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  : ملخص البحث
والء ى ال ة عل ل؛ تھدف ھذه الدراسة إلى دراسة تأثیر أبعاد قیمة العالمة التجاری سلوكي للعمی  ال

مفردة ) ٤٢٠(حیث استخدم الباحثین قائمة االستقصاء كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة، والتي بلغت 
س ، اإلمبراطور قطونیل (من عمالء شركات المالبس القطنیة المصریة  س  ، دای صر للمالب ركة الن ، ش

شركة  ا ب ة تجاری سوجات المعروف ل"ًوالمن و ) "جی ت الق صحیحة ، وبلغ سبة ) ٣٩٧(ائم ال ، %٩٥.٢٥بن
ات ٢٣حیث تم استبعاد  ع البیان ي جم تیفاء ف ة واالس  قائمة ، وقد جاء ھذا االستبعاد لھذه القوائم لعدم الجدی

درة . المطلوبة دم ق ة المصریة، وع س القطنی ًونظرا لعدم توافر إطار محدد لمجتمع عمالء شركات المالب
والت   في ھذا األمرفروع الشركات على تقدیم أي بیانات ى الم رددین عل ن المت ة م ة منتظم ، تم أخذ عین

ة رة  ( التجاری س الكبی راء المالب سوق وش ز الت ة )مراك ات الدراس ع بیان ة لجم ة معین رة زمنی ي فت .  ف
ة  ة التجاری ة العالم وأظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة إیجابیة طردیة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد قیم

ى  سلوكيوالوالء ال ة عل ة العالم اد قیم ً، كما أظھرت أیضا نتائج الدراسة التأثیر المعنوي لكل بعد من أبع
ة الوعي بالعالمة، القیمة المدركة للعمیل (حده  ة للعالم ةئ، مال ، الصورة الذھنی ة العالم والء )  م ى ال عل

ة المصریة شركات القطنی دة إسھامات ع. السلوكي لعمیل ال ذه الدراسة ع دمت ھ ستوي النظري ق ي الم ل
ى  والعملي ة عل ة التجاری ة العالم أثیر قیم ت ت ي بحث ل الدراسات الت ن أوائ ذه الدراسة م ر ھ ث تعتب ، حی

ة  ة التجاری ة العالم ین قیم ة ب ة العالق ت بدراس ة، كما قام سلوكیة اإلیجابی ا ال ًالوالء السلوكي مقاسا بالنوای
سبة ل وي بالن ن التوصیات والوالء السلوكي للعمیل في قطاع حی د م دمت العدی ا ق صاد المصري، كم القت

الي ل الح اظ بالعمی الء  الھامة لشركات المالبس القطنیة والتي تسھم بشكل رئیسي في اإلحتف ، وجذب عم
  . جدد في المستقبل، إضافة إلي تقدیم بعض التوصیات الھامة لدراسات مستقبلیة

ة:  كلمات مفتاحیة ة  الوعي بالعالم ة المدرك ل، القیم ة للعمی ة للعالم صورة الذھنی سلوكیة  ، ال ا ال ، النوای
  .  اإلیجابیة

Summary: 
This study aims to study the impact of brand equity dimensions on 

customer behavioral loyalty. Researchers used the survey list as a tool to collect 
data from the study sample, which reached (420) individual customers from 
Egyptian cotton clothing companies (Cottonil, Embrator, Dice, Nasr Company 
for clothing and textiles), the number of correct lists was 397، where researchers 
excluded 23 lists for incomplete data, meaning that the percentage of correct 
responses was  ٩٥.٢٥ % Due to the lack of a specific framework for the 
community of Egyptian cotton clothing companies and the inability of the 
branches of the companies to provide any data in this regard, systematic sample 
of the visitors to the malls)big shopping center (was taken at a certain time to 
collect the study data. The results of the study showed a positive correlation 
statistically significant between the dimensions of the equity of the brand and 
behavioral loyalty. The results of the study also showed the significant effect of 
each dimension of the equity of the brand (Brand awareness, Customer 
perceived value, Brand image،Brand relevance) on the behavioral loyalty of the 
customer of Egyptian cotton companies. This study made several contributions 
both at the theoretical and practical levels. This study is considered one of the 
first studies that examined the impact of brand equity on behavioral loyalty as 
measured by positive behavioral intentions. It also examined the relationship 
between brand equity and customer loyalty in a vital sector to the Egyptian 
economy. This study also made many important recommendations for cotton 
clothing companies which mainly contribute to retain the current customer, 
attract new customers in the future, in addition to making some important 
recommendations for future studies. 
Keywords: Brand awareness, Customer perceived value, brand image, positive 

behavioral intentions. 
  : دــتمھی
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صری         صناعات الم ن ال ة م س القطنی سوجات والمالب ناعة المن ر ص ة ذات تعتب ة الوطنی
ع  التاریخ العریق واألھمیة االستراتیجیة لالقتصاد المصري ، كونھا من أھم الصناعات التي تتمت

سیة . بمیزة تنافسیة نسبیة تمكنھا من بناء اقتصادیات مصر ا التناف ن المزای د م ك العدی فمصر تمتل
سم ات القطن المصري ذي ال وافر خام ا ت ل أھمھ صناعة، لع ذه ال ي ھ واق عة الطیف ي األس ة ف ب

ام ؛  العالمیة ذ ع ة ١٩٢٧مما جعل لھذه الصناعة مكانة عظیمة من ة الحقیقی ر البدای ذي یعتب م، وال
  .  لھذه الصناعة

ام          ى أن ع د عل ن یؤك اك م ستقبل التجارة  م٢٠٠٥َغیر أن ھن ي م ر نقطة تحول ف ، یعتب
ق  ي العالمیة للمنسوجات والمالبس الجاھزة نتیجة النتھاء تطبی سوجات والمالبس الت ة المن اتفاقی

ي دورة أور ا ف م توقیعھ واوت ة ١٩٩٤ عام ىج ضمامھا لمنظم د ان صیني بع سوق ال اح ال ، وانفت
 نحو ةلذلك توجھ النظر في السنوات األخیر ، )٢٠٠٩،  الجداوي( م٢٠٠١التجارة العالمیة عام 

  . اإلھتمام بقیمة العالمة التجاریة
اول ا ذلك ح ة ل ة         ونتیج اس قیم اییس لقی اھیم والمق ع المف سویق وض وث الت ون ببح لمھتم

واق ،  ي األس ة ف ة التجاری ة العالم ام بقیم ى اإلھتم شركات إل دفع ال ة ت ة بطریق ة التجاری العالم
تراتیجیة  ة إس رارات بطریق اذ الق ة العالمة .  (Aaker, 1991)وتساعد الشركات في اتخ إن قیم

ة  وم العالم ن مفھ أتي م ة ت ھ التجاری شیر إلی ذي ت ة ال  American marketing(التجاری
association()  ة سویق األمریكی ة الت ز أو ) جمعی ة أو رم م أو مصطلح أو عالم ھ اس ي أن عل

  .   تصمیم أو مزیج بینھم یھدف إلى تحدید العالقة بین قیمة العالمة التجاریة وقوة السوق
سلوك  حتفاظ بالعمالء الحالیینإن العالمة التجاریة القویة تساعد في اال          ن ال د م ، كما تزی

الء ن العالمات  الشرائي للعم ة عن غیرھا م ذه العالمة التجاری ل لھ ي تفضیل العمی ، إضافة إل
ي  ستخدمھا و جذب عمالء جدد ف ي ی ن العالمة الت ل ع ادة رضا العمی ضال عن زی سة، ف ًالمناف

ریة ال یمكن النظر إلیھا على أنھا اسم أو شكل وبالتالي فإن العالمة التجا (jin, 2013) المستقبل
تج، وذات انعكاسات  فقط ستھلك للمن ة الم ، بل كمفھوم لھ قیمة تتضمن عدة أبعاد مرتبطة بتجرب

  .  )٢٠١٦،  داود( مھمة في عملیة تقییم المستھلك لھذا المنتج 
ً، تعد قیمة العالمة التجاریة عامال مؤثرا في القرار  وعلي ھذا األساس  الشرائي للعمیلً

صدد ، ، وكذا في تقدیرھم لمخاطر شراء المنتج واستھالكھ د دراسة  وفي ھذا ال  ,Budac(ٌتؤك
2016 & (Baltador ة ة التجاری ة العالم اس قیم ل  Brand Equity أن قی ور العمی ن منظ م

ًأصبح أمرا ضروریا من الناحیة التسویقیة بما تشكلھ من تأثیر علي أنماط الشراء ً  .  
ي ومن سویقیة الت  ھنا تأتي أھمیة موضوع البحث الحالي بوصفھ أحد أھم الدراسات الت

ى دراسة ت سعى إل ي أت ساھم ف شكل ی ل ب سلوكي للعمی والء ال ي ال ة عل ة التجاری ة العالم ثیر قیم
ة  ة طویل رة زمنی ي لفت تعزیز الثقة بین العمیل والعالمة التجاریة للوصول إلى والء سلوكي حقیق

  . األجل
  :م الدراسة ـمفاھی

ة:  َتتضمن مفھوم كلٍّ من ة قیمة العالمة التجاری اد قیمة العالمة التجاری والء  ، أبع ، ال
  :  وذلك على النحو التالي ،السلوكي للعمیل

  : Brand Equityقیمة العالمة التجاریة ) ١(
ًقدرا كبیرا من االھتم"  قیمة العالمة التجاریة "حظي مفھوم  سات ام في البحوث والدراً

ضھا ، العلمیة  ة بع ین العالمات التجاری دة ب سة المتزای رة والمناف ة األخی ونتیجة للعولمة في اآلون
ي قیمة  ة ف البعض أصبح الھدف النھائي لجمیع العالمات التجاریة ھو بناء إستراتیجیة قویة متمثل

ستھلك  دى الم ة ل ة التجاری ة التجار keller, 2013)(العالم ة العالم إن قیم ذلك ف بحت ل ة أص ی
ل  ھ العمی شعر ب ا ی ن فیم وة العالمة تكم ة؛ ألن ق ة معین ة تجاری القیمة التي یربطھا العمالء بعالم



  رمضان عبدالسالم ، یاسمین محمد        تأثیر قیمة العالمة التجاریة على الوالء السلوكى للعمیل/ د .شیرین أبوورده ، أ/ د.  أ
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٧٥٥( 

ة ة التجاری ا  ولمسھ وتصوره عن العالم ل بھ اط العمی القوة ، زاد إرتب زت العالمة ب ا تمی ، وكلم
  .kim & kim, 2004)(وزادت قوتھا وبالتالي تزید قیمة العالمة التجاریة 

جوع إلي تعریفات قیمة العالمة التجاریة ، فإنھ یمكن تقسیم تعریفات قیمة العالمة وبالر
ة ، وھي داخل مختلف الي :  التجاریة من خالل ثالث م د الم تم بالبع ذي یھ ي (المدخل ال ز عل یرك

اة  ل مدي الحی ل  )Customr Lifetime Valueقیمة العمی تم بالعمی ذي یھ دخل ال ز (؛ الم یرك
سابقین   )Value for Customerیل علي القیمة للعم دخلین ال ز (؛ والمدخل الذي یدمج الم یرك

  .  )إلضافة إلي الجانب المالياعلي العمیل ب
صدد ذا ال ي ھ دخل  وف ن الم ة م ة التجاری ة العالم ت قیم ي تناول ات الت ددت التعریف تع

الي ا Aaker, 1991)(، عرف  الم ي أنھ ة عل ة التجاری ن  : " قیمة العالم األصول مجموعة م
ة ة بالعالم ات المرتبط ا ، وااللتزام ا عرفھ ا Budac, 2016 & (Baltado( كم ي أنھ   :  عل

ة"  ذه العالم ستھلكین لھ ة والم ة التجاری ك العالم ین مال امت ب اق ص د اتف ضیف ".  عق وی
)(Kusum, 2003  ي ة عل ة المترتب سویقیة اإلیجابی ار الت ق باآلث ة تتعل ة العالمة التجاری أن قیم

ل عالمة تجاریة معینة مقارنة باآلثار ذاتھا لنفس المنتج الذي ال یحمل اسم ھذه العالمة منتج یحم
ة دون عالم ال. ، أو ب بیل المث ي س تج : عل ة لمن ر المالی ة النظ ن وجھ ة م ة التجاری ة العالم قیم

ل "ھو مقدار الزیادة في العائد الذي یحققھ منتج یحمل عالمة " قطونیل" د"  قطونی ة بعائ  بالمقارن
ة ي القیم ا ف ل منھ ل عالمة أخرى أق . یحققھ نفس المنتج ولكنھ ال یحمل اسم ھذه العالمة أو یحم

ى  الي أعل ل م دفع مقاب ستعدا ل ًوبذلك یتضح أثر قیمة العالمة التجاریة عند  العمیل الذي یصبح م
  ". قطونیل"مقابل الحصول على عالمة تجاریة ذات قیمة مثل 

دخل وعلي الجانب اآلخر تعددت الت ن م ة م ة التجاری ة العالم ت قیم ي تناول ات الت عریف
ا Chattopadhyay, 2010)(، حیث عرف  العمیل ي أنھ ة عل ادة  : " قیمة العالمة التجاری الزی

ة ل العالمة التجاری ن قب تج م ى المن َفي القیمة المضافة إل ا .  " ِ  Wang et al., 2008)(وعرفھ
ة المنفعة المتزایدة التي یحصل  "علي أنھا  تج مقارن علیھا العمیل نتیجة شراؤه أو استخدامھ للمن

ة أحري ن عالمة تجاری سھا وم ة نف ن الفئ أن قیمة ) ٢٠١٦،  داوود(، ویضیف  " بمنتج آخر م
تج ل للمن ة العمی رتبط بتجرب ة م ة التجاری ا .  العالم ا  Aaker, 1991)(وعرفھ ي أنھ ضا عل ًأی

أن  Karton, 2008 & (Rao(وأكد "  المستھلك وقدمھا المنتج أو الخدمة للعمیلاإلضافة التي ی
الء،  ان العم ي أذھ رة ف ة كبی ل مكان ة تحت ة التجاری ة أن العالم أتي نتیج ة ت ة التجاری ة العالم قیم

دات :  مثل حترام العالمة إسواء كان تقدیر أو رات والتصورات والمعتق المشاعر واألفكار والخب
سلعة أن قیمة ا.  واالتجاھات والمواقف المختلفة لعالمة التجاریة تعتبر بمثابة قیمة مضافة لقیمة ال

ل  ة للعمی ة المقدم ل (Chattopadhyay, 2010)أو الخدم    ، وأن العمی
ان – ل عالمة – في بعض األحی ي تحم سلعة أو الخدمة الت عاف سعر ال دفع أض تعداد ل ى اس  عل

  . )٢٠١٣ ، أبو دعابس(تجاریة ذات قیمة مقارنة بالعالمات التجاریة المنافسة 
دخلین  ال الم ت ك ي دمج ات الت ر أن التعریف الي(غی ل- الم ة )  العمی ف قیم د تعری عن

ھ Feldwick, 1996)(، ولعل أھمھا تعریف  العالمة التجاریة كانت محدودة ث أوضح فی  ، حی
  :  ویأتي علي ثالث مراحل مختلف ، منھج "أن قیمة العالمة التجاریة ھي 

  .  التي تتضمنھا العالمة التجاریة وغیر الملموسةالتوازن بین األصول الملموسة - 
 . قوة ورأي العمیل في العالمة وقیاسھم لمدى رضاھم عن المنتج - 
    . وصف العمیل للممیزات التي تتواجد في المنتج أو معتقداتھم حولھ - 

  : ى یل مما سبق یتضح ما
ر ب - ١ ة تعتب ة قیمة مضافة اتفاق جمیع الدراسات السابقة على أن قیمة العالمة التجاری مثاب

ل  ل ، وأن العمی ة للعمی ة المقدم سلعة أو الخدم ة ال ان –لقیم ض األحی ي بع ى –ف  عل
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ة  ة ذات قیم ة تجاری ل عالم ي تحم ة الت سلعة أو الخدم عر ال عاف س دفع أض تعداد ل اس
 .  مقارنة بالعالمات التجاریة المنافسة

ام ةعلي الرغم من وجود تعریفات كثیر - ٢ ھ یجب اھتم ى أن اء قیمة  تشیر إل شركات ببن ال
ة العالمة  وة وقیم ھ ق للعالمة التجاریة، وأن العمیل ھو العامل األساسي الذي ینبعث من
ا أصل  ى أنھ ة عل ة تنظر لقیمة العالمة التجاری التجاریة، إال أنھ یوجد وجھة نظر مالی

 .  للشركة ةمن األصول الغیر ملموس
أثیر أكدت بعض الدراسات علي أن قیمة العالمة التجاری - ٣ ي الت ة ف الغ األھمی ر ب ة تعد أم

 . علي السلوك الشرائي للعمیل
ة  - ٤ أكدت معظم الدراسات علي ضرورة إعطاء أولویة قصوي لبناء قیمة العالمة التجاری

و  من خالل التركیز علي العمیل ل ھ ق القیمة للعمی ي خل ز عل ن منظور أن التركی ، م
  .مة التجاریةالعامل األساسي الذي ینبعث منھ قوة وقیمة العال

ى  - ٥ ؤدي إل ي ت شركات والت سبة لل ز بالن ة التمی أن قیمة العالمة التجاریة ھي جوھر عملی
   .مزایا تنافسیة ھامة في مجال المنافسة غیر السعریة

ور الضروریة  وعلي ھذا األساس ة من األم اء قیمة للعالمة التجاری یمكن القول أن بن
ن ، حیث أن قیمة العالمة التجاریة ألي شركة  ال تأتي من فراغ وإنما تأتي من خالل مجموعة م

ى  وق عل ة تتف ل العالمة التجاری شكل یجع ل ب شركة والعمی المنافع التي تقدمھا العالمة لكل من ال
  .  العالمات المنافسة لھا في نفس الفئة  في السوق

  :أبعاد قیمة العالمة التجاریة 
ن تعددت الدراسات واألبحاث في مجال تحدید أبعاد ق الرغم م ة، وب یمة العالمة التجاری

ا وجود  ا الحظن ة، إال إنن اق اعدم اتفاق الباحثین على تحدید أبعاد محددة لقیمة العالمة التجاری تف
  :  ، وھي بعاد رئیسیة لقیمة العالمة التجاریةأبین معظم الدراسات السابقة علي أربعة 

