80وقد تـ قبوؿ الفقرات التي اتفؽ عمييا المحكميف بنسبة  .كيةالذباليواتؼ 

 التعديالت عمى بقية الفقرات دوف ىذا المستوى.

 -:الصدؽ البنائي -2

البنػػػائي لالسػػػتبانة وىيكميتيػػػا باعتمػػػاد صػػػدؽ الالباحػػػث اعتمػػػد عمػػػى عمميػػػة التأكػػػد مػػػف اختيػػػار      

لنمذجػػػػة مػػػػدخؿ ا اسػػػػاليبو الػػػػذي يعػػػػد مػػػػفمتغيػػػػرات االسػػػػتبانة س التوكيػػػػدي لمقػػػػاييالتحميػػػػؿ العػػػػاممي 

ف فوائػػدىا السػػماح لمباحػػػث ومػػػسػػتخدـ بشػػػكؿ متزايػػد فػػي أبحػػػاث العمػػوـ االجتماعيػػة , ت ذإِ  الييكميػػة,

عػػف تقديمػػو دليػػؿ يػػدعـ توجػػو  فضػػالً , مقػػاييس المعتمػػدةمصػػحة بنيػػة العوامػػؿ الداخميػػة ل مػػف بالتأكػػد

ف التحميػػػؿ العػػػاممي َأِإلػػػى  (Eaton&Willoughby,2018:1)واشػػػار  ,الباحػػػث لقبػػػوؿ فرضػػػية مػػػا

اف يعػػرؼ أيًضػػا باسػػـ ىيكػػؿ  والػػذي يمكػػف ,القيػػاس الخػػاص بمتغيػػر معػػيف أنمػػوذجالتوكيػػدي يحػػدد 

, فقػػػرات التقيػػػيـ( وارتباطيػػػا ببعػػػد تمثيػػػؿ العناصػػػر )عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ , وىػػػو وصػػػؼ لكيفيػػػةالعامػػػؿ

لمبيانػػات  أنمػػوذجؿ التأكيػػد عمػى الوصػػوؿ لفضػؿ و اتحػػ َأداةي ىػو معػيف , والتحميػػؿ العػاممي التوكيػػد

التحميػػػؿ العػػػاممي التوكيػػػدي , وبػػػذلؾ يجػػػب اسػػػتخداـ االرتباطػػػات بػػػيف اسػػػتجابات العينػػػة التػػػي تجمػػػع

ف حيػث العوامػؿ وعػدد فقػرات الختبار مػا إذا كانػت نمػاذج القيػاس كمػا ىػي مقترحػة فػي المصػادر مػ

 .  (Amos.V.23)السموب عمى البرنامج االحصائي واعتمد في تطبيؽ ىذا ا .القياس

 -مف االتي: البد مف التحقؽالذي تـ بناءه في البرنامج الييكمي  نموذجالولغرض تقييـ     

معيارية  انحداريوزاف أو والتي ىي عبارة عف (Parameter Estimates)  تقديرات  المعممة -أ
وىي القيـ الظاىرة عمى السيـ التي تربط بيف البعاد بالفقرات التي تقيسيا, حيث  (نسب التشبع)
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 (40%)تو نسبما قيميا زت أو تج اذا احصائيا تكوف مقبولة المعممة اف تقديرات

(Hinkin,1995:976). 
لقياس مدى مطابقة  والتي تستخدـ(Model Fit Indices)  نموذجؤشرات مطابقة المالتحقؽ مف  -ب

البيانات التأكد مف مدى انسجاـ الييكمي المتحقؽ مف خالؿ بيانات العينة لممعايير الموضوعة أي  أنموذجاال

ولغرض االطمئناف لقبوؿ  الفرضي لمقياس وفؽ معايير معينة , نموذجمع الُجمعت مف خالؿ االستبانة  التي

الذي يمثؿ النسبة الحرجة والذي يعكس مستوى  (.C.R)مؤشر الييكمي يتـ النظر في نموذجالقيـ التي في ال

تقبؿ  (1.96)دنى لمنسبة الحرجة البالغ الَ  ز الحدأو فالقيـ التي تتج ,معنوية القيـ ومدى مقبوليتيا احصائيا

تقبؿ عندما  (2.56)دنى لمنسبة الحرجة البالغ أوز الحد الَ القيـ التي تتج َأما (5%) عندما تكوف معنويتيا

المفترض مع البيانات التي يتـ  نموذجعف داللة الجودة الخاصة بمطابقة ال فضالً  (1%) تكوف معنويتيا

 الفرضي الييكمي نموذجال( يوضح المؤشرات التي سوؼ تعتمد في تقييـ مطابقة ٕٔ)والجدوؿ  اختبارىا 

-Hair et al.,2010: 116 ; Tomé) دراسة.لمتحميؿ العاممي التوكيدي عمى مستوى متغيرات ال

Fernández et al. , 2020 : 12; Holtzman&Sailesh,2011:13) 

 (42)جدوؿ 
 لنمذجة المعادلة الييكميةمؤشرات جودة المطابقة  

 َغجخ خٕدح انًطبثمخ انًؤششاد د

xانُغجخ ثٍٛ لٛى -1
2   

  df ٔدسخبد انحشٚخ

CMIN/DF < 5 

    Goodness of Fit Index (GFI)يؤشش حغٍ انًطبثمخ  -2

GFI > 0.90 

  Tucker-Lewis Index (TLI)يؤشش ربكش ٔنٕط  -3

TLI > 0.90 

  Comparative Fit Index (CFI)يؤشش انًطبثمخ انًمبسٌ  -4

CFI > 0.90 

 يؤشش خزس يزٕعط يشثغ انخطأ انزمشٚجٙ: -6

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 

RMSEA < 0.08 

Source : Afthanorhan, W. A. (2013) " A Comparison Of Partial Least 

Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) and Covariance Based 

Structural Equation Modeling (CB-SEM) for Confirmatory Factor 

Analysis" International Journal of Engineering Science and Innovative 

Technology (IJESIT) Vol 2, Iss 5 , P. 199. 
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أو ال فمف  نموذجالفرضي امكانية اعتماد ال نموذجتبيف مؤشرات الجودة الخاصة بمطابقة ال     

العالمة, حب العالمة, -تماثؿ الزبوف)خالليا يمكف التأكد مف بنية المتغيرات الخاصة بالدراسة 

ىؿ اف بنيتيا فعال تشكميا االبعاد التي تَّـ اعتمادىا في االستبانة وىؿ اف ( المةواالخالص لمع

 الفقرات التي تحتوييا ذات تشبعات أعمى مف القيمة المحددة لدنى تشبع مسموح بو احصائيا اي 

فاذا كانت قيـ التشبعات أعمى فيذا يعني قبوؿ الفقرة احصائيا َأما اذا كانت القيمة ادنى  (0.40)

 فاف عمى الباحث القياـ بإحدى الخطوات التالية: 

  تحسيف جودة المطابقة وفقا لما يقترحو برنامج (Amos V.23 )  مؤشرات التعديؿ

(Modification Indices)  
 والعمػػؿ عمػػى التأكػػد مػػف جػػودة المطابقػػة  (40%)لمفقػػرات التػػي يقػػؿ تشػػبعاتيا عػػف حػػذؼ ال

 تعديؿ.  أوبعد كؿ عممية حذؼ 

  العالمة-تماثؿ الزبوف التوكيدي لمقياس العامميالتحميؿ 

 فقػػرات )متغيػػر احػػادي البعػػد(,  10مػػف خػػالؿ  العالمػػة -تماثػػؿ الزبػػوفـ قيػػاس متغيػػر لقػػد تَّػػ    

مػػف المعيػػار المحػػدد  أقػػؿاف بعػػض التقػػديرات المعياريػػة )التشػػبعات(  (ٜ) اذ يتضػػح مػػف الشػػكؿ

عػػف  فضػالً  مقبولػة احصػػائياً  غيػػر وىػي (0.40)مػػف  أقػؿالف قيمتيػػا  (ID1,ID2,ID5)وىػي  

ووجػػػػود فرصػػػة لتحسػػػينيا احصػػػائيا مػػػف خػػػػالؿ  ,نمػػػوذجانخفػػػاض مؤشػػػرات جػػػودة المطابقػػػة لأل

 مؤشرات التعديؿ التي يقترحيا البرنامج.
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 العالمة قبؿ التعديؿ-ثؿ الزبوفاالصدؽ البنائي التوكيدي لمقياس تم )9( شكؿ 

 Amos V.23المصدر: مخرجات برنامج          

معيار المحدد ثـ ف الخطوة التي يجب القياـ بيا ىي حذؼ الفقرة التي يقؿ تشبعيا عف الإِ     

نسبة مف  مفقرات المتبقية أعمىلالمعيارية  اَلوزافقيـ ( اف ٜ) الشكؿ يبي فذ إِ اعادة التحميؿ, 

وؿ تشبع عمى معيار قب جميع الفقرات السبعة مقبولة احصائيا بناءً أف وىذا يؤكد  (0.40)

ف مف خالؿ مقارنة مؤشرات جودة المطابقة تبي  وبعد وضع عالقات التبايف المشترؾ  ,الفقرة

تماثؿ ) فقرات متغيرأف تبيف  (12)مع تمؾ الموجودة في الجدوؿ  (ٜ)الظاىرة في الشكؿ 

 &Costello) ا ىيكميا يتمتع بجودة مطابقة جيدةأنموذجتعكس  (العالمة-الزبوف

Osborne,2005). العالمة تعكس بنية -ولمتحقؽ مف اف الفقرات في متغير تماثؿ الزبوف

 توضح عند مقارنتيا  (ٜ)في الشكؿ  الظاىرة نموذجالمطابقة متغير احادي البعد فاف معايير 

 نموذجالممثمة لأللمعادلة الييكمية( باف الفقرات ا)مؤشرات جودة المطابقة نمذجة  (12)جدوؿ ب

ف مف ذلؾ كما يتبي   ,بنية متغير احادي البعد وليس متعدد االبعادالييكمي لممتغير يعكس 
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 القياس المتمثؿ ىنا بمقياس أنموذجالتطابؽ بيف البيانات التي ُجمعت مف خالؿ االستبانة مع 

 العالمة. -تماثؿ الزبوف

 
     
 
 
الييكمي والتي يتضح انيا  نموذج( معنوية القيـ الخاصة بالفقرات في الٖٔويعرض الجدوؿ ) 

  النسبة الحرجة(. - C.Rوقيمة )(P<0.001)  وفقا لمعنويتيا البالغة امقبولة إحصائي
 العالمة-متغير تماثؿ الزبوف أنموذج( قيـ 43جدوؿ )

 التقدير S.R.W االبعاد المسار الفقرات
الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 المعنوية

ID3 <--- 3.90 0.26 1.031 0.454 العالمة -تماثؿ الزبوف *** 
ID4 <--- 1.000 0.546 العالمة -تماثؿ الزبوف 

   
ID6 <--- 5.03 0.26 1.325 0.712 العالمة -تماثؿ الزبوف *** 
ID7 <---  4.93 0.23 1.158 0.647 العالمة -الزبوفتماثؿ *** 
ID8 <--- 5.07 0.26 1.366 0.660 العالمة -تماثؿ الزبوف *** 
ID9 <--- 5.65 0.26 1.476 0.851 العالمة -تماثؿ الزبوف *** 
ID10 <--- 5.40 0.23 1.269 0.735 العالمة -تماثؿ الزبوف *** 

 Amos V.23المصدر: مخرجات برنامج 

 

 العالمة بعد التعديؿ-توكيدي لمقياس تماثؿ الزبوفالصدؽ البنائي ال )42شكؿ )
 Amos V.23المصدر: مخرجات برنامج 
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 حب العالمة التوكيدي لمقياس تحميؿ العامميال 

العالمة, االلتزاـ  ُألفةابعاد ) الشغؼ بالعالمة,  ةثالثقياس متغير حب العالمة مف خالؿ ـ تَّ      
أف وىذا يؤكد  (0.40)نسبة مف  أعمىالمعيارية  اَلوزافقيـ ف إِ ( ٔٔالشكؿ ) يبي ف. اذ بالعالمة(

وبعد وضع  ,مقبولة احصائيا بناء عمى معيار قبوؿ تشبع الفقرةجميع فقرات االبعاد الثالثة 
 (ٔٔ) تبيف مف خالؿ مقارنة مؤشرات جودة المطابقة الظاىرة في الشكؿعالقات التبايف المشترؾ 

ا أنموذجتعكس  (حب العالمة) االبعاد الثالثة لمتغيرأف تبيف  (14) مع تمؾ الموجودة في الجدوؿ
ولمتحقؽ مف اف الفقرات في  .(Costello& Osborne,2005) جيدةىيكميا يتمتع بجودة مطبقة 

في  الظاىرة نموذجالمطابقة االبعاد فاف معايير  تعكس بنية متغير متعدد حب العالمةمتغير 
لمعادلة ا)مؤشرات جودة المطابقة نمذجة  (14)جدوؿ توضح عند مقارنتيا ب (ٔٔ) الشكؿ

 عداً وليس بُ  ,الييكمي لممتغير يعكس بنية متعدد االبعاد نموذجالممثمة لألالييكمية( باف الفقرات 
 أنموذجف مف ذلؾ التطابؽ بيف البيانات التي ُجمعت مف خالؿ االستبانة مع كما يتبي   ,واحداً 

 .حب العالمة القياس المتمثؿ ىنا بمقياس

 
 الصدؽ البنائي التوكيدي لمقياس حب العالمة( 44)شكؿ 

 Amos V.23المصدر: مخرجات برنامج    
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الييكمي والتي يتضح انيا  نموذجمعنوية القيـ الخاصة بالفقرات في ال (ٗٔ)ويعرض الجدوؿ  
 النسبة الحرجة(. - C.Rوقيمة ) (P<0.001) وفقا لمعنويتيا البالغة    امقبولة إحصائي

 جدوؿ (ٗٔ)
 متغير حب العالمة أنموذجتقديرات 

الخطأ  التقدير S.R.W االبعاد المسار الفقرات
 المعياري

 النسبة الحرجة
 

 المعنوية

PA1 <--- 5.99 0.16 0.97 0.66 الشغؼ بالعالمة *** 
PA2 <--- 5.70 0.12 0.72 0.49 الشغؼ بالعالمة *** 
PA3 <--- 1.00 0.64 الشغؼ بالعالمة    
PA4 <--- 5.76 0.140 0.80 0.54 الشغؼ بالعالمة *** 
PA5 <--- 6.87 0.15 1.04 0.78 الشغؼ بالعالمة *** 
PA6 <--- 6.92 0.13 0.93 0.78 الشغؼ بالعالمة *** 

PA7 <--- 6.71 0.15 1.04 0.764 الشغؼ بالعالمة *** 

PA8 <--- 6.20 0.14 0.90 0.681 الشغؼ بالعالمة *** 
AF1 <--- 7.74 0.07 8.56 0.696 العالمة أُلفة *** 
AF2 <--- 10.64 0.10 1.06 0.888 العالمة أُلفة *** 
AF3 <--- 9.39 0.10 0.98 0.828 العالمة أُلفة *** 
AF4 <--- 12.10 0.08 0.97 0.796 العالمة أُلفة *** 
AF5 <--- 1.00 0.789 العالمة أُلفة    

AF6 <--- 9.39 0.11 1.05 0.809 العالمة أُلفة *** 
CO1 <--- 4.54 0.09 0.43 0.452 االلتزاـ بالعالمة *** 
CO3 <--- 8.87 0.09  0.719 االلتزاـ بالعالمة *** 
CO2 <--- 9.50 0.09 0.86 0.751 االلتزاـ بالعالمة *** 
CO4 <--- 11.16 0.08 0.93 0.826 االلتزاـ بالعالمة *** 
CO5 <--- 8.52 0.09 0.80 0.700 االلتزاـ بالعالمة *** 
CO6 <--- 1.00 0.881 االلتزاـ بالعالمة    
CO7 <--- 8.42 0.09 0.78 0.694 االلتزاـ بالعالمة *** 

 Amos V.23المصدر: مخرجات برنامج 
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 االخالص لمعالمة التوكيدي لمقياس التحميؿ العاممي:- 

 بعػديف رئيسػيف )التبشػير بالعالمػة ممػثالً مف خػالؿ  االخالص لمعالمةـ قياس متغير لقد تَّ      

اف بعػض  (ٕٔ)ذ يتضػح مػف الشػكؿ إ, فقػرات (6) العالمػة فقػرات, والتضػحية مػف أجػؿ (9)بػػ 

مػػػف  أقػػػؿالف قيمتيػػػا  (MI9)عات( أقػػػؿ مػػػف المعيػػػار المحػػػدد وىػػػي التقػػػديرات المعياريػػػة )التشػػػب

 نمػػوذجعػػف انخفػػاض مؤشػػرات جػػودة المطابقػػة لأل فضػػالً  مقبولػػة احصػػائياً  غيػػر وىػػي (0.40)

 ووجود فرصة لتحسينيا احصائيا مف خالؿ مؤشرات التعديؿ التي يقترحيا البرنامج.

 
 

 Amos V.23المصدر: مخرجات برنامج 

المحدد ثـ  المعيارف الخطوة التي يجب القياـ بيا ىي حذؼ الفقرة التي يقؿ تشبعيا عف إِ      

نسبة مف  أعمىلمفقرات المتبقية المعيارية  اَلوزافقيـ اف  (ٕٔ)الشكؿ  يبي فاذ  اعادة التحميؿ,

عمى معيار قبوؿ تشبع  بناءً  جميع فقرات البعديف مقبولة احصائياً أف وىذا يؤكد  (0.40)

رات جودة المطابقة ف مف خالؿ مقارنة مؤشتبي  وبعد وضع عالقات التبايف المشترؾ  ,الفقرة

 توكيدي لمقياس االخالص لمعالمة قبؿ التعديؿالصدؽ البنائي ال (42) شكؿ 



116 
 

 

 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 فقرات متغيرأف تبيف اف  (٘ٔ)مع تمؾ الموجودة في الجدوؿ  (ٕٔ)الظاىرة في الشكؿ 

 &Costello) يتمتع بجودة مطابقة جيدة ا ىيكمياً أنموذجتعكس  (االخالص لمعالمة)

Osborne,2005).  تعكس بنية متغير  االخالص لمعالمةولمتحقؽ مف اف الفقرات في متغير

 توضح عند مقارنتيا  (ٖٔ)في الشكؿ  الظاىرة نموذجالمطابقة متعدد االبعاد فاف معايير 

 نموذجالممثمة لأللمعادلة الييكمية( باف الفقرات ا)مؤشرات جودة المطابقة نمذجة  (٘ٔ)جدوؿ ب

ف مف ذلؾ يتبي  كما  ’واحداً  عداً الييكمي لممتغير يعكس بنية متغير متعدد االبعاد وليس بُ 

 القياس المتمثؿ ىنا بمقياس أنموذجالتطابؽ بيف البيانات التي ُجمعت مف خالؿ االستبانة مع 

 .االخالص لمعالمة

 

 
 

 Amos V.23المصدر: مخرجات برنامج 

 

 توكيدي لمقياس االخالص لمعالمة بعد التعديؿالصدؽ البنائي ال(  43( شكؿ 
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الييكمي والتي يتضح انيا  نموذجالقيـ الخاصة بالفقرات في ال( معنوية ٙٔويعرض الجدوؿ )    

    (.النسبة الحرجة - C.R) وقيمة (P<.001)  مقبولة إحصائيا وفقا لمعنويتيا البالغة

 (ٙٔجدوؿ )
 متغير االخالص لمعالمة أنموذجتقديرات 

MI1 <--- 6.938 0.158 1.095 0.688 التبشير بالعالمة *** 

MI2 <--- 8.245 0.137 1.133 0.760 التبشير بالعالمة *** 

MI3 <--- 1.000 0.730 التبشير بالعالمة    
MI4 <--- 7.700 0.138 1.059 0.762 التبشير بالعالمة *** 

MI5 <--- 7.821 0.151 1.178 0.782 التبشير بالعالمة *** 

MI6 <--- 7.935 0.165 1.307 0.789 التبشير بالعالمة *** 

MI7 <--- 7.624 0.167 1.272 0.759 التبشير بالعالمة *** 

MI8 <--- 6.794 0.165 1.119 0.678 التبشير بالعالمة *** 
SA1 <--- 9.897 0.099 0.985 0.802 التضحية مف أجؿ العالمة *** 
SA2 <--- 1.000 0.852 التضحية مف أجؿ العالمة 

