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 :خلص امل
تصنيف مث الزبون واملنتج، ابعتبارها نقطة لقاء بني  يهدف هذا البحث اىل دراسة اهلوية البصرية للمحالت التجارية

 ، مروراً بذكر أهم املشاكل والعقبات اليت تعاين منها. أنواع احملالت وأهم خصائصها
وحتليل النتائج ابستخدام حيث متت الدراسة على عينة من الزابئن يف احملالت التجارية لوالية برج بوعريريج 

لنخرج يف األخري بنتيجة هي إجابة عن إشكالية الدراسة ككل وهي: أن عناصر اهلوية البصرية  spss الربانمج اإلحصائي
وحجم وتصميم احملل ومكان للمحالت التجارية بوالية برج بوعريريج تتمثل يف املظهر اخلارجي واملظهر الداخلي للمحل، 

 تواجده.
  الداخلي واخلارجي للمحل، جتارة التجزئة.اهلوية املرئية، احملالت التجارية، املظهر  كخلمات مفتاحية:

Résumé: 

Cette recherche vise à étudier l'identité visuelle des magasins comme 

point de rencontre entre le client et le produit, puis à classer les types de 

magasins et leurs caractéristiques les plus importantes, en mentionnant les 

problèmes et obstacles les plus importants dont ils souffrent. 

Où l'étude a été menée sur un échantillon de clients des commerces de 

l'Etat de Bordj Bou Arreridj et les résultats ont été analysés à l'aide du 

programme statistique spss, pour aboutir à un résultat répondant à la 

problématique de l'étude dans son ensemble : que les éléments de l'identité 

visuelle des commerces de l'Etat de Bordj Bou Arreridj sont représentés 

dans l'aspect extérieur et l'aspect intérieur du magasin, ainsi que la taille et 

la conception du magasin et son emplacement. 
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 :دقمة امل
تعترب حمالت التجزئة نقطة االتصال املباشرة بني املنتج واملستهلك، لذلك حيرص املنتجون على عرض منتجاهتم أبفضل 

ابلتجزئة ثورة هائلة، مع زايدة حادة يف مدى العقد املاضي، شهدت صناعة البيع  علىصورة ممكنة داخل احملل التجاري، ف
بيع ابلتجزئة تزيد  وسيلة يهف للمحالت التجارية،ة املرئي ويةهلاب ذا ما دفع ابلكثري من املنتجني إبيالء عناية خاصةه املنافسة،

، فقط تنتجايعد املستهلكون يتأثرون ابمل يف الوقت احلاضر، مل، زايدة املبيعاتو  جذب العمالء املنتج هبدف من مجاليات
إنفاق أموال يف املتجر و  مهماً لقضاء الوقت دافعاوبيئة التسوق يف املتاجر  ابلواجهات، تعد صورة املتجر يتأثرونأيضا لكنهم 

 أداة أساسية للغاية يف عصر اليوم حيث جيد املسوقون طرقًا جديدة ومبتكرة جلذب تقد أصبحف. أكثر مما هو خمطط له
املرئي بشكل متزايد لتمييز  فعت املنافسة الشرسة يف السوق اليوم متاجر البيع ابلتجزئة إىل استخدام الرتويجد، نتباه العمالءا

مت اعتبار اجلذب ، هوية الشركة يف أذهان العمالء نفسها عن املنافسني، مما سيساعد يف هناية املطاف على زايدة استدعاء
تعد هوية الشركة أمراً ، من الباحثني واملمارسني العديداليت اقرتحها  جزئةالبصري والتواصل من املكوانت احليوية للبيع ابلت

لالتصال التسويقي  ، يظل الرتويج املرئي قناة مهمةإنشاء امليزة التنافسية هاميكن ه اهلويةذهللغاية، ألنه من خالل  مهما
ل هوية اصياملرئي كقناة للشركات إل يقومع ذلك فقد مت إيالء القليل من االهتمام حىت اآلن لكيفية عمل التسو ، للشركات
 .جلذب العمالء اهلوية البصريةجتار التجزئة مستعدون إلنفاق املزيد على يف وقتنا احلايل ، و للعمالءالشركة 

 أحد االسرتاتيجيات املفيدة اليت تعترب أحد حمددات جناح متجر البيع ابلتجزئة .يف جمال التسويق يعترب الرتويج املرئي
لك طريقة عرض املنتجات، اإلضاءة داخل احملل ذمبا يف  اجرهاتضمن اإلدارة أن كال من املظهر اخلارجي والداخلي ملتاملرئي، 

، تعترب التجارة املرئية على سلوك الشراء لدى املستهلكني كربأأتثري  ، لضمانالعمالء بذوخارجه، الديكور، رجل البيع ...جت
نقل الرسائل  عالوة على ذلك، من األمهية مبكان، ري على بيئة البيع ابلتجزئة يف املتجرمن االتصال وهلا أتثري كب جزءًا مهماً 

 للهوية املرئيةختلق العناصر الرئيسية ، للعمالء لتحفيز املبيعات وبناء العالمة التجارية أو صورة املتجر ابإلضافة إىل هوية الشركة
 فريداً وتثري إحساس املستهلكني. عرض النوافذ وختطيط املتجر واللون واإلضاءة جواً  :مثل

   للمحالت التجاري بصريعناصر اهلوي  ال هي ةاالتالية:  الرئيسية من خالل ما سبق ميكننا صياغة اإلشكالية
 ؟والي  يرج بوعريريجيف 
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 :ا التساؤل نقرتح جمموعة من الفرضياتذعن ه هذولإلجابة عن ه

التجارية يف: تصميم احملل، اإلضاءة، الديكور، رجل البيع، عرض املنتجات، تتمثل عناصر اهلوية املرئية للمحالت  -1
 األلوان.

 .متفردا ومتميزا عن غريه فيجعلهاملظهر الداخلي واخلارجي للمحل يساهم  -2
 حتليل اهلوية البصرية للمحل التجاري على التحديد اجليد للعمالء املستهدفني.يساهم  -3

 :البحث أمهي 
يف تكوين االنطباع األول ملتاجر البيع ابلتجزئة، ومتثيل هوية  للهوية املرئيةيف فهم التأثري املقنع  عملال اهذ ساهمي

ل جلعل احملاملرئي كأسلوب  ويجعلى دور الرت  ؤكد أيضاكما ي  الشركة والرتويج هلا، وكذلك التأثري على دوافع املتسوقني.
على حتسني فهم   الدراسةعالوة على ذلك، تعمل هذه ، للمتجر جذابة بصراًي وتسلط الضوء على امليزات الفريدة التجاري

 انتباه املستهلك وزايدة املبيعات.ها وعناصر  اهلوية البصريةكيفية جذب 

 :البحث أهماف
وتعزيز  ً دورًا رئيسياً، بشكل أساسي ملتابعة العميل لدخول املتجر من خالل جعل املتجر جذااب ةاملرئي ويةاهل لعبت

كوسيلة للتواصل مع   اهلوية املرئية إىل التحقق من أمهية العملهدف ي، املتصورة من وجهة نظر املستهلكنيصورة هوية الشركة 
ر اخلارجي والداخلي، ظهامل، مثل اهلوية البصرية من خالل عناصر ركةهبوية الش ةاملرئي وية، وحتليل كيفية توصيل اهلاملستهلكني
 .، واإلضاءة، واأللوانافذوعرض النو 

 المراسات السابدق :
 يلي: هناك العديد من الدراسات اليت حبثت يف نفس موضوعنا نذكر منها ما

مقال علمي من وهي  ابلعالة  التجاري اهلوي  البصري  للمؤسس  وةدقتضيات التعريف حتت عنوان المراس  األوىل:  .1
، حيث 2021-12-30نشر يفمع دراسة من إعداد بولصواف مرمي وقرانين ايسني  2021سنة  2عدد  مجالياتجملة 

اهلوية البصرية هي أداة تسويقية تساعد املؤسسة يف بناء عالقتها مع مجهورها وهي وسيلة يتعرف من هتدف إىل إثبات أن 
حيمل اإلشهار  توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج:و  ،على املنتجات واخلدمات ومتييزها عن غريهاخالهلا اجلمهور 

التلفزيوين دالالت رمزية عن اهلوية البصرية للمؤسسة، تظهر يف مالبس الشخصيات يف اإلشهار التلفزيوين، األلوان، مكان 
 منافسيها وبنا متوقع للعالمة التجارية وترسخها أذهان مجاهريها.التصوير، كما تسهم اهلوية البصرية يف متييز املؤسسة عن 
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مقال وهي  متثالت اهلوي  البصري  للعالة  التجاري  ةوبيليس يف اإلشهار التلفزيوينحتت عنوان المراس  الثاني :  .2
وهتدف الدراسة إىل ، 2018من إعداد كرمية عثماين، نشر سنة  2018سنة  20نثربولوجيا األداين عدد أعلمي من جملة 

 إثباتاهلوية البصرية تعزز التعريف ابلعالمة وتساهم يف متييزها مع ابقي املؤسسات وكانت أهم نتائج هذه الدراسة   إثبات أن
   مؤسسة محود بوعالم استطاعت بناء هوية بصرية فعالة يف سوق املنافسة ضمنت ثباهتا ومتيزها.أن 
مقال وهي  دقيق ةيزة تنافسي البصري  للمؤسس  وعالةتها التجاري  بني اإلبماع وحت اهلوي حتت عنوان المراس  الثالث   .3

جامعة قسنطينة وجامعة عنابة من إعداد بومشوخة إهلام وسعدي  نم 2017علمي من جملة اتريخ العلوم العدد الثامن 
ة القوية عامالن رئيسيان خللق التميز اهلوية البصرية املتميزة والعالمة التجاريأن  إثباتالدراسة إىل  حيث هتدف، وحيدة

 املؤسسايت. 
 

 

 تصمي  اهلوي  البصري  استخمام العناصر املستدقاة ةن الفنون اإلسالةي  يفحتت عنوان المراس  اخلاةس :  .5
، مقال علمي من جملة حبوث الرتبية النوعية من إعداد الدكتور هشام عبد الرمحان مغريب جامعة أم القرىوهي  للمؤسسات

مدى استثمار ما متلكه العناصر املستوحاة من الفن اإلسالمي من قيم مجالية وإيقاعات بصرية  غري  إبراز إىلوهتدف الدراسة 
منطية يساعد يف ابتكار اسرتاتيجيه جديدة للتشكيل داخل تصميم اهلوايت البصرية للمؤسسة مبا حيقق األهداف االتصالية 

اعية للتشكيل ابلعناصر املستوحاة من الفنون اإلسالمية مع لكشف عن الطاقة اإلبد، وكانت أهم نتائج الدراسة، ااجلمالية
الدمج بينها وبني احلرف العريب داخل تصميم اهلوية البصرية للمؤسسات، مما يساعد يف بناء اسرتاتيجيه ابتكارية لتصميم 

تقدمي املرادف لتصميم  ، ابإلضافة إىلهبا دارسوا تصميم اهلوية البصريةاهلوية تعتمد على التشكيل ابحلرف العريب يستفيد 
إلسالمية واخلط هوايت املؤسسات العربية اإلسالمية ابالستعانة ابحلروف الالتينية واستخدام عناصر التشكيل يف الفنون ا

، ام أكثر من مسار يف تصميم اهلويةستخدام القدرات التكنولوجية للتقنيات الرقمية يف استخد، وكذا االعريب بدال عنها
ابتكار وإبداع أساليب تشكيالت جديدة يطوع فيها مجاليات احلروف والكلمات وعناصر الفنون  مكانيةإإىل ابإلضافة 

 اإلسالمية كعناصر تشكيلية يف تصميم اهلوية البصرية للمؤسسة العربية واإلسالمية.

 وهي عبارة عن لعالة  التجاري  كأسس إلثراء تصمي  الشعارل ةعايري اهلوي  اجلرافيكي حتت عنوان المراس  الرابع   .4
التصميم مبعايري  أتثري، هتدف إىل توضيح 2012مارس  27حبث نظري من كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا نشر يف  

ثر ، وأهاالكشف عن أمهية ودور دليل املعايري للعالمة التجارية يف تطوير ، وكانت أهم النتائج عبارة عن العالمة التجارية
أتثر التصميم ابلكثري من املعايري اليت جيب ، كما تبني عالمة التجارية على تسويق الشعارلومردود استخدام دليل املعايري ل

 .لتأكيد هوية الشعار إتباعها



 املقدمة
 

 د
 

 

ابختالف  أو اهليئات ةعايري اهلوي  البصري  لتصمي  دليل ةطبوعات املنشآتحتت عنوان السادس :  المراس  .6
، 2018من إعداد األستاذ ميسرة عاطف املطيعي نشر يف 10لعمارة والفنون العدد ا مقال علمي من جملةوهي  أنشطتها
إىل توضيح االعتبارات الواجب إتباعها عند تصميم اهلوية البصرية ألي مؤسسة خدمية كانت أو صناعية أو جتارية وهتدف 

تصميم اهلوية تثبت أن  الدعائية واإلعالنية هلذه اهليئات، وكانت أهم النتائجإلنتاج دليل تصميمي ملطبوعات احلمالت 
معايري فكرة تصميم الشعار، ومنط تصميم الشعار، تصميم  إتباعالبصرية كدليل للمطبوعات من خالل مخسة حماور: وهي 

 .دمةالوحدة الزخرفية املميزة، اختيار األلوان املميزة، تصميم اخلطوط والكتاابت املستخ

تتشابه دراستنا مع الدراسات السابقة يف كوهنا تتحدث كلها عن اهلوية البصرية بصفة عامة، ويكمن االختالف يف  
أن الدراسات السابقة تتحدث عن اهلوية البصرية للعالمة التجارية، وهي تعترب أدق ألهنا تشمل عناصر كثرية مثل: االسم، 

وع الكتابة... وحىت اإلمياءات واإلحياءات، يف حني تتحدث دراستنا عن اهلوية الرموز، األلوان، األشكال، شكل اخلط، ن
البصرية للمحالت التجارية واليت تشمل عناصر كثرية مسيناها بعناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية، تتشابه مع بعض 

 من خالل دراستنا. عناصر اهلوية البصرية للعالمة التجارية وختتلف يف بعضها، وهذا ما سيتم توضيحه

 :البحث ةنهج
تواصل بصري، وطريقة حتليلية  ابعتباره طريقة اهلوية املرئيةاملنهج الوصفي لوصف  البحث على اهذعتماد فياالمت 

 .التجاري محلاألمثلة املختارة لل لتحليل

يف حني  2022أفريل من سنة ا البحث يف الفرتة املمتدة بني شهر فيفري وشهر ذمتت الدراسة التطبيقية هل جمال المراس :
بتوزيع االستبيان االلكرتوين على عينة عشوائية من زابئن احملالت لك ذو  2022 جوان متت الدراسة التطبيقية خالل شهر

 .فرد 100، عدد أفراد هذه العينة التجارية بوالية برج بوعريريج

 هيكل البحث:
وكل فصل قسم إىل ثالث مباحث، وهذه املباحث هي األخرى تتفرع كل منها  الدراسة إىل فصلني، هذمت تقسيم ه

 ، أما الفصل الثاين فخاص ابلدراسة التطبيقية.دراسة النظريةلل ثالث مطالب، مت ختصيص الفصل األول
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 لمحالت التجاريةلالفصل األول: اهلوية البصرية 
 :الفصل األول مقدمة

حترص أهم املؤسسات االقتصادية على طبع صورة إجيابية لنفسها يف أذهان عمالئها، وهذاا اذا جيهلهذا 
 ان،ة التغذذتات االقتصذذادية علذذى اذذر الذذ  شذذديدة اصذذرص علذذى بنذذاا عالاذذة  اريذذة قويذذة قذذادرة علذذى اوا هذذة  ا ذذ

 ى الرذذر ات الهامليذذة يصذذي اي اةيذذة فذذممة وكصذذرف أاذذواال  لذذتة يف سذذبيل اصصذذول علذذى عالاذذة  نجذذد  ذذ  
  ارية ان اسم وراوز وشهارات ... هلا أتثتها اإلجيايب يف أذهان املستهلكني.

احملالت التجارية ابعتبارهذا اؤسسذة صذغتة كسذهى هذر األرتذر ى لذاال ذلذع االةابذا  اإلجيذايب يف أذهذان 
ن رتذذالل وموعذذة اذذن الهناصذذر كهمذذل علذذى بنائهذذا وكصذذميمها ابلرذذكل األالذذل لكذذر حت ذذ  التذذ ثت الذذ ابئن، اذذ

األالل يف زابئنها، هاه الهناصر كتملل يف: الوا هذات، الال تذات، النوا ذا، األلذوان، املذدارتل... ووتهذا وهذر 
 اا يسمى بهناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية.

، هويذذة احملذذالت التجاريذذة وااهيذذة  ثالثذذة اباإذذه إة هويذذة املؤسسذذةاذذن رتذذالل هذذاا الفصذذل سذذنتار  يف
 احملالت التجارية.

 هوية املؤسسةاملبحث األول: 
اذذذن كهريذذذ ،   كلهويذذة املؤسسذذذة اصذذذديه عذذذنسذذنتار  رتذذذالل هذذذاا امل سذذذم إة ثذذال  ااالذذذ  إل    

يف البدايذذذة عذذذن املؤسسذذذة ، وذلذذذع للبذذذدا اذذذن الكذذذل إة اثذذذ ا، أ  ةتحذذذد  وعناصذذذر وأةذذذوا  اهلويذذذة املؤسسذذذية
 وهويتها مث ةتار  إة احملالت التجارية وهويتها يف ااال  الإ ة.

 هوية املؤسسة: مفهوم ولاملطلب األ

والواقع أهنا و  ط، وبااقات كهري  logo هر ورد شهار "شماص أن "بناا اهلوية املؤسسيةاأليهت د الكلت ان 
اة التجارية هر روح املؤسسة وهويتها اليت كتواصل هبا اع الأو اله brand أ لر ان ذلع بكلت،  اهلوية املؤسسية

ئها، وكسر  بهناصرها دارتل املؤسسة ورتار ها، يف ألواهنا، ديكورها، طري ة التهاال اع املوظفني، وطري ة الاوظفيها وعم
دوات املكتبية األعة ان اهلوية املؤسسية كبىن على أساس قو  وليس على ومو م، ا ورتداتهالالتهاطر اع ارا ل الهم

اا حتدده رؤية املؤسسة ورسالتها، وال يم اليت كستند إليها،  روأوار  الاباعة ووموعة ان الصور، بل إن اهلوية املؤسسية ه
ع  اتمصصني حما ني أو شر ات  brand name سم التجار الوان مث أتيت ارإلة بناا اهلوية املؤسسية، وبناا ا

 .ال اهلوية املؤسسيةعاملية اتمصصة يف و
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ن يف الرار  دون الا يتا رون املؤسسة مبجرد املرور ابل رب ان املبىن، أو رؤية إعالإن اهلوية املؤسسية  هل الهم
اة الوان مث كبدأ ارإلة بناا الهيترار والوعالةاصا ة لرؤية شهار املؤسسة، وهنا يكمن النجاح، وهاه كسمى بناا ا

 .(35، صفحة 2019)الرديفات، رالتجارية على ةاا  عامل

 هبا كظهر أن املؤسسة دير ك اليت الاري ة أهنا هو» املؤسسة هلوية الباإلني طرف ان عليه واملتف  السائد التهري  إن
 ير ى نأ ةريد  ي   التايل: التساؤل تطرح تهاهوي لبناء تسعى اليت فاملؤسسة كوبذل «املستهدف السو   ذر

 أن أ  .اخل … ا تماعية برامجاكية/ وظيفذية/ةفذسية، ذ ورية/أةلوية، ك ليدية/عصرية، التجارية؟ عالااكنا املستهلكون
 املستهلع ث ا ة و ث ا تها اع يتناس  اا ابرتتيار ك وم املااف هناية  ذر و اخليارات، ان الهديد أاام ةفسها  د املؤسسة

 .(95 صفحة ،Wrona، 2015)املستهدف
 ةا ها  ذر إىت خيائون اهلوية  لمة  يستمداون الاين اهظم أن وهو للغاية، هااا أارا وفحة أن البد البداية يف

 ؟بتفستها ابلع  ما البسيط، اخلا  هاا  راا الهااة ىعل الكبتة املفاهيم بهض كلتبس وأإياان صحيحة هجائية باري ة
 كظهر أن ميكن اليت األشكال ملمتل  وكفستاهتا «هوية»  لمة  واهىن أصل عن أوال ابلتفصيل د تحنس هلاا

 هر اهلاا(: )بفتح َهِويَّةُ   لمة  أاا  ،اهلاا( )بضم ُهو الضمت  لمة  ان ارت  الهربية اللغة  ذر «هوية» الذ اصالح ،عليها
 الذُجُرف. أو ِه الرا الذُمْنَحَدر أ  اهلاوية وانها ال هر البهيدة البئر

 ةساناإل ُهِويَّةُ   إن وعليه ،ابصديه امل صود املهىن وهو املال ، التهري  أو اص ي ة  تهين" اهلاا(: )بضم واهْلُِويَّةُ 
 و نسيته وعمله ايالده واتريخ الرمي اسم حتمل اليت البااقة هر اهْلُِويَِّة: وبااقة اثوهرية، وصفاكه املال ة إ ي ته هر

 ."وهكاا
 ميكن اليت األساسية ممي اكه ان وكهد وته عن متي ه اليت الرمي أَو الرراِ  إ ي ةُ  هر  الفلسفة(: ) ذر اهلُِويَّةُ  أاا

 رتالهلا. ان عليه التهرف ابلفهل
  ىلد كهريفه  ذر ةسبياا  وارتتال اا   دالا  يرهد زال اا والا  البصرية اهلوية ان وأمشل وأوسع أعم  ملفهوم اآلن أنيت

 ال يم وموعة أيضا لترمل البصرية الهناصر كتجاوز املؤسسية اهلوية إن ،املؤسسية اهلوية وهو أال عمال،األ إدارة رواد
 .15:55 على 07/04 يوم اطال  (wix.com، 2022)املؤسسة كلع أوك داها عليها ك وم اليت واملنا ع

 بتلع اخلاصة املؤسسية اهلوية وحتديد دراسة ارإلة هر الهظيمة الرر ات بناا ر ذ احملاور أهم ان هت ك اليت املرإلة
 بناا ارإلة أتيت مث وان است بلها، لبناا إليها كستند اليت ال يم وحتدد كدرال أن املؤسسة كلع ىعل جي  وابلتايل الرر ة،

 عاملية شر ات ع  قوية  ارية عالاة بناا يتم أن الزااا   ان  هنا وان الهمالا، أذهان دارتل اص ي ية املؤسسية اهلوية
 ورتارطة اسار ستحدد اليت اإلبداعية التصورات أو االقااإات أ ضل لت دمي وذلع املؤسسية اهلوية وال  ذر اتمصصة

 ال ان. اتغتات اع للتهاال للمؤسسة الاري 
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 مبجرد وأ إليه، كصبوا اا أو ارستهمبم أةت ك وم اا ذ ر مبجرد اؤسستع يتا رون عمالاال ستجهل املؤسسية اهلوية
  كرة إىت أو ةفسها املؤسسة شهار لرؤية اصا ة دون الرار   ذر إعالانكع رؤية إىت أو ،املبىن ان ابل رب املرور

  النجاح. يكمن وهنا اإلعالن
 الهالاة ل وة سنويا  ك ييماا  هناال إن إيه واست يم، عاملر ةاا  على التجارية الهالاة بناا ارإلة كبدأ هنا وان

 حتمل التجارية الهالاة أن كصوران إذا ال ائمة، كلع  ذر اؤسستع ككون أن كريد وابلابع الهامل إول للمؤسسات التجارية
 اخلاص الفكر ينت ل وأن البد وانه .  ط الرهار رؤية مبجرد وإىت الاهن  ذر كلار قوية اؤسسية هوية بدارتلها

 أةت ان حتدد وهوية  يان  إة مجيلة واابوعات ارسوم شهار ورد ان املؤسسية ويةابهل االهتمام خيي  ذيما ابملؤسسات
 سينهكس بنجاح ذلع مت وإن املؤسسية، هويتع عليها ستبىن اليت الهناصر هر واا ذلع، كفهل  ي   وأيضا كفهل وااذا
 اجيابية. بصورة املؤسسة ةتائج على

البصرية املستمداة دارتل الررکة و مع عادة  ت واملکوانتاألدوا يف أول  األإيان يستند كصميم اهلوية إة
ل هاه األدلة واإلرشادات اليت كرکل اهلوية عادة اا كدير کيفية كابي  اهلوية ان رتال ،فمن وموعة ان األدلة التنظيمية

رشادات ... هاه اإل ةياياات وقياسات اهتمد ،رتاوط ،ألوان ،ابستمدام لوإات عوموعة اتنوعة ان الوسائل وذل
اتناس ة وهاا بدوره يسمح للهالاة التجارية ککل على أن كکون االإتفاظ هبوية الررکة اتماسکه و كضمن أن يتم 

 .(85، صفحة 2019)اغريب، اهرو ة و سهلة التميي  عن وتها

خمتل  التصورات اليت كتبادر إة ذهن "ا: ان رتالل اا سب  ميكننا أن ةستنتج كهريفا هلوية املؤسسة  ن ول أهن
   ".رؤيته لهالاة املؤسسة أو شهارها أو إىت إعالانهتااملستهلع عند 
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 هوية املؤسسة مكوانت: ثايناملطلب ال

 .:املتالبات ان بسلسلة صحيح بركل ةاملصممكفر هوية املؤسسة  أن جي 
وشكلها  للراوز الرسوار الا ي  رتالل ان ذلع عن هبتالت يتم عملها: وأسلوب الرر ة خلصائي االاتلال

 . وألواهنا
 التسوي ية. االكصاالت ان خمتلفة واالت اع وككييفه النظام هاا الل كوسيع السهل ان املنا :

ومتيي ها  الرر ة على التهرف املمكن ان وجيهل للرر ة املرئية اهلوية ان األساسر الغرض بتح ي  األصالة: يسمح
 . نا سةامل عن

 الرا  السهل االإظة ان يكون أن وجي  وكا ره اإلعالين الرهار ةا  السهل ان يكون أن جي  البساطة:
 .التجارية الهالاة شمصية  وهر اع كتوا   اهينة اركباطات استحضار على وال درة الرسوار

اؤسسية ان هة و هالة   ي  هويةكتكون اهلوية املؤسسية ان وموعة ان الهناصر اليت جي  الهمل عليها  اهدا لتح
 حت ي  اي ة كنا سية للمؤسسة، وكتملل هاه الهناصر  يما يلر:وقادرة على 

ميكن اعتبار االسم أهم عنصر ان عناصر اهلوية املؤسسية  هو أول اا يهر ه ال بون عن املؤسسة، لاا كسهى  :االسم .1
  ئتها املستهد ة،  ما جي  أن يكون هاا االسم قصتا،الرر ات إة ارتتيار االسم األالل الا  يتناس  اع ةراطها و 

 أن ميكن ،متي  الرر ة يف السو  ويضمن ين ل االسم  وهر الهالاة التجارية، ويدعم صورهتا ذو داللة، سهل التا ر
ا كا ره ويبدو السهل وان ال ان، ارتتبار أاام اثيد االسم يصمد  .اإللكاوين ال يد ةي ويف لرهارا  يكلمنا  يدا

 .(Wheeler, 2010, p. 20)التجارية للهالاة أساسية مسة إهنا 
 اإللكاوةية، االكصاالت طري  عن احملاداثت، يف الهمالا إة كن له  هر" ابالسم ابستمرار التسوي ية الرسائلكهمل 

 ."ابوعةامل اإلعالةية املواد وعلى الصحا ة يف الهمل، بااقات على
الهالاة   وهر االسم ين ل ،للمحا ني إىت  بتاا  حتديا  كسجيله ميكن و ريد اناس  اسم على الهلور ميلل

 وهر والتنمية والنجاح ابلنمو اركباة  هر ،املست بل حنو او هة إهنا ،السو  يف الرر ة وميي  صورهتا، ويدعم التجارية،
 قد ولكنه الرر ة، بوفوح هدف حيدد والا  طابهه، يف وصفياا كوني أن ميكن الرر ة، و رص إظوظ وكؤان دائمة
 كن التفكت يفمي ال ،الرر ة ألوان وموعة وحيدد األرتر ى املراريع أسلوب حيدد الا  هو الرهار  ،ارتتصاراا أيضاا يكون
 .لسنوات" الرر ة خيدم " هو كصميم االسم عند املال كو ت

هد  وهر الهالاة  كل وميكن التهرف على الهالاة اباشرة بهد رؤيته، والا  يتم هو ذلع الرسم امله  الا  ي: الرمز .2
ا ال ميكن أن خيضع  را فر إالة الكصميمه بهناية اتاة أرتاا بهني االعتبار وال ةراط املؤسسة،    را الهاا املصمم  يدا

 (Evamy, 2008, p. 14)على ادار سنوات ألية كهديالت أو كالعبات
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واليت  يف السجل الوطين للهالاات التجارية يتم حتديد اا يسمى ابملناط  األانية )اله ل( ،عند كصميم را  الهالاة 
 ان املفاض أن حتمر متيي  الرا  ووفوإه.

