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 شكر وعرفان:

 

ْلٍم َعِليٌم" سورة أشكر هللا العلي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدين. القائل يف حمكم التنزيل "َوفَ ْوَق ُكلِّ ِذي عِ 
 العظيم... صدق هللا  76يوسف آية 

وا له حىت تروا فإن مل جتدوا ما تكافئونه به فادع  فكافئوه،"من صنع إليكم معروفاً   عليه وسلم(:وقال رسول هللا )صلي هللا  
 داوود(.أبو   )رواه..  أنكم كافأمتوه"  

 

 .. على.وأثين ثناء حسنا  

اعدتنا يف  مين ابجلميل أتقدم جبزيل الشكر ألولئك املخلصني الذين مل أيلوا جهداً يف مس ً واعرتافاوأيضا وفاءً  وتقديراً   
هذه الدراسة وصاحب الفضل يف  على كنوش : حممد الفاضل املشرفجمال البحث العلمي، وأخص ابلذكر لألستاذ  

 توجيهي ومساعديت، فجزاه هللا كل خري. 

والوقت  اجلهد  وعلى األطروحة، هذه مناقشة لناب تشريفهم  املوقرة على املناقشة   جلنة ألعضاء الشكر جبزيل نتقدم كما
مراجعتها، ونتقدم ابلشكر أيضا ألساتذة كلية العلوم التجارية وقسم التسويق الصناعي يف جامعة  يف بذلوه الذي الثمني

 حممد البشري اإلبراهيمي على وجه اخلصوص. 

 

 جبزيل شكري إيل كل من مدوا يل يد العون واملساعدة يف إخراج هذه الدراسة علي أكمل وجه.  موأخرياً، أتقد

 

 

 

 

 



 :اإلهداء

 

ت من أجلي  لها على نفسي، وملَ ال؛ فلقد ضحَّ  إىل من أُفضِّ

وام  خر ُجهًدا يف سبيل إسعادي على الدَّ  ومل تدَّ

ي    (.احلبيبة)أُمِّ

 

 نسري يف دروب احلياة، ويبقى من ُيسيطر على أذهاننا يف كل مسلك نسلكه

 صاحب الوجه الطيب، واألفعال احلسنة.

 ه فلم يبخل عليَّ طيلة حيات

 )والدي العزيز(. 

 

 .. وصغرية كبرية كل يف عليهم أعتمد  من إىل

 (. إخويت)

 ..وأحرتمهم ُأجلُّهم الذين ومعاريف أصدقائي إىل

 .العلوم التجارية  كلية يف أساتذيت إىل

م لكم هذا البحث، وأمتَّنَّ أن حيوز على رضاكم   أُقدِِّ

 

 

 



 امللخص: 

واقتناء   اختيار  عملية  اجلزائري يف  الشرائي للمستهلك  القرار  على  العاملية  التجارية  العالمة  أتثري  مدى  الدراسة  هذه  هتدف 
وهلذا الغرض استخدمنا   املنتجات اليت تليب حاجاهتم ورغباهتم من خالل العوامل املؤثرة كبلد املنشأ، املكانة واجلودة املدركة. 

( مستهلك، ومت حتليل البياانت ابستخدام 94حيث طبقت الدراسة على عينة ميسرة تتكون من )   املنهج الوصفي التحليلي، 
 العاملية  لعالمة التجاريةابني  عالقة إجيابية  تبني ان هناك    االستبانةمن خالل الدراسة امليدانية وحتليل  و   (،spssبرانمج ال)

 سلوك املستهلك. و 

 الكلمات املفتاحية:   

 التجارية العاملية، سلوك املستهلك، بلد املنشأ، اجلودة املدركة، املكانة. العالمة  

Abstract: 

   This study aims at the extent of the influence of the global brand on the purchasing decision of the 

Algerian consumer in the process of selecting and acquiring products that meet their needs and desires 

through influencing factors such as the country of origin, prestige and perceived quality. For this 

purpose, we used the descriptive analytical approach, where the study was applied to a soft sample 

consisting of (94) consumers, and the data was analyzed using the (SPSS) program, and through the 

field study and questionnaire analysis, it was found that there is a positive relationship between the 

global brand and consumer behavior 
Key words: 

Global brand, consumer behavior, country of origin, perceived quality, prestige 
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 مقدمة: 

يفهم مديري التسويق للشركات واملؤسسات سلوك املستهلك لتحقيق النجاح التجاري هلذه الشركات   أنمن املهم      
يف   العالقة  هذه  ألمهية  التسويق  واسرتاتيجيات  املستهلك  سلوك  بني  العالقة  على  الرتكيز  وجيب   إجناحواملؤسسات. 

الشركة  إسرتاتيجيةمستهلكني تشري إىل مدى جناح  االسرتاتيجيات اليت يعتمد عليها مديري التسويق. وأن قرارات الشراء لل
يعين   وهذا  السوق.  املستهلك يف  مطالب  املستهلك.   أنالتسويقية يف حتقيق  وينتهي مع  يبدأ  هنا   التسويق  اإلشارة  وجتدر 

 أبن دراسة سلوك املستهلك تعترب مبثابة املفتاح الرئيسي لتنمية وتطوير املنتجات اجلديدة، 

ملستهلكون املوجودون يف األسواق بشكل كبري من حيث السن، واجلنس والدخل ومستوى التعليم، تباين ا  إن  حيث     
خيتلفوا وتشكيالت    كما  أحجام  بشراء  يقومون  جندهم  وابلتايل  استهالكهم،  وأمناط  وتفصيالهتم  ميوهلم  يف  هائلة كذلك 

واخلدمات،   وخمتلفة السلع  اال  من  بعني  التجارية  العالمة  أيخذون كذلك  يصدروا  حيث  أن  قبل  اختياراهتم  يف  قرار عتبار 
 وهذا التأثري خيلق عالقة بينها وبني املستهلك،   سلوك املستهلك فيما يتعلق بعملية الشراء املتكرر.  تؤثر على، وهي  الشراء

 وهذا ما سوف يتم إبرازه يف هذا الفصل. 
 

 :اآلتية اإلشكالية طرح ميكننا سبق ما ضوء وعلى
 اإلشكالية:

 على سلوك شراء املستهلك اجلزائري؟    ةالتجارية العامليالعالمة    تؤثر  هل -

 :يلي فيما نذكرها الفرعية األسئلة من جمموعة الرئيسية  اإلشكالية حتت تندرج
 األسئلة الفرعية: 

 وما هي العوامل املؤثرة فيه؟ املستهلك؟ما مفهوم سلوك   -
 ؟العاملية  التجارية   العالمة وما املقصود  ؟التجاريةالعالمة  ما مفهوم   -
 ؟ املستهلكالعوامل املؤثرة للعالمة التجارية العاملية على سلوك    وما هي  -

 :اآلتية الفرضية اقرتحنا اإلشكالية على اإلجابة أجل ومن
 الفرضية الرئيسية: 

 اجلزائري.   املستهلكعلى سلوك شراء    العاملية  التجارية العالمة    تؤثر    

 الفرضيات الفرعية: 
  سلوك املستهلك هو جمموعة من التصرفات يستخدمها للحصول على سلع أو خدمات.  -

 يؤثر على سلوك املستهلك عدة عوامل منها ثقافية اجتماعية شخصية...  -
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 العالمة التجارية هي كل اسم رمز رسم يسمح بتمييز سلع البائعني وخدماهتم.  -
 العالمة التجارية العاملية تُباع ومعرتف هبا على نطاق واسع يف كل مكان من العامل.  -
  العوامل املؤثرة للعالمة التجارية العاملية على سلوك املستهلك هي البلد املنشأ املكانة واجلودة املدركة. -

 اف الدراسة: أهد

العاملية   تنوع التجارية  العالمة  أتثري  مدى  معرفة  أو  لفهم  استطالعية  حماولة  يعترب  الذي  البحث  هذا  يف  األهداف 
 على املستهلك اجلزائري من خالل فهم سلوكياهتم الشرائية للعالمة التجارية العاملية. 

 وعليه ميكن حصر هذه األهداف فيما يلي: 

 العالمة التجارية العاملية على املستهلك اجلزائريمعرفة أتثري   -
 اإلملام مبختلف اجلوانب املرتبطة ابلعالمة التجارية العاملية -
 العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك اجلزائري -
 إبراز العالقة بني العالمة التجارية العاملية واملستهلك اجلزائري -

 الدراسة:   أمهية

موضوعا  حيث كوهنا  من  الدراسة  هذه  أمهية  تتجلى العالمة التجارية العاملية الذي   موضوعأال وهو    متميزا،  تعاجل 
 مهما لقرار الشراء لدى املستهلك.  حمركا تعترب  يعد من املوضوعات اجلديدة اليت مل حتظ ابلقدر الكايف من الدراسة، فهي

 منهجية الدراسة: 

 للوصف  حبثيا  أسلواب ابعتباره الوصفي املنهج اتبعنا املطروحة األسئلة على اإلجابة وحماولة املوضوع دراسة أجل من
 الفصل  أما النظري،  اإلطار يف استخدمناه الوصف فجانب للموضوع، الظاهر للمضمون  والكمي والنسقي املوضوعي

 .التحليلي املنهج على فاعتمدان التطبيقي بنللجا خصصناه والذي الثاين

 أسباب اختيار املوضوع: 

اليه، اثنيا نقص األحباث يف هذا املوضوع، إضافة   يننتم من أسباب اختيار املوضوع أوال طبيعة التخصص الذي  
املتزايد  االنسياب  خالل  من  اجلزائري  السوق  يشهدها  اليت  التحوالت  ظل  يف  خاصة  املوضوع  أبمهية  الشعور  ذلك،  إىل 

 للعالمات التجارية العاملية. 

 ويف األخري حماولة فهم سلوك املستهلك اجلزائري اجتاه العالمة التجارية العاملية.
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 هيكلة البحث 

سلوك املستهلك   حول نظرية  خلفية األول الفصل يتناول تطبيقي، والثاين نظري األول فصلني إىل البحث بتقسيم قمنا    
  ، لعالمة التجارية العامليةاسلوك املستهلك و ل النظرية األدبيات إىل األول املبحث يف  تطرقنا حيث ،لعالمة التجارية العامليةاو 

 . التطبيقية األدبيات إىل الثايناملبحث   ويف

 وقمنا للدراسة، املنهجي اإلطار منه األول املبحث يف تناولنا حيث  التطبيقي، لإلطار خصصناه فقد  الثاين الفصل أما    
 .الثاين املبحث يف فرضياهتا واختبار الدراسة إشكالية  على  اإلجابة بغية االستبيان  حماور بتحليل

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول: فصلال
لعالمة اسلوك املستهلك و ل النظري اإلطار 

 التجارية العاملية 
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  متهيد

املؤسسات اليت تتبعها    الوسائل  بني أهم   من  التمييزصار    غري مسبوق،  بشكل   واألسواق  التجارة  وانفتاح  العوملة  يف زمن    
واإلدارة   لتحديد  على  التسويقية  عموما،  اخلصوص،   توجيه  بغرض  وذلك  وخدمات،  منتجاتمن  للسوق  تقدمه  ما  وجه 

 التجارية   العالمة  إىل استخدام  اللجوء  يتم  لذلك  منافسيها،  عن  مث متييزها  عليها، ومن  إىل منتجاهتا والتعرف  املستهلك  وإرشاد
 التمييز.  أدوات أهم كأحد 

 مث  ،العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك التطرق خالل من ،سلوك املستهلك حول عامة فكرة إعطاء الفصل هذا يهدف
 كذلك ،األول املبحث يف لعالمة التجارية العامليةاب وعالقته  بيان سلوك املستهلكمث  ،لعالمة التجارية العامليةا ماهية بيان 

 :مبحثني خالل من وهذا ،الدراسة موضوع تناولت اليت السابقة الدراسات أهم إىل التطرق

 لعالمة التجارية العاملية اسلوك املستهلك و ل  النظري  اإلطار  ل:األو  املبحث

 الدراسات السابقة  :الثاين املبحث
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 لعالمة التجارية العاملية اسلوك املستهلك و لاملبحث األول: األدبيات النظرية  
 ماهية سلوك املستهلك  املطلب األول:

من الضرورة مبكان االهتمام ابملستهلك وحماولة التعرف على سلوكه، حيث ال ميكن ألي مؤسسة أن حتقق أهدافها     
هي رغباته نظراً للدور اهلام الذي يلعبه املستهلك ابعتباره مربر  حاجاته وماهي   بنجاح دون حتديد مستهلك منتجاهتا وما

وجود املؤسسة، فال ميكن إذاً تقدمي سلعة أو خدمة إالِّ إذا مت حتديد ملن يتم إنتاجها، كما ال ميكن وضع املزيج التسويقي 
 .1ي سلوك املستهلك(إذا مل يتم حتديد ملن يوجه هذا املزيج. لذلك بكل ما حييط هبذا السلوك )أ

 تعريف سلوك املستهلك أوال:   ▪
يعيش اإلنسان يف بيئة يؤثر ويتأثر هبا وعليه أن يتكيف مع هذه البيئة. لذا تصدر عنه أنواع خمتلفة من األنشطة من أجل     

ى ابلسلوك. ميكن تعريف السلوك اإلنساين   أبنِّه: "سلسلة متعاقبة إشباع حاجاته وحتقيق أهدافه وهذا النشاط هو ما يسمِّ
واملتغرية".  املتطوِّرة  رغباته  وإشباع  أهدافه  لتحقيق  املستمرة  حماوالته  يف  اإلنسان  عن  تصدر  الِّيت  األفعال  وردود  األفعال  من 

 فالسلوك حسب هذا التعريف هو مجيع أنواع التصرِّفات الِّيت ميارسها اإلنسان يف حياته لكي يتكيف مع متطلبات احلياة. 
يعد سلوك املستهلك جانب من جوانب السلوك اإلنساين، وعليه يعرف "أبنه أفعال وتصرفات األفراد يف     

احلصول على أو استخدام أو استعمال السلع واخلدمات بطريقة اقتصادية، مبا يف ذلك عملية اختاذ القرارات الِّيت تسبق 
يربزه املستهلك يف البحث وشراء أو استخدام السلع   وتقرِّر تلك األفعال". كما يعرف على أنِّه "ذلك التصرِّف الِّذي

( فإِّنه جيد أبن سلوك املستهلك ميثل التصرفات الِّيت يتبعها األفراد بصورة Howardواخلدمات املتاحة". أما ابلنسبة ل ) 
فات مباشرة للحصول على السلع واخلدمات االقتصادية واستعماهلا مبا يف ذلك اإلجراءات الِّيت تسبق هذه التصرِّ 

دها.   وحتدِّ
حيث إنِّ سلوك الشراء لدى األفراد يتكرِّر وأنِّ لدى املشرتي دورة لشراء املنتجات املختلفة وأنِّ هذه الدورة تكون     

ا تتكرِّر ابستمرار وتقع يف فرتات متقاربة وأنِّ هذا التكرار يف  ا ابلنسبة للسلع امليسرة فإهنِّ طويلة ابلنسبة للسلع املعمرة. أمِّ
ون لنفس املنتج أو ملنتجات أخرى وذلك يعتمد على مدى اإلشباع والرِّضا الِّذي حيققه من شراء واستهالك  الشراء قد يك

( أنِّ للتعلِّم واخلربات السابقة الدور األساسي يف حتديد سلوك املستهلك واختاذ قرار Howardهذه املنتجات. يرى ) 
 الشراء. 

املستهلك ابلكيفية اليت يقوم هبا الفرد ابختاذ قراراته املتعلقة بتوزيع وإنفاق املوارد من خالل هذه التعاريف جند أنِّ سلوك      
املستهلك سلوك  اعتبار  يتبَّن  من  الباحثني  من  هناك  خدمة.  أو  سلعة  على  للحصول  الوقت(  )املال،  لديه  كنظام   املتاحة 

 

   297-296 ص ،2018 اتريخ النشر: ،جامعة غرداية دور دراسة سلوك املستهلك ف عملية االبتكار،، حويشيت توفيق هواري ج معرا   1 
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اإلدراك، الشخصية، التعلِّم واالجتاهات إضافة  تتفاعل فيه جمموعة من األنظمة الفرعية تتمثل بشكل أساسي يف: الدوافع، 
 إىل تفاعلها مع البيئة احمليطة ابلشكل الذي يكون الصورة، املوقف، القرار..... إخل. 

 والشكل املوايل يوضح مدخالت وخمرجات سلوك املستهلك كنظام: 

 (: سلوك املستهلك كنظام 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوثلجة أحالم خليفي سوهيلة: العالمة التجارية وأتثريها على سلوك املستهلك.   شهادة املاسرت  مذكرة خترج املصدر:  
 2014/2015، جامعة العقيد آكلي حمند أوحلاج البويرة، السنة اجلامعية،  25- 24الصفحة  

 

 سلوك املستهلك أمهية  اثنيا:     ▪
املستهلك استحوذت على اهتمام العديد من األفراد وخاصة املستهلكني والطلبة والباحثني ورجال التسويق، إن دراسة سلوك  

 :1وميكن بيان الفوائد اليت حتققها دراسة سلوك املستهلك لكل طرف كما يلي 

 
 جامعة العقيد آكلي حمند أوحلاج البويرة، ،املستهلكالعالمة التجارية وأتثريها على سلوك  بوثلجة أحالم خليفي سوهيلة: شهادة املاست مذكرة خترج 1

 25-24 . ص2015السنة 

المدخالت: عوامل  

 البيئة.
 المخرجات.  األنظمة الفرعية. 

الصورة ـ   

االعتقادـ   

الموقف  ـ   

القرار ـ   

 ـ االدراك 

 ـ الدوافع

 ـ الشخصية  

 ـ التعلم  

 ـ االتجاهات 

ـ العوامل  

 االقتصادية 

ـ العوامل  

 االجتماعية

 ـ العوامل السياسية 

 ـ العوامل الدينية

 

 السلوك 

 ما بعد

 رد الفعل 
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 أمهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة للمستهلكني .1
املؤثرين على القرار الشرائي يف األسرة من إجراء كافة التحليالت الالزمة لنقاط تساهم دراسة سلوك املستهلك يف متكني      

حتقق  اليت  اخلدمة  أو  السلعة  من  املاركة  أو  البديل  واختيار  املتاحة،  اخلدمية  أو  السلعية  البدائل  ملختلف  الضعف  أو  القوة 
عيد التسويق األفضل لألسرة وأماكن التسويق أقصى إشباع ممكن لألسرة، كما تفيد دراسات سلوك املستهلك يف حتديد موا

 املرغوبة أكثر وحسب الطبقة االجتماعية للمشرتي املستهلك أو املستخدم. 
 أمهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة ملسؤويل املؤسسات  .2

 إن دراسة سلوك املستهلك تساعد مسؤويل املؤسسات يف امليادين التالية:    
 ناسبة يف ظل املنافسة القوية اليت تستهدف األسواق. اكتشاف الفرص التسويقية امل -
 تصميم املوقع التنافسي لسلع املؤسسة.  -
 تطوير وحتسني اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة لزابئنها.   -
 تفهم أدوار أعضاء العائلة يف عملية اختاذ القرار.   -
 التعرف على أثر تفاعل واحتكاك الفرد جبماعات عدة.   -

 لسلوك املستهلك أمهية كبرية لرجال التسويق واليت تتمثل يف:      
مساعدهتم يف تصميم االسرتاتيجيات واليت تتمثل يف: مساعدة رجال التسويق يف فهم ملاذا ومىت يتم اختاذ القرار من طرف   -

 املستهلك، ومعرفة أنواع السلوك االستهالكي والشرائي للمستهلكني.
 راسة املؤثرات على هذا السلوك. مساعدهتم على فهم ود -
 عندما يفهم رجال التسويق سلوك املستهلك فهو بذلك يدعم املوقع التنافسي للمؤسسة يف السوق.   -

 أنواع سلوك املستهلك  ▪
 :1ميكن التمييز بني ثالثة أنواع للسلوك الشرائي للمستهلك       

)السكر، امللح،   حيدث عندما يقوم املستهلك بشراء منتجات منخفضة االرتباط  سلوك الشراء الروتيين)البسيط(: -
 ..(.السجائر

غري   السلوك الشرائي احملدود: - ذات عالمة  ملنتجات  احملدود  الشرائي  سلوك  عن  الناجتة  تصرفات  عن  عبارة  وهو 
 ولكن ضمن فئة سلعية مألوفة.   ،معروفة
ات الناجتة عن شراء منتجات ألول مرة مبعد ارتباطي عايل ضمن هو عبارة عن التصرف  السلوك الشرائي املكثف:  -

عالمات غري مألوفة فتحتاج هذه املرحلة إىل سلوك شرائي مكثف وذالك جلمع املعلومات من عدة مصادر ومقارنة العالمات 
 املختلفة قبل اختاذ القرار النهائي للشراء. 

 
 

 .130-128، ص2009احلديث، عمان دار امليسرة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية زكراي امحد عزام وآخرون، مبادئ التسويق 1
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 نظرايت سلوك املستهلك :  رابعا -
الزبون أبنه ميثل صندوق اسودا لصعوبة فهم ما يدور فيه، ولكن مع ذلك طرحت بعض النظرايت أفكارا وصف عقل      

 :1يف حماولة لتفسري بعض جوانب سلوك املستهلك ومنها 
عامل   أفكار مستوحاة من   أفكارهاالنظرايت يف تفسري سلوك املستهلك وكانت    أوىلتعد   النظرية االقتصادية: .1

 .(Alfred Marshall) العاملمن بعده   األفكارهذه   أيد  د وق  (Adam Smith) االقتصاد
تعظيم منفعته من خالل اعتماد   إىلالفرد يف سلوكه يسعى    أن إذنظرية املنفعة احلدية   أساس وتقوم هذه النظرية على 

النظرية على مجلة من االفرتاضات من   أكدت املتحقق من السلعة وقد   واإلشباعالنقود كمعيار لقياس درجة الرغبة  
 (Gorge, 2005: 312):اأمهه

 . دمن النقو دفعه    نما ميكحاجاته من خالل اقل   وإشباعتعظيم منفعته    إىلاملستهلك يسعى دائما    إن -
 حاجته منها.   إبشباعلديه معلومات متكاملة عن البدائل املتاحة من البضاعة اليت يرغب    -
 سلوكه االستهالكي دائما رشيد وعقالين.   أن -

 ولكن وجهت هلذه النظرية مجلة من االنتقادات: 
 .تؤثر يف سلوك املستهلك  أن والفسيولوجية اليت من شاهنا   السيكولوجية خلت من دراسة العناصر   أهنا -
 .األصنافيلم املستهلك ابملعلومات الكاملة عن السوق يف ظل تنوع وتعدد    أنليس ابلضرورة    -
 نوالتقليد ودو ليس دائما التصرف االستهالكي للمستهلك رشيد وعقالين فقد يشرتي سلعة ما بدافع املباهاة    -

 احلاجة احلقيقية هلا. 
، ومن وقت آلخرختتلف من شخص   ألهنا عة لدى الفرد املتحقق من البضا  اإلشباعيكون من الصعب قياس مدى    -
 لدى نفس الشخص.  آلخرومن مكان   آلخر
والفس  يولوجية   الس  يكولوجيةدراس  ة العناص  ر  أس  استقوم هذه النظرايت على   )النفســية(: ة. النظرايت الســيكولوجي2

 يف سلوكه الشرائي وقد وضعت مناذج عدة يف توضيح هذه النظرايت ومنها: أتثرييف الفرد وما خيلقه من 
 : Veblenالنموذج االجتماعي لفبلن    -أ

سلوك عامة حتددها له البيئة الثقافية العامة، مث البيئات   دوفق قواعبطبعه يعيش ويعمل على    اإلنسان  أن يرى فبلن  
 .إليهابقيم هذه اجلماعات اليت ينتمي    يتأثر  إشباعهااخلاصة واجملموعات اليت حيتك هبا، وان حاجاته ورغباته وسلوكه جتاه  

 
سلوك املستهلك جتاه األدوية من وجهة نظر الطبيب، جملة كلية بغداد للعلوم   سحسني. قياسعدون محود جثري، مىن تركي املوسوي، جابر محيد  1

 . 28-27، الصفحات2009 السنة ،22االقتصادية اجمللد، العدد 
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اغلب   أن   إىل توصل   إذ للطبقة املرتفة وشرحه لعاداهتا االستهالكية،   وصفه Veblen  قدمهااليت    األمثلة  أشهرومن 
تلك الطبقة ليس ورائها حاجات حقيقية تدفعها، ولكن جملرد حتقيق املظهرية والتفوق   أعضاء عمليات الشراء اليت يقوم هبا 

تسعى   األخرى التميز االجتماعي، وان اهلدف احلقيقي هلذا التباهي ابالستهالك يف الكم والكيف وان الطبقات    أو
حفالت ملختلف املناسبات هبدف التميز عن   إقامة على ذلك  األمثلة،ومن  (Naroyana & Rou, 1993:45)لتقليدها

تكون سلوكياهتم تقليدا   أنعموما ليس ابلضرورة   اإلفرادهذه النظرية ابن   إىلالباقني، ولكن ما ميكن توجيهه من نقد  
 من النضج واملعرفة.  اعلياليوم على مستوى    أصبح دخال  الن الفرد   األعلى  األخرى للطبقات االجتماعية  

احليوان ميكنه التعلم من خالل   أوالفرد    أن   أساس هذه النظرية على    تقوم Pavlov:لبافلوفالنموذج التعليمي    -ب
بعد سلسلة من التجارب على   Pavlovاعتياده على سلوك وعوامل معينة فتصبح بذلك عادة له يستمر عليها، فقد وجد 

يستخدم جرسا يقرعه للكلب  Pavlovاالستجابة، فقد، فقد كان  ة وبني درجهناك ترابطا وثيقا بني التدريب   إن الكالب 
الطع  أن قبل   له  متكررة،  يقدم  بصفة  صوت   إذام  مساعه  مبجرد  يسيل  لعابه  فكان  ابلطعام  اجلرس  الكلب  ذهن  يف  ارتبط 

وهذا النموذج ميكن االستفادة منه من قبل مندويب التسويق وذلك خصوصا ابلنسبة للشركات (. 79  :2006اجلرس )البكري،  
حديثا   تدخل  شركات    إىل اليت  قبل  من  لبضائعها  شديدة  منافسة  هناك  وجتد  على أخرىالسوق  االعتماد  ميكن  لذلك   ،

مستقبال ومبرور   شرائهطرح النماذج اجملانية للمستهلكني هبدف تكوين فكرة مناسبة عن املنتج، ومن مث تعويدهم على    أساس
 لتعوده عليها. املستهلك االستغناء عن البضاعة    ع ال يستطي إذالوقت ميكن رفع السعر 

دراسة نفسية الفرد وانعكاسات ذلك يف   أساس نظرية فرويد على    قامت Freud:  لفرويد النموذج النفسي    –ج
 : اآليتهي   اإلنسان لنفسية   أجزاءيبني ابن هناك ثالثة    إذ سلوكه،  

املشاعر احلقيقية   امللحة، أي الالشعور أو العقل الباطن: ويقصد به ذلك اجلزء الذي خيزن فيه الفرد دوافعه القوية    -
 لرغباته وحاجاته. 

 : وهو املركز الواعي املخطط للتنفيس عن انفعاالته الداخلية. األانالذات أو    -
الذات العليا أو الش       عور الظاهر: ويقص       د به ذلك اجلزء الذي ترتتب به الغرائز يف ص       ورة مقبولة اجتماعيا لتجنب  -

املستهلك ال يعرب عن شعوره احلقيقي  أن والعرض لنظرية فرويد  األمروما يفيدان من هذا الندم،   أواخلجل   أو  ابألملالشعور 
 حيققها بسلوك ظاهري.  أن بل هناك مشاعر داخلية حياول    ،الشراءيف عملية 
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 العوامل املؤثرة ف سلوك املستهلك :  خامسا ▪
 :1يتعرض املستهلك إىل مجلة من العوامل اليت تؤثر يف تصرفاته وتوجه سلوكه حنو ما هو مطروح من سلع وخدمات    
 العوامل الثقافية  .1

الفرد   الثقافة:  - مبحاولة  تتعلق  وهي  سلوكهم  وأمناط  األفراد  ورغبات  حلاجات  الرئيسية  احملددات  من  الثقافة  تعترب 
تعترب جمموعة من املفاهيم اإلنسانية والقيم األساسية ومناذج اإلدراك واالحتياجات ، كما  ليهالالنسجام مع الثقافة اليت ينتمي إ

اجملتمع  يكوهنا  اليت  السلوكية  اإلنساين  ،واألمناط  لسلوك  وضوابط  حمددات  بصفتها  جيل  إىل  جيل  من  تنقل  ولكل   ،حبيث 
 . طبقة أو جمتمع ثقافته اخلاصة به واليت تؤثر على سلوكه االستهالكي

: كل ثقافة تتضمن ثقافات جزئية أو فردية معينة يتمسك أفرادها بقيم ومعتقدات وعادات معينة الثقافة الفردية -
وميكن تعريف الثقافة الفردية على أهنا جمموعة من األشخاص الذين يؤمن أفرادها بنظام حمدد من القيم والذي  ،مرتبطة هبا

: وتعتمد النماذج السلوكية اليت متيز الثقافات الفردية على عوامل مثل  ، يف اجملتمع   يقوم على خرباهتم احلياتية العامة ومكانتهم
مسيحي )مسلم،  الدينية  اجلماعااجلماعات  العرفية)القومية    ت ..(  اجلماعات  الشركس..(  البيض(   الشيشان،  )السود، 

وعلى رجال التسويق التعرف على خصائص األفراد من حيث معدالت   )الوسط، الشمال، اجلنوب..(، اجلماعات العرقية
 االستهالك والدخل وكيفية التأثري عليهم من خالل احلوافز التسويقية.

اجملتمع   الطبقة االجتماعية: - أفراد  قبل  من  حتديدها  أو   ، يتم  لألقسام  النسيب  التجانس  أهنا  على  تعريفها  وميكن 
حيث إن االنتماء إىل   ، اهتمامات مشرتكة وبسلوك متشابه، ويشرتك أعضائها بقيم و ل هرمياملرتبة بشكو   األجزاء يف اجملتمع

بل من خالل جمموعة من العوامل   ، أحد هذه الطبقات االجتماعية ال حيدد بعامل واحد وليكن على سبيل املثال الدخل
طبقات رئيسية  وقد قسم علماء االجتماع الطبقات اال  ، ..والوضع املادي والوظيفةمثل التعليم   العليا )جتماعية إىل ثالث 

 والوسطى والدنيا( فكل طبقة معينة مييل أفرادها إىل سلوك متشابه.
 العوامل االجتماعية  .2

مسيت ابجلماعات املرجعية ألهنا تكون مبثابة أداة مرجعية لألعضاء الذين ينتمون إليها وهي  اجلماعات املرجعية:  -
 جمموعة من األشخاص الذين يؤثرون بشكل مباشر أو غري مباشر على مواقف الشخص وعلى قيمه ومواقفه وسلوكه. 

