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 البحث  ملخص
ألصتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة اتوا ع اويتة الع يتء مع الع متة ال جتاريتة     التدراستتتتتتتتتتتتتة إدتا دار متء م   درا  الع      تلت استتتتتتتتتتتتت  تد ت  

توستتتتتتتتتتتي. وق الع مةع ااد تم اق   اد     اا  ة استتتتتتتتتتت ألوتتتتتتتتتتتا  ل ج يع ال يا ا  األالية تأييدام للع مة ال جارية م  خ ل  

عة املنوتتتتتتتتتتتورةع ااد تم مفردة م       ال واتف املح ولة م  ط ب جام  384ال زمة قخ  ار  راض الدراستتتتتتتتتتتة لعينة اوام ا 

     البر امج  PLS-SEMتدليء ال يا ا  إاستتتتتتتتتتتت مدام استتتتتتتتتتتتلوب   رجة املعادلة ال يزلية إاملر عا  الوتتتتتتتتتتتت ر  ا ج  ية 
ً
ا   ادا

ألصتتتتتالة الع مة  درا  الع     تأثير معنوي  يجا   لزء م  ت ثل  اام   ا ج الدراستتتتتة ود اجود ااد ع WarpPLS.7اإلووتتتتتا   

، ك تا توصتتتتتتتتتتتتتلت   ع  اجود تتأثير معنوي تتأييتدام للع متة ال جتاريتة    وتق الع متة ا اتوا ع اويتة الع يتء مع الع متة ال جتاريتة 

ع إاإلضتتا ة  ع  اح وق الع مة ال جارية ي وستت. الع اة إيح مء م  ابعاد تأييدام للع مة ال جارية يجا    حق الع مة     

تتتأييتتدام للع متتة ال جتتاريتتةع ك تتا ا تتتتتتتتتتتتتتار  الن تتا ج  ع  اجود      مع الع متتة ال جتتاريتتة      اتوا ع اويتتة الع اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة  

 ل عض امل  يرا  الدي وغرا يةعآاخ  ف إيح  
ً
 را  الع    مدء الدراسة  ي ا ي علع إ   يرا  الدراسة ا ألا
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  قدمةامل(  1)

 تتتتتتتتتتتتتتديتدة  األ  تال  م  الألضتتتتتتتتتتتتتتايتا ال تامتة ود  تء إ  تة    Brand managementلألتد اصتتتتتتتتتتتتت دت   دارة الع متا  ال جتاريتة  

(ع ك ا يسستم مج  ع اق  ال  Wymer & Akbar, 2017ال نا ستية الي  تسستم ا ا غال ية الألعا ا  ود الوا  ا حاعد )

 بعدم ال أكد بمتتتتزء مببايد بستتتتدق اودا  م عددة مثء األزما  املالية، ا دم اقستتتت ألرار الستتتتيا تتتت  ، اا سمتتتتار 
ً
ايضتتتتا

عتتد اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتةا ععع   خع   COVID-19األاب تتة العتتامليتتة مثتتء  
ُ
إ ثتتاإتتة اوتتد الرمتتا      Brand Authenticityت
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 ر  ستتتتتتًيا لنجا   األستتتتتتاستتتتتتية  
ً
الع ما  ال جارية امددد ر  ستتتتتت   للع اة إيح الع    اإدارة  للسستتتتتتويع املعاصتتتتتتر ا ام 

 ;Bruhn, Schoenmüller, Schäfer & Heinrich, 2012; Oh, Prado, Korelo & Frizzo, 2019)االع ما  ال جارية 

Pittman & Sheehan, 2020)ود  ال جتارية إاا  تام ك ير ود انا ة األخيرةالرا،  ألتد وي  مف وم اصتتتتتتتتتتتتتالة الع مة   ع

ستتتتتتتتتتتيات ادإيا  السستتتتتتتتتتتويع لدارال ال ارز ود مستتتتتتتتتتتا دة الع ما  ال جارية     اقستتتتتتتتتتت  رار االنجا  املستتتتتتتتتتت أل  د ود  ء  

    ال نا ستتتتتتتتتتتتتية المتتتتتتتتتتتتتديدة، ااضتتتتتتتتتتتتتع الع مة ال جارية ود مزاح م يب ود ا ااح      ا، إاإلضتتتتتتتتتتتتتا ة لزو ه استتتتتتتتتتتتتيلة اامة 

 لألرارا  المتتتتتتتتتتتتترا  لتتتتدي الع    لل تتتتأثير      
ً
 اتتتتامتتتتا

ً
إتتتتالع متتتتة ال جتتتتاريتتتتة، امدتتتتددا      خبرة الع    املتتتتدركتتتتة  ي تتتتا ي علع 

(Fritz, Schoenmueller & Bruhn, 2017; Wymer & Akbar, 2017; Manthiou, Kang, Hyun & Fu, 2018; 

Portal, Abratt & Bendixen, 2018) ع 

او انخر   Customer Brand Identificationيتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة  ايع بر ال تتاوثوح اح مف وم توا ع او 

 اكثر ثراً  إلدارة الع ما  ال جارية ايد ء اا ية استتتتتتتتتتتتتبراتيجية ك يرة، ويا  ح ودا  مثء  ل  ال وا ع  
ً
يألدم    ا

ال جتتتتاريتتتتة ) إ ألييم م  م للع متتتتة   Rather(ع ك تتتتا ي كتتتتد  So, King, Hudson & Meng, 2017يدف  ايتتتتام الع يتتتتء 