   
SA3 <--- 9.350 0.091 0.854 0.757 التضحية مف أجؿ العالمة *** 
SA4 <--- 11.845 0.076 0.904 0.809 التضحية مف أجؿ العالمة *** 
SA5 <--- 10.436 0.094 0.983 0.829 التضحية مف أجؿ العالمة *** 
SA6 <---  10.441 0.088 0.915 0.812 العالمةالتضحية مف أجؿ *** 

 Amos V.23المصدر: مخرجات برنامج 
 -:ألأداة القياسوالصدؽ الييكمي الثبات البنائي  :ثالثاً 

ىمية َأدوات القياس وتولييا الَ ىـ الركائز االساسية التي تستند الييا َأيعتبر اختبار الثبات مف      
وىو يمثؿ الدرجة التي يمكف اف  ,مستوى عالي مف الثقة والتقديرمى القصوى كي تأتي نتائج البحث ع

ابتًا عندما تقاس فييا الفروؽ الفردية بانسجاـ وتجانس عند االجابة عف مقياس معيف , ويعد المقياس ث
ساليب شيوعًا وىو كثر الَ َأَأداة القياس اعتمدت الدراسة ولمتحقؽ مف ثبات  .يقيس ما بني مف أجمو

 عمى مستوى البحوث السموكية( 0.70)ز نسبة أو ا, الذي تعد قيمتو معتمدة كمما تجكرونباخ الف
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(Tavakol&Dennick,2011:54)   ََأداةـ اعتماد معامؿ الصدؽ الييكمي لتحديد نسبة صدؽ كما ت 
ذ , والذي يمثؿ جذر كرونباخ الفا إِ العينة َأفراداعتمادًا عمى اجابات  قياس بالنسبة لممتغيرات واالبعادال

( أف قيـ معامؿ كرونباخ الفا لمتغيرات الدراسة الرئيسة وابعادىا الفرعية قد ٚٔنالحظ مف الجدوؿ )
وذات مستوى ثبات ممتاز في الدراسات  ,وتعد ىذه القيـ مقبولة ومعتمدة (0.95-0.83)حت بيف أو تر 

ف قيـ معامؿ الصدؽ َأظ ة مع قيـ كرونباخ ألفا المعيارية, كما نالحالوصفية كونيا قيـ عالية بالمقارن
الدراسة ومقاييسيا صالحة  َأداةالييكمي كانت ممتازة وعالية ضمف اجابات العينة, وبذلؾ أصبحت 

 لمتطبيؽ النيائي كونيا تتصؼ بالدقة والثبات والصدؽ العالي.
 (47الجدوؿ )

 الدراسة وابعاد معامالت الثبات والصدؽ الييكمي لمتغيرات 

 المتغير
معامؿ كرونباخ 

 الفا

معامؿ الصدؽ 

 الييكمي
 المتغيرات واألبعاد

معامؿ 

 اكرونباخ الف

معامؿ الصدؽ 

 الييكمي

 احادي البعد 0.91 0.83 العالمة-تماثؿ الزبوف

 0.97 0.95 حب العالمة

 0.93 0.87 الشغؼ بالعالمة

 0.95 0.91 العالمة أُلفة

 0.94 0.89 االلتزاـ بالعالمة

 0.96 0.94 االخالص لمعالمة

 0.94 0.90 التبشير بالعالمة

 0.95 0.91 العالمة أجؿالتضحية مف 

 (SPSS V.23)المصدر: إعداد الباحث اعتمادا عمى مخرجات برنامج 

  -:: اختبار االتساؽ الداخميرابعاً 

متغيرات التحقؽ مف مدى وجود االتساؽ )االرتباط( الداخمي بيف  ِإلىييدؼ ىذا االختبار      

لمعرفة االرتباطات  (Pearson)معامؿ ارتباط  ـ استخداـوقد تَّ , فقراتيامع الدراسة الحالية  ابعادو 

قوة المقياس  ِإلىذ تشير االرتباطات المعنوية إِ االبعاد وفقراتيا, المتغيرات و المعنوية بيف تمؾ 

 .المعتمد
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,  هوابعادتغيراتو المقياس وم( قيـ معامالت االرتباط بيف جميع فقرات ٛٔويوضح الجدوؿ )     

وجود عالقات ارتباط معنوية عند  ِإلى( ٛٔف قيـ نتائج االختبار الموضحة في الجدوؿ )ذ تبي  إِ 

وبمغت  (0.536 – 0.850)حت بيف و االمتغيرات وفقرات القياس تر بيف  (0.01)مستوى معنوية 

وىذا يدؿ عمى وجود , (0.587 – 0.883)القياس  وفقراتمعامالت االرتباط المعنوية بيف االبعاد 

 .محتوى جميع مقاييس الدراسةاتساؽ داخمي عالي بيف 

  (48) جدوؿال

 االتساؽ الداخمي بيف متغيرات الدراسة وابعادىا الفرعية وفقرات المقياس

 انفمشاد االثؼبد انفشػٛخ انًزغٛشاد انشئٛغخ
ارغبق انفمشح يغ 

 انجؼذ

ارغبق انفمشح يغ 

 انًزغٛش
 يغزٕٖ انًؼُٕٚخ

 

 

-تماثؿ الزبوف

 العالمة

 

 

 احادي البعد

 

ID1 تـ حذؼ الفقرة بناء عمى مخرجات التحميؿ العاممي التوكيدي 

ID2 تـ حذؼ الفقرة بناء عمى مخرجات التحميؿ العاممي التوكيدي 

ID3 .587 - .01 

ID4 .618 - .01 

ID5 تـ حذؼ الفقرة بناء عمى مخرجات التحميؿ العاممي التوكيدي 

ID6 .747 - .01 

ID7 .724 - .01 

ID8 .749 - .01 

ID9 .810 - .01 

ID10 .756 - .01 

 

 

 

 

 

 حب العالمة

 

 الشغؼ بالعالمة

PA1 .741 .624 .01 

PA2 .674 .536 .01 

PA3 .787 .659 .01 

PA4 .688 .601 .01 

PA5 .691 .757 .01 

PA6 .757 .727 .01 

PA7 .755 .718 .01 

PA8 .723 .679 .01 

 AF1 .706 .719 .01 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 

 العالمة أُلفة

AF2 .868 .850 .01 

AF3 .792 .772 .01 

AF4 .883 .776 .01 

AF5 .880 .777 .01 

AF6 .838 .782 .01 

 

 

 

 االلتزاـ بالعالمة

CO1 .633 .475 .01 

CO2 .812 .767 .01 

CO3 .804 .688 .01 

CO4 .868 .746 .01 

CO5 .739 .693 .01 

CO6 .841 .827 .01 

CO7 .721 .711 .01 

 

 االخالص لمعالمة

 

 

 

 التبشير بالعالمة

 

MI1 .756 .657 .01 

MI2 .770 .683 .01 

MI3 .730 .616 .01 

MI4 .799 .692 .01 

MI5 .804 .752 .01 

MI6 .836 .737 .01 

MI7 .765 .758 .01 

MI8 .756 .657 .01 

MI9 تـ حذؼ الفقرة بناء عمى مخرجات التحميؿ العاممي التوكيدي 

 

 

 أجؿالتضحية مف 

 العالمة

SA1 .777 .793 .01 

SA2 .890 .841 .01 

SA3 .809 .787 .01 

SA4 .863 .801 .01 

SA5 .865 .780 .01 

SA6 .852 .797 .01 

 (SPSS V. 25إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج )مف المصدر : 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 المبحث الثاني
 وصؼ وتشخيص مقاييس الدراسة وتحميؿ نتائجيا

 ...توطػئػػة 
مدى يختص ىذا المبحث بعرض نتائج التحميؿ الوصفي الستجابات عينة الدراسة حوؿ      

عمى ا وابعادىالعالمة وحب العالمة واالخالص لمعالمة( -)تماثؿ الزبوف الدراسةتوافر متغيرات 

المبحث عرض ىذا يتضمف  ذإِ ت التجارية الخاصة باليواتؼ الذكية عينة الدراسة, ماالعالبعض 

ومستوى االجابة واالىمية النسبية, ساط الحسابية الموزونة, وقيـ االنحرافات المعيارية, و قيـ ال

 برامج التحميؿ االحصائي المناسبة .  ِإلىية لمفقرات, استنادًا واالىمية الترتيب

مف خالؿ تحديد انتماءىا لي  ـ تحديد مستوى االستجابات في ضوء المتوسطات الحسابيةوتَّ     

ال اتفؽ بشدة( فاف  –ف استبانة الدراسة تعتمد عمى مقياس ليكرت الخماسي )اتفؽ بشدة فئة, ولَ 

 ))وتحدد الفئة مف خالؿ ايجاد طوؿ المدى  ليا المتوسطات الحسابية,ات تنتمي ىنالؾ خمس فئ

. وبعد ذلؾ يضاؼ (4 \ 5 = 0.80) (5), ومف ثـ قسمة المدى عمى عدد الفئات 1-5= 4

, وتكوف الفئات (5)لممقياس  أو يطرح مف الحد العمى (1)الحد االدنى لممقياس  ِإلى (0.80)

 :(Dewberry, 2004: 15)(  ٜٔكما في الجدوؿ )

 ( تصنيؼ فئات الوصؼ االحصائي49جدوؿ )
 المستوى الفئات تسمسؿ الفئة

 منخفض جدا 1.80 – 1 1
 منخفض 2.60 – 1.81 2
 معتدؿ 3.40 – 2.61 3
 مرتفع 4.20 – 3.41 4
 مرتفع جداً  5.00 – 4.21 5

 الباحث باعتماد االدبيات مف إعدادالمصدر: 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 :وعمى النحو اآلتي
 
 -:العالمة -تماثؿ الزبوفوصؼ وتشخيص متغير  -الً أو 

 افقرات ىذوتشخيص وصؼ  العالمة -يتضمف وصؼ وتشخيص متغير تماثؿ الزبوف     

لمتغير تماثؿ ( نتائج التحميؿ االحصائي الوصفي ٕٓيتضح مف الجدوؿ )اذ  المتغير تفصيمياً 

ا بمغ الوسط الحسابي الكمي ليذذ إِ ,  (ID1 –ID10) فقرات بعشر تـ قياسوي ذالالعالمة  -الزبوف

, وىذا يدؿ عمى اف اتفاؽ  %(72)ىمية النسبية والَ  (0.89)واالنحراؼ المعياري  (3.5)البعد 

اف ىناؾ نسبة تماثؿ جيدة لدى مما يؤكد  مرتفعاً  كافا البعد عينة الدراسة عمى فقرات ىذ َأفراد

وقد حصمت تيـ التجارية مااالخروف تجاه عالتيـ التجارية فيـ ييتموف بما يراه ماالزبائف تجاه عال

دائمًا ما اشعر بأف النجاحات التي تحققيا عالمتي المفضمة تمثؿ الرابعة التي محتواىا )الفقرة 

وبأىمية ( 0.86)وبانحراؼ معياري بمغ ( 3.9)وسط حسابي اذ بمغ  أعمىعمى  (نجاحًا الختياراتي

في حيف عمى ىذه الفقرة,  مرتفعاً االجابات كاف , وىذا يدؿ عمى اف مستوى  %(79)نسبية بمغت 

ة ما أقوؿ نحف بدؿ عندما أتحدث عف عالمتي المفضمة , عادالثالثة التي محتواىا )حصمت الفقرة 

 وبأىمية (1.07)وبانحراؼ معياري بمغ  (3.1)وسط حسابي حيث بمغ  أقؿعمى  (مف اف اقوؿ ىي

 .عمى ىذه الفقرةكذلؾ  عتدالاالجابات كاف مف مستوى َأ, وىذا يدؿ عمى %(64)نسبية بمغت 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 (22جدوؿ )
 n=296 العالمة -لبعد تماثؿ الزبوفاالحصاءات الوصفية  

عند انتقاد االشخاص عالمتي التجارية 
 .يعتبر اىانة شخصية بالنسبة لي، المفضمة

 تـ حذفيا بناء عمى مخرجات التحميؿ العاممي التوكيدي

اآلخروف حوؿ  يعتقدبما  لديَّ اىتماـ كبير
 .المفضمة تيعالم

 تـ حذفيا بناء عمى مخرجات التحميؿ العاممي التوكيدي

، عادة  عالمتي المفضمةعندما أتحدث عف 
 بدؿ مف اف اقوؿ ىي. نحفما أقوؿ 

 7 0.64 معتدؿ 1.07 3.1

دائمًا ما اشعر بأف النجاحات التي تحققيا 
 .عالمتي المفضمة تمثؿ نجاحًا الختياراتي

 1 0.79 مرتفع 0.86 3.9

، فإنو عالمتي المفضمةعندما يمتدح شخص ما 
 يبدو وكأنو مجاممة شخصية.

 تـ حذفيا بناء عمى مخرجات التحميؿ العاممي التوكيدي

متطابقة مع عالمتي المفضمة  أف أعتقد
 خصائصي الذاتية.

 4 0.73 مرتفع 0.87 3.6

بعالمتي  يحُكـ عالقتي "محبب"شيء ىناؾ
 المفضمة. التجارية

 3 0.75 مرتفع 0.84 3.7

 دائمًا ما أشعر بوجود عالقة عاطفية تربطني
 6 0.67 معتدؿ 0.97 3.3 .بعالمتي المفضمة

اتعامؿ  ينتابني شعور عالي بالسعادة عندما
 .عالمتي المفضمة مع

 2 0.76 مرتفع 0.81 3.7

 5 0.70 مرتفع 0.81 3.5 .عالمتي المفضمة تجاه بالعطاء أشعر

 - 0.72 مرتفع 0.89 3.5 معدؿ البعد
 

 (.SPSSبيح )َإػذاد انجبحث ثبالػزًبد ػهٗ يخشخبد ثشيٍ انًظذس: 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

مف حيث اىميتيا الميدانية  العالمة-تماثؿ الزبوففقرات ( ترتيب ٗٔويوضح الشكؿ )     

 . ساط الحسابية الموزونةو باالعتماد عمى ال

 
 العالمة-متغير تماثؿ الزبوف ألبعاد( : التمثيؿ البياني 44الشكؿ )

 .Microsoft Excel)المصدر: مخرجات برنامج )

 -:حب العالمةوصؼ وتشخيص متغير  -ثانياً 

المتغير  افقرات وابعاد ىذوتشخيص وصؼ  يتضمف وصؼ وتشخيص متغير حب العالمة     

 -, وكاآلتي:جمالياً إِ متغير ال وتشخيصوصؼ  ومف ثـ ,تفصيمياً 

 -:أ. وصؼ وتشخيص بعد الشغؼ بالعالمة

تـ ي ذال الشغؼ بالعالمةلبعد ( نتائج التحميؿ االحصائي الوصفي ٕٔيتضح مف الجدوؿ )     

واالنحراؼ  (3.33)ا البعد الحسابي الكمي ليذذ بمغ الوسط إِ ,  (PA1-PA8) فقرات بثماف قياسو

عينة الدراسة عمى  َأفرادف اتفاؽ َأ, وىذا يدؿ عمى  %(68)واالىمية النسبية  (0.95)المعياري 

تيـ التجارية ماىناؾ شغفا بنسبة عالية لدى الزبائف تجاه عالمما يؤكد  مرتفعا كافا البعد فقرات ىذ

 ت التجارية االخرى.ماقياسا بالعال
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

عمى  (أنا أستمتع بالجاذبية الجمالية ليذه العالمة.السابعة التي محتواىا )وقد حصمت الفقرة      

 %(75)وبأىمية نسبية بمغت  (0.93)وبانحراؼ معياري بمغ  (3.7)وسط حسابي اذ بمغ  أعمى

 عمى ىذه الفقرة. مرتفعاً وىذا يدؿ عمى اف مستوى االجابات كاف 

لديَّ شعور بعدـ قدرتي عمى التحكـ بأفكاري؛ الثانية التي محتواىا )في حيف حصمت الفقرة     

وبانحراؼ  (2.6)وسط حسابي حيث بمغ  أقؿعمى  (بسبب ىوسي  وتحمسي  بعالمتي المفضمة.

, وىذا يدؿ عمى اف مستوى االجابات كاف  %(52)نسبية بمغت  وبأىمية (0.99)معياري بمغ 

 .عمى ىذه الفقرةكذلؾ  رتفعام

 (24وؿ )جدال
 لبعد الشغؼ بالعالمةاالحصاءات الوصفية 

 5 0.69 مرتفع 1.00 3.4

 8 0.52 معتدؿ 0.99 2.6

 6 0.67 معتدؿ 1.06 3.3

 7 0.57 معتدؿ 1.01 2.8

 2 0.74 مرتفع 0.90 3.7

 4 0.73 مرتفع 0.80 3.6

 1 0.75 مرتفع 0.93 3.7

 3 0.74 مرتفع 0.90 3.6

  0.68 معتدؿ 0.95 3.33

 (., Microsoft Excel SPSSبرامج )إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات مف المصدر: 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

باالعتماد فقرات بعد الشغؼ بالعالمة مف حيث اىميتيا الميدانية ( ترتيب ٘ٔويوضح الشكؿ )    

 . ساط الحسابية الموزونةو عمى ال

 

 لفقرات بعد الشغؼ بالعالمة( : التمثيؿ البياني 45الشكؿ )

 .Microsoft Excel)المصدر: مخرجات برنامج )

 -:العالمة أُلفةب. وصؼ وتشخيص بعد 

 تـ قياسوي ذال العالمة ُألفةلبعد ( نتائج التحميؿ االحصائي الوصفي ٕٕيتضح مف الجدوؿ )    

واالنحراؼ  (3.45)ا البعد , اذ بمغ الوسط الحسابي الكمي ليذ(AF1-AF6) فقرات بثالث

عينة الدراسة عمى  َأفراد, وىذا يدؿ عمى اف اتفاؽ %( 70)واالىمية النسبية  (0.88)المعياري 

لدى الزبائف تجاه العالمة التجارية التي  ُألفةوجود  ِإلىمما يشير  مرتفعا  كافا البعد فقرات ىذ

ت ماعف االعتزاز باالستمرار معيا رغـ وجود عال فضالً يقتنونيا مما يعني وجود تكرار لشرائيا 

 .تجارية اخرى

 (اشعر باالرتياح عند استخداـ ىذه العالمة التجارية.التي محتواىا ) اُلولىقرة وقد حصمت الف    

وبأىمية نسبية بمغت  (1.61)وبانحراؼ معياري بمغ  (3.9)وسط حسابي اذ بمغ  أعمىعمى 

 عمى ىذه الفقرة. مرتفعاً , وىذا يدؿ عمى اف مستوى االجابات كاف  %(80)
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

ىناؾ عالقة عاطفية بيني وبيف ىذه العالمة محتواىا ) السادسة التيفي حيف حصمت الفقرة     

نسبية  وبأىمية (0.99)وبانحراؼ معياري بمغ  (3.2)وسط حسابي حيث بمغ  أقؿعمى  (التجارية.