  ةفسه، ليس   ط حتليل است بال الرارا  الهالاة وذلع لضمان  يُنصح بتكلي  شر ة اتمصصة مبهمة إةراا 
 ،مة اخلاوط واأللوان املستمداةئاع اراعاة السيا  اتهدد الل ا ات، ولكن أيضاا كا ر االسم واالركباطات به، واال

وة ستمتل  ق -ان املهم االةتباه إة اهىن الراوز لالع  ،املهلواات األساسية اليت ةريد ك دميها املصمم ين ل الركل 
، ان الضرور  أن ةتا ر أةه سيهمل يف السو  على ادار اله ود التالية، را كصميم ال عند ،أتثتها اعتماداا على املستلم

إذا استمدانا را اا اركبااا بررا  . ويف هاا الوقت ستتغت املوفة وأسلوب اصياة ووظائ  اخلداات اليت ك داها الرر ة
صورة ارة واإدة يف بضع سنوات و هاه إديه "يف كلع اللحظة ال انية"،  من الضرور  اراعاة اصا ة إة حتديه ال

كتوا   اع  بلأ لر أااانا حبيه ال حيمل اركباطات اباشرة  را كصميم  لالع جي ككلفة  بتة إة إد اا للرر ة. 
 كوقهات الهميل وكتغت  نباا إة  ن  اع الت دم يف التكنولو يا. 

وشمصيتها، وميي  الرر ة عن انا ستها يف السو . قصت يه  عن  وهر عالاة  ارية اهينة  يكون رهارال الشعار: .3
إذا ظهر الرهار  لتاا يف وسائل اإلعالم  يمكنه ك وية الرسالة اليت كن لها الهالاة التجارية. ُكستمدم الرهارات ك ليديا يف 

يف السو ، عادة ةه عرفة للتغيتات أل. را اإلعالانت، واع ذلع ،  إن عمرها اال اافر عموااا يكون أقصر ان عمر ال
، صفحة Wheeler ،2010)اا ككون الرهارات بسياة، لكن عملية إةراا الرهار كتال  استو ى عاٍل ان اإلبدا 

24). 
 الرهار يف الهادة يولد رةة عند النا  به الال: ةوارة بنت اصارة، عجائن بن محاد  بنان هاا اكان...

 

: ال ميكن إةراا صورة ممي ة واوإدة ملؤسسة اا بدون الاباعة اليت كهكس وفوإها وشمصيتها ةأسلوب الطباع .4
ويف كاور  هلى اد ى قرون، ابتكر الرسااون والفناةون املتمي ون آالف اخلاوط واا زالت هاه الهملية  ارية  ،الفريدة

املستمدم يف هوية الرر ة جي   اخلط كال  بهض الرر ات إةراا رتاوط  ريدة رتاصةا الإتيا ات صورهتا.  استمر،
، ووافحاا كسمح إبيصال يُنصح ابرتتيار وموعات اخلاوط باري ة ، ، وا رواااأن يكون سهل االستمدام، وارانا

، وابلتايل ال ميكن أن هاه اخلاوط ن الضرور  شراا كرارتيي الستمداما املهلواات املالوبة والكا ية عن املؤسسة،
ا، ألن هاا ير ع التكالي  بركل  بتيكون عدد اخلاوط  بتا   .(101، صفحة Wrona ،2015)ا  دا

 

الرر ة جي  كستمدم يف املراريع ألوان اتناس ة اع كلع املستمداة يف الرهار. سيتم استمدام وموعة  األلوان: .5
على اإلةاةت، واملباين واملر بات. الغرض ان اللون هو ألوان الرر ة يف مجيع اابوعات األعمال، وإعالانت الصح ، و 

إاثرة املراعر، وإعااا اةاباعات، والتهبت عن شمصية الهالاة التجارية، يتال  ارتتيار اللون ان أ ل التهري  املرئر 
دد اللون الاري ة  اكح، ألوان ككميلية، ألوان اتباينة(. حي -ابرد، در ات، دا ن  -اهر ة أساسية بنظرية األلوان )دا ئ 

اليت جي  أن ينظر هبا للهالاة التجارية واا الا  جي  أن ميي ها عن املنا سة. عادة اا يستمدم اللون الرئيسر للرا  
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واللون اللاين للرهار،  مفهوم اللون اازال رتافع للبحه يف وال التسوي  وعلم النفس. كؤثر األلوان على اله ل الباطن 
ت الفردية للمتل ر، ويؤد  است باهلا إة إةراا اركباطات اهينة، واليت جي  التح ي   يها بغض النظر عن التفضيال

 وحتليلها اع األرتا يف االعتبار أيضاا االركباطات وت املواكية لهالاة  ارية اهينة.
يه ال ميلل يف عملية ككوين وموعة ألوان الرر ة ان الضرور  اناقرة مجيع اهايت األلوان )اهاين األلوان( حب

 ارتتيار األلوان اركلة حتت أ  ظرف ان الظروف. 

 ةر ظوأإن املابوعات التجارية األ لر كصميماا هر بااقات الهمل وور  الكتابة املطبوعات ومستندات األعمال:  .6
هر ة للمؤسسة "اع كوقيع ظابصر  اتماسع حمدد للهوية املرئي الرر ة، حبيه جي  كصميمها بركل حتا ظ به على را 
 . "بركل وافح ويتوا   اع وموعة ألوان الرر ة وطباعتها

حبيه كتحد   ودهتا عن االكها وعن املؤسسة  كل. هاا هو  بااقة الهمل هر  هاز كسوي  حممول صغت
السب  يف أةه ان الضرور  إعداد التصميم اثرا يكر لبااقة الهمل بدقة، وارتتيار الوزن وامللمس املناسبني للور  ألهنا 
أداة االكصال التسوي ر اع الهميل وكو ر بياانت االكصال اخلاصة ابملؤسسة،  هلى الروم ان شهبية االكصاالت 
ا  اإللكاوةية، أو ال يد الصويت،  إن  ن املراسالت على الور  األةي  اع الهناوين املابوعة بت نية إديلة، يهد عنصراا اهما

 يف االكصال التجار .
ن واثئ  األعمال "الرسائل التسوي ية املكتوبة املرسلة إة الهمالا" الهروض التكنولو ية ذات ابإلفا ة إة ذلع  إ

الاابع التجار ، وك ارير اإلجنازات، جي  أن كتوا   مجيهها اع اهلوية املرئية للمؤسسة.  هاه املستندات هر اليت كصل 
، الصفحات Evamy ،2008)دائما لد ى املؤسسةإة الهميل مما يهين أهنا كؤثر عليه بركل اباشر ليصبح عميال 

115–116) . 

كساهم اواقع الوي  بركل  بت يف حتديد هوية املؤسسة  هر كهد ككااال بني الكلمات والصور  املوقع االلكرتوين: .7
و ر املهلواات باري ة يوافحا يف هيكلته و واللون والصوت واصر ة، جي  أن يكون سهل االستمدام للمستمدم، 

وافحة وافهواة،    ضل املواقع اإللكاوةية كتفهم عمالئها وحتام اإتيا اهتم لاا جي   ميع احملتويت الواردة  يها 
باري ة بديهية وليس باري ة كهكس اهليكل التنظيمر للمؤسسة ابلتفصيل،  اإلةاةت هر وسيلة كتيح لنا ة ل الرسائل 

تسوي ية باري ة  هالة وسريهة وودية، هلاا جي  كصميم اوقع اإلةاةت بركل ان ع و هال ابستمدام وموعة ألوان ال
 الرر ة وأمناط اخلاوط اثميلة وامل رواة. 

إن وصول اوقع الوي  إة وموعة واسهة ان املستمداني يه ز التهرف على الهالاة التجارية، وين ل الهناصر 
 ها، وابلتايل يساهم يف كه ي  ومتيي  اوقهها يف السو .األساسية لرمصيت

حتدد الهالاات اثيدة املكان وبيئة الرر ة  :(162، صفحة Wheeler ،2010)املوقع )املكان والتصميم( .8
الك  ى،  تجدها كدرس  يدا أاا ن  بهناية ابلغة، و الع املبىن واله ار ال ي ل أمهية عن املوقع رتاصة يف إالة الرر ات
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وفع اكت  االست بال، واكت  السكركت، وورف اإلدارة، وكر   يف هندستها املهمارية وأ وائها على  اذبية صورة 
 الرر ة وكرسل إشارات كرإي  ودية ان رتالل امللص ات وشاشات الهرض. 

 ة للرر ة، وهاا  له بتوظي  اهندسنيالديكور دارتل املؤسسة جي  أن يهكس أيضا وموعة األلوان الرمسي
واتمصصني يف اإلفااة واصممر ديكور دارتلر خلل   و  ريد ان رتالل األلوان  اهماريني واصممر ورا يع حما ني

وامللمس واصجم والضوا، وأإياانا أيضاا عن طري  الصوت واصر ة والهار، هاا اا يساعد يف  اب الهمالا الاين 
 ة الهالية للمداة ببيئة ارحية، وابلتايل سيكوةون على استهداد ل يرة الرر ة ارة أرتر ى.ستباون اثودة والسرع

يؤثر ال   الرمسر للموظ  على الاري ة اليت يُنظر هبا إليه  :(167، صفحة Wheeler ،2010)الزي الرمسي  .9
هم يف ر اهية املوظفني،  إةه ي ز ويضمن إاكاةية التهرف عليه ويهكس وإة الهالاة التجارية أب ملها،  هو اريح ويسا

الصورة املرووبة للمؤسسة. ان الضرور  كصميم ز  اوإد ملوظفر االست بال يف الرر ة واوظفر املمت ات واملوظفني 
، ةات، وطوابع الرر رمسر الل: الرار الهاالني يف األإدا  اهلااة وإراس األان. هناال أيضاا عناصر ككميلية لل   ال

 واص ائ ... رباات الهن  والراالت، و 
 

 للمؤسسة اهلوية البصرية ومعايري أمناط: ثالثاملطلب ال

 : (96، صفحة 2018)علماين، كون للهوية البصرية أتثت  يد البد أن كتضمن اخلصائي التاليةيإىت 
 ال ميكن ةسياهنا عملية التهرف على اهلوية البصرية اع سهولة كا رها وابلتايل يصه  أو : وككمن يف البساطة والوضوح

 .اإة إة ةراط املؤسسة ووال عملهبد أن كرت صر : الالتمثيل
 .: جي  أن ككون اهلوية البصرية هر ةفسها يف مجيع وسائل البه املستمداةتساقاال

وابصديه عن اهلوية البصرية  رترين يف السو آلا  املؤسسة ان انا سيها أن ككون  ريدة ان ةوعها وجي  أن كفر  التميز:
 البد ان التار  إة أمناطها واهايت حتديد هاه اهلوية وهاا اا سنوفحه  يما يلر:

ملؤسسات املمتلفة هر الرر ات وا المإن أهم عواال جناح إع (p. 39 ,2019 ,الرديفات:)ةأمناط اهلوية البصري .1
متام كصميم شهار قو  إانت املرئية واملابوعة، وبهد العاإلإيوية اليئة بهناصر  يف أسوا  ها هوية بصرية اتمي ة ال اات

يستند على قيم وأهداف املؤسسة، أتيت املرإلة التالية يف  هل  ل اا له صلة ابملؤسسة انسجما واتناس ا اع هاا 
 .، الراوز وعنصر الكتابةاأللوانالرهار ان إيه الهناصر، 

بت سيم ssSSeM nsah (2015) اريسول هو ب nmbSoMe tsced وزوقد قام الكاكبان وا ن أا  
  :يتأمناط اهلوية البصرية إة اثللة أمناط وهر  اآل

ملنتجات  در واإهاوهر هويت ي ز  يها ش: gnedmemeeM sodohemlevاهلويـات املتجانسة .أ
للة األاوان  ،ى مجيع انتجاهتار ات الفرعية علملتهددة، ويهد هاا الرهار اظلة كستمداها مجيع الراملؤسسة ا ورتداات
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هار  حتمذل مجيهها الرات واخلداات اليت، إيه حتتو  شر ة " و ل" على الهديد ان املنتج tooshe "عليها " و ل
  .ةفسذه

ون  يها لكل انتج أو رتداة ان ك يت اليتوهر اهلوي: emeeMgnedm nednoSMe هلوايت املعتمدةا .ب
 األاللة نه. وات ةفس الوقيف األمهار ان هاه الرهارت يرت إة املؤسسة ي  واست ل، ولكن  ل شاملؤسسة شهار اتم

ا وكرت اد  شهار رتاص هباه الفن، إذ حتمل  ل ان ه ssSSeomm "ى هاه اهلويت سلسلة  ناد  "ااريوتعل
  ."فند  "املاريوتم لاألاه الرهارات إة الرهار ه

هر أن يكون لكل انتج أو رتداة ان و  : gnedmemeeM dSsdnenة التجاريةالماهلوايت املرتبطة ابلع .ت
يف هاه اصالة، إيه يتم متيي   ل انتج أو رتداة  ماأليرت إة املؤسسة  الذات املؤسسة شهار  اال قائم حبد ذاكه، و 

 اللة على هاا النو  شر ةاأل ة بركل وافح. وان م اهرو األاملؤسسة  ككون الرر ة أو الل الرهار اخلاص به، و الان رت
G&P  شع  يه أن جناح أ  اؤسسة يف  المما .ماأليدل على الرر ة  ال،واليت لكل ان انتجاهتا شهار رتاص به، و

ناصر املستهدف،  هوية املؤسسة البصرية أصبحت حتو  مجيع ععلى مجهورها كصميم هويتها البصرية ينهكس إجيااب 
الرديد، واع  االةتباه دون اصا ة إةهمل على كسجيل الصور بركل أسر  و ةسان ياإلاهلوية البصرية، إيه أن ع ل 

ةسان و  ا هلا  يما بهد، اإلالصورة ي وم اله ل البرر  باسيخ هاه الصورة الاهنية يف اله ل الباطن ليتصرف  ككرار ةفس
)فهمي، ةساناإلكهت  أهم وأسر  وسيلة للت ثت على سلوال واةاباعات  وان هنا ككمن أمهية اهلوية البصرية  هر

 .(36، صفحة 2016
ملهيار هو النموذج الا  يتف  عليه وحيتا ى به ل ياس در ة ا تمال أو  فااة شرا اا، ا : معايري اهلوية البصرية .2

 .ةسهى أن كتو ر يف الررا الا  كوفع له املهايت، أو اليت ةسهى إة حت ي هاوهو عبارة وصفية حتدد الصورة املللى اليت 
 colors أساسية ألوان (3-1)إيه جي  أن حتتو  على  set color simple A :وموعة ألوان بسياة .أ

Basic ألوان اثةوية(3-1) و colors Secondary   بيضألاو  سوداأل ما حيس(. 
 

و/أو  Logo Secondary ة شهار اثةويةالاع .wordmark الكلمة ةالاوع mark logo ة الرا الاع .ب
ساسر، عند طباعته على يت شتت أو قبهة أو قلم ألاان الرهار  الستمدااه بدال جي  كصميم هاا الرهار-عاملة  لمة 

  .رصاص
 

رتتيار ستمدام، ميكن ااالولسهولة  .Helvetica هاه ميكن أن ككون بسياة الل هيلفيتيكا- Fonts اخلاوط .ج
وراض التمي ، ميكن ارتتيار رتط أقل شهرة أو إىت إةراا ألو  .ةترار اتو ر على مجيع أ ه ة الكمبيوكراالرتط واسع 

 .ميكن أن يكون هاا مناا- Texture يوفع  و  بسياا ا لوةيا اه د ا أو ت ار   امللمس .رتط ذو طابع رتاص
 

ك دمي  كرة عااة  الصور يف الهم ، ولكن جي يل م أن ككون هاه  ال- Photography الصور الفوكوورا ية .د
ة التجارية  محاولة إظهار الرموص يف الصورة، أو الا ي  على الاإول ةو  التصوير الفوكوورايف على استو ى اله
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هو  وز هاا اهاه املهايت كهد أساس أ  هوية بصرية، وأ  شرا يتج .الو وه الرمصية، أو  هلها سا نة أو ديناايكية
 ,2019 ,الرديفات) .شماص ير  ون على عناصر أرتر ى قد ككون هااة ابلضرورةاأليف، لكن الكلت ان رصيد إفا
p. 40) 
 

 وعناصرها للمحل التجارياملبحث الثاين: اهلوية البصرية 
تجارية، ان كهريفات رتالل هاا املبحه سنحاول اصديه عن ل  اوفوعنا وهو اهلوية البصرية للمحالت ال

 وعناصر اكوةة هلا وهر املظهر اخلار ر واملظهر الدارتلر للمحل التجار  وذلع ان رتالل ثال  ااال . 
 

 للمحل التجاري املطلب األول: مفهوم اهلوية البصرية

كهري  ميكن ، سيما ان رتالل عرفها يف انا ا البيع ابلتج ئةلبيع البضائع، ال ركروجيةراط  رهاهلوية املرئية 
 ل اا يراه الهميل، رتار ياا ودارتلياا خيل  صورة إجيابية للهمل ويؤد  إة االهتمام ا  أهن على أو اهلوية املرئية الاويج املرئر

 .(543، صفحة Othman ،2021)الهميل طرف والهمل ان والروبة
ئع ابإلفا ة إة املي ات الدقي ة األرتر ى املهمة اليت يل  اثو الهام للبضا الت دمير تضمن الهرضاهلوية املرئية ك

 .املبيهات الراشات ثالثية األبهاد ان أ ل زيدةوعرض اوير خمااات يهىن بتالاويج املرئر هو ةراط   للمتجر
ملتجرهم ان أ ل  أسلوب كسوي ر ي وم  يه  ار التج ئة بته ي   لمن املظهر اخلار ر والدارتلرهو املرئر  الاويج

 ككوين صورة قوية وإجيابية ملتجرهم  ما يساعد يف كوليد ال در يساعد  ار التج ئة يف ،عمالئهم املستهد ني  اب
اع  اتناس ني أن يكوان ان املظهر اخلار ر والدارتلر للمحل جي  كل،  املالوب ان االهتمام والروبة لد ى املستهلع

 املتجر طرف املستهدف ان وجي  أن يتم كصميمه اع األرتا يف االعتبار السو ان أ ل إإدا  أتثت دائم بهضهما  
أهنا افيدة للغاية  بصريا أثبتت وذ روا  الع أن هاه الت نية املتمللة يف  هل الهالاة التجارية  اابة، على و ه التحديد

ان ةوعها للمتجر بركل ارئر على  فريدةوال يف ربط السو  املستهدف ابلهالاة التجارية ان رتالل إبراز املي ات املمي ة
 املنا سني.

على أن التسوي  املرئر هو إإد ى أدوات التسوي   لضواا (سلاا2009شاةدون، هاكرينسون، برادلو ويوةغ )
الت نية ي وم املسوقون بته ي   ان رتالل هاه، املستهلكني وت خماط له بني دارتل املتجر اليت كؤد  يف الواقع إة شراا

 لنوا ا، والنظا ة، إخل.لاثااب هرض الر وف، و للاملناس  اكي  ال و مجايل، و  بصريا ان رتالل رتل  انفاهم
 يف أ ضل إاالكه؛ لون انس ، أ سسوارات. عرفاا للبضائع اابعتباره اهلوية املرئية (يص 2006بيجلر )
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دارتلر وعواال أرتر ى اتنوعة الل اخلار ر وال ظهررئيسيني مها امل عاالني على اهلوية املرئيةبركل عام يرتمل 
وةظام اإلفااة، ووفع املنتج، ويايط املتجر وكصميمه، ووفع عارفة أزيا وارتتيار  عرض النوا ا، وكر ي  األلوان،

 . كله   ل هاه الهواال دوراا اهماا يف رتل   و كسو  االئم ،والا يبات( الدعائم، واألاث 
(ا تر   ي  كغت اإلفااة واملوسي ى اخللفية كصورات 1992وآرترون.) (. بيكر2012لو، ووةغ و يي ، )

ملتجر  الاويج املرئر هو الهملية اليت يتم ان رتالهلا  هل عرض املنتجات، املتجر وردود أ هاله على كصميم املستهلع
إهنا طري ة ، اةابا  يف ذهن الهميل ولكن خلل  ، ليس   ط  حا   لدرتول املتجرواغريا للهميلالبيع ابلتج ئة  ااابا 

، صفحة Othman ،2021)للهمالا احملتملني رتالهلا إيصال األسلوب والرهور ابلهالاة التجارية يستايع املتجر ان
543). 

على الروم ان أهنا اساإة بيع ، الهمالا وإشرا هم وحتفي هم على الرراا كتملل أهداف التسوي  املرئر يف  اب
 .لديهموالراإة  وعر الهمالا وزيدة استو ى اإلدراال امل ام األول، إال أهنا أيضاا لضمان يف

 ربة الهميل أسهل وأ ضل، لتحفي هم  البيع ابلتج ئة و هل اهلدف النهائر للتسوي  املرئر هو إفا ة قيمة ملتجر
 على شراا امل يد ان املنتجات ان املتجر.