دد القيم واملواقف األساسية للشخص تعترب األسرة ذات التأثري املباشر على سلوك الفرد الشرائي ألهنا حت   العائلة: -
أساسي مرتبطة  ، بشكل  أخرى  لعوامل  و   إضافة  منطها  على  أتثري  وهلا  الابألسرة  االستهالكي كالعوامل  دميغرافية سلوكها 

 .. اخلواالقتصادية والدينية
وم   األدوار واملكانة: - وضعه  حتديد  ميكن  حيث  الذكر  أنفة  اجلماعات  من  العديد  يف  عضوا  الفرد  من يعترب  وقعه 

 وجهة نظر الدور واملوقع اليت ميثلها يف هذه اجلماعات. 
 

 
 .146_136زكراي امحد عزام وآخرون، مبادئ التسويق احلديث، مرجع سابق، ص 1
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 العوامل الشخصية  .3
العمر(:  - الفرد   دورة احلياة )مراحل  حياة  أثناء  املختلفة  العمرية  ابلفئات  واخلدمات  السلع  اختيار  عملية  ترتبط 

الشباب.الطفولة،  ) فعلى املراهقة،  للفرد  الشرائي  السلوك  على  العمرية  والفئات  حياة  دورة  املراحل  من  تؤثر كل  .( كما 
 املسوقني اخذ هذه املراحل يف عني االعتبار. 

 االسلوك الشرائي للفرد ابختياره للسلع واخلدمات اليت حيتاجوهنا ومدى ومالءمته  يوثر نوع العمل على   الوظيفة: -
تستطيع الشركات أن ليت تكون هلا اهتمام مبنتجاهتم وخدماهتم و مع وظائفهم، وحياول املسوقون حتديد اجلماعات الوظيفية ا

 . ع لتلك اجلماعات املهنية احملددةختصص إبنتاج السل
األشخ  منط احلياة: - الثقاف إن  يف  ويشرتكون  ينتمون  الذين  و اص  االجتماعية  والطبقة  الفردية  أن ات  ميكن  الوظيفية 

يكون هلم منط للحياة خمتلف عن األخر، ومنط احلياة يصف ويصور خصائص احلياة اليومية للناس ومجيع التفاعالت اليت 
العمل، اهلواايت، )  ياة من خالل نشطات الفرديقوم هبا األفراد مع بيئته إلعطاء صورة شاملة، وميكن التعبري عن منط احل

 املنزل األسرة..( أو اآلراء.  ).( أو اهتماماته  التسوق.
إن احلالة االقتصادية للشخص تتكون من الدخل القابل لإلنفاق وهنالك العديد من املؤشرات   احلالة االقتصادية: -

ورواج  من كساد  العام  االقتصادي  والوضع  السلع  وأسعار  الدخل  مثل  معني  شرائي  لسلوك  الفرد  تواجه  اليت  االقتصادية 
 دخل قابل لإلنفاق.   ولذلك فان الشخص الذي حيتاج لشراء سلعة ما سيقوم بشرائها إذا كان لديه 

تؤثر  الشخصية ومفهوم الذات: - الشخصية  الصفات  و   إن  املستهلكني  شخص ادراكات  فكل  الشرائي  سلوكهم 
..( اليت تؤثر على سلوكه خصائص، االستقالليةمعتقدات، تصرفات، عادات،  موعة مميزة من الصفات الشخصية )ميتلك جم

أخر يرتبط مع نوع الشخصية وهو مفهوم الذات واإلدراك الذايت ويعد الشرائي كما يستخدم العديد من املسوقني مفهوما  
 تطبيق تسويقي لنظرية الشخصية، فالبد من رجال التسويق فهم العالقة بني مفهوم الذات وملكية الشخص. 

 العوامل النفسية  .4
ي نقطة البداية هتبدأ السلوكيات ابحلاجة فالشخص يتصرف ألنه يواجه حاجة معينة البد أن يشبعها، ف  الدوافع: -

و  دافعا  تصبح  غري لكي  حاجة  لتحقيق  معني  سلوك  إىل  اإلنسان  يقود  الذي  الداخلي  احملرك  أو  الداخلية  القوة  هو  الدافع 
 مشبعة وتصبح احلاجة دافع عندما تثار. 

خالهلا   اإلدراك: - من  الفرد  يقوم  اليت  العملية  هو  اإلدراك  ويعترب  الشراء  قرار  اختاذ  قبل  املعلومات  الشخص  جيمع 
تفسري املعلومات اليت يتعرض هلا لتشكيل صورة ذات معَّن للعامل احمليط به، أو اكتشاف احملفزات وبواسطتها اختيار تنظيم و 

 بواسطة احلواس اخلمس، ويؤدي اإلدراك دورا رئيسيا يف عملية اختاذ قرار الشراء لتحديد البدائل املتاحة. 
سل  والتعلم:   ب االستيعا - يف  حتدث  اليت  التغريات  انه  على  التعلم  تعريف  والتجربة ميكن  للخربة  نتيجة  الفرد  وك 

املرتاكمة أو تغري يف أمناط السلوك احلالية، فالتعلم ينعكس على سلوك نتيجة لتفاعل املؤشرات واحلوافز وعوامل البيئة وكذا 
 ردود األفعال. 
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جتاه سلعة تؤثر املعتقدات واآلراء على السلوك الشرائي واختيار سلوك معني أو اختاذ موقف ا  املعتقدات واملواقف:  -
ويتم تشكيل هذه املعتقدات بناءا على املعرفة احلقيقة أو ما يسمى الصورة الذهنية للمنتجات، أما املواقف فهي عبارة عن 

 وجهات نظر وهي أحاسيس وتقييمات وميول الفرد اجتاه هدف أو فكرة واليت تكون سلبا أو اجيابيا. 
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 ةالعالمة التجاري  :الثايناملطلب  
ينظر املس تهلك إىل العالمة التجارية على أهنا جزء هام من أجزاء الس لعة، ويعتقد أهنا تض يف مزيدا من القيمة للمنتج، 
وعلى ذلك فإن اختيار العالمة يعترب عنصرا أساسيا يف حتديد سياسة املنتج، وتلعب العالمة دورا إضافيا يف حتديد وتعريف 

 والسلع واخلدمات املعروضة من قبل أي ابئع.املنتجات 

 العالمة التجارية   تعريف أوال:   ❖
كل أثر يف الش  يء للداللة عليه ومتيزه عن الغري، وهي مش  تقة من الَعَلم مبعَّن املعرفة، ومثال  تعرف العالمة لغة على أهنا:     

العالمة أي األثر الذي يس   تدل به الطريق، وما يُ َعَلم به الش   يء  ذلك: َعَلم الدولة للداللة عليها ومتييزها، ويقال: املعلم من 
 .1وما ينصب يف الطريق فيستهدى به

اس م، رمز، رس م..، أو تركيبة من هذه العناص ر، واليت تس مح بتمييز س لع وعرفتها اجلمعية األمريكية للتس ويق على أهنا:    
ما اتفق عليه كوتلر وآخرون، فالعالمة التجارية يف نظرهم عنص   ر  البائعني وخدماهتم وتفريقها عن منتجات املنافس   ني. وهو

أس اس ي من عناص ر إس رتاتيجية املؤس س ة، فهي تض يف بعدا جديدا للمنتجات ومتيزها عن غريها من املنتجات املعروض ة يف 
 السوق.

م أو رمز مميز )كش عار أو ش كل ويرى اخلبري األمريكي املعروف يف جمال إدارة العالمات ديفيد اكر أبهنا: "عبارة عن اس    
من أش       كال التعبئة والتغليف(، اليت تتيح التعرف على الس       لع واخلدمات اليت يقدمها البائع ومتيزها عن ابقي املنافس       ني"، 

 فالعالمة التجارية يف نظره متثل خربة استهالكية وذكرايت راسخة يف ذهن الزبون.

 أمهية العالمة التجارية اثنيا:   ❖
مة التجارية من أبرز عناصر امللكية التجارية وأكثرها أمهية كوهنا متثل الصانع التاجر مقدم اخلدمة يف كل زمان تعد العال     

 .2ومكان، وتزداد أمهيتها بال شك مبرور األايم وكذلك قيمتها 
 حيث إهنا حتقق لكل من: 

 مستوى معني من اجلودة. حتقق محاية للملتقى من حيث تعريفه ملصدر املنتج وضمانه للحصول على   -
 تسهل على املتلقي التعرف على املنتج الذي يرغب يف احلصول عليها بسهولة.  -
 يؤدي متيز املنتجات اليت تنافس بني املنظمات وذلك يف صاحل املتلقي.  -
 تزيد من معدالت االبتكار ويدفع املنظمات للبحث عن صفات وخصائص مميزة ملنتجاهتا.  -

 
 .91ص  ،2017، السنة: املسيلة ماست جامعةإميان بن ورخو: أثر العالمة التجارية املشهورة على قرار الشراء للمستهلك اجلزائري، مذكرة  1

 
 .6-5ص ، 2015:ة السنالبويرة العقيد آكلي حمند أوحلاج  ةاملستهلك، جامعالعالمة التجارية وأتثريها على سلوك  :بوثلجة أحالم خليفي سوهيلة 2
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 املتلقي من تكرار احلصول على املنتج.   العالمات التجارية متكن -
 يؤدي التميز إىل محاية املنتج من احتمال تزييفه أو تقليده.  -
متنع العالمة التجارية من ميتلكها أو يستعملها نوعا من املكانة االجتماعية أو الشعور ابلفخر ملا متثله من رمز  -

 نفسي واجتماعي. 
دما يقتنع املتلقي جبودة املنتج يقوم بتكرار احلصول عليه وتضمن املنظمة ختلق الوالء لدى املتلقي جتاه املنظمة فعن -

 متلقني دائمني. 
 اكتساب املنظمة شخصية خاصة هبا ميكن استخدامها لتربير اختالف سعر منتجاهتا سعر املنتجات املنافسة.  -

 

 مكوانت العالمة التجاريةاثلثا:   ❖
اسم، مصطلح، رمز، تصميم أو مزيج من هذا كله، وابلتايل العالمة التجارية سبق وأشران أن العالمة التجارية قد تكون      

 :  1تضم جمموعة من املكوانت تتمثل فيما يلي 
 تعترب الرموز االمسية املكون اجلوهري يف آلية تعريف العالمة، وهي تنقسم إىل:   الرموز االمسية: .1

ث يسهل عملية النطق واالستذكار. ويف الغالب يتكون االسم يعترب امليزة األوىل للعالمة التجارية، حي  اسم العالمة:  -
"، اسم كيفي ليس له عالقة بنشاط املؤسسة مثال Fordمن كلمة واحدة وهو أيخذ عدة أشكال منها: اسم عائلي مثال "

"Apple ،اسم عشوائي. لكن هذا ال مينع وجود عالمات جتارية تكون يف   " اسم عالمة جتارية للحواسيب، اسم خمتلط
 (.Algérie télécomشكل عبارة كاملة، كجملة قصرية أو شعار )

يقصد بشعار العالمة كل الرموز السمعية البصرية اليت تتبع اسم العالمة، وتتكون عادة من واحٍد :  شعارات العالمة  -
 فيما يلي:منها أو جمموعة منها تتمثل هذه الرموز  

ت عرف الشارة على أهنا التمثيل اهلندسي الذي تتبناه املؤسسة لتعريف بعالمتها )منتجاهتا( أو امسها، إذ من   الشارة:  -
املمكن أن يكون جمرِّد شكل أو لون )أو مزيج من األلوان( يعمل على متييز عرض املؤسسة. وهي متثل اهلوية املرئية اليت 

 مع األجيال االجتماعية املتجددة والتطوِّر التكنولوجي دون أن يؤثر ذلك على املستهلك. ت عرف العالمة حيث تتأقلم  
يستخدم يف التعريف مبهنة املؤسسة وهو ميثل العبارة اليت تعرض يف هوية العالمة والتعريف هبا. مثال على   الشعار:  -

الشعار االشهاري للحفاظ على العالمة ذلك عالمة صومام تستخدم الشعار االشهاري " َصحَّ صومام ". وقد يتغي ر  
وصورهتا واالعتناء هبا ما يزيد من قيمتها. ويكون هذا التغيري كلي أو جزئي لشعار لكن مع احملافظة على جوهر الرسالة 

 االتصالية. 

 
 :ة ، السن–البويرة  – جامعة أكلي حمند أوحلاج  العوامل املؤثرة ف والء املستهلك النهائي اجتاه العالمة التجارية لألجهزة االلكتونية، ةمرمي: دراسدابغي  1

 . 9-8ص  ،2017
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مصطلح شعار يستعمل للعبارات االشهارية اليت تتعلق بعالمات املنتج، أما مصطلح إمضاء يصاحب   : إمضاء العالمة  -
 :العبارات اليت ترتبط ابلطابع املؤسسايت للعالمة، مثال

<< Je l’ai rêvé, Sony l’a fait >> : sony سوين عالمة املؤسسة   : إذن  يستخدم    إمضاء،مبهمة التعريف يف العالمة
 وعادة ما يكون استخدامها دائًما. 

 اإلعالنهي مقطع موسيقي يسمح ابلتعرف على العالمة بصفة دائمة، تظهر الالزمة املوسيقية يف   :الالزمة املوسيقية  -
 وقد تكون موسيقى اترخيية أو موسيقى مشهورة أو موسيقى خاصة ابلعالمة. 

شكل   هي تلك العناصر اليت ال ميكن النطق هبا من أمثلة ذلك شكل األسد لسيارات بيجو، أو   رموز العالمة:   -
 النجمة لسيارات املرسيدس. 

 عالقة العالمة التجارية ابملستهلك   رابعا: ❖
التقليد والتضليل، إال عملييت    رغم أمهية الدور الذي تلعبه احلماية القانونية للعناصر املادية )املرئية، السمعية( يف صد    

ا ال تعترب األداة الرقابية الوحيدة، بل ميكن دعم هذه احلماية من خالل احتالل مكانة مميزة ومتوضع جيد يف ذهن   أهنِّ
هذا يساهم   إنالتموضع من عملية الدعم املستمر لالرتباطات الذهنية الشعورية واإلدراكية، حيث    املستهلك، يتطور هذا

 .1العالمة   أمام حماوالت التضليل اليت ميكن أن تتعرض هلا  يف التصدي والوقوف
 Kotlerحسب    تكمن أمهية العالمة ابلنسبة للمستهلك   أمهية العالمة من خالل وظائفها للمستهلك:    -1

Philip & Duboit :فيما يلي 
 احملتملة.   تساهم العالمة يف القرار الشرائي للمستهلك وتقلل من اخلطورة  -
 تعترب العالمة كبطاقة تعريف تعرب عن هوية املنتج أو اخلدمة ابلنسبة للمستهلك.  -
 ميكن اعتبار العالمة كضمان وكمصدر للثقة.   -
 تعترب العالمة مبثابة رابط بني خمتلف النشاطات التسويقية.   -
 حضور العالمة إبمكانه أن يضخم نظرة املستهلك االجيابية للمنتج.  -
 وظيفة االستدالل، وظيفة املمارسة، وظيفة الشخصية، وظيفة التسلية. -

حيسسن يف كل مرة يقمن   Diorبشراء    يقمنوعليه فالعالمة تلعب دور املعرف ابلنسبة للمستهلك. فمثال: النساء اللوايت  
 يف أعلى درجات الرقي.  فيها بشراء هذا املنتج ابجلمال واألانقة، وأبهنن

 

 

 
 .87-86 ص ، 2019السنة: ،1العدد  6 والتسويق اجمللداالبتكار  ةجمل  بسكرة، املستهلك جامعةالعالمة التجارية ف ذهن  عمتوض :رايسعبد احلق  1
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 العالمة التجارية العاملية :  لثملطلب الثاا

 تعريف العالمة التجارية العاملية أوال:   ❖
 .1عامل من قبل شركة معينةال العالمة التجارية العاملية هي اسم املنتج أو اخلدمة املعروفة واملباعة يف مجيع أحناء     
العالمة التجارية العاملية تُباع ومعرتف هبا على نطاق واسع يف كل مكان من العامل حيث يتم تسويق املنتجات بشكل    