    اح ستتتتتتيات الع ما  ال جارية ي ك  اح ُإستتتتتت ء  امتتتتتتا  ال وية اقج  ا ية اال ع ير    ا،  ي ك  للع      (2018)

توا ع اويتتة الع يتتء مع  اقاستتتتتتتتتتتتتجتتام مع الع متتة ال جتتاريتتة الي  يراح اا تتا ت عتتاإع مع اوي  م التتراتيتتة،  يألوم مف وم

ال  ال جتتتتتاريتتتتتة   د  يريتتتتتة  الع    الع متتتتتة  يل    املف وم  لتتتتترلتتتتت    
ً
ا ألتتتتتا إتتتتتأ تتتتته  الألول  ي ك   ويتتتتتة اقج  تتتتتا يتتتتتةع ام  ثم 

 سيجتة  تتتتتتتتتتتتتعورام إتأا م ج   م  مج و تة    Self-Verification Needsاو يتاجتا  ال ع ير    الترا  ا ةتاصتتتتتتتتتتتتتتة ا م  

  اتجتتتااتتتا  م اج  تتتا يتتتة معينتتتة ت  ثتتتء ود مج  ع الع متتتة ال جتتتاريتتتة الي  ت وا ع اوي  م مع تتتا، االي  إتتتداراتتتا ت يتتتد م

(ع الرا،  إح انا  ضتتتتتتتتتتتتترارة لف م ا  ع لدار توا ع اوية  Rather, 2018استتتتتتتتتتتتتلوكيا  م تجاال تل  الع مة إال  عية )

الع    مع الع مة ال جارية ود تعوير   اة اوية ا ا، اقستتتتتتي ا اح ارا ال وا ع يدل     ارت اي  فستتتتتت   اوي طويء  

ملستتتتتتتتتتتتت أل  د ل  ق  الع   ع ك تتا اح ال وا ع العتتاعد إيح اويتتة الع يتتتء  اقجتتء إ لتت  الع متتة ام  تتتتتتتتتتتتتًرا     الستتتتتتتتتتتتتلو  ا

االع مة ال جارية ي دي  ع  تع ي  الرضتا، ااقست عداد ل جربة املن جا / ا ةدما  ا جديدة، ااملرا ة ود ال عامء مع 

إ لتتتت  الع متتتتة، االوق  ل تتتتاع  يم تتتتار الع    الع متتتتا  ال جتتتتاريتتتت  ة ل س  أل. لألي  تتتتا  املعلومتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتل يتتتتة املرت عتتتتة 

ا لفوا داا الرم ية، االي  تستتتتتتتتتتتتتاام إداراا ود إنا  اويا  م الراتية    ;Rather, 2018)النفعية  دستتتتتتتتتتتتتق، الك  ايضتتتتتتتتتتتتتً

Han, Ekinci, Chen & Park , 2019)ع 

ألمادي ييح  اا ااد اكسستتتتتتتتتد  دراستتتتتتتتتة الع اة إيح الع    االع مة ال جارية كد األخر  اا  اًما ك يًرا م  امل ارستتتتتتتتتيح  

 لتتداراتتا ال تتارز ود تع ي  اق   
ً
االزل تتة املنعواتتة  الع    للع متتة ال جتتاريتتة،      وتتد ستتتتتتتتتتتتتوا  ود العألتتد املتتالتتتتتتتتتتتتت  ،  يرا

ال اايتتتتة إلدارة الع متتتتا  ال جتتتتاريتتتتة ) لتتتتد ع امل يتتتتد،     ت ثتتتتء  جر   & Rodriguesاإليجتتتتاإيتتتتة، ااستتتتتتتتتتتتت عتتتتداد الع    

Borges, 2020; Ghorbanzadeh, Saeednia & Rahehagh, 2020  ع ايع بر وتتتق الع متتتة ال جتتتاريتتتة)Brand Love  

 ود مجال الع اة إيح الع    االع ما  ال جارية، ك ا إعد إ ثاإة ال دف األستتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتت   إلدارة 
ً
 اواستتتتتتتتتتت ا

ً
مف وًما ااما

إتترلتت  املف وم   ا  ا إدثيتتً  ,Aro, Suomi & Saraniemi)الع متتة ال جتتاريتتة، التترا  ألتتد  تتتتتتتتتتتتت تتد  العألود األخيرة اا  تتامتتً

2018; Singh, Bajpai & Kulshreshtha, 2020)  ا حتتتتتتق ال جتتتتتتاريتتتتتتة      يريتتتتتتا   الع متتتتتتة  وتتتتتتق  مف وم  ايع  تتتتتتد  ع 

 Carroll & Ahuvia (2006)(ع  ألد اامBatra et al., 2012; Carroll & Ahuvia, 2006اال فا ء إيح األشتتتتتتتتتتتةا  )

 الي  اابرو تتا  Triangular Theory of Love  نيريتتة املثلثيتتة ل حتتقال   إ عوير مف وم وتتق الع متتة ال جتتاريتتة إنتتاً     
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Sternberg (1986) ا تا تو ر اج تة  ير مفتاداتا ا ته ي ك  توتتتتتتتتتتتتتور وتق الع    لع متة تجتاريتة معينتة مثتء ا حتق  ،

ل جارية  ع  دق الع    للع مة ا-العاطفة ااأللفة ااقلببام -إيح األشتةا  استسناًدا  ع  مزو ا   يرية مثلا ا حق  

 Singhإعبر    اقتوتتتتتتتال العاطف  اإليجا   االع اة طويلة األمد، ااوة اقتجاال  ي ا ي علع بع مة تجