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 :امللخص

اس تخدام العالمة التجارية ك داة لمتيزي املنتجات و زايدة قميهتا، من خالل القيام بدراسة ميدانية عىل  ماكنيةهتدف هذه ادلراسة لتسليط الضوء عىل ا   

مفردة من املس هتلكني اجلزائريني مس تخدمة متغري  0044ابجلزائر، اش متلت عىل عينة ميرسة تعدادها للمنتجات ال لكرتونية و الكهرابئية  Condorعالمة مؤسسة 

يف متيزي منتجات املؤسسة و تعظمي أ سايس حنو العالمة التجارية للتعبري عهنا ابعتباره تقيمي عام لها وتوصلت ادلراسة ا ىل نتيجة أ ن العالمة التجارية يه ركن  الاجتاهات

 .رية نظرًا لرتباطه بعالمهتا التجاريةالقمية اليت تقدهما للمس هتلكني، مبا يعطي املؤسسات القدرة عىل خلق ولء حقيقي ملنتجاهتا ل يتأ ثر ابملنافسة السع

 .الاجتاهات حنو العالمة التجارية، متيزي املنتجات، قمية املنتج: اللكامت ال ساس ية

 .JEL : L15 ،M31 تصنيف

 

Abstract: 

 This study aims to explore the potential usage of brand to differentiate products and to 

enhance its value, through conducting a survey study on a convenient sample of 1500 

respondents from the Algerian consumers, targeting the Algerian brand Condor, and using the 

attitudes towards the brand as independent variable because it refers to a general evaluation of 

the brand. The final results show that the brand is the main tool to differentiate the companies' 

offers and to increase their delivered value through their products. 
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نتاج و تسويق املنتجات ال لكرتونية و الكهرابئية -   من أ جل حتديد تفضيالت املس هتلكني  Pilot Studyها بعد القيام بدراسة أ ولية و لقد مت اختيار . مؤسسة جزائرية خاصة ل 

ة، و هذا رمغ حداثهتا، و هو ما يدعو ا ىل اجلزائريني للعالمات اخلاصة ابل لكرتونيات جفاءت يف الرتتيب الثاين ابلنس بة للعالمات التجارية احمللية بعد املؤسسة الوطنية الرائد

 . دام هذه املؤسسة لعالمهتا من أ جل التأ ثري عىل سلوك املس هتكل اجلزائري حىت تصل ا ىل هذا الانتشارالتساؤل عن كيفية اس تخ
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 :املقدمة

ى يف وايت الكب مع تسارع منو العالمات التجارية و زايدة املنافسة أ صبحت العالمة من أ مه و أ قوى ال صول غري امللموسة قمية، وهبذا اكنت من بني ال ول

و من هذا املنطلق قامت . العرشية ال خرية خاصة مع زايدة تعقيد قرارات املس هتكل و تطلعه جلودة أ عىل و وقت أ قل يف التسوق و كذا لصورة أ مجل يف اجملمتع

صف البيئات مكهنا من النجاة من عوا العديد من املؤسسات بتخصيص استامثرات خضمة لتطوير عالماهتا التجارية و بناء صور ذهنية قوية لها دلى املس هتكل مما

وتعد العالمة التجارية جزءًا همام من املنتج دلى املس هتكل حيث تسامه يف ا ضفاء قمية عليا يس تطيع أ ن يدركها .اليت عصفت مبؤسسات عدة املتغريةالتسويقية املتقلبة و 

 . 

هتلكني جتاه منتجات مؤسسة معينة بدل منتجات املنافسني و ابلتايل زايدة رأ ساملها الزبوين من وفقًا ملا جاء أ عاله تس تخدم العالمات التجارية للتأ ثري عىل سلوك املس 

 :البحثية من خالل السؤال التايل راسةا شاكلية هذه ادلو عليه ميكن طرح . خالل متيزي منتجاهتا و حتسني صورهتا

 "ابجلزائر  Condor القمية املدركة دليه ملنتجاهتا  و ما واقع ذكل ابلنس بة لعالمة مؤسسة هل هناكل أ ثر لجتاهات املس هتكل اجلزائري حنو العالمة التجارية عىل" 

دركة يف حتديد ال بعاد ال ساس ية للعالمة التجارية، اليت ميكن اس تخداهما يف التأ ثري عىل سلوك املس هتكل اجلزائري من خالل زايدة القمية امل أ مهية هذه ادلراسةتتجىل 

ال ال لكرتونيات و كام تس متد أ مهيهتا أ يضًا من اعامتدها عىل ا حدى العالمات التجارية اجلزائرية الرائدة يف جم. هبا و حتسني اجتاهاته حنو هذا ال خريللمنتج املوسوم 

بية خصوصًا مع انفتاح السوق اجلزائري هو ما يتيح معرفة ا ىل أ ي مدى ميكن للمؤسسات اجلزائرية أ ن تنافس بعالماهتا احمللية العالمات التجارية ال جن الكهرابئيات و 

 .عىل املنتجات ال جنبية

هو يف التعرف عىل مدى ا ماكنية اس تخدام العالمة التجارية ك داة لمتيزي املنتجات الوطنية اجلزائرية و أ لية ذكل، و ابلتايل التنبؤ  الهدف ال سايس لدلراسةميكن ا جياز 

 .يف مواهجة املنافسة ال جنبيةبقدرة هذه ال خرية عىل الاس مترار و البقاء 

 لبع  ما جاء يف أ دبيات تنقسم هذه ادلراسة ا ىل قسمني، أ وهلام ال طار النظري اذلي يتضمن خلفية نظرية عن العالمة التجارية ابعامتد  املهنج الوصفي و التحلييل

عىل عينة من  –ل توصيف نتاجئ ادلراسة امليدانية للمتغريات املدروسة املوضوع، يف حني يتضمن الشق الثاين اجلانب التطبيقي القامئ عىل نفس املهنج من خال

ات املس هتلكني اجلزائريني حنوها، املس هتلكني اجلزائريني، و حتليل العالقات املوجودة بيهنا ا حصائيًا بقصد اختبار مدى مسامهة العالمة التجارية ممتثةل يف متغري اجتاه

 . ة هذه ال خرية من خالل لك من متغري القمية املدركة من املس هتلكني اجلزائريني للمنتجيف خلق متيزي ملنتجاهتا و زايدة قمي

 ال طار النظري لدلراسة: أ ولً 

ِّف منتج مؤسسة معينة لت: مفهوم العالمة التجارية و الاجتاهات حنوها -0-0 عطهيا يشري مفهوم العالمة التجارية ا ىل امس أ و رمز أ و شلك أ و تركيبة من لك هذا، تعر 

مزية مساندة لها
(0()8)

عىل أ هنا امس أ و مصطلح  أ و رمز أ و شعار أ و تصممي أ و مزجي من هذا لكه هيدف ا ىل تعريف سلعة أ و خدمة  أ و ابئع  Kotlerيف حني يعرفها . 

أ و مجموعة من الباعة و متيزي هذه السلع و اخلدمات عن تكل اخلاصة ابملنافسني
(3)

 ال سا،، ا ذ ل جدوى من عالمة ل متزي منتج و تعتب خاصية المتزي هنا يه. 

حىت يكون كل مجهور ميكن القول بأ نه و يف الس ياق ذاته . عن منتجات منافس هيا لتضمن لها احلفاظ عىل حصهتا السوقية، و هو ما يعتب حتداًي حقيقياً  املؤسسة

رين مما يتيح الاس تفادة من لك ما تنفقه عىل محالتك الرتوجيية و هو عنرص العالمة يسمعك و يتابع محالتك الرتوجيية ينبغي أ ن يكون كل عنرصًا ميزي ك عن الآخ

 .التجارية، اليت بغياهبا ل ميكن للمس هتلكني التعرف عليك و ابلتايل ل ميكهنم سامعك

ة أ و مظةل لعالمات جتارية أ خرى ينبغي التأ كد من أ هنا و ميكن أ ن تكون العالمة التجارية اسامً ملؤسسة أ و مجموعة منتجات أ و منتج واحد، و ا ن اكنت اسامً للمؤسس

لزمن ذلا ينبغي عىل تنقل الصورة الصحيحة و بدون أ ي تناقضات بني الرسائل ال عالنية، فهيي اليت تتحمك يف جحم القمية اذلي يدركه العميل و اذلي يتغري مع ا

املؤسسة احلفاظ عليه بتحقيق التناسق بني الرسائل ال عالنية
(0()0)

 Stephenو يقول  More than a product، فلقد اعتبها البع  عىل أ هنا أ كرث من منتج 

King (0994) تكون قد التجارية وفقًا ملا س بق فا ن العالمة. أ ن املنتج هو ذكل اليشء اذلي يصنع يف املصنع أ ما العالمة التجارية فهيي اليشء اذلي يشرتيه العميل 

ماكاًن، مؤسسة أ و فكرة هورة،مش  خشصية متجرًا، خدمة، سلعة،
(6)

. 
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يف  من خالل ما مت اس تعراضه ميكن القول بأ ن العالمة التجارية يه ا حدى ال صول املس تخدمة لمتيزي املؤسسات ومعروضها مع ا يقدمه املنافسون

و مل تسلط الضوء عىل اجلانب الآخر . ملنتج أ و املؤسسةالسوق، لكن أ مه ما ميزي هذه التعاريف اشرتاكها يف عامل أ سايس هو تعريف العالمة التجارية من منظور ا

ذا مل تأ خذه بعني الاعتباراخلاص ابلعالمة التجارية و املمتثل يف الطرف الثاين ملعادةل صياغهتا ممثاًل يف املس هتكل، اذلي ل ميكن ل ي عالمة جتارية أ ن تمتزي   .أ و تنجح ا 