 .عمى ىذه الفقرةكذلؾ  عتدال, وىذا يدؿ عمى اف مستوى االجابات كاف م%( 66) بمغت

  (22جدوؿ )ال 
 n=296 العالمة أُلفةلبعد االحصاءات الوصفية 

 1 0.80 مرتفع 0.61 3.9

 2 0.71 معتدؿ 0.92 3.5

 5 0.68 معتدؿ 0.90 3.3

 4 0.68 مرتفع 0.93 3.4

 3 0.69 مرتفع 0.97 3.4

 6 0.66 معتدؿ 0.99 3.2

  0.70 مرتفع 0.88 3.4

 (., Microsoft Excel SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برامج )مف المصدر: 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

باالعتماد العالمة مف حيث اىميتيا الميدانية  ُألفةفقرات بعد ( ترتيب ٙٔويوضح الشكؿ )     

 . ساط الحسابية الموزونةو عمى ال

 

 

 

 العالمة أُلفةلفقرات بعد ( : التمثيؿ البياني 46الشكؿ )

 .Microsoft Excel)المصدر: مخرجات برنامج )

 -:االلتزاـ بالعالمةج. وصؼ وتشخيص بعد  

ـ ت  ي ذال لبعد االخالص لمعالمة( نتائج التحميؿ االحصائي الوصفي ٖٕيتضح مف الجدوؿ )     

واالنحراؼ  (3.4)ا البعد , اذ بمغ الوسط الحسابي الكمي ليذ(CO1-CO7) فقرات بسبع قياسو

عينة الدراسة عمى  ادَأفر , وىذا يدؿ عمى اف اتفاؽ  %(70)ىمية النسبية والَ ( 0.96)المعياري 

وقد  ,ت التجاريةماتوافر التزاـ مف قبؿ الزبائف تجاه العال يبي فمما  مرتفعاً  كافا البعد فقرات ىذ

 أعمىعمى  (العالمة التجارية منذ فترة طويمةأستخدـ ىذه التي محتواىا ) اُلولىحصمت الفقرة 

, وىذا  %(79)وبأىمية نسبية بمغت  (0.83)وبانحراؼ معياري بمغ  (3.9)وسط حسابي اذ بمغ 

 عمى ىذه الفقرة. مرتفعاً يدؿ عمى اف مستوى االجابات كاف 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

أترؾ أي شيء يعيؽ التزامي بالعالمة السابعة التي محتواىا )في حيف حصمت الفقرة      

نسبية  وبأىمية (0.98)وبانحراؼ معياري بمغ  (2.9)وسط حسابي حيث بمغ  أقؿعمى  (التجارية

 .عمى ىذه الفقرةكذلؾ  عتدال%( , وىذا يدؿ عمى اف مستوى االجابات كاف م59بمغت )

 لعالمةااللتزاـ بالبعد االحصاءات الوصفية : ( 23جدوؿ )ال

 1 0.79 مرتفع 0.83 3.9 طويمة. منذ فترة التجارية العالمة ىذه أستخدـ

 4 0.71 مرتفع 0.99 3.5 انا ممتـز بوالئي لعالمتي المفضمة منذ زمف بعيد.

 أنيا عمى التجاريةالعالمة  مع العالقة أرى استمرار

 .جيد قرار
 2 0.74 مرتفع 0.96 3.6

الحالية يمثؿ أعمى  التجاريةبالعالمة  أف التزامي

 درجات االلتزاـ.
 5 0.68 معتدؿ 0.98 3.3

التجارية الحالية ستبقى الثقة بأف العالمة  لدي

 . المفضمة مف بيف العالمات االخرى
 3 0.73 مرتفع 1.00 3.6

 بالعالمة عمى عالقتي العاطفية بالحفاظ ألتـز

 .التجارية
 6 0.67 معتدؿ 0.98 3.3

 7 0.59 معتدؿ 0.98 2.9 .التجارية بالعالمة التزامي يعيؽ شيء أي أترؾ

 - 0.70 مرتفع 0.96 3.4 معدؿ البعد

 (., Microsoft Excel SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برامج )مف المصدر: 

باالعتماد فقرات بعد االلتزاـ بالعالمة مف حيث اىميتيا الميدانية ( ترتيب ٚٔويوضح الشكؿ )     

 . ساط الحسابية الموزونةو عمى ال
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 

 

 لفقرات بعد االلتزاـ بالعالمة( : التمثيؿ البياني 74الشكؿ )

 .Microsoft Excel)المصدر: مخرجات برنامج )

 (ٕٗيظير الجدوؿ ) فقد, اجمالياً  لمتغير حب العالمة االحصاءات الوصفية ِإلىبالنسبة  َأما    

لوسط ذ بمغ اإِ ابعاد ميدانية,  بثالثوالذي يقاس  نتائج االحصاءات الوصفية لمتغير حب العالمة

و بمغت االىمية النسبية  (1.27)وبمغ االنحراؼ المعياري  (3.4) الحسابي الكمي ليذا المتغير

 مرتفعةقد حاز عمى درجة  اف متغير حب العالمة ِإلىىذه النتائج االحصائية , وتشير  %(69)

الفرعية  ترتيب ابعاد حب العالمة ِإلىبالنسبة  َأماالمبحوثيف.  فرادمف االىمية حسب اجابات الَ 

فقد جاء  ,عينة الدراسة الذكيةت التجارية الخاصة باليواتؼ مابعض العالميدانيًا عمى مستوى 

 َأفراد( عمى التوالي حسب اجابات العالمة, وااللتزاـ بالعالمة, الشغؼ بالعالمة ُألفةترتيبيا كاالتي )

 ( . ٕٗالعينة المبحوثة , وكما موضح في الجدوؿ )

 

 

 

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

الفقرة 
 االولى

الفقرة  الفقرة الثالثة الفقرة الثانية
 الرابعة

الفقرة 
 الخامسة

الفقرة 
 السادسة
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 (24جدوؿ )ال

 بأبعاده  االحصاءات الوصفية لمتغير حب العالمة

 االثؼبد
انٕعط 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

يغزٕٖ 

 االخبثخ

االًْٛخ 

 انُغجٛخ %

رشرٛت 

 االثؼبد

 3 0.68 معتدؿ 1.95 3.3 الشغؼ بالعالمة

 1 0.70 مرتفع 0.89 3.5 العالمة أُلفة

 2 0.70 مرتفع 0.96 3.4 االلتزاـ بالعالمة

 -- 0.69 مرتفع 1.27 3.4 المعدؿ العاـ لمتغير حب العالمة

 

 (., Microsoft Excel SPSSانجبحث ثبالػزًبد ػهٗ يخشخبد ثشايح ) إػذادانًظذس: 

مف حيث اىميتيا الميدانية باالعتماد عمى حب العالمة ( ترتيب ابعاد ٛٔويوضح الشكؿ )    

  .ساط الحسابية الموزونةو ال
 

 
 متغير حب العالمة ألبعاد( : التمثيؿ البياني 48الشكؿ )

 .Microsoft Excel)المصدر: مخرجات برنامج )

3.32

3.34

3.36

3.38

3.4

3.42

3.44

3.46

3.48

3.5

3.52

 االلتزام بالعالمة ألفة العالمة الشغف بالعالمة

 1سلسلة
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 -:االخالص لمعالمةوصؼ وتشخيص متغير  -ثالثاً 

 اوابعاد ىذ ,فقراتوتشخيص وصؼ  ,االخالص لمعالمةيتضمف وصؼ وتشخيص متغير     

 -, وكاآلتي: متغير اجمالياً ال وتشخيصوصؼ  ومف ثـ المتغير تفصيمياً 

 -:أ. وصؼ وتشخيص بعد التبشير بالعالمة

تـ ي ذاللبعد التبشير بالعالمة نتائج التحميؿ االحصائي الوصفي  (25)يتضح مف الجدوؿ     

واالنحراؼ  (3.5)ا البعد ذ بمغ الوسط الحسابي الكمي ليذإِ , (MI1-MI8) فقرات بثماف قياسو

عينة الدراسة عمى  َأفراد, وىذا يدؿ عمى اف اتفاؽ  %(68)ىمية النسبية والَ  (0.92)المعياري 

اف الزبائف يقوموف باإلشيار بجودة العالمة التجارية التي مما يؤكد  ,مرتفعاً  كافا البعد فقرات ىذ

إذا أراد صديقي شراء ىاتؼ نقاؿ, فسأرشده الثالثة التي محتواىا )وقد حصمت الفقرة يقتنونيا 

وبانحراؼ معياري بمغ ( 3.7)ذ بمغ إِ وسط حسابي  أعمىعمى  (الستخداـ عالمتي المفضمة

عمى ىذه  مرتفعاً , وىذا يدؿ عمى اف مستوى االجابات كاف  %(75) وبأىمية نسبية بمغت (0.82)

 الفقرة.

بسبب عالمتي  الذكيةأصبحت زبونًا لميواتؼ الخامسة التي محتواىا )في حيف حصمت الفقرة    

نسبية  وبأىمية (0.90)وبانحراؼ معياري بمغ  (3.3)وسط حسابي حيث بمغ  أقؿعمى  (المفضمة

 .عمى ىذه الفقرةكذلؾ  عتدالً , وىذا يدؿ عمى اف مستوى االجابات كاف م %(67)ت بمغ
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 لبعد التبشير بالعالمةاالحصاءات الوصفية : ( 25جدوؿ )ال

إيجابية مف خالؿ الحديث  نشر أخباراً سيـ بغالباً ما أ

 .عالمتي المفضمةشفيي عف ال
 4 0.72 مرتفع 0.95 3.5

ألنيا  عالمتي المفضمةأقترح عمى صديقي استخداـ 

 .عالمة تجارية أخرى اي أفضؿ مف
 3 0.72 مرتفع 0.90 3.6

 الستخداـإذا أراد صديقي شراء ىاتؼ نقاؿ، فسأرشده 

 .عالمتي المفضمة
 1 0.75 مرتفع 0.82 3.7

في ومقتنيًا لعالمتي المفضمة  دائماً  ت زبوناً أصبح

 .الذكية اليواتؼمجاؿ 
 2 0.73 معتدؿ 0.83 3.6

عالمتي بسبب  الذكيةلميواتؼ  زبوناً أصبحت 

 .المفضمة
 8 0.67 معتدؿ 0.90 3.3

 6 0.69 مرتفع 0.99 3.4 .دائمًا ما اشعر بالفخر لكوني زبونًا لعالمتي المفضمة

 أنواع جميع أشتري تجعمني المفضمة عالمتي جودة

 .منتجاتيا

 5 0.70 مرتفع 1.00 3.4

، نقاؿعندما يبحث صديقي عف عالمة تجارية لياتؼ 
سأخبره بعدـ استخداـ عالمة تجارية أخرى غير 

 .عالمتي المفضمة
 7 0.68 معتدؿ 0.99 3.3

مات ربما أتحدث بشكؿ سمبي عف العال
 التجاريةاألخرى.

 تـ حذفيا بناء عمى مخرجات التحميؿ العاممي التوكيدي

 - 0.68 معتدؿ 0.92 3.5 معدؿ البعد

 

 (., Microsoft Excel SPSSمخرجاث برامج )إعذاد انباحث باالعتماد عهى من انمصذر: 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

مف حيث اىميتيا الميدانية باالعتماد فقرات التبشير بالعالمة ( ترتيب ٜٔويوضح الشكؿ )     

  .ساط الحسابية الموزونةو عمى ال
 

 

 
 العالمةب التبشير ُبعد لفقرات( : التمثيؿ البياني 49الشكؿ )

 .Microsoft Excel)) برنامج مخرجات: المصدر

 -:العالمة أجؿب. وصؼ وتشخيص بعد التضحية مف 

العالمة  أجؿلبعد التضحية مف ( نتائج التحميؿ االحصائي الوصفي ٕٙيتضح مف الجدوؿ )    

( 3.1)ا البعد , اذ بمغ الوسط الحسابي الكمي ليذ(SA1-SA6) فقرات( 6)بػػ  تـ قياسوي ذال

عينة  َأفراد, وىذا يدؿ عمى اف اتفاؽ %(63)واالىمية النسبية  (1.06)واالنحراؼ المعياري 

الزبائف لدييـ االستعداد العالي لتوفير االمواؿ مما يؤكد  معتدال كافا البعد الدراسة عمى فقرات ىذ

 أجؿمف  ؛ويقدموف الكثير مف التضحيات ,لمحصوؿ عمى تحديثات عالمتيـ التجارية التي يقتنونيا

 اُلولىوقد حصمت الفقرة ع نفس العالمة وعدـ التحوؿ لعالمة تجارية اخرى استمرار التعامؿ م

لشراء االصدار الحديث مف عالمتي المفضمة أنا عمى استعداد لتوفير جزء مف التي محتواىا )

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

الفقرة 
 االولى

الفقرة 
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الفقرة 
 الثالثة

الفقرة 
 الرابعة

الفقرة 
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الفقرة 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 (1.13)وبانحراؼ معياري بمغ  (3.3)وسط حسابي اذ بمغ  أعمىعمى  (الدخؿ الخاص بي

 عمى ىذه الفقرة. مرتفعاً ذا يدؿ عمى اف مستوى االجابات كاف , وى %(67)وبأىمية نسبية بمغت 

تي مف أجؿ كثيرًا ما استغني عف بعض احتياجاالرابعة التي محتواىا )في حيف حصمت الفقرة 

 (1.03)وبانحراؼ معياري بمغ  (3.0)وسط حسابي حيث بمغ  أقؿعمى  (اقتناء عالمتي المفضمة

عمى ىذه كذلؾ  عتدالعمى اف مستوى االجابات كاف م , وىذا يدؿ%( 60)نسبية بمغت  وبأىمية

 .الفقرة

 العالمة أجؿالتضحية مف  لبعداالحصاءات الوصفية : ( 26جدوؿ )ال

 عمى أنا عالمتي المفضمةاالصدار الحديث مف  لشراء
 بي. الخاص الدخؿ مف جزء لتوفير استعداد

 1 0.67 معتدؿ 1.13 3.3

 عمى األمواؿ إلنفاؽ المزيد مف استعداد عمى أنا
 .اسـ عالمتي المفضمةتحمؿ  التي األشياء

 3 0.62 معتدؿ 1.08 3.0

مف أجؿ  عف بعض الوقت لمتخمي استعداد عمى أنا
 .ايجابياً  عالمتي المفضمةالحديث عف 

 4 0.61 معتدؿ 1.03 3.0

كثيرًا ما استغني عف بعض احتياجاتي مف أجؿ اقتناء 
 عالمتي المفضمة.

 6 0.60 معتدؿ 1.03 3.0

 ال ، مف السوؽ عالمتي المفضمةمنتجات  لشراء
 الوقت لمحصوؿ عمييا. مف الكثير إضاعة في امانع

 5 0.61 معتدؿ 1.09 3.0

  لشراء المنتجات التي تحمؿ اسـ عالمتي المفضمة،
 الخاص التسوؽ روتيف اكوف عمى استعداد اف أغير

 الماؿ. لتوفير بي
 2 0.65 معتدؿ 1.03 3.2

 - 0.63 معتدؿ 1.06 3.1 معدؿ البعد

          

 (., Microsoft Excel SPSSإعذاد انباحث باالعتماد عهى مخرجاث برامج ) من انمصذر: 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

مف حيث اىميتيا الميدانية العالمة  أجؿفقرات التضحية مف ( ترتيب ٕٓويوضح الشكؿ )    

  .ساط الحسابية الموزونةو باالعتماد عمى ال
 

 
 العالمة أجؿالتضحية مف  ُبعد لفقرات( : التمثيؿ البياني 22الشكؿ )

 .Microsoft Excel)) برنامج مخرجات: المصدر

يظير الجدوؿ  فقد, اجمالياً االخالص لمعالمة لمتغير  االحصاءات الوصفية ِإلىبالنسبة  َأما   

ميدانية,  ببعديف رئيسيف والذي يقاس االخالص لمعالمة نتائج االحصاءات الوصفية لمتغير  (ٕٚ)

و بمغت  (0.99)وبمغ االنحراؼ المعياري  (3.3)اذ بمغ الوسط الحسابي الكمي ليذا المتغير 

قد حاز االخالص لمعالمة ف متغير َأِإلى , وتشير ىذه النتائج االحصائية %(67) االىمية النسبية

ترتيب ابعاد  ِإلىبالنسبة  َأما المبحوثيف, فرادمف االىمية حسب اجابات الَ  معتدلةعمى درجة 

العالمة, والتبشير  أجؿالتضحية مف الفرعية ميدانيًا فقد جاء ترتيبيا كاالتي )االخالص لمعالمة 

 (. ٕٚ) , وكما موضح في الجدوؿسب اجابات َأفراد العينة المبحوثة( عمى التوالي حبالعالمة

 

 

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

 الفقرة السادسة الفقرة الخامسة الفقرة الرابعة الفقرة الثالثة الفقرة الثانية الفقرة االولى

 1سلسلة
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 (27جدوؿ )ال

 بأبعاده االخالص لمعالمة االحصاءات الوصفية لمتغير 

 االثؼبد
انٕعط 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

يغزٕٖ 

 االخبثخ

االًْٛخ 

 انُغجٛخ %

رشرٛت 

 االثؼبد

 2 0.68 معتدؿ 0.92 3.5 التبشير بالعالمة

 1 0.63 معتدؿ 1.06 3.1 العالمة أجؿالتضحية مف 

 -- 0.67 معتدؿ 0.99 3.3 االخالص لمعالمةالمعدؿ العاـ لمتغير 

   

 (., Microsoft Excel SPSSانجبحث ثبالػزًبد ػهٗ يخشخبد ثشايح ) إػذاديٍ انًظذس: 

مف حيث اىميتيا الميدانية باالعتماد االخالص لمعالمة ( ترتيب ابعاد ٕٔويوضح الشكؿ )     

 .الحسابية الموزونةساط و عمى الَ 

 

 
 االخالص لمعالمةمتغير  لفقرات( : التمثيؿ البياني 24الشكؿ )

 .Microsoft Excel)) برنامج مخرجات: المصدر

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

 التضحية من اجل العالمة التبشير بالعالمة

 1سلسلة
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 المبحث الثالث

 اختبار وتحميؿ فرضيات الدراسة
منيمػا ييػتـ بػإجراءات الوصػؼ االحصػائي  الوؿجراء المبحث الحالي بتحقيؽ ىدفيف يختص إِ      

-تماثػػؿ الزبػػوفالتػػي تحػػدد مسػػتوى واتجػػاه عالقػػة االرتبػػاط بػػيف المتغيػػرات الخاصػػة بالدراسػػة وىػػي: )

االخػػػالص لمعالمػػػة( فػػػي حػػػيف ييػػػتـ االجػػػراء االحصػػػائي الثػػػاني بفحػػػص العالمػػػة, حػػػب العالمػػػة, 

وسػػيط والػػذي يتضػػمف تػػأثيرات مباشػػرة ال نمػػوذجوحجػػـ تػػأثير المتغيػػرات فيمػػا بينيػػا ضػػمف ال ,طبيعػػة

الوسػػيط  نمػػوذجوتػػأثيرات وسػػيطة تمكػػف الباحػػث مػػف فيػػـ طبيعػػة حركيػػة متغيػػرات الدراسػػة ضػػمف ال

 المختبػػػػػر, وقػػػػػػد تػػػػػػـ اعتمػػػػػػاد مجموعػػػػػػة مػػػػػػف البػػػػػػرامج االحصػػػػػػائية لتحقيػػػػػػؽ اإلجػػػػػػراءيف وىػػػػػي

(Spss.V.25,Amos V23,Excel)  سػػػػػيتـ مػػػػػف خالليػػػػػا اسػػػػػتخداـ معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط بيرسػػػػػوف

(Pearson Correlation) (والنمذجػة الييكميػة(SEM (Structural Equation Modeling) 

 نمػوذجعف اختبار التأثير المباشػر بػيف المتغيػرات ضػمف ال فضالً بيدؼ بياف ىؿ يوجد دور وسيط 

 نمػػػػوذجالمختبػػػر, اذ يمتػػػاز اختبػػػار الفرضػػػيات بالنمذجػػػة الييكميػػػػة بعػػػدة مميػػػزات منيػػػا اسػػػتيعاب ال

عػػػف  فضػػػالً الختبػػػار لمتغيػػػرات عػػػده سػػػواء كانػػػت متغيػػػرات مسػػػتقمة اـ تابعػػػة )معتمػػػدة(, الفرضػػػي ل

امكانية تعامميا مع المتغيرات غيػر المقاسػة )الكامنػة( والتػي ال تقػاس بػذاتيا بػؿ مػف خػالؿ مجموعػة 

متغيػػػرات مقاسػػػة كػػػالفقرات فػػػي االسػػػتبانة, وىػػػي بػػػذلؾ تمكػػػف الباحػػػث مػػػف تخمػػػيف طبيعػػػة لعالقػػػات 

تكػوف بػيف متغيػرات الدراسػة فالنمذجػة يعنػي انيػا قػد تشػمؿ فػي بنيتيػا جميػع المتغيػرات  الخطية التػي

 المقاسة وغير المقاسة )الكامنة(. 