 الهميل إول املتجر، لالع ان املهم اراعاة اا كريد أن ك وله الرسالة .ميكن ة ل رسالة إة التجارة املرئية كو ه
 اهلوية املؤسسية للمحل ان رتالل الاويج املرئر املبتكر واإلبداعر. صورة

هاه هر ، اللون وامللمس واخلط والتكوين والضوا واإلفااة :الل بكفااة الهناصر األساسية بهضاستمدام جي  
 .كرجيع املتسو  على درتول املتجر ناميكن اابستمدااه للتسوي  املرئر ال وىن عنها األدوات اليت

ان رتالل اا سب  ميكننا استنتاج كهري  للهوية املرئية للمحل التجار  على أهنا  ل اا يراهده املستهلع سواا 
ى الرراا إىت وان مل يكن دارتل أو رتارج احملل ان "ألوان وإفااة وديكورات وال تات وعرض للمنتجات..." حيف ه عل

 قد رتاط لالع ان قبل.
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 للمحل التجاري املظهر اخلارجياملطلب الثاين: 

 الهناصر كداج التجارة املرئية الهديد ان املوارد والهواال املرئية الل التصميمات اخلار ية،  نباا إة  ن  اع
إجيايب وزيدة  رتل   و اتجر يف النوا ا، والال تات، والراشات الدارتلية، وعروض الدارتلية الل ياياات األرفية

 .(322، صفحة 2013) يم،، على الرراا ب يرة املتجر وإلهم يام الهوية الرر ة و الع  اب الهمالا إة  ةصور 

 ابستمرار . اب األ وااعالاتهم التجارية  أإد التحديت الرئيسية لتجار التج ئة هو إفا ة قيمة إةإن 
وقتاا لتصفح وشراا ون و هلهم يرهرون ابلراإة، وكستغرق والتصميم اإلجيايب الناشئ عن الاويج املرئر الهمالا إة املتجر

املتجر إة األ واا اإلجيابية وكرجع الهمالا  واملوسي ى دارتل كضي  عناصر الل شاشات النوا ا -املنتجات يف املتجر 
،  إهنم ينجابون ارة أرتر ى إة املتجر لهمليات  يدة يف املتجر  ربة أيضاا عنداا حيصل الهمالا على،  يدعلى شراا امل

 .(124، صفحة 2002)اايكل، الرراا املتكررة

هبا،  ما الستهاةة  ودة وا هة املتجر ان احملددات الرئيسية للهميل، ورتاصة الهمالا اثدد، وال ينبغر ا كهد
اب االةتباه جي اثيداا هو او ود ابلدارتل،  املظهر اخلار ر  يتوقعل رتار ا قبل درتوله املتجر جيهله يراهده الهمي

 .وا تراف امل يدالدرتول دعو الهميل إة يل  االهتمام و خيو 

  يرإ  املتجر بصريا  ي  ،هميلللية أو  ممة أو خمفضة مياخلار ر صورة اتحفظة أو ك د ميكن أن ي دم الهرض
األسهار اثيدة واإلعالن الرفهر  أمهية هلى الروم ان  ،ابلهمالا له عالقة  بتة مبا إذا  اةوا يدرتلون املتجر أم ال

عند . لالع فهي  ان املتجر رتار ر إال أةه ان الصه  التغل  على الصورة السلبية ث ا و ودة املنتج اإلجيايب،
 :(547، صفحة Othman ،2021)عتبار األسئلة التاليةااليف  الوفع جي  تجرمللاملظهر اخلار ر  كصميم

  ي  حيدد الهمالا اوقع الهمل؟-
 هل األرصفة ةظيفة وآانة وميكن الوصول إليها؟-
 هل الال تات اخلار ية ةظيفة وإديلة وا رواة؟-
 دهان أو ملسات؟هل وا هة املتجر حبا ة إة كنظي  أو -
 هل املدارتل اخلار ية ةظيفة وميكن الوصول إليها؟-
 هل النوا ا ةظيفة واررقة و اابة؟-
 هل متت إزالة اواد حتضت عرض النوا ا الل الرريط الالص  والداببيس واواد التغلي ؟-
 هل يتم كغيت عرض النوا ا بركل اتكرر؟-
  يما يلر: اخلار را كتملل عناصر الهرض ذإ
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 :(25، صفحة 2019)سامله، اخلارجية تفتاالال .1

ك دمي دائما ميكن ، و استمدام الال تات بركل ات ايد  وسيلة كرويج وت اكلفة ولكنها الوةة والفتة للنظر يتم
دو  كغيتات التة، حبسيهت د املستهلكون ،  هنا والت لالهتمام ان رتالل كغيت الال تات بركل اتكرر  ديد اظهر

 إة املتجر. وسيتم  اهبم
 ارج.خلا بركل اساح على ميكن كهلي  الال تات ان سارية الهلم أو إس اطها ان املبىن أو كهلي ها

مع  ل اع ارور الوقت،   االإظتها سيتوقفون عن ألن املتسوقني وحتديلها استمدام الال تاتجي  الا ي  على 
 .ساب اا  م وشكل ولون خمتل  عن كلع املستمداةد إجيدحت جي ال تة  ديدة 

سيكون ، وهويتها ان  واة  البيع ابلتج ئة املستمداة للحفاظ على صورة الرر ة يهد االكسا   اةباا اهماا 
، دوالرسواات يف مجيع أحناا املتجر  الال تات أ لر  اعلية إذا مت إ راا حماولة لن ل األلوان افهوم التصميم املستمدم على

 .الاوجيية وإعالانت الصح  لى املوادوع
جي  أن  ثوان، 10يف أقل ان ، املتسو  األول عن املتجر ان اةابا  لال تة هر اندوب ابيهات صاات و  ا ا

عن  قدراا  بتاا ين ل تصميم الال تة ،  يبيهه تمواا الا  يللمحل  هو النراط التجار ا اعن  اب الال تة االةتباه، وي  
الال تات  قد كرت اواد، و أسهار خمفضة إةوبدون زرتر ة قد يرت التصميم الصارم واملواد احملدودة ، الدارتلالهمل يف 

 :الل ات الستهداف شرحية اهينة ان السو ال تاستمدام ال ميكن أيضاا ، األةي ة واملكلفة إة سلع ورتداات  ارترة
اا ل  س الهديد ان الهالاات على  اب اةتباه الهمالاإيه كتنا إة ذلع الرباب والنساا و بار السن واله اب واا

 .وا رواا اوالحوظ اكون  ريديجي  أن ، يصبح التصميم والرهار أ لر أمهية

اصجم والركل واملواد واصروف واالركفا   عتباراال عني فع يفالو  البد انلهميل  عند إعداد ال تة ثاب اةتباها
 . ة ال رااة ستن ل شهوراا ابلاإي وإسنة وسهل واصممة  يداا   ةال تات بسياة واو   ،واملوفع واهليكل

-https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/15051/1/Unit):السرادق .2
1.pdf, 2022, p. 11)Pavilion 20:45على 22/04 يوم اطال 

 الرر ات جي  أن ك ز الراشة االمسية الفهالة عن، املتجرهاا النو  اخلاص ان الال تات لهرض اسم  يستمدم
اث ا  يو ر، ميكن استمدااه لإلعالن عن كغيت يف املواسم أو إد  رتاص أو عرض كروجيرو  األرتر ى ثاب االةتباه

 .رتاصة سراد   رصة لهرض الهروض املومسية أو ال تات كروجييةالالهلو  ان 
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 :(Sabrina, 2015, p. 14)املظالت .3

 الا س كو ر للهميل اصماية ان ،  هرإفا ة اللون واثاذبية إة املظهر اخلار ر للمتجر ابستمدام املظالت ميكن
التهرض  هبتان البضائع ان النا اة أ لر اتهة ألهنا ك لل اصرارة وك لل ان الوهج واالةهكاس ومتنع و هل اراهدة شاشة

 االةتباه عن صورة املتجر ان رتالل كرتيت دورا سلبيا بهض اصاالتاملظلة يف  كؤد  واع ذلع  قد ،الرمسألشهة 
يف املباين واليت  املضااةت ظالاملظالت  هرابئية و مبك وم الهديد ان الرر ات بتحديه وا هات اتا رها اا لاإلمجالية 

 .صة يف الليلاثديدة و الع ال دمية وعادة اا ككون اررقة و اابة، رتا

، https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/15051/1/Unit-1.pdf)داللامل .4
 21:05 على 22/04 يوم اطال :(11، صفحة 2022

 ا األرتت عن اث فاصلال هدوالا  ي يف املائة ان الهمالا ألول ارة يتا رون ادرتل املتجر، 57رب اي  اا
ز ا ر عاد ،  ابب ييل أةع مترر إة اساإة واسهة ان اثدار ال خيا  ساحها املساح سو ى، ارتلر للمتجرالد

املصممة الهميل يف  املظلة أو الرر ة ال حتمر و ره املرر حتت الرر ة أو املظلةعلى عكس الرهور الوقائر الا  ي
 املبىن. اع بنية س ناات إفا ة ادرتل بىن عنداألإوال اثوية السيئة  حس ، بل ميكن أةتضي  إة مجاليات امل

أن املدرتل اثااب  درتول املتسوقني إة املتجر إة أ ل وت اسمى، يف إني يتسب  املدرتل امل دإم يف أت يل
اليت كسمح  املدارتلأصبحت أيضاا أ لر شيوعاا للت دم والدرتول. و الع  يدعو الهميلوالواسع الرإ  املصمم  يداا 
 .لدرتول إة املتجردون أن يكوةوا على علم بدرتوهلمللمتسوقني اب

 :(548، صفحة Othman ،2021)منظر احمللتنسيق  .5

لع ميكن ا، و واألشكال املناسبة ابستمدام اللون وامللمس لظر الهميكصميم املناظر الابيهية ة ابجيب ن جي
 البساطة هر، ة وحموالت الااقة واهدات الت يدووب  يها الل أوعية ال ماااملر  ج  املراهد وتاستمدااه أيضا ص

ي  صنادي  ال هور والنبااتت ضك ما   ،اناظر طبيهية بسياة يسهل صياةتها تصميم،   وهر املناظر الابيهية اثيدة
 اب استهلكني أ لر.مجاال و روة ا جيإة املظهر الهام  املستمداة أاام املتجر

ال هور والنبااتت اص ي ية على رتاصة نبااتت امل هرة( على حتسني املظهر الهام للمتجر، الت )رتاصة كهمل النباات
بهني االعتبار الفصل  ا،  ما جي  األرتأزهار اصرير عالية اثودة يف بهض اصاالت استمدام كلع االصاناعية؛ ميكن

 .اصاناعية إىت وإن  اةتاملتا ر  ان هوررتالل  صل الرتاا، جي  إزالة ال  ا  كنمو  يه األزهار  ملال ال
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الابيهية وقد يرجع  املناظران االسارتاا   ااا اليت كبهه على و  واملرحيةواملتينة   يداا  امل اعد املصممة  ما متلل
 .الهمالا على الب اا لفاة أطول

، https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/15051/1/Unit-1.pdf) ذالنواف .6
 21:05 على 22/04 يوم اطال :(12، صفحة 2022

أمهية يف عناصر التسوي  املرئر ألهنا ة اة  األ لر هر  اهلوية املرئية للمحل التجار   ااا اهماا ان  االنوا  كهد
املرئية خلل    ا، كترابع الهناصرالنواو  وا هاتاملتجر يراهدها على العروض    وةالتفاعل األوة بني املتجر والهمالا، 

هروض النوا ا ،  رابط املهلواات للهميل احملتمل،  هر كهد ارة لدرتول املتجر وشراا البضائعإوراا املو  أتثت على الهمالا
ابيهات ةتيجة  ميكن أن يصل إة واإد ان  ل أربع، أ لر أمهية ة لاإلعالانت، إن مل ة بنفس أمهي ميكن أن ككون

 ة  يد.لهرض ان ا

 بتة  اب االةتباه وكلت   مسحت إبةتاج ألواح ز ا يةككنولو يا  ديدة  تظهر يف أربهينيات ال رن التاسع عرر 
على عارفات، ويف  أزيا عرض ديد أو  لت دمي انتجكستمدم  ،االهتمام وكدعو األشماص إة املتجر لرراا البضائع

 صد األقصى.زيدة املبيهات إة االنهاية هد ها الرئيسر هو 

 .املارة اةاباعاا سريهاا عن املتجر هاركأهم   ا يف كصميم املتجر ألهنا  ل هاه األمهية ابعتبارها  االنوا ككتس  
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 للمحل التجاري املظهر الداللي: لثاملطلب الثا

 زيدة دم اربع ستساعد يفأهم   ا يف املتجر، وابلتايل  إن اثهود املباولة الستمدام  ل ق الدارتلية هد املساإةك
 :املبيهات إة أقصى إد إإد ى الار  املؤ دة لل يام بالع هر ان رتالل

عند ، البضائع بركل  هال للهميل كهرض اليت :(549، صفحة Othman ،2021)شاشات العرض الداللية .1
امل داني على الساح اخلار ر يف مجيع أحناا  والصورة املظهرالتمايط لراشات الهرض الدارتلية، كا ر أةه جي  محل 

، وإظهار اا هو الهرض الدارتلر هو كاوير الروبة يف البضائع الغرض ان، اث ا الدارتلر ان املتجر لتو ت التناس  للهميل
 .االةد اعر واملماط ، وكرجيع  ل ان الرراااتاح

 في  الهميل على إةفا  األاوال، وعرض صورة املتجر وك ليلجي  أن ككون ثالثة أهداف رئيسية للمم ن هر: حت
 أو إىت إهداراا عنداا ال يتم بال  هود دارتل النف ات إة اصد األدىن ككون دوالرات الاويج واإلعالن أقل  اعلية

ورية فر   يدة التصميم والهروض الاوجيية دارتل املتجر كهد شاشات الهرض، املتجر لتسوي  املنتجات بركل  هال
 .على الهناصر املهلن عنها ملوفو  اتس  وملساعدة الهميل يف الهلور

:                               :                                        الداللي التصميم .2
(https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/15051/1/Unit-1.pdf ،2022 ،

 22:05على  22/04اطال  (12صفحة 

 كصميم املتجر الدارتلر   ااا اهماا ان الاويج ألن كصميم اتجر بيع ابلتج ئة إديه ميكن أن يؤثر على ربح يهد
 والتكوين إةه  ن الرسم، التصميم الدارتلر ملتجر هو  ن التمايط ألةه عملية إبداعية، الهالاات التجارية وصورهتا

رتل  بيئة كسو   الغرض الرئيسر هو، املواد واملفروشات واإل سسوارات إلثراا التصميم الدارتلر للمتجروارتتيار األلوان و 
  اابة وكه ي  عرض البضائع.

اؤسسية ممي ة ألن الل هاه الصورة ستمل  متيي اا للهالاة  هويةهمة الرئيسية للمصمم إةراا جي  أن ككون امل
بيئة البيع ابلتج ئة التنا سية اليوم، يكا ح  ار التج ئة لألزيا ان  ،املستهلكني التجارية سيتم إدرا ه على الفور ان قبل

أ ضل طري ة لتح ي  هاا الغرض هو النظر يف التصميم ، التجارية إة اثماهت األوسع عالااهتم أ ل زيدة ابيهاهتم وة ل
 رد ،  لية يف التهرف على اار ة األزياا الدارتميكن أن يساعد املظهر اخلار ر للمباين وكصميماهت، والدارتلر املهمار 

 املباين الهمالا على هاه املباين اثديدة، ةر ى أإياانا صوراا لاابور طويل يف الرار  يف الليلة اليت كسب  ا تتاح هاه  هلم
أوملن ير ى  اال الهديد ان املوالني للهالاة التجارية الاين ينااون طوال الليل يف الرار  وهد هم هو أن يكوةواهن

أاوال أ لر مما  كهد صورة املتجر وبيئة التسو  عااال حمدداا اهماا ل ضاا الوقت يف املتجر وإةفا ، التصميمات اثديدة
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ور  على املرئر هلا أتثت   والاويج بيع ابلتج ئة الل اللون واإلفااةان انإية أرتر ى،  إن عناصر اتجر ال .هو خماط له
 .عملية اياذ قرار الرراا

 :(12-11، الصفحات MerchandisingVisuel)العرض تصميم .3

 الا يباتو  اإلفااة، اثدران واألرفية الل رتربة املسرح، تا ر املرئر، يربه املتجر املسرحللم ابلنسبة
الهمالا إة املتجر  ثاب ان الار  الفهالة، ات يف الهرضضائع كله  دور الرمصيواالكصاالت املرئية  هل املسرح والب

إة مثاين ثوان؛ هاا هو  يف وضون ثال  سينجاب الهميل إة الهرض، و ود شاشات عرض  يدة، رتار ية ودارتلية
 . جالوقت الا  ي ضيه الهميل لتحديد االهتمام ابملنت

 جي  يايط  ل عرض، هو السب  يف أةه ان األمهية مبكان أن يكون لديع شاشة اصممة بركل صحيح هاا
باري ة  االةتباه جياب هاا يهين أن التصميم، يكون له اوفو  التصميم اثيد جيهل الهرض الت دمير املرئر جيتمع اهاا  وأن

اثيدة أ   عن األسئلة  الهرض قبل كصميم شاشات، ع ك دمي البضائع للهميلكه ز صورة هوية الرر ة يف املتجر، و ال
 التالية:

اظهراا اهيناا ملتجر ويتوقع أن يتم كنفيا  سيحدد الهميل، تجر؟ إدد صورة لت دميها للجمهوراا هر صورة هوية امل-1
إد،  لن ال يلط الصور يف اتجر وا، رتصم أو اغر  يكون عصريا وأةي اا وبسهر هاا املظهر يف مجيع أحناا الهمل، وأن

 .يؤد  ذلع إال إة إرابال الهمالا

 هملي قد يكون الهرض الا ، يتم  اهبم؟ استمدم شاشة كهكس املستهلع املستهدف ناا هو ةو  الهمالا الاي-2
 .ركل  يد يف وتمع اا وت  هال يف وتمع آرترب

جي  ،  ااب  م بتسوي  عرض، وال كالهرض؟ قم بهرض البضائع وإبرازهااا هو افهوم البضاعة اليت ستهرض يف -3
اليوم وإ سسوارات  واركداا إذا مت اثمع بني املالبس الرمسية،   أن يتم استمدااها أو اركداؤهاعرض الهناصر  ما جي

 .،  سيصاب املستهلع ابالركباال ويسر املبيهاتاملابخ

النوا ا، : راتج ع للهرض يف  لأين سيتم إعداد الهرض و ي  سيحدد املوقع التصميم؟ هناال الهديد ان أةوا  املواق-4
 .للهرض هملي جي  أن كساعد ابادئ الهرض يف  هل املوقع، ن، والصنادي ، واثندول أو اث رواثدرا

سبيل  على، هاا السب  الهرض والتصميم املرئرملاذا يتم عرض هاه البضائع على عكس البضائع األرتر ى؟ سيحدد -5
اعتبارال أةه جي   فع يف، الهادية تم عرفها بركل خمتل  عن سلع األسهارامللال، إذا  اةت السلهة اهروفة للبيع،  سي

خمفضة أو كروجيية أاام  فع سلهاا ، رفه الع،  ال كه  إذا مل يكن، ن الهرضال خم ون اإتياطر  اف لضماأن يكون هنا
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، ا اخللفر ان املتجرالبضائع إة اث   أو الاويج لهدة أسابيع،   م بن ل إذا استمر البيع، املتجر لفاات زانية قصتة   ط
وابتكرة ان رتالل شاشة عرض يف اث ا   ديدة والتة الهميل على سلع عرف، صف ة الهمالا املهتمني ابلبحه عن

 .األااار ان املتجر

ه األلوان ان اوانازلنا، ا  لنا، و ل أدواكنا استمدين ه حتيط بنا األلوان يف  ل  واة  إياكنا يف لباسنا:األلوان .4
اصدر  ل األلوان،  ال ميكننا أن  ةتميل الكون بلون واإد أو لوةني   ن يكون  ل شرا ابألبيض الابيهة اليت هر 
ه األلوان، ويبتكر اا ال وىن لنا عن األلوان،  اةاالقا ان الكون والو ود استاا  اإلةسان أن يستنبط هذواألسود  نحن إ

ن، إن األلوان كؤان اإلإساس ابلراإة واالةتهاش، إيه ألواان أرتر ى لوالها ملا استاا  أن يهيش يف ظالل الفضاا الدا 
ا مت كوظيفها ذأتثتا  هاال إ )رواد املتا ر(كضفر ملسة الدفا أإياان وابلنراط أإياان أرتر ى،  هر كؤثر على ةفسية املتل ر 

سترد اةتباهه  األلوان الوةة واألرتر ى وت الوةة  إن إإدامهاا وفع أاام شمي صوركني ذ، وممتهة  إبكيفية اتناس ة
 .(28، صفحة 2013)ةهيمة، وير   عليها دون وعر

ا اا جيهل أصحاب احملالت التجارية أ لر كر ي ا على األلوان يف كصميم اتا رهم سواا  ان لون اثدران أو اه
بهني االعتبار ال ابئن  ال ابئن، اع األرتب اااحملل ووتها ابعتبارها أهم عنصر ميكن ان   إ سسواراتاألرفية أو 

ا  ان اثمهور املستهدف ذا األساس  يمكن ارتتيار األلوان ال اهية  ال هر  واألمحر إااملستهد ني وارتتيار األلوان على ه
 ا  ان اثمهور املستهدف ر اال. ذان النساا، وارتتيار األلوان الدا نة  األزر  واألسود إ

 :(35، صفحة 2003)س زسين، اإلضاءة .5

ثت وا اللرية ابلدالالت،  للضوا أتضه األرتتة ع  لغة الاكهت  اإلفااة لغة الصورة وكهمل  موصل للمهلواات وه
لكر ةدرال بصري الهامل احمليط بنا، ولوالها ملا استااعت إاسة اإلدراال  شرط أساسر أساسر على  سيم املكان،  هو

لع ملا  اةت هناال اأن كت ثر مبا حييط هبا،  ال ميكن أن ةتصور أن الهامل حميط أزيل اظلم وإن  ان   "الهني"لبصر  ا
 إياة عادية وملا ظهرت األلوان ومجاهلا واا ك رتر ت األشكال وملا برزت اي اهتا ومساهتا.

 املنا ة تسو  كل ائياا إة الهنصر أويتم كو يه عني امل، ت االةتباه إة البضائع يف الهرضفرورية للف اإلفااة
يف الراشة، أو  اهني األ لر ساوعاا .ميكن استمدام اهاثة اإلفااة للفت االةتباه إة   ا ان انا ة الهرض، أو عنصر

املتجر، و اهبم إة  املتسوقني ع  ميكن أيضاا استمدام اإلفااة لتو يه، لتنسي  أ  اا ان اساإة الهرض اإلمجالية
اسار اضاا، جي  أةتكون أفواا الهرض أقو ى  إلكبا  بسب  هاا امليل، املمتلفة على طول الاري شاشات الهرض 

ة يف اتا ر البيع اإلفااة املناسب جي  اراعاة ارتتيار، ن املتجرأرتر ى ا مبركني إة مخس ارات ان اإلفااة يف أ  اا
صف ات اإلفااة اليت يل  ، التسو  بيئةاملنتجات اليت ك دم الهديد ان اخليارات ل هناال الهديد ان، ابلتج ئة  يداا 

 جي  حتليل اةهكاسات، لبيئات التسو  يهد االستمدام الصحيح للضوا اهماا للغاية، ممتهة بصريا  أ واا و هل البيئات
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اصالة امل ا ية وابلتايل  اإلفااة هلا أتثت على: ( ي اح2008 واركت و ليمبويل )،  لضوا واتالبات الااقة بركل  يدا
ة أو ميكن أن يلت اراعر إجيابي، ملساإاتا  يفية إدراال  وال البرر يف بيئات البيع ابلتج ئة .اإلفااة هلا أتثت علىعلى سل

ابلتج ئة األشماص على الب اا لفاة أطول يف بيئة البيع  البيع كرجع اإلفااة يف بيئات، سلبية يف إدراال كلع املساإة
هناال الهديد ، ت يف اظهر الفضااان التصميم .يساهم بركل  ب  يتج أاإلفااة   ا ال، ابلتج ئة وزيدة أرقام املبيهات

يف  ارة التج ئة ، جي  أن يكون رتل  أ واا رتاصة ابستمدام  كؤثر على كصور أ  اساإة ان أةوا  اإلفااة اليت
البدا  كان(ينصح أبن يكون ا2006بيجلر )، للتجار واملصممني املرئيني اخلاصة إإد ى املهام الرئيسية ك نيات اإلفااة

،  مية اإلفااةو  ( يرت إة  ودة2012ريس )، والت دير هو اإلفااة اثيدة األررتي واأل لر  اعلية يف  اب االةتباه
ستمنع استويت ، وبيئة اظلمة مشهة ال دم وت الكا ية قد كؤد  إة فه  الرؤية استويت ويلفت االةتباه إة أن

واع ذلع ،  إن الكلت ان الضوا ميكن أن جيهل ، شرائها نتجات ورمباتهلكني ان ا ارةة املاملس اإلفااة املنمفضة أيضاا 
تم شرح أهداف اإلفااة على ك، ةحمدودة على الااقة وت الضروري اراتإني وسوف يهدر أاوال كرغيل املتسوقني وت

 :التايل النحو

 ثاب اةتباه الهمالا-
 رتل   و اناس  للبضائع-
 لبضائعاملسامهة يف ككوين صورة بصرية إجيابية ل-
 لسماح بفحي دقي  للبضائعا-

 

 احملالت التجارية: ثالثال بحثامل
أهم انفا ان انا ا التوزيع هر  ار التج ئة بكا ة يهت  التوزيع أإد الهناصر األساسية يف التسوي ، ولهل 

انر ة ان انرآت  ارة  كفرعاهتا، يف ة اة الل اا النهائية ومه ة الوصل بني املرا  والبائع )املنتج واملستهلع(، وأهم
التج ئة على ار الهصور هر احملالت التجارية اليت كفنن ر ال التسوي  يف الوقت اصافر يف كصميمها، لتصبح أاا ن 

اهتم، هاا اا أشهل انر املنا سة بني املستلمرين لتصميم أ ضل احملالت اليت يأ لر ان  وهنا أاا ن القتناا إا للراإة 
ر ممكن ان الراإة، سنحاول ان رتالل هاا املبحه اصديه عن احملالت التجارية ان كهري  وأةوا  كو ر ال بون أ   قد

 وأمهية ووظائ ، وهاا ان رتالل ثال  ااال .  
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 احملالت التجارية فهوماملطلب األول: م

الا  ي صده هاا  ه كهد املكانيحباحملالت التجارية هر ة اة الل اا النهائية بني املنتج واملستهلع النهائر، 
حتولت حمالت   د  ،اترخياا اوِوالا يف الِ دم، يهود إة الهصور ال دميةالتجارية الت احملتلع األرتت القتناا إا ياكه، ومت

 .يف اص بة املهاصرة« املوالت»إة األسوا  التجارية املت داة أو « أ رااٍل بدائية»ع  ال رون ان  وهنا ورد 

 يبيهون الفائض ال ليل ان ةراطهم ن الف راا يف أول  األإيانإون احملليو الفال ان روااين  ال-يف الهامل اإلوري ر
 ان للمنتجني املهمني  كبار   ،ال راعر الفرد  ليراوا اهدات زراعية بسياة وبضهة  ماليات ملنازهلم املتوافهة

دون اصا ة إة ذهاب أإدهم إة األسوا   اإلقااعيني اا يكفر ليجابوا التجار ليتها توا اباشرةا إة بواابت ا ارعهم
ا عملية التوزيع اخلاصة هبم، واليت قد كرمل االستتاد والتصدير. طبيهة أسوا   ،احمللية أدار أصحاب األرافر األثريا  دًّ

ئع ان  ضل الرواان شراا البضا.الصادرات يف الهصور ال دمية اوثّ ة بركل  يد يف املصادر ال دمية والدراسات األثرية
، وقد إف ت هاه التفضيالت على أساس "احملار ان لندينيوم وال ر ة ان  بٍل اهنّي يف البالد الهربية"أاا ن حمددة: 

 .(58، صفحة 1429)التوزيع، املكان التجارة ع  أورواّب والرر  األوسط

وأورواّب بتهم ، أّاا  يما يتهل  ابلتاورات يف األاا ن األرتر ى  ليس  ُدرس صهود البيع ابلتج ئة واألسوا  يف إجنلاا
للمحالت اهرو اا إال ال ليل عنها. اع ذلع، كرت أحبا   ديدة إة أن الصني شهدت اترخياا زارتراا أبةظمة قدمية 

األاا ن و ودة املنتجات،  .م. للداللة على الهائلة وأمساا  200. اسُتمدم التغلي  ووفع الهالاات انا الهام التجارية
وقد اسُتمدات الهالاات املفروفة ان اصكواة على املنتجات بني ال رةني السابع والهاشر للميالد. ي ول إيكهارت 

إيه  ان االستهالال  ،)1127-960وبينغتسون أّن اجملتمع الصيين طور ث ا ة استهال ية يف إ بة عائلة سوةغ )
ا للهااة وال  ي تصر على النمبة  حس . أد ى اةترار ث ا ة االستهالال إة االستلمار التجار  يف افاهيم املركفع أاراا اتاإا

ومحاية امللكية وافاهيم اتاورة  لمحالت التجاريةالل صورة الرر ة املهتىن هبا والهالاات التجارية الرا ية وصنع الال تات ل
 .عن اهلوية التجارية

 ة على أهنا الفاة اليت متتد ان اللورة الصناعية إة ال رن الواإد والهررينكُهّرف اص بة املهاصرة للبيع ابلتج ئ
ظهرت املتا ر التنويهية يف املدن الك  ى )هر اتا ر  بتة للبيع ابلتج ئة ا سمة إة عدة ُشَه  است لة يف  ل  إيه

 التسّوقية بركل  اال، يل الهاداتانها ةو  ان السلع( يف انتص  إة أوارتر ال رن التاسع عرر، وأعادت كرك
يف أات ا.  اةت كهرف هاه املتا ر « املتا ر التنويهية»وقد ظهر اصالح  .وأعادت كهري  افاهيم اخلداة والر اهية