 اليت اذلهنية الارتباطات و التوقعات من س هتكل أ كرث تعقيدًا من جمرد امس أ و شعار، و بدًل من ذكل يه مجموعةو عليه تعتب العالمة التجارية من وهجة نظر امل 

حيث تتفاعل املكوانت امللموسة و غري امللموسة للعالمة التجارية مع ا دراك املس هتكل و مع مرور الوقت تصبح أ كرث . من جتربة املنتج أ و املؤسسة تُثار أ و تُس تدعى

ا جيابية أ كرث قوة حنوها  وخًا داخل ذهنه، فلكام أ دركها بشلك مفضل لكام زاد احامتل منو عالقة ثقة هبا مبا يسامه يف خلق قمية لها دليه و ابلتايل خلق اجتاهاترس

 . وتعزيزها

ل قد مت تزويده ابملواد اخلام ال ساس ية املناس بة لقيامه من يرى بأ نه ل دارة العالمة التجارية بشلك جيد ينبغي التأ كد من أ ن لك معي( 0999)لهذا فا ن جرييم بيلمور 

خاللها ببناء صورة ذهنية للعالمة كام يرغب صاحهبا
(7)

يف أ غلب املؤسسات ذات العالمات الناحجة عامليًا، و اذلي يعتب  التجارية ، و هو سبب وجود مدير للعالمة

لك عالمة أ داءم و العالمات الفرعية ا ن وجدت و كذا مسؤوًل عن مسؤوًل عن خلق الصورة  اذلهنية املناس بة للعالمة ال  
(2)

مما يدل عىل مدى أ مهية العالمة  ،

و نظراً لوجود بع  اللبس خبصوص مفهوم . التجارية ك صل من أ صول املؤسسات يف عرصان احلايل، تسامه يف ا رضاء مجيع أ حصاب املصاحل من مسامهني و معالء

 : ات املس تخدمة لمتيزي منتجات املؤسسات اخملتلفة، جتدر ال شارة ا ىل بع  املفاهمي املرتبطة هبا و المتيزي بيهنا كام هو موحض فامي ييلالعالمة التجارية و ال دو 

ة، مثال ذكل اذلي يتأ لف من لكامت أ و حروف أ و أ رقام للمتيزي بني منتج و أآخر سواء لنفس املؤسسة أ و ملؤسسات خمتلفة متنافس: Brand Name امس العالمة* 

و هبذا يعتب الامس التجاري جزءًا من العالمة التجارية. أ و رونو لكيو و غريها من ال سامء املس تخدمة لمتيزي منتجات املؤسسات اخملتلفة 047بيجو 
(9)

و جتدر . 

تيجة سهوةل تناقهل بني املس هتلكني و ابلتايل فهو يتيح للمؤسسة ال شارة ا ىل أ نه يعب عن أ مه القمي املعنوية للعالمة التجارية ل نه أ صل لك الارتباطات اذلهنية لها ن 

 .احلصول عىل تروجي جماين من خالل اللكمة املنطوقة يف حال وفاهئا بوعودها

أ مثةل ذكل شلك اليت قد تأ خذ شلك رمز أ و صورة أ و تصممي هيدف ا ىل متيزي مجيع منتجات مؤسسة ما عن منتجات املنافسني، و من : Brand العالمة التجارية* 

و تعتب العالمة التجارية هنا لغة عاملية متكن املؤسسة من خماطبة لك املس هتلكني و . ال سد لس يارات البيجو، و شلك النجمة ثالثية الرؤو، لس يارات املرس يد،

 .متيزي منتجاهتا و ا ن اكنوا غري متعلمني

. بشلك جزيئ أ و لكيمن اس تخداهما سواء اكن ذكل  الآخرينتع هبا حاملها ويف اس تخداهما واليت متنع يه الصفة القانونية اليت يمت : Trade Mark ملاركة التجاريةا* 

العالمة اليت حيملها وهذا ما يس تدعي يف تسجيل العالمة التجارية دلى اجلهات الرمسية ليك يمتتع صاحهبا ابحلق اذلي مينحه القانون يف حامية منتجه ومن خالل
(04)

. 

جاري هو اجلزء ح و ضبط املفاهمي أ كرث س تعمتد هذه ادلراسة عىل أ ن العالمة التجارية يه لك العنارص سابقة اذلكر، ل نه ميكننا أ ن نقول بأ ن الامس التو ل جل التوضي

 .ركة التجارية فا هنا جانب نميأ ما ابلنس بة للام .Unspoken Partو العالمة التجارية كعالمة يه اجلزء غري املنطوق  Spoken Partاملنطوق من العالمة التجارية 

ن العاطفي أ و الوجداين و اما ابلنس بة لالجتاهات حنو العالمة التجارية فا هنا كغريها من مواضيع الاجتاهات ختضع ملكوانت ثالثة تمتثل يف املكون املعريف، املكو

مة التجارية يف متغري الوعي ابلعالمة التجارية اذلي يعتب أ حد أ بعاد قمية العالمة املكون السلويك، و يف دراستنا هذه س نعب عن املكون املعريف لالجتاهات حنو العال

لسلويك لالجتاهات حنو العالمة التجارية، أ ما ابلنس بة للمكون العاطفي فنعب عنه من خالل متغري الارتباطات اذلهنية للعالمة التجارية، ليعب يف ال خري عن املكون ا

 .اد لقتناء منتجات العالمة التجارية، و هو ما س نورده يف ابلتفصيل يف عنارص ال طار النظري لهذا البحثالتجارية مبتغري الاس تعد

من هنا ميكن أ ن نستشف أ نه كام تعتب  تزايدت أ مهية العالمات مع تزايد تعقيد املس هتكل و تطلعه جلودة أ عىل و وقت أ قل للتسوق،: أ مهية العالمة التجارية -0-8

ذلا سيمت تسليط الضوء عىل أ مهية العالمة من املنظورين منظور املؤسسة و منظور العميل . جارية هممة ابلنس بة للمؤسسة فا هنا هممة أ يضًا ابلنس بة للعميلالعالمة الت

 .حىت تكون هناكل تغطية شامةل لهذا العنرص

 : أ مهية العالمة التجارية ابلنس بة للمؤسسة -0-8-0

 :ابلنس بة للمؤسسة فامي توفره لها من نقاط قوة ميكن توضيحها فامي ييل تمكن أ مهية العالمة التجارية
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حيث تتيح العالمة التجارية لرجال التسويق ابملؤسسات متيزي منتجاهتم عن املنتجات املنافسة، : Identification & Copyright التعريف مبنتجاهتا و حاميهتا -أ  

 من خالل اجلانب القانوين للعالمة التجارية أ و ما يعرف ابلعالمات وفر امحلاية القانونية ملنتجاهتم، كام ت ذاكرة املس هتكلملرغوبة دلهيم يفحىت يس تطيعوا ربطها ابلصورة ا

 قيةفضال عن هذا تساعد املؤسسات عىل تنفيذ براجمها الرتوجيية اخملتلفة، وزايدة الرقابة عىل السوق و حساب حصهتا السو . Trade Markاملسجةل  أ و املاراكت

ملنتجاهتا كلك و للك منتج عىل حدا
(00)

. 

يف معلية تكرار البيع اذلي يكون نتيجة لسهوةل تعرف املس هتكل علهيا، و ارتباطها دليه بأ مور جيدة التجارية تسامه العالمة: Repeat Salesتكرار البيع  -ب
(08)

و  .

لء دليه، من خالل خلق تفضيالت املس هتلكني لها ابس امتلهتم و بناء صورة ذهنية جيدة لها، ابلتايل رسوخ صورهتا اجليدة يف ذهنه مما يساعد عىل خلق نوع من الو

يدفع ال فراد لتكرار الرشاء؛ اليت تعتب أ صل الولء و تكرار الرشاء و ليست ال عالانت و امحلالت ال عالنية الكبرية اليت تنفق علهيا املؤسسات مبالغ طائةل يه ما 

أ ن ال فراد اذلين يس تقطبون للرشاء من خالل ال عالانت ل يكررون معلية الرشاء يف الغالب ل ن ما اس تقطهبم هو اخلصم أ و العرض  Philips & Salliحيث يرى 

املقدم من املؤسسة و ليس املنتج أ و العالمة التجارية
(03)

تجارية من و عليه أ صبح من الرضوري أ ن تركز املؤسسات عىل عامل جذب دامئ أ ل و هو العالمة ال . 

وهبذا فا هنا متكن املؤسسة من توليد تدفقات نقدية بشلك منتظم لتساعدها عىل اس تقرار نشاطها والصمود يف مواهجة املنافسة من . خالل خلق ولء لهذه ال خرية

مة ر م اثنان يف القطاع ة السوقية لصاحب العالخالل احلفاظ عىل حصهتا السوقية، كام أ شار روبن بأ ن العالمة الرائدة يف العادة تكون حصهتا السوقية ضعف احلص

 .السويق

حيث تساعد العالمة التجارية املؤسسة عىل احلصول عىل وفورات احلجم خبصوص الاستامثرات الرتوجيية بتوس يع العالمة لتشمل  :احلصول عىل وفورات مالية-جـ

ذا ختيلنا املنتجات بدون عالمات جتارية فا ن ال عالن عن منتج معني من طرف  و حتفظ هبذا ا عالانهتا ل جلها ل ل جل منتجات أ خرى،. منتجات متعددة ل ننا ا 

 أ ي من املنتجات يعلن ا حدى املؤسسات س يعلن عن ابيق املنتجات املشاهبة املوجودة يف السوق مما يشتت من أ ثر هذا ال عالن نظرًا لعدم قدرة املس هتلكني المتيزي

 Kotler، و يف هذا الس ياق أ شار Snobby عن القدرة عىل احلصول عىل أ سعار أ عىل لرتباط العالمة التجارية أ حيااًن مبا يعرف ابلتفردكام تعطي أ ثرًا أآخر انجتًا . عنه

ا ىل أ ن العالمات اجليدة يه تكل اليت تضفي قمية أ كب عىل املنتجات اليت متزيها مقارنة مبنتجات املنافسني
(00)

. 