وغيػػػر  ةالفرضػػػي بمجموعػػػة مػػػف العالقػػػات الخطيػػػة التػػػي تكػػػوف موجيػػػ نمػػػوذجذ يػػػتـ بنػػػاء الإِ       

المقاسػػة )الكامنػػة( وبعبػػارة  وغيػػرتكػػوف بػػيف المتغيػػرات المقاسػػة  ةفالعالقػػات الخطيػػة الموجيػػ ةموجيػػ

تمػػؾ العالقػػات الخطيػػة غيػػر  َأمػػا نمػػوذجخػػرى توضػػح تػػأثير متغيػػر مػػا عمػػى متغيػػر اخػػر ضػػمف الأُ 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 Alaloul et)االختبػار أنمػوذجضػمف  ةفيػي عبػارة عػف ارتبػاط ال يػدؿ عمػى تػأثير موجيػ ةالموجيػ

al.,2020: 6). نمػػػوذجتوى جػػودة الفالنمذجػػػة الييكميػػة يمكػػف االعتمػػػاد عمييػػا فػػػي اسػػتخراج مسػػػ 

المختبػػر ومسػػتوى تشػػبع الفقػػرات لمبعػػد الػػذي تنتمػػي اليػػو وىػػو مػػا يعػػرؼ بالتحميػػؿ العػػاممي التوكيػػدي 

يعكػس طبيعػة التػأثيرات بػيف متغيػرات  أنمػوذجعف استخداميا فػي اختبػار مػا تػـ افتراضػو مػف  فضالً 

لكييمػػا معػا وىػػو المفضػؿ فػػي  أو َأعػالهالدراسػة عممػا انػػو يمكػف اسػػتخداـ النمذجػة الحػػد االختبػارات 

 مجاؿ التحميؿ االحصائي, وفيما يمي بياف إلجراءات التحميؿ اإلحصائي الخاصة بيذا المبحث:

 -:اًل: الفرضيات الخاصة بعالقات االرتباط بيف متغيرات الدراسةأو 

   : اأُلولىالرئيسة االرتباط . فرضية 4

-االرتبػػاط بػيف متغيػػر تماثػػؿ الزبػػوفباستكشػػاؼ مسػػتوى  اُلولػىتتحػدد فرضػػية االرتبػػاط الرئيسػػة     

)توجد عالقة ارتباط  طردية ذات داللة معنويػة بػيف العالمة ومتغير االخالص لمعالمة والتي محتواىػا 

 العالمة(  ومتغير )االخالص لمعالمة(.-)تماثؿ الزبوف

 تحقػػؽ الفرضػػية َأعػػالهلموقػػوؼ عمػػى مػػدى  (Pearson)ـ اسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ذ تَّػػإِ     

. )االخػػالص لمعالمػػة(ومتغيػػر  العالمػػة( -)تماثػػؿ الزبػػوف)التحقػػؽ مػػف طبيعػػة االرتبػػاط بػػيف متغيػػر 

-( المصػػػفوفة الخاصػػػة بعالقػػػات االرتبػػػاط مػػػا بػػػيف متغيػػػر تماثػػػؿ الزبػػػوفٕٛويظيػػػر الجػػػدوؿ رقػػػـ )

حجػػـ  يبػي ف (n)العالمػة ومتغيػر االخػالص لمعالمػة. ولبيػاف تفاصػيؿ متضػمنات الجػدوؿ فػاف حػرؼ 

ف االختبػػار كػػاف باتجػػاىيف فػػي حػػيف يمكػػف معرفػػة يبػػي ف أ (tailed-2)العينػػة المختبػػرة , ومختصػػر 

التػػػي يحسػػػبيا  (t)والػػػذي يمثػػػؿ نتيجػػػة المقارنػػػة بػػػيف  (.Sig)معنويػػػة االختبػػػار مػػػف خػػػالؿ مختصػػػر

وانمػا يسػتدؿ عمػى  ,ف يظيػر قيمػة النػاتجأوؿ االحصػائية دوف َأالبػرامج مػع التػي ىػي محسػوبة بالجػد

خمس فئػات اساسػية وكمػا  ِإلىقيمة معامؿ االرتباط  ِإلىسيتـ النظر  (**)المعنوية باعتماد عالمة 

 :  (ٕٛيتضح في الجدوؿ )
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 االرتباط فئات تفسير مستوى معامؿ (28جدوؿ )ال

 ت

 r = 0 ال توجد عالقة ارتباط 1

 r = ±1 سالبة أوتامة موجبو  2

 ± 0.00) - (0.30 سمبية أوضعيفة ايجابية  3

 ± (0.70-0.31) سمبية أوقوية ايجابية  4

 ±( 0.99-0.71) سمبية أوقوية جدا ايجابية  5

Source : Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). " Research 

methods for business students " 5
th

 ed , Pearson Education Limited : 

Prentice Hall , England , P.459. 

 أوليػػاً  دلػيالً ( اف المعػامالت المبينػة فػي الجػدوؿ تقػدـ ٜٕجػدوؿ ) يبػي ف َأعػالهالقاعػدة  ِإلػىاسػتنادا    

( اف ىنػػػاؾ ارتبػػػاط طػػػردي بنسػػػبة ٜٕالجػػػدوؿ ) يبػػػي فذ يات االرتبػػػاط الرئيسػػػة والفرعيػػػة, إِ لػػػدعـ فرضػػػ

فقػػػد كانػػػت قػػػوة  (,االخػػػالص لمعالمػػػةالعالمػػػة( والمتغيػػػر المعتمػػػد )-ة بػػػيف تػػػوافر )تماثػػػؿ الزبػػػوفقويػػػ

0.660)االرتبػػػػاط تبمػػػػغ 
**

مؤشػػػػر  ِإلػػػػى وىػػػػي عالقػػػػة ارتبػػػػاط طرديػػػػة وذات داللػػػػة معنويػػػػة اسػػػػتناداً  (

(Sig.) اذ تفسػر ىػذه (%99)اي بمسػتوى ثقػة بالنتيجػة ( %1) الػذي كػاف ضػمف مسػتوى معنويػة ,

اف الزبائف لدييـ اخالص وحب لمعالمة التجاريػة التػي يقتنونيػا فيػـ ال يمكػنيـ سػماع الكػالـ النتيجة 

مزايػػاه فػػي المحافػػؿ التػػي يمتقػػوف بيػػا  ِإلػػىوىػػـ يشػػيروف  ,السػػمبي تجػػاه عالمػػة اجيػػزتيـ التػػي يقتنونيػػا

 دعمػاً ـ تقػد َأعػالهمما يعزز مف مستوى االخالص لمعالمة لدييـ,  وبناء عمػى مػا سػبؽ فػاف النتػائج 

توجػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة )المختبػػػرة  التػػػي محتواىػػػا  اُلولػػػىلقبػػػوؿ تحقػػػؽ الفرضػػػية الرئيسػػػة 

 .(العالمة( ومتغير )االخالص لمعالمة-معنوية بيف )تماثؿ الزبوف
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 ( 29)جدوؿ 

 العالمة االخالص لمعالمة-مصػفوفة مػعامالت االرتػباط بيف تماثؿ الزبوف

Correlations 

 االخالص للعالمة العالمة-الزبونتماثل  

-تماثل الزبون

 العالمة

Pearson Correlation 1 0.660
**

 

Sig. (2-tailed)  0.000 

N 296 296 

 االخالص للعالمة

Pearson Correlation 0.660
**

 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  

N 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spss v.23 المصدر: مخرجات برنامج             

 :الثانية. الفرضية الرئيسة 2

حب بيف متغير الطردي باستكشاؼ مستوى االرتباط  ثانيةتتحدد فرضية االرتباط الرئيسة ال    

معنوية ذات داللة طردية والتي محتواىا )توجد عالقة ارتباط  ومتغير االخالص لمعالمةالعالمة 

 .بيف )حب العالمة( بأبعاده ومتغير )االخالص لمعالمة(

 َأعاله( لموقوؼ عمى مدى تحقؽ الفرضية Pearsonاذ تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف )     

الشغؼ بالعالمة, بأبعاده ) بيف متغير )حب العالمة( ممثالً الطردي )التحقؽ مف طبيعة االرتباط 

( المصفوفة ٖٓ( ومتغير )االخالص لمعالمة(. ويظير الجدوؿ رقـ )لعالمةااللتزاـ باُألفة العالمة, 

وأبعاده ومتغير االخالص لمعالمة. ولبياف  الخاصة بعالقات االرتباط ما بيف متغير حب العالمة

( tailed - 2حجـ العينة المختبرة, ومختصر ) يبي ف( nتفاصيؿ متضمنات الجدوؿ فاف حرؼ )

( Sig.ف باتجاىيف في حيف يمكف معرفة معنوية االختبار مف خالؿ مختصر)ف االختبار كاَأيبي ف 

ؿ أو ( التي يحسبيا البرامج مع التي ىي محسوبة بالجدtوالذي يمثؿ نتيجة المقارنة بيف )

استنادا و االحصائية دوف اف يظير قيمة الناتج وانما يستدؿ عمى المعنوية باعتماد عالمة )**( 
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 أولياً  دليالً ( اف المعامالت المبينة في الجدوؿ تقدـ ٖٓجدوؿ ) يبي ف االرتباطمستوى قوة قاعدة  ِإلى

بيف  قوي ( اف ىناؾ ارتباط طرديٖٓالجدوؿ ) يبي فلدعـ فرضيات االرتباط الرئيسة والفرعية, اذ 

)حب العالمة( بأبعاده والمتغير المعتمد )االخالص لمعالمة(, فقد كانت قوة االرتباط تبمغ  متغير

(0.851
**

( الذي كاف .Sigمؤشر ) ِإلىوىي عالقة ارتباط طردية وذات داللة معنوية استنادا  (

االلتزاـ  %(, اذ تفسر ىذه النتيجة اف99%( اي بمستوى ثقة بالنتيجة )1ضمف مستوى معنوية )

 ية.يعزز االخالص لمعالمة لكف بنسبة قو  طردياً  بحب العالمة مف قبؿ الزبائف سيحدث اثراً 

المختبرة   ثانيةلقبوؿ تحقؽ الفرضية الرئيسة ال دعماً تقدـ  َأعالهف النتائج سبؽ فاما بناء عمى و     

ذات داللة معنوية بيف )حب العالمة( بأبعاده ومتغير طردية التي محتواىا )توجد عالقة ارتباط 

 )االخالص لمعالمة(.

 (32)جدوؿ 

 االخالص لمعالمةبأبعادىا وبيف  حب العالمةمصػفوفة مػعامالت االرتػباط بيف 
Correlations 

 

الشغؼ 

 بالعالمة

أُلفة 

 العالمة

االلتزاـ 

 بالعالمة

حب 

 العالمة

االخالص 

 لمعالمة

 الشغؼ بالعالمة

Pearson 

Correlation 
1 0.796

**
 0.713

**
 0.907

**
 .764

**
 

Sig. (2-tailed)  0.000 0.000 0.000 0.000 

N 296 296 296 296 296 

 أُلفة العالمة

Pearson 

Correlation 
0.796

**
 1 0.779

**
 0.937

**
 0.810

**
 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 0.000 0.000 

N 296 296 296 296 296 

 االلتزاـ بالعالمة

Pearson 

Correlation 
0.713

**
 0.779

**
 1 0.909

**
 0.768

**
 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  0.000 0.000 

N 296 296 296 296 296 

Pearson 0.907 حب العالمة
**

 0.937
**

 0.909
**

 1 0.851
**
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Correlations 

 

الشغؼ 

 بالعالمة

أُلفة 

 العالمة

االلتزاـ 

 بالعالمة

حب 

 العالمة

االخالص 

 لمعالمة

Correlation 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000  0.000 

N 296 296 296 296 296 

 االخالص لمعالمة

Pearson 

Correlation 
0.764

**
 0.810

**
 0.768

**
 0.851

**
 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000  

N 296 296 296 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 spss v.25 المصدر: مخرجات برنامج

 يمكف بياف فرضيات فرعية عدة ىي: اُلولىومف خالؿ الفرضية الرئيسة 

 : اأُلولىاختبار الفرضية الفرعية  .4

ومتغير  ,الشغؼ بالعالمة باستكشاؼ عالقة االرتباط بيف بعد اُلولىتيتـ الفرضية الفرعية      

 الشغؼ بالعالمة االخالص لمعالمة والتي محتواىا )توجد عالقة ارتباط موجبو ومعنوية بيف بعد

ذات داللة معنوية ايجابية ( تحقؽ عالقة ارتباط ٖٓجدوؿ ) يبي فومتغير االخالص لمعالمة( اذ 

اذ كاف مقدار االرتباط  ومتغير االخالص لمعالمة ,الشغؼ بالعالمة بعدوطردية االتجاه بيف 

0.764)بينيما
**

والذي يعني قبوؿ  %(1)واف ىذه القيمة االحصائية ىي ضمف حدود معنوية  (

(  (0.000.( التي ظيرت انياSigوالتي تـ قراءتيا وفقا لمؤشر) %(99)النتيجة بمستوى ثقة تبمغ

المتحقؽ كاف ضمف مستوى عالقة ارتباط الطردي فاف قوة االرتباط  هَأعالعمى النتيجة  وبناءً 

 (ٖٓلمقاعدة المعتمدة في جدوؿ ) وفقاً  ومتغير االخالص لمعالمة الشغؼ بالعالمة قوية بيف بعد
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المشتقة  اُلولىلقبوؿ فرضية االرتباط الفرعية  قوياً  دعماً فأنيا تقدـ  َأعالهعمى النتائج  وبناءً     

الشغؼ  معنوي بيف بعدايجابي والتي محتواىا يتعمؽ بوجود ارتباط  ,ثانيةمف الفرضية الرئيسة ال

 والمتغير المعتمد االخالص لمعالمة.     ,حب العالمةضمف متغير  بالعالمة

 -:الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  .2

ومتغير  العالمة ُألفة باستكشاؼ عالقة االرتباط بيف بعد ثانيةتيتـ الفرضية الفرعية ال

ومتغير  العالمة ُألفة االخالص لمعالمة والتي محتواىا )توجد عالقة ارتباط موجبو ومعنوية بيف بعد

( تحقؽ عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وطردية االتجاه ٖٓجدوؿ ) يبي فذ إِ االخالص لمعالمة( 

0.810) اذ كاف مقدار االرتباط بينيما ومتغير االخالص لمعالمة العالمة ُألفة بيف بعد
**

واف ىذه ( 

والذي يعني قبوؿ النتيجة بمستوى ثقة تبمغ %( 1)القيمة االحصائية ىي ضمف حدود معنوية 

 َأعالهوبناء عمى النتيجة  (0.000)التي ظيرت انيا  .(Sig)والتي تـ قراءتيا وفقا لمؤشر%( 99)

ومتغير  العالمة ُألفة فاف قوة االرتباط المتحقؽ كاف ضمف مستوى عالقة ارتباط قوية بيف بعد

 .(ٖٓوفقا لمقاعدة المعتمدة في جدوؿ) االخالص لمعالمة

المشتقة  ثانيةلقبوؿ فرضية االرتباط الفرعية ال قوياً  دعماً فأنيا تقدـ  َأعالهعمى النتائج  وبناءً      

ضمف  العالمة ُألفة والتي محتواىا يتعمؽ بوجود ارتباط معنوي بيف بعد ,الثانيةمف الفرضية الرئيسة 

 والمتغير المعتمد االخالص لمعالمة.    حب العالمة متغير 

 الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  .ٖ

ومتغير االلتزاـ بالعالمة  باستكشاؼ عالقة االرتباط بيف بعد  ثالثةتيتـ الفرضية الفرعية ال 

 االلتزاـ بالعالمة  لمعالمة والتي محتواىا )توجد عالقة ارتباط موجبو ومعنوية بيف بعداالخالص 

( تحقؽ عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وطردية ٖٓجدوؿ ) يبي فومتغير االخالص لمعالمة( اذ 

اذ كاف مقدار االرتباط  االتجاه بيف بعد االلتزاـ بالعالمة ومتغير االخالص لمعالمة
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0.768)بينيما
**

والذي يعني قبوؿ  %(1)واف ىذه القيمة االحصائية ىي ضمف حدود معنوية  (

 (0.000)( التي ظيرت انيا Sig.والتي تـ قراءتيا وفقا لمؤشر) %(99)النتيجة بمستوى ثقة تبمغ 

المتحقؽ كاف ضمف مستوى عالقة ارتباط قوية الطردي فاف قوة االرتباط  َأعالهوبناء عمى النتيجة 

 ( ٖٓوفقا لمقاعدة المعتمدة في جدوؿ) ومتغير االخالص لمعالمة بيف بعد االلتزاـ بالعالمة 

باف وجود االلتزاـ بالعالمة بيف الزبائف يرتبط بشكؿ جيد بتحقيؽ االخالص ويمكف تفسير 

 لمعالمة.

المشتقة  ثالثةلقبوؿ فرضية االرتباط الفرعية ال قوياً  دعماً فأنيا تقدـ  َأعالهعمى النتائج  وبناءً 

االلتزاـ بالعالمة  والتي محتواىا يتعمؽ بوجود ارتباط معنوي بيف بعد  ,مف الفرضية الرئيسة الثانية

 والمتغير المعتمد االخالص لمعالمة.    حب العالمة ضمف متغير 

  : ثالثةالرئيسة الاالرتباط . فرضية 3

-ية االرتبػػاط الرئيسػػة الثالثػػة باستكشػػاؼ مسػػتوى االرتبػػاط بػػيف متغيػػر تماثػػؿ الزبػػوفتتحػػدد فرضػػ    

)توجػػد عالقػػة ارتبػػاط  طرديػػة ذات داللػػة معنويػػة بػػيف العالمػػة ومتغيػػر حػػب العالمػػة والتػػي محتواىػػا 

 .العالمة( ومتغير )حب العالمة(-)تماثؿ الزبوف

لػدعـ فرضػيات االرتبػػاط  أوليػاً  دلػيالً ( اف المعػامالت المبينػة فػي الجػدوؿ تقػدـ ٖٔجػدوؿ ) يبػي ف   

( اف ىنػػػاؾ ارتبػػػاط طػػػردي بنسػػػبة قويػػػة بػػػيف تػػػوافر )تماثػػػؿ ٖٔالجػػػدوؿ ) يبػػػي فالرئيسػػػة والفرعيػػػة, اذ 

0.732)فقػػد كانػػت قػػوة االرتبػػاط تبمػػغ  (,حػػب العالمػػةالعالمػػة( والمتغيػػر المعتمػػد )-الزبػوف
**

وىػػي  (

الػػػذي كػػػاف ضػػػمف مسػػػتوى  (.Sig)مؤشػػػر  ِإلػػػىرتبػػػاط طرديػػػة وذات داللػػػة معنويػػػة اسػػػتنادا عالقػػػة ا

ذ تفسػر ىػذه النتيجػة اف وجػود نسػبة عاليػة مػف , إِ %(99)اي بمسػتوى ثقػة بالنتيجػة  %(1) معنويػة

 اً وبنػػػاءوي بظيػػور االخػػالص لتمػػؾ العالمػػة, التماثػػؿ بػػيف رغبػػات وقناعػػات الزبػػائف يػػرتبط بشػػػكؿ قػػ

لقبػػػوؿ تحقػػػؽ الفرضػػػية الرئيسػػػة الثالثػػػة المختبػػػرة  التػػػي  دعمػػػاً تقػػػدـ  َأعػػػالهعمػػػى سػػػبؽ فػػػاف النتػػػائج 
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العالمػػة( ومتغيػػر )حػػب -توجػػد عالقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة معنويػػة بػػيف )تماثػػؿ الزبػػوف)محتواىػػا 

 . (العالمة

  (34)جدوؿ 

 ب العالمةحالعالمة بأبعادىا  -مصػفوفة مػعامالت االرتػباط بيف تماثؿ الزبوف

Correlations 

 حب العالمة العالمة-تماثؿ الزبوف 

-تماثؿ الزبوف

 العالمة

Pearson Correlation 1 .732
**

 

Sig. (2-tailed)  0.000 

N 296 296 

 حب العالمة
Pearson Correlation 0.732

**
 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  

N 296 296 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spss v.25 المصدر: مخرجات برنامج         

 الدراسة: نموذجثانيًا: اختبار فرضيات مسار التأثير أل 

الوسيط المختبر الذي يشتمؿ  نموذجسيتـ اختبار فرضيات الدراسة الخاصة بالىذه الفقرة في     

 عمىالعالمة -منيا بيف المتغير المستقؿ )تماثؿ الزبوف الوؿعمى ثالث مسارات لمتأثير المباشر 

المتغير المعتمد )االخالص لمعالمة( بينما كاف مسار التأثير الثاني يكوف مف المتغير الوسيط 

المتغير المعتمد )االخالص لمعالمة( في حيف كاف مسار التأثير الثالث يكوف  عمى)حب العالمة( 