أو اتا ر املستودعات. ظهرت أوة املتا ر التنويهية « إاّبوري»فمن إجنلاا يف ال رن التاسع عرر ابسم املرا   التجارية 
ر أو سفورد ورجيينت، إيه شّكلت   ااا ان انا ة كسّو  ممي ة حبداثتها. إني إاول ابئع اللياب يف لندن يف شارعَ 

اللندين ويليام ويتلر حتويل حمّله اخلاص ابأللبسة اثاه ة يف انا ة بي ووكر إة اتجر كنويهر إبفا ة أقسام لبيع اللحوم 
افات شديدة ان أصحاب احملالت األرتر ى، اّلاين قوبل مبماةهة واعا  1875واخلضار وقسم للررقيات إوايل عام 
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الواليت  لكن سرعان اا بدأت املتا ر التنويهية كُفَتتح يف أر اا.ااتهضوا كافله على اناط هم وسرقته ل ابئنهم
، وِ ندال  يف ااةرا 1834انا انتص  ال رن التاسع عرر وانها اتجر هارود يف لندن عام  وأورواب وبريااةيا املتحدة

، وسا   يف 1861، وبلواينغديل  يف 1858، وايسي  يف ةيويورال يف 1909، وسيلفريد   يف لندن 1936عام 
 . 1905، وواالري  ال اييت يف  رةسا 1852، ولو بون اارشيه يف  رةسا 1902ر بّيين يف ، و يه س1867

ارا    ارية ؛ بل  اةت أاا ن ميكن للمتبضهني  يها ك ضية وقت اسلٍّ والّا يه عن  احملالت أ لر ان أصبحت
ملوسي ية. اإتوت اهظم املتا ر أةفسهم. وّ رت بهض كلع املتا ر أاا ن لل رااة واهارض  نية وأقيمت  يها اصفالت ا

على ورف لررب الرا  وأاا ن لتناول الاهام وو رت أاا ن عناية رتاصة ميكن  يها للسيدات االعتناا 
 . (38، صفحة 2010)محالو ، أبظا رهنّ 

ن بيع املنتجات للمستهلكني النهائيني أو كهرف احملالت التجارية أبهنا املنر ة اليت ك وم بكا ة األةراة اليت كتضم
أيضا أةراة الت  ت والبيع الت  ت ، وكهت  احملالت التجارية اصل ة )الوإدات املستهلكة(، وقد كتضمن هاه األةراة 

 اباشرة ابملستهلع، وكتملل يف حمالت الب الة، حمالت بيع األقمرة واملالبس،األرتتة يف إل ات التوزيع واليت كلت ر 
والسوبر اار ت واهلي اار ت، واتا ر بيع األواية بكا ة أةواعها، وقاع ويار السيارات...، ومتلل احملالت التجارية   ا 

ان الناكج ال وار اإلمجايل ان رتالل احملالت %97ال يستهان به ان الهمالة االقتصادية يف اجملتمع، ويبا  حنو 
 .(70، صفحة 1429لتوزيع، )االتجارية

 : املطلب الثاين: أنواع احملالت التجارية

وابلروم ان أن  احملالت التجارية عديدة ومجيهها كتنا س يف سبيل اصصول على أ   إصة ان سو  التج ئة
اصجم أشكاال اتفاوكة ان إيه  مجيهها كراال يف رتاصية واإدة وهر البيع للمستهلكني النهائيني إال أهنذا أترتذا

ألةوا  املمتلفة انها يف استمدااها لتصني  ا والسياسات التسوي ية، لالع هناال الهديد ان أسس الت ذسيم ميكذن
 وان بني الهديد ان ا اإات كصني  حمالت التج ئة ذلع املوفح أدانه يف اثدول:، وموعات

 

 

 

 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7


 ............اهلوية البصرية للمحالت التجارية...................ول.........الفصل األ

 

26 
 

 (:تصنيف األنواع املختلفة حملالت التجزئة1جدول رقم )
 املعيار  التجزئة أنواع حمالت

 اصجم -1 حمالت التج ئة  بتة اصجم/حمالت التج ئة صغتة اصجم.
 حمالت التج ئة املست لة/حمالت السلسلة/إ  االاتياز/اثمهيات التهاوةية

 اصكواة. استهال ية/احملالت اململو ذة للمنتج/اؤسسات التج ئة متلكهاالو 
 ةو  امللكية -2

 علكتالو ات/الاواف ابملنازل/ البيالت البيع ابحمالت التج ئة الهادية/حم
 ابهلاك /شبكات الكمبيوكر.

 أسلوب البيع )االكصال  -3
 ابل ابئن(

 أسلوب اخلداة-4 املتكاالة. دااتالت اخلداة الااكية/حمالت اخلحمالت اخلداة احملدودة/حمذ
 ةو  البضاعة  -5 انتجات واائية/االبس/أدوية/رتداات/....اخل

 وموعات السلع -6 الهمواية/احملالت املتمصصة.احملالت 
التهاوةية  ة/حمالت ذات األقسام/اثمهياتلة/السلسلة االرتتياريحمالت السلس
 االستهال ية.

 التنظيم و اإلدارة  -7

 (169، صفحة 2000)الضمور، املصدر:
 

االبس، ب الة، أدوية،  اوفو  النراط )سيارات، أثذا ، اذواد بنذاا  إذا ر هنا إة الت سيم على أساس البضاعة
امل ارانت التارخيية ال اهات كاور  ارة التج ئة  حماات البن ين...اخل(  هو يهت  ك سيم هام إيه يستمدم  ذر إ ذرااات

،  2007)إدريس، الرئيسية هيوبخمتلفة إال أن هاا النو  ان الت سيم له بهض ال ومنو إر ة ابيهاهتذا عبذر  تذرات زانيذة
 :(151،152صفحة 

 
بدقة وكصنيفها يف  ةظرا ألن حمالت التج ئة والبا اا كبيع الهديد ان املنتجات  إةه ليس ان املمكذن ك ذسيمها -

الااكية الكبت "السو  الواسع" وت  اةوموعات اتغايرة، ويالإظ الال حمل التج ئة الفرد  "الب ال" أو حمل اخلد
الرا  املمتلفة اليت متتد اا بني اللنب واثنب واخلب  وال يت و  اتمصصة  كل انهما يبيع عررات األصناف اذن املنتجذات

 .املابخ واأل ه ة الكهرابئية الصغتة،  كي  يصن  الذل هذاا احملذل أو الذسو  الواسذع إلذى األدوات املن ليذة ولذوازم

إية و ابلنسبة ان يف املبيهات ابلنسبة لألصناف اذنإن هاا التصني  وت الدقي  خيفر اهه التغتات اص ي ية  -
على أساس هاا و  ،وةظرا هلاه الهيوب سوف ةهتمد على الت سيم إس  اصجم، ان انإية أرتر ىحالت عند امل ارةة للم

  بتة املتكاالة.   ذالت   ئذةالتصني  ة سم احملالت إة حمالت   ئة صغتة اذست لة وحم
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 :حمالت التجزئة الصغرية املستقلة -1
والبا اا يكون الهاال  هر حمالت صغتة ان إيه اصجم واست لة بابيهة أعماهلا، وكست بواساة املالذع الذا 

، صفحة 2000)الضمور، وشراا وي ين الوإيد مبحله. والا  ي وم جبميع وظائ  التوزيع اخلاصة مبحله اذن بيذع
170). 

 :لصائص حمالت التجزئة الصغرية املستقلة -
، صفحة 2000)الضمور، ان أهم اخلصائي اليت كتمي  هبا حمالت التج ئة الصغتة املست لة اا يلر

170،171): 
 .: صاإ  احملل لديه است اللية اتاة يف اياذ قراراكه اخلاصة مبحلهاالست اللية و عدم التبهية -أ

بسرعة ألن ال رارات مت  ما أن صاإ  احملل هو املسؤول عن ال رارات  ذإن الهمليذات كذتمب :املروةة يف الهمليات -ب
 .إصدارها دون اةتظار التهليمات واملوا  ة ان اإلدارة الهليا

أهم الهواال األساسية يف  ناال عالقة اباشرة بني صاإ  احملل و زابئنه واليت كهذد اذنه :الرمصر ابل ابئن االكصال -ج
 الصغتة بسب  و ود عالقة صداقة واودة.  استمرار جناإه. إيه جند الكلت ان ال ابئن يتهاالون اذع احملذالت

 النائية.  الذصغتةوالبا اا يكون قري  ان املسا ن الرهبية يف األريف وال ر ى واملدن  :اوقع احملل -د

 هناال ةوعني ان هاه احملالت: :ةطبيهة السلع و التركيل -ه

السلع املمتلفة ووالبا اا ككون  وهر اليت ك وم بهرض أصذناف وكذركيالت اذن الهمواية: حمالت التج ئة الصغتة -
 حمالت ب الة واواد واائية. 

الصيدليات، حمالت اواد البناا،  :الل د ان املنتجاتواليت كهرض وكبيع رتط واإ :حمالت التج ئة الصغتة املتمصصة -
 أو حمالت األلبان. 

 اصجم. متتاز األسهار يف هاه احملالت ابالركفا  وذلع لهدم إصوهلا علذى و ذورات :أسهار السلع -و

، صفحة 2000)الضمور، وا ه حمالت التج ئة الصغتة ارا ل ان بينهاك :مشاكل حمالت التجزئة الصغرية -
171،172)                                                    : 

 والكفااة اإلدارية، مجيع الوظائ  ي وم هبا صاإ  احملل،  الكلت انهم كن ذصهم اخلبذرة والتجربذة وال ذدرة -
 .اا ن وت اناسبة للهملارتتيارهم السيئ ملوقع احملل، أول  هاه احملالت كو د أب -
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احملل ان الدارتل  أسلوب الهرض والتهيئة السيئة للمحل،   ول  أصحاب هاه احملالت ال يهتمون بتنسي  وهتيئة -

يهت  عاال اهم لادده على  اااب لل بون الا   وكصميمه ان اخلارج،  هر ال  يد عرض السلع عرفذا كذسوي يا وكروجيذا
 .احملل

 ائتماةية ل ابئنه ةظرا للهالقة تشيد يف انح االئتمان حبيه صاإ  احملل ال يادد  ذر اذنح كذسهيالالتوسيع وت الر  -
ولكن إباكان هاه  ،حتصيل هاه التسهيالت االئتماةية لرمصية اليت كرباه هبم، مما يؤد  إة ارا ل يف ال ذدرة علذىا

البيع والرراا وكصميم احملل وهتيئته، ألةنا  ذالاحملالت التغل  على هاه املرا ل ابستمدام أشماص ذو  رت ة يف و
وأصبحت اتا ر صغتة للبيع ابخلداة الااكية، وإاولت التغل  على  كاورها يف ا اه زيدة اساإات بيههذاةراهد اؤرترا 

  اصا ة  بتة للمحا ظة على هاا النو  ان ،وككوين وموعات كاوعية بني هاه احملالت اذرا لها املاليذة ابلتهذاون
 ان املستهلكني و الهالقة اليت كرباها هبم.   احملالت ملا كتمي  به ان رتصائي، رتاصة قرهبا

 :حمالت التجزئة كبرية احلجم -2
 إيه اصجم وأسلوب الهمل وهر حمالت كتمي  ابصجم الكبت والتكاال يف اخلداات ويتل  عن احملالت الصغتة اذن

                                       واإلدارة.                               
 :لصائص حمالت التجزئة الكبرية احلجم -

 كتمي  بضمااة إجم أعماهلا وإاكاةياهتا املادية مما يساعدها على الرراا بكميذات  بيذرة :فمااة إجم الهمل -أ
وكستمدم برااج كروجيية ، اابئنهذك دم كسهيالت ائتماةيذة ل  واالكصال اباشرة ابملنتج واصصول على و ورات اصجم،  ما 

السلع يف احملل،  ل هاا يساعدها على اوا هة  بصورة اناسبة، وحتتفظ مبجموعات  بتة وكذركيالت اتنوعذة اذن
 الت لبات االقتصادية.

 الهمل وذلع إبسناد اهام الوظائ  كتمي  ابلتمصي إيه كتبع أسلوب ك سيم :التمصي يف الهمل واخل ة -ب
 أشماص اتمصصني ذو  رت ة.  ىالتذسوي ية إلذ

ابلروم ان امل اي اليت كتمي  هبا هاه احملالت  هر ال يلو ان املرا ل   :املشاكل اليت تواجه حمالت التجزئة الكبرية -
 ككالي  كصال املباشر اع زابئنذه  ذالع اركفذا اياذ ال رارات، وفه  اال لبطالع يف الهمليات وذ  اخنفاض املروةة

 وككالي  التم ين وككالي  بتة، إيه كتملل هاه التكالي  يف اصاري  ر ال البيع، املباين والذصياةةالترغيلية واللا
قيااها بهملية االإتكار، والضغوط اليت متارسها على  ابإلفا ة إة كدرتل اصكواة يف شؤوهنا وذلذع رتو ذا اذن ،الاويج

 املنتجني واملستهلكني.
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 :أنواع حمالت التجزئة الكبرية احلجم -

 هر حمالت  مع حتت س   واإد ويف اساإة بيع  بتة، عدد  بت ان املنتجات واخلذداات، :احملالت الكبرية -1
ارتااعها  وقذد ،إيه يتضح أن  ل رف هو عبارة عن حمل خمتي ،ككون اوفوعة يف ر وف اتجاةسة

، صفحة HelferJ-P ،1981).2م5700 ككون اساإتها يف املتوسذط،1952يف  رةسايف  Boucicautوبوسيك
25). 

 :لصائص احملالت الكبرية -

 :هر بصفات رتاصة متتاز
 لملالبس اثاه ة للر اا ك دم هاه احملالت كركيلة واسهة اذن الذسلع وبذصفة رتاصذة :طبيهة السلهة املتهاال  يها -

 والسيدات واألطفال، بصفة عااة كهرض السلع وت الغاائية.

يف وموعة اراهبة   ما أشران ساب ا هر ا سمة على شكل ر وف  ل رف خمتي  التنظيم اإلدار  وأسلوب الهمل: -
إليه  ل املهام واملسؤوليات وهر ال كستمدم  ان السلع، و ل رف لديه رئيس اتمصي يف شؤون البيع والرراا كذستند

 ك دمي النصح وكو يه املستهلكني . ر ال البيع يف أسلوب اخلداة الااكية يف عملها  مذا كهتمذد علذى

او ودة يف ال ر ى واألريف،  كو د ابملدن حبيه يتار املرا   التجارية والتسوي ية الرئيسية، وةذادرا اذا ككذون: اواقهها -
  هر والبا اا ككون او ودة ابألاا ن املكتظة ابلسكان.

وكتملل    هر هباا  اب عدد  بت ان املستهلكني،ك دم وموعة ان اخلداات واان اخلداات اليت ك داها لل ابئن: -
 (177، صفحة 2000)الضمور، :هاه اخلداات يف

 .كلبية طلباهتم هاكفياة ل وارسال البضائع إة انازل ال ابئن و  -
 .السماح برد املبيهاتك دمي اهلداي يف األعياد و  -
 .لكني للتجربة واالرتتبارإرسال البضاعة للمسته -
 .التسلية وال رااة ومسا  املوسي ىكو ت أاا ن للراإة و  -
 .اإلرشاد لل ابئنك دمي النصح و  -
 .ك دمي كسهيالت ائتماةية ل ابئنها ولفاات طويلة -
 كو ر ارا   رتاصة لسيارات ال ابئن أثناا و ودهم دارتل احملالت. -
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 الت الكبتة ارا ل كتملل يف: لد ى احمل :مشاكل احملالت الكبرية -

ستلمار املباين والهتاد اب اركفا  التكالي  بسب  كهدد ر ال البيع  يما خيي األ ور،  ذالع التكذالي  التذر كتهلذ - 
 . هر كتال  أاوال فممة

 .صهوبة الدرتول إليها بسب  اال تظاظ، وازدإام السيارات ألهنا والبا اا ك ع يف املدن -
 وك دمي اخلداات الفردية ، يها روةة اليت كتمي  هبا احملالت الصغتة وذلع  يما خيي كغييذر أسذالي  البيذعال كتمتع ابمل -

 .ل ابئنها عند الضرورة
اا يهرفها خلسائر اادية   كهرض سلهها للت ادم وكبدل الاراز واملوديالت بسب  ااتال ها ملمازن  بتة ان السلع وهاا -

 . بتة
ال ابئن، أد ى هبا إة التمفيض  ة  احملالت الصغتة هاه األرتتة اليت متتذاز ابالكصال املباشذر اذعإدة املنا سة ان  ا -

 يف أسهارها إىت كتغل  على املنا سة والتضحية ببهض اخلداات. 

 ي وم هاا التنظيم على ك سيم الهمل إة الوإدات اإلدارية التالية: التنظيم اإلداري للمحالت الكبرية:  -

اإتيا ات احملل ان السلع  كرمل ادير احملل وادراا الر وف وان أهم اا ك وم به هذاه اإلدارة ك ذدمي: ارة التجاريةاإلد -
،  الاويج ة كنظيم أاا ن البيع ووفع أوقاتابإلفا ة إ الذسهر الكمية، املمتلفة ووفع رتاط الذرراا  يمذا خيذي الوقت،

 ميكنها التنبؤ ابلتغتات االقتصادية.  ما

 خبداة ال بون والصياةة وة ل ك وم جبميع األعمال اا عدا البيع والرراا واملالية والاويج  هذر ك ذوم رة شؤون احملل:إدا -
 الالبات. 

 ك وم ابجملهودات املتهل ة ابلاويج عن احملل والسلع وكنظيم ةوا ا الهرض. إدارة الاويج: -
ملال الالزم لتنفيا ةراطاكه،  ا حملا ظة على أصول احملل وكو ت رأسان بني النراطات اليت ك وم هبا هر ا اإلدارة املالية: -

 التحصيل.االئتمان و  ك وم إبعداد املي اةية السنوية لنراطات احملذل وحتديذد سياسذة  ما

 :حمالت السلسلة ) ذات الفروع( -2

 س وموعة السلع وهلا إدارةنفحمالت السلسلة هر عبارة عن حمالت   ئة كتكون ان أربهة حمالت    لر و كتهااذل  ذي
 ون انتررة يف البلد  له أو دوليةادينة واإدة، أو كك وقد كو د هاه احملالت يف انا ة أو اوإدة وار  ية يف الرراا،

، الصفحات 2006)الهال ، الكية السالسل يف الغال  هر شر ات أو أ رادو  عنداا كفتح هلا  روعا  ذر بلذدان خمتلفذة
 ابلهديد ان امل اي التنا سية ان أمهها:  ، مذا كتمتذع2م2000و  2م150اساإتها بني ، (125-126
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 واخلصواات.  قوة التفاوض واملساواة اع املوردين بسب     إجمها  هر حتصل علذى أ ذضل األسذهار -

 الرراا يتمتهون بكفااات الت  ري  اذن رتبذرااحت ي  و ورات اصجم ألهنا ك وم بوظائ  اثملة،  ما متتلع هاه احمل -
ثميع احملالت وبالع حتصل على رتصواات   عالية ويكون الرراا ار  ي أ  ك وم إدارة واإدة مبهمة شراا األصناف

  مية.

ا ي يد املم ون والبيع مم استمدام األسالي  التكنولو ية املتاورة انها اصاسبات اآللية يف عمليات التنبؤ والرقابة علذى -
 اا وة ي التكالي .يف  فااة األد

لهاالني يف احملالت اب النمط اإلدار  احملدد  يدا ويتملل ذلع الوفوح يف حتديد السياسات و املسؤوليات اخلاصذة -
 التابهة.                                                                                 

 .(182-181، الصفحات 2000)الضمور، لكتمي  هاه احملالت ان رتال: )ذات الفروع ( لصائص حمالت السلسلة -
رتداات مماثلة ان قبل  كتهاال هاه احملالت يف وموعة اتماثلة ان السلع النماية، أو يف ك دمي :السلع املتهاال  يها -

 املنتجات ان الب الة، املالبس، األ ل السريع   د  ما كست يف أةذوا  خمتلفذة اذناحملالت الهائدة هلا ان إيه امللكية،  
 البداية يتي يف سلع اهينة. أصبحت وت خمتصة عكس اا  اةت عليه  ذر

 ار  ية، إيه كهت  الوإدات لصفة الرئيسية هلاا النو  ان احملالت هذر و ذود إدارةا التنظيم اإلدار  و أسلوب الهمل: -
ك وم اإلدارة املر  ية يف السياسات واخلاط املوفوعة، و  حمالت للبيع ويرأس  ل حمل ادير اسؤول عذن كنفيذا املمتلفة

لهمل  إهنا كستمدم ر ال والسياسات اليت كست عليها  ل الوإدات، أاا أسلوب ا الرئيسر برسم مجيع اخلاذط املر  
 ية.ب ابئنها أ  ال كستمدم أسلوب اخلداة الااك االكصال البيع يف

 ي تصر على ادينة والبا اا يتار اواقهها يف املدن التجارية الرئيسية أ  املكتظة ابلسكان أاا ةراطها   د :اوقهها-
 واإدة أو يوسع ليرمل  ل البلد.

الهمل و أسالي  الهمل  ككون هاه احملالت اتراهبة ان إيه الديكور اخلار ر، ةوا ا الهرض، اواعيذد :طبيهة الهمل-
 ج.والاوي

اليت كتهاال  يها ان  يتل  طبيهة اخلداات اليت ك داها حمالت السلسة إس  السلع :خلداات اليت ك داها ل ابئنهاا -
 و لكنها كترابه ان إيه النوعية. حمل آلرتر 

 مل اناط   غرا ية أوسع، إيه خيل ك داد ارا ل هاه احملالت  لما اكسع ةراطها لير :مشاكل حمالت السلسلة -
واليت قد ككون وت  الرئيسر ور ل البيع وابلتايل قد ياب   ل ادير حمل السياسة اليت يراهذا اناسذبةبني املر     جذوة

 ما أهنا كهاين ان املنا سة ان   ،اإلدارة املر  ية مما يؤد  إة الصهوبة يف الرقابة عليها اذن  اةذ  ،اناسبة لإلدارة الهليا
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ان السلع ابإلفا ة إة قلة اخلداات وثوئها دواا إة  قبل حمالت أرتر ى بسب  اقتصار ةراطها على وموعة واإذدة
 البيع أبسهار انمفضة.

 :التنظيم اإلداري حملالت السلسلة - 

بصورة عااة  ،أعماهلا السلع اليت كتهاال  يها وإجذم وطبيهذة خيتل  التنظيم اإلدار  هلاه احملالت إس  وموعة
 ميكن أن يتكون املر   الرئيسر إلإد ى هاه احملالت ان اإلدارات التايل:

على أعمال الصياةة  هاه اإلدارة اسؤولية ارتتيار املواقع املناسبة ابإلفا ة إلذى اإلشذرافكتوة  :إدارة اله ارات -
 والتصليح. 

 كتوة رسم السياسات الاوجيية ان بينها اإلشهار وكنفياها واراقبة ةتائجه. إدارة الاويج:-

اإتيا ات حمالهتا عكس احملالت  ثميذع كون الرراا عادة عن طري  وإدة ار  ية كتذوة ال يذام ابلذررااي :إدارة الرراا -
 إلدارة الهليا. الكبتة اليت يتوة  ل قسم  يها شراا اإتيا اكه ابلتنسي  اذها

 .كتوة اسؤولية شؤون الهاالني إدارة األ راد: -

م السجالت طري  كنظي كتوة هاه اإلدارة رسم السياسات املالية للوإدات التجارية واراقبة أعماهلا عن اإلدارة املالية: -
 احملاسبية ابلتدقي .

اثمهيات التهاوةية االستهال ية هر اؤسسات بيع ابلتج ئة استة اذن طذرف  :اجلمعيات التعاونية االستهالكية -3
إيه ك وم وموعة ان املستهلكني ابستلمار ابلغ ، ارا ني هد هم حتسني ةوعر لظروف عيرة املستهلكني نياذستهلك

 إدارة هلا وكهني الهاالني هبا.  ئة وينتمذ  ولذسان املال يف  ارة التج  

وليس السهر  هد ها كو ت السلع االستهال ية اليت كتالام اع إا ياهتم ووتهم ان املستهلكني أبسهار انمفضة
 وراا حت ي  أرابح عالية.

االشااال هبا،  ما  وهلاه اثمهيات ابادئ انها االخنراط اصر أو ابدأ الباب املفتذوح إيذه إباكذان أ  اذستهلع
األعضاا يكون و  ا صصة صف اهتم التجارية،  لديها ابدأ الدمي راطية مبهين  ل عضو يساو  صوت. وكوزيع الفذائض بذني

 .إفا ة إة ذلع  هر كهمل علر كل ي  املستهلع

 (163، صفحة 2007بت عبد الرمحان، )اثهلاه اثمهيات التهاوةية االستهال ية ا اي و سلبيات هر:

 



 ............اهلوية البصرية للمحالت التجارية...................ول.........الفصل األ

 

33 
 

 :وةيةاان بني ا اي اثمهيات التهاملزااي :

 .كو ت اإتيا ات األعضاا ووتهم أبسهار انمفضة -

 .اخنفاض ةف ات الترغيل بسب  عدم اإلسراف يف الديكورات واإلجيار والاويج -

 .لع هلمالد اعية الهالية لد ى الهاالني هبا الناكج ان اإلإساس أبهنا ا -

ان وزارة التجارة والتموين،  حت ي  و ورات اصجم يف الرراا بسب  الرراا ان املنتجني اباشرة أو اصصول على إذصة -
  ضال عن الرراا بكميات  بتة. 

 :يف ةفس الوقت كهاين اثمهيات التهاوةية ان ارا ل اتهددة :السلبيات

 .اال  يها ان املنتجاتات اليت كتهحمدودية األصناف والتركيالت والهالا -

 .ا ت ارها أإياان للجهاز البيهر املدرب ذو اخل ة التسوي ية -

 فه  اواردها املالية.  -

 :احملالت املتخصصة -4

املتراهبة واملتكاالة ان  كتص  هاه احملالت ابلتهاال يف رتط واإد ان السلع يضم كركيلة واسذهة اذن األصذناف
ذات الرهرة الهاملية،  إذا أرتاان الال  ن  لنظارات واملالبس والروائح الهاريذةإيه استمدااها، الل الساعات وا

 كركيلة  بتة وعالاات  ارية عديدة ان هاه األدوات. يتمصي يف األدوات املوسي ية هنذا جيذد املذرا 

ابإلفا ة إة رت ة  ان أهم اا كتمي  به هاه احملالت اوا بة املوفة والت دم الهلمر  يما خيي السلع املتهاال هبا
امل داة  يها خيي املهر ة الكاالة ابلسلهة،  ما  واهارة البائهني يف التهاال اع ال ابئن إلقناعهم بذرراا الذسلع، واخلذداات

وكتمي   الع بتصميم اهمار  وشكل رتار ر ودارتلر يهكس املالاح  أهنا حتدد الاب ة اال تماعية اليت كتهااذل اههذا
 التمصصية للمحل.

 :الت املختلطةاحمل -5

رتاوطا اتنوعة ان  كهت  حمالت التج ئة املمتلاة أإد  شكل حملالت التج ئة دارتل هاا امليدان وهذر كهذرض
الت املتمصصة، وكست كلع حمالت السلسلة، احمل السلع حتت الكية ار  ية كتضمن حمالت  بيذرة، بيذوت البيذع ابخلذصم،
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املهلواات الدقي ، ورقابة آلية على املم ون، وارايهتا ار  ية وعلذى در ذة عاليذة  مباري ة ار  ية ان رتذالل ةظذا احملالت
 .(192، صفحة 2000)الضمور، .الكفااة اذن

لتمفيض  هر طري ة بيع ابلتج ئة ككون  يها األسهار واهلوااش انمفضة وهاا يهود للذسياسة الهااذة :حمالت اخلصم -6
حمدودة  للمم ون ورتداات التكالي ، رتاصة ان رتالل التجهي ات البسياة للمحل، كركيلة انمفضة، دوران سذريع

 2.م400كبلغ اساإة هاا النو  ان احملالت إوايل. كهرض لل بون

أبسهار انمفضة،  ال يتل  هاه احملالت عن حمالت اخلداة الااكية ان إيه أسلوب الهمل واإلدارة إال أهنا كبيذع
 رتصائي كتمي  هبا هر: ر  اب املستهلكني على أساس السهر. وعمواذا لذد ى حمذالت اخلذصم ه

األ ه ة الكهروان لية،  قد ككون اتمصصة مبجموعة ان السلع أو ككون عمواية لترمل املذواد الغاائيذة، املالبذس -
 .كتمتع مبهدل دوران عال وأسهار انمفضةو 

يغالبا اا يكون يف  درا اا ك دم رتداات واةية، قلة االهتمام ابلديكور الذدارتلانكهمل على أساس اخلداة الااكية و  -
 .أطراف املدينة

 ,pernet.N, 2004)هر كالقر جناإا  بتا يف الدول املت داة وذلع الخنفاض أسهارها ابلروم ان قلة  اذبيتها -
p. 392)    . 
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 ووظائف احملالت التجارية أمهيةثالث: املطلب ال
كا   أةراة احملالت التجارية على كسهيل كبادل وة ل السلع اليت مت كصنيهها إة املستهلكني يف الفئة املستهد ة، 
وقد يتم إجناز خمتل  أةراة هاه احملالت ةفسها ان رتالل ارا   بيع اتبهة هلا، أو ان رتالل زيرات ان لية لبيع بهض 

اخلاصة، أو ان رتالل البيع بواساة ال يد وإس  الال ، ووالبا اا يكون ألصحاب احملالت التجارية اكصاالت السلع 
اباشرة اع املستهلكني، األار الا  ميكنهم ان كهديل امل يج التسوي ر والسلهر كبها ألية كغتات قد حتد  يف 

 (154-153، الصفحات 2003)عبيدات، إاكاةيات، أذوا ، وكوقهات املستهلكني احملتملني.
وكتبني أمهية احملالت التجارية يف إالة اركفا  األسهار، حبيه البداية ككون صهبة واخلداة أصه  دارتل احملل، 

رائهة لل ابئن.  التجار األ لر ةراطا عليهم ال يام خبل   و التسو  املناس  ان رتالل  ربة ممتهة واليئة ابملفا آت ال
 .p.KOTLER, 2005, p) الل قيام بهض احملالت بوفع طاوالت و راسر لررب ال هوة وكناول اصلويت

118) . 
ويساعد اثو الهام للمتجر على إبراز ار   التا ر مما يساعد على  اب املستهلكني وكرجيههم على الرراا، 

اثو الهام للمتجر يف اظهر املتجر، ةوا ا املهروفات وادرتل املتجر، ويفيد اظهر املتجر الهمالا اثدد  وكتضمن عناصر
الا  مييلون إة اصكم على املتجر ان اظهره اخلار ر، وهناال عناصر دارتلية للمتجر كتضمن اإلفااة، اصائط، 

أللوان،  هناال عديد ان املااعم اليت ك دم و بات األرفية... وكساهم هاه الهناصر يف  اب املستهلع الل استمدام ا
 ما أن الصوت ميلل   لوان  هل األ راد يرهرون ابثو ،سريهة كستمدم ألوان زاهية الل األمحر واألصفر ألن هاه األ

عنصر آرتر عن طري  استمدام املوسي ى اهلادئة، وأيضا هيكل املتجر وكركي  األقسام ووفع السلع يف وموعات 
، 1998)املنياو ، ة،  الهرض املتناس  ي يد ان قيمة اثو الهام للمتجر وان  اب املستهلكني وزيدة املبيهاتاتجاةس
 (209صفحة 

 :(71، صفحة 1429)التوزيع، ان الوظائ  ةا رها  يما يلر ةك وم احملالت التجارية مبجموع

كوقع وك دير إا ات وروبات املستهلع املست بلية للسلع واخلداات وقتا واكاان و مية والهمل على إ راا  -
 االكصاالت واإل رااات واألعمال الالزاة لتو تها.

ال يام خبداات الن ل والتم ين لكميات حمدودة كركفع اع    إجم املتجر، وبهدها عن أاا ن اصصول على السلع  -
 .واخلداات

متويل شراا السلع واخلداات، ود ع أمثاهنا قبل عملية بيهها هنائيا للمستهلع، وابلتايل  إن املنتج وات ر اثملة ين الن  -
   ا ان ع ا املماطر على احملل.

ك دمي املهلواات الالزاة عن االستهالال وأمناط وشكو ى املستهلع وإجيابيات السلهة ابلنسبة له وعيوهبا، وهو أإد  -
 لرئيسية اليت يبين عليها املنتجون سياساهتم.األسس ا
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للسلع املباعة وال يام خبداة اا بهد البيع، و الع حتمل خماطر كغيت السهر، حتمل املماطر ان رتالل انح الضمان  -
 اخنفاض الال  واا ميكن أن ياك  عليه ان رتسارة  ضال عن خماطر املم ون.

  للال ، وال يام بهملية التسليم الفهلر والتبادل اع املستهلكني إيلما الهمل على ي ين السلع وكو تها يف وقت ساب -
 و دوا.

   ئة السلع إة وإدات ا بولة ان املستهلكني وكتناس  اع عاداهتم الررائية، ودرتلهم، وسلو هم. -
للمنازل، كسهيل اهمة املستهلع يف اصصول على السلع واخلداات، بت دمي اخلداات الالزاة الل: رتداات التوصيل  -

 والت سيط، واالئتمان...
ك دمي املهلواات عن السلع واخلداات وبيان اغريهتا البيهية واملهوةة الفنية الالزاة للمستهلع حبيه يتمكن ان حت ي   -

 اإلشبا  األالل.

 الفصل األول: لامتة

ية و دان أةه ال وىن ان رتالل الدراسة النظرية للهوية البصرية بصفة عااة واهلوية البصرية للمحالت التجار 
ان دراسة  دية لهناصر اهلوية البصرية إذا  ان هد ها الت ثت ابلركل  رتاصة للمؤسسات  كل وللمحالت التجارية

يف الوقت اصايل واع التاور التكنولو ر اصاصل مل يهد ورد استهلع يدرتل للمحل  ون ال ب اإلجيايب على الهمالا،
أصبح يت ثر بهدة عواال ولهل أمهها عناصر اهلوية البصرية للمحل ان كصميم واظهر  بل و  ط، ليبتا  اا يليب إا اكه

وهاا اا يد ع ابلهديد ان احملالت إة التغيت املستمر يف حمالهتا سواا ان الدارتل أو ان  رتار ر واظهر دارتلر للمحل،
 اخلارج لتظهر بركل  ااب لل ابئن أ لر ويتل  عن حمالت املنا سة.
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 الفصل الثاين: الدراسة امليدانية 
، حبيث يكون املبحث األول خاصا بتخطيط وتصميم هيكل الدراسة مباحث ثالثة سنتناولمن خالل هذا الفصل 

امليدانية، من خالل دراسة طبيعة الظاهرة وأهداف الدراسة وكذا حدود وعينة الدراسة اليت متت إبعداد استمارة مت توزيعها 
أفراد العينة، لننتقل بعدها إىل األساليب اإلحصائية املستعملة للحصول على النتائج املطلوبة من هذه إلكرتونيا على 

الدراسة وحتليلها ومعاجلتها إلثبات أو نفي صحة الفرضيات املقرتحة سابقا هذا ما مت وضعه حتت عنوان املبحث الثاين، أما 
 ات الدراسة.املبحث الثالث فقد كان ملخصا ألهم النتائج واقرتاح

  الدراسة امليدانية املبحث األول: ختطيط وتصميم
بعد االنتهاء من اجلانب النظري للدراسة ننتقل إىل اجلانب التطبيقي واملتمثل يف الدراسة امليدانية، نستهله أبول خطوة 

  وهي حتضري الدراسة امليدانية واليت تعترب من أهم اخلطوات نظرا لصعوبة القيام هبا.

 األول: طبيعة الظاهرة وأهداف الدراسة املطلب
صاحب بداية ظهور املساحات الكربى العديد من الظروف املساعدة على ذلك، من بينها االستقرار الذي 

وحترير التجارة الذي أدى إىل تنشيط االستثمار يف قطاع التجارة اخلارجية القائم على  2000هدته اجلزائر من عامش
ت التجزئة بصفة التجزئة بصفة عامة وحمال ىل منو جتارةإويف مقدمتها السلع الغذائية مما أدى رورية ضاسترياد السلع ال

ا النمو بشكل مباشر يف انتشار احملالت التجارية وخاصة املساحات الكربى يف املدن الكربى خاصة، وقد ساعد هذ
ا طبيعة املشكلة اليت سوف ذلور املشرتي، ابجلزائر، وكما يبدو فان انتشار احملالت التجارية كان نتيجة تقبل اجلمه

ميمها صخنضعها للدراسة والتحليل تنبع من التقنيات اليت متارسها هذه احملالت يف تصريف منتجاهتا وهي طريقة ت
لعناصر اهلوية البصرية اليت حتدثنا عنها سابقا، وهل مت تطبيق هذه ن الزابئن عليه أن يكون ملما مبجموعة من 

  منها:اخلصائص نذكر 

اختيار موقع بناء احملل بعناية شديدة بناء على جمموعة من العوامل كقربه من املناطق العمرانية، وجود أماكن ركن  -
 السيارات... وهذا يتم عن طريق دراسة مسبقة ملوقع البناء.

 اختيار ميدان النشاط واجملموعة السلعية اليت سيتعامل هبا املتجر. -

 .)حمل بقالة، سوبر ماركت، هيربماركت...(ناية حتديد حجم النشاط بع -

 .)البيع الذايت، رفوف، حاوايت...( دراسة الطريقة املتبعة يف تسيري احملل-

 واجهة احملل ومدخله وطريقة تصميم النوافذ والالفتات. -

 اإلضاءة واأللوان داخل احملل وطريقة عرض املنتجات. -
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 انجعة وجدية من طرف إدارة املتجر.يتم حتقيق هذه اخلصائص من خالل دراسة 

 :حدود الدراسة -

 النظريما مت تناوله يف اجلانب  إسقاطمن الضروري اآلن دراستنا لعناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية،  بعد
 .2022متت خالل شهر جوان  اليت على الواقع من خالل الدراسة امليدانية

 عينة الدراسة:  -

توزيع االستبيان االلكرتوين على عينة عشوائية من زابئن احملالت  شار إليه سابقا متامللتحقيق اهلدف من الدراسة 
 .فرد100يتكون عددها من العينة كان، التجارية بوالية برج بوعريريج

 األدوات اإلحصائية املستعملة يف الدراسة: -

 لنقوم بعدها ابستخراج كل من: spssبعد تفريغ االستمارة وترميز البياانت يف برانمج 

املختلفة، وذلك لتقدمي وصف  النسب املئوية والتكرارات، واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية على فقرات الدراسة -
 شامل لبياانت العينة من حيث اخلصائص ودرجة املوافقة.

 .من ثبات ومصداقية النموذج، للتأكد"Alpha deCronbach"باخ" نفحص البياانت من خالل "ألفا كرو  -

من أجل إثبات أو نفي Anova""اختبار معنوية الفروق بني خمتلف البياانت الشخصية ابالعتماد على اختبار  -
 الفرضيات املطروحة سابقا.

 صياغة اإلشكالية والفرضيات املطلب الثاين:
ة بصريعناصر اهلوية الماهي  التالية:للوصول إىل اهلدف املنشود من هذه الدراسة قمنا بصياغة اإلشكالية 

 ؟يف والية يرج بوعريريج للمحالت التجارية
 هذه اإلشكالية تتفرع عنها جمموعة من التساؤالت هي:

 ؟من عناصر اهلوية البصرية مكان تواجد احملل وحجمه وتصميمهيعترب هل  -1

 ؟من عناصر اهلوية البصريةاملظهر اخلارجي للمحل التجاري  يعتربهل  -2

 ؟من عناصر اهلوية البصريةاملظهر الداخلي للمحل التجاري  يعتربهل  -3

 عناصر اهلوية البصرية؟    اذبيةجبهناك فروق ذات داللة معنوية بني خمتلف الفئات فيما يتعلق هل  -4
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 يقودان إىل صياغة الفرضيات التالية:اإلجابة عن هذه اإلشكالية الرئيسية، والتساؤالت الفرعية  وحماولة

 من عناصر اهلوية البصريةحجمه وتصميمه احملل و  تواجد مكانيعترب : 1فرضية

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من  تواجد احملل مكان يعترب: 1-1فرضية     

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من حجم احملل وتصميمه  يعترب: 2-1فرضية     

 .عناصر اهلوية البصريةمن  تواجد أماكن ركن السيارات ابلقرب من احملل التجاري من عدمه يعترب: 3-1فرضية     

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من املظهر اخلارجي يعترب : 2فرضية

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من  الفتاتال يعترب: 1-2فرضية      

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من مدخل احملل  يعترب: 2-2فرضية      

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من النوافذ  عترب: ت3-2فرضية      

 من عناصر اهلوية البصرية املظهر الداخلي للمحالت التجارية عترب: ي3فرضية

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من  لواناأل تعترب: 1-3فرضية      

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من اإلضاءة  تعترب: 2-3فرضية      

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من عرض املنتجات  يعترب: 3-3فرضية      

 للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من رجل البيع  يعترب: 4-2فرضية      

 بني خمتلف الفئات فيما يتعلق بتأثري عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية. يوجد اختالف: 4فرضية

 فيما يتعلق بتأثري عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية. الذكور واإلانثبني  يوجد اختالف: 1-4فرضية      

 عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية. اذبيةفيما يتعلق جب فئات السنبني  يوجد اختالف: 2-4فرضية     

عناصر اهلوية البصرية  اذبيةجبفيما يتعلق  خمتلف املستوايت التعليميةبني  يوجد اختالف: 3-4فرضية      
 للمحالت التجارية.

للمحالت عناصر اهلوية البصرية  اذبيةجبفيما يتعلق  مستوايت الدخلبني  يوجد اختالف: 4-4فرضية      
 .التجارية

للمحالت عناصر اهلوية البصرية  اذبيةجبفيما يتعلق املتزوجني وغري املتزوجني بني  يوجد اختالف: 5-4فرضية     
 .التجارية
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 املطلب الثالث: أسلوب مجع البياانت 
جلمع البياانت الالزمة إلمتام هذه الدراسة يف جانبها التطبيقي قمنا ابتباع طريقة االستقصاء، حيث مت تصميم 

بطريقة عشوائية،   Instagramو Facebookو Emailمت إرساله إىل أفراد العينة عن طريق إلكرتوين استبيان 
أما اجلزء الثاين فيحوي ثالثة حماور رئيسية،  املعلومات الشخصية،خيص  جزأين اجلزء األول البحث إىل استمارةوتنقسم 

احملور األول يتضمن عبارات تتعلق مبكان تواجد احملل وتصميمه وحجمه ودرجة مسامهتها يف جذب الزابئن، بينما تعلقت 
فهو خاص مبدى مسامهة عبارات احملور الثاين مبدى مسامهة املظهر اخلارجي للمحل يف جذب الزابئن، أما احملور األخري 

املظهر الداخلي للمحل يف جذب الزابئن، مت ضبط العبارات لإلجابة عنها وفق سلم ليكرت اخلماسي ابختيار إحدى 
 ، وكحل وسط تتم اإلجابة ابحلياد."بشدة قفغري موا"إىل  "بشدة موافق"األجوبة من 

 االستبيان:فيما يلي نقوم بعرض تفصيلي عن العبارات اليت وردت يف 

 ل هذه احملاور فيما يلي:مثعبارة عن حماور كل حمور مقسم إىل عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية وتت :ولاجلزء األ

 اهلوية البصرية، هذا احملور يضم مخس عبارات هي:من عناصر حجم احملل وتصميمه  كونيتحدث عن   :احملور األول

 .تفضيل الزابئن لقرب احملل من منازهلمتتحدث عن مدى  العبارة األوىل: -

 .املتواجدة بعيدا عن الضوضاءحنو احملالت التجارية املنعزلة و خاصة مبدى اجنذاب الزبون العبارة الثانية:  -

 تتحدث عن مدى اهتمام الزبون بوجود مكان لركن سيارته عند زايرته للمحل التجاري.العبارة الثالثة:  -

 .تتحدث عن مدى اهتمام الزبون بتصميم اهليكل اخلارجي للمحل التجاريالعبارة الرابعة:  -

 خاصة مبدى اجنذاب الزبون حنو احملالت التجارية الكبرية.العبارة اخلامسة:  -

، هذا احملور هو اآلخر ينقسم إىل وهل هو من عناصر اهلوية البصريةيتعلق هذا احملور ابملظهر اخلارجي للمحل احملور الثاين: 
 جمموعة من العناصر كل عنصر يتضمن جمموعة من العبارات كما يلي:

يف هذا العنصر يتم احلديث عن مدى اجنذاب الزبون حنو الالفتة اليت تكون يف العادة معلقة يف أعلى  الالفتة: -1
مخس م مدخل احملل ويتسابق أصحاب احملالت حنو تصميمها أبفضل الطرق لتحقق التأثري يف الزابئن هذا العنصر يض

 عبارات هي كما يلي:

، أي من خالل الواجهة ورسوماهتا والكتاابت ميكن التعرف على احملل ونشاطه من خالل الواجهة :1-1العبارة  -
 املوجودة عليها ميكننا معرفة املنتجات اليت يسوق هلا هذا احملل حىت قبل الدخول إليه

، فهناك العديد من أصحاب احملالت ممن يكثرون األلوان على جتذبك الالفتة ذات األلوان الكثرية :2-1العبارة  -
 الالفتات بغرض جذب انتباه الزبون لدخل احملل. 
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، فالالفتة كلما كان حجمها أكرب كلما كانت الالفتة الكبرية تساعد يف التعرف بسهولة على نشاط احملل :3-1العبارة  -
 ة املنتجات داخل احملل ولو كان من مسافة بعيدة نوعا ما.الرؤية أوضح وابلتايل استغراق وقت أقل ملعرفة طبيع

، الكثري من أصحاب احملالت يعتمدون الفتات بسيطة جدا تساهم يف جذب الزابئن الالفتة البسيطة :4-1العبارة  -
 خالية من الرسومات والزخرفات واألشكال، بل حتوي اسم احملل فقط.

، تساعدك الالفتة على معرفة معلومات أولية عما الكافية عن نشاط احمللتعطي الالفتة املعلومات  :5-1العبارة  -
 (.هو داخل احملل قبل دخوله )تشكيلة املنتجات، األسعار، التخفيضات...

يف هذا العنصر يتم احلديث عن مدى أتثر الزبون مبدخل احملل الذي يعترب الفاصل بني داخل  املدخل: -2
 ة ثالث عبارات هي كاآليت:وخارج احملل، وملعرفة ذلك متت صياغ

، هناك حمالت جتارية ذات مداخل شاسعة تستوعب املدخل الواسع جيذبك أكثر لدخول احملل التجاري :1-2العبارة  -
 عددا كبريا من الزابئن يف آن واحد.  

، قد يعتقد البعض أن االكتظاظ عند مدخل احملل جتذبك طوابري االنتظار واالكتظاظ عند مدخل احملل :2-2العبارة  -
 وطوابري االنتظار تدل على جودة منتجات هذا احملل أو وجود ختفيضات... 

، حيرض العديد من أصحاب احملالت التجارية دائما على نظافة املدخل جيذب زابئن أكثر لدخول احملل :3-2العبارة  -
 ببعض النبااتت الطبيعية أو االصطناعية. احلفاظ على مدخل احملل نظيفا وحىت تزيينه 

، أغلبية احملالت التجارية حتتوي على مظلة وجود مظلة يف مدخل احملل يساهم يف جذب الزابئن :4-2العبارة  -
(Tinda)  .تغطي مدخل احملل من األعلى 

موجودة يف واجهة ليست مبعىن النوافذ املوجودة يف املنازل بل هي شبيهة ابلشاشات العمالقة النوافذ:  -3
 احملل، هذا العنصر حيوي على ثالث عبارات تعىن بدراسة مدى اجنذاب الزابئن حنو هذه النوافذ وهي كاآليت:

، العديد من احملالت التجارية تعتمد النوافذ الكبرية النوافذ الكبرية للمحل التجاري جتذب الزابئن أكثر :1-3العبارة  -
 والواسعة للتأثري على الزابئن وجذهبم لدخول احملل. 

، نوافذ كبرية من الزجاج على واجهة احملل تسمح النوافذ الزجاجية للمحل التجاري جتذب الزابئن أكثر :2-3العبارة  -
 يذكره ببعض املنتجات اليت كان ينوي شراءها ونسيها. للمارة مبشاهدة ما هو داخل احملل، األمر الذي رمبا

، الكثري من احملالت تعمد إىل عرض منتجاهتا على عرض املنتجات على النوافذ جيذب الزابئن للمحل :3-3العبارة  -
 نوافذ احملل ما يضفي عليها مجاال قد جيذب الزابئن القتنائها. 
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، هذا احملور هو اآلخر وهل هو من عناصر اهلوية البصريةيتعلق هذا احملور ابملظهر الداخلي للمحل  احملور الثالث:
 ينقسم إىل جمموعة من العناصر كل عنصر يتضمن جمموعة من العبارات كما يلي:

 األلوان: -1

ت ألوان ذات ارتباط تستعمل الكثري من احملال، ارتباط األلوان بنشاط احملل تساهم يف جذب الزابئن :1-1العبارة  -
 ابلزابئن الذين يقصدون احملل، مثال اللون الوردي للنساء، األلوان الداكنة للرجال... 

، قد خيتار صاحب احملل لوان واحدا فقط داخل جيذب الزابئن أكثرل احملل استعمال لون واحد داخ :2-1العبارة  -
 حمله.

، قد خيتار صاحب احملل ألواان كثرية ومتعددة ظنا جيذب زابئن أكثرداخل احملل استعمال ألوان متعددة  :3-1العبارة  -
 منه أهنا ستجذب عدد أكرب من الزابئن.

 :اإلضاءة -

الكثري من األشخاص ينجذبون حنو اإلضاءة اخلافتة  ،اإلضاءة اخلافتة داخل احملل جتذبك لدخول احملل :1-2العبارة  -
 داخل احملل، ويعتربوهنا شيئا مميزا.

، مييل بعض األشخاص إىل اإلضاءة القوية داخل احملل، اإلضاءة القوية داخل احملل  جتذبك لدخول احملل :2-2العبارة  -
 هي يف اعتقاده تسمح برؤية املنتجات بشكل أفضل.

إبضاءة ، كثريا ما جند أصحاب احملالت يزينون حمالهتم اإلضاءة التزيينية داخل احملل جتذبك أكثر لدخوله: 3-2العبارة  -
 ملونة قد جتذب الزابئن حنو هذه احملالت.

 :عرض املنتجات -

، قد تدل طريقة عرض املنتجات بشكل جذاب عرض املنتجات بشكل فاخر يدفعك لدخول احملل :1-3العبارة  -
 .فاخر على جودهتا

، مييل إىل البعض إىل املنتجات املعروضة املنتجات بشكل عشوائي بسيط جيذبك لدخول احملل عرض :2-3العبارة  -
 بشكل بسيط حبيث أيخذون راحتهم يف معاينة املنتج دون خوفهم من إمكانية إفساد فن عرض هذه املنتجات.   

، حيث يرى الكثريون أن هذه الطريقة يف العرض تعطي ذبك لدخول احمللجيعرض املنتجات يف رفوف  :3-3العبارة  -
 .داخل احمللرؤية أوضح للمنتجات 

، عرض املنتجات يف حاوايت يعطي انطباعا لدى املنتجات يف حاوايت جيذبك لدخول احملل عرض :4-3العبارة  -
 البعض أن هذه املنتجات ذات سعر منخفض.
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 :رجل البيع -2

أثناء ، يكون الزابئن أكثر راحة عند وجود رجل بيع متعاون معهم لاحمل تعاون رجل البيع جيذبك حنو: 1-4العبارة  -
 تسوقهم داخل احملل.

، ابإلضافة إىل تعاون رجل البيع مع الزابئن، جند بعضهم أو أكثرهم احملل بشاشة رجل البيع جيذبك حنو: 2-4العبارة  -
 يتعاملون ببشاشة وسعة صدر مع الزابئن، وال يتذمرون من طلباهتم.

يهتم الزابئن لطريقة تعامل رجل البيع معهم أثناء تسوقهم ، الزابئن هتمك طريقة رجل البيع يف التعامل مع :3-4العبارة  -
 داخل احملل حبيث يكونون أكثر راحة ويرغبون دوما ابلعودة إىل هذا احملل جمددا.

، بعض رجال البيع يكونون ملمني يهمك امتالك رجل البيع للمعلومات الكافية حول منتجات احملل: 4-4العبارة  -
 يسوقون هلا، وابلتايل يقدمون املساعدة اآلنية للزابئن.بكافة املعلومات اليت 

مي، الدخل، املستوى التعلي ،السناخلاصة أبفراد العينة من حيث اجلنس،  املعلومات الشخصيةحيتوي على  :ثايناجلزء ال
 .احلالة االجتماعية

 واختبار الفرضيات حتليل البياانتاملبحث الثاين: 
حتليل البياانت املتحصل عليها من توزيع االستبيان على عينة الدراسة ومعاجلتها سنحاول من خالل هذا املبحث 

 للحصول على النتائج املرجوة من الدراسة. spss ابستخدام برانمج
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 توزيع أفراد العينة حسب املتغريات الدميوغرافية املطلب األول:
 حتصلنا على اجلداول التالية: spssبعد معاجلة البياانت يف برانمج 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس(: 2اجلدول رقم )

 اجلنس %النسبة  التكرار
 ذكر 66 66
 أنثى 34 34

 اجملموع 100 100

 4ملحق رقمspssبرانمج  خمرجاتاملصدر: 

وهي النسبة  %66نسبة  فردا من أفراد العينة هم عبارة عن ذكور، أي ما ميثل 66نالحظ من خالل اجلدول أن 
، والشكل املوايل ميثل الرسم البياين لتوزيع عينة الدراسة أنثى 34أي عددهن كان  %34، أما نسبة اإلانث فكانت األعلى

 حسب متغري اجلنس. 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس(: 1الشكل رقم )

 
 spssخمرجات برانمج  املصدر:
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 سنالدراسة حسب متغري التوزيع عينة (: 3اجلدول رقم )
 السن %النسبة  التكرار

 سنة20أقل من  8 8
 سنة 30إىل  21من  40 40
 سنة 40إىل  31من  49 49
 سنة 40أكرب من  3 3

 اجملموع 100 100

 4ملحق رقم spssبرانمج  خمرجاتاملصدر: 

وهي  سنة 40إىل  31من من ترتاوح أعمارهم بني أفراد العينة هم من %49تهنسبما نالحظ من خالل اجلدول أن 
يف حني كانت نسبة الذين تقل أعمارهم عن ، %40سنة فكانت نسبتهم  30و 21من أعمارهم بني  ، أماالنسبة األعلى

، والشكل املوايل ميثل الرسم البياين لتوزيع عينة %3بنسبة  سنة 40أكرب من ، وكانت آخر نسبة لفئة %8سنة 20
 .سنمتغري الالدراسة حسب 

 سنتوزيع عينة الدراسة حسب متغري ال(: 2الشكل رقم )

 
 spssخمرجات برانمج  املصدر:
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 ستوى التعليميتوزيع عينة الدراسة حسب متغري امل(: 4اجلدول رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 4ملحق رقم spssبرانمج  خمرجاتاملصدر: 

ما أ، وهي النسبة األعلىذووا مستوى جامعي  أفراد العينة هممن %67تهنسبما نالحظ من خالل اجلدول أن 
، وهي %12، يف حني كانت نسبة الذين مستواهم اثنوي أو أقل %21الذين ميتلكون دراسات عليا فكانت نسبتهم 

 .املستوى التعليمي، والشكل املوايل ميثل الرسم البياين لتوزيع عينة الدراسة حسب متغري أدىن نسبة

 ستوى التعليميتوزيع عينة الدراسة حسب متغري امل(: 3الشكل رقم )

 

 spssخمرجات برانمج  املصدر:

 

 

 

 املستوى التعليمي %النسبة  التكرار
 اثنوي أو أقل 12 12 
 جامعي 67 67 

 دراسات عليا 21 21
 اجملموع 100 100
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغري مستوى الدخل(: 5اجلدول رقم )
 

 

 

 

 

 

 
 

 4ملحق رقم spssبرانمج  خمرجاتاملصدر: 

أما الذين ، وهي النسبة األعلىذووا دخل متوسط  أفراد العينة هممن %75تهنسبما نالحظ من خالل اجلدول أن 
، ، وهي أدىن نسبة%4نسبة الذين مستوى دخلهم مرتفع ، يف حني كانت %21مستوى دخلهم ضعيف فكانت نسبتهم 

 .مستوى الدخلوالشكل املوايل ميثل الرسم البياين لتوزيع عينة الدراسة حسب متغري 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري مستوى الدخل(: 4الشكل رقم )

 
 spssخمرجات برانمج  املصدر:

 

 

 

 الدخل مستوى %النسبة  التكرار
 ضعيف 21 21
 متوسط 75 75
 مرتفع 4 4

 اجملموع 100.0 100
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 متغري احلالة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حسب (: 6اجلدول رقم )

 احلالة االجتماعية %النسبة  التكرار
 متزوج 46 46
 غري متزوج 54 54

 اجملموع 100 100

 4ملحق رقم spssبرانمج  خمرجاتاملصدر: 

املتزوجني ، أما نسبة وهي النسبة األعلىمن غري املتزوجني أفراد العينة هم  %54نالحظ من خالل اجلدول أن 
 . احلالة االجتماعية، والشكل املوايل ميثل الرسم البياين لتوزيع عينة الدراسة حسب متغري %46فكانت 

 جتماعيةتوزيع عينة الدراسة حسب متغري احلالة اال(: 5الشكل رقم )

 
 spssخمرجات برانمج  املصدر:

مؤشراته. فهو يسمح يعرب الثبات على مدى دقة أداة القياس ومدى اتساق  ومصداقية أدوات القياس: ثبات حتليل-
إذا مت تطبيق  بتحديد إىل أميدى ميكن الوثوق أبداة القياس. أي أن ارتفاع معدل الثبات يضمن احلصول على نفس النتائج

والظروف اخلارجية، وهذا يعين قلة  كما يعترب دليال على عدم أتثره ابلعوامل،  نفس األداة على نفس العينة بعد مدة معينة
 .التايل يوضح معامل الفا كرونباخ ، واجلدولالقياس املتغريات العشوائية على نتائج عمليةأتثري عوامل الصدفة و 
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 عامل الفا كرونباخاختبار ثبات أدوات القياس ابستخدامم(: 7اجلدول رقم )

 

 
 5ملحق رقم spssبرانمج  خمرجاتاملصدر: 

، من هنا ميكننا احلكم %60الفا كرونباخ نالحظ من خالل اجلدول أن معامل الثبات جيد حيث جتاوزت قيمة 
 على ثبات أدوات القياس.

 : حتليل حماور االستبيانيناملطلب الثا
 إىل ثالثة حماور هي: هتقسيم إعداد استبيان الستكمال هذه الدراسة حيث مت مت

 جم احملل وتصميم  حلحتليل اجتاهات عينة الدراسة  احملور األول:

حيتوي هذا احملور على مخسة أسئلة يقوم املستوجب ابإلجابة عنها ابختيار إجابة واحدة من بني مخس إجاابت  
 املقرتحة، وعلى هذا األساس سنقوم بتحليل العبارات كما يلي:

 جم احملل وتصميم حنتائج حتليل اجتاهات عينة الدراسة حنو  –8- اجلدول رقم
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االجتاه

 املفصل العام املفصل العام املفصل العام  العبارات

 موافق

 موافق

3.858 

3.94 

1.0382 

 1 جيذبك أكثر احملل القريب من منزلك 9830.

 1.208 2.93 حمايد
جيذبك أكثر احملل املوجود يف مكان منعزل 

 بعيد عن الضوضاء
2 

 1.056 4.34 موفق
هتتم لوجود أماكن ركن السيارات أمام احملل 

 الذي تقصده
3 

 9940. 3.89 موافق
تم لتصميم اهليكل اخلارجي احملل الذي هت

 تذهب إليه
4 

 9500. 4.19 موافق
تكون أكثر راحة عند تواجدك يف احملالت  

 كبرية احلجم
5 

 2ملحق رقم spssخمرجات برانمج  املصدر:

 

العباراتعدد  الفا كرونباخ  
0.773 31 
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اهلوية من عناصر حجم احملل وتصميمه  بكوناجتاه عام حنو املوافقة فيما يتعلق  (8)اجلدول رقم نالحظ من خالل
، هذا ما يتعلق ابملستوى العام، أما 1.0382ابحنراف معياري قدره 3.858البصرية، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

ابلنسبة للمستوى املفصل فنجد أن العبارة األوىل واملتعلقة بقرب احملل من املنزل فقد حصلت على متوسط حسايب قدره 
 ذا يعين اجتاه حنو املوافقة على هذه العبارة.(، وه3وهي أعلى من املعدل الوسط ) 3.94

ـ املتوسط احلسايب يقدر بأن نجد ف واملتعلقة مبدى جاذبية احملل املنعزل البعيد عن الضوضاء يف العبارة الثانية
هذا ما يدل على أن االجتاه العام هلذه العبارة كان ابحلياد، أي أن أفراد العينة انقسموا بني  3( وهو أقل من (2.93

 املوافقة وغري املوافقة عن هذه العبارة.

أما ابلنسبة للعبارة الثالثة واليت تتحدث عن مدى اهتمام الزابئن لوجود أماكن لركن سياراهتم أمام احملل التجاري 
(، وهو أعلى بكثري من املتوسط هذا ما يدل على درجة املوافقة العالية (4.34املتوسط احلسايب الذي يزورونه فقد كان

 ألفراد العينة مبحتوى هذه العبارة.

( هذا ما (3.89العبارة الرابعة واملتضمنة ملدى اهتمام أفراد العينة ابلتصميم اخلارجي للمحل كان متوسطها احلسايب 
 ية ألفراد العينة مبضمون هذه العبارة.يدل على درجة املوافقة العال

تتحدث عن مدى راحة الزبون عند تواجده يف احملالت الكبرية فقد كان املتوسط العبارة اخلامسة واألخرية واليت  
 ( ما يدل على درجة املوافقة العالية ألفراد العينة عن هذه العبارة.4.19احلسايب )

 املظهر اخلارجي للمحل الدراسة حنو نتائج حتليل اجتاهات عينة :ثايناحملور ال

الالفتة، ( احملور مت تقسيمه إىل ثالثة أجزاء هي عناصر اهلوية البصرية للمظهر اخلارجي للمحل وتتمثل يف هذا
 ، ولكل عنصر من هذه العناصر عبارات خاصة به سوف نقوم بتحليلها على النحو التايل:)نوافذاملدخل، ال
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 )لالفتةا( املظهر اخلارجي للمحلنتائج حتليل اجتاهات عينة الدراسة حنو (: 9اجلدول رقم )

 الالفتة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االجتاه
 العبارات املفصل العام املفصل العام املفصل العام 

 موافق

 موافق

3.65 

4.22 

0.974 

0.824 
ميكن التعرف على احملل ونشاطه من خالل 

 الواجهة
1 

 2 جتذبك الالفتة ذات األلوان الكثرية 1.152 3.16 حمايد

 0.770 4.25 فقامو 
الالفتة الكبرية تساعد يف التعرف بسهولة على 

 نشاط احملل
3 

 1.058 2.97 حمايد
)حتتوي اسم احملل  الالفتة البسيطة

 فقط( تساهم يف جذب الزابئن
4 

 1.067 3.65 موافق
تعطي الالفتة املعلومات الكافية عن نشاط 

 احملل
5 

 2ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

اهلوية البصرية، حيث من عناصر  الالفتة بكوناجتاه عام حنو املوافقة فيما يتعلق (9)نالحظ من خالل اجلدول رقم
هذا ما يتعلق ابملستوى العام، أما ابلنسبة للمستوى (0.974)ابحنراف معياري قدره (3.65)بلغ املتوسط احلسايب العام 

فقد حصلت على متوسط  بقدرة التعرف على احملل ونشاطه من خالل الواجهةاملفصل فنجد أن العبارة األوىل واملتعلقة 
الزابئن أي أغلبية  (، وهذا يعين اجتاه حنو املوافقة على هذه العبارة3وهي أعلى من املعدل الوسط )(4.22)حسايب قدره 

 .يتعرفون على احملل ونشاطه من خالل الواجهة

( وهو (3.16فنجد أن املتوسط احلسايب يقدر بـــ  الالفتة ذات األلوان الكثريةيف العبارة الثانية واملتعلقة مبدى جاذبية 
انقسموا بني املوافقة وغري املوافقة هذا ما يدل على أن االجتاه العام هلذه العبارة كان ابحلياد، أي أن أفراد العينة  3أقل من 

 عن هذه العبارة.

فقد كان مدى مسامهة الالفتة الكبرية يف التعرف على احملل ونشاطه أما ابلنسبة للعبارة الثالثة واليت تتحدث عن 
حمتوى على املوافقة العالية ألفراد العينة (، وهو أعلى بكثري من املتوسط هذا ما يدل على درجة (4.25املتوسط احلسايب

 هذه العبارة.

( (2.97كان متوسطها احلسايب واليت تقول أنن الالفتة البسيطة للمحل تساهم يف جذب الزابئن  العبارة الرابعة  
 ألفراد العينة مبضمون هذه العبارة. اجتاه ابملوافقةهذا ما يدل على 
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فقد كان املتوسط مدى توفري الالفتة للمعلومات الكافية عن احملل العبارة اخلامسة واألخرية واليت تتحدث عن  
 ( ما يدل على درجة املوافقة العالية ألفراد العينة عن هذه العبارة.3.65احلسايب )

 )املدخل(املظهر اخلارجي للمحل عينة الدراسة حنو حتليل اجتاهات(: 10اجلدول رقم )

 االجتاه
املتوسط 

 املدخل االحنراف املعياري احلسايب
 العبارات املفصل العام املفصل العام املفصل العام 

 موافق

 موافق

3.343 
 

4.02 

0.991 

.8530 
املدخل الواسع جيذبك أكثر لدخول احملل 

 التجاري
1 

جتذبك طوابري االنتظار واالكتظاظ  1.152 2.13 حمايد
 عند مدخل احملل

2 

نظافة املدخل جيذب زابئن أكثر  8200. 4.44 موفق
 لدخول احملل

3 

 1.140 3.15 حمايد
وجود مظلة يف مدخل احملل يساهم 

 يف جذب الزابئن
4 

 2ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

اهلوية البصرية، من عنصر مدخل احملل بكون اجتاه عام حنو املوافقة فيما يتعلق  (10)نالحظ من خالل اجلدول رقم
هذا ما يتعلق ابملستوى العام، أما ابلنسبة  (0.991)ابحنراف معياري قدره  (3.343)حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

للمستوى املفصل فنجد أن العبارة األوىل واملتعلقة مبدى جاذبية املدخل الواسع ابلنسبة للزابئن فقد حصلت على متوسط 
(، وهذا يعين اجتاه حنو املوافقة على هذه العبارة أي أن أغلبية 3وهي أعلى من املعدل الوسط ) (4.02)حسايب قدره 

 الزابئن حقيقة ينجذبون حنو احملل ذو املدخل الواسع.

( (2.13يف العبارة الثانية واملتعلقة مبدى جاذبية الطوابري واالكتظاظ داخل احملل فنجد أن املتوسط احلسايب يقدر بـــ 
العينة ال ينجذبون حنو  هذا ما يدل على أن االجتاه العام هلذه العبارة كان عدم املوافقة، أي أن غالبية أفراد 3وهو أقل من 

 الطوابري يف احملالت التجارية.

فقد كان املتوسط  نظافة احملل ومسامهتها يف جذب الزابئنأما ابلنسبة للعبارة الثالثة واليت تتحدث عن 
(، وهو أعلى بكثري من املتوسط هذا ما يدل على درجة املوافقة العالية ألفراد العينة على حمتوى هذه  (4.44احلسايب
 العبارة.
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كان متوسطها   تتحدث عن مدى اجنذاب الزابئن حنو احملالت اليت حتوي مظلة يف مدخلهاالعبارة الرابعة واليت 
 مضمون هذه العبارة.حنو ألفراد العينة  حلياد( هذا ما يدل على اجتاه اب(3.15احلسايب 

 )النوافذ(املظهر اخلارجي للمحل ينة الدراسة حنوع اتحتليل اجتاه(: 11اجلدول رقم )

 النوافذ االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االجتاه
 العبارات املفصل العام املفصل العام املفصل العام 

 موافق

 موافق

3.896 

3.69 

0.948 

.9820 
النوافذ الكبرية للمحل التجاري جتذب 

 الزابئن أكثر
1 

 0.927 4.10 موافق
للمحل التجاري جتذب النوافذ الزجاجية 

 الزابئن أكثر
2 

عرض املنتجات على النوافذ جيذب الزابئن  0.937 3.90 موفق
 للمحل

3 

 2ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

اهلوية البصرية، من عناصر نوافذ احملل  بكوناجتاه عام حنو املوافقة فيما يتعلق  (11)نالحظ من خالل اجلدول رقم
هذا ما يتعلق ابملستوى العام، أما ابلنسبة  (0.948)ابحنراف معياري قدره  (3.896)حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

للمستوى املفصل فنجد أن العبارة األوىل واملتعلقة مبدى جاذبية النوافذ الكبرية فقد حصلت على متوسط حسايب قدره 
(، وهذا يعين اجتاه حنو املوافقة على هذه العبارة أي أن أغلبية الزابئن حقيقة 3وهي أعلى من املعدل الوسط ) (3.69)

 ينجذبون حنو احملالت التجارية ذات النوافذ الكبرية.

 3( وهو أكرب من (4.10يف العبارة الثانية واملتعلقة مبدى جاذبية النوافذ الزجاجية جند أن املتوسط احلسايب يقدر بـــ 
و احملالت التجارية ذات هذا ما يدل على أن االجتاه العام هلذه العبارة كان املوافقة، أي أن غالبية أفراد العينة ينجذبون حن

 .النوافذ الزجاجية

(، وهو  (3.90أما ابلنسبة للعبارة الثالثة واليت تتحدث عن عرض املنتجات على النوافذ فقد كان املتوسط احلسايب
 أعلى من املتوسط هذا ما يدل على درجة املوافقة العالية ألفراد العينة على حمتوى هذه العبارة.

 داخلي للمحلاملظهر ال عينة الدراسة حنو اجتاهات حتليل :ثالثاحملور ال

لوان، األ( للمحل وتتمثل يف داخلياحملور مت تقسيمه إىل ثالثة أجزاء هي عناصر اهلوية البصرية للمظهر ال هذا
، ولكل عنصر من هذه العناصر عبارات خاصة به سوف نقوم بتحليلها على النحو )عرض املنتجات، رجل البيع، اإلضاءة
 التايل:
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 )األلوان(املظهر الداخلي للمحل عينة الدراسة حنو حتليل اجتاهات(: 12اجلدول رقم )

 األلوان االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االجتاه
 العبارات املفصل العام املفصل العام املفصل العام 

 موافق

 موافق

3.393 

3.76 

0.957 

.9650 
ارتباط األلوان بنشاط احملل يساهم يف 

 الزابئنجذب 
1 

جيذب  استعمال لون واحد داخل احملل 0.959 2.90 حمايد
 الزابئن أكثر

2 

داخل احملل جيذب استعمال ألوان متعددة  9480. 3.52 موفق
 زابئن أكثر

3 

 2ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

اهلوية البصرية، من عناصر احملل  ألوان بكونملوافقة فيما يتعلق اباجتاه عام  (12)نالحظ من خالل اجلدول رقم
هذا ما يتعلق ابملستوى العام، أما ابلنسبة  (0.957)ابحنراف معياري قدره  (3.393)حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

فقد حصلت  مسامهة ارتباط ألوان احملل بنشاطه يف جذب الزابئنللمستوى املفصل فنجد أن العبارة األوىل واملتعلقة مبدى 
 .(، وهذا يعين اجتاه حنو املوافقة على هذه العبارة3وهي أعلى من املعدل الوسط ) (3.76)على متوسط حسايب قدره 

من  قل( وهو أ(2.90جند أن املتوسط احلسايب يقدر بـــ اللون الواحد للزابئن يف العبارة الثانية واملتعلقة مبدى جاذبية 
 احلياد.هذا ما يدل على أن االجتاه العام هلذه العبارة كان  3

(، وهو  (3.52احلسايبأما ابلنسبة للعبارة الثالثة واليت تتحدث عن عرض املنتجات على النوافذ فقد كان املتوسط 
 حمتوى هذه العبارة.أعلى من املتوسط هذا ما يدل على درجة املوافقة العالية ألفراد العينة على 
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 )اإلضاءة(املظهر الداخلي للمحل  عينة الدراسة حنو حتليل اجتاهات(: 13اجلدول رقم )

 اإلضاءة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االجتاه
 العبارات املفصل العام املفصل العام املفصل العام 

 موافق

 غري موافق

3.37 

2.65 

1.034 

1.009 
اإلضاءة اخلافتة داخل احملل جتذبك لدخول 

 احملل
1 

جتذبك لدخول اإلضاءة القوية داخل احملل  1.055 3.76 موافق
 احملل

2 

داخل احملل جتذبك أكثر اإلضاءة التزيينية  1.040 3.70 فقامو 
 لدخوله

3 

 2ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

اإلضاءة داخل احملل من عناصر اهلوية  بكوناجتاه عام ابملوافقة فيما يتعلق  (13)نالحظ من خالل اجلدول رقم
هذا ما يتعلق ابملستوى العام، أما  (1.034)ابحنراف معياري قدره  (3.37)، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام البصرية

ابلنسبة للمستوى املفصل فنجد أن العبارة األوىل واملتعلقة مبدى جاذبية اإلضاءة اخلافتة داخل احملل للزابئن فقد حصلت 
 .(، وهذا يعين اجتاه حنو عدم املوافقة على هذه العبارة3وهي أدىن من املعدل الوسط ) (2.65)على متوسط حسايب قدره 

جند أن املتوسط احلسايب يقدر بـــ اإلضاءة القوية داخل احملل للزابئن العبارة الثانية واملتعلقة مبدى جاذبية يف 
 هذا ما يدل على أن االجتاه العام هلذه العبارة كان املوافقة. 3( وهو أكرب من (3.76

كان   ومدى اجنذاب الزابئن حنوها فقد اإلضاءة التزيينية داخل احمللأما ابلنسبة للعبارة الثالثة واليت تتحدث عن 
من املتوسط هذا ما يدل على درجة املوافقة العالية ألفراد العينة على حمتوى هذه  (، وهو أعلى (3.70املتوسط احلسايب

 العبارة.
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 )عرض املنتجات( املظهر الداخلي للمحل عينة الدراسة حنو حتليل اجتاهات(: 14اجلدول رقم )
 عرض املنتجات االحنراف املعياري احلسايباملتوسط  االجتاه

 العبارات املفصل العام املفصل العام املفصل العام 

 موافق

 موافق

3.065 

4.13 

0.976 

0.774 
عرض املنتجات بشكل فاخر يدفعك 

 لدخول احملل
1 

عرض املنتجات بشكل عشوائي بسيط  1.124 2.64 غري موافق
 جيذبك لدخول احملل

2 

جيذبك لدخول  عرض املنتجات يف رفوف 0.751 3.96 موفق
 احملل

3 

عرض املنتجات يف حاوايت  جيذبك  1.016 2.83 حمايد
 لدخول احملل

4 

 2ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

اهلوية  بكون عرض املنتجات من عناصرفيما يتعلق  املوافقةاجتاه عام حنو  (14)نالحظ من خالل اجلدول رقم
هذا ما يتعلق ابملستوى العام، أما  (0.976)ابحنراف معياري قدره  (3.065)البصرية، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

ابلنسبة للمستوى املفصل فنجد أن العبارة األوىل واملتعلقة بتفضيل الزابئن لطريقة عرض املنتجات بشكل فاخر فقد 
(، وهذا يعين اجتاه حنو املوافقة على هذه 3وهي أعلى من املعدل الوسط )(4.13)حصلت على متوسط حسايب قدره 

 ية الزابئن حقيقة يفضلون وينجذبون حنو املنتجات املعروضة بشكل فاخر.العبارة أي أن أغلب

يف العبارة الثانية واملتعلقة مبدى تفضيل الزابئن للمنتجات املعروضة بشكل عشوائي فنجد أن املتوسط احلسايب يقدر 
 املوافقة على هذه العبارة.هذا ما يدل على أن االجتاه العام هلذه العبارة كان عدم  3( وهو أقل من (2.64بـــ 

(،  (3.96فقد كان املتوسط احلسايب عرض املنتجات وترتيبها يف رفوفأما ابلنسبة للعبارة الثالثة واليت تتحدث عن 
 وهو أعلى من املتوسط هذا ما يدل على درجة املوافقة العالية ألفراد العينة على حمتوى هذه العبارة.

( هذا (2.83كان متوسطها احلسايب   أنعرض املنتجات يف حاوايت جيذبك لدخول احمللواليت تقول العبارة الرابعة  
 ألفراد العينة مبضمون هذه العبارة. ابحليادما يدل على اجتاه 
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 )رجل البيع(املظهر الداخلي للمحل عينة الدراسة حنو حتليل اجتاهات(: 15اجلدول رقم )
 رجل البيع االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االجتاه

 العبارات املفصل العام املفصل العام املفصل العام 

 موافق

 موافق

3.807 

3.93 

0.803 

 1 تعاون رجل البيع جيذبك حنو احملل 1.112

 2 بشاشة رجل البيع جيذبك حنو احملل 0.734 4.37 موافق

ال هتمك طريقة رجل البيع يف التعامل مع  0.993 1.94 غري موافق
 الزابئن

3 

يهمك امتالك رجل البيع للمعلومات  0.744 4.46 موافق
 الكافية حول منتجات احملل

4 

 2ملحق رقم spssخمرجات برانمج  املصدر:

اهلوية البصرية، بكون رجل البيع من عناصر اجتاه عام حنو املوافقة فيما يتعلق  (15)نالحظ من خالل اجلدول رقم
هذا ما يتعلق ابملستوى العام، أما ابلنسبة  (0.803)ابحنراف معياري قدره  (3.807)حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

للمستوى املفصل فنجد أن العبارة األوىل واملتعلقة مبدى تعاون رجل البيع فقد حصلت على متوسط حسايب قدره 
 (، وهذا يعين اجتاه حنو املوافقة على هذه العبارة.3وهي أعلى من املعدل الوسط )(0.803)

( (4.37ى اجنذاب الزابئن حنو رجل البيع البشوش فنجد أن املتوسط احلسايب يقدر بـــ يف العبارة الثانية واملتعلقة مبد
 هذا ما يدل على أن االجتاه العام هلذه العبارة كان املوافقة. 3وهو أكرب بكثري من 

سط أما ابلنسبة للعبارة الثالثة واليت تتحدث عن عدم اهتمام الزابئن بطريقة تعامل رجل البيع فقد كان املتو 
(، وهو أدىن من املتوسط هذا ما يدل على عدم املوافقة ألفراد العينة على حمتوى هذه العبارة، أي أن أفراد (1.94احلسايب

 العينة يهتمون حقيقة لطريقة تعامل رجل البيع معهم.

كان   احملل الزابئن يهتمون المتالك رجل البيع للمعلومات الكافية حول منتجاتالعبارة الرابعة واليت تقول أن  
 ألفراد العينة مبضمون هذه العبارة. ابملوافقة( هذا ما يدل على اجتاه (4.46متوسطها احلسايب 
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 حتليل الفروقات بني متغريات الدراسةاملطلب الثالث: 
انوفا للفروق بني اجلنسني جتاه أتثري عناصر اهلوية البصريةاختبار (:61اجلدول رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6ملحق رقم spssبرانمج  خمرجاتاملصدر: 

احملل بني اجلنسني فيما يتعلق مبدى أتثري حجم وتصميم ( أن الفروق الناجتة 16تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم )
بني اجلنسني  يوجد اختالف ( إذا0.05( وهي قيمة أقل من )0.006التجاري حصلت على قيمة احتمالية قدرت ب )

 فيما خيص التأثر بتصميم احملل وحجمه.

إذا ال  0.05( وهي قيمة أكرب من 5370.فيما يتعلق ابملظهر اخلارجي للمحل جند أن القيمة االحتمالية قدرت بـ)
 اجلنسني فيما يتعلق بتأثري املظهر اخلارجي للمحل.ني ب يوجد اختالف

هذا ما يدل على عدم  0.05وهي أكرب من  0.316أخريا يف املظهر الداخلي للمحل جند القيمة االحتمالية 
 بني اجلنسني فيما يتعلق بتأثري املظهر الداخلي للمحل. اختالفوجود 

ةجتاه أتثري عناصر اهلوية البصري يةالفئات العمر انوفا للفروق بيناختبار (:71اجلدول رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 6ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

( أن الفروق الناجتة بني خمتلف الفئات العمرية فيما يتعلق مبدى أتثري حجم 17تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم )
 يوجد اختالف( إذا 0.05( وهي قيمة أقل من )0.000وتصميم احملل التجاري حصلت على قيمة احتمالية قدرت ب )

 بني الفئات العمرية فيما خيص التأثر بتصميم احملل وحجمه.

إذا  0.05( وهي قيمة أقل من 0.006جند أن القيمة االحتمالية قدرت بـ)فيما يتعلق ابملظهر اخلارجي للمحل 

 احملور االحتماليةالقيمة  إحصائية فيشر
 احمللحجم وتصميم  0.006 8.054

 اخلارجياملظهر  5370. 3830.
 الداخلياملظهر  3160. 1.016

 احملور القيمة االحتمالية إحصائية فيشر
 احمللحجم وتصميم  0.000 7.239
 اخلارجياملظهر  0060. 4.390
 الداخلياملظهر  2110. 1.531
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 بني الفئات العمرية فيما يتعلق بتأثري املظهر اخلارجي للمحل. يوجد اختالف

هذا ما يدل على عدم  0.05وهي أكرب من  0.211أخريا يف املظهر الداخلي للمحل جند القيمة االحتمالية 
 ية فيما يتعلق بتأثري املظهر الداخلي للمحل.بني الفئات العمر  اختالفوجود 

لبصريةجتاه أتثري عناصر اهلوية ا املستوايت التعليميةانوفا للفروق بيناختبار (:81رقم )اجلدول   
 

 

 

 

 6ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

( أن الفروق الناجتة بني خمتلف املستوايت التعليمية فيما يتعلق مبدى أتثري 18تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم )
يوجد ( إذا 0.05( وهي قيمة أقل من )0.015حجم وتصميم احملل التجاري حصلت على قيمة احتمالية قدرت ب )

 بني املستوايت التعليمية فيما خيص التأثر بتصميم احملل وحجمه. اختالف

إذا ال  0.05( وهي قيمة أكرب من 0.136فيما يتعلق ابملظهر اخلارجي للمحل جند أن القيمة االحتمالية قدرت بـ)
 بني املستوايت التعليمية فيما يتعلق بتأثري املظهر اخلارجي للمحل. يوجد اختالف

هذا ما يدل على عدم  0.05من وهي أكرب  0.465اخلي للمحل جند القيمة االحتمالية أخريا يف املظهر الد
 بني املستوايت التعليمية فيما يتعلق بتأثري املظهر الداخلي للمحل. اختالف وجود

ةجتاه أتثري عناصر اهلوية البصريمستوايت الدخل انوفا للفروق بيناختبار (:19اجلدول رقم )  

 

 

 

 

 

 

 6ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

( أن الفروق الناجتة بني خمتلف مستوايت الدخل فيما يتعلق مبدى أتثري 19تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم )
( إذا ال 0.05( وهي قيمة أكرب من )0.132وتصميم احملل التجاري حصلت على قيمة احتمالية قدرت ب ) حجم

 بني مستوايت الدخل فيما خيص التأثر بتصميم احملل وحجمه. يوجد اختالف

 القيمة االحتمالية إحصائية فيشر المحور
 0.015 4.363 احمللحجم وتصميم 

 1360. 2.038 اخلارجياملظهر 
 4650. 7720. الداخلياملظهر 

 احملور االحتماليةالقيمة  إحصائية فيشر
 احمللحجم وتصميم  1320. 2.071
 اخلارجياملظهر  0060. 5.354
 الداخلياملظهر  0010. 7.497
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إذا  0.05( وهي قيمة أقل من 0.006فيما يتعلق ابملظهر اخلارجي للمحل جند أن القيمة االحتمالية قدرت بـ)
 بني مستوايت الدخل فيما يتعلق بتأثري املظهر اخلارجي للمحل. جد اختالفيو 

 هذا ما يدل على وجود 0.05أقل من وهي  0.001أخريا يف املظهر الداخلي للمحل جند القيمة االحتمالية 
 بني مستوايت الدخل فيما يتعلق بتأثري املظهر الداخلي للمحل. ختالفاب

وية البصريةجتاه أتثري عناصر اهلمختلف احلاالت االجتماعية للفروق بينانوفا اختبار (:20اجلدول رقم )  

 

 

 

 
 6ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

( أن الفروق الناجتة بني خمتلف احلاالت االجتماعية فيما يتعلق مبدى أتثري 20اجلدول رقم )تشري النتائج الواردة يف 
( إذا ال 0.05( وهي قيمة أكرب من )0.532حجم وتصميم احملل التجاري حصلت على قيمة احتمالية قدرت ب )

 بني خمتلف احلاالت االجتماعية فيما خيص التأثر بتصميم احملل وحجمه. يوجد اختالف

إذا  0.05( وهي قيمة أقل من 0.074يما يتعلق ابملظهر اخلارجي للمحل جند أن القيمة االحتمالية قدرت بـ)ف
 بني خمتلف احلاالت االجتماعية فيما يتعلق بتأثري املظهر اخلارجي للمحل. يوجد اختالف

ما يدل على عدم هذا  0.05وهي أكرب من  0.811أخريا يف املظهر الداخلي للمحل جند القيمة االحتمالية 
 بني خمتلف احلاالت االجتماعية فيما يتعلق بتأثري املظهر الداخلي للمحل. اختالفوجود 

 مستوايت الدخلخمتلف  للفروق بنيlsdاختبار(:20اجلدول رقم )

 7ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

  القيمة االحتمالية إحصائية فيشر

 احمللحجم وتصميم  0.532 0.394
 اخلارجياملظهر  0740. 3.258

 الداخلياملظهر  8110. 0570.

 احملاور القيمة االحتمالية
 ضعيف متوسط ضعيف مرتفع متوسط مرتفع 

 احمللحجم وتصميم  2370. 0.052 0.132
 اخلارجياملظهر  0.961 0.000 0000.

 الداخلياملظهر   0.784 0000. 0.000
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ابلنسبة حلجم وتصميم احملل: نالحظ من خالل اجلدول أنه ابلنسبة للفرق بني ذوي الدخل الضعيف واملتوسط القيمة  -
، أما ابلنسبة للفرق بني ذوي بني املستويني يوجد اختالفإذا ال  0.05وهي أكرب من  0.237 ـاالحتمالية قدرت ب

بني  يوجد اختالفإذا ال  0.05وهي أكرب من  0.052ـالقيمة االحتمالية قدرت بالدخل الضعيف واملرتفع فإن 
من  أقلوهي  0.000ـالقيمة االحتمالية قدرت ب، فيما خيص الفرق بني ذوي الدخل املتوسط واملرتفع فإن املستويني
 بني املستويني يوجد اختالفإذا  0.05

: نالحظ من خالل اجلدول أنه ابلنسبة للفرق بني ذوي الدخل الضعيف واملتوسط القيمة للمظهر اخلارجيابلنسبة  -
، أما ابلنسبة للفرق بني ذوي بني املستويني يوجد اختالفإذا ال  0.05وهي أكرب من  0.961 ـاالحتمالية قدرت ب

، بني املستويني يوجد اختالفإذا  0.05من  قلوهي أ 0.000ـالقيمة االحتمالية قدرت بإن الدخل الضعيف واملرتفع ف
يوجد إذا  0.05من  أقلوهي  0.000ـالقيمة االحتمالية قدرت بفيما خيص الفرق بني ذوي الدخل املتوسط واملرتفع فإن 

 بني املستويني اختالف

ابلنسبة للفرق بني ذوي الدخل الضعيف واملتوسط القيمة  : نالحظ من خالل اجلدول أنهللمظهر الداخليابلنسبة  -
، أما ابلنسبة للفرق بني ذوي بني املستويني يوجد اختالفإذا ال  0.05وهي أكرب من  0.784 ـاالحتمالية قدرت ب

، بني املستويني يوجد اختالفإذا  0.05من  قلوهي أ 0.000ـالقيمة االحتمالية قدرت بالدخل الضعيف واملرتفع فإن 
يوجد إذا  0.05من  أقلوهي  0.000ـالقيمة االحتمالية قدرت بفيما خيص الفرق بني ذوي الدخل املتوسط واملرتفع فإن 

 .بني املستويني اختالف
 الفئات التعليمية خمتلف  للفروق بنيlsdاختبار(:21اجلدول رقم )

 

 

 

 

 
 7ملحق رقم  spssخمرجات برانمج  املصدر:

 0060.نالحظ من خالل اجلدول أن القيمة االحتمالية بني ذوي مستوى اثنوي أو اقل وبني اجلامعيني قدرت بـ
يوجد هذا يعين أنه ال  0.05أكرب من  ةقيمعلى التوايل ابلنسبة للمحاور الثالثة، وهي أي أنه  0.314و 0.332و

 املختلفة. تعليميةفئات الالبني  اختالف

 

  القيمة االحتمالية
 المحاور اثنوي أو أقل جامعي

 احمللحجم وتصميم  0060.
 اخلارجياملظهر  0.332

 الداخلياملظهر   0.314
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 املبحث الثالث: نتائج الدراسة
من خالل هذا املبحث الذي حيتوي على ثالثة مطالب سوف نقوم مبعاجلة الفرضيات املقرتحة سابقا للتأكد من 

 أبهم النتائج من هذه الدراسة وكذلك أهم املقرتحات. صحتها أو نفيها، وذلك للخروج

 معاجلة فرضيات الدراسة املطلب األول:
خالل هذا املطلب سنقوم إبثبات أو نفي الفرضيات اليت مت طرحها سابقا، وبعد املعاجلة مت احلصول على النتائج 

 التالية: 

، حيث يندرج حتت هذه الفرضية ية البصريةحجمه وتصميمه من عناصر اهلو تواجد احملل و  مكانيعترب : 1فرضية
من خالل حتليلنا للنتائج السابقة ابالعتماد على  ثالث فرضيات فرعية، سنقوم ابإلجابة عن على كل واحدة على حدا

 كما يلي:spssبرانمج 

اجتاه حنو  8رقم  يوضح اجلدول، للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من  تواجد احملل مكانيعترب : 1-1فرضية
إذا  3.43تني األوىل والثانية، مبتوسط حسايب قدره العبار  الفرضية من خالل املوافقة من طرف أفراد العينة على هذه

 مقبولة.الفرضية 

اجتاه  8رقم  يوضح اجلدول، للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية يعترب حجم احملل وتصميمه من : 2-1فرضية
إذا  4.04حنو املوافقة من طرف أفراد العينة على هذه الفرضية من خالل العبارتني الرابعة واخلامسة، مبتوسط حسايب قدره 

 مقبولة.الفرضية 

، من عناصر اهلوية البصرية يعترب تواجد أماكن ركن السيارات ابلقرب من احملل التجاري من عدمه: 3-1فرضية
اجتاه حنو املوافقة من طرف أفراد العينة على هذه الفرضية من خالل العبارة الثالثة، مبتوسط حسايب  8رقم  يوضح اجلدول

 مقبولة.إذا الفرضية  4.34قدره 

واملتعلقة مبسامهة حجم احملل وتصميمه ومكان  1من خالل الفرضيات الفرعية السابقة احملققة نستنتج أن الفرضية 
 .مقبولةتواجده يف جذب الزابئن 

حيث يندرج حتت هذه الفرضية  ،للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية يعترب املظهر اخلارجي من : 2فرضية
ثالث فرضيات فرعية، سنقوم ابإلجابة عن على كل واحدة على حدا من خالل حتليلنا للنتائج السابقة ابالعتماد على 

 كما يلي:  spssبرانمج 

نالحظ اجتاه 9من خالل اجلدول رقم  ،للمحالت التجاريةهلوية البصرية عناصر امن  الفتاتاليعترب : 1-2فرضية
 مقبولة.، إذا الفرضية هذه الفرضيةعبارات عام حنو املوافقة من طرف أفراد العينة على 
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نالحظ  10من خالل اجلدول رقم ، للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية يعترب مدخل احملل من : 2-2فرضية
 مقبولة.اجتاه عام حنو املوافقة من طرف أفراد العينة على عبارات هذه الفرضية، إذا الفرضية 

نالحظ اجتاه  11، من خالل اجلدول رقم للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية تعترب النوافذ من : 3-2فرضية
 مقبولة.عام حنو املوافقة من طرف أفراد العينة على عبارات هذه الفرضية، إذا الفرضية 

واملتعلقة مبسامهة املظهر اخلارجي للمحل يف  2من خالل الفرضيات الفرعية السابقة احملققة نستنتج أن الفرضية 
 .مقبولةجذب الزابئن 

حيث يندرج حتت هذه الفرضية أربع  ،ن عناصر اهلوية البصريةم تجاريةاملظهر الداخلي للمحالت اليعترب : 3فرضية
فرضيات فرعية، سنقوم ابإلجابة عن على كل واحدة على حدا من خالل حتليلنا للنتائج السابقة ابالعتماد على برانمج 

spss  :كما يلي 

نالحظ اجتاه  12من خالل اجلدول رقم  ،للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية من  لواناألتعترب : 1-3فرضية  
 مقبولة.عام حنو املوافقة من طرف أفراد العينة على عبارات هذه الفرضية، إذا الفرضية 

نالحظ اجتاه  13من خالل اجلدول رقم  ،للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية تعترب اإلضاءة من : 2-3فرضية
 مقبولة.عام حنو املوافقة من طرف أفراد العينة على عبارات هذه الفرضية، إذا الفرضية 

 14من خالل اجلدول رقم  ،للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية يعترب عرض املنتجات من : 3-3فرضية
 .قبولةمإذا الفرضية  نالحظ اجتاه عام حنو احلياد من طرف أفراد العينة على عبارات هذه الفرضية،

نالحظ  15من خالل اجلدول رقم  ،للمحالت التجاريةعناصر اهلوية البصرية يعترب رجل البيع من : 4-3فرضية
 مقبولة.اجتاه عام حنو املوافقة من طرف أفراد العينة على عبارات هذه الفرضية، إذا الفرضية 

حيث  ،عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية بني خمتلف الفئات فيما يتعلق بتأثري يوجد اختالف: 4فرضية
يندرج حتت هذه الفرضية أربع فرضيات فرعية، سنقوم ابإلجابة عن على كل واحدة على حدا من خالل حتليلنا للنتائج 

 كما يلي:  spssالسابقة ابالعتماد على برانمج 

من  ،فيما يتعلق بتأثري عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية الذكور واإلانثبني  يوجد اختالف: 1-4فرضية
بني اجلنسني فيما يتعلق جباذبية عناصر اهلوية البصرية  يوجد اختالفجند أنه ال  16خالل معطيات اجلدول رقم 
 مرفوضة.للمحالت التجارية إذا الفرضية 

من ، ر اهلوية البصرية للمحالت التجاريةعناص اذبيةفيما يتعلق جب فئات السنبني  يوجد اختالف: 2-4فرضية
بني اجلنسني فيما يتعلق جباذبية عناصر اهلوية البصرية للمحالت  يوجد اختالفجند أنه  17خالل معطيات اجلدول رقم 

 مقبولة.التجارية إذا الفرضية 
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عناصر اهلوية البصرية للمحالت  اذبيةفيما يتعلق جب خمتلف املستوايت التعليميةبني  يوجد اختالف: 3-4فرضية
بني املستوايت التعليمية فيما يتعلق جباذبية  يوجد اختالفجند أنه ال  18من خالل معطيات اجلدول رقم  ،التجارية

 .رفوضةمعناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية إذا الفرضية 

من  ة،للمحالت التجاريهلوية البصرية عناصر ا اذبيةفيما يتعلق جب مستوايت الدخلبني  يوجد اختالف: 4-4فرضية
بني مستوايت الدخل فيما يتعلق جباذبية عناصر اهلوية البصرية  يوجد اختالفجند أنه  19خالل معطيات اجلدول رقم 

 مقبولة.للمحالت التجارية إذا الفرضية 

للمحالت عناصر اهلوية البصرية  اذبيةفيما يتعلق جباملتزوجني وغري املتزوجني بني  يوجد اختالف: 5-4فرضية
بني مستوايت الدخل فيما يتعلق جباذبية  يوجد اختالفجند أنه ال  20إذا من خالل معطيات اجلدول رقم  ،التجارية

 مرفوضة.عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية إذا الفرضية 

 املتحصل عليها نتائجالاملطلب الثاين: 
لتحليل عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية ومدى مسامهتها يف جذب الزابئن من خالل الدراسة اليت قمنا هبا 

 يف شطريها النظري والتطبيقي توصلنا إىل النتائج التالية:

 اهلوية البصرية للمحل التجاري هي كافة التمثالت اليت تتبادر إىل ذهن املستهلك عند تذكره للمحل التجاري. -

محالت التجارية تتمثل يف املظهر اخلارجي للمحل والذي يتمثل هو اآلخر يف )واجهة احملل، عناصر اهلوية البصرية لل -
 لوان، اإلضاءة، عرض املنتجات، رجل البيع...(املدخل، النوافذ، املظالت...( واملظهر الداخلي والذي يتمثل يف )األ

الزابئن احملل القريب من منازهلم ويتجنبون احملالت حيث يفضل أغلبية ، يف جذب الزابئن تواجد احملل مكانيساهم  -
 البعيدة أو املنعزلة

ينجذب الزابئن حنو احملالت الكربى، رمبا لتوفرها على كافة مستلزماهتم وسهولة التنقل فيها وتوفر اخلدمة الذاتية،  -
كما ، دون احلاجة لسؤال رجل البيع واطالعهم على األسعار تلقائيا من خالل وسائل بث السعر مبجرد مترير املنتج أمامها

 يهتم الزابئن أيضا لتصميم هيكل احملل

يهتم الزابئن كثريا لتواجد أماكن لركن سياراهتم أمام احملل الذي يقصدونه، وذلك ليتمكنوا من نقل ما مت اقناؤه بسهولة  -
 إىل السيارة.

األلوان اجلذابة واجلميلة ويرون أهنا أول اتصال بينهم ينجذب الكثري من الزابئن حنو الفتات احملالت التجارية، وذات  -
 وبني احملل التجاري، وأهنا تعرفهم بنشاط احملل وطبيعة املنتجات اليت تباع فيه قبل دخوله.

 مييل الزابئن إىل احملالت ذات املداخل الواسعة والنظيفة، ويتجنبون املداخل الضيقة واملكتظة بطوابري املنظرين. -
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ا دور كبري يف جذب الزابئن لدخول احملالت خاصة النوافذ الكبرية والزجاجية اليت تسمح برؤية داخل احملل النوافذ هل
 بوضوح 

تعترب األلوان من أهم عناصر اهلوية البصرية األكثر جاذبية خاصة إذا مت استخدامها ابلشكل الصحيح، مثال اختيار لون  -
التجاري، كما أن أغلبية الزابئن يفضلون األلوان املتعددة داخل احملل على احملل وفق اجلمهور املستهدف من طرف احملل 

 اللون الواحد.

يفضل أغلبية الزابئن اإلضاءة القوية داخل احملل على اإلضاءة اخلافتة، رمبا ألهنا تسمح هلم برؤية املنتجات وفحصها  -
 جيال ومرحيا داخل احملل.بشكل أفضل، كما يفضلون أيضا اإلضاءة التزيينية ألهنا تصفي جوا 

أو عشوائي، أو عرضت يف رفوف أو يف ال يهتم الزابئن كثريا بفن عرض املنتجات سواء كانت معروضة بشكل فاخر  -
 حاوايت، فاألهم ابلنسبة هلم هو اقتناء املنتج األفضل الذي يليب حاجياهتم ابلسعر الذي يكون مقبوال ابلنسبة هلم.

ار بني املنتج واملستهلك لذلك يهتم الزابئن كثريا لطريقة تعامل رجل البيع معهم، وينجذبون حنو رجل البيع هو أداة احلو  -
احملل الذي فيه رجل بيع بشوش، متعاون، ميلك معلومات كافية عن منتجات احملل وابلتايل يساعدهم يف اختيار ما يليب 

 حاجياهتم.

 .اصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية بني اجلنسني فيما يتعلق جباذبية عن يوجد اختالفال  -

 .اهلوية البصرية للمحالت التجاريةفيما يتعلق جباذبية عناصر  فئات السنبني  يوجد اختالف -

 .بني املستوايت التعليمية فيما يتعلق جباذبية عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية يوجد اختالفال  -

 .يتعلق جباذبية عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية بني مستوايت الدخل فيما يوجد اختالف -

 .فيما يتعلق جباذبية عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجاريةاملتزوجني وغري املتزوجني بني  يوجد اختالفال  -

 :الثاين خامتة الفصل

موضوع مهم جدا  من خالل هذا الفصل والدراسة امليدانية اتضح أن اهلوية البصرية للمحالت التجارية
ابلنسبة للزابئن، فقبل أن يقوم الزبون بعملية الشراء الفعلية اليت ال تدوم سوى دقائق مير مبجموعة من املؤثرات 
البصرية من ألوان والفتات وإضاءة وديكورات وفن لعرض املنتجات ... هذه املؤثرات من شأهنا التأثري بشكل 

 ختاذ القرار للعودة إىل هذا املتجر مرة أخرى أو ال.أكيد يف عملية الشراء أوال ويف عملية ا

متكننا من خالل هذا الفصل التطبيقي من إثبات صحة بعض الفرضيات ونفي البعض اآلخر بناء على 
االستبيان الذي مت اعتماده يف الدراسة التطبيقية واليت من خالهلا توصلنا إىل خالصة مفادها أن عناصر اهلوية 
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لتجارية تساهم وبشكل كبري يف جذب الزابئن، هذا ال مينع من وجود بعض العناصر اليت البصرية للمحالت ا
ال ليس هلا أتثري يف الزابئن لكن وبصفة عامة نقول أن اهلوية البصرية للمحالت اجلارية هلا أتثري على 

 املستهلكني.



 



 اخلامتة
 

 اخلامتة:
 ،تسعى كافة الدول إىل حتقيق التقدم واالزدهار يف مجيع اجملاالت بغية الوصول إىل أعلـى مستوى من الرفاهية
ولتحقيق ذلك فإن التكنولوجيا تعترب مبثابة ابب هلذا التقدم واالزدهار، أمـا مفتاح هذا الباب فهو التسويق الذي أصبح 

ات على اخـتالف أنواعها ونشاطاهتا إذ يعترب أساس جناح املؤسسة وبقائها عب دورا هاما ابلنسبة لكل املؤسسيل
وابألخص جتارة  وعلى هذا األساس فإن دراستنا تناولت عنصر اثلث من عناصر املزيج التسويقي هو التوزيـع .واستمرارها

مل من بينها عناصر اهلوية البصرية، ، حبيث أصبح الزابئن يتأثرون بعدة عواوطرق البيع احلديثةالتجزئة واحملالت التجارية،
 :لقد توصلنا من خالل الدراسة النظرية إىل جمموعة من النتائج العامة نذكرها فيما يليو 

 اهلوية البصرية للمحل التجاري هي كافة التمثالت اليت تتبادر إىل ذهن املستهلك عند تذكره للمحل التجاري. -

ة تتمثل يف املظهر اخلارجي للمحل والذي يتمثل هو اآلخر يف )واجهة احملل، عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجاري -
 لوان، اضإااةة، عر  املنتجات، رجل البيع...(املدخل، النوافذ، املظالت...( واملظهر الداخلي والذي يتمثل يف )األ

 يتأثر الزابئن بشكل مباشر بعناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية. -

ألثر عناصر اهلوية البصرية دراسة خاصة بزابئن وحمالت والية اليت قمنا هبا حول تقييمنا امليدانية ومن خالل الدراسة 
عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية  ماهي" واليت قمنا مبعاجلتها من خالل طرح اضإشكالية املتمثلة يف برج بوعريريج،

يد الفراية واضإجابة عن التساؤل أي أنه وجدان أن عناصر اهلوية البصرية للمحالت " توصلنا إىل أتك؟برج بوعريريجيف 
وهذا من  املظهر اخلارجي للمحل )املدخل، النوافذ، ،يف برج بوعريريج هي: حجم وتصميم احملل ومكان تواجده التجارية

 الفرايات اليت كانت مطروحة سابقا.خالل إثبات أغلبية 

 اقرتاحات الدراسة

مع فئات خمتلفة من الزابئن ها عمل يف بيئة سريعة احلركة والتغيـر نظـرا لتعامـلت تجاريةالت الاحملنعلم أن أي حمل من 
واملوردين، األمر الذي يتطلب ارورة االسـتجابة والتكيف مع هذه املتغريات يف سبيل إرااة املستهلك وحتقيق ربح معقول 

 .للمحل

 :استنتاج ميكننا تقدمي بعض االقرتاحـات متعلقـة بـأهم جوانب الدراسةيل و وعلى اوة ما جاة سابقا من حتل

يزها عن بقية احملالت األخرى واليت من أهمها حجـم وما ميمن أوىل املتطلبات تطوير ومتابعة أداة املساحات الكربى  -
 .اخلدمة الذاتيةوعـالوة علـى كل ذلك ممارسة ، موعة السلعية قأقسامهااملـساحة وتعدد أصناف اجمل

يعترب عامل الكثافة السكانية من أهم عوامل حتديد موقع احملل، فاملنطقـة احملتويـة علـى عمارات سكنية متعددة األدوار  -
متثل عامل جذب أكرب من منطقة حمتوية على وحـدات سـكنية مستقلة كما ينبغي اختيار األحياة اليت هبا أسر من صغار 



 اخلامتة
 

فة ع احملل االعتماد على عامل الكثاال يكفي لتحديد موقو مـن األطفـال أفضل بكثري حلركة املبيعات املتزوجني وعدد كبري 
 كذلك جيب توفر أماكن لركن السيارات واالبتعاد عن األماكن املنعزلة يف إنشاة احملالت التجارية.  السكانية فقط بل

نتباه الزابئن ومرورهم اوترتيبها بشكل مناسـب يـسمح بلفت  عند هتيئة احملل ينبغي استغالل مساحة البيع ابلشكل األمثل -
كمـا جيب احرتام القواعد األساسية لتمواع الرفوف وتطبيق    ،على أكرب عدد ممكن من املنتجات بدراسة حركة الزبـائن

وجيي ط الرت طريقة علمية يف واع املنتجات على الرف مثل حساب اخلط اخلاص ابلعائلة كذلك البد من العناية ابلنشا
فسوف تزداد احلاجة إىل هذا النشاط كلمـا  احملالت التجاريةهامـشيا وتقليداي من قبل  احاليـا إال اهتمـام ىالذي ال يلق

زادت حـدة املنافسة بني احملالت، لذا فال بد من االهتمام ابضإشهار واستخدام أساليب تروجيية مهمـة مـن شأهنا خلق صورة 
 .اون فيما خيص الرتويج مع املنتجنيذهنية كما ميكن التع

جتنب واع املنتجات وتكديسها عند مدخل احملل وهو ما نالحظه يف أغلبية احملالت التجارية، وهو ما يعطي منظرا  -
فواواي ومقلقا وغري مريح للزابئن، األمر الذي جيعلهم ينفرون من هذا احملل قبل دخوله، وكذا تعليق حمالت األلبسة 

 لى الرصيف ما يسبب إزعاجا وازدحاما مروراي للمارة. ملنتجاهتم ع

وملا ال تكوينه يف كيفية التعامل مع الزابئن،  اهتمام أصحاب احملالت ابالختيار األمثل لرجل البيع ألنه يعترب واجهة احملل -
 امل معه.وارورة إملامه ابملعلومات الكافية حنو منتجات احملل هذا ما جيعل املشرتين أكثر راحة يف التع

ما نالحظه يف بعض احملالت خاصة املطاعم وحمالت بيع املأكوالت بصفة عامة دخول وخروج احليواانت كالقطط  -
والكالب، وجتد صاحب احملل غري مهتم لذلك بتاات كان عليهم االنتباه هلذا األمر ألن الكثري من الزابئن جندهم مستائني 

 دم نظافة هذا املكان.من هذه احليواانت اليت تعطي انطباعا بع

خالل موسم الصيف جند احملالت التجارية تكثف نشاطاهتا لساعات متأخرة من الليل، لذا وجب االهتمام أكثر  -
ابضإااةة اخلارجية للمحالت التجارية خاصة التزيينية منها ألهنا الكفيلة جبذب الزابئن حىت قبل مشاهدة ما هو موجود 

 داخل احملل.