ذ أ ن العالمة التجارية تعتب :حامية احلصة السوقية -د املؤسسة صاحبة العالمة التجارية القوية تكون  أ حد احلواجز اليت متنع املنافسني من ادلخول لقطاع النشاط، ا 

و ابلتايل حصلت عىل لك الآاثر ال جيابية النامجة عهنا، فضاًل عن ارتباط املنتج يف القطاع ابمسها. قد حصلت عىل حصة سوقية كبرية
(00)

كل ارتباط ال حذية ، مثال ذ

، مما يصعب Kleenex، و ارتباط منتج املناديل الورقية يف دول الرشق ال وسط ابمس العالمة التجارية adidasالرايضية يف اجلزائر ابمس العالمة التجارية العاملية 

 .من دخول مؤسسات جديدة للمنافسة يف هذه القطاعات

ذا اكنت تعتب العالمة التجارية  :عامل اس تقطاب -هـ عامل اس تقطاب لبع  أ حصاب املصاحل اكملسامهني و الكفاءات و املهارات للعمل ابملؤسسة، ل ن املؤسسة ا 

ذا ما سامهوا يف رأ ، مالها، كام يعتب حلامً للكفاءات و امل  للعمل هبا للزايدة يف  هاراتصاحبة عالمة قوية يبعث ذكل الثقة يف قلوب املسامهني و يشعرمه ابل مان ا 

 تسامه العالمة ابل ضافة ا ىل هذا يتسابق لك املوردين و املوزعني للتعامل معها و برشوطها نظرًا لرؤيهتم أ ن التعامل معها مكسب يف حد ذاته، و ابلتايلاهحم، وجن

ن عالمهتا التجارية يه أ كب أ صولها ا ىل أ   Johnson & Johnsonالتجارية يف تقوية مركز املؤسسة يف السوق و احلفاظ عىل قميهتا، و هبذا الصدد تشري مؤسسة 

 .قمية

ل ترس ي  صورة تتيح العالمة التجارية للمنتجني التصال املبارش ابلعمالء و ابلتايل فا هنا تساعدمه عىل التقليل من قوة املساومة دلى الوسطاء من خال: أ داة اتصال -و

ليه فا ن العالم ة التجارية متكن املؤسسة من أ ن تكون معروفة دلى العمالء مما يتيح لها ا ماكنية التواصل معهم ذهنية جيدة هلم دلى العمالء، و كام س بقت ال شارة ا 

ارية القوية من نقاط قوة بشلك يسامه يف خلق ولء لها، و هو ما جيعلها حمط حبهثم و ابلتايل ختفف من قوة مساومة الوسطاء للمنتجني، و هبذا تعتب العالمة التج

 .املؤسسة

ليه أ عاله ميكن أ ن خنلص ا ىل أ ن هذه ال مهية تسلسلت من حامية املنتجات  و تكرار بيعها مبا يضمن حصة سوقية أ كب من خالل م  ا مت التطرق ا 

سوقية، أ ي للمؤسسة مع ختفي  تاكليف التسويق من خالل الوفورات الرتوجيية حيث تس تخدهما املؤسسات ك داة اتصال بسوقها املس هتدف و حتصني حصهتا ال 

ذا ما متكنت من الوفاء بوعودهاأ هن  .ا تمتحور بشلك عام حول حتقيق أ كب قدر من ال رابح عىل مدى الطويل، ا 

 : أ مهية العالمة التجارية ابلنس بة للعميل -0-8-8

 :تمكن أ مهية العالمة التجارية ابلنس بة للعميل فامي ييل
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ف عىل املنتجات اليت يرغب فهيا برسعة وبثقة يف خضم العدد الهائل من املعروض السلعي املوجود مما العميل عىل التعر  التجارية تساعد العالمة :التعريف ابملنتج -أ  

ق، خصوصًا مع ما يعيشه العميل و يشري . من تزامح للمنتجات مما جيعهل يلجأ  ا ىل العالمة التجارية لتسهيل معلية تسوقه يف وقتنا احلايل يسهل عليه معلية التسو 

Kotler صدد ا ىل أ ن الوقت يعي لبع  العمالء ماًل و هو ما جيعلهم يدفعون أ كرث للحصول عىل منتجات حتمل عالمات جتارية معروفةيف هذا ال
(06)

. 

امن -ب اء اذلي دتعتب العالمة التجارية ا حدى املؤرشات اليت يس تخدهما العميل لضامن اجلودة و القمية املقدمة من املؤسسة ضاماًن حلصوهل عىل مس توى ال   :الض 

يرغب فيه مبا حيقق رضاه
(07)

نه يس تخدم العالمة التجارية للمتيزي بني درجات اجلودة اليت يتيحها املعروض السلعي ، وذلكل فا 
(02)

مثال ذكل ال جامع املوجود بني . 

 .جودة والضامنالعمالء عىل جودة العالمات التجارية الياابنية ابلنس بة للمنتجات الالكرتونية و ك هنا تزكية أ و شهادة لل

تباع للعمالء اذلين  Snobbish Brandsتساعد العالمة التجارية العميل عىل رؤية ذاته ابلشلك اذلي يرغب فيه، حيث أ ن العالمات املتفردة  :متزي  العميل -جـ

يرغبون يف التفرد
(09)

للحصول عىل س يارة رولز رويس اليت أ صبحت تلقب بس يارة و هو ما يدفع ال مراء و امللوك و أ ثرايء العامل ا ىل دفع املاليني من ادلولرات . 

 .امللوك و ال مراء، و أ صبح لك من يرغب يف المتزي و الشعور بفخامة خشصه يسعى ا ىل اقتناء س يارة حتمل هذه العالمة التجارية

صًا جلودة املنتج و قوة أ دائه، ذلا فا   التجارية مؤرشاً  تعتب العالمة: الثقة و ال مان -د ن العميل يس تخدهما يف اختيار املنتج عندما حيتاج الاختيار خللفية تقنية و ملخ ِّ

ثقة يه فضاًل عن سهوةل الاختيار حتت تأ ثري ال عالانت املتعددة، حيث تساعد العالمة القوية العميل عىل التخفي  من اخملاطر املدركة، مما يعط . همارات متخصصة

اجيعهل يشعر ابل مان لقتناهئأ كب فهيا و 
(84)

ل جل هذا الغرض تتسارع املؤسسات لبناء عالمات جتارية ذات مسعة طيبة تكون مبثابة مصدر للثقة و ال مان، و يف هذا . 

وض ا ىل أ ن العالمة التجارية يه مس تودع لثقة العمالء و اذلي تزيد قميته لكام تزايد جحم املعر  Unileverرئيس مؤسسة يونيلفر  Niall Fitzgeraldالس ياق يشري 

السلعي
(80)

. 

امه العالمة التجارية تبعًا للعنارص سابقة اذلكر فا ن عوامل أ مهية العالمة التجارية ابلنس بة للعميل تتفاوت أ مهيهتا وفقًا لصنف املنتج املومس هبا، حيث تس 

يف حني . لزم اس تخدام عنرص متيزي يمتثل يف العالمة التجاريةيف التعريف ابملنتجات واسعة الاس هتالك نظرًا لكرثة معروضها السلعي يف السوق كامً و نوعًا، مما يس ت

ن املنتجات، أ ما ابلنس بة أ هنا تسامه يف ا ضفاء عنرص اجلودة عىل املنتجات املعمرة ل هنا تقتيض هذا اجلانب نظرًا لهامتم العمالء جبانب الضامن يف هذا النوع م

ل عندما سامه يف متيزي العميل، يف حني تسامه العالمة التجارية يف خلق عنرصي الثقة و ال مان دلى العميللمنتجات الشخصية اكلعطور و املالبس و غريها فا هنا ت 

نه ل يوجد ترتيب مطلق . اخلدمات ذات اخملاطر املدركة العالية سواء املالية اكخلدمات املرصفية أ و الفنية اكملنتجات التكنولوجيةيتعلق ال مر ابملنتجات و  و عليه فا 

منا هناكل نسبية يف هذا الرتتيبلعوام  .ل أ مهية العالمة التجارية، و ا 

 :قمية العالمة التجارية و مصادرها -0-3

ا مما يضمن لتدفعه لقبول دفع سعر أ عىل ل جله تشري ا ىل القمية اليت يضيفها امس العالمة التجارية ا ىل قمية املنتج يف ذهن العميل: قمية العالمة التجارية -0-3-0

ريهتا وتفوقهااس مترا
(88)

، ل هنا تؤثر عىل كيفية اس تجابة العميل للمنتج سواء بشلك جيد أ و يسء حسب نوع الارتباط اذلهي لها عنده
(83)

ذ أ ن قمية العالمة تكون  ، ا 

ر العالمة التجاريةهيي تعتب جوهملعىن القمية عند املس هتكل من الناحية الشعورية أ ي كيف يشعر هذا ال خري ابلقمية وعليه ف  انعاكساأ حياان 
(80)

. 