 شائع. 
ي العالمات التجارية اليت "ميكن للمستهلكني العثور عليها حتت نفس االسم يف العديد العالمات التجارية العاملية ه    

 من البلدان مع اسرتاتيجيات تسويق موحدة ومنسقة بشكل عام". 
املصطلح، اإلشارة، الرمز )املرئي و/أو السمعي(، التصميم أو  العاملي لالسم،  مهي "االستخدا  العالمة التجارية العاملية   

 .2عة اليت هتدف إىل حتديد سلع أو خدمات ابئع واحد ومتييزها عن سلع أو خدمات املنافسني"اجملمو 
العالمة التجارية العاملية هي العالمة اليت "تعرب عن نفس القيم يف مجيع أسواقها ومتتلك موقًعا مشاهبًا مقابل منافسيها    

 .يف مجيع أحناء العامل"

 إستاتيجية العالمات التجارية العاملية حمركات    : اثنيا    ❖
العالمات التجارية العاملية من ثالثة عوامل رئيسية: ديناميكيات السوق األساسية، وهيكل سوق   إسرتاتيجيةتتكون     

العالمة   إسرتاتيجية(. على أساس مستمر، يتم تشكيل  1املنتجات، واخلصائص القائمة على الشركة )انظر الشكل 
خالل ديناميكيات السوق، ومنو التكامل االقتصادي والسياسي ابإلضافة إىل ارتفاع تكاليف وسائل التجارية من 

اإلعالم، مما خيلق ضغوطًا لتطوير العالمات التجارية العاملية لتحقيق وفورات احلجم والتآزر عرب أسواق الدولة. على هذه 
العالمة التجارية، مثل   إسرتاتيجيةذ قراراهتم. نتيجة لذلك، فإن  اخللفية وفيما يتعلق برتاث الشركة، جيب على املديرين اختا

 .3أي كائن حي، تتغري ابستمرار، وتتشكل وتتطور استجابة هلذه الدوافع 
 
 

 
  ة، جملللدعاية تشارلز اتيلورشينتارو أوكازاكي: هل تستخدم العالمات التجارية العاملية أساليب تنفيذية مماثلة عرب الثقافات؟، األكادميية األمريكية 1

 . 281 ، ص2015 السنة: (،3) 44اإلعالن، 

 
 

 .268ص  ،2009 السنة: ، روزنبلوم وجيمس هيفنر: أتثريات بلد املنشأ والثقة العاملية للعالمة التجارية: نظرة أوىل جملة التسويق العامليألفريد  2

 
 

-277 (، ص2000) السنة: ،12الياابن واالقتصاد العاملي عالمات جتارية عاملية ف القرن احلادي والعشرين، ءبنا :دوجالسصمويل كريج، سوزان  3
281. 
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 ديناميكيات السوق    -1
حتدد ديناميكيات السوق السياق الذي تتطور فيه اسرتاتيجية العالمة التجارية. تزيل احلواجز السياسية واالقتصادية 

التغيري التنظيمي خيلق فرًصا لتنسيق العالمات التجارية عرب البلدان مما ينتج عنه عدد أقل من العالمات   ع األسواق م بني  
أن تكامل األسواق على وجه اخلصوص، يشجع منو وسائل اإلعالم اإلقليمية والعاملية أيًضا على التحرك  اكم   .التجارية

حنو العالمات التجارية الدولية من أجل احلصول على تكلفة فعالة وتعزيز قوة العالمة التجارية. التقدم يف تكنولوجيا 
 .ل منو التجارة الدوليةاالتصاالت العاملية وتدويل البيع ابلتجزئة يزيد من تسهي

ازدايد التكامل الس     ياس     ي واالقتص     ادي يف أجزاء كثرية من العامل، كان عاماًل    :التكامل الســــياســــي واالقتصــــاد  1.1
رئيس          ياً يف حتفيز منو العالمات التجارية الدولية. نظرًا ألن احلكومات تزيل احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية أمام املعامالت  

األش     خاص واملعلومات بس     هولة عرب احلدود، فقد أص     بح املناخ أكثر مالءمة   األخرى ويتنقلة مع البلدان  التجارية والتجار 
ميكن تس      ويق  ولكن  ،احملليةتعديل املنتجات لتليب املواقع   لتس      ويق العالمات التجارية العاملية. مل تعد الش      ركات حباجة إىل

 يف أسواق دول متعددة.املنتجات بشكل موحد حتمل نفس اسم العالمة التجارية 
منو البنية التحتية للس  وق العاملي مبثابة حافز رئيس  ي النتش  ار العالمات التجارية الدولية. توفر وس  ائل   :بنية حتتية  1.2

ال س  يما حيث تس  تهدف هذه    الدولية،اإلعالم العاملية واإلقليمية وس  يلة اقتص  ادية وفعالة لإلعالن عن العالمات التجارية 
ية. أدى تدويل البيع ابلتجزئة إىل تس           هيل وحتفيز وتطوير العالمات  العالمات التجارية قطاعات الس           وق العاملية واإلقليم

التجارية العاملية للمص      نعني. مع حترك جتار التجزئة عرب احلدود الدولية، فإهنم يوفرون قناة فعالة للعالمات التجارية العاملية،  
جتارية قوية ذات حص   ة س   وقية عالية يف  ولكن يف نفس الوقت، تزداد قوهتم. وابلتايل، حيتاج املص   نعون إىل تطوير عالمات

 .العديد من البلدان من أجل احلصول على مساحة أرفف كافية للبيع ابلتجزئة
العامل األخري الكامن وراء قوة العالمات التجارية الدولية هو زايدة تنقل املس           تهلك. بينما    :املســـــــــتهلك لتنق  1.3

ا س    لبًيا للعالما فإن زايدة الس    فر الدويل وحركة العمالء عرب احلدود الوطنية  التجارية،ت  توفر وس    ائل اإلعالم العاملية تعرض    ً
ا نش طًا للعالمات التجارية يف بلدان خمتلفة  (. تعزز الرؤية العالية للعالمة التجارية الدولية  Alden et al. ،1999)توفر تعرض ً

مم ا يوفر الطم أنين ة بش               أن قوهت ا وموثوقيته ا. إن زايدة التعرض  للمس              تهلكني،يف الع دي د من البل دان قيمته ا املتص              ورة  
ا تق  فيها،وأمناط احلياة والثقافات اليت يتم تض    مينها   هبا،للمنتجات اجلديدة واملتنوعة واإلملام   بالً أكرب للمنتجات  تولد أيض    ً

 .(Featherstone  ،1990) حمليةذات املنشأ األجنيب أو تلك اليت يُنظر إليها على أهنا "دولية" وليست 
 هيكل سوق املنتج  -2



 . العاملية   التجارية  والعالمة املستهلك لسلوك  النظري اإلطار: األول  الفصل
 

20 
 

تلعب ثالثة   ،التجارية وهنا تؤثر طبيعة سوق )أسواق( املنتجات اليت تشارك فيها الشركة أيًضا على إسرتاتيجية عالمتها     
واالندماج   السوق، ودرجة تكامل   املستهدف،عوامل دورًا مهًما يف اسرتاتيجية العالمة التجارية: طبيعة ونطاق السوق  

 الثقايف للعالمة التجارية. منتج. 
غالًبا ما تكون العالمات التجارية العاملية وسيلة فعالة للوصول إىل األسواق املستهدفة ذات   : املستهدفوق  الس  2.1

االحتياجات واالهتمامات املتجانسة نسبًيا وامللفات االجتماعية والدميوغرافية املماثلة وعادات وسائل اإلعالم يف مجيع 
 LouisوChandonوMoeوGodivaرية الفاخرة مثل  (. تستهدف العالمات التجا1994  وكاتسانيس،أحناء العامل )حسن  

Vuitton،    ابإلضافة إىل العالمات التجارية مثلBodyshop    أوBenneton،    العامل،نفس شرحية السوق يف مجيع أحناء 
 وتستفيد من الطابع الذي توفره جاذبيتها جملموعة مستهلكني عاملية.

العالمة التجارية للشركة هو درجة تكامل سوق املنتج. ميكن   إسرتاتيجيةعامل آخر يؤثر على    :تكامل السوق   2.2
النظر إىل هذا ليس فقط من حيث ما إذا كان نفس العمالء موجودين يف أسواق أو مناطق دول خمتلفة ولديهم 

املنافسني يف هذه األسواق   ولكن أيًضا من حيث وجود نفس  العامل، احتياجات ومصاحل شراء مماثلة يف مجيع أحناء  
(Douglas and Craig ،1996 عندما تكون األسواق متكاملة متاًما ويتنافس نفس املنافسني يف هذه األسواق يف مجيع .)

فإن استخدام العالمات التجارية العاملية يساعد على توفري متايز تنافسي على   الطريان، كما هو احلال يف جمال    العامل،أحناء  
عندما يتنافس نفس املنافسني يف مجيع األسواق أو معظمها ويكون املنافسون احملليون حاضرين   ذلك، ومع  أساس عاملي.  

ا يف ذلك العالمات التجارية العاملية مب   املستوايت،العالمات التجارية متعددة    إسرتاتيجيةفمن املستحسن استخدام    أيًضا، 
ال متتلك فقط عالمتها التجارية  املثال،على سبيل    كوال، للشركات أو املنتجات وكذلك العالمات التجارية احمللية. كوكا  

 ولكن أيًضا العديد من العالمات التجارية احمللية واإلقليمية اليت تليب أذواق السوق احملددة.  كوال،العاملية  
العالمة   إسرتاتيجيةهو العامل احلاسم الذي يؤثر على   احلاالت،ويف كثري من    النهائي،العامل    : الندماج الثقافا  2.3

من املرجح أن تكون األسواق اليت يكون الطلب فيها   سابًقا،التجارية هو درجة التضمني الثقايف للمنتج. كما ذكران  
متجانًسا نسبًيا يف مجيع أحناء العامل من املرشحني الرئيسيني للعالمات التجارية العاملية على مستوى الشركة أو املنتج. 

 أخرى، ة من انحية  املنتجات املنزلي  احلاالت، الطعام أو يف بعض    املثال، على سبيل    ثقافًيا،املنتجات اليت تكون متأصلة  
مثل املنتجات   معينة،قد تكون منتجات تليب أذواق حملية   احلاالت،من املرجح أن تزدهر كعالمات جتارية حملية. يف بعض  

فقد يكون   الوقت، عندما تكون هذه املنتجات تقليدية وتطورت أذواق السوق قليالً مبرور    اخلصوص، الغذائية. على وجه  
 لية الراسخ قيمة كبرية. السم العالمة التجارية احمل
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 خصائص الشركة  -3
العالمة التجارية حتماً بصمة األجيال السابقة من توجيهات اإلدارة. يؤسس   إسرتاتيجيةتعكس   نفسه،يف الوقت      

منوذًجا السرتاتيجية عالمتها التجارية. ستؤثر أمهية   التنظيمية،اسرتاتيجيتها    اخلصوص،وعلى وجه   للشركة،الرتاث اإلداري  
هوية الشركة وتنوع خطوط إنتاج الشركة وأقسام املنتجات على نطاق وعدد العالمات التجارية. تؤثر إسرتاتيجية التوسع 

اسرتاتيجية أيًضا على كيفية تطور    الداخلي، أي عن طريق االستحواذ أو النمو    التوسع،الدويل للشركة وال سيما طريقة 
 العالمة التجارية مبرور الوقت. 

العالمة التجارية اخلاصة هبا   إسرتاتيجيةيعد الرتاث اإلداري للشركة أمرًا أساسًيا لفهم   : التاث اإلداري  3.1
(Bartlett and Ghoshal ،1989)  مثل    العاملية، . الشركات ذات اإلسرتاتيجية التنظيمية املركزية وأقسام املنتجاتSony 

من املرجح أن يكون لديها عالمات جتارية عاملية. تتبَّن معظم الشركات الياابنية إسرتاتيجية العالمات  ،Siemensأو  
مع  العامل،توحيد خطوط اإلنتاج يف مجيع أحناء  التجارية للشركات اليت تؤكد على جودة وموثوقية منتجاهتا. عادًة ما يتم  

وجود اختالفات طفيفة يف التصميم وامليزات ألسواق الدول احمللية. الشركة اليت عملت اترخيياً على أساس المركزي للغاية 
أن يكون حيث يتمتع مديرو الدولة ابستقاللية كبرية وحتكم كبري يف اإلسرتاتيجية وكذلك العمليات اليومية من املرجح  

قد يتم بيع نفس املنتج أبمساء جتارية خمتلفة يف بلدان   احلاالت،لديها عدد كبري من العالمات التجارية احمللية. يف بعض  
ولكن له موضع أو صياغة خمتلفة يف بعض   ،التجاريةقد يتم بيع املنتج حتت نفس اسم العالمة    أخرى، خمتلفة. يف حاالت  

 البلدان. 
العالمة   إسرتاتيجيةتؤثر األمهية النسبية اليت توليها الشركة هلويتها املؤسسية أيًضا على    : الشركةأمهية هوية    3.2

العمالء واملوزعني أن الشركة موثوقة وتقف   التجارية. تؤكد العديد من الشركات الياابنية على هوية الشركة كوسيلة لطمأنة 
مع مستحضرات التجميل   Kaoخطوط إنتاج متنوعة للغاية مثل   حىت الشركات اليت لديها لذلك،وراء منتجاهتا. نتيجة  

واملنظفات ومنتجات العناية الشخصية واملنتجات الغذائية واملواد الكيميائية تعتمد على اسم العالمة التجارية للشركة 
عرب بلدان متعددة.   )وشعارها( إلظهار صورة املوثوقية. هوية الشركة مهمة للغاية أيًضا يف الصناعات اخلدمية اليت متتد

تليب مجيع شركات الطريان والفنادق ووكاالت أتجري السيارات احتياجات املسافرين الدوليني الذين يتنقلون كثريًا. إهنم 
أو نفس   مماثلة، أو يقدمون أماكن إقامة فندقية    الطائرات،أو يطريون نفس أنواع    جًدا،يقدمون عروض خدمات متشاهبة  

أنواع السيارات. تعد القدرة على تقدمي مستوايت عالية ابستمرار من اخلدمة وإبراز هوية مؤسسية قوية من العوامل احلامسة 
 يف بناء الثقة وتكرار احملسوبية. 
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أي ما   توسعها، يتأثر عدد وتكوين العالمات التجارية اململوكة للشركة بشكل كبري بنمط    : التوسع  إستاتيجية   3.3
.  اإلسرتاتيجيةإذا كانت قد توسعت من خالل منو الشركات اجلديدة أو من خالل عمليات االستحواذ والتحالفات  

حىت عندما يكون اهلدف األساسي هو الوصول   احمللية،الشركات اليت تتوسع دولًيا من خالل االستحواذ على الشركات  
لية. عندما تتمتع هذه العالمات التجارية بتقدير حملي عاٍل أو ما تكتسب أيًضا عالمات جتارية حم  التوزيع عادةإىل قنوات  

فإن الشركة عادًة ما حتتفظ ابلعالمة التجارية. هذا حمتمل بشكل خاص إذا كانت العالمة   املوزع، امتياز قوي للعميل أو  
فإن انتشار العالمات   ذلك،  التجارية ال حتتل مكانة مماثلة لتلك اخلاصة بعالمة جتارية أخرى مملوكة للشركة حالًيا. ومع 

التجارية اليت يتم احلصول عليها من خالل عمليات االستحواذ بشكل دوري يولد احلاجة إىل توحيد وترشيد اسرتاتيجيات 
العالمات التجارية. الشركات اليت توسعت يف الغالب من خالل توسيع العالمات التجارية احمللية القوية يف األسواق 