( اليت يستخدمها أصحاب احملالت على نوافذ حمالهتم جلذب الزابئن وجب دراستها soldeالتخفيضات )بطاقات  -
بعناية كبرية، لكي جيد الزبون هذه التخفيضات جمسدة حقيقة يف منتجات احملل وليس العكس، فالكثري من احملالت جتدها 

 دية دون ختفيض.تغطي كل واجهتها هبذه البطاقات وعند دخول احملل جتد أسعارا عا
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 آفاق الدراسة: 
ذه النتائج اليت حتصلنا عليها تفتح آفاقا جديدة يف هذا املواوع ابعتباره جمال حبث جديد ومثري للفضول، هذا ه

ميكن اقرتاح بعض املواايع اليت ميكن أن تكون إشكاليات  بعد التجربة الشخصية اليت مرران هبا خالل هذه الدراسة حيث
 لدراسات مستقبلية وهي كاآليت:

 .سيميائية عناصر اهلوية البصرية للمحالت التجارية -1
 .رجل البيع وأهميته يف بناة هوية املؤسسة -2
 .فن عر  املنتجات وأثره يف سلوك املستهلك -3
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 )حمالوي( المحور األول: ارتباط حجم المحل وتصميمه بالهوية البصرية

موافق  العبارات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

      كثر المحل القريب من منزلكيجذبك أ -1

في مكان منعزل بعيد عن الموجود المحل  يجذبك أكثر -2

 الضوضاء 

     

      مام المحل الذي تقصدهوجود أماكن ركن السيارات أل تهتم -3

      ليهالذي تذهب إالمحل  الخارجي هيكلالتصميم تهتم ل -4

      تكون أكثر راحة عند تواجدك في المحالت كبيرة الحجم -5

 اط المظهر الخارجي للمحل بالهوية البصرية المحور الثاني: ارتب

موافق  (المطيعي) الالفتة -1
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

      يمكن التعرف على المحل ونشاطه من خالل الواجهة 1-1

      الالفتة ذات األلوان الكثيرة تجذبك  1-2

      الالفتة الكبيرة تساعد في التعرف بسهولة على نشاط المحل  1-3

      في جذب الزبائنتساهم الالفتة البسيطة  1-4

      تعطي الالفتة المعلومات الكافية عن نشاط المحل 1-5

موافق  (commercialesfacades)  المدخل -2
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

      التجاري للمحالواسع يجذبك أكثر لدخول ا المدخل 2-1

      االنتظار واالكتظاظ عند مدخل المحلتجذبك طوابير  2-2

       يجذب زبائن أكثر لدخول المحلنظافة المدخل  2-3

      وجود مظلة في مدخل المحل يساهم في جذب الزبائن 2-4
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 النوافذ -3

 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

    تجذب الزبائن أكثر للمحل التجاري النوافذ الكبيرة 3-1
 

  

      للمحل التجاري تجذب الزبائن أكثرالنوافذ الزجاجية  3-2

      يجذب الزبائن للمحلعرض المنتجات على النوافذ  3-3

 المحور الثالث: ارتباط المظهر الداخلي للمحل بالهوية البصرية 

موافق  (652-650)المطيعي، الصفحات  األلوان -1
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

      ساهم في جذب الزبائنيارتباط األلوان بنشاط المحل  1-2

      يجذب الزبائن أكثراستعمال لون واحد داخل المحل  1-3

      داخل المحل يجذب زبائن أكثراستعمال ألوان متعددة  1-4

موافق  اإلضاءة -2
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

      تجذبك لدخول المحل اإلضاءة الخافتة داخل المحل 2-1

      تجذبك لدخول المحل داخل المحل اإلضاءة القوية 2-2

      تجذبك أكثر لدخولهداخل المحل اإلضاءة التزيينية  2-3

موافق  (حمالوي) عرض المنتجات -3
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

      يدفعك لدخول المحل عرض المنتجات بشكل فاخر 3-1

      يجذبك لدخول المحل عرض المنتجات بشكل عشوائي بسيط 3-2

      يجذبك لدخول المحل  عرض المنتجات في رفوف  3-3

      يجذبك لدخول المحل عرض المنتجات في حاويات 3-4

موافق  رجل البيع -1
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق
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 البيانات الشخصية: 

 الجنس: ذكر                    

 أنثى         

 سنة20اقل من السن: 

 سنة 30إلى  21من 

 سنة 40إلى  31من 

 سنة 40من اكبر 

 المستوى التعليمي: ثانوي أو اقل

 جامعي  

 دراسات عليا 

 مستوى الدخل: ضعيف

 متوسط 

 مرتفع 

 : متزوج االجتماعيةالحالة 

 غير متزوج 

 

 

 
 

      المحل يجذبك نحوتعاون رجل البيع  3-1

      المحل نحويجذبك  بشاشة رجل البيع 3-2

      ال تهمك طريقة رجل البيع في التعامل مع الزبائن 3-3

      امتالك رجل البيع للمعلومات الكافية حول منتجات المحليهمك  3-4
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Statistiques descriptives 

 

 N Moyenne Ecart type 

المدخل الواسع يجذبك أكثر لدخول المحل 

 التجاري
100 4.02 .853 

تجذبك طوابير االنتظار واالكتظاظ عند 

 مدخل المحل
100 2.13 1.152 

نظافة المدخل يجذب زبائن أكثر لدخول 

 المحل
100 4.44 .820 

وجود مظلة في مدخل المحل يساهم في 

 جذب الزبائن
100 3.15 1.140 

N valide (liste) 100   

 
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 983. 3.94 100 يجذبك أكثر المحل القريب من منزلك

يجذبك أكثر المحل الموجود في مكان 

 منعزل بعيد عن الضوضاء
100 2.93 1.208 

تهتم لوجود أماكن ركن السيارات أمام 

 المحل الذي تقصده
100 4.34 1.056 

لتصميم الهيكل الخارجي المحل الذي  تهتم

 تذهب إليه
100 3.89 .994 

تكون أكثر راحة عند تواجدك في 

 المحالت كبيرة الحجم
100 4.19 .950 

N valide (liste) 100   

 N Moyenne Ecart type 

يمكن التعرف على المحل ونشاطه من 

 خالل الواجهة
100 4.22 .824 

 1.152 3.16 100 ذات األلوان الكثيرةتجذبك الالفتة 

الالفتة الكبيرة تساعد في التعرف بسهولة 

 على نشاط المحل
100 4.25 .770 

الالفتة البسيطة  )تحتوي اسم المحل فقط( 

 تساهم في جذب الزبائن
100 2.97 1.058 

تعطي الالفتة المعلومات الكافية عن نشاط 

 المحل
100 3.65 1.067 

N valide (liste) 100   
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Statistiques descriptives 

 

 N Moyenne Ecart type 

ارتباط األلوان بنشاط المحل يساهم في 

 جذب الزبائن
100 3.76 .965 

استعمال لون واحد داخل المحل  يجذب 

 الزبائن أكثر
100 2.90 .959 

استعمال ألوان متعددة  داخل المحل يجذب 

 زبائن أكثر
100 3.52 .948 

N valide (liste) 100   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

اإلضاءة الخافتة داخل المحل تجذبك 

 لدخول المحل
100 2.65 1.009 

اإلضاءة القوية داخل المحل  تجذبك 

 لدخول المحل
100 3.76 1.055 

اإلضاءة التزيينية  داخل المحل تجذبك 

 أكثر لدخوله
100 3.70 1.040 

N valide (liste) 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Moyenne Ecart type 

النوافذ الكبيرة للمحل التجاري تجذب 

 الزبائن أكثر
100 3.69 .982 

النوافذ الزجاجية  للمحل التجاري تجذب 

 الزبائن أكثر
100 4.10 .927 

النوافذ يجذب عرض المنتجات على 

 الزبائن للمحل
100 3.90 .937 

N valide (liste) 100   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

عرض المنتجات بشكل فاخر يدفعك 

 لدخول المحل
100 4.13 .774 

عرض المنتجات بشكل عشوائي بسيط 

 يجذبك لدخول المحل
100 2.64 1.124 

عرض المنتجات في رفوف   يجذبك 

 لدخول المحل
100 3.96 .751 

عرض المنتجات في حاويات  يجذبك 

 لدخول المحل
100 2.83 1.016 

N valide (liste) 100   
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 يجذبك أكثر المحل القريب من منزلك

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 11.0 10.0 10.0 10 غير موافق

 26.0 15.0 15.0 15 محايد

 68.0 42.0 42.0 42 موافق

 100.0 32.0 32.0 32 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 تهتم لوجود أماكن ركن السيارات أمام المحل الذي تقصده

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4.0 4.0 4.0 4 غير موافق بشدة 

 7.0 3.0 3.0 3 غير موافق

 18.0 11.0 11.0 11 محايد

 37.0 19.0 19.0 19 موافق

 100.0 63.0 63.0 63 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 N Moyenne Ecart type 

 1.112 3.93 100 تعاون رجل البيع يجذبك نحو المحل

 734. 4.37 100 نحو المحل بشاشة رجل البيع يجذبك

ال تهمك طريقة رجل البيع في التعامل مع 

 الزبائن
100 1.94 .993 

يهمك امتالك رجل البيع للمعلومات الكافية 

 حول منتجات المحل
100 4.46 .744 

N valide (liste) 100   

 المحل الموجود في مكان منعزل بعيد عن الضوضاء يجذبك أكثر 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8.0 8.0 8.0 8 غير موافق بشدة 

 47.0 39.0 39.0 39 غير موافق

 65.0 18.0 18.0 18 محايد

 87.0 22.0 22.0 22 موافق

 100.0 13.0 13.0 13 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  
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 تهتم لتصميم الهيكل الخارجي المحل الذي تذهب إليه 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 3 غير موافق بشدة 

 9.0 6.0 6.0 6 غير موافق

 28.0 19.0 19.0 19 محايد

 71.0 43.0 43.0 43 موافق

 100.0 29.0 29.0 29 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكون أكثر راحة عند تواجدك في المحالت كبيرة الحجم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 8.0 7.0 7.0 7 موافقغير 

 18.0 10.0 10.0 10 محايد

 54.0 36.0 36.0 36 موافق

 100.0 46.0 46.0 46 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 يمكن التعرف على المحل ونشاطه من خالل الواجهة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  6.0 6.0 6.0 6 موافقغير 

 13.0 7.0 7.0 7 محايد

 59.0 46.0 46.0 46 موافق

 100.0 41.0 41.0 41 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 تجذبك الالفتة ذات األلوان الكثيرة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 3 غير موافق بشدة 

 38.0 35.0 35.0 35 غير موافق

 58.0 20.0 20.0 20 محايد

 85.0 27.0 27.0 27 موافق

 100.0 15.0 15.0 15 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  
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 الالفتة الكبيرة تساعد في التعرف بسهولة على نشاط المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4.0 4.0 4.0 4 غير موافق 

 12.0 8.0 8.0 8 محايد

 59.0 47.0 47.0 47 موافق

 100.0 41.0 41.0 41 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 الالفتة البسيطة  )تحتوي اسم المحل فقط( تساهم في جذب الزبائن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 3 غير موافق بشدة 

 43.0 40.0 40.0 40 غير موافق

 65.0 22.0 22.0 22 محايد

 92.0 27.0 27.0 27 موافق

 100.0 8.0 8.0 8 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 تعطي الالفتة المعلومات الكافية عن نشاط المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 21.0 20.0 20.0 20 غير موافق

 35.0 14.0 14.0 14 محايد

 78.0 43.0 43.0 43 موافق

 100.0 22.0 22.0 22 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 

 لدخول المحل التجاري المدخل الواسع يجذبك أكثر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7.0 7.0 7.0 7 غير موافق 

 21.0 14.0 14.0 14 محايد

 70.0 49.0 49.0 49 موافق

 100.0 30.0 30.0 30 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  



 امللحق
 

 

 

 

 تجذبك طوابير االنتظار واالكتظاظ عند مدخل المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 35.0 35.0 35.0 35 غير موافق بشدة 

 72.0 37.0 37.0 37 غير موافق

 85.0 13.0 13.0 13 محايد

 95.0 10.0 10.0 10 موافق

 100.0 5.0 5.0 5 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 نظافة المدخل يجذب زبائن أكثر لدخول المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.0 2.0 2.0 2 غير موافق بشدة 

 3.0 1.0 1.0 1 غير موافق

 9.0 6.0 6.0 6 محايد

 42.0 33.0 33.0 33 موافق

 100.0 58.0 58.0 58 بشدة موافق

Total 100 100.0 100.0  

 وجود مظلة في مدخل المحل يساهم في جذب الزبائن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7.0 7.0 7.0 7 غير موافق بشدة 

 31.0 24.0 24.0 24 غير موافق

 60.0 29.0 29.0 29 محايد

 87.0 27.0 27.0 27 موافق

 100.0 13.0 13.0 13 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 النوافذ الكبيرة للمحل التجاري تجذب الزبائن أكثر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 13.0 12.0 12.0 12 غير موافق

 39.0 26.0 26.0 26 محايد

 78.0 39.0 39.0 39 موافق

 100.0 22.0 22.0 22 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  
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 النوافذ الزجاجية  للمحل التجاري تجذب الزبائن أكثر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 3 غير موافق بشدة 

 5.0 2.0 2.0 2 غير موافق

 19.0 14.0 14.0 14 محايد

 63.0 44.0 44.0 44 موافق

 100.0 37.0 37.0 37 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 عرض المنتجات على النوافذ يجذب الزبائن للمحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 10.0 9.0 9.0 9 غير موافق

 26.0 16.0 16.0 16 محايد

 73.0 47.0 47.0 47 موافق

 100.0 27.0 27.0 27 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 ارتباط األلوان بنشاط المحل يساهم في جذب الزبائن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 13.0 13.0 13.0 13 غير موافق 

 35.0 22.0 22.0 22 محايد

 76.0 41.0 41.0 41 موافق

 100.0 24.0 24.0 24 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 استعمال لون واحد داخل المحل  يجذب الزبائن أكثر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 3 غير موافق بشدة 

 40.0 37.0 37.0 37 غير موافق

 72.0 32.0 32.0 32 محايد

 95.0 23.0 23.0 23 موافق

 100.0 5.0 5.0 5 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 استعمال ألوان متعددة  داخل المحل يجذب زبائن أكثر
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 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.0 2.0 2.0 2 غير موافق بشدة 

 15.0 13.0 13.0 13 غير موافق

 44.0 29.0 29.0 29 محايد

 87.0 43.0 43.0 43 موافق

 100.0 13.0 13.0 13 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 داخل المحل تجذبك لدخول المحلاإلضاءة الخافتة 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8.0 8.0 8.0 8 غير موافق بشدة 

 53.0 45.0 45.0 45 غير موافق

 79.0 26.0 26.0 26 محايد

 95.0 16.0 16.0 16 موافق

 100.0 5.0 5.0 5 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 اإلضاءة القوية داخل المحل  تجذبك لدخول المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 3 غير موافق بشدة 

 17.0 14.0 14.0 14 غير موافق

 27.0 10.0 10.0 10 محايد

 77.0 50.0 50.0 50 موافق

 100.0 23.0 23.0 23 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 اإلضاءة التزيينية  داخل المحل تجذبك أكثر لدخوله

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.0 2.0 2.0 2 غير موافق بشدة 

 17.0 15.0 15.0 15 غير موافق

 33.0 16.0 16.0 16 محايد

 78.0 45.0 45.0 45 موافق

 100.0 22.0 22.0 22 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  
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 عرض المنتجات بشكل فاخر يدفعك لدخول المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5.0 5.0 5.0 5 غير موافق 

 14.0 9.0 9.0 9 محايد

 68.0 54.0 54.0 54 موافق

 100.0 32.0 32.0 32 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 عرض المنتجات بشكل عشوائي بسيط يجذبك لدخول المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 11.0 11.0 11.0 11 غير موافق بشدة 

 56.0 45.0 45.0 45 غير موافق

 78.0 22.0 22.0 22 محايد

 91.0 13.0 13.0 13 موافق

 100.0 9.0 9.0 9 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 عرض المنتجات في رفوف   يجذبك لدخول المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 6.0 5.0 5.0 5 غير موافق

 15.0 9.0 9.0 9 محايد

 82.0 67.0 67.0 67 موافق

 100.0 18.0 18.0 18 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 عرض المنتجات في حاويات  يجذبك لدخول المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8.0 8.0 8.0 8 غير موافق بشدة 

 41.0 33.0 33.0 33 موافقغير 

 72.0 31.0 31.0 31 محايد

 96.0 24.0 24.0 24 موافق

 100.0 4.0 4.0 4 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  
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 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 66.0 66.0 66.0 66 ذكر 

 100.0 34.0 34.0 34 أنثى

Total 100 100.0 100.0  

 السن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  8.0 8.0 8.0 8 سنة20أقل من 

 48.0 40.0 40.0 40 سنة 30إلى  21من 

 97.0 49.0 49.0 49 سنة 40إلى  31من 

 100.0 3.0 3.0 3 سنة 40أكبر من 

Total 100 100.0 100.0  

 

 تعاون رجل البيع يجذبك نحو المحل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5.0 5.0 5.0 5 غير موافق بشدة 

 12.0 7.0 7.0 7 غير موافق

 26.0 14.0 14.0 14 محايد

 64.0 38.0 38.0 38 موافق

 100.0 36.0 36.0 36 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  

 ال تهمك طريقة رجل البيع في التعامل مع الزبائن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  35.0 35.0 35.0 35 بشدةغير موافق 

 83.0 48.0 48.0 48 غير موافق

 93.0 10.0 10.0 10 محايد

 95.0 2.0 2.0 2 موافق

 100.0 5.0 5.0 5 موافق بشدة

Total 100 100.0 100.0  
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 المستوى التعليمي

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 12.0 12.0 12.0 12 ثانوي أو أقل 

 79.0 67.0 67.0 67 جامعي

 100.0 21.0 21.0 21 دراسات عليا

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستوى الدخل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 21.0 21.0 21.0 21 ضعيف 

 96.0 75.0 75.0 75 متوسط

 100.0 4.0 4.0 4 مرتفع

Total 100 100.0 100.0  

 الحالة اإلجتماعية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 46.0 46.0 46.0 46 متزوج 

 100.0 54.0 54.0 54 غير متزوج

Total 100 100.0 100.0  
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ANOVA 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.770 36 

 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Intergroupes 2.292 1 2.292 8.054 .006 حجم وتصميم المحل

Intragroupes 27.891 98 .285   

Total 30.184 99    

 Intergroupes .071 1 .071 .383 .537 المظهر الخارجي

Intragroupes 18.094 98 .185   

Total 18.165 99    

 Intergroupes .162 1 .162 1.016 .316 الخارجي المظهر

Intragroupes 15.638 98 .160   

Total 15.800 99    

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Intergroupes 5.568 3 1.856 7.239 .000 حجم وتصميم المحل

Intragroupes 24.615 96 .256   

Total 30.184 99    

 Intergroupes 2.191 3 .730 4.390 .006 المظهر الخارجي

Intragroupes 15.974 96 .166   

Total 18.165 99    

 Intergroupes .721 3 .240 1.531 .211 المظهر الخارجي

Intragroupes 15.078 96 .157   

Total 15.800 99    

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Intergroupes 2.491 2 1.246 4.363 .015 حجم وتصميم المحل

Intragroupes 27.692 97 .285   

Total 30.184 99    

 Intergroupes .733 2 .366 2.038 .136 المظهر الخارجي

Intragroupes 17.432 97 .180   
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Total 18.165 99    

 Intergroupes .247 2 .124 .772 .465 المظهر الخارجي

Intragroupes 15.552 97 .160   

Total 15.800 99    

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Intergroupes 1.236 2 .618 2.071 .132 حجم وتصميم المحل

Intragroupes 28.948 97 .298   

Total 30.184 99    

 Intergroupes 1.806 2 .903 5.354 .006 المظهر الخارجي

Intragroupes 16.359 97 .169   

Total 18.165 99    

 Intergroupes 2.115 2 1.058 7.497 .001 المظهر الخارجي

Intragroupes 13.684 97 .141   

Total 15.800 99    

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Intergroupes .121 1 .121 .394 .532 حجم وتصميم المحل

Intragroupes 30.063 98 .307   

Total 30.184 99    

 Intergroupes .584 1 .584 3.258 .074 المظهر الخارجي

Intragroupes 17.581 98 .179   

Total 18.165 99    

 Intergroupes .009 1 .009 .057 .811 المظهر الخارجي

Intragroupes 15.791 98 .161   

Total 15.800 99    
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Comparaisons multiples : 

LSD   

Variable 

dépendante (I) الدخل مستوى (J) الدخل مستوى 

Différence 

moyenne (I-J) Erreur standard Sig. 

Intervalle de confiance à 95 % 

Borne inférieure Borne supérieure 

 وتصميم حجم

 المحل

 1073. -4281.- 237. 13487. -16038.- متوسط ضعيف

 0058. -1.1772- 052. 29802. -58571.- مرتفع

 4281. -1073.- 237. 13487. 16038. ضعيف متوسط

 1310. -9817.- 132. 28033. -42533.- مرتفع

 1.1772 -0058.- 052. 29802. 58571. ضعيف مرتفع

 9817. -1310.- 132. 28033. 42533. متوسط

 1884. -1981.- 961. 09738. -00484.- متوسط ضعيف الخارجي المظهر

 -3660.- -1.2201- 000. 21518. *-79304.- مرتفع

 1981. -1884.- 961. 09738. 00484. ضعيف متوسط

 -3865.- -1.1899- 000. 20241. *-78821.- مرتفع

 1.2201 3660. 000. 21518. *79304. ضعيف مرتفع

 1.1899 3865. 000. 20241. *78821. متوسط

 1586. -2095.- 784. 09273. -02544.- متوسط ضعيف الداخلي المظهر

 -3535.- -1.1669- 000. 20491. *-76020.- مرتفع

 2095. -1586.- 784. 09273. 02544. ضعيف متوسط

 -3522.- -1.1173- 000. 19274. *-73476.- مرتفع

 1.1669 3535. 000. 20491. *76020. ضعيف مرتفع

 1.1173 3522. 000. 19274. *73476. متوسط

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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Comparaisons multiples : 

LSD   

Variabl

e 

dépend

ante (I) التعليمي المستوى 

(J) المستوى 

 التعليمي

Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur 

standard Sig. 

Intervalle de confiance à 95 % 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

 حجم

 وتصميم

 المحل

 -1502.- -8150.- 006. 16749. *-48259.- جامعي أقل أو ثانوي

 0599. -7076.- 097. 19335. -32381.- عليا دراسات

 8150. 1502. 006. 16749. *48259. أقل أو ثانوي جامعي

 4240. -1064.- 238. 13362. 15878. عليا دراسات

 7076. -0599.- 097. 19335. 32381. أقل أو ثانوي عليا دراسات

 1064. -4240.- 238. 13362. -15878.- جامعي

 المظهر

 الخارجي

 1334. -3916.- 332. 13226. -12907.- جامعي أقل أو ثانوي

 1409. -4651.- 291. 15268. -16209.- عليا دراسات

 3916. -1334.- 332. 13226. 12907. أقل أو ثانوي جامعي

 1764. -2424.- 755. 10552. -03302.- عليا دراسات

 4651. -1409.- 291. 15268. 16209. أقل أو ثانوي عليا دراسات

 2424. -1764.- 755. 10552. 03302. جامعي

 المظهر

 الداخلي

 1221. -3762.- 314. 12552. -12704.- جامعي أقل أو ثانوي

 1090. -4662.- 221. 14490. -17857.- عليا دراسات

 3762. -1221.- 314. 12552. 12704. أقل أو ثانوي جامعي

 1472. -2503.- 608. 10014. -05153.- عليا دراسات

 4662. -1090.- 221. 14490. 17857. أقل أو ثانوي عليا دراسات

 2503. -1472.- 608. 10014. 05153. جامعي

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 

 