 :س تعراض لهذين املنظورينبصفة عامة لقد مت التطرق ا ىل قمية العالمة التجارية من خالل منظورين اثنني، ال ول منظور تسويقي و الثاين منظور مايل، و فامي ييل ا

و املسؤوليات املرتبطة بشعار و امس العالمة التجارية و اليت تضيف ا ىل،  عىل أ هنا مجموعة من ال صول Aakerلقد عرفها : قمية العالمة التجارية من منظور تسويقي -أ  

أ و تقلل من ا جاميل القمية اليت تقدهما سلعة أ و خدمة ما ا ىل مؤسسة ما أ و ا ىل مس هتلكهيا أ و للكهيام
(80)

و ابلتايل فا هنا املنفعة املدركة و اجلاذبية اليت تضفهيا العالمة . 

خالل ا دراك املس هتكل لتفوق منتج ما حيمل عالمة جتارية معينة مقارنة مبنتجات حتمل عالمات جتارية أ خرى و تشري ا حدى ادلراسات التجارية عىل منتج ما، من 

ا ضافية لعالمهتم التجارية املفضةل مقارنة بأ قرب عالمة جتارية منافسة لها% 84هبذا الصدد ا ىل أ ن املس هتلكني مس تعدين دلفع 
(86)

دق ميكن القول و عليه و بتعبري أ  . 

ذا ما عرفنا القمية من وهجة نظر املس هتكل جند بأ هنا . -وهو حمور اهامتم هذه ادلراسة –أ ن قمية العالمة التجارية يه أ ثرها عىل تقيمي املنتج أ اًي اكن نوع هذا ال ثر  ذ أ ننا ا  ا 

و ابلتايل فا ن اقتناء منتج ذو عالمة جتارية معروفة يقلل من تاكليف . ليةالفرق بني ما يتحصل عليه من منافع و ما يتحمهل من تاكليف و أ عباء مالية و غري ما

يرتتب عهنا من قمية و نظرة التسوق و ابلتايل يزيد من قمية املنتج دلى املس هتكل بغ  النظر عن تكل القمي املس تقاة من الصورة الاجامتعية للعالمة التجارية و ما 

 .ا جيابية يف اجملمتع
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يه عبارة عن تكل التدفقات النقدية ال ضافية اليت تنشأ  عن منتجات حتمل عالمات جتارية مقارنة مبنتجات ل حتمل أ ي : التجارية من منظور مايلقمية العالمة  -ب

 .عالمات جتارية

من قمية مدركة من املس هتكل للمنتج هو ما  من املالحظ بأ ن قمية العالمة من املنظور التسويقي يه أ صل قميهتا من املنظور املايل، ل ن ما تضفيه العالمة التجارية

وحىت تمتكن املؤسسة من خلق قمية لعالمهتا التجارية ينبغي لها أ ن تركز عىل مجةل . جيعهل مس تعدًا دلفع مقابل أ عىل و أ كب مقارنة بتكل اليت ل حتمل أ ي عالمة جتارية

 .و هو ما سيمت توضيحه يف العنرص املوايلمن مصادر القمية دلى املس هتكل حىت حتقق القمية املالية املرجوة 

ا ن حتليل قمية العالمة التجارية و حماوةل فهمها من وهجة نظر العميل أ و الوسطاء أ و املؤسسات ذاهتا أ و حىت ال سواق املالية، ل : التجارية مصادر قمية العالمة -0-3-8

ل نه لكام أ درك هذا ال خري العالمة . ال سايس لقمية العالمة التجارية هو املس هتكل الهنايئ ميكن بأ ي شلك من ال شاكل أ ن يغفل حقيقة راخسة مفادها أ ن املصدر

ايدة فعالية أ نشطهتا التجارية بشلك ا جيايب لكام زاد وعيه هبا و ولؤه لها مبا يسمح بتحقيق أ رابح أ كب للمؤسسة و حصولها عىل حصة سوقية أ عىل و ابلتايل ز

س يع عالمهتا التجارية حنو أ صناف منتجات جديدة، ابل ضافة ا ىل التقليل من حساس ية املس هتكل لرتفاع أ سعارها و التقليل من أ ثر التسويقية و زايدة فرص تو 

فامي ييلو يف هذا الس ياق ميكن ال شارة ا ىل أ مه مصادر قمية العالمة التجارية . اجلهود التسويقية للعالمات التجارية املنافسة
 :(87)

       

يعتب الوعي ابلعالمة التجارية من أ مه العنارص اليت ينبغي عىل املؤسسات الرتكزي علهيا يف محالهتا ال عالنية حىت : Brand Awarenessي ابلعالمة التجارية الوع -أ  

تمتكن من بناء عالمة جتارية قوية
(82)

ل ن املس هتكل لن يضع يف حزي بدائهل عالمة ل  (.مجموعة البدائل اخلاضعة للمفاضةل)، تدخل نمن نطاق اجملموعة املثارة للمس هتكل 

ةل بني ما يعرفه من يعي وجودها و ل يعرفها، بل س يختار فقط العالمات التجارية اليت يعرفها خصوصًا يف حاةل تعدد البدائل، حيث يلجأ  املس هتكل ا ىل املفاض

نه ميكن أ ن يزيد من قمية العالمة التجاريةعالمات جتارية للتقليل من جحم الضغط عليه و تسهيل معلية الاختيار، و اب و ميكن قيا، الوعي ابلعالمة التجارية . لتايل فا 

 :وفقًا للطرق اليت من خاللها يتذكر املس هتكل العالمة التجارية متسلسةل كام هو موحض فامي ييل
(89)

 

ذا اكن قد  يه: التعرف مرحةل -0  .تعرض مس بقًا لهذه العالمة التجارية أ م لاملرحةل اليت حياول فهيا املس هتكل التأ كد مم ا ا 

 .اليت تعب عن املرحةل اليت حياول فهيا املس هتكل الاسرتجاع اذلهي للعالمات التجارية اليت يس تطيع تذكرها خبصوص صنف منتج معني: التذكر مرحةل -8

 .اذلهن يف مرحةل التذكر و يه أ ول عالمة جتارية تتبادر ا ىل: ال وىل يف اذلاكرة حتديد العالمة التجارية -3

اليت تعب عن تكل العالمة اليت ل يتذكر املس هتكل غريها، ذلكل تعتب املؤسسات الس ب اقة يف بناء عالمة جتارية لصنف منتج : املس يطرة حتديد العالمة التجارية -0

 . معني صاحبة عالمات جتارية مس يطرة يرتبط امسها بصنف املنتج اذلي خيصها

قدرته عىل التذكر، و عىل هذا   وذكل ابلستناد أ ساسا اىل, ذكل ميكن القول ابن مس توايت الوعي ابلعالمة التجارية يتباين من مس هتكل اىل أآخر  وتأ سيسا عىل 

 :ال سا، يوجد للوعي ابلعالمة التجارية مس تواين يعمتدان عىل سهوةل تذكر املس هتكل لهذه ال خرية هام

وى اذلي ل يس تطيع عنده املس هتكل تذكر العالمة التجارية ا ل بواسطة بع  ال نواع من ال حياءات مثل ال عالانت و هو املس ت: مس توى منخف  للوعي -

 .التصالت الشفهية أ و الرتوجي ليتحقق عنده ما يعرف ابلتذكر املدمع

مساعدة أ و أ ي ا حياءات، وابلتايل فهو حيقق مس توى مرتفع من هو املس توى اذلي يس تطيع عنده املس هتكل تذكر العالمة التجارية بدون : مس توى مرتفع للوعي -

 .الوعي ابلعالمة التجارية أ و ما يعرف ابلتذكر غري املدمع

يف ظل أ سواق حتتدم فهيا شدة املنافسة بشلك مزتايد، ونظرًا للمك الهائل من املنتجات و : Brand Associationالارتباطات اذلهنية للعالمة التجارية  -ب

ح لزامًا عىل رجال ات التجارية اليت يواهجها املس هتكل عند قيامه بعملية التسوق و المك الهائل من ال عالانت و املؤثرات الرتوجيية اليت يتعرض لها، أ صبالعالم

و تعتب الارتباطات . تعزيز معرفته هبا التسويق أ ن يربطوا عالماهتم التجارية يف ذهن املس هتكل بأ شخاص أ و أ ماكن أ و أ ش ياء أ و عالمات جتارية أ خرى كوس يةل لبناء و

براز ا حدى منافعه  . اذلهنية مصدرًا همامً لقمية العالمة التجارية من خالل ربطها خبصائص مرتبطة ابملنتج من خالل ا 
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و . الارتباطات اذلهنية مبارشة ا ىل دافع للرشاءو يعتب تطوير مثل هذه الارتباطات ا سرتاتيجية انحجة للزايدة يف قمية العالمة التجارية، ل ن ذكل ميكن أ ن يرتمج هذه 

أ مه ما ميزي الارتباطات اذلهنية للعالمة التجارية خبصائص املنتج، أ ن يتذكر املس هتكل العالمة التجارية مبجرد ذكر صنف املنتج
(34)

، حىت تصل العالمة التجارية دليه 

 .Dominant Brandا ىل مس توى العالمة السائدة أ و املس يطرة 

ن تربط العالمة التجارية حيث ميكن أ  . ميكن أ ن تربط املؤسسات عالماهتا التجارية بعنارص غري مرتبطة ابملنتج، اكلغالف و العبوة و السعر و املس تخدمني كام

ت التجارية الفرنس ية للعطور اليت و مكثال عىل ذكل ما تقدمه العالما. عبوة مجيلني مما يدفع املس هتكل لقبول هذه العالمة بغ  النظر عن السعر املطلوببغالف و 

س تعراضه يف بداية احلديث عن ختتار تصماميت معينة ملنتجاهتا و أ غلفة جذابة، مما جعلها ترتبط دلى املس هتلكني ابلفخامة و المتزي، مما يزيد من قميهتا حسب ما مت ا

 .قمية العالمات التجارية

 :بوجود مخسة مصادر لقمية العالمة التجارية ميكن تفصيلها فامي ييل Jonesالتجارية، يرى يف خلق قمية للعالمة  Aakerابل ضافة ا ىل وهجة نظر 
(30)

 

ذا وفرت العالمة : Experience of Use التجربة أ و الاس تخدام -0 ة ميخدمات جيدة عب فرتة من الزمن بشلك منتظم، فا هنا تكتسب ق التجارية يعي هذا أ نه ا 

من زايدة قمية  Aakerو هو ما يؤيد ما ذكره . ى املس هتكل، مما جيعهل مس تعدًا دلفع مبلغ أ كب للحصول علهيا نتيجة اقتناعه بقميهتاأ عىل دل Reliability  موثوقيةو 

ض أ شخاص قد ذلكل ميكن للمؤسسات أ ن تعمتد يف ا عالانهتا عىل عر . العالمة التجارية نتيجة دراية املس هتكل هبا و تعوده علهيا طبعًا مع أ داء مقنع و مريض هل

هورها حىت تتكون دلى هذا اس تخدموا منتجاهتا لفرتة زمنية حىت يقوموا بزتكية هذه املؤسسة و منتجاهتا، كام يس توجب علهيا أ يضًا أ ن ل تنقطع يف ا عالانهتا عن مج 

 .ال لفة الناجتة عن التعود عىل هذه العالمة التجاريةة العاطفية و ال خري نوع من العالق

م معنيارتباطها مب  -8 عادة صورة من خالل صور ال فراد اذلين يس تخدموهنا، ذلا تقوم املؤسسات ابس تخدام  التجارية تكتسب العالمة: User Association س تخدِّ

خصيات مرموقة و بش ال عالن و رعاية النشاطات و التظاهرات املشهورة لتحصل عىل الصورة الاجامتعية اجليدة و النجاح لعالمهتا التجارية من خالل ارتباطها 

ليه يف عنرص الارتباطات اذلهنية و ارتباطها ابدلوري ال مرييك حملرتيف كرة السةل و بصورة  Nikeمثال ذكل مؤسسة . أ حداث أ و مناطق مشهورة كام متت ال شارة ا 

و مؤسسة . س هتليك هذا النوع من املنتجاتالالعب احملرتف ماكيل جوردون اذلي أ صبحت هذه املؤسسة تصمم هل تصماميت خاصة، مبا زاد من قميهتا دلى م 

Pepsi و لكن ما جيب أ خذه بعني الاعتبار عند حماوةل ربط . و عالقهتا ابلتظاهرات الرايضية يف العامل، و ما اكتسبته من قمية نظرًا لرتباطها ببع  جنوم كرة القدم

س تخدم أ ي ا ىل أ ي درجة يرغب امجلهور املس هتدف أ ن يتصف بصفات هذا املس تخدم، عالمة جتارية معينة مبس تخدم معني أ ن تتحقق املؤسسة من مدى مرجعية امل 

ملس هتلكني ا ىل اقتناء حىت تضمن  بذكل جناعة محالهتا الرتوجيية بضامن بقاء و اس مترار ال ثر ال جيايب لهذا املس تخدم عىل امجلهور املس هتدف، حيث يسعى بع  ا

 & Lancasterو يف هذا الصدد يشري لك من . تخدمه بع  املشاهري مستشعرًا قميهتا من الناحية التفاخريةبع  العالمات التجارية من ابب أ هنا ما يس  

Reynolds ا ىل أ ن امجلاعة املرجعية تعب عن السلوك الطبيعي للفرد نمن جامعة معينة
(38)

، لكن هذا ل ينفي وجود أ فراد يرغبون يف لك ما هو ممتزي و غري منترش، 

 %.8.0ددة من السوق اليت ل تتجاوز نس بة و مه الفئة اجمل

ميان املس هتكل: Belief in Efficacy ال ميان بفعاليهتا -3 بأ ن العالمة التجارية س تعمل ابلشلك و املس توى اذلين يرغب فهيام أ مه عنرص جيعلها كذكل ابلنس بة  يعتب ا 

ليه آراء حيث يمت حتقيق ذكل عن طريق ال حياء اذلي ميكن خلقه دلى املس . ا  هتكل من خالل التقيمي املقارن للعالمات التجارية، و كذا من خالل ادلعاية و اعامتد أ

. ثر هذا عىل مدراكهتم لقميهتااملتخصصني، نظرًا لقدرة هذه العنارص عىل تغيري اجتاهات املس هتلكني حنو هذه العالمة التجارية من خالل املكون العاطفي و ابلتايل س يؤ 

يد من املؤسسات الرائدة يف جمال مساحيق الغس يل، و مس تحرضات التجميل و غريها من املنتجات اليت ينبغي أ ن يؤمن املس هتكل مبس توى وهو ما تعمتده العد

 .من القمية أ داهئا حىت يواظب عىل اقتناهئا مستيقنًا بأ نه يتحصل عىل مس توى عال

العالمة التجارية يف تصمميها و شلكها اخلاريج اذلي ميكن أ ن يؤثر عىل تفضيالت املس هتكل بتقدمي  يمتثل مظهر: Brand Appearanceمظهر العالمة التجارية  -0

و من هنا ميكن للمؤسسات أ ن تس تخدم هذا العنرص لتعظمي . مؤرشات للجودة تؤثر عىل سلوكه و مدراكته، مبا يضمن ا دراكه لقمية أ عىل لها و ابلتايل ميوهل لقتناهئا

ذا علمنا أ ن . تجارية ابدلراسة اجليدة لسلوك املس هتكل و دوافعه و ا دراكه ذلاته حىت تمتكن من تصممي شلك مؤثر يف سلوكه و حمرك دلوافعهقمية عالماهتا ال  خاصة ا 

غ  النظر مع ا تعنيه هذه علهيا يعطهيا منظراً مجياًل، ب املوجودة بع  املس هتلكني يقتنون بع  املنتجات فقط ل ن مظهرها مجيل أ و ل ن تصممي العالمة التجارية

ل  و هو ما جنده الآن يف ال وساط الش بابية ك ن يلبس الشاب أ و الشابة منتجًا حيمل تصماميً لعالمة معينة تتناىف مع معتقداته و اجتاهاته. العالمة التجارية يف الواقع

ل  لكونه أ جعب ابلتصممي خامرًا مزينًا بتصممي مجيل للكمة مس يحي أ و مس يحية ابللغة الاجنلزيية  فلقد وجدت يف مرة من املرات طالبة متحجبة تلبس. ليشء ا 

Christian لمك لو اكن ، و من هنا يتبني لنا مدى قدرة التصممي عىل التأ ثري يف سلوك املس هتكل حىت و ا ن اكن املضمون متنافيًا مع معتقدات هذا ال خري، مفا اب
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و هو ما ميكن لدلول النامية . س هتكل ل بل و يدمعها ابلتأ كيد سزييد من قمية العالمة التجارية و يضمن ولء املس هتلكني لهااملضمون متناسقًا و مامتش يًا مع معتقدات امل 

ادات هؤلء م يش مع قمي و عأ ن تس تخدمه دلمع منتجاهتا و عالماهتا التجارية و حتفزي املس هتلكني احملليني لقتناهئا من خالل تصممي عالمات جتارية بشلك جذاب و مامت

 .حىت ختفف من أ ثر منافسة العالمات التجارية ال جنبية

يعتب امس املصن ِّع و مسعته أ حد مصادر قمية العالمة التجارية، ل نه يف العديد من احلالت : Manufactuturer`s Name & Reputation امس املصن ِّع و مسعته-0

ذا ارتبط امس مؤسسة قوية مبنتج جديد س يعطي هذا انط  باعًا جيداً للمس هتلكني عن هذا ال خري نتيجة الارتباط ال جيايب لهذه املؤسسة يف أ ذهان املس هتلكني مما ا 

يشعرمه ابلثقة و حيفزمه عىل جتريب هذا املنتج
(33)

 IBM، كام حيافظ عىل حصهتا السوقية نظراً لثقة املس هتلكني فهيا، و مثال ذكل ما حصل بعدما قدمت مؤسسة 

ملنتجات  وتر الشخيص قامت بع  املؤسسات الآس يوية بتقليده و بيعه بسعر أ قل مما دفع بع  املس هتلكني ا ىل اقتناء املنتج املقدل، لكن املس هتلكنيتصماميً للمكبي

IBM ة مل يتحولوا للمنتجات املقدلة نظراً لعدم قبوهلم لغري املنتج ال صيل بدياًل متحملني بذكل الفارق يف السعر، و هو ما يبني قميIBM امللحقة هبذه املنتجات. 