المتغير الوسيط )حب العالمة( كما تشتمؿ  عمىالعالمة( -وفمف المتغير المستقؿ )تماثؿ الزب

العالمة واالخالص لمعالمة -عمى اختبار التأثير الوسيط لمتغير حب العالمة بيف تماثؿ الزبوف

  -وفيما يمي توضيح لتمؾ الختبار مسارات التأثير تمؾ:

 :اأُلولىالرئيسة  اختبار مسار التأثير لمفرضية. 4



147 
 

 

 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

سػػيتـ فػػي ىػػذه الفرضػػية التحقػػؽ مػػف مقػػدار تػػأثير المتغيػػر المسػػتقؿ فػػي المتغيػػر المعتمػػد والتػػي     

( العالمػة فػي االخػالص لمعالمػة-يوجد تأثير طردي ذو داللة معنوية بػيف تماثػؿ الزبػوفمحتواىػا )

التػي تمثػؿ  (Structural Equation Model) مػف خػالؿ االعتمػاد عمػى مػنيج النمذجػة الييكميػة

يؿ افضؿ مف تحميؿ المسار, واالنحػدار المتعػدد, وتحميػؿ السمسػمة الزمنيػة لنيػا ال تسػتخرج حجػـ بد

المقتػػرح لمدراسػػة  نمػػوذجوانمػػا تسػػتخرج مػػدى مالئمػػة البيانػػات لأل ,االحصػػائية فقػػط ةالتػػأثير والمعنويػػ

وؿ ( وجػدٕٕفي ضوء عدد مػف المؤشػرات االحصػائية, وبيػدؼ اجػراء االختبػار تػـ تصػميـ الشػكؿ )

 ( لتحديد عالقات التأثير ومعنويتيا بيف المتغيرات وكما موضح في ادناه,ٕٖ)

 

 
 اأُلولى( اختبار التأثير المباشر لفرضية التأثير الرئيسة 22الشكؿ )

 (Amos. V.23)المصدر: مف إعداد الباحث باعتماد مخرجات برنامج 
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 (32جدوؿ )

 االخالص لمعالمةو  العالمة-تماثؿ الزبوفبيف االنحدارية الختبار فرضيات  التأثير المباشر  األأوزاف

 انًزغٛش ٔاالثؼبد

 
 S.R.W Estimate S.E. C.R. P انًزغٛشاد انًغبس

-تماثؿ الزبوف ---> االخالص لمعالمة
 العالمة

0.660 0.748 0.082 9.098 *** 

ID3 <--- 
-تماثؿ الزبوف
 *** 7.493 0.132 0.991 0.587 العالمة

ID4 <--- تماثؿ الزبوف-
 العالمة

0.618 0.842 0.103 8.140 *** 

ID6 <--- 
-تماثؿ الزبوف
 *** 11.611 0.089 1.034 0.747 العالمة

ID7 <--- تماثؿ الزبوف-
 العالمة

0.724 0.964 0.089 10.867 *** 

ID8 <--- 
-تماثؿ الزبوف
 *** 11.711 0.099 1.154 0.749 العالمة

ID9 <--- تماثؿ الزبوف-
 العالمة

0.810 1.044 0.073 14.269 *** 

ID10 <--- 
-تماثؿ الزبوف
 *** 11.956 0.081 0.971 0.756 العالمة

 *** 21.341 0.038 0.810 0.900 االخالص لمعالمة ---> التبشير بالعالمة

التضحية مف أجؿ 
 *** 31.329 0.038 1.190 0.950 االخالص لمعالمة ---> العالمة

 Amos V.23المصدر : مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج 
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( مجموعػة النتػائج المتعمقػة باختبػار التػأثير المباشػر بػيف تماثػؿ ٕٕ( والشكؿ )ٕٖالجدوؿ ) يبي ف    

, (0.44)( R2العالمػػة واالخػػالص لمعالمػػة فقػػد بمغػػت  قيمػػة معامػػؿ التحديػػد ) التفسػػير( )-الزبػػوف

ييػػرات التػػي تحػػدث عمػػى مسػػتوى مػػف التغ (%44)العالمػػة تفسػػر -اف تماثػػؿ الزبػػوف ِإلػػىوىػػذا يشػػير 

فتعػود لتػأثير متغيػرات  اخػرى لػـ تػدرس فػي %( 56)النسػبة المتبقيػة والبالغػة  َأمااالخالص لمعالمة 

 (Beta Standardized)يف كانت قيمة التأثير المختبر بػاالحصائي لمدراسة, في ح نموذجال

(= 0.660, P< .01) ف معامؿ الميؿ الحدي يؤشػر عالقػة طرديػة موجبػو وىي قيمة تدؿ عمى َأ

العالمػػة ومتغيػػر االخػػالص لمعالمػػة, وتعػػد ىػػذه القػػيـ ذات داللػػة معنويػػة -بػػيف متغيػػر تماثػػؿ الزبػػوف

وىػػػػي قيمػػػػة معنويػػػػة عنػػػػد  (1.96)( حصػػػػمت عمػػػػى مقػػػػدار اكبػػػػر مػػػػف .C.Rالف )القيمػػػػة الحرجػػػػة 

(P<.001)  العالمػة لػػدى -تػػوافر مسػتوى جيػػد مػف تماثػؿ الزبػػوف ِإلػىشػير مضػموف ىػػذه النتيجػة وي

 الزبائف سينعكس ايجابا في زيادة االخالص لمعالمة التي يقتنونيا. 

بػيف المتغيػر المسػتقؿ  اُلولػىيتوفر دعػـ لقبػوؿ مسػار فرضػية التػأثير  َأعالهعمى النتائج  اً وبناء     

ممػا يعنػي اف شػعور التماثػؿ النػاتج  ؛وقعات الدراسة في اطارىػا الفكػريوالمتغير التابع وىي تطابؽ ت

عف تطابؽ خصائص العالمػة مػع الخصػائص الذاتيػة لمزبػوف وشػعوره بوجػود عالقػة عاطفيػة تربطػو 

بيػػػا قػػػد يخمػػػؽ التػػػزاـ عػػػادي تجػػػاه العالمػػػة المفضػػػمة وثقػػػة كبيػػػرة بيػػػا تجعمػػػو يتػػػرؾ اي شػػػيء يعيػػػؽ 

 المة التزامو. اخالصو والتزامو تجاه تمؾ الع

 :لثانيةالرئيسة ا اختبار مسار التأثير لمفرضية. 2    

سػػيتـ فػػي ىػػذه الفرضػػية التحقػػؽ مػػف مقػػدار تػػأثير المتغيػػر الوسػػيط فػػي المتغيػػر المعتمػػد والتػػي       

محتواىػػػػا )يوجػػػػد تػػػػأثير ذو داللػػػػة معنويػػػػة بػػػػيف حػػػػب العالمػػػػة فػػػػي االخػػػػالص لمعالمػػػػة( مػػػػف خػػػػالؿ 

التػي تمثػؿ بػديؿ افضػؿ  (Structural Equation Model)االعتماد عمى مػنيج النمذجػة الييكميػة 

يػػػؿ المسػػػار, واالنحػػػدار المتعػػػدد, وتحميػػػؿ السالسػػػؿ الزمنيػػػة لنيػػػا ال تسػػػتخرج حجػػػـ التػػػأثير تحممػػػف 
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المقتػرح لمدراسػة فػي ضػوء  نموذجوانما تستخرج مدى مالئمة البيانات لأل ,االحصائية فقط ةوالمعنوي

( ٖٖ( وجػػػدوؿ )ٖٕعػػػدد مػػػف المؤشػػػرات االحصػػػائية, وبيػػػدؼ اجػػػراء االختبػػػار تػػػـ تصػػػميـ الشػػػكؿ )

 عالقات التأثير ومعنويتيا بيف المتغيرات. لتحديد

ت مػػػااف الزبػػائف يفكػػروف باسػػػتمرار بعالمػػتيـ التجاريػػة كممػػا ذكػػرت عال َأعػػالهف النتيجػػة ذ تبػػي  إِ      

 وىذا يوضح  ارتباط جيد بمستوى االخالص لمعالمة. وكما موضح في ادناه, ,ميـَأمااخرى 

 
 لتأثير الرئيسة الثانية( اختبار التأثير المباشر لفرضية ا23شكؿ )

 (Amos. V.23)الباحث باعتماد مخرجات برنامج  مف إعدادالمصدر: 
 (33جدوؿ )

 االخالص لمعالمةلحب العالمة في االنحدارية الختبار فرضيات  التأثير المباشر  األأوزاف
المتغير 
 واالبعاد
 

 S.R.W Estimate S.E. C.R. P المتغيرات المسار

االخالص 
 ---> لمعالمة

 حب العالمة
0.851 0.913 0.054 16.756 *** 

الشغؼ 
 ---> بالعالمة

 حب العالمة
0.907 0.939 0.042 22.215 *** 
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المتغير 
 واالبعاد
 

 S.R.W Estimate S.E. C.R. P المتغيرات المسار

 *** 27.699 0.038 1.042 0.937 حب العالمة ---> أُلفة العالمة
االلتزاـ 
 بالعالمة

 *** 22.527 0.045 1.019 0.909 حب العالمة --->

التبشير 
 ---> بالعالمة

االخالص 
 *** 21.341 0.038 0.810 0.900 لمعالمة

التضحية مف 
 ---> أجؿ العالمة

االخالص 
 *** 31.329 0.038 1.190 0.950 لمعالمة

 Amos V.23الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج  إعدادالمصدر : مف 

حػػػػب ل( مجموعػػػة النتػػػػائج المتعمقػػػة باختبػػػار التػػػأثير المباشػػػر ٖٕ( والشػػػكؿ )ٖٖالجػػػدوؿ ) يبػػػي ف    

 حػػػب العالمػػػة( R2العالمػػػة فػػػي االخػػػالص لمعالمػػػة فقػػػد بمغػػػت  قيمػػػة معامػػػؿ التحديػػػد ) التفسػػػير( )

مػػف التغييػػرات  (%72)اف حػػب العالمػػة تفسػػر  ِإلػػى, وىػػذا يشػػير (0.72)اتجػػاه االخػػالص لمعالمػػة

فتعػػػود لتػػػأثير %( 28)النسػػػبة المتبقيػػػة والبالغػػػة  مػػػاَأالتػػػي تحػػػدث عمػػػى مسػػػتوى االخػػػالص لمعالمػػػة 

االحصػػائي لمدراسػػة, فػػي حػيف كانػػت قيمػػة التػػأثير المختبػػر  نمػػوذجمتغيػرات  اخػػرى لػػـ تػػدرس فػي ال

وىػي قيمػة تػدؿ عمػى اف معامػؿ الميػؿ  (= 0.851, P< 0.01) (Beta Standardized)ػ ػػػػػب

عالمػػة واالخػػالص لمعالمػػة, وتعػػد ىػػذه القػػيـ الحػػدي يؤشػػر عالقػػة طرديػػة موجبػػو بػػيف متغيػػر حػػب ال

وىػػي قيمػػة  (1.96)( حصػػمت عمػى مقػػدار اكبػػر مػف .C.Rذات داللػة معنويػػة الف )القيمػة الحرجػػة 

اف الزبػائف عنػدما يشػعروف بحػب تجػػاه  ِإلػىويشػير مضػموف ىػذه النتيجػػة   (P<.001)معنويػة عنػد 

قبػػوؿ الفرضػػية التػػي تقتػػرح وجػػود  لػػىإِ وىػػذا يشػػير  سػػيرفع مػػف مسػػتوى االخػػالص لمعالمػػة, العالمػػة 

عمػػى النتػػائج  وبنػػاءً  بػػيف حػػب العالمػػة واالخػػالص لمعالمػػة,عالقػػة تػػأثير طػػردي ذات داللػػة معنويػػة 

يتػػوفر دعػػـ لقبػػوؿ مسػػار فرضػػية التػػػأثير الثانيػػة بػػيف المتغيػػر المسػػتقؿ والمتغيػػر التػػابع وىػػػي  َأعػػاله
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بػػأف شػػعور الزبػػوف بحالػػة اليػػوس وتحمسسػػو تطػػابؽ توقعػػات الدراسػػة فػػي اطارىػػا الفكػػري التػػي تأكػػد 

ف يجعمػػو يػػديـ العالقػػة تيجػػة اقتنائػػو ليػػذه العالمػػة يمكػػف َأوشػػعوره باالرتيػػاح ن بالعالمػة المفضػػمة لديػػو

 معيا ويثؽ كثيرًا بالمنتجات التي تحمؿ ىذه العالمة. 

 :  اآلتيةيشتؽ مسارات التأثير الفرعية  اُلولىومف خالؿ الفرضية الرئيسة        

سيتـ في ىذه الفرضية التحقؽ مف مقػدار تػأثير بعػد الشػغؼ بالعالمػة  (:4-4الفرضية الفرعية) .ٔ

أثير طػػردي ذو داللػػة يوجػػد تػػ)ضػػمف ابعػػاد المتغيػػر الوسػػيط فػػي المتغيػػر المعتمػػد والتػػي محتواىػػا 

مػػف خػػالؿ االعتمػػاد عمػػى مػػنيج النمذجػػة ( معنويػػة لبعػػد الشػػغؼ بالعالمػػة فػػي االخػػالص لمعالمػػة

( ٕٗـ تصػميـ الشػكؿ ), وبيدؼ اجراء االختبػار تَّػ(Structural Equation Model) الييكمية

المتغيػػػر لممتغيػػػر الوسػػػيط و  الوؿ( لتحديػػػد عالقػػػات التػػػأثير ومعنويتيػػػا بػػػيف البعػػػد ٖٗوجػػػدوؿ )

   -المعتمد وكما موضح في ادناه :

 
 المشتؽ مف الفرضية الرئيسة الثانية اأُلولى( اختبار مسار التأثير المباشر لمفرضية الفرعية 24شكؿ )

 (Amos. V.23)الباحث باعتماد مخرجات برنامج  إعداد مف المصدر:
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 (34جدوؿ )
بيف بعد الشغؼ بالعالمة ضمف متغير التأثير المباشر  ةفرضيمسار االنحدارية الختبار  األأوزاف

 االخالص لمعالمةو  حب العالمة
 المتغير واالبعاد

 S.R.W Estimate S.E. C.R. P المتغيرات المسار 

 *** 12.256 0.065 0.792 0.764 الشغؼ بالعالمة ---> االخالص لمعالمة
PA1 <--- 11.404 0.094 1.076 0.741 الشغؼ بالعالمة *** 
PA2 <--- 9.439 0.102 0.967 0.674 الشغؼ بالعالمة *** 
PA3 <--- 13.189 0.091 1.203 0.787 الشغؼ بالعالمة *** 
PA4 <--- 9.803 0.103 1.010 0.688 الشغؼ بالعالمة *** 
PA5 <--- 9.901 0.091 0.905 0.691 الشغؼ بالعالمة *** 
PA6 <--- 12.002 0.074 0.884 0.757 الشغؼ بالعالمة *** 
PA7 <--- 11.914 0.085 1.016 0.755 الشغؼ بالعالمة *** 
PA8 <--- 10.810 0.087 0.939 0.723 الشغؼ بالعالمة *** 

 *** 21.341 0.038 0.810 0.900 االخالص لمعالمة ---> التبشير بالعالمة

 *** 31.329 0.038 1.190 0.950 االخالص لمعالمة ---> التضحية مف أجؿ العالمة
   Amos V.23 الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج إعدادالمصدر : مف 

( مجموعػػة النتػػائج المتعمقػػة باختبػػار مسػػار التػػأثير المباشػػر لبعػػد ٕٗ( والشػػكؿ )ٖٗالجػػدوؿ ) يبػػي ف  

فقػػد بمغػػت  قيمػػة معامػػؿ  ,الشػػغؼ بالعالمػػة ضػػمف متغيػػر حػػب العالمػػة ومتغيػػر االخػػالص لمعالمػػة

مػػػف  (%58)ف بعػػػد الشػػػغؼ بالعالمػػػة يفسػػػر ِإلػػػى َأ(, وىػػػذا يشػػػير R2=0.58التحديػػػد ) التفسػػػير( )

فتعػػود %( 42)النسػػبة المتبقيػػة والبالغػػة  َأمػػاالتغييػػرات التػػي تحػػدث عمػػى مسػػتوى االخػػالص لمعالمػػة 

ف كانػػت قيمػػة التػػأثير االحصػػائي لمدراسػػة, فػػي حػػي نمػػوذجلتػػأثير متغيػػرات  اخػػرى لػػـ تػػدرس فػػي ال

وىػي قيمػة تػدؿ عمػى اف معامػؿ  (= 0.764, P< .01) (Beta Standardized)المختبػر بػػ 

الميؿ الحدي يؤشر عالقة طرديػة موجبػو بػيف بعػد الشػغؼ بالعالمػة واالخػالص لمعالمػة, وتعػد ىػذه 

وىػػي  (1.96)( حصػمت عمػػى مقػػدار اكبػػر مػػف .C.Rالقػيـ ذات داللػػة معنويػػة الف )القيمػػة الحرجػػة 
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

اف وجػػود مسػػتويات مػػف الشػػغؼ  ِإلػػىويشػػير مضػػموف ىػػذه النتيجػػة   (P<.001)قيمػػة معنويػػة عنػػد 

قبػػوؿ الفرضػػية التػػي تقتػػرح  ِإلػػىوىػػذا يشػػير  لزبػػائف سػػيعزز مػػف االخػػالص لمعالمػػة,بالعالمػػة لػػدى ا

ى وجػػود عالقػػة تػػأثير ذات داللػػة معنويػػة بػػيف بعػػد الشػػغؼ بالعالمػػة واالخػػالص لمعالمػػة. وبنػػاء عمػػ

مػػف المتغيػػر  الوؿبػػيف البعػػد  اُلولػػىيتػػوفر دعػػـ لقبػػوؿ مسػػار فرضػػية التػػأثير الفرعيػػة  َأعػػالهالنتػػائج 

 الوسيط والمتغير التابع وىي تطابؽ توقعات الدراسة في اطارىا الفكري.

العالمػة ضػػمف  ُألفػةسػيتـ فػي ىػػذه الفرضػية التحقػؽ مػػف مقػدار تػأثير بعػػد  (:4-2الفرضػية الفرعيػػة) .ٕ

يوجػد تػػأثير طػػردي ذو داللػة معنويػػة لبعػػد )تغيػر الوسػػيط فػي المتغيػػر المعتمػد والتػي محتواىػػا ابعػاد الم

مػف خػالؿ االعتمػاد عمػى مػنيج النمذجػة الييكميػة, وبيػدؼ اجػراء  (ُألفة العالمة في االخػالص لمعالمػة

الثػػاني ( لتحديػػد عالقػات التػأثير ومعنويتيػا بػيف البعػد ٖٗ( وجػدوؿ )ٕ٘االختبػار تػـ تصػميـ الشػكؿ )

 لممتغير الوسيط والمتغير المعتمد.

ذلؾ باف الزبػائف عنػدما يشػعروف بارتيػاح تجػاه اسػتخداـ عالمػتيـ التجاريػة يػرتبط  ويمكف تفسير     
 -بشكؿ قوي بظيور مستوى االخالص لمعالمة وكما موضح في ادناه:

 
 المشتؽ مف الفرضية الرئيسة الثانيةاختبار مسار التأثير المباشر لمفرضية الفرعية الثانية  (25) شكؿ

 (Amos. V.23)الباحث باعتماد مخرجات برنامج  إعدادمف  المصدر:
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 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 (34جدوؿ )

العالمة ضمف متغير حب  أُلفةلبعد التأثير المباشر  ةفرضيمسار االنحدارية الختبار  األأوزاف

 االخالص لمعالمةتجاه  العالمة

 المتغير واالبعاد

 
 S.R.W Estimate S.E. C.R. P المتغيرات المسار

 *** 14.266 0.055 0.781 0.810 أُلفة العالمة ---> االخالص لمعالمة

AF1 <--- 10.319 0.057 0.587 0.706 أُلفة العالمة *** 

AF2 <--- 18.115 0.059 1.075 0.868 أُلفة العالمة *** 

AF3 <--- 13.399 0.072 0.962 0.792 أُلفة العالمة *** 

AF4 <--- 19.495 0.057 1.113 0.883 أُلفة العالمة *** 

AF5 <--- 19.134 0.060 1.146 0.880 أُلفة العالمة *** 

AF6 <--- 15.893 0.070 1.118 0.838 أُلفة العالمة *** 

 ---> التبشير بالعالمة
 االخالص لمعالمة

0.900 0.810 0.038 21.341 *** 

 ---> التضحية مف أجؿ العالمة
 االخالص لمعالمة

0.950 1.190 0.038 31.329 *** 

 

 Amos V.23برنامج مخرجات  عمى باالعتمادالباحث  إعدادالمصدر : مف 

( مجموعة النتائج المتعمقة باختبػار مسػار التػأثير المباشػر لبعػد ٕ٘( والشكؿ )ٖٗالجدوؿ ) يبي ف    

العالمة ضمف متغير حب العالمة ومتغيػر االخػالص لمعالمػة فقػد بمغػت  قيمػة معامػؿ التحديػد  ُألفة

مػػف التغييػػرات التػػي  (%66)العالمػػة يفسػػر  ُألفػػةف بعػػد ِإلػػى َأ(, وىػػذا يشػػير R2=0.66) التفسػػير( )

ت  فتعػػود لتػأثير متغيػػرا%( 34)النسػبة المتبقيػػة والبالغػة  َأمػاتحػدث عمػى مسػػتوى االخػالص لمعالمػػة 



156 
 

 

 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 Beta)االحصػائي لمدراسػة, فػي حػيف كانػت قيمػة التػأثير المختبػر بػػ  نمػوذجاخرى لـ تدرس فػي ال

Standardized) (= 0.810, P< .01) ف معامػؿ الميػؿ الحػدي يؤشػر وىػي قيمػة تػدؿ عمػى َأ

العالمػة ومتغيػر االخػػالص لمعالمػة, وتعػد ىػػذه القػيـ ذات داللػػة  ُألفػػةعالقػة طرديػة موجبػػو بػيف بعػد 

وىػي قيمػة معنويػة عنػد  (1.96)( حصمت عمى مقدار اكبػر مػف .C.Rنوية الف )القيمة الحرجة مع

(P<0.001)   لػدى الزبػائف تجػاه العالمػة التجاريػة  ُألفػةاف وجػود  ِإلػىويشػير مضػموف ىػذه النتيجػة

 قبػوؿ الفرضػية التػي تقتػرح وجػود ِإلػىوىػذا يشػير  ا يزيد مف مسػتوى االخػالص لمعالمػة,التي يقتنوني

 َأعػالهعمػى النتػائج  اً وبنػاء ُألفة العالمة واالخالص لمعالمة,عالقة تأثير ذات داللة معنوية بيف بعد 

يتػػػوفر دعػػػػـ لقبػػػوؿ مسػػػػار فرضػػػػية التػػػأثير الفرعيػػػػة الثانيػػػػة بػػػيف البعػػػػد الثػػػػاني مػػػف المتغيػػػػر الوسػػػػيط 

 والمتغير التابع وىي تطابؽ توقعات الدراسة في اطارىا الفكري.

سػػػيتـ فػػي ىػػذه الفرضػػػية التحقػػؽ مػػف مقػػدار تػػػأثير بعػػد االلتػػزاـ بالعالمػػػة   (:4-3ة)الفرضػػية الفرعيػػ .ٖ

يوجػد تػأثير طػردي ذو داللػة معنويػة )ضمف ابعاد المتغير الوسيط في المتغير المعتمد والتي محتواىػا 

 مػػػف خػػػالؿ االعتمػػػاد عمػػػى مػػػنيج النمذجػػػة الييكميػػػة (فػػػي االخػػػالص لمعالمػػػة االلتػػػزاـ بالعالمػػػة لبعػػػد 

(Structural Equation Model)( وجػػدوؿ ٕٙ, وبيػػدؼ اجػػراء االختبػػار تػػـ تصػػميـ الشػػكؿ )

( لتحديػػد عالقػػات التػػأثير ومعنويتيػػا بػػيف البعػػد الثالػػث لممتغيػػر الوسػػيط والمتغيػػر المعتمػػد وكمػػا ٖ٘)

 موضح في ادناه,
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 الجانب التطبيقي لمدراسة

 
 لفرضية الرئيسة الثانية( اختبار مسار التأثير المباشر لمفرضية الفرعية الثالثة المشتؽ مف ا26شكؿ )

 (Amos. V.23)المصدر: مف إعداد الباحث باعتماد مخرجات برنامج 

 (35جدوؿ )

ضمف متغير  االلتزاـ بالعالمة لبعد التأثير المباشر  ةفرضيمسار االنحدارية الختبار  األأوزاف

 االخالص لمعالمةتجاه  حب العالمة

 المتغير واالبعاد

 
 S.R.W Estimate S.E. C.R. P المتغيرات المسار

 *** 12.388 0.059 0.735 0.768 االلتزاـ بالعالمة ---> االخالص لمعالمة

CO1 <--- 8.464 0.084 0.708 0.633 االلتزاـ بالعالمة *** 

CO2 <--- 14.386 0.075 1.080 0.812 االلتزاـ بالعالمة *** 

CO3 <--- 13.975 0.074 1.033 0.804 االلتزاـ بالعالمة *** 
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 الجانب التطبيقي لمدراسة

 المتغير واالبعاد

 
 S.R.W Estimate S.E. C.R. P المتغيرات المسار

CO4 <--- 18.077 0.063 1.138 0.868 االلتزاـ بالعالمة *** 

CO5 <--- 11.358 0.087 0.989 0.739 االلتزاـ بالعالمة *** 

CO6 <--- 16.067 0.069 1.106 0.841 االلتزاـ بالعالمة *** 

CO7 <--- 10.757 0.088 0.945 0.721 االلتزاـ بالعالمة *** 

 *** 21.341 0.038 0.810 0.900 االخالص لمعالمة ---> التبشير بالعالمة

 *** 31.329 0.038 1.190 0.950 االخالص لمعالمة ---> التضحية مف أجؿ العالمة

 Amos V.23 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج

( مجموعة النتائج المتعمقة باختبػار مسػار التػأثير المباشػر لبعػد ٕٙ( والشكؿ )ٖ٘الجدوؿ ) يبي ف    

ضمف متغير حب العالمة تجػاه متغيػر االخػالص لمعالمػة فقػد بمغػت  قيمػة معامػؿ االلتزاـ بالعالمة 

مػػػف  (%59)يفسػػػر  االلتػػػزاـ بالعالمػػػة ف بعػػػد ِإلػػػى َأ(, وىػػػذا يشػػػير R2=0.59التحديػػػد )التفسػػػير( )

فتعػػود %( 41)النسػػبة المتبقيػػة والبالغػػة  َأمػػامسػػتوى االخػػالص لمعالمػػة التغييػػرات التػػي تحػػدث عمػػى 

االحصػػائي لمدراسػػة, فػػي حػػيف كانػػت قيمػػة التػػأثير  نمػػوذجلتػػأثير متغيػػرات  اخػػرى لػػـ تػػدرس فػػي ال

وىػي قيمػة تػدؿ عمػى اف معامػؿ  (= 0.768, P< .01) (Beta Standardized)المختبػر بػػ 

واالخػالص لمعالمػة, وتعػد ىػذه  االلتػزاـ بالعالمػة بو بػيف بعػد الميؿ الحدي يؤشر عالقة طردية موج

وىػػي  (1.96)( حصػمت عمػػى مقػػدار اكبػػر مػػف .C.Rالقػيـ ذات داللػػة معنويػػة الف )القيمػػة الحرجػػة 

بػػااللتزاـ تجػػاه  فػػراداف شػػعور الَ  ِإلػػىويشػػير مضػػموف ىػػذه النتيجػػة   (P<.001)قيمػػة معنويػػة عنػػد 

قبػػوؿ الفرضػػية التػػي تقتػػرح وجػػود  ِإلػػىالص لمعالمػػة. وىػػذا يشػػير زيػػادة االخػػ ِإلػػىسػػيؤدي  ؛عالمػػتيـ
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 الجانب التطبيقي لمدراسة

ومتغيػػر االخػػالص لمعالمػػة. وبنػػاء عمػػى االلتػػزاـ بالعالمػػة عالقػػة تػػأثير ذات داللػػة معنويػػة بػػيف بعػػد 

يتػػوفر دعػػـ لقبػػوؿ مسػػار فرضػػية التػػأثير الفرعيػػة الثالثػػة بػػيف البعػػد الثالػػث مػػف المتغيػػر  َأعػػالهالنتػػائج 

 التابع وىي تطابؽ توقعات الدراسة في اطارىا الفكري.الوسيط والمتغير 

 :لثالثةالرئيسة ا اختبار مسار التأثير لمفرضية. 3

سػػػيتـ فػػػي ىػػػذه الفرضػػػية التحقػػػؽ مػػػف مقػػػدار تػػػأثير المتغيػػػر المسػػػتقؿ فػػػي المتغيػػػر الوسػػػيط والتػػػي    

مػف خػالؿ  (العالمػةالعالمػة فػي حػب -يوجد تأثير طردي ذو داللة معنويػة بػيف تماثػؿ الزبػوف)محتواىػا 

التػي تمثػؿ بػديؿ افضػؿ  (Structural Equation Model)االعتماد عمى مػنيج النمذجػة الييكميػة 

مػػػف تحميػػػؿ المسػػػار, واالنحػػػدار المتعػػػدد, وتحميػػػؿ السالسػػػؿ الزمنيػػػة لنيػػػا ال تسػػػتخرج حجػػػـ التػػػأثير 

قتػرح لمدراسػة فػي ضػوء الم نمػوذجاالحصائية فقط وانما تسػتخرج مػدى مالئمػة البيانػات لأل ةوالمعنوي

( ٖٙ( وجػػػدوؿ )ٕٚجػػػراء االختبػػػار تػػػـ تصػػػميـ الشػػػكؿ )د مػػػف المؤشػػػرات االحصػػػائية, وبيػػػدؼ إِ عػػػد

 دناه,تيا بيف المتغيرات وكما موضح في َألتحديد عالقات التأثير ومعنوي

 
 ( اختبار التأثير المباشر لفرضية التأثير الرئيسة الثالثة 27شكؿ )

 (Amos. V.23)الباحث باعتماد مخرجات برنامج  إعدادمف المصدر: 
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 (36جدوؿ )

 وحب العالمة العالمة-تماثؿ الزبوفبيف االنحدارية الختبار فرضيات  التأثير المباشر  األأوزاف

 المتغير واالبعاد

 
 S.R.W Estimate S.E. C.R. P المتغيرات المسار

 *** 11.116 0.070 0.773 0.732 العالمة-تماثؿ الزبوف ---> حب العالمة

ID3 <--- 7.493 0.132 0.991 0.587 العالمة-تماثؿ الزبوف *** 

ID4 <--- 8.140 0.103 0.842 0.618 العالمة-تماثؿ الزبوف *** 

ID6 <--- 11.611 0.089 1.034 0.747 العالمة-تماثؿ الزبوف *** 

ID7 <--- 10.867 0.089 0.964 0.724 العالمة-تماثؿ الزبوف *** 

ID8 <--- 11.711 0.099 1.154 0.749 العالمة-تماثؿ الزبوف *** 

ID9 <--- 14.269 0.073 1.044 0.810 العالمة-تماثؿ الزبوف *** 

ID10 <--- 11.956 0.081 0.971 0.756 العالمة-تماثؿ الزبوف *** 

 *** 22.215 0.042 0.939 0.907 حب العالمة ---> الشغؼ بالعالمة

 *** 27.699 0.038 1.042 0.937 حب العالمة ---> أُلفة العالمة

 *** 22.527 0.045 1.019 0.909 حب العالمة ---> االلتزاـ بالعالمة

 Amos V.23الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج  إعدادلمصدر : مف ا
بػيف تماثػؿ ( مجموعػة النتػائج المتعمقػة باختبػار التػأثير المباشػر ٕٚ( والشكؿ )ٖٙالجدوؿ ) يبي ف    

, وىػػذا (0.56)( R2فقػػد بمغػػت  قيمػػة معامػػؿ التحديػػد ) التفسػػير( ) حػػب العالمػػةالعالمػػة و -الزبػػوف

حػػب ييػػرات التػػي تحػػدث عمػػى مسػػتوى مػػف التغ (%56)العالمػػة تفسػػر -اف تماثػػؿ الزبػػوف ِإلػػىيشػػير 

 نمػػوذجفػػي الخػرى لػػـ تػػدرس فتعػػود لتػػأثير متغيػػرات  أُ %( 44)النسػػبة المتبقيػػة والبالغػة  َأمػػا العالمػة

 (Beta Standardized)االحصائي لمدراسة, في حيف كانت قيمة التأثير المختبر بػ 
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(= 0.732, P< .01)  وىي قيمة تدؿ عمى اف معامؿ الميؿ الحدي يؤشػر عالقػة طرديػة موجبػو

, وتعػػد ىػػذه القػػيـ ذات داللػػة معنويػػػة الف حػػب العالمػػةالعالمػػة ومتغيػػر -بػػيف متغيػػر تماثػػؿ الزبػػوف

  (P<.001)وىي قيمػة معنويػة عنػد  (1.96)كبر مف قدار َأ( حصمت عمى م.C.Rيمة الحرجة )الق

العالمػػة سػػػينعكس ايجابػػا فػػي تحسػػيف حػػػب -تزايػػد تماثػػؿ الزبػػوف ِإلػػػىويشػػير مضػػموف ىػػذه النتيجػػة 

 العالمة فييا. 

بػػيف المتغيػػر المسػػتقؿ  اُلولػػىيتػػوفر دعػػـ لقبػػوؿ مسػػار فرضػػية التػػأثير  َأعػػالهوبنػػاًء عمػػى النتػػائج     

والمتغيػػر الوسػػػيط وىػػي تطػػػابؽ توقعػػػات الدراسػػة فػػػي اطارىػػا الفكػػػري اي وجػػػود شػػيء محبػػػب يحكػػػـ 

عالقػة الزبػوف بالعالمػػة مػع شػػعوره بألفػو وشػػغؼ فػي ىػػذه العالقػة يجعػػؿ الزبػوف يعشػػؽ ىػذه العالمػػة 

 مو. َأماويفكر فييا كمما ذكرت اليواتؼ الذكية 

   . الفرضية الرئيسية الرابعة:4

تختص الفرضية ىذه بالتحقؽ مف الدور الوسيط لحب العالمة في العالقة بيف متغير تماثؿ   

داللة  اتير مباشر ذتأثير غ وجدي) العالمة واالخالص لمعالمة, اذ تنص الفرضية عمى-الزبوف

     (حب العالمة عف طريؽالعالمة واالخالص لمعالمة -تماثؿ الزبوفاحصائية بيف 

مف االخالص لمعالمة في  العالمة-لغرض قياـ الباحث باختبار مدى تأثير متغير تماثؿ الزبوف   

برنامج بالباحث نمذجة المعادلة الييكمية  ستخدـ( احب العالمةالوسيط ) خالؿ المتغير

(Amos.v.23) يبي ف. و ( ( مسارات االنحدار المعيارية وقيـ )ٕٛالشكؿR2 لعالقة التأثير )

 ( االخالص لمعالمة( والمتغير التابع )العالمة-تماثؿ الزبوف) الوؿالمباشر بيف المتغير المستقؿ 

حب ير الوسيط )والمتغ( العالمة-تماثؿ الزبوفوالتأثير غير المباشر عف طريؽ المتغير المستقؿ )

 .(االخالص لمعالمة( والمتغير المعتمد )العالمة
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ضمف واالخالص لمعالمة  العالمة-تحقؽ تأثير مباشر لمتغير تماثؿ الزبوفعدـ ف ذ يتبي  إِ      

( ٖٚ( والجدوؿ  )ٕٛالوسيط في نمذجة المعادلة الييكمية وكما يوضحيا الشكؿ ) نموذجاختبار ال

معنوية وذلؾ الف قيمة النسبة غير وتعد ىذه القيمة , (B=0.08, P  0.05) اذ بمغت قيمتو

عند مستوى ال معنوية غير قيمة  (1.090)( البالغة ٖٚ( الظاىرة في الجدوؿ ).C.Rالحرجة )

مما يشير الجدوؿ ذاتو  يوضحياكما ( P-Value=0.01)وال عند  (P-Value=0.05معنوية )

عف حجـ  َأماالوسيط  أنموذجؿ والمتغير المعتمد ضمف عدـ وجود تأثير مباشر بيف المتغير المستق

مما يوضح  (0.58)( والذي بمغ  ٖٚيا الجدوؿ )يبي نر المباشر لتوسط المتغير الوسيط التأثير غي

حب مف خالؿ االخالص لمعالمة في العالمة -تماثؿ الزبوفوجود تأثير غير مباشر لمتغير 

 .(ٖٚكما في الجدوؿ )العالمة 

مباشر في غير يؤثر بشكؿ العالمة -تماثؿ الزبوفوبذلؾ فأف تغييرًا مقداره وحدة واحدة في     

 (%1)وضمف مستوى معنوية , (58%)بمقدار حب العالمة عند دخوؿ متغير االخالص لمعالمة 

 (1.96)الذي كاف قيمتو اكبر مف قيمة  (.C.R)عف معامؿ  فضالً ( ٖٚكما يوضحيا جدوؿ )

وىذا  (0.73)( فقد بمغت R2قيمة معامؿ التفسير ) َأمامعنوية االختبار.  وىي قيمة تدؿ عمى

مف التغيرات التي تحدث  %(73)تفسر ما نسبتو العالمة وحب العالمة -تماثؿ الزبوفيعني اف 

غير داخمة فيي تعود لمتغيرات اخرى  %(27)النسبة المتبقية البالغة  َأما, و االخالص لمعالمةفي 

 .الحالي نموذجفي ال جزئيةوليست  ,وساطة كميةالنتائج تؤكد اف عممية ال, وىذه في البحث
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 مسارات التأثير المباشر وغير المباشر الخاص باختبار الفرضية الرئيسة الرابعة (ٕٛشكؿ )

 

 ( 37جدوؿ )

 رابعةمسارات ومعممات اختبار الفرضية الرئيسة ال

R2 Indirect 
Effect P 

C.R. 
S.E. Estimate 

S.R.W 
 المتغيرات المسار المتغيرات

  
 ---> حب العالمة 0.732 0.773 0.070 11.116 ***

-تماثؿ الزبوف
 العالمة

-تماثؿ الزبوف ---> االخالص لمعالمة 0.081 0.091 0.084 1.090 0.276
 العالمة

 االخالص لمعالمة 0.792 0.850 0.080 10.680 ***
 

 حب العالمة --->

 الوسيط نموذجمسار اختبار األ 

 االخالص لمعالمة --->حب العالمة --->العالمة -تماثؿ الزبوف 0.580 0.73

 Amos.v.23إعداد الباحث باعتماد مخرجات برنامج مف المصدر : 



164 
 

 

 الفصؿ الثالث
 

 الجانب التطبيقي لمدراسة

لمتحقؽ مف معنوية االفتراضات الخاصة بالدور الوسيط   Bootstrapجرى الباحث اختبار كما َأ

( أي التأكد االخالص لمعالمة ِإلىحب العالمة  ِإلىالعالمة -تماثؿ الزبوفلممسارات االنحداري )

مف الداللة االحصائية لمتأثير غير المباشر, ويستيدؼ ىذا االختبار معنوية التأثير غير المباشر 

عمى معنوية نتائج  (0.005)(, والتي تدؿ قيمتو البالغة ٖٛوالذي تعرض نتائجو في الجدوؿ )

ف ىذا المتغير ىو متغير وسيط ِإلى َأ, وىذا يشير (5%)مف  أقؿلوسيط كونيا اختبار الدور ا

بمعنى اف وجود التأثير غير المباشر ىو حقيقي والعكس صحيح اذا كانت قيمة المعنوية اكبر مف 

كما تعزز ذلؾ قيمة الحدود الدنيا لفترة الثقة والحدود العميا التي كانت ضمف اتجاه واحد  (%5)

نيا تممؾ نفس االشارة ىذا دليؿ عمى الداللة االحصائية لمتأثير غير المباشر وفي ففي حالة كو 

ي أحالة كونيا تممؾ اشارتيف مختمفتيف فيذا دليؿ عمى عدـ معنوية اختبار التأثير غير المباشر, 

 .الحالي نموذجفي ال جزئيةوليست  ,وساطة كميةف عممية الأ

 (38جدوؿ )

 الييكمي  لمتغير حب العالمة نموذجالوسيط لل الداللة االحصائية لمتأثير 

 مستوى الداللة الحدود العميا الحدود الدنيا الداللة االحصائية لمتأثير الوسيط

 0.005 0.727 0.446 االخالص لمعالمة –حب العالمة-العالمة -تماثؿ الزبوف

 

 
 



97 
 

 

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 
 
 



167 
 

 

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

  -:تمييد
االستنتاجات التي توصؿ  َأىـعرض ومناقشة  اَلوؿيتضمف ىذا الفصؿ مبحثيف, تناوؿ  

في ضوء نتائج التحميؿ المتعمقو بالجانب العممي, في حيف ركز المبحث الثاني عمى  الييا البحث

اًل عف بعض المقترحات التي يمكف َأف تكوف التوصيات التي يراىا الباحث ضرورية, فض َأىـ

ومف  , ونتائج اختبار الفرضيات,لدراسات مستقبمية, بناًء عمى نتائج الوصؼ االحصائي ميداناً 

 (  نوضح انسيابية الفصؿ الرابع: ٜٕخالؿ الشكؿ )

 

 

 

 

 

 (29شكؿ )

 المخطط الييكمي لمفصؿ الرابع

 

 

 

 

 

 
 انشاثغ انفظم

 ٔانزٕطٛبد االعزُزبخبد   

 ٔلانًجحث الأ    

 االستنتاجات   
 انًجحث انثبَٙ     

   ٛبدـانزٕط      
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 األأوؿالمبحث 
 االسػتػنػتاجػات

الى االستنتاجات  الدراسةونتائج اختبار الفرضيات توصمت  البيانات وتفسيرىاتحميؿ بناءًا عمى 
 :يةتاآل

وجود ادراؾ عالي مف قبؿ العينة باالنتماء لمعالمات والتماثؿ معيا نتيجة التعمؽ الذاتي وتطابؽ  -ٔ

انفسيـ متداخميف  منظورىا االستيالكي, بحيث يعتبروفو ليـ الخاصة مع ىوية العالمة وتبنيىويت

 مع بقية  الزبائف لنفس العالمة نتيجة شعورىـ بالسعادة عند التعامؿ مع العالمة. 