 Procterطرحت شركة   املثال،عالمة جتارية على مستوى املنتج. على سبيل    إسرتاتيجيةأن يكون لديها  الدولية متيل إىل  

& Gambleمن العالمات التجارية ملنتجاهتا الشخصية مثل   عددًاHead & Shoulders وPampers  .يف األسواق الدولية
حيث تتشابه اهتمامات العمالء ومسات املنتج املرغوبة يف مجيع أحناء العامل وحيث   فاعلية،تبدو هذه اإلسرتاتيجية أكثر  

سيما يف ال  اإلسرتاتيجية،تكون صورة العالمة التجارية مبثابة إشارة مهمة للمستهلك. ومن املثري لالهتمام أن التحالفات  
مع االحتفاظ يف نفس الوقت ابلسيطرة  عاملي،توفر وسيلة فعالة للتنافس بشكل أكثر فعالية على أساس    ، الطريان صناعة  

الكاملة على هوية العالمة التجارية. تدخل شركات الطريان يف اتفاقيات مشاركة الرمز لتوسيع النطاق اجلغرايف لشبكاهتا. 
ستشكل شركة النقل   عادة،ل أكرب إىل األسواق الرئيسية.  كما أهنم يرتبون لتحالفات إسرتاتيجية للحصول على وصو 

األجنبية حتالًفا مع شركة طريان حملية لتكون مبثابة وحدة تغذية لشركة الطريان األجنبية. يستفيد هذا الرتتيب على حد 
بية. يوفر الرتتيب سواء ألنه يزيد من عدد الركاب احملليني الذين يقدرون سهولة االتصال مباشرة ابلرحالت إىل وجهة أجن

أيًضا اتصاالت أفضل للمسافرين األجانب يف السوق احمللية مبجرد وصوهلم. انضمت شركات الطريان الكربى مثل 
UnitedوAll Nippon AirwaysوLufthansa    إىلStar Alliance،   شركة طريان توفر تغطية  13وهو احتاد يضم

 عاملية. 
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الياابن   عالمات جتارية عاملية يف القرن احلادي والعشرين، ءبنا  :دوجالسصمويل كريج، سوزان  املصدر:  
 281- 277  ة (، الصفح2000)  12واالقتصاد العاملي
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 املؤثرة للعالمة التجارية العاملية على سلوك املستهلك   العوامل اثلثا:   ❖
مل يتفق الباحثون على إعطاء تعريف موحد هل ذا املفهوم، فمنهم من يرى أبنِّه يشري إىل بلد الصنع،  دولة املنشأ: -

د األبعاد. ويعترب البلد املنشأ ذو أتثري كبري على  ومنهم من يرى أبنِّه بلد تصميم املنتج، ومنهم من يرى أبنِّه مفهوم متعدِّ
 1تلفة، فهو يعربِّ عن ص ورة عالماهتا. سلوكيات املستهلك اجتاه املنتوجات والعالمات املخ

( أن مكانة العالمة التجارية هي املكانة العالية نسبًيا ملنتج ميكن 2012)  Hwang and Hyunذكر   املكانة: -
ربطه بعالمة جتارية، واليت يتم إنشاؤها عادًة من خالل املعرفة الفنية أو القيمة اجلوهرية أو الصورة الثمينة للعالمة التجارية 

يكون هذا بسبب حقيقة أهنا أعلى سعرًا، وأندرها وأغلى مثناً من العالمات التجارية احمللية، مما يؤدي بدوره   داحملددة. ق
( أبن 1999) BatraوSteen Kampو Alden ل(. جيادSteen Kamp 2013إىل زايدة جاذبية املكانة الطموحة )

التجارية املرموقة كإشارة إىل املكانة االجتماعية أو الثروة أو القوة نظرًا  املستهلكني مييلون إىل النظر إىل استهالك العالمات  
 2.ألنه اندرًا ما يتم شراء العالمات التجارية املرموقة وترتبط ارتباطًا وثيًقا مبفهوم الفرد الذايت والصورة االجتماعية

خلق صورة لعالمة جتارية ذات جودة عالية هدف كل مدير. ألنِّ الشركة حباجة إىل إشباع   اجلودة املدركة:  -
مت من خالل عالمتها التجارية.  حاجات مستهلكيها وتلبية الوعود الِّيت قدِّ

اجلودة املدركة هي تقييم إحساس عام حول العالمة، وغالباً ما يتم احلكم على جودة العالمة من املنتج بواسطة عوامل 
موضوعية وشكلية عديدة، ابإلضافة اإلحياءات ودرجة الرِّمزية الكامنة فيها، عموماً ميكن ربط اجلودة املدركة لعالمة مع ما 

 3متثله من منافع ورموز للمستهلكني احملتملني. 

 

 

 

 
 

 
، 04 والعمل، العددجملة التنظيم   ،معسكر ةجــامعــ ،احملليةاملستهلك اجلـزائري للعـالمة األجـنبيـة على العالمة  لتفضيـ :رعبد القادمغراوي حمي الدين 1

 05 ص

عوملة العالمة التجارية املتصورة على نية الشراء لدى املستهلكني والدور املعتدل للتمركز حول العرق لدى  أتثري :جياوبوي هنات فونج وها انم خانه 2
 4، ص 2019السنة:التسويق االستهالكي الدويل،  املستهلك جملة

    86، ص2018:السنةعتيق عائشة: العالمة التجارية وأثرها على سلوك املستهلك اجلزائري، أطروحة دكتوراة جامعة تلمسان، 3
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 التطبيقية  األدبيات :الثاين املبحث

 :يلي كما  قسمناها وقد  .وحتليلها بوصفها قمنا حيث واألجنبية العربية السابقة للدراسات تطرقنا املبحث هذا يف    

 العربية  الدراسات :األول املطلب
 ، مذكرة ماسرت، أثر العالمة التجارية املشهورة على قرار الشراء للمستهلك اجلزائري:  ورخو  إميان بن    :دراسة1. 

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أثر العالمة التجارية املشهورة على قرار شراء   .2016/2017:  السنة  جامعة املسيلة،  
ومها ماهية  مطلبنياملستهلك وقد جاءت يف مبحثني، املبحث األول بعنوان أساسيات حول العالمة التجارية ويتناول 

ج الوصفي التحليلي، وكانت ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت املنه  املشهورة.   والعالمة التجارية  العالمة التجارية،
عن   عبارة  األساسية  الدراسة  بلغتاستبانةأداة  عينة  على  توزيعها  مت  الته   60  ،  الدراسة،  عينة  على  استبانة  استمارة 

 57، ومت اسرتجاع  قرار شراء طالبات جامعة املسيلة  على  L'Oréalاملشهورة  دراسة أثر العالمة التجارية  متثلت يف  
، وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج عملية التوزيع واسرتجاع االستبانة استغرقت أسبوعا واحدااستمارة، علما أن  

ما تؤثر   الدراسة غالبامن طرف عينة    L'Oréalمشاهدة اإلعالانت اليت تعرض فيها منتجات العالمة املشهورة    أمهها
الدراسة. عينة  لدى  الشراء  قرار  املشهورة    على  العاملة  منتجات  تفضل  ما  غالبا  الدراسة  عينة  مقارنة   L'Oréalأن 

أن هناك   . L'Oréal أن عينة الدراسة تشعر ابلرضا عند اقتناء منتجات العالمة املشهورة  ابلعالمات التجارية األخرى.
 .L'Oréal  أتثري معترب للمجتمع واألصدقاء على اختاذ قرار شراء منتجات العالمة املشهورة 

جامعة العقيد آكلي   ، العالمة التجارية وأتثريها على سلوك املستهلك  :سوهيلة  بوثلجة أحالم خليفي    :دراسة  2.
البويرة،  أوحلاج  اجلامعية،   حمند  على   .2015/ 2014  السنة  التعرف  حماولة  يف  البحث  من  األساسي  اهلدف  يكمن 

وكذلك أتثري جودهتا عليهم انطالقا من اعتبار توسع العالمة التجارية مدى أتثري العالمة التجارية على سلوك املستهلك،  
أحد اخليارات االسرتاتيجية هلا، اليت ميكن للمؤسسة أن تواجه هبا املنافسة، وزايدة استهداف قطاع سوقي جديد من 

ال العالمة  مبنتوجات  التمسك  ودرجة  التوسع  أمام  أفعاهلم  ردود  معرفة  يستوجب  وهذا  وخلصت   تجارية. املستهلكني 
على سلوك املستهلك عند اختاذ الشراء، فجودهتا مرتبطة ا  الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهه العالمة التجارية تؤثر 

والء   إىل كسب  يؤدي  ما  وهذا  منتوجاهتا  حمرك   بغيا  ، الزبون جبودة  يعترب  الذي  املؤسسة  يف  التجارية  العالمة  رئيس 
تطوير العالمة التجارية واملقرر فيها يتعلق ابلبديل األنسب لالسرتاتيجية العامة التجارية املناسبة يف حالة تقدمي منتوج 

 عالمتها التجارية.العالمة التجارية على تقلبها وهذا ما جعل املؤسسة تتحكم أكثر يف اجملال التنافسي ل  تحافظ   ، جديد 
جملة   ،2019/06/15جامعة بسكرة، ،متوضع العالمة التجارية ف ذهن املستهلك  : رايس: عبد احلق  دراسة  3.

 هتدف هذه الدراسة إىل حماولة فهم متوضع العالمة التجارية يف ذهن املستهلك،   .1العدد  6  والتسويق اجمللد االبتكار 
أداة الدراسة األساسية عبارة عن   ، مت استبانةولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وكانت 

بلغت عينة  على  على   100  توزيعها  بوعريريج، حتصلنا  وبرج  ابتنة  بسكرة،  والية  من  عشوائية يف كل  بصورة  استمارة 
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أصل    97 من  جماستمارة،    100استمارة  إىل  الدراسة  أمههاوخلصت  النتائج  من  يف   موعة  املتفاوتة  الدرجات  أن  إىل 
العالمات، كما  من  عالمة  حول كل  املستهلك  ذهن  يف  املتموضعة  الصورة  عن  انمجة  العالمات  هذه  على  املوافقة 

 توصلت إىل وجود عوامل ومتغريات يعتربها املستهلك كمعيار يتم من خالله احلكم على جودة املنتج. 
، أطروحة دكتوراة جامعة العالمة التجارية وأثرها على سلوك املستهلك اجلزائري:  عائشة  : عتيق  دراسة  .4

العالمة التجارية وأثرها على سلوك   هتدف هذه الدراسة إىل هتدف هذه الدراسة إىل حماولة فهم  . 2018تلمسان،  
انت أداة الدراسة األساسية املستهلك اجلزائري، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وك

مفردة كأسلوب لتحليل متغريات الدراسة إحصائيا عن طريق  500، مت توزيعها على عينة بلغت  استبانةعبارة عن  
عندما يكون أداء إحدى  مجع البياانت من خالل استمارة الدراسة للكشف عن طبيعة العالقة بني املتغريات.

أقل مما لو كان األداء أقل من   اء املتوقع فإن قرار الوالء سيتأثر بشكلخصائص العالمة التجارية أفضل من األد
يعتمد املوايل الزائف للعالمة التجارية على املتغريات الظرفية لتكرار الشراء، يعتمد املوايل الكامن للعالمة   املتوقع،

رية على املتغريات الظرفية واملعيارية لتكرار التجارية على املتغريات املعيارية لتكرار الشراء، يعتمد املوايل للعالمة التجا
 الشراء. 

 
 :االختالف وأوجه التشابه أوجه -أ

 السابق والدراسات احلالية الدراسة بني االختالف وأوجه التشابه أوجه  :(1)رقم   جدول
 الدراسة السابقة الدراسة احلالية 

 أوجه التشابه 

 ، وسلوك املستهلكةالتجارية العامليالعالمة   تناوهلا يف السابقة الدراسات مع  احلالية الدراسة تتفق  -
 .النظري اجلانب من

 تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم.   -
 . االستبانةتشابه يف أداة الدراسة حيث اعتمدت الدراسة على    -

أوجه 
 االختالف 

 .ختتلف هذه الدراسة عن سابقاهتا من حيث أهداف الدراسة وكذا احليز املكاين والزماين هلا  -   
 اختالف يف عينة الدراسة.    -   
 اختالف يف وسيلة مجع البياانت.-  

 .الطالبان  إعداد من  املصدر: 
 
 
 

 السابقة الدراسات من  احلالية الدراسة متوقع     - ب
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 اجلانب تعزيز واستفدان من فقراهتا جممل يف احلالية الدراسة منهجية وجهنا السابقة، الدراسات على االطالع بعد     
 اليت اإلحصائية حتديد املقاييس أجل من الدراسات هبذه استعانتنا عن فضال الدراسة، ملتغريات املصادر من النظري

  .الدراسة طبيعة مع  م ئتتال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول   خالصة الفصل
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تؤدي العالمة التجارية دورا مهما يف عملية إشباع وإرضاء املستهلك وصوال إىل والئه هلا من خالل ما تقدمه من 
وظائف للمستهلك. والعالقة اليت تربط بني املستهلك والعالمة التجارية ميكن تفسريها من خالل درجة أتثريها من خالل 

 ومدى أتثري العالمة التجارية مرتبط أو يتمثل يف مدى قناعة املستهلك مبنتوجات  منتوجاهتا على سلوك املستهلك.
 العالمة التجارية. ومن أهم العوامل اليت تشكل أبعاد العالمة التجارية هي قيمة العالمة وهوية العالمة كالبلد املنشأ.