ليه نمن منت ال طار النظري لهذه ادلراسة ميكن أ ن خنلص ا ىل أ نه و نظرًا لكون العالمة التجارية جزءًا ل ي    تجزأ  من املنتجبناءًا عىل ما مت التطرق ا 

نه ميكن ابعتبارها أ حد عنارص املنتج امل  نه و وفقًا ملا جاء يف أ دبيات املوضوع فا  من خاللها متيزي املنتجات و هو ال صل يف اس تخداهما ابل ضافة ا ىل زايدة قمية تنايم، فا 

ليه  يف تعريفه لقمية العالمة التجارية فا ن هذه ال خرية تعب  Kotlerاملنتج، و اذلي ل ميكن أ ن يمت ا ل من خالل زايدة قمية هذه العالمة التجارية، ل نه و حس امب أ شار ا 

منا يدل عىل أ ن العالمة التجارية ميكعن تكل القمية اذلهنية ال ن يت جتعل العميل عىل اس تعداد دلفع سعر أ عىل يف منتجات العالمة التجارية، و هذا ا ن دل عىل م يشء ا 

 .أ ن تكون مصدرًا لمتيزي املنتجات و زايدة قميهتا

ل مراجعة ما جاء يف أ دبيات املوضوع، أ ما عن اجلانب العميل لهذه ادلراسة تعتب هذه النتيجة مبثابة ا جابة عن الشق أ و اجلزء ال ول من ا شاكلية هذه ادلراسة من خال

نه يعتب حماوةل لال جابة عن اجلزء الثاين من هذه ال شاكلية، من خالل تسليط الضوء عىل مدى ا ماكنية اس تخدام العالمة التجارية لمتي زي املنتجات و الزايدة يف فا 

 .Condorتجارية الرائدة يف سوق املنتجات الكهرابئية و ال لكرتونية يف اجلزائر و املمتثةل يف مؤسسة قميهتا ابل سقاط عىل ا حدى العالمات ال 

 ادلراسة امليدانية: اثنياً 

لهيا يف ال طار النظري لدلراسة احلالية يف الواقع، مت اختيار متغري اجتاهات املس هتلكني حنو العالم  ة للتعبري عن ة التجاريمن أ جل اختبار النتيجة املتوصل ا 

وعي العميل ابلعالمة التجارية تقيميهم العام لها مكتغري مس تقل، ابعتبار أ ن هذه الاجتاهات تتكون من ثالثة أ بعاد أ ساس ية تمتثل يف البعد املعريف اذلي يعب عن مدى 

نه يمتثل يف البعد الشعوري  من خالل قدرته عىل التعرف علهيا و تذكرها و اذلي يعب عن املصدر ال ول من مصادر قمية العالمة التجارية، أ ما ابلنس بة للبعد الثاين فا 

ثاين من مصادر قمية العالمة اذلي يعب عن تكل الرتاكامت املرتس بة يف ذهن املس هتكل مبا خيلق دليه شعورًا معينًا حنو العالمة التجارية و يمتثل هنا يف املصدر ال 

نه يمتثل يف اجلانب السلويك اذلي يعتب حتصياًل ملا س بقه من ال بعادالتجارية املمتثل يف الارتباطات اذلهنية ل  .لعالمة التجارية، أ ما ابلنس بة للبعد الثالث فا 

نه يمتثل يف القمية املدركة للمنتج املرتكزة عىل مدى تفضيل املس هتكل هل همام اكنت أ سعا املنتج مع توقعات ره و كذا توافق أ داء أ ما ابلنس بة للمتغري التابع لهذه ادلراسة فا 

س هتكل ابلستناد ا ىل التعريف املس هتلكني مبا يؤدي ابلرضورة ا ىل اقتناعهم مبالءمة ال سعار املدفوعة فيه، و لقد مت اعامتد هذا اجلانب و مدى مالءمته من منظور امل 

 .و ما يتحمهل من تاكليف و أ عباء الشائع للقمية دلى العميل واذلي يعب عن الفرق املوجود بني ما يتحصل عليه العميل من منافع

مت تبيان نتاجئ التحليل و و فامي ييل توضيح للتصممي املهنجي لدلراسة امليدانية، من خالل اس تعراض المنوذج املقرتح و متغرياته و الفرضيات املناس بة هل، كام سي

 .مناقش هتا من أ جل الوصول ا ىل النتاجئ الهنائية لهذه ادلراسة

 ( .0)وفقًا ملا مت رشحه يف ديباجة هذا اجلزء ميكن تبيان المنوذج املقرتح لهذه ادلراسة كام موحض ابلشلك : قرتح لدلراسة متغرياتهالمنوذج امل -8-0
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 التعلميي. م

 :اجتاهات املس هتكل حنو العالمة التجارية

 الوعي ابلعالمة : املكون املعريف 

 الارتباطات اذلهنية للعالمة التجارية: املكون الشعوري 

 الاس تعداد لقتناء العالمة التجارية: املكون السلويك 

 القمية املدركة للمنتج
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 المنوذج املقرتح لدلراسة( 0) الشلك 

ذا اكنت القمية املدركة للمنتج تتأ ثر ابجتاهات املس هت  لكني حنو العالمة التجارية اليت تعب عن تقيميهم العام لهذه من خالل هذا المنوذج سيمت اختبار فامي ا 

امتد عىل عالمهتا التجارية ال خرية، و هذا ما س يثبت يف الوقت ذاته مدى مسامهة العالمة يف متيزي منتجات املؤسسة حيث أ نه ا ن مل يكن هناكل متيزي للمنتجات ابلع

ل سا، سيمت اختبار اختالف اجتاهات املس هتلكني ابختالف خصائصهم ادلميغرافية مما س يقودان يف الهناية ا ىل معرفة فا ن قميهتا لن تتغري ابختالف ال فراد وعىل هذا ا

ذا اكن هناكل متيزي للمس هتلكني للعالمات التجارية و ابلتايل هناكل اختالفات بني اجتاهاهتم حنوها أ م أ ن املس هتلكني ل ميزيون أ ي بيهنا و ابلتايل فلن يكون  فامي ا 

ذا ثبت الاختالف فا ن معىن هذا أ ن العالمة التجارية متزي املنتجات و اليت تسمها و ابلتايل ميكهنا اس تخداهما يف الواقع لمتيزي امل . اختالف لجتاهاهتم حنو نتجات و فا 

 . الزايدة يف قميهتا و العكس حصيح

آنفًا ميكن توضيح فرضيات ا: فرضيات ادلراسة -8-8  :دلراسة احلالية فامي ييلتبعًا ملا مت رشحه أ

 .%0عىل القمية اليت يدركوهنا ملنتجات هذه ال خرية عند مس توى معنوية  Condorتؤثر اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجارية : الفرضية ال وىل

 .%0ابختالف خصائصهم ادلميغرافية عند مس توى معنوية  Condorرية هناكل فروق معنوية بني اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجا: الفرضية الثانية

اانت املمتثل يف جممتع يتضمن هذا العنرص كيفية تنفيذ اخلطوات اخلاصة ابجلانب العميل، من خالل التطرق ا ىل مصدر جتميع البي: التصممي لدلراسة العملية -3-8

راسة بتحديد نوعها و كيفية انتقاء مفرداهتا، كام سيمت تسليط الضوء عىل كيفية قيا، متغريات ادلراسة و مجع بياانهتا كيفية انتقاء مفرداته املمتثةل يف عينة ادلادلراسة و 

 .اسة و اختبار فرضيتهيابتحديد طرق قيا، و مجع البياانت، ليمت التطرق يف ال خري ا ىل كيفية حتليل البياانت احملصةل ا حصائيًا من أ جل ال جابة عىل أ س ئةل ادلر 

فراد أ و الظواهر أ و ال ش ياء اليت هتم البحث حىت يمت تعممي نتاجئه علهيا: جممتع ادلراسة -3-8-0 يشري جممتع ادلراسة ا ىل اجملموعة اللكية لل 
(30)

و اذلي ميثل يف هذه  ،

و لقد مت اختيار  .طاع ال لكرتونيات يف اجملمتع اجلزائري كلكلك املس هتلكني الهنائيني احملمتلني للمنتجات املس هتدفة يف هذه ادلراسة و املمتثةل يف منتجات ق احلاةل

و اليت حتتاج من املس هتكل ا ىل التفكري اجليد قبل اختاذ القرار الرشايئ مقارنة ابلسلع امليرسة  Shopping Goodsاملنتجات ال لكرتونية ل هنا تعتب من سلع التسوق 

و نظراً لكون املنتجات ال لكرتونية والكهرابئية صعبة التقيمي عىل املس توى التقي .  بيهنا عىل غرار العالمة التجاريةابل ضافة ا ىل اس تخدام العديد من العوامل للمفاضةل

تجاريةملا تمتزي به من تعقيد، فا ن املس هتكل يعمتد عىل مؤرشات أ خرى غري اخلصائص و املمزيات التقنية لتساعده عىل اختاذ القرار اكلعالمة ال 
(30)

. 

 .للمنتجات قيد ادلراسة ؤمهيه املناطق الرئيس ية يف اجلزائر العامصة اليت تضم ال فراد احملمتل رشا: ات املعاينةوحد -أ  

ذ يقدر تعداد :  املدى اجلغرايف -ب  7ا جتاوز ساكهناملدى اجلغرايف لهذه ادلراسة هو اجلزائر العامصة، و لقد مت اختيارها ل هنا تعتب أ عىل منطقة ساكنية كثافة ابجلزائر ا 

ا تعتب أ نشط املناطق من حيث احلركة التجارية و التنافس بني العالمات  و املنتجات يف 8400مليون نسمة وفقًا ل حصائيات  39مليون نسمة من ا جاميل  ، كام أ هن 

 .اجلزائر، و كذكل لحتواهئا عىل أ كب املوائن البحرية و اجلوية ابجلزائر

 .8400دة بني شهري أ وت و أ كتوبر من عام الفرتة املمت :املدى الزمي -د

ا ىل يتوقف اختيار ال سلوب املناسب للعينة عىل مجةل من العوامل اكلتلكفة، الوقت املتاح، نوع و جحم البياانت املطلوب جتميعها، ابل ضافة  :عينة ادلراسة -3-8-8

درجة سهوةل ال س ئةل و مس توى ادلقة املطلوب يف ال جاابت
(36)

نه يؤثر أ يضًا من خالل وجود هذا من انحي  ة البحث و خصائصه أ ما من انحية اجملمتع املس هتدف فا 

لضخامة جحم جممتع نظرًا  Convenient Sampleو نظرًا للعوامل سابقة اذلكر، تعمتد هذه ادلراسة عىل العينة امليرسة أ و املالمئة . أ و عدم وجود ا طار للمعاينة

نة يف اجملمتعات النامية بوجه عام و يف اجلزائر بوجه خاص، نظرًا لعدم وجود قامئة بأ سامء و عناوين مجيع مفردات اجملمتع ادلراسة، و صعوبة حتديد ا طار للمعاي 