عبرت العينة عف شعورىا العاطفي بحب العالمة التجارية التي يتعامؿ معيا الزبائف وذلؾ مف   -ٕ

وشغفيـ بيا وتقييميـ االيجابي ليا مف خالؿ  ,خالؿ مشاعرىـ االيجابية وتعمقيـ بالعالمة

 -االتي:ضوء اشر بحب العالمة وقد تجمى ذلؾ في تصريحيـ المب

شغفيـ بالعالمة في ضوء ميميـ القوي نحو العالمة وحماسيـ تجاىيا ومشاعرىـ االيجابية القوية  - أ

 والمثيرة ورغبتيـ بالتعامؿ مع ىذه العالمة بتوؽ كبير.

بالعالمة  يالفنوالفيـ  ,تعبيرىـ عف التقارب النفسي تجاه العالمة في ضوء العمؽ المعرفي  - ب

مع العالمة وعمؽ  ,دية معيا مف خالؿ مشاركة التجارب المادية وغير الماديةو والتفاعالت ال

 .الوعي بالشعور الذاتي عند التعامؿ مع العالمة

عبرت العينة عف التزاميا بالعالمة التجارية مف خالؿ رغبتيـ في الحفاظ عمى العالقة معيا بشكؿ  -ت
 .والنفسي مع العالمة ,كو المدعومو باالرتباط العاطفيدائـ في ضوء القيـ المشتر 

 عبرت العينة عف مشاعر الحب لمعالمات التجارية التي تتعامؿ معيا مف خالؿ شغفيا بالعالمة -ٖ

والبيجة بالعالمة والثقة  ,والتي تحمؿ في طياتيا الصدؽ ,والتزاميا تجاه تمؾ العالمة ,وُألفتيا ليا

  -تي:بما يؤكد وفاء العينة في ضوء اآل الشعورية بيا ومالءمتيا لحاجات الزبوف
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ويعني  ,وىيبتيا ,ودواـ التفكير بالعالمة ,شعور العينة بالشغؼ باالعتماد عمى جاذبية العالمة - أ

والجيد فييا  ,والميؿ الشديد الستثمار الوقت ,ايضًا القرار الواعي بالشِّراكو الشعورية مع العالمة

 اعتمادًا عمى الثقة وااليماف بالعالمة.

واالدراؾ لمعالمة بما يخمؽ حالة  ,الشعور بالتقارب النفسي تجاه العالمة في ضوء عمؽ المعرفة  - ب

 الُلفة والتودد بالعالمة ووجود سموكيات ومشاعر تفصح عف الثقة وااللتزاـ بالعالمة واالرتباط بيا.

والتعمؽ بيا مف خالؿ سموكيات تكرار  ,رغبة العينة ي الحفاظ عمى عالقة دائمة مع العالمة  - ت

الشراء وعدـ الرغبة بالتحوؿ الى عالمة اخرى حتى مع توافر حوافز مادية مف قبؿ العالمات 

 المنافسة.

بوجود اف شعور التماثؿ الناتج عف تطابؽ خصائص العالمة مع الخصائص الذاتية لمزبوف وشعوره  -ٗ

عالقة عاطفية تربطو بيا قد يخمؽ التزاـ عادي تجاه العالمة المفضمة وثقة كبيرة بيا تجعمو يترؾ 

 اخالصو والتزامو تجاه تمؾ العالمة.

وتحمسو بالعالمة المفضمة لديو وشعوره باالرتياح نتيجة اقتنائو  ,أف شعور الزبوف بحالة اليوس -٘

 ة معيا ويثؽ كثيرًا بالمنتجات التي تحمؿ ىذه العالمة.ليذه العالمة يمكف اف يجعمو يديـ العالق

مع شعوره بُألفو وشغؼ في العالقة يجعؿ الزبوف  ,وجود شيء محبب يحكـ عالقة الزبوف بالعالمة -ٙ

 ويفكر فييا كمما ذكرت عالمات اليواتؼ النقالو امامو. ,يعشؽ ىذه العالمة
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 المبحث الثاني

 لتػوصػيػاتا

 بعض نعرضتأسيسًا عمى ما تقدـ مف استنتاجات واستكمااًل لمستمزمات الدارسة الحالية      

 : مف استنتاجات الدراسة الحاليةالتوصيات والمقترحات التي وضعت لمعالجة ما توصمت إليو 

ف تحقؽ حالة التناغـ بيف ما يراه عزيز االنشطة التسويقية التي مف شأنيا َأضرورة ت -ٔ

وما يجعميـ  ,وى في خصائص العالمةائف بانو مفضؿ لدييـ, ولو َأىمية قصالزب

وانجاز التشابؾ النفسي والشعوري بيف  ,يشعروف بالتواصؿ معيا لتحقيؽ مفيوميـ لذواتيـ

لى حالة التماثؿ بشكؿ مستمر ومرتفع ائصيـ الذاتية, وصواًل إِ خصائص العالمة وخص

 لمعالمة.

مات التجارية المفضمة وزبائنيا مف خالؿ التحقؽ مف متانة تعزيز العالقة بيف العال -ٕ

 -تي:؛ إذ يتطمب ذلؾ مايَأواستقرار العالقة بينيما في ضوء البحوث التسويقية المستمرة

تخصيص برامج عالقات خاصة يمكف مف خالليا استثمار فوائد العالقة بقيمة  - أ

 االستيالؾ الواسع.و يمة المتحققة مف التفاعؿ الزمني أتتجاوز تمؾ الق

لى حالة الرضا التاـ , وزبائنيا لموصوؿ إِ التحقؽ مف المالئمة المستمرة بيف العالمة  - ب

 القائـ عمى الموثوقيو والكفاءة.

صورة تمؾ العالمة ـ المستمر لمحالة الذىنية لمزبوف حوؿ ياالعتماد عمى نتائج التقي  - ت

في ضوء مزيج تسويقي  ِإخالص الزبوفجراءات محددة لكسب باالعتماد عمى إِ 

مبتكر يستيدؼ التوجو االيجابي لمنوايا السموكيو لمزبائف اتجاه عروض العالمة 

 رة ودائمة.قبيدؼ الحصوؿ عمى عالقة مست
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حفاظ عمى مشاعر ية تحقيؽ مصداقية في العالقة واليجب عمى العالمات التجار   - ث

 و الفريدة.المتحيزة أ مبية احتياجات الزبائفببذؿ جيود دائمة لت خالصالتماثؿ واإلِ 

االستفادة مف المشاعر االيجابية لزبائف العالمة ومستوى ارتباطيـ الذىني بيا والعالقة  -ٖ

نقؿ االفكار االيجابية والحماسية لمزبائف االخريف بالتأثير عمى نمط  ؛ مف َأجؿالمتينة بيا

عالمات تجارية , ومنع التحوؿ ِإلى الستيالؾ لدييـ بمرور الوقت لتحقيؽ حالة االدماف

 خرى.أُ 

اليؼ وتقديـ المزيد مف توظيؼ استعداد زبائف العالمات وجاىزيتيـ بتحمؿ المزيد مف التك -ٗ

االستمرار بالعالقة مع العالمة مف خالؿ التركيز عمى انشطة  َأجؿمف التضحيات؛ 

ي ف تزيد مف مشاعر االرتباط النفسعيؿ برامج الوالء التي مف شأنيا َأعالقات الزبوف وتف

 وتخمؽ تعمؽ عاطفي يقوـ عمى والء حقيقي وليس زائؼ. ,لدى زبائف العالمة

استثمار عالقات الزبوف لمعالمة التي تقوـ عمى الحب والتعمؽ النفسي مف خالؿ تطوير  -٘

وذلؾ باالعتماد عمى تقديـ منتجات تتطور مع تطور  ,عالقات مدى الحياة مع الزبوف

جراء , ورغبات الزبائف المستقبمية وا ِ مره لحاجاتاحتياجات الزبائف بأجراء مسوحات مست

اؿ تجاربيـ الناجحة دخ, وا ِ دراسات حوليـ واالستماع الى شكاوييـ واالستجابة ليا

 خريف.لمتحدث عنيا َأماـ الزبائف اآل

بناء مواقؼ تعزيز مشاعر الحماس واالثارة واالنجذاب تجاه العالمات التجارية مف خالؿ  -ٙ

والميؿ  ,وتدفعيـ بالرغبة الشديدة ,ف تؤثر عمى سموكيات الزبائفَأوتجارب عميقة يمكنيا 

جديدة لتمبية  نحو االستمرار بالعالقة مع عالمتيـ الحالية مف خالؿ اكتشاؼ وسائؿ

 ,واالستجابة بفاعمية القتراحات الزبائف في تطوير المنتجاتحاجاتيـ, ورغباتيـ, 

 وتخطي توقعات الزبائف.
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 :المستقبمية بالدراسات الخاصة التوصيات

الدراسة, ومخططيا  أنموذجِإجراء دارسة مماثمة في قطاع الخدمات لمعرفة مدى سرياف  .ٔ

 الفرضي في القطاعات اُلخرى غير المبحوثة.

 ِإجراء دراسة لمعرفة تأثير العوامؿ الديموغرافية عمى حب العالمة التجارية. .ٕ

مة عمى سموؾ مواطنة الزبوف الدور الوسيط العال -ِإجراء دراسة بعنواف تأثير تماثؿ الزبوف .ٖ

 لحب العالمة.
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 (4الممحؽ )
 انًحكًٍٛ انغبدح أعًبء

 
 تـ ترتيب اسماء السادة المحكميف وفؽ المقب العممي ومف ثـ وفؽ الحروؼ االبجدية *
 

 ادارة تسويؽ االدارة واالقتصاد البصرة أ.د. عبدالرضا فرج بدراوي 4
 ادارة استراتيجية االدارة واالقتصاد القادسية احساف دىش جالب أ.د. 2
 ادارة تسويؽ االدارة واالقتصاد بغداد أ.د. سعدوف جثير الربيعاوي 3
 ادارة تسويؽ واالقتصاداالدارة  بابؿ ثامر الجنابي أ.د. 4
 ادرة االنتاج والعمميات االدارة واالقتصاد القادسية اسيؿ عمي مزىر أ.د. 5
 التسويؽ والسموؾ التنظيمي االدارة واالقتصاد الكوفة أ.د. حاكـ الخفاجي 6
 ادارة االمداد االدارة واالقتصاد القادسية أ.د. حامد كاظـ متعب  7
 ادارة تسويؽ االدارة واالقتصاد الكوفة ابو غنيـ  نعمة ازىار أ.د. 8
 نظرية منظمة وسموؾ تنظيمي االدارة واالقتصاد القادسية أ.د. رونؽ كاظـ حسيف 9
 سموؾ تنظيمي وادارة معرفة االدارة واالقتصاد التقنية الجنوبية أ.ـ.د. فاضؿ عباس حسف 42
 ادارة استراتيجية واالقتصاداالدارة  القادسية أ.ـ.د. جود محسف راضي 22
 ادارة استراتيجية االدارة واالقتصاد القادسية أ.ـ.د. باسـ عباس كريدي 42
 ادرة االنتاج والعمميات االدارة واالقتصاد القادسية أ.ـ.د. بشرى عبدالحمزة عباس 43
 ادارة معرفة االدارة واالقتصاد القادسية أ.ـ.د. سناء كاظـ 44
 نظرية منظمة وسموؾ تنظيمي االدارة واالقتصاد واسط جابر ضاحيأ.ـ.د. كريـ  45
 ادرة االنتاج والعمميات االدارة واالقتصاد القادسية أ.ـ.د. خولة الشمري 46
 ادارة تسويؽ االدارة واالقتصاد كربالء أ.ـ.د. ليمى محسف الحكيـ 47
 االنتاج والعممياتادرة  االدارة واالقتصاد ميساف أ.ـ.د.عالء عبدالسالـ 48
 نظـ معمومات ادارية االدارة واالقتصاد ميساف أ.ـ.د. رياض ضياء عزيز 49
 ادارة تسويؽ االدارة واالقتصاد القادسية أ.ـ.د. احمد كاظـ عبد 22
 جودة واستراتيجيات التسويقية االدارة واالقتصاد واسط أ.ـ محمد عقيؿ عبيد 24
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 االستمارة قبم انتحكيم  

 

 

 

 

 

لبعض العالمات التجارية الخاصة باليواتؼ الذكية( )دراسة تطبيقية (
 

 

 

 

 
 

 

 

 

و                                                                               2022ْـ 1443

 انًششف

 أ.د. حغٍٛ ػهٙ ػجذانشعٕل اندُبثٙ 

 

 انجبحث       

 يٛثى ػجذ كشٚى انفشٚذأ٘   

 

 جمهورية العراق
تعليم العالي والبحث  وزارة ال

 العلمي
 جامعة القادسية

 كلية االدارة واالقتصاد
قسم ادارة اعمال/ الدراسات 

ا  العلي



 
 

 

نظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة وجدارة عممية فذة نضع بيف ايديكـ االستبانة الخاصة برسالة 

]الماجستير الموسومة 

].

تفضمكـ التمعف في االستبانة وابداء مالحظاتكـ العممية السديدة والتي سوؼ تقوـ سياؽ راجيف 

 .ومسار الرسالة عممياً 

 الخماسي الدرجة لتحديد اجابات افراد عينة الدراسة. (Likertوقد تـ االعتماد عمى تدرج )

حظات الضرورية في يرجى التفضؿ بأبداء رأيكـ حوؿ االستبانة ومكوناتيا وفقراتيا, مع بياف المال

 ضوء االجابة عمى االسئمة االتية:

 ىؿ اف فقرات االستبانة تعبر عف كؿ متغير تنتمي اليو؟.4 

 ىؿ فقرات االستبانة واضحة وتخدـ غرض البحث؟.2 

اضافتيا الى كؿ متغير مف متغيرات البحث لتكييؼ  ىؿ ىناؾ فقرات اخرى يمكف.3 

 المقاييس؟

 ف تطبيؽ افضؿ؟ىؿ مكاف التطبيؽ المقترح مناسب اـ تقترحوف مكا.4 

 

متغيرات  عمما اف االستبانة ُاعدت استنادًا الى مجموعة مف المقاييس العالمية المعتمد في قياس

 البحث والتي يمكف ايضاحيا وكما في الجدوؿ االتي:

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 المصدر الفقرات االبعاد المتغيرات

 المتغير المستقؿ
 & Alnawas) ٜ احادي الُبعد العالمة-تماثؿ الزبوف

Altarifi,2014) 

 المتغير الوسيط
 حب العالمة

 (Akin, 2017) ٛ الشغؼ بالعالمة
 (Albert et al.,2009) ٙ ألفة العالمة

 (Chen & Quester,2015) ٚ االلتزاـ بالعالمة

 المتغير التابع
االخالص مف اجؿ 

 العالمة

 (Riorini&Widayati,2015) ٜ التبشير بالعالمة

التضحية مف اجؿ 
 (Loureiro,2012) ٙ العالمة



 
 

 

 
 المحور األوؿ / المعمومات التعريفية بعينة البحث 

 فمشح نكم انًُبعت انًشثغ فٙ( ) ػاليخ ٔضغ ٚشخٗ نهًغزدٛت: انشخظٛخ انخظبئض

 :االخزًبػٙانُٕع  -1

 أَثٗ                                     ركش        

 :انفئخ انؼًشٚخ  -2

 عُخ 03-01عُخ                        03-31             عُخ  فألم 33

 عُخ فأكثش 61              عُخ 01-63 

 

 :انؼهًٙ زحظٛمان -3

 شٓبدح ػهٛب  ثكبنٕسٕٚط  دثهٕو رمُٙ اػذادٚخ فبلم             

 

 :ػذد عُٕاد انخذيخ فٙ انكٛخ انحبنٛخ   -0

  10-11                     13-6                 عُٕاد فألم 0       

 فأكثش 06                 01-00           16-03           

 .......................انؼاليخ انزدبسٚخ نٓبرفك انُمبل انحبنٙ  -0

 ال     َؼى             ْم عجك اٌ رؼبيهذ يغ ػاليخ اخشٖ ؟ -6

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 انجحثًزغٛشاد ث انفمشاد انًزؼهمخانًحٕس انثبَٙ: 

 

 المتغير المستقؿ اواًل:
الحالة النفسية لمزبوف مف حيث اإلدراؾ والتقدير والشعور بانتمائو لمعالمة  ىو العالمة :-تماثؿ الزبوف 

 .(Rather, 2017:6-7)التجارية 

 ت
 الفقرة

امكانية  وضوح الفقرة االنتماء لممتغير
اضافة او 
ال  تنتمي تعديؿ الفقرة

 تنتمي
غير  واضحة

 واضحة
, (x)عندما ينتقد شخص ما العالمة التجارية -1

 فيذا يبدو وكأنو إىانة شخصية بالنسبة لي.
     

أنا ميتـ جًدا بما يعتقده اآلخروف حوؿ  -0
 .(x)العالمة التجارية

     

, (x)عندما أتحدث عف العالمة التجارية -3
 عادة ما أقوؿ إننا بدؿ مف اف اقوؿ ىي. 

     

ىي  (x)اشعر إف نجاحات العالمة التجارية  -0
 نجاحاتي.

     

عندما يمتدح شخص ما العالمة التجارية  -0
(x).فإنو يبدو وكأنو مجاممة شخصية , 

     

  (x)أعتقد أف ىذه العالمة التجارية  -6
 متطابقة مع خصائصي الذاتية. 

     

 بالعالمة يحكـ عالقتي "سحري" شيء ىناؾ -7
 .(x) التجارية

     

 العالمة ىذه مف عاطفيا قريب بأنني أشعر -3
 .(x) التجارية

     

العالمة  بالتعامؿ مع  كبيرة بسعادة أشعر -3
 .(x) التجارية

     

      .(x) التجارية العالمة تجاه بالعطاء أشعر -9

 
 



 
 

 

 المتغير الوسيطثانيًا:
 والمستيمؾ التجارية العالمة بيف قوية عاطفية عالقةىو التجارية:  حب العالمة 

(AKIN,2017:363). 