 وشخصيتها(. واملكانة  ل )اجلودة املدركة هلا،  ابإلضافة إىل أننا حاولنا معاجلة بعض املفاهيم املتعلقة هبذه األبعاد مث
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 :  الثاين  الفصل

 الدراسة امليدانية 
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 متهيد 

ت اليت اتبعناها يف الدراسة، ومن ذلك وصف عينة الدراسة وأداة الدراسة من اسيتم يف هذا الفصل وصف اإلجراء
ت الدراسة واملعاجلة اإلحصائية للبياانت الستخالص النتائج، احيث إعدادها، واستخراج معامل الصدق والثبات، واجراء

ذلك حسب اهلدف من الدراسة وأسلوب التحليل املتبع، واندرا ما حيث ان مجع املعلومات اإلحصائية يتم بطرق خمتلفة، و 
تكون املعلومات اإلحصائية اليت حتصل عليها دقيقة، كاملة وممثلة للمجتمع املدروس بقدر ما تكون النتائج املتوصل إليها 

املباش حيث حنصل واملتوقعة صحيحة و ذات داللة علمية، ويعد مجع املعلومات بواسطة االستبيان من الطرق  رة للجمع، 
العالمة التجارية العاملية على سلوك   التعرف ودراسة أثر   املوزع إىل على املعلومات من مصادرها األولية. يهدف االستبيان  

 .املستهلك وذلك من خالل إجاابت أفراد عينة الدراسة
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 للدراسة املنهجي اإلطار :األول املبحث

  أهم إىل التطرق من بداية للدراسة العملي ابجلانب القيام مت  خالله من الذي املنهج إىل نتطرق  املبحث هذايف  
 كما  إليها، املتوصل النتائج وتفسري الدراسة متغريات بني العالقة لتحديد  الدراسة استخدمتها اليت اإلحصائية األساليب

 واختبار  الدراسة أسئلة على اإلجابة جلأ من إحصائيا عليها احملصل البياانت حتليل كيفية على الضوء تسليط سيتم
 .فرضياهتا

 للدراسة  العملي التصميم :األول املطلب

 تنص اليت الدراسة  إشكالية على اإلجابة بغية،  استبيان  طريق عن واسع  نطاق على البياانت جبمع  قمنا املرحلة هذه يف    
العالمة   تؤثر  :اآلتية الفرضية واختبار  ؟على سلوك شراء املستهلك اجلزائري ةالعامليالتجارية  العالمة   تؤثر  هل :يلي ما على

 اجلزائري.  املستهلكعلى سلوك شراء   العاملية  التجارية

 الدراسة  أدوات .1

 خصائص  على التعرف يف كبرية أمهية ذات الشخصية املتغريات  تعترب حيث الشخصية ابلبياانت يتعلق :األول اجلزء
 .الدراسة نتائج على أتثريها مدى على والوقوف العينة
 :يلي كما  مقسمة تضمن االستبيان عبارات حيث االستبيان، منها تكون  اليت العبارات اجلزء هذا يشمل:  الثاين اجلزء
 .العاملية  التجارية   لعالمة ا  عبارات خاصة :األول احملور -
 املستهلك.بسلوك    عبارات خاصة  :الثاين احملور -

 
 املستخدم  املقياس .2

 قياس يف بشدة وافقأ  (7)  إىل   أعارض  (1) من درجات سبع  على املتدرج Likert مقياس على دراستنا اعتمدت
 .الدراسة متغريات

 اإلحصائي  التحليل أساليب .3

 اإلحصائي  الربانمج  إىل ابللجوء وذلك والتحليلي، الوصفي التحليل أساليب ابستخدام البياانت بتحليل قمنا
Statistical Package for Social Sciences  22 يلي  فيما املتمثلة واالجتماع النفس  علم  الحتياجات لالستجابة املوجه: 
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 الوصفي اإلحصاء مقايس .4

 حساب أجل من ،االختالف ومعامل املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط والتكرارات،  املئوية النسب على ابالعتماد
من   احلسايب املتوسط جمال بتحديد  قمنا إذ ،الدراسة  عينة خصائص توصيف عن  فضال العينة، مفردات إجاابت تكرارات 

 أقل القيمة هذه إىل أضفنا مث  ، (7/6=0,85) وهو املدى العام على للحصول املقياس طول على قسمناه الذي 7إىل    1
 اجلدول يف موضح هو كما فئة كل طول على حتصلنا وهكذا األعلى للفئة، احلد  لتحديد  وذلك 1 وهي املقياس يف قيمة

 :اآليت
 احلساب  املتوسط توزيع طريقة يوضح  (:2)رقم   جدول

املتوسط 
 4,44-5,29 3,58-4,43 2,72-3,57 1,86-2,71 1-1,85 احلساب

 

6,15-5,30 

 

7,01-6,16 

 بشدة أوافق   أوافق   نوعا ما   أوافق حمايد أعارض نوعا ما  أعارض  أعارض بشدة  االجتاه

 الطالبان إعداد من  املصدر: 

 عن للكشف  وذلك ثباهتا، قياس خالل من املعربة العبارات تنقية Cronbach (1951) :ألفا كرونباخ الثبات معامل
 .الداخلي اتساقها ومدى البنود اعتمادية مدى

 الدراسة وعينة جمتمع :الثاين املطلب
 إذ العشوائية،  العينة على اعتمدان  الدراسة فقد  لعينة ابلنسبة أما جزائري، مستهلك كل على الدراسة جمتمع  يشمل    

 .املستهلكني من مفردة 94 البياانت جبمع  قمنا
 الدراسة لعينة العامة اخلصائص حتليل .1

 التوصيف يلي وفيما،  عليه اعتمدان الذي  استبيان  توزيع  خالل من مجعناها مفردة، 94 من الدراسة عينة تكونت    
 .النهائية للعينة الدقيق

 نسبة من أكرب  فهي 60% متثل اإلانث  نسبة أن  6 رقم اجلدول يف املبينة  للعينة الوصفي التحليل نتائج من يتضح   
 عدد ميثل كما ،%51 بنسبة  سنة25 من أقل أعمارها ترتاوح العينة من الغالبة النسبة فإن  العمر انحية من أما،  الذكور

كما يتضح أن ، 76%  بنسبة أعزب منهم األغلبية  فإن  حالة االجتماعيةلل ابلنسبة أما 72.3% بنسبة 68 فيها اجلامعيني
فئة  فأكرباما ابلنسبة للذين سافروا خارج البالد  ، 54%كانت النسبة األكرب من العينة ب    36000- 18000االجر  

 .73%  بنسبةهي اليت مل تسافر  
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 العينة  عينة خصائص يوضح  (:3)رقم   جدول
 النسبة  الرتدد  املؤهل التعليمي  النسبة  الرتدد  اجلنس

 ذكر
 أنثى

34 
60 

36.2 
63.8 

 ابتدائي 
 متوسط 

 اثنوي
 جامعي 

1 
4 

21 
68 

1.1 
4.3 

22.3 
72.3 

 100 94 اجملموع 100 94 اجملموع

 النسبة  الرتدد  جراال النسبة  الرتدد  الفئة العمرية 
 25 من أقل

26 -35 
36 -45 

55-46 
 فأكثر   56من

51 
33 
7 
1 
2 

54.3 
35.1 
7.4 
1.2 
2.1 

 18000اقل من  
18000-36000 

36100-60000 

60100-100000 
 وأكثر  100000

12 
54 
15 

7 
6 

12.8 
57.4 
16.0 

7.4 
6.4 

 100 94 اجملموع 100 94 اجملموع

 النسبة  الرتدد  السفر النسبة  الرتدد  ة ح. عائلي
 متزوج 
 أعزب 

18 
76 

19.1 
80.9 

 نعم 
 ال 

21 
73 

22.3 
77.7 

 100 94 اجملموع 100 94 اجملموع

    
 . SPSS ال خمرجات على ابالعتماد ان طالبال إعداد من املصدر:

 

 املستخدم  املقياس ثبات حتليل :الثالث املطلب
 Robinson وحسب،  الدراسة متغريات قياس يف املستعملة األداة ثبات مدى على للداللة التحليل هذا يستخدم    

 أبعاد من بعد  كل على  االختبار إجراء ولدى ،0,6  من أعلى كرونباخ ألفا معامل قيمة كانت  إذا مقبوال يعد   (1991)
 هذه من النتائج املستهدفة إىل للوصول عاليتني وثقة ثبات بدرجة تتصف االستقصائية القائمة أن  وجدان الدراسة
 .الدراسة

 :بعد لكل كرونباخ ألفا قيم يوضح (:4)رقم   جدول
 ألفاكرونباخ قيمة البعد 

 8790, العاملية  املاركات جودة
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 8760, العاملية  املاركات صور

 8800, العاملية  التجارية املاركات هيبة

 8850, االجتماعية  القيمة

 8800, املاركات العاملية من املوقف

 8790, العاملية  املاركات شراء نية

 8860, العاملية  ابملاركات التوصية

 . SPSS ال خمرجات على ابالعتماد طالبان ال إعداد من املصدر:

 

 حتليل عبارات الدراسة :الرابع املطلب

 .املستهلك  سلوك و   العاملية   التجارية  لعالمة ااستجاابت أفراد العينة للعبارات املتعلقة أببعاد  

 املستهلك   سلوكو   العاملية   التجارية  لعالمة ا أبعادنتائج    (:5)رقم   جدول

املتوسط   العبارات 
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

 التصنيف 

 العاملية جودة املاركات  
 أعارض نوعا ما  2,47874 3,531 األخرى. املاركات التجارية العاملية ليست أعلى جودة من املاركات التجارية  

 أوافق  1,42646 5,446 .جودة عاليةأعتقد أن املاركات التجارية العاملية ذات 
 أوافق  1,31187 5,691 .التكنولوجياترتبط املاركات التجارية العاملية أبحدث  

 أوافق نوعا ما  1,65502 5,053 دى. املاركات التجارية العاملية مرتبطة ابجلودة طويلة امل 
 أوافق  1,59127 5,510 .لهاماملاركات التجارية العاملية بسبب اجلودة اليت حت  اراخت

 أوافق  1,46807 5,393 . خيربين اسم املاركات التجارية العاملية كثريًا عن جودة املنتج
 أوافق نوعا ما  1,56167 5,276 . من املاركات التجارية األخرى  حسن أ  أدائها   املاركات التجارية العاملية

 العاملية   املاركات  صورة
 أوافق  1,55906 5,308 .العاملية هي عالمات جتارية قويةاملاركات التجارية  

 أوافق نوعا ما  1,44149 5,287 احمللية. ةهلا فائدة أكثر من املاركات التجاري  املاركات التجارية العاملية
 أوافق  1,44304 5,297 .ومتميزة  املاركات التجارية العاملية هي عالمات جتارية فريدة 

 أوافق  1,32069 5,383 .التجارية العاملية هلا صورة إجيابيةاملاركات  
 أوافق  1,21683 5,361 تواكب التطور وتبقى حديثة ابستمرار.املاركات التجارية العاملية  
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 العاملية   التجارية  املاركات  هيبة 
 أوافق نوعا ما  1,53704 5,117 عالمات راقية جيدا.   املاركات التجارية العاملية

 أوافق  1,40679 5,308 .خرىاملاركات التجارية العاملية أكثر أانقة من املاركات التجارية األ 
االجتماعية   وضعية جتذب املاركات التجارية العاملية األشخاص ذوي ال

 . واالقتصادية العالية فقط
 أوافق نوعا ما  1,82590 4,691

 القيمة االجتماعية للماركات العاملية 
 أوافق نوعا ما  1,76421 4,478 .املاركات التجارية العاملية تساعدين على الشعور ابلقبول يف اجملتمع 

 أوافق نوعا ما  1,61216 4,883 . رتك انطباعات جيدة على الناستاملاركات التجارية العاملية  
 أوافق نوعا ما  1,62710 4,617 . توفر املاركات التجارية العاملية للمستهلكني قبواًل اجتماعًيا

 املوقف من املاركات التجارية العاملية 
 أوافق نوعا ما  1,76587 5,000 . أعتقد أن املاركات التجارية العاملية جيدة

 أوافق نوعا ما  1,51032 4,904 . لدي أفكار إجيابية حول املاركات التجارية العاملية
 حمايد 1,57962 3,691 . ال أهتم ابملاركات العاملية

 أوافق نوعا ما  1,60619 4,819 .أعتقد أن الناس يهتمون عموًما ابملاركات التجارية العاملية
ميكنين اختيار املاركات التجارية العاملية يف وقت أقصر من املاركات التجارية 

 .األخرى
 أوافق نوعا ما  1,62136 4,925

 نية شراء املاركات العاملية 
 أوافق نوعا ما  1,76719 4,606 .ماركة عامليةمنتج ذو رغب يف شراء منتج، فإنين أفضل شراء أإذا كنت 
املنتج أن أشرتي   رجح، فمن امل بصدد شراء منتج ذو ماركة جتاريةإذا كنت  

 .التجارية العاملية  اركةاملذو  
 أوافق نوعا ما  1,61524 4,595

 أوافق نوعا ما  1,53432 5,106 .يف املستقبل  عاملية  التجارية  ماركةمن احملتمل جًدا أن أشرتي 
يف املرة القادمة إذا كنت بصدد شراء أي منتوج سوف أشرتي ماركة جتارية 

 عاملية. 
 أوافق نوعا ما  1,61935 4,744

 أوافق نوعا ما  1,47646 4,946 عاملية.متأكد أنين يف املرة القادمة سوف أجرب ماركة جتارية  
 التوصية ابملاركات العاملية 

 حمايد 1,66916 4,340 اآلخرين.شخاص  ألملاركات التجارية العاملية لاب   نصحما أغالبا 
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 أوافق نوعا ما  1,61415 4,776 .اآلخرينشخاص  األأحتدث إبجيابية حول املاركات التجارية العاملية مع  
 أوافق نوعا ما  1,70499 4,734 .ملاركات التجارية العاملية ألصدقائياب أوصي  

 . SPSS ال خمرجات على ان ابالعتمادالطالب إعداد من  املصدر: 

 نالحظ:  أعالهمن خالل اجلدول 
حتصلت كلها   7و   4، أما العبارتني  أعارض نوعا ماجاءت بدرجة    جبودة املاركات العاملية   اخلاصة   العبارة األوىل  -

درجة   ماعلى  نوعا  الدراسة  أوافق  عينة  أفراد  معظم  قبل  العبارات    ، من  على   6و  5و  3و  2وابقي  حتصلت كلها 
 ،(5,691( املتحصلة على أكرب درجة موافق مبتوسط حسايب بلغ )3للعبارة )   حبيث بلغ املتوسط احلسايب   ،أوافقدرجة  

 .(1,31187 ):بـــابحنراف معياري قدر  
الثانية - العامليةب  اخلاصة  العبارة  املاركات  بدرجة    صورة  ما  أوافقجاءت  أما  نوعا  العبارات  ،   5و   4و  3و  1ابقي 

( املتحصلة على أكرب درجة موافق مبتوسط 4للعبارة )  حبيث بلغ املتوسط احلسايب  ،أوافقحتصلت كلها على درجة  
 .(1,32069 ):بـــابحنراف معياري قدر    ،(5,383حسايب بلغ )

حتصلت كلها   3و  1ابقي العبارات  ، أما  أوافقجاءت بدرجة    يبة املاركات التجارية العامليةهب  اخلاصة   العبارة الثانية -
( املتحصلة على أكرب درجة موافق مبتوسط حسايب 2للعبارة )  حبيث بلغ املتوسط احلسايب   ،نوعا ما  أوافقعلى درجة  

 .(1,40679 ):بـــابحنراف معياري قدر    ، (5,308بلغ )
من   أوافق نوعا ماحتصلت كلها على درجة    ، ابلقيمة االجتماعية للماركات العاملية  اخلاصة (  3إىل 1العبارات من ) -

الدراسة عينة  أفراد  معظم  احلسايب   ، قبل  املتوسط  بلغ  )  حبيث  مبتوسط 2للعبارة  موافق  درجة  أكرب  على  املتحصلة   )
 .(1,61216 ):بـــابحنراف معياري قدر    ،(4,883حسايب بلغ )

 4و   2و  1ابقي العبارات  ، أما  حمايد جاءت بدرجة    ملوقف من املاركات التجارية العامليةاب  اخلاصة  العبارة الثالثة -
درجة    5و على  ماحتصلت كلها  نوعا  احلسايب  ،أوافق  املتوسط  بلغ  )  حبيث  درجة 1للعبارة  أكرب  على  املتحصلة   )

 .(1,76587 ):بـــابحنراف معياري قدر    ،(5,000موافق مبتوسط حسايب بلغ )
من قبل معظم   أوافق نوعا ما حتصلت كلها على درجة    ، بنية شراء املاركات العاملية  اخلاصة(  5إىل 1العبارات من )  -

املتوسط احلسايب  ،أفراد عينة الدراسة على أكرب درجة موافق مبتوسط حسايب بلغ 3للعبارة )  حبيث بلغ  ( املتحصلة 
 .(1,53432 ):بـــابحنراف معياري قدر    ،(5,106)

االوىل - العامليةاب   اخلاصة  العبارة  ابملاركات  بدرجة    لتوصية  أما  حمايد جاءت  العبارات  ،  حتصلت كلها   3و  2ابقي 
( املتحصلة على أكرب درجة موافق مبتوسط حسايب 2للعبارة )  حبيث بلغ املتوسط احلسايب   ،أوافق نوعا ماعلى درجة  

 .(1,61415 ):بـــابحنراف معياري قدر    ، (4,776بلغ )
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 :العالمة التجارية العاملية على سلوك املستهلك اجلزائريحتليل االحندار اخلطي املتعدد ألثر  

" )املتغري التابع( سلوك املستهلك اجلزائري" )املتغري املستقل( على "العالمة التجارية العامليةبغرض اختبار عالقة األثر "
رقم  ) الراجعة   (- 03- الشكل  الطريقة  ابستخدام  التقدير  طريقة  ابستخدام  املتعدد  اخلطي  االحندار  حتليل  اعتماد  مت 
(précédent :متت عملية التحليل وفق املراحل التالية .) 