قافية و نظراً للحواجز الثاملس هتدف من ادلراسة و هو ما يعرف ابل طار العام جملمتع ادلراسة، فضاًل عن صعوبة دخول جامعي البياانت ا ىل منازل أ ان، ل يعرفوهنم 

 .الاجامتعية و ال عراف و التقاليد، دون نس يان قيدي الزمن و املزيانية

منا املهم أ ن يمت حتديد جحم العي : جحم العينة -3-8-3 نة املراد ل يكف أ ن يقوم الباحث ابختيار العينة املناس بة و الواجب اس تخداهما حىت يتحصل عىل نتاجئ جيدة، و ا 

منا ختضع ملفاهمي حمددة، ف دراس هتا ذكل أ ن معلية الاختي لتحديد جحم العينة عن طريق معادةل ا حصائية فا ن ذكل حيتاج ا ىل حتديد، ار ل تمت بشلك اعتباطي و ا 

اذلي يعب عن مدى قرب نتاجئ العينة من النتاجئ الفعلية يف حاةل دراسة جممتع ادلراسة بصفة اكمةل Level of Precisionمس توى ادلقة 
(37()32)

الثقة  ، و مس توى

Level of confidence   املطلوبني، فضاًل عن الاحنراف املعياري جملمتع ادلراسةStandard Deviation of the population،  اذلي يمت تقديره يف العادة
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مفردة، حيث يرى  0044اعامتد جحم و عىل هذا ال سا، مت . ةمتت يف اجملمتع املس هتدف لدلراس ابلعامتد عىل اخلبة اذلاتية أ و عىل ادلراسات السابقة اليت

Malhotra  بأ نه ميكن اس تخدامه يف ادلراسات الاس تكشافية أ و يف ظل اجملمتعات كبرية احلجم أ و ما يعرف ابجملمتعات غري احملدودةOpen Population 
(39)

. 

كبرية نوعًا ما مت الاعامتد عىل توزيع القوامئ الاس تقصائية عىل مفردات نظرًا لعامتد ادلراسة عىل جتميع البياانت من عينة : أ سلوب و أ داة قيا، املتغريات -3-8-0

مكتغري مس تقل و القمية املدركة مهنم ملنتجات  Condorالعينة، أ ما ابلنس بة ل داة قيا، متغريي ادلراسة املمتثلني يف اجتاهات املس هتكل اجلزائري حنو العالمة التجارية 

وابلتحديد منتج التلفزيون، مت الاعامتد عىل ثالث فقرات للك متغري وفقًا ملا مت رشحه يف منوذج ادلراسة، أ ما عن املقيا، املس تخدم  هذه العالمة التجارية مكتغري اتبع

لقد مت اعامتد مقيا، ليكرت امخلايس املتدرج نظرًا لسهوةل اس تخدامه، حيث أ شار
(04)

عداد و التفسري و ا ىل أ ن هذا املقيا، من أ كرث املقاييس ش يوعًا ل نه سهل ال   

مت اس تخدام املقيا، الامسي للمتغريات ادلميغرافية ل نه مقيا، يسامه يف تصنيف املس هتلكني عن بعضهم البع  دون يف حني . سهل الاس تخدام من قبل املس هتلكني

 .أ ن يكون لل رقام املس تخدمة فيه أ ي دلةل

 :حتليل و مناقشة نتاجئ ادلراسة امليدانية -3-3

 : ليل النتاجئحت  -3-3-0

 حتليل اخلصائص العامة لعينة ادلراسة: أ ولً 

عية و من خالل نتاجئ التحليل الوصفي لعينة ادلراسة وفق خصائصها ادلميغرافية يتبني أ ن معظم مفردات العينة خرجيو جامعات أ ي ذوي شهادات جام  

ن فا ن الغالبية املس يطرة عىل العينة ا% 09.7بنس بة  ا من انحية الس  ، كام بلغ عدد اذلكور فهيا % 09س نة و بنس بة  34س نة و  02ملدروسة ترتاوح أ عامرمه بني ، أ م 

أ ما من جانب مس توى ادلخل فلقد تقارب جحم الرشحيتني %.  37.7أ نىث بنس بة  060مقابل %  68.3ذكر ما يعادل تقريبًا ثليث جحم العينة املدروسة و بنس بة  930

دينار جزائري، يف حني  34.444دينار جزائري و  00.444ملا بني % 82.6دينار جزائري و بـ  00.444لل قل من % 89دينار جزائري بـ  34.444ال قل من 

 %. 080.0دينار جزائري بنس بة  00.444تفوقت رشحية ادلخل ال كب من 

 :تلخيصًا للخصائص ادلميغرافية لعينة ادلراسة( 40)و يوحض اجلدول ر م  

 فردات عينة ادلراسة وفقًا للخصائص ادلميغرافية توزيع م(: 40)اجلدول ر م 

 %النس بة  العدد مس توى ادلخل %النس بة  العدد العمر

 89.4 030 دج00.444أ قل من  09.4 730 34 – 02

 82.6 082 دج34.444 –دج 00.444 86.0 390 00 - 30

 08.0 636 دج34.444أ كرث من  80.9 370 00أ كب من 

 %النس بة  العدد س توى التعلمييامل  %النس بة  العدد اجلنس

 03.4 090 متوسط 68.3 930 ذكر

 87.3 004 اثنوي 37.7 060 أ نىث

 09.7 290 جامعي   

 044 0044 اجملموع 044 0044 اجملموع
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 حتليل ثبات املقيا، املس تخدم: اثنياً 

و متقاربة نسبيًا يف لك مرة يمت اس تخدامه فهيايقصد ابلثبات أ و الاعامتدية مقدرة املقيا، املس تخدم عىل توليد نتاجئ متطابقة أ   
(00)

، أ و بتعبري أآخر يه 

أ و املوضوع حمل ادلراسة ادلرجة اليت يمتتع هبا املقيا، املس تخدم يف توفري نتاجئ متسقة يف ظل ظروف متنوعة و مس تقةل ل س ئةل متعددة و لكن لقيا، نفس اخلاصية 

و ابس تخدام نفس مجموعة املس تقىص مهنم
(08)

اليت تنسب ا ىل أ لفا و من أ كرث املقاييس ش يوعًا لتحديد درجة الاتساق بني حمتوايت املقيا، املس تخدم طريقة معامل . 

Cronbach  و هناك ش به اتفاق بني الباحثني عىل أ ن معامل أ لفا لتقيمي الثقة و الثبات اذلي اليت تتسم بدرجة عالية من ادلقة يف حتديد درجة اعامتدية املقيا،، و

يعتب ذو مس توى ممتاز من الثقة و الثبات 4.24يعتب اكفيًا و مقبوًل، و أ ن معامل أ لفا اذلي تصل قميته ا ىل  4.64ون قميته أ كب من تك
(03)

. 

SPSS)و من أ جل قيا، معامالت أ لفا للمقاييس املس تخدمة يف ادلراسة احلالية مت اس تخدام احلزمة ال حصائية للعلوم الاجامتعية 
1
أ سفرت نتاجئ التحليل ، و لقد (

، و 4.98يف حني أ ن معامل ثبات املقيا، اخلص ابلقمية املدركة للمنتج اكنت  4.90عىل أ ن درجة ثبات مقيا، اجتاهات املس هتلكني حنو العالمة التجارية يساوي 

 .عليه و وفقًا لال شارة السابقة اخلاصة مبعامل الثبات تعتب هذه املقاييس ممتازة

 لنتاجئ و اختبار الفرضياتحتليل ا: اثلثاً 

ام مقياسني قبل اخلوض يف اختبار الفرضيات اخلاصة ابدلراسة احلالية مت القيام بتحليل وصفي للبياانت اخلاصة ابملتغريين ال ساس يني، و ذكل ابس تخد: حتليل النتاجئ* 

لتشتت املمتثل يف الاحنراف املعياري، ل نه و بعد القيام برمس السحابة البيانية تبني أ حد مقاييس ا، و من مقاييس الزنعة املركزية املمتثلني يف الوسط احلسايب و املنوال

يتبني بأ ن مفردات العينة املدروسة دلهيم اجتاهات ا جيابية ( 48)أ ن هذين املقياسني هام الذلان يعكسان الاجتاه العام لعينة ادلراسة، و كام هو موحض يف اجلدول ر م 

بشلك جد ا جيايب بوسط  Condor، كام أ هنم يقي مون املنتج املمتثل يف تلفزيون 0و منوال يساوي  3.24ملدروسة بوسط حسايب يساوي حنو العالمة التجارية ا

 .، و بدلةل ا حصائية لنتاجئ التحليل0و منوال يساوي  0.38حسايب يساوي 

 

 ملخص نتاجئ التحليل الوصفي ملتغريي ادلراسة(: 48)اجلدول ر م 

 

 ملنتجا/ التقيمي 

 Condorتلفزيون 

 مس توى املعنوية tقمية  الاحنراف م املنوال الوسط احلسايب

 4.444 82.94 4.06 0.44 3.24 اجتاهات املس هتكل حنو لعالمة التجارية

 4.444 004.84 4.23 0.44 0.38 القمية املدركة للمنتج

 

 .سة احلاليةفاميييل اختبار الفرضيتني ال ساس يتني لدلرا: اختبار الفرضيات* 

 .عىل القمية اليت يدركوهنا ملنتجات هذه ال خرية Condorتؤثر اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجارية : الفرضية ال وىل -

اذلي ( 43)ه اجلدول ر م من أ جل اختبار هذه الفرضية مت اس تخدام حتليل الاحندار و حتليل الارتباط بني متغريي الفرضية و اكنت نتاجئ التحليل كام يبين