يجابي عاطفي موقؼ ىو الشغؼ بالعالمة : -1   إلى يؤدي معينة تجارية عالمة تجاه لمغاية وا 
 .  (Ghorbanzadeh et al.,2020:2)العالقة  ذات السموكية العوامؿ عمى ويؤثر العاطفي االرتباط

 حانفمش

 

انفمشح  اَزًبءيذٖ 

 نهجؼذ

يذٖ ٔضٕذ 

يالحظبد  انفمشح

 انًحكى
 ٔاضحخ ال رُزًٙ رُزًٙ

غٛش 

 ٔاضحخ

 طويمة, لفترة (x) العالمة عف انفصمت إذا -13
 .الشديدة بالضيؽ فسأشعر

     

 في التحكـ أستطيع ال أنني أحياًنا أشعر -11
أنا ميووس و متحمس بالعالمة  أفكاري؛

(x). 

     

 كثيًرا (x) العالمة ىذه في أفكر نفسي أجد -10
 .أمامي الذكيةكمما ذكرت اليواتؼ 

     

 ,(x)الشراء مف العالمة أبًدا أستطع لـ إذا -13
 .بالتعاسة فسأشعر

     

      التجارية.  العالمة ىذه أعشؽ -10

      كبيرة بسعادة أشعر تجعمني (x)العالمة -45

      العالمة.  ليذه الجمالية بالجاذبية أستمتع أنا -46

 مثير أمر التجارية العالمة ىذه رؤية مجرد -47
 .لي بالنسبة

     

 

ىي الدرجة التي تتفاعؿ بيا العالمة التجارية بطريقة قريبة مف الناحية النفسية  ألفة العالمة : -0 
 .(Barcelos et al,.2016:210) مع زبائنيا

 حانفمش

 

 اَزًبءيذٖ 

 انفمشح نهجؼذ

يذٖ ٔضٕذ 

يالحظبد  انفمشح

 انًحكى
 رُزًٙ

ال 

 رُزًٙ
 ٔاضحخ

غٛش 

 ٔاضحخ

      العالمة ىذه مع ومريحة دافئة عالقة لدي -13



 
 

 

 التجارية

 العالمة ىذه مف عاطفيا قريب بأنني أشعر -19
 التجارية

     

 في كبير بشكؿ التجارية العالمة ىذه أقدر أنا -03
 حياتي

     

      .التجارية العالمة ليذه كبيًرا عاطفًيا دعًما أقدـ -01

 العالمة ىذه مع متبادؿ تفاىـ عالقة لدي -00
 .التجارية

     

 العالمة ىذه وبيف بيني حميمة عالقة ىناؾ -03
 .التجارية

     

 

 المنتج فئة ضمف حدود تجارية بعالمة نفسي أو عاطفي ارتباط أنو عمى -:االلتزاـ بالعالمة -3 
(Sung & Campbell,2007:99). 

 حانفمش

 

 اَزًبءيذٖ 

 انفمشح نهجؼذ
 يذٖ ٔضٕذ انفمشح

يالحظبد 

 انًحكى
 رُزًٙ

ال 

 رُزًٙ
 ٔاضحخ

غٛش 

 ٔاضحخ

 لفترة التجارية العالمة ىذه أستخدـ كنت لقد -00
 طويمة

     

      طويمة فترة منذ التجارية العالمة أغير لـ أنا -00

 عمى التجاريةالعالمة  مع العالقة أستمرارأرى  -06
 .جيد قرار أنيا

     

 أنو عمى التجاريةبالعالمة  التزامي أرى أنا -07
 قوي التزاـ

     

العالمة  مع العالقة استقرار في ثقة لدي -28
 . التجارية

     

 العالمة مع عاطفتي عمى بالحفاظ ممتـز أنا -29
 .التجارية

     

 التزامي يعيؽ شيء أي ترؾ أستطع لـ -32
 .التجارية بالعالمة

     



 
 

 

 
 المتغير التابعًا:لثثا
 العالمة أف إلى تشير التي السمات مستودع يعرؼ عمى انو التجارية: العالمة االخالص مف اجؿ 

 (.(Hess et al.,2011:17 المستيمؾ  لصالح لمعمؿ الدافع لدييا أو بالزبائف, تيتـ التجارية

 

 إلقناع بقوة والمحاولة اإليجابية اآلراء نشر في المتمثؿ الزبائف سموؾ إلى يشير :التبشير بالعالمة  -4 
 .((Nyadzayo et al.,2020:2 التجارية العالمة نفس مع باالنخراط حثيـ أو اآلخريف

 حانفمش                               

 

انفمشح  اَزًبءيذٖ 

 نهجؼذ
 يذٖ ٔضٕذ انفمشح

يالحظبد 

 انًحكى
 ٔاضحخ ال رُزًٙ رُزًٙ

غٛش 

 ٔاضحخ

غالبًا ما أنشر أخباًرا إيجابية مف خالؿ الحديث  -31
 ".Xشفيي عف العالمة التجارية "ال

     

" Xأقترح عمى صديقي استخداـ العالمة التجارية " -32
 لنيا أفضؿ مف عالمة تجارية أخرى

     

إذا أراد صديقي شراء ىاتؼ نقاؿ, فسأرشده  -33
 ".Xالعالمة التجارية " الستخداـ

     

" أو في مجاؿ Xأصبح دائًما مستيمًكا ليواتؼ " -30
 االتصاالت الالسمكية.

     

أصبحت مستيمًكا لميواتؼ الذكية بسبب العالمة  -30
 ".Xالتجارية "

     

يجعمني فخورًا "  ذلؾ Xأف أكوف زبوف لمعالمة " -36
 بنفسي.

     

" تجعمني أشتري جميع أنواع Xجودة العالمة " -37
 منتجاتيا.

     

عندما يبحث صديقي عف عالمة تجارية  -38
لياتؼ ذكي , سأخبره بعدـ استخداـ عالمة 

 ".Xتجارية أخرى غير العالمة التجارية "
     

ربما أتحدث بشكؿ سمبي عف العالمات  -39
 التجارية الخرى. 

     

 



 
 

 

 لمفرد المباشرة الشخصية المصمحة عف التخمي أنياتعرؼ عمى  :التضحية مف اجؿ العالمة -0 
 .(Impett et al.,2005:328) العالقة أو الشريؾ أجؿ مف

 حانفمش                            

انفمشح  اَزًبءيذٖ 

 نهجؼذ
 ٔضٕذ انفمشحيذٖ 

يالحظبد 

 انًحكى
 رُزًٙ

ال 

 رُزًٙ
 ٔاضحخ

غٛش 

 ٔاضحخ

 العالمةاالصدار الحديث مف  لشراء -42
 مف جزء لتوفير استعداد عمى أنا (x)التجارية
 بي.  الخاص الدخؿ

     

 عمى المواؿ إلنفاؽ المزيد مف استعداد عمى أنا -44
 .(x)التجارية العالمةتحمؿ  التي الشياء

     

مف  عف بعض الوقت لمتخمي استعداد عمى أنا -42
 .( ايجابياً x)التجارية العالمةاجؿ الحديث عف 

     

 تعريض في أمانع ال (x)التجارية العالمةلشراء  -43
 لمخطر. أموالي

     

 ( مف السوؽx)التجارية العالمةمنتجات  لشراء -44
الوقت  مف الكثير إضاعة في أمانع ال ,

 لمحصوؿ عمييا 
     

 العالمةالمنتجات التي تحمؿ  لشراء -45
 اكوف عمى استعداد اف أغير  (,x)التجارية
 الماؿ. لتوفير بي الخاص التسوؽ روتيف

     

 
 هل ٌوجد أي مالحظات أخرى تدعم بها دراستنا لطفاً؟

...................................................................................................... 
........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 
 االسم واللقب العلمً:

 
 تارٌخ الحصول على اللقب العلمً: 

 

 االختصاص العام والدقٌق: 
 

 المنصب ومكان العمل:



 
 

 

   (ٖالممحؽ) 
 استمارة االستبياف بصيغتيا النيائية

 

 

 

 
 

......  السيد المحتـر
 السيدة المحترمة......

 السالـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو
)تاثير نضع بيف ايديكـ الكريمتيف االستبانو التي أعدت كجزء مف متطمبات انجاز الدراسة الموسومة  

تطبيقية دراسة  العالمة في االخالص لمعالمة : الدور الوسيط لحب العالمة التجارية-تماثؿ الزبوف 
وىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير  (.الذكية لبعض العالمات التجارية الخاصة باليواتؼ

في عموـ ادارة االعماؿ, لذا نمتمس تعاونكـ في ممىء االستبانة واالجابة عمى كؿ فقرة مف فقراتيا مف 
امًا, اتفؽ, محايد, ال اتفؽ, خالؿ وضع عالمة )   ( في المربع الذي ترونو مناسبًا لممقاييس )اتفؽ تم

ال اتفؽ تمامًا( واف دقة النتائج مرىونة باستجاباتكـ الدقيقة والموضوعية اماًل بالحصوؿ عمى نتائج 
تخدـ مسيرة البحث العممي في بمدنا بشكؿ عاـ. عممٍا انو ال داعي لذكر االسـ, اذ تستخدـ ىذه 

 االستبانة لغراض عممية فقط.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و                                                                                      2022ْـ 1444

 انًششف

 أ.د. حغٍٛ ػهٙ ػجذانشعٕل اندُبثٙ

 انجبحث       

 يٛثى ػجذ كشٚى انفشٚذأ٘   

 

 

 جمهورية العراق
تعليم العالي والبحث العلمي  وزارة ال

 جامعة القادسية
 كلية االدارة واالقتصاد

ا  قسم ادارة اعمال/ الدراسات العلي
 برنامج الماجستير



 
 

 

  الدراسةالمحور األوؿ / المعمومات التعريفية بعينة 
 فمشح نكم انًُبعت انًشثغ فٙ( ) ػاليخ ٔضغ ٚشخٗ نهًغزدٛت: انشخظٛخ انخظبئض

 :االخزًبػٙانُٕع  -1

 أَثٗ                                     ركش        

 :انفئخ انؼًشٚخ  -2

 عُخ 03-01عُخ                          03-31                عُخ  فألم 33  23

 عُخ فأكثش 61              عُخ 01-63  42 

 

 :انؼهًٙ زحظٛمان -3

 شٓبدح ػهٛب  ثكبنٕسٕٚط  دثهٕو رمُٙ اػذادٚخ فبلم             

 

 :انحبنخ االخزًبػٛخ   -0

     اسيم         يزضٔج   اػضة       

 .......................انؼاليخ انزدبسٚخ نٓبرفك انُمبل انحبنٙ  -0

 ال     َؼى             ْم عجك اٌ رؼبيهذ يغ ػاليخ اخشٖ ؟ -6

        ػذد عُٕاد انزؼبيم يغ انؼاليخ انزدبسٚخ انحبنٛخ -7

 عُٕاد فأكثش 13عُٕاد                   9-6        عُٕاد                  0-0          عُخ  فألم                    

  

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 انذساعخًزغٛشاد ث انفمشاد انًزؼهمخانًحٕس انثبَٙ: 

 

 المتغير المستقؿ اواًل:
الحالة النفسية لمزبوف مف حيث اإلدراؾ والتقدير والشعور بانتمائو لمعالمة التجارية  ىو العالمة :-تماثؿ الزبوف 
(Rather, 2017:6-7). 

 ت
 الفقرة

اوافؽ 
ال اوافق  ال اوافؽ محايد اوافؽ بشدة

 بشذة

عند انتقاد االشخاص عالمتي التجارية  -1
 .يعتبر اىانة شخصية بالنسبة لي, المفضمة

     

بما يعتقده اآلخروف حوؿ  لديَّ اىتماـ كبير -0
 .المفضمة تيعالم

     

, عادة  عالمتي المفضمةعندما أتحدث عف  -3
 بدؿ مف اف اقوؿ ىي.  نحفما أقوؿ 

     

دائمًا ما اشعر بأف النجاحات التي تحققيا  -0
 .عالمتي المفضمة تمثؿ نجاحًا الختياراتي

     

, عالمتي المفضمةعندما يمتدح شخص ما  -0
 فإنو يبدو وكأنو مجاممة شخصية.

     

متطابقة مع عالمتي المفضمة  أف أعتقد -6
 خصائصي الذاتية. 

     

بعالمتي  ـ عالقتييحكُ  "محبب"شيء ىناؾ -7
 المفضمة. التجارية

     

بوجود عالقة عاطفية  أشعردائمًا ما  -3
 .بعالمتي المفضمة تربطني

     

تعامؿ ينتابني شعور عالي بالسعادة عندما ا -9
 .عالمتي المفضمة مع

     

      .عالمتي المفضمة تجاه بالعطاء أشعر -13

 
 
 



 
 

 

 الوسيط المتغيرثانيًا:
 .(AKIN,2017:363) زبوفوال التجارية العالمة بيف قوية عاطفية عالقةىو التجارية:  حب العالمة 

 

يجابي عاطفي موقؼ ىو الشغؼ بالعالمة : -0 د  إلى يؤدي معينة تجارية عالمة تجاه لمغاية وا 
 .  (Ghorbanzadeh et al.,2020:2)العالقة  ذات السموكية العوامؿ عمى ويؤثر العاطفي االرتباط

 حانفمش
اوافؽ 
 بشدة

 ال اوافؽ محايد اوافؽ
ال اوافق 

 بشذة

 ,لـ تتوافر عالمتي المفضمة في االسواؽ إذا -1
 .الشديد بالضيؽ أشعر

     

لديَّ شعور بعدـ قدرتي عمى التحكـ  -0
بسبب ىوسي  وتحمسي  بعالمتي  ؛بأفكاري
 .المفضمة

     

 كثيراً  المفضمةعالمتي  في أفكر نفسي أجد -3
 .أمامي الذكيةكمما ذكرت اليواتؼ 

     

, في حالة الشراء مف عالمة بالتعاسة أشعر -0
 .اخرى

     

      التجارية.  العالمة ىذه أعشؽ -0

 بسعادة أشعر تجعمنيعالمتي المفضمة  -6
 .كبيرة

     

      العالمة.  ليذه الجمالية بالجاذبية أستمتع أنا -7

 مثير أمر عالمتي المفضمة رؤية مجرد -8
 .لي بالنسبة

     

 

ىي الدرجة التي تتفاعؿ بيا العالمة التجارية بطريقة قريبة مف الناحية النفسية  ألفة العالمة : -0 د
 .(Barcelos et al,.2016:210) مع زبائنيا

 انفقرة
اوافؽ 
 بشدة

 ال اوافق بشذة ال اوافؽ محايد اوافؽ

استخداـ ىذه العالمة  اشعر باالرتياح عند -1
 التجارية.

     



 
 

 

 العالمة ىذه مف عاطفيا قريب بأنني أشعر -0
 التجارية

     

تكتسب عالمتي المفضمة منزلة كبيرة في  -3
 حياتي.

     

      .التجارية العالمة ليذه كبيًرا عاطفًيا دعًما أقدـ -0

 العالمة ىذه مع متبادؿ تفاىـ عالقة لدي -0
 .التجارية

     

 العالمة ىذه وبيف بيني عاطفية عالقة ىناؾ -6
 .التجارية

     

 

 المنتج فئة ضمف حدود تجارية بعالمة نفسي أو عاطفي ارتباط أنو عمى -:االلتزاـ بالعالمة -6 ت
(Sung & Campbell,2007:99). 

 انفمشح
اوافؽ 
 بشدة

 ال اوافؽ محايد اوافؽ
ال اوافق 

 بشذة

      .طويمة فترةمنذ  التجارية العالمة ىذه أستخدـ -1

      ممتـز بوالئي لعالمتي المفضمة منذ زمف بعيد. انا -0

 عمى التجاريةالعالمة  مع العالقة أرى أستمرار -3
 .جيد قرار أنيا

     

الحالية يمثؿ اعمى  التجاريةبالعالمة  التزاميأف  -0
 درجات االلتزاـ.

     

الحالية ستبقى  التجاريةالعالمة بأف  ثقةال لدي -5
 . المفضمة مف بيف العالمات االخرى

     

 العالمةب ةيعمى عالقتي العاطف بالحفاظ لتـزأ -6
 .التجارية

     

      .التجارية بالعالمة التزامي يعيؽ شيء أي ترؾأ -7

 
 
 



 
 

 

 المتغير التابع اً:لثثا
 العالمة أف إلى تشير التي السمات مستودع يعرؼ عمى انو التجارية: العالمة االخالص مف اجؿ 

 (.(Hess et al.,2011:17 الزبوف لصالح لمعمؿ الدافع لدييا أو بالزبائف, تيتـ التجارية

 

 إلقناع بقوة والمحاولة اإليجابية اآلراء نشر في المتمثؿ الزبائف سموؾ إلى يشير :التبشير بالعالمة  -3 د
 .((Nyadzayo et al.,2020:2 التجارية العالمة نفس مع باالنخراط حثيـ أو اآلخريف

 انفمشح
اوافؽ 
 بشدة

 ال اوافؽ محايد اوافؽ
ال اوافق 

 بشذة

إيجابية مف خالؿ  نشر أخباراً سيـ بغالبًا ما أ -1
 .عالمتي المفضمةشفيي عف الالحديث 

     

 عالمتي المفضمةأقترح عمى صديقي استخداـ  -2
 .عالمة تجارية أخرى اي لنيا أفضؿ مف

     

إذا أراد صديقي شراء ىاتؼ نقاؿ, فسأرشده  -3
 .عالمتي المفضمة الستخداـ

     

ومقتنيًا لعالمتي المفضمة  دائماً  ت زبوناً أصبح -0
 .الذكية اليواتؼفي مجاؿ 

     

عالمتي بسبب  الذكيةلميواتؼ  زبوناً أصبحت  -0
 .المفضمة

     

لعالمتي دائمًا ما اشعر بالفخر لكوني زبونًا  -6
 .المفضمة

     

تجعمني أشتري جميع  عالمتي المفضمةجودة  -7
 أنواع منتجاتيا.

     

عندما يبحث صديقي عف عالمة تجارية لياتؼ  -8
, سأخبره بعدـ استخداـ عالمة تجارية نقاؿ

 .عالمتي المفضمةأخرى غير 
     

ربما أتحدث بشكؿ سمبي عف العالمات التجارية  -9
 الخرى. 

     

 

 



 
 

 

 لمفرد المباشرة الشخصية المصمحة عف التخمي أنياتعرؼ عمى  :التضحية مف اجؿ العالمة -0 د
 .(Impett et al.,2005:328) العالقة أو الشريؾ أجؿ مف

 انفمشح
اوافؽ 
 بشدة

 ال اوافؽ محايد اوافؽ
ال اوافق 

 بشذة

 عالمتي المفضمةاالصدار الحديث مف  لشراء -4
 الخاص الدخؿ مف جزء لتوفير استعداد عمى أنا

 بي. 

     

 عمى المواؿ إلنفاؽ المزيد مف استعداد عمى أنا -2
 .اسـ عالمتي المفضمةتحمؿ  التي الشياء

     

مف  عف بعض الوقت لمتخمي استعداد عمى أنا -3
 .ايجابياً  عالمتي المفضمةاجؿ الحديث عف 

     

كثيرًا ما استغني عف بعض احتياجاتي مف اجؿ  -4
 .اقتناء عالمتي المفضمة

     

 , مف السوؽ عالمتي المفضمةمنتجات  لشراء -5
الوقت لمحصوؿ  مف الكثير إضاعة في أمانع ال

 عمييا.
     

اسـ عالمتي  المنتجات التي تحمؿ لشراء -6
 روتيف اكوف عمى استعداد اف أغير  ,المفضمة
 الماؿ. لتوفير بي الخاص التسوؽ

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Abstract  

The aim of this study is to investigate the customer-brand identification on brand 

fidelity of brand evangelism, sacrifice for brand through the mediating role of 

brand love (brand passion, brand intimacy, brand commitment) for some brands 

of smartphones, as the sample study consisted of (296) customers. The problem 

of the study was therefore formulated with regard to the relationship between the 

variables involved in the study, which, consequently, defined the objectives of 

the study, which were represented in the hypodic scheme. The formulation of the 

special hypotheses measured in the statistical package to model structural 

equations in the least squares method (AMOS.V.25). to analyze what the study 

administration has provided, a set of statistical methods were used, such as the 

deterministic factor analysis, the alpha-chrombach coefficient, the determinant 

(R
2
), and the normal distribution of data. The results of the study showed a clear 

and important perception of the relationship between customer-brand 

identification, brand fidelity, brand love and perhaps the most important findings 

of the study are reflected in the existence of a positive statistically significant 

correlation and impact between customer-brand identification and brand fidelity. 

Brand love, and customer intimacy with their brand means a repeat purchase and 

a pride in keeping with it despite other brands.  

Keywords: Customer-brand identification, brand fidelity, brand love.  
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