 حساب مصفوفة االرتباط للتأكد من وجود ارتباطات بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة.  ▪
بني املتغريات املستقلة ابستخدام معامل ارتباط بريسون )جيب أن ان ال تتجاوز التأكد من عدم وجود ارتباط ذايت   ▪

 (. 0.7قيمة معامل االرتباط 
 اختبار معنوية العالقة اخلطية يف شكلها العام من خالل استخراج مصفوفة التباين. ▪
 تقدير النموذج ابستخدام أسلوب املربعات الصغرى.  ▪
 حساب معامل التحديد.  ▪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوجه العاملي

 جودة املاركات العاملية

 الثقة ف املاركات العاملية

 املوقف من املاركات التجارية العاملية

 النموذج النظري للدراسة -03-الشكل رقم 

 نية شراء املاركات العاملية

 التوصية ابملاركات العاملية

 هيبة املاركات التجارية العاملية

ملاركات العامليةصورة ا  

 أسعار املاركات التجارية العاملية

القيمة االجتماعية للماركات 
 العاملية
 التدين

 العرق
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 : متغري املوقف من املاركات التجارية العامليةعلى  متغريات حمور العالمة التجارية العاملية  حتليل عالقة أثر  .1
من مصفوفة االرتباط:   - للتأكد  املستقلة  واملتغريات  التابع  املتغري  بني  االرتباطات  معنوية  اختبار  مت  أوىل  كخطوة 

 . -06-وجود عالقة خطية بينها. نتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم  
 وقف من املاركات التجارية العاملية املومتغري العالمة التجارية العاملية مصفوفة االرتباطات بني متغريات حمور  - 06-اجلدول رقم  

  

 االختبار 
 اإلحصائي  

التوجه  
 العاملي 

 جودة املاركات 
 العاملية

الثقة ف 
 املاركات
 العاملية

صورة  
 املاركات
 العاملية

هيبة  
 املاركات
التجارية  
 العاملية

أسعار  
 املاركات
التجارية  
 العاملية

القيمة  
 االجتماعية 
للماركات  

 العاملية

 العرق التدين 

املوقف من املاركات 
 التجارية العاملية 

 385. 351. 479. 438. 475. 669. 591. 634. 279. االرتباط 
 000. 001. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 006. مستوى الداللة 

 (-03-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

أبن مجيع متغريات معامالت االرتباط بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة دالة   -06- تشري بياانت اجلدول رقم  
بني متغريات حمور العالمة التجارية العاملية . على هذا األساس ميكن احلكم على وجود عالقة أثر  %5معنواي عند مستوى 

 .ومتغري املوقف من املاركات التجارية العاملية
( يف تقدير معامل النموذج. précédentابالعتماد على طريقة التقدير ابستخدام الطريقة الراجعة ):  مصفوفة التباين  -

 . - 07- نتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم  
 ANOVA  –مصفوفة التباين  - 07-اجلدول رقم  

 مستوى الداللة  احصائية فيشر مربع املتوسطات درجة احلرية جمموع املربعات  

 النموذج 
 000h. 31.645 18.255 3 54.766 االحندار 
     577. 90 51.918 البواقي
       93 106.684 اجملموع 

 (-01-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

وجود عالقة أبن قيمة إحصائية فيشر دالة معنواي لنموذج الدراسة. هذا ما يدل على    - 07- يتبني من اجلدول رقم  
 . تغريات حمور العالمة التجارية العاملية ومتغري املوقف من املاركات التجارية العامليةأثر مل

: بعد اختبار املعنوية العامة للنماذج، مت اختبار معنوية معامل النماذج املقرتحة. نتائج االختبار مبينة  تقدير منوذج االحندار
 . -08-يف اجلدول رقم  
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 تقدير معامل النماذج - 08-اجلدول رقم  
حصائية  إ املقدرات   

 ستودنت 
مستوى  
 اخلطأ املعياري املعامل  الداللة 

 النموذج 
 007. 2.748 103. 284. العاملية  املاركات جودة

 001. 3.542 109. 385. العاملية  املاركات صورة

 068. 1.848 071. 131. العاملية  التجارية املاركات أسعار

 (-01-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

رقم   اجلدول  بياانت  "  -08-تشري  املتغريات  معامل  العامليةداللة  املاركات  العاملية  ،جودة  املاركات  أسعار ،  صورة 
العاملية التجارية  مستوى معنوية  املاركات  عند  االحصائي  10%"  التحليل  نتائج  تبني  جودة مقبولة . كما  النهائي  للنموذج 

  ،جودة املاركات العاملية (، أي أن املتغريات "-01-امللحق رقم  )  0.513لنموذج التقدير حيث بلغت قيمة معامل التحديد  
العاملية املاركات  العاملية،  صورة  التجارية  املاركات  تفسر  أسعار   "51.3%  " يف  التغري  التجارية من  املاركات  من  املوقف 

 بناء على ما سبق ميكن كتابة معادلة االحندار األوىل ابلشكل التايل: ".  العاملية
 أسعار املاركات التجارية العاملية  0.131+   صورة املاركات العاملية 0.385+  جودة املاركات العاملية 0.284=  املوقف من املاركات التجارية العاملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 : متغري نية شراء املاركات العامليةعلى  متغريات حمور العالمة التجارية العاملية  حتليل عالقة أثر  .2
من مصفوفة االرتباط:   - للتأكد  املستقلة  واملتغريات  التابع  املتغري  بني  االرتباطات  معنوية  اختبار  مت  أوىل  كخطوة 

 . -09-اجلدول رقم  وجود عالقة خطية بينها. نتائج االختبار مبينة يف  
 نية شراء املاركات العاملية ومتغري العالمة التجارية العاملية مصفوفة االرتباطات بني متغريات حمور  - 09-اجلدول رقم  

 جودة املاركات العاملية

 املوقف من املاركات التجارية العاملية

 النموذج القياسي لمعادلة االنحدار األولى -04-الشكل رقم 

R2= 0.513 

0.284 (0.007) 

 صورة املاركات العاملية

 أسعار املاركات التجارية العاملية

0.385 (0.001) 

0.131( .0.068) 

 الطلبة من إعداد املصدر: 
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 االختبار 
 اإلحصائي  

التوجه  
 العاملي 

 جودة املاركات 
 العاملية

الثقة ف 
 املاركات
 العاملية

صورة  
 املاركات
 العاملية

هيبة  
 املاركات
التجارية  
 العاملية

أسعار  
 املاركات
التجارية  
 العاملية

القيمة  
 االجتماعية 
للماركات  

 العاملية

 العرق التدين 

التوصية  
 ابملاركات العاملية 

 **334. **357. **449. **409. **501. **611. **478. **487. **371. االرتباط 
 001. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة 

 (-02-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

أبن مجيع متغريات معامالت االرتباط بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة دالة   -09- تشري بياانت اجلدول رقم  
بني متغريات حمور العالمة التجارية العاملية . على هذا األساس ميكن احلكم على وجود عالقة أثر  %5معنواي عند مستوى 

 .ومتغري نية شراء املاركات العاملية
( يف تقدير معامل النموذج. précédent: ابالعتماد على طريقة التقدير ابستخدام الطريقة الراجعة )مصفوفة التباين  -

 . - 10- اجلدول رقم  نتائج االختبار مبينة يف  
 ANOVA  –مصفوفة التباين  - 10-اجلدول رقم  

 مستوى الداللة  احصائية فيشر مربع املتوسطات درجة احلرية جمموع املربعات  

 النموذج 
 000h. 22.948 22.375 3 67.125 االحندار 
     975. 90 87.755 البواقي
       93 154.880 اجملموع 

 (-02-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

أبن قيمة إحصائية فيشر دالة معنواي لنموذج الدراسة. هذا ما يدل على وجود عالقة   - 10- يتبني من اجلدول رقم  
 .تغريات حمور العالمة التجارية العاملية ومتغري نية شراء املاركات العامليةأثر مل

 
 

: بعد اختبار املعنوية العامة للنماذج، مت اختبار معنوية معامل النماذج املقرتحة. نتائج االختبار مبينة  منوذج االحندارتقدير  
 . -11-يف اجلدول رقم  

 تقدير معامل النماذج - 11-اجلدول رقم  
حصائية  إ املقدرات   

 ستودنت 
مستوى  
 اخلطأ املعياري املعامل  الداللة 

 026. 2.257 072. 164. العاملي   التوجه النموذج 
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 000. 5.169 111. 573. العاملية  املاركات صورة

 099. 1.667 084. 141. االجتماعية   القيمة

 (-02-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

القيمة االجتماعية ،  صورة املاركات العاملية  ،العامليالتوجه  داللة معامل املتغريات "  -11-تشري بياانت اجلدول رقم  
. كما تبني نتائج التحليل االحصائي للنموذج النهائي جودة مقبولة لنموذج %10" عند مستوى معنوية  للماركات العاملية

صورة املاركات   ،العامليالتوجه  (، أي أن املتغريات "-02-امللحق رقم  )  0.433التقدير حيث بلغت قيمة معامل التحديد  
بناء على ما سبق ".  نية شراء املاركات العامليةمن التغري يف "  %43.3" تفسر  القيمة االجتماعية للماركات العاملية،  العاملية

 ميكن كتابة معادلة االحندار الثانية ابلشكل التايل: 
 للماركات العاملية  القيمة االجتماعية 0.141+  العاملية  صورة املاركات 0.573+  التوجه العاملي 0.164=  نية شراء املاركات العاملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : متغري التوصية ابملاركات العامليةعلى  متغريات حمور العالمة التجارية العاملية  حتليل عالقة أثر  .3
معنوية  مصفوفة االرتباط:   - اختبار  مت  أوىل  من كخطوة  للتأكد  املستقلة  واملتغريات  التابع  املتغري  بني  االرتباطات 

 . -12-وجود عالقة خطية بينها. نتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم  
 التوصية ابملاركات العاملية ومتغري العالمة التجارية العاملية مصفوفة االرتباطات بني متغريات حمور  - 12-اجلدول رقم  

 التوجه العاملي

 نية شراء املاركات العاملية

 النموذج القياسي لمعادلة االنحدار الثانية -05-الشكل رقم 

R2= 0.433 

0.164 (0.026) 

 العاملية صورة املاركات

 للماركات العاملية االجتماعيةالقيمة 

0.573 (0.000) 

0.141 (0.099) 

 من إعداد الطلبة املصدر: 
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 االختبار 
 اإلحصائي  

التوجه  
 العاملي 

 جودة املاركات 
 العاملية

الثقة ف 
 املاركات
 العاملية

صورة  
 املاركات
 العاملية

هيبة  
 املاركات
التجارية  
 العاملية

أسعار  
 املاركات
التجارية  
 العاملية

القيمة  
 االجتماعية 
للماركات  

 العاملية

 العرق التدين 

التوصية ابملاركات 
 العاملية 

 *210. 160. **433. **370. **358. **486. **423. **472. **335. االرتباط 
 042. 124. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 001. مستوى الداللة 

 (-03-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

االرتباط بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة ليست أبن مجيع متغريات معامالت    -12-تشري بياانت اجلدول رقم  
بني متغريات . على هذا األساس ميكن احلكم على عدم وجود عالقة أثر  ابستثناء املتغري التدين  %5دالة معنواي عند مستوى  

 .حمور العالمة التجارية العاملية ومتغري التوصية ابملاركات العاملية 
( يف تقدير معامل النموذج. précédentابالعتماد على طريقة التقدير ابستخدام الطريقة الراجعة ):  مصفوفة التباين  -

 . - 13- نتائج االختبار مبينة يف اجلدول رقم  
 ANOVA  –مصفوفة التباين  - 13-اجلدول رقم  

 مستوى الداللة  احصائية فيشر مربع املتوسطات درجة احلرية جمموع املربعات  

 النموذج 
 000. 13.683 20.487 3 61.462 االحندار 
   1.497 90 134.751 البواقي

    93 196.213 اجملموع 

 (-01-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر

عالقة أبن قيمة إحصائية فيشر دالة معنواي لنموذج الدراسة. هذا ما يدل على وجود    - 13- يتبني من اجلدول رقم  
 .تغريات حمور العالمة التجارية العاملية ومتغري التوصية ابملاركات العامليةأثر مل

: بعد اختبار املعنوية العامة للنماذج، مت اختبار معنوية معامل النماذج املقرتحة. نتائج االختبار مبينة  تقدير منوذج االحندار
 . -14-يف اجلدول رقم  

 معامل النماذجتقدير   - 14-اجلدول رقم  
حصائية  إ املقدرات   

 ستودنت 
مستوى  
 اخلطأ املعياري املعامل  الداللة 

 النموذج 
 055. 1.942 090. 174. التوجه العاملي 

 002. 3.177 137. 436. العاملية  صورة املاركات

 034. 2.148 105. 225. للماركات العاملية  القيمة االجتماعية

 (-01-  ابالعتماد على بياانت امللحق رقم)  SPSS: خمرجات برانمج املصدر
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القيمة االجتماعية ،  صورة املاركات العاملية  ،التوجه العامليداللة معامل املتغريات "  -14-تشري بياانت اجلدول رقم  
النهائي جودة مقبولة لنموذج . كما تبني نتائج التحليل االحصائي للنموذج  %10" عند مستوى معنوية  للماركات العاملية

صورة املاركات   ،التوجه العاملي(، أي أن املتغريات "-01-امللحق رقم  )  0.313التقدير حيث بلغت قيمة معامل التحديد  
العاملية،  العاملية للماركات  االجتماعية  تفسر  القيمة   "31.3%  " يف  التغري  العاملية  من  ابملاركات  ما ".    التوصية  على  بناء 

 ميكن كتابة معادلة االحندار الثالثة ابلشكل التايل: سبق  
 

 للماركات العاملية  القيمة االجتماعية 0.225+  العاملية  صورة املاركات 0.436+  التوجه العاملي 0.174=  التوصية ابملاركات العاملية         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوجه العاملي

 التوصية ابملاركات العاملية

 النموذج القياسي لمعادلة االنحدار الثالثة -06-الشكل رقم 

R2= 0.313 

0.174 (0.055) 

 العاملية صورة املاركات

 للماركات العاملية القيمة االجتماعية

0.436 (0.002) 

0.225 (0.034) 

 من إعداد الطلبة املصدر: 



 الفصل الثاين: اإلطار التطبيقي 
 

Page 42 

والثانية والثالثة اليت مت اختبارها يف الصفحات السابقة، ميكن صياغة النموذج بناء على معادالت االحندار األوىل  
 . -07-القياسي النهائي يف الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم   الشكل  االحندار النموذج    - 07- يبني  على معادالت  ابالعتماد  صياغته  مت  الذي  النهائي للدراسة  القياسي 
األوىل والثانية والثالثة. نالحظ من خالل الشكل وجود أثر ملتغريات التوجه العاملي وصورة املاركات العاملية والقيمة االجتماعية 

ة شراء املاركات العاملية؛ مع عدم وجود لتأثري هذه املتغريات للماركات االجتماعية على املتغريين التوصية ابملاركات العاملية وني
وأسعارها  وصورهتا  املاركات العاملية  جودة  نالحظ وجود أثر للمتغريات  جهة أخرى  العاملية. من  على املوقف من املاركات 

على املتغريات  هلذه  أتثري  وجود  عدم  مع  العاملية؛  التجارية  املاركات  من  املوقف  على  املاركات   العاملية  شراء  ونية  التوصية 
العاملية. ومبقارنة النموذج القياسي والنموذج النظري نالحظ ثالث متغريات مستقلة ممثلة يف التدين والعرق وهيبة املاركات 

 العاملية. على هذا األساس ميكن احلكم على حتقق فرضيات البحث جزئيا. 

 

 

 التوجه العاملي

 التوصية ابملاركات العاملية

 النموذج القياسي العام -07-الشكل رقم 

 العاملية صورة املاركات

 للماركات العاملية القيمة االجتماعية

 جودة املاركات العاملية

 صورة املاركات العاملية املوقف من املاركات التجارية العاملية

 أسعار املاركات التجارية العاملية

 نية شراء املاركات العاملية

 من إعداد الطلبةاملصدر: 
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   الثاين:  الفصل  خالصة

يف  أجل من       تلعبه  الذي  الدور  معرفة  طريق  عن  وذلك  املستهلك،  سلوك  على  العاملية  التجارية  العالمة  أتثري  معرفة 
تفريغ قمنا ب حيث ذلك، حتقق  أن اليت ميكن اإلحصائية األساليب استخدام مت اختيار املستهلك للعالمة التجارية العاملية  

وهذا من أجل معرفة مدى مسامهة   نيعلى عينة من املستهلكني اجلزائريوحتليل بياانت احملاور الثالثة لالستبيان الذي وزع  
العاملية   التجارية  "  العالمة  قوامها  وقد كان  املستهلك،  سلوك  على  التأثري  اإلحصائية   94يف  املعاجلة  ومتت  مستهلك،   "

طريق استخدام الربانمج اإلحصائي للعلوم االجتماعية تبني يف األخري أنه توجد عالقة  SPSS للبياانت وحتليلها عن  وقد 
 وسلوك املستهلك اجلزائري.العالمة التجارية العاملية  إحصائية موجبة بني  
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 خامتة: 
إن موضوع العالمة التجارية وأتثريها على سلوك املستهلك قد تناوله العديد من الباحثني، إال أن عددا حمدودا 

منهم قام يشكل عملي بتحديد أثر العالمة التجارية على السلوك الشرائي للمستهلك ومن خالل هذه الدراسة مت 
اجلودة املدركة(. وعلى هذا األساس تضمنت الدراسة احلالية   استنتاج أن هناك عدة عوامل مؤثرة )البلد املنشأ، املكانة، 

التجارية العاملية وأهم   والعالمةفصلني مت من خالهلا تسليط الضوء على املفاهيم األساسية لكل من سلوك املستهلك  
 على دراسات سابقة.   االطالع املؤثرة يف سلوك املستهلك، كما مت    لالعوام

 :التالية النتائج إىل امليداين البحث أفضى وقد     

 املستهلك هو الركيزة األساسية اليت يقوم عليها السوق وذلك كون املستهلك أحد أطراف أحد أطراف البيع والشراء.  -
تطور أي مؤسسة يعود لتمكنها من دراسة سلوك املستهلك واإلملام بكل ما خيصه وكما أن دراسة سلوك املستهلك  -

 ملؤسسة فقط وإمنا تعود ابلفائدة على املستهلك حبد ذاته. ال تنحصر ابلفائدة على ا
تؤدي العالمة التجارية دورا مهما يف عملية اشباع وارضاء املستهلك والعالمة التجارية ميكن تفسريها بتأثري منتوجاهتا  -

 على سلوك املستهلك.
 . ومتييزهاالعالمة التجارية وسيلة مهمة لتعريف املنتجات اخلاصة مبؤسسة معينة   -
ذلك يف االحساس هبا والتمسك   وتلمس أتثري العالمة التجارية مرتبط مبدى قناعة املستهلك مبنتوجات هذه األخرية   -

 هبا عن طريق عملية اعادة الشراء.

 االقتاحات والتوصيات: 
 استنادا إىل النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي جمموعة من االقرتاحات اآلتية:       

القيام بدراسات أخرى مماثلة للدراسة احلالية، حبيث يكون املوضوع عن العالمات التجارية العاملية ومقارنتها مع  -
 العالمات واملنتجات املنافسة من أجل التعرف على الفروق بينهما.

العالمة التجارية العاملية قوهتا من مصدرين ومها البلد املنشأ واجلودة املدركة وعلى هذا األساس ميكن للمؤسسة تستمد   -
 أن حتافظ على قيمة عالمتها التجارية لدى املستهلك.

 من املستحسن للعالمة التجارية العاملية وضع تسهيالت للمستهلك من أجل اقتناء منتوجاهتا. -

 
 الدراسة آفاق  

 من خالل دراستنا هلذا املوضوع نقرتح مواضيع مستقبلية ذات صلة وهي:          
 تفسري توجه املستهلك حنو العالمات التجارية العاملية. -
 العاملية.  التجارية دراسة عوامل تفوق العالمة   -
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 أثر دولة املنشأ على سلوك املستهلك. -
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 مراجع ابللغة العربية:  .1
هيفنر: ▪ وجيمس  روزنبلوم  أوىل،املنشأ والثقة العاملية للعالمة التجاريةأتثريات بلد    ألفريد  نظرة  التسويق   :  جملة 

 . (2009) العاملي،
ورخو:   ▪ بن  مذكرة ماسرت، أثر العالمة التجارية املشهورة على قرار الشراء للمستهلك اجلزائريإميان  جامعة   ، 

 2016/2017املسيلة، السنة:  
سوهيلة: ▪ خليفي  أحالم  التجارية وأتثري   بوثلجة  املستهلكالعالمة  على سلوك  حمند   ،ها  آكلي  العقيد  جامعة 

 2014/2015  السنة اجلامعية،   أوحلاج البويرة، 
عوملة العالمة التجارية املتصورة على نية الشراء لدى املستهلكني   أتثري  :جياوبوي هنات فونج وها انم خانه   ▪

 . 2019جملة التسويق االستهالكي الدويل،  ،والدور املعتدل للتمركز حول العرق لدى املستهلك
هل    واتيلورشينتار   ر.تشارلز   ▪ عرب أوكازاكي:  مماثلة  تنفيذية  أساليب  العاملية  التجارية  العالمات  تستخدم 

  . (3)  44اإلعالن،   ة ، جمل2015؟، األكادميية األمريكية للدعاية،  الثقافات
مرمي:  ▪  ، دراسة العوامل املؤثرة ف والء املستهلك النهائي اجتاه العالمة التجارية لألجهزة االلكتونية  دابغي 

 2017- 2016اجلامعية:    ة، السن–البويرة    – جامعة أكلي حمند أوحلاج  
 2020، اجلامعة االفرتاضية السورية، السنة: سلوك املستهلكعمار:  رانية اجملين، نرميان   ▪
قياس سلوك املستهلك جتاه األدوية من وجهة نظر   سعدون محود جثري، مَّن تركي املوسوي، جابر محيد حسني. ▪

 . 22، اجمللد، العدد  2009، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة الطبيب
سوزان   ▪ والعشرين بناء    :دوجالسصمويل كريج،  احلادي  القرن  ف  عاملية  جتارية  واالقتصاد ،عالمات   الياابن 
 . (2000)   12العاملي
بتكار جملة اال  ،2019/06/15جامعة بسكرة، ،متوضع العالمة التجارية ف ذهن املستهلك  :عبد احلق رايس ▪

 . 1العدد    6  والتسويق اجمللد 
 .2018وحة دكتوراة جامعة تلمسان،  ، أطر وأثرها على سلوك املستهلك اجلزائريالعالمة التجارية  عتيق عائشة:   ▪
اتريخ   اجلزائر،  ، 3العدد11، رقم اجمللد،جملة االقتصاد والتنمية البشريةمزوغ عادل، كالخي لطيفة، بوسنة وسيلة:   ▪

 2020/ 31/12النشر:  
اتريخ النشر:   جامعة غرداية، ،بتكاردور دراسة سلوك املستهلك ف عملية اال،  حويشيت توفيق  معراج هواري   ▪

01 04 2018 
القادر ▪ عبد  الدين  حمي  العالمة احملليةتفضي ل    :مغراوي  للعـالمة األجـنبيـة على  ج  امع  ة   ، املستهلك اجلـزائري 

 . 04  والعمل، العددمعسكر، جملة التنظيم  
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 بوعريريج  برج -اإلبراهيمي   البشري حممد جامعة
 التسيري  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 صناعي  تسويق  ختصص:                                                                        التجاريــة العـلــــوم قسم
 : موجه للمستهلك اجلزائري  االستبيان  استمارة

  الكرمي..  أخي.. الكرمية أخيت
 :بعد و   طيبة حتية

 لنيل املكملة  " املستهلك اجلزائريأتثري العالمة التجارية العاملية على سلوك   "  بعنوان  خترج مذكرة إعداد إطار يف
 طرفكم من عنها اإلجابة  يتم  أن  أنمل واليت األسئلة من جمموعة  تضم اليت االستمارة هذه إبعداد قمنا املاسرت، شهادة

 ابلسرية اإلجاابت مع  التعامل سيتم أنه العلم مع  املناسبة، اخلانة يف (×)  عالمة بوضع  وذلك  وموضوعية، بكل صدق
 .فقط العلمي البحث غراضال إال تستخدم ولن التامة

 .الدراسة هذه إثراء  يف القيمة ومسامهتكم تعاونكم حسن مسبقا لكم نشكر
 الشخصية  البياانت

 أنثى              رذك  : اجلنس  - 1

 أعزب                متزوج  : العائلية  احلالة    2-

  56 فوق            55-46           45- 36          35-26         25 من أقل :العمرية الفئة  - 3

 أخرى)يرجى ذكرها(         ليسانس فوق            ليسانس         اثنوي    ابتدائي        :التعليمي ستوىامل  - 4

 : الوظيفة  - 5

 دج60.000-36.100            دج 36.000 -18.100          دج18.000أقل من    :متوسط أجر العائلة  - 6

 دج  100.000أكثر من                        دج 60.100-100.000                                          

 مدينة السكن:   - 7

 ال               نعم   هل سافرت خارج الوطن:   - 8
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 العبارات

شدة 
ض ب

عار
أ

 

رض 
أعا

وعا  
ض ن

عار
أ

ايد  ما 
حم

 

فق 
أوا

ا ما 
نوع

 

افق 
أو

شدة  
ق ب

أواف
 

 التوجه العاملي
        لدى ارتباط قوى ابلثقافة العاملية.

        ارتباط ابلثقافة العاملية.   لدي   هأن أشعر

        كفرد ذو توجه عاملي.   أفكر

        صاحب ثقافة عاملية.   من املهم ابلنسبة يل أن أشعر أنين

        انين مواطن عاملي. عندما أفكر يف هوييت ارى نفسي  

        . من املهم ابلنسبة يل أن أشعر أبنين مواطن عاملي

        . ميكنين أن أصف نفسي كمواطن عاملي

 العاملية جودة املاركات  
املاركات التجارية العاملية ليست أعلى جودة من املاركات التجارية 

        األخرى. 

        .أعتقد أن املاركات التجارية العاملية ذات جودة عالية

        .التكنولوجياترتبط املاركات التجارية العاملية أبحدث  

        دى. املاركات التجارية العاملية مرتبطة ابجلودة طويلة امل 

        .لهاماملاركات التجارية العاملية بسبب اجلودة اليت حت  اراخت

        . خيربين اسم املاركات التجارية العاملية كثريًا عن جودة املنتج

من املاركات التجارية   حسن أ  أدائها   املاركات التجارية العاملية
        . األخرى

 العاملية   املاركات   ف الثقة
أكثر من املاركات التجارية   موثقة   املاركات التجارية العاملية

        . األخرى

        .املاركات التجارية العاملية هلا اسم ميكنك الوثوق به

        ال يتم التعامل مع املاركات التجارية العاملية كشي عادي. 
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        تتميز مبصداقية أكثر.  املاركات التجارية العاملية

 العاملية   املاركات  صورة
        .املاركات التجارية العاملية هي عالمات جتارية قوية

 ةهلا فائدة أكثر من املاركات التجاري  املاركات التجارية العاملية
        احمللية.

        .ومتميزة  املاركات التجارية العاملية هي عالمات جتارية فريدة 

        .املاركات التجارية العاملية هلا صورة إجيابية

        تواكب التطور وتبقى حديثة ابستمرار.املاركات التجارية العاملية  

 العاملية   التجارية  املاركات  هيبة 
        عالمات راقية جيدا.   املاركات التجارية العاملية

العاملية أكثر أانقة من املاركات التجارية املاركات التجارية  
        .خرىاأل

 وضعية جتذب املاركات التجارية العاملية األشخاص ذوي ال
        . االجتماعية واالقتصادية العالية فقط

 أسعار املاركات التجارية العاملية 
        أسعار املاركات التجارية العاملية أسعار معقولة. 

املاركات التجارية العاملية تستحق األموال اليت تدفع من أجل 
        احلصول عليها. 

        . املاركات التجارية العاملية هي منتجات جيدة من حيث األسعار

        .املاركات التجارية العاملية أكثر اقتصادا

 القيمة االجتماعية للماركات العاملية 
التجارية العاملية تساعدين على الشعور ابلقبول يف املاركات  

        .اجملتمع 

        . رتك انطباعات جيدة على الناستاملاركات التجارية العاملية  

        . توفر املاركات التجارية العاملية للمستهلكني قبواًل اجتماعًيا

 التدين 
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        .احلياة وجهة نظري يف  كون لأفكاري عن ديين هي أهم جزء م

        . كبري على أفكاري يف جماالت أخرى  أتثري  له   الديين معتقدي  

        .دد أي نوع من األشخاص جيب أن أكونحي معتقدي الديين  

        ا.كثري   االمور املتعلقة ابلدين  أفكر يف

 العرق 
        .أجتنب شراء املاركات التجارية العاملية قدر اإلمكان 

املستهلكون احملليون الذين يشرتون املاركات التجارية العاملية 
        .مسؤولون عن أن يصبح مواطنوهم عاطلني عن العمل

        .حملياجيب علينا شراء املنتجات املنتجة 

ال ينبغي لنا شراء املنتجات ذات املاركات التجارية األجنبية، حىت 
        .موظفوان عاطلني عن العمل  بقى ال ي

بدالً من السماح للبلدان األخرى ابلثراء من خالل بيع املنتجات 
        .حملياإلينا، جيب علينا شراء املنتجات املنتجة 

إذا كان املنتجان متساواين يف اجلودة ولكن مت إنتاج أحدمها يف 
٪ أكثر مقابل املنتج 10، فيمكنين دفع ربلدي واآلخر يف بلد آخ

 احمللي.

       

 املوقف من املاركات التجارية العاملية 
        . أعتقد أن املاركات التجارية العاملية جيدة

        . لدي أفكار إجيابية حول املاركات التجارية العاملية

        . ال أهتم ابملاركات العاملية

        .يهتمون عموًما ابملاركات التجارية العامليةأعتقد أن الناس  

ميكنين اختيار املاركات التجارية العاملية يف وقت أقصر من 
        .املاركات التجارية األخرى

 نية شراء املاركات العاملية 
ماركة منتج ذو رغب يف شراء منتج، فإنين أفضل شراء أإذا كنت 

        .عاملية
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أن  رجح، فمن امل بصدد شراء منتج ذو ماركة جتاريةإذا كنت  
        .التجارية العاملية  اركة املاملنتج ذو  أشرتي  

        .يف املستقبل  عاملية  التجارية  ماركةمن احملتمل جًدا أن أشرتي 

يف املرة القادمة إذا كنت بصدد شراء أي منتوج سوف أشرتي 
        ماركة جتارية عاملية. 

        متأكد أنين يف املرة القادمة سوف أجرب ماركة جتارية عاملية.

 التوصية ابملاركات العاملية 
        اآلخرين.شخاص  ألملاركات التجارية العاملية لاب   نصحما أغالبا 

شخاص األأحتدث إبجيابية حول املاركات التجارية العاملية مع  
        .اآلخرين

        .ملاركات التجارية العاملية ألصدقائياب أوصي  

 