مما يدل عىل وجود عالقة ارتباط موجبة و قوية بني ( 4.748)يالحظ من خالهل أ ن قمية معامل الارتباط لاكرل بريسون اكنت قوية نوعًا ما حيث قدرت ب 

 ANOVAيظهر حتليل التباين  متثل يف هجاز تلفزيون، كام و القمية املدركة مهنم ل حد منتجاهتا امل  Condorاجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجارية 

، و هبذا فا ن هذا المنوذج يعد 4.40عند مس توى معنوية ( 0000.83)تساوي  Fلختبار املعنوية ال حصائية لمنوذج الاحندار اخلاص ابختبار هذه الفرضية أ ن قمية 

أ هجزة )عىل القمية املدركة مهنم ملنتجات  Condorاجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجارية أ ثري و بناءًا عليه يمت قبول الفرضية القائةل بت. ذو دلةل ا حصائية

                                                           
1
 Statistical Package for Social Sciences 
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Rو جتدر ال شارة ا ىل أ ن قمية . هذه ال خرية( تلفزيون
2

أ ي أ ن اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجارية قيد ادلراسة تفرس ما نسبته  4.093تساوي  

 .ن نس بة التغري يف التباين اللكي للقمية املدركة ملنتجاهتام% 09.3

 ملخص نتاجئ حتليل الاحندار و حتليل التباين لختبار الفرضية ال وىل(: 43)اجلدول ر م 

 

 .ابختالف خصائصهم ادلميغرافية Condorية هناكل فروق معنوية بني اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجار : الفرضية الثانية

ذا اكنت الفروق بني اجملموعات أ كب من الفروق نمن اجملموعات ما يدل عىل  من أ جل اختبار هذه الفرضية مت اس تخدام حتليل التباين ال حادي من أ جل حتليل فامي ا 

يتضح من هذا (.40)وسة أ م العكس، و اكنت نتاجئ التحليل كام هو موحض يف اجلدول ر م وجود فروق بني اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجارية املدر 

الفروق املوجودة بني  اجلدول أ ن هناكل اختالفات بني اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجارية املدروسة بدلةل خصائصهم ادلميغرافية، حيث اكنت

مما جعل  أ كب من تكل املوجودة بني أ فراد اجملموعة الواحد( اجلنسني، مس توايت العمر، مس توايت ادلخل و املس توايت التعلميية) اجملموعات اخملتلفة من املس هتلكني

 .احملسوبة أ كب من اجلدولية Fقمية 

راسة احلالية، مما يقودان ا ىل و جتدر ال شارة ا ىل أ ن لك هذه الفروق ذات دلةل ا حصائية، ذكل أ ن قمية مس توى معنويهتا أ قل من مس توى معنوية ادل

 .بدلةل خصائصهم ادلميغرافية Condorقبول الفرضية الثانية بلك فروعها القائةل بوجود اختالفات بني اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجارية 

 ملخص حتليل التباين ال حادي لجتاهات املس هتلكني اجلزائريني (: 40)اجلدول ر م 

 Condorلعالمة التجارية حنو ا

 

 

اجتاهات املس هتكل حنو العالمة 

Condor/قمية منتجاهتا 

 

معامل ارتباط اكرل 

 Rبريسون 

 

معامل التحديد 

R
2 

معامل 

املتغري 

 bل املس تق

 

اجلزء 

 الثابت

a 

 ANOVAحتليل التباين 

 للمنوذج Fاختبار 

قمية معامل التباين 

F 

مس توى 

 املعنوية

 4.444 0000.83 0.90 4.74 4.093 4.748  اجلزائري Condorتلفزيون 

 متوسط مجموع املربعات مصادر الاختالف متغري ادلراسة

 اختبار

F 

 αمس توى املعنوية

 

اجتاهات املس هتلكني 

اجلزائريني حنو عالمة 

Condor 

 4.444 047.3 02.80 بني اجلنسني

 4.00 بني أ فراد اجلنس الواحد

 4.444 24.0 08.00 بني ال عامر
 4.03 ر الواحدبني أ فراد العم

 4.444 80.07 00.07 بني مس توايت ادلخل
 4.06 بني أ فراد ادلخل الواحد

 4.444 84.38 00.08 بني املس توايت التعلميية
 4.06 بني أ فراد املس توى الواحد
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 : مناقشة النتاجئ -3-3-8

ية املدروسة يؤثر عىل القمية املدركة مهنم ملنتجات هذه العالمة يعي أ نه ميكن للمؤسسة أ ن ا ن التوصل ا ىل أ ن اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجار * 

ذا علمنا أ ن الاجتاهات حنو العالمة التجارية يفرس ما من التغري احلاصل  %04يقارب  تس تخدم عالمهتا التجارية للتأ ثري يف مس توى القمية املدركة ملنتجاهتا، خصوصًا ا 

 للقمية املدركة ملنتجات هذه العالمة التجارية؛يف التباين اللكي 

و ملنتجاهتا ا ىل امتالكهم للمعلومات الاكفية عهنا ابعتبارها منتجًا وطنيًا، و يرجع هذا ا ىل اعامتد هذه  Condorيعزى تقيمي املس هتلكني اجلزائريني للعالمة التجارية * 

و تركزيها عىل توفري خدمات ما بعد البيع عىل  %044فضاًل عن تركزيها عىل كوهنا منتج جزائري املؤسسة عىل س ياسة الانتشار الواسع يف السوق اجلزائري، 

ا يثبت جناح هذه مس توى اكمل الرتاب الوطي، مما عزز من القمية اليت حيصل علهيا املس هتلكون اجلزائريون من خالل اقتناهئم ملنتجات هذه املؤسسة، لك هذ

دارة عالمهتا الت  جارية و قميهتا من أ جل التحسني من قمية معروضها السلعي و متيزيه عن منتجات املنافسني؛املؤسسة يف ا 

أ ن لك مفردة من مفردات عن النتيجة اليت مفادها أ ن اجتاهات املس هتلكني اجلزائريني حنو العالمة التجارية املدروسة ختتلف ابختالف خصائصهم ادلميغرافية يعي * 

المة عالمة التجارية مبنظور خمتلف مما جعل من اجتاهاهتم خمتلفة حنو نفس العالمة التجارية، و كام س بق لنا و أ رشان فا ن الاجتاهات حنو الععينة ادلراسة ينظر ا ىل ال

مبائة حسب نتاجئ ادلراسة  04عدل التجارية ارتبطت بقميهتا من خالل مصادر هذه ال خرية و اليت و كام س بق لنا و أ رشان بأ هنا مرتبطة ارتباطًا مبارشًا بقمية املنتج و مب

 .احلالية، فا ن العالمة التجارية تسامه بشلك كبري يف متيزي املنتجات اليت تسمها

 

 : اخلامتة

 :من خالل ما مت التطرق يف هذه ادلراسة بشقهيا النظري و العميل ميكن اس تعراض النتاجئ التالية 

تجات اليت تسمها، و هو ما يعطي للمؤسسات فرصة تعظمي قمية ما تقدمه للعمالء من خالل حتسني تعتب العالمة التجارية أ حد أ مه مصادر القمية للمن  -0

 صورة عالمهتا التجارية دلهيم أ و من خالل حتسني قمية هذه ال خرية دلهيم؛

رية و الارتباطات اذلهنية اخلاصة هبا، و عىل تس متد العالمة التجارية قميهتا أ و الاجتاهات ال جيابية حنوها من مصدرين أ ساس يني هام الوعي ابلعالمة التجا -8

عالمهتا هذا ال سا، ميكن للمؤسسة أ ن تعظم من قمية عالمهتا من خالل تصممي محالت تروجيية مناس بة متكهنا من زايدة مس توى تعرف املس هتلكني عىل 

 السائد اليت ترتبط ارتباطًا مبارشاً بصنف املنتج اذلي تسمه؛التجارية و كذا مس توى تذكرمه لها، حىت تمتكن من أ ن تصل ا ىل مس توى العالمة التجارية 

ما عىل منافع معي  -3 نة أ و عىل فعاليهتا ميكن اس تخدام الوسائل الرتوجيية من أ جل تقوية الارتباطات اذلهنية للعالمة التجارية دلى معالهئا من خالل الرتكزي ا 

 دمهيا كجامعات مرجعية أ و كقادة للرأ ي و هذا طبعًا ابختالف نوع املنتج؛مقارنة ابملنتجات املنافسة، أ و من خالل الرتكزي عىل مس تخ

ني لهذه ال خرية، و من خالل نتاجئ ادلراسة امليدانية يتضح لنا أ ن العالمة التجارية يه مصدر لمتيزي منتجاهتا و زايدة مس توى القمية املدركة من املس هتلك -0

دارة العالم ة التجارية مكدخل ممتزي لزايدة متزي و قمية منتجاهتا، لكن هذا ال مر يعتب سالحًا ذا حدين حيث أ ن املبالغة يف عليه ميكن للمؤسسات أ ن تعمتد عىل ا 

أ مراً صعبًا خصوصًا  الوعود من خالل امحلالت الرتوجيية اخلاصة ابلعالمة التجارية و منتجاهتا قد يضع املؤسسة أ مام حتد ا رضاء املس هتكل اذلي س يصبح ا رضاؤه

 فع مس توى توقعاته من خالل امحلالت الرتوجيية الهادفة للرفع من قمية العالمة التجارية قصد تدعمي القمية املعروضة للمس هتكل؛بعد ر 

 .و عليه ينبغي عىل املؤسسات أ ن تعامل هذه ال داة بشلك حذر حىت تمتكن من الاس تفادة مهنا و اس تغاللها أ مثل اس تغالل
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