                 Brand Awareness  الوعي بالعالمة التجاریة -
  Perceived Value دركة للعالمة التجاریة  القیمة الم-
  Brand Image  للعالمة التجاریة الصورة الذھنیة -
                    Brand Relevanceمالءمة العالمة التجاریة  -

  : للعمیل ىمفھوم الوالء السلوك
 الوالء  مفھوم)Cunningham, 1956 ؛ Corstjens, 2000 & lal(عرف كلٌّ من 

والء  یس ال ة ول ًالسلوكي للعمیل ، بأنھ تكرار شراء العمیل لمنتج معین من منتجات عالمة تجاری
، عدم قدرتھ علي شراء  ، توفیر الوقت الكسل:   منھاالمة التجاریة ، وذلك لعدة أسبابالكلي للع

الي ت الح ي الوق ضلة ف ھ المف ة عالمت رة معین ون لفت ك یك اف  ، ؛ وذل   وأض
)UnGles et al., 2003(ة ة التجاری ن العالم ین م ،  َّ أنھ عبارة عن والء مجزأ نحو صنف مع

ادي  شكل اعتی اره ب تم إظھ و سلوك ی سلوكي ھ والء ال ى أن ال وذج دراستھ إل ًوأشار أیضا في نم
ر  ة األم ي نھای ؤدي ف ة، ی زام ضعیف بالعالمة التجاری تتمثل في تجربة مرضیة تجاه المنتج والت

   .  لمنتج معین ولیس لعالمة تجاریةإلى والء سلوكي 
  :الدراسة االستطالعیة 

ن  ث م وع البح ب موض ام بجوان دف اإللم تطالعیة بھ ة اس ل دراس احثون بعم ام الب ق
شكل  ساؤالت ب الناحیتین النظریة والتطبیقیة وتحدید مشكلة البحث وصیاغتھا في مجموعة من الت

  :  وقد تمت ھذه الدراسة على مرحلتین كما یلي،  دقیق
  : الدراسة االستطالعیة المكتبیة - أ 

ة    االت المتعلق ب والمق ات والكت ن الدراس د م ى العدی االطالع عل احثون ب ام الب ق
رات الدراسة؛  ة بمتغی ة المتعلق ات الثانوی بموضوعات الدراسة وذلك بھدف  الحصول على البیان
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یة: حیث أسفرت تلك المرحلة على النتائج التالیة وم المفاھیم األساس ا ومفھ ة وأبعادھ  لقیمة العالم
  . ًالوالء السلوكي للعمیل، مقاییس كال من أبعاد قیمة العالمة التجاریة والوالء السلوكي للعمیل

ة          درة األبحاث األجنبی ة ون ات عربی   وتمثلت الفجوة البحثیة النظریة في عدم وجود دراس
  .   العالمة التجاریة على الوالء السلوكي  تناولت تأثیر أبعاد قیمة-على حد علم الباحثین -

  : الدراسة االستطالعیة المیدانیة -ب
ث وع البح ة موض را ألھمی دف  ًنظ تطالعیة بھ ة اس إجراء دراس احثون ب ام الب د ق ، فق

روض  ى صیاغة ف ساعدة ف شكلة البحث، والم زیادة اإللمام بموضوع البحث، والتحدید الدقیق لم
رف عل لیم، والتع شكل س ث ب ثالبح ع البح صائص مجتم ى .  ى خ ة عل ذه الدراس ت ھ د تم وق

  : مرحلتین وھما كالتالي
قام الباحثون باالطالع على وفحص العدید من التقاریر والنشرات التي یتم نشرھا على  - 

  . مواقع شركات الحدید والصلب المصریة عبر اإلنترنت
ي سبیل التعرف أ -  ة ف شكلة قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعیة میدانی ى الم ر عل كث

ع البحث،  ى خصائص مجتم ث والتعرف عل وصیاغتھا، واإللمام أكثر بموضوع البح
ي ) ٣٠(حیث تم إجراء مقابالت مع  ة المصریة ف من عمالء  شركات المالبس القطنی

ك أسلوب  ١٥/٣/٢٠١٧ إلى الفترة ٢٥/٢/٢٠١٧الفترة من  ي ذل ، واعتمدت الباحثة ف
ائج األ ة المالحظة الشخصیة، ونت ة استقصاء میدانی ق قائم اءت عن طری ي ج سئلة الت

م  ل وت سلوكي للعمی والء ال ة وال ة التجاری اد قیمة العالم ئلة حول أبع تضمنت عدت أس
  :  وقد دارت األسئلة حول،  توجیھھا إلى العمالء محل الدراسة

  . مدى الوعي بالعالمة التجاریة للمنتجات القطنیة �
  . ى الصورة الذھنیة للعالمة التي یتعاملون معھامدى توافر معرفتھم  والتعرف عل �
  . مدى مالءمة المنتجات التي تنتجھا الشركات الحتیاجھم �
  . مدى توافر نوایا الشراء لدیھم والتزامھم بتكرار الشراء من المنتجات �

  :  ومن ھذه المقابالت واألسئلة تم استنتاج ما یلي
امل - ١ ي یتع شركة الت الء بال ي العم دى وع اوت م سبة تف الء بن ي العم أتى وع ا ف ون معھ

  %.٢١وعدم وعیھم لھا بنسبة % ٣٠
  .من العمالء أكدوا أن ارتفاع السعر مقترن بمدى تأثرھم بالشركة% ٧٠ - ٢
ي یتعاملون  - ٣ شركة الت اعھم العام عن ال ن حیث انطب اوت العمالء م ة تف الحظت الباحث

  . انطباع غیر جیدب% ٢٣.٣٤بانطباع جید، وأتت النسبة % ٧٦.٦٦معھا فأتت النسبة 
  .  أوضحوا عدم مالئمة بعض المنتجات الحتیاجاتھم٧٣.٣٤ - ٤
ة وجود مزایا % ٦٣.٣٤أن نسبة  - ٥ ي حال ع شركة أخرى ف ل م أوضحوا سھولة التعام

  .أعلى وخدمة أفضل
ى دراسة مدى  - ٦ دعون إل وجود اختالف في العمالء من حیث النوع، العمر، السن مما ی

  .  الدیموغرافیةاختالف العمالء باختالف العوامل
ة العالمة  اد قیم اض أبع ى أن انخف ائج الدراسة االستطالعیة إل شیر نت ًووفقا لما سبق ت

سلوكي م ال ى والئھ ى العمالء وعل ر عل ذلك یجب دراسة  التجاریة أو قوتھا یؤثر بشكل كبی ، ول
  .  عمیلارتباط ومدى التأثیر المباشر ألبعاد قیمة العالمة التجاریة على الوالء السلوكي لل

  :ة ـمشكلة الدراس
ي  شقیھا المكتب تطالعیة ب ة االس ائج الدراس سابقة، ونت ات ال ائج الدراس وء نت ي ض وف

  :  والمیداني من نتائج ، تتضح مشكلة البحث في ظھور فجوتین
  :ة ــوة نظریـفج -
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ي  ة عل ة العالمة التجاری اد قیم أثیر أبع تتمثل في ندرة الدراسات األجنبیة التي تناولت ت
ي ا حدود -لوالء السلوكي للعمیل وندرتھا في الدراسات العربیة ، وعدم وجود دراسات عربیة ف

احثین م الب سلوكي مقاس-عل والء ال ي ال ة عل ة التجاری ة العالم اد قیم أثیر أبع ت ت ا ًا تناول  بالنوای
  .السلوكیة اإلیجابیة للعمیل 

    :ةـوة عملیـفج -
ة تتمثل في الحاجة الماسة إلي دراسة تمكن اد قیمة العالمة التجاری أثیر أبع  من تحدید ت

  :غة مشكلة البحث في السؤال التاليعلي الوالء السلوكي للعمیل ؛ وعلي ھذا األساس یمكن صیا
  ؟ ما ھو التأثیر المباشر ألبعاد قیمة العالمة التجاریة على الوالء السلوكي للعمیل

  :  ؤالت التالیةحیث ینبثق من ھذا التساؤل الرئیسي مجموعة من التسا
ة  - ١ ة التجاری ة العالم اد قیم ن أبع لٍّ م ین ك صائیة ب ة إح اط ذات دالل ة ارتب د عالق ھل توج

  ؟ والوالء السلوكي للعمیل
  ھل یوجد تأثیر ذي داللة إحصائیة لقیمة العالمة التجاریة على الوالء السلوكي للعمیل؟ - ٢
  یة على الوالء السلوكي للعمیل؟ھل یمكن قیاس التأثیر المباشر ألبعاد قیمة العالمة التجار - ٣
ة  - ٤ رات الدراس ة لمتغی ة التجاری الء العالم ین إدراك عم روق ب د ف ل یوج ة (ھ ة العالم قیم

، مستوى  ، السن النوع (ًوفقا لمتغیراتھم الدیموجرافیة ) ، الوالء السلوكي للعمیل التجاریة
  ؟  ) ، المستوى التعلیمي الدخل

  :ة ـداف الدراسـأھ
  : ى  التالىفي ھذه الدراسة إلى تحقیق الھدف الرئیسیسعى الباحثون 

  " تحدید مدى تأثیر أبعاد قیمة العالمة التجاریة على الوالء السلوكي للعمیل "
    : ویتفرع من ھذا الھدف الرئیسي مجموعة من األھداف الفرعیة التالیة

  .  لوكي للعمیل تحدید عالقة االرتباط بین أبعاد قیمة العالمة التجاریة والوالء الس-١
  .  معرفة أثر قیمة العالمة التجاریة على الوالء السلوكي للعمیل-٢
  .   تحدید أثر التفاعل بین أبعاد قیمة العالمة التجاریة والوالء السلوكي للعمیل-٣
  .  قیاس التأثیر المباشر ألبعاد قیمة العالمة التجاریة على الوالء السلوكي للعمیل-٤
ى وجود-٥ رات الدراسة  التعرف عل ة لمتغی ة التجاری شأن إدراك عمالء العالم روق ب ة ( ف قیم

ستوى (ًووفقا للمتغیرات الدیموجرافیة ) العالمة التجاریة، الوالء السلوكي للعمیل سن، م النوع ،ال
  .  )الدخل، المستوى التعلیمي

ائج ال ویوضح الشكل التالي ي نت دراسات ًالنموذج الھیكلي المقترح للدراسة ، إستنادا إل
  :السابقة وإستنتاجات الباحثون منھا 

  
  
  
  
  

  ) ١ (شكل 
   المقترح للدراسةىالنموذج الھیكل

  
  
  
  
  أبعاد قیمة العالمة التجاریة  

  

  الوعـى بالعالمـة

  

  القیمة المدركة للعالمة

  

  الصـورة الذھنیة للعالمة

  

 المالئمة للعالمة التجاریة

 الوالء السلوكى للعمیل

 ١ف
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  ًإستنادا إلي نتائج الدراسات السابقة وإستنتاجات الباحثین منھا: المصدر 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

 ٢ف

 ٣ف

 ٤ف

 ٥ف
 ٦ف
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H1  : ذا سم ھ سلوكي، وینق والء ال ى ال ة عل ة التجاری یوجد تأثیر معنوي إیجابي ألبعاد قیمة العالم

  :  الفرض إلى الفروض الفرعیة التالیة
H1a  :والء السلوكيیوجد تأثیر معنوي إیجابي للوعي بالعالمة التجاریة على ال .  
H1b  :یوجد تأثیر معنوي إیجابي للقیمة المدركة للعالمة التجاریة على الوالء السلوكي .                 
H1c  :یوجد تأثیر معنوي إیجابي للصورة الذھنیة للعالمة التجاریة على الوالء السلوكي  .  
H1d  :ى  الوالء السلوكالمة التجاریة علىیوجد تأثیر معنوي إیجابي للمالءمة للع.  
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p) 1 – p(  .Z2=      n  
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e2  
  

n = حجم العینة المراد تحدیدھا.  
Z = ١,٩٦وھي % ٩٥قة المطلوبة عند مستوى معنویة ثحدود الخطأ المعیاري في ظل درجة.  
P=نسبة الذین تتوافر فیھم الخاصیة موضوع الدراسة في مجتمع البحث .  
)١-p(=نسبة الذین ال تتوافر فیھم الخاصیة موضوع الدراسة في مجتمع البحث .  
e=مقدار الخطأ المسموح بھ عند التقدیر .  

  
z = ٩٥جة ثقة  وذلك عند در١.٩٦.%  
)١-p(p = ٥٠ %X) ٢٥%) = ٥٠-١  

n=        (1.96( ٢  X  ٠.٢٥  
٢ )٠.٠٥(  

n :مفردة ٣٨٥   

  

  
  

  

  
  

عدد مفردات 
ًالعینة طبقا 

 للمعادلة

عدد مفردات 
العینة 
 الموزعة

عدد 
المفردات 
المستلمة 

 حیحةالص

عدد القوائم 
غیر 

 الصحیحة

عدد القوائم 
غیر 

 المستردة
نسبة القوائم 

 الصحیحة

٩٥.٢٥ ٣ ٢٣ ٣٩٧ ٤٢٠ ٣٨٥% 
  ًمن إعداد الباحثین إستنادا إلي نتائج التحلیل اإلحصائي :  المصدر       

  :ى لبیانات ألغراض التحلیل اإلحصائتجھیز ا



  رمضان عبدالسالم ، یاسمین محمد        تأثیر قیمة العالمة التجاریة على الوالء السلوكى للعمیل/ د .شیرین أبوورده ، أ/ د.  أ
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٧٦٤( 

   

  

  
  

 الرمز في التحلیل اإلحصائي متغیر الدراسة
 Total X قیمة العالمة التجاریة

 Xa الوعي
 Xb القیمة المدركة للعمیل

 Xc الصورة الذھنیة للعالمة
 Xd مالءمة العالمة التجاریة

 Z الء السلوكيالو
  ًمن إعداد الباحثین إستنادا إلي نتائج التحلیل اإلحصائي:  المصدر
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)Mowen, 2001 & Minor(  
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  ى تحلیل الدراسات السابقةًمن إعداد الباحثین استنادا إل:  المصدر

  

  
  

والء نحو منتج معین 
 فترة معینة

اتجاه إیجابى ضعیف نحو 
العالمة التجاریة الحاملة 

 تجللمن

والء مزیف أو والء 
 مجزأ

تحول العمیل إلى عالمة 
 تجاریة أخـرى
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Content Validity:  
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 مقیاس قیمة العالمة التجاریة
 ٠.٨٥٨ KMOاختبار 

 ٦٧٠٣.٣٦٨ ))Chi-Squareقیمة كاي
 ٣٥١ درجات الحریة

  
 Bartlett'sاختبار 

 ٠٠٠. المعنویة
  ًستنادا علي نتائج التحلیل اإلحصائيامن إعداد الباحثین بناء :  المصدر

  

  

  
  
))Xc١٨ ،Xc٢٢  
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 مقیاس الوالء السلوكي للعمیل 
 ٠.٨١٤ KMOاختبار 

 ٨٥٦.١٠٦   ))Chi-Squareقیمة كاي
 ١٥ درجات الحریة

  
 Bartlett'sاختبار 

 ٠٠٠. المعنویة

  ًستنادا علي نتائج التحلیل اإلحصائياثین بناء من إعداد الباح:  المصدر
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كرونباخألفا معامل التحمیل المتغیرات
Α 

التباین 
 المستخرج

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

 ٣.٩٣ ٠.٧٢٤ ١٨.٨٣ ٠.٨٢٣ الوعي بالعالمة
Xa-1 .٤٤٧     
Xa-2 .٦٤٤     
Xa-3 .٨١٤     
Xa-4 .٦٧٩     
Xa-5 .٦٥٩     

 ٣.٦٦ ٠.٦٦٨ ٣٣.٦١٨ ٠.٨٧٨ القیمة المدركة للعمیل
xb_6 .٥٦٣     
xb_7 .٦٥٠     
xb_8 .٨٠٦     
xb_9 .٧٧١     
xb_10 .٨٠١     
xb_11 .٦٥٨     
xb_12 .٥٢١     
xb_13 .٧١٩     
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xb_14 .٧٠١     
xb_15 .٥٩٦     
xb_16 ٠.٥٤٧     
xb_17 ٠.٤٥٢     

 ٣.٩٥ ٠.٦٩٢ ٥٤.٠٤ ٠.٨٣٧ الصورة الذھنیة للعالمة
xc_18 .٥٥٨     
xc_19 .٥٨٣     
xc_20 .٧٧٤     
xc_21 .٦٣١     
xc_22 .٧٧٨     

  ٠.٧٢٥ ٤٧.٧٣١ ٠.٨٠٤ مالءمة العالمة
 

٣.٧٦  
 

xd_23 .٤٤٠   
 

   

xd_24 .٥٢٨     
xd_25 .٦٤٠     
xd_26 .٦٩٨     
xd_27 .٦٥٢     

 ٣.٨٧ ٠.٦٩١ ٥٤.٦٨ ٠.٨٢٢ الوالء السلوكي للعمیل
z_28 .٧٧١     
z_29 .٨٠٦     
z_30 .٧٢٥     
z_31 .٦٢٤     
z_32 .٨١٩     
z_33 .٦٧١     

  

   .ى  التحلیل اإلحصائ نتائجىلإًستنادا امن إعداد الباحثین : المصدر 

  
  

  
  

لرمز في 
التحلیل 
اإلحصا

 ئي

  
 األبعاد

الوعي 
بالعالم

ة 
التجار

 یة

القیمة 
المدركة 
 للعمیل

الصورة 
الذھنیة 
 للعالمة

مالءمة 
العالمة 
 ةالتجاری

قیمة 
العالمة 
 التجاریة

الوالء 
السلوكي 

 للعمیل

Xa  الوعي بالعالمة
 **٤٩٩. **٨٥٧. **٦٠١. **٧٠٨. **٦٣٥. ١ التجاریة

Xb  القیمة المدركة
 **٥٦١. **٨٤٥. **٦٨٢. **٦١١. ١  للعمیل

Xc  الصورة الذھنیة
 **٥٧٩. **٨٧٦. **٧٠٠. ١   للعالمة

Xd  مالءمة العالمة
 **٦٤٧. **٨٦٧. ١    التجاریة

X  قیمة العالمة
 **٦٦٤. ١     التجاریة

Z  الوالء السلوكي
 ١      للعمیل

  .ى ًمن إعداد الباحثین بناء على نتائج التحلیل اإلحصائ:  المصدر  
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   مفردة ٣٩٧= ن )                      ٠.٠١(معامل االرتباط ذو داللة إحصائیة عند   
  

  
  

  

    :  ض الدراسةنتائج اختبار فرو
  
  

  

  

  
  

  
  

Cottonil jil Embratour dice coton 
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 ز

 ادـــــــاألبع

سط
تو

الم
ف 

حرا
إلن

ا
سط 

تو
الم

ف 
حرا

إلن
ا

سط 
تو

الم
ف 

حرا
إلن

ا
سط 

تو
الم

ف 
حرا

إلن
ا

سط 
تو

الم
ف 

حرا
إلن

ا
 

f معنویة 

xa Awareness ٠.٠٠٠ ٩.٢٤ ٠.٧١ ٣.٢٧ ٠.٥٦ ٤.١٢ ٠.٥٩ ٣.٧٩ ٠.٧٢ ٣.٨٩ ٠.٧٢ ٤.٠٦ 

xb 
Customer 
Perceived 

Value 
٠.٠٤٥ ٢.٤٦ ٠.٦٩ ٣.٣٤ ٠.٦١ ٣.٧٠ ٠.٦٣ ٣.٧٨ ٠.٥٥ ٣.٧٤ ٠.٧١ ٣.٦٤ 

xc Brand Image ٠.٠٠٠ ١٣.٢ ٠.٩٣ ٣.١٠ ٠.٤٥ ٣.٩٧ ٠.٥١ ٤.٠٤ ٠.٦٢ ٣.٩٨ ٠.٦٧ ٤.٠٣ 
xd Brand ٠.٠٠٢ ٤.٢٩ ٠.٦٥ ٣.٣٧ ٠.٦١ ٣.٥٢ ٠.٦٣ ٣.٩١ ٠.٦٥ ٣.٩١ ٠.٧٧ ٣.٧٣ 
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Relevance 

x Brand 
Equity ٠.٠٠٠ ٦.٩٨ ٠.٦٨ ٣.٢٧ ٠.٢٨ ٣.٨٣ ٠.٤٧ ٣.٨٨ ٠.٥٧ ٣.٨٨ ٠.٦٣ ٣.٨٦ 

z Behavioral 
Loyalty ٠.٠٠٢ ٤.٢ ٠.٧٠ ٣.٤٦ ٠.٦٤ ٤.٢٢ ٠.٥٥ ٣.٩٣ ٠.٥٨ ٣.٩٤ ٠.٧٤ ٣.٨٥ 

  

  ).F- Test(ًوفقا الختبار ف  % ١داللة إحصائیة عند مستوى ** 
  ).F- Test(ًوفقا الختبار ف % ٥داللة إحصائیة عند مستوى * 

  

  
  

  
  

   انثى ذكر 
 األبعاد

 معنویة T اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط 
xa Awareness 3.59 0.75 4.36 0.38 -٠٠٠. ١٢.٤٠٦ 
xb Customer Perceived Value 3.30 0.62 4.11 0.40 -٠٠٠. ١٤.٩٤٢ 
xc Brand Image 3.59 0.67 4.38 0.41 -٠٠٠. ١٣.٧٩٠ 
xd Brand Relevance 3.32 0.62 4.30 0.41 -٠٠٠. ١٧.٨٦٧ 
x Brand Equity 3.45 0.54 4.29 0.26 -٠٠٠. ١٨.٧٨٨ 
z Behavioral Loyalty 3.57 0.65 4.24 0.54 -٠٠٠. ١١.٠٩٨ 

   ) .t- Test(ًوفقا إلختبار ت % ٥داللة إحصائیة عند مستوي * 
  ).t- Test(ًوفقا إلختبار ت  % ١داللة إحصائیة عند مستوي ** 
  
  
  

  
  

 مؤھل جامعى 3 2 1
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f sig 

Awareness xa 2.40 0.42 3.51 0.66 4.16 0.22 4.29 0.40 153.31 0.000 
Customer Perceived 

Value xb 2.21 0.26 3.27 0.49 3.40 0.37 4.00 0.44 169.53 0.000 

Brand Image xc 2.30 0.59 3.62 0.45 3.84 0.33 4.28 0.44 174.55 0.000 
Brand Relevance xd 2.12 0.47 3.30 0.44 3.64 0.22 4.15 0.45 221.78 0.000 

Brand Equity X 2.26 0.22 3.43 0.29 3.76 0.01 4.18 0.30 443.90 0.000 
Behavioral Loyalty Z 2.71 1.02 3.61 0.51 3.97 0.19 4.11 0.56 55.54 0.000 
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   ) .F- Test(ًوفقا إلختبار ف % ٥داللة إحصائیة عند مستوي *   
   ).F- Test(ًوفقا إلختبار ف  % ١داللة إحصائیة عند مستوي **   

  
  
  

  

  

 ٤٥ إلى 30 من سنة٣٠أقل من
  سنة٤٥أكثر من  سنة

 Age3 
 اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط اإلنحراف متوسطال

مستوى  Fقیمة 
 المعنویة

Awareness xa 3.20 0.75 4.04 0.36 4.38 0.39 186.413 0.000 
Customer 

Perceived Value xb 2.98 0.56 3.68 0.39 4.13 0.41 229.143 0.000 

Brand Image xc 3.27 0.71 4.00 0.32 4.39 0.40 182.024 0.000 
Brand Relevance xd 3.05 0.64 3.77 0.51 4.25 0.43 187.705 0.000 

Brand Equity x 3.12 0.52 3.87 0.21 4.29 0.26 396.577 0.000 
Behavioral Loyalty z 3.32 0.70 3.93 0.47 4.22 0.54 85.768 0.000 

   ).F- Test(ًوفقا إلختبار ف % ٥داللة إحصائیة عند مستوي * 
   ).F- Test(ًوفقا إلختبار ف % ١توي داللة إحصائیة عند مس** 
  
  
  

  
  

1 2 3 7000 
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مستوى  Fقیمة 
 المعنویة

Awareness xa 3.01 0.72 4.08 0.42 4.50 0.33 4.54 0.38 150.51 0.000 
Customer 

Perceived Value xb 2.84 0.53 3.75 0.42 4.29 0.34 4.31 0.56 162.45 0.000 

Brand Image xc 3.13 0.73 4.07 0.41 4.53 0.28 4.43 0.60 118.04 0.000 
Brand 

Relevance xd 2.86 0.58 3.85 0.42 4.41 0.45 4.61 0.48 180.04 0.000 
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Brand Equity x 2.96 0.50 3.94 0.24 4.43 0.07 4.47 0.42 330.85 0.000 
Behavioral 

Loyalty z 3.18 0.73 3.96 0.49 4.28 0.50 4.48 0.57 69.73 0.000 
  

  
  

  
  

1 2 3 
  

 اإلنحراف المتوسط رافاإلنح المتوسط اإلنحراف المتوسط
مستوى  Fقیمة 

 المعنویة

Awareness  xa 2.58 0.55 3.84 0.42 4.32 0.39 375.07 0.000 
Customer Perceived 

Value xb 2.64 0.50 3.40 0.45 4.05 0.42 259.08 0.000 

Brand Image xc 2.86 0.78 3.73 0.37 4.34 0.40 245.71 0.000 
Brand Relevance xd 2.59 0.57 3.48 0.41 4.20 0.44 313.09 0.000 

Brand Equity x 2.67 0.43 3.61 0.14 4.23 0.27 784.53 0.000 
Behavioral Loyalty z 3.09 0.80 3.69 0.51 4.16 0.55 84.80 0.000 

   .ى عداد الباحثین بناء علي التحلیل االحصائإمن : المصدر 
  :تحليل ومناقشة اختبارات فروض متغيرات الدراسة 

  

  
  

  
  ) ١٣(دول ـج

  التأثیر المباشر ألبعاد قیمة العالمة التجاریة على الوالء السلوكي للعمیل

متغیر ال المتغیر المستقل الفرض
 التابع

معامالت 
 النتائج المعنویة المسار

H1-a قبول الفرض >٠,٠٠١ ٠.١٣١ الوعي بالعالمة 

H1-b قبول الفرض  >٠,٠٠١ 0.165 القیمة المدركة للعمیل 

H1-c قبول الفرض  >٠,٠٠١ 0.186 الصورة الذھنیة للعالمة 

H1-d المالئمة للعالمة 

  
الوالء 

السلوكي 
 للعیمل

 قبول الفرض >٠,٠٠١ 0.386
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     .ى من إعداد الباحثین بناء على  نتائج التحلیل اإلحصائ:   المصدر
  

  :مناقشة نتائج الدراسة 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  : ة ـتوصيات الدراس
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  : األهمية التطبيقية
  

  :  محددات الدراسة والدراسة المستقبلية
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  عـالمراج

  المراجع العربية :  أوالً
 :  

ھ - التسویق المستدام  " ،)٢٠١٧(رین حامد ی، ش أبو وردة - ١  مدخل التسویق الشامل وتطبیقات
 . ، مكتبة جریر " في المنظمات العربیة واألجنبیة

ات - بحوث التسویق "، ) ٢٠١٦(الرحمن ، ثابت عبد إدریس - ٢ ل البیان اس وتحلی الیب القی  أس
 .   دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع ،لعربیة، جمھوریة مصر ا " واختبار الفروض

سن  - ٣ رو ح دین ، عم تراتیجیات "  ،) ٢٠٠٣(خیرال اھیم واإلس سویق -المف اھرة ، "  الت ، الق
  . مكتبة عین شمس 

سالمعبد - ٤ ود  ال ق "، ) ٢٠٠٦(، رمضان محم ة والتطبی سویق المنھجی وث الت ة " بح ، المكتب
 . العصریة للنشر والتوزیع ، المنصورة

  :الدوریات والرسائل ) ب(
ل "، ) ٢٠٠٦(، شرین حامد  وردة أبو - ٥ سوق لتعظیم القیمة للعمی  - استخدام مدخل تجزئة ال

ي مصر ول ف ون المحم دمات التلیف وراه ، " دراسة تطبیقیة على شركات تقدیم خ الة دكت رس
  . ، جمھوریة مصر العربیة ، جامعة المنصورة ، كلیة التجارة غیر منشورة

ابسأبو - ٦ لمان  دع المة س ب س ة  "،  )٢٠١٣(، عجای ة التجاری ة العالم اء قیم ل بن عوام
دمات ي قطاع الخ ستھلك ف ى الم ستھلك إل ى الم تناد إل ل - باالس ى سالس ة عل  دراسة تطبیقی

ي األردن  سریعة ف ات ال ة  ، "مطاعم الوجب ات التجاری صریة للدراس ة الم صر ، المجل  ،م
  .٢٧٥-٣١٢، ص  ع، العدد الراب المجلد السابع والثالثون

داوي - ٧ الح  الج ثم ص ى  "،  )٢٠٠٩(، ھی ة عل اطق المؤھل ة المن صر التفاقی ضمام م ر ان أث
اھزة  س الج سوجات والمالب ناعة المن ع األردن -ص ة م ة مقارن ستیر  " دراس الة ماج ، رس

  .  جامعة قناة السویس- كلیة التجارة ،غیر منشورة 
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يز - ٨ ناء داود  ك ة العال "،  )٢٠١٦(، س اد قیم صري أبع ستھلك الم دى الم ة ل ة التجاری م
ة ة التجاری ة العالق ى قیم ا عل ول - وتأثیرھ اتف المحم ستخدمي الھ ى م ة عل ة تطبیقی  دراس

اط ة دمی ا  " جامع وم والتكنولوجی ة للعل ة العربی ة األمریكی ة األكادیمی اك(، مجل  -)أماراب
  . ١٥٣-١٩٥، ص ، العدد العشرون  المجلد السابع،الوالیات المتحدة األمریكیة 

ل "،  )٢٠١٢(، على أحمد  القادرعبد - ٩ واتج قیمة العمی ددات ون ل مح ة - تحلی  دراسة تطبیقی
صر ي م ول ف ون المحم الء قطاع التلیف ى عم شورة " عل ر من وراه غی الة دكت ة  ،، رس  كلی

  .   جامعة المنوفیة-التجارة 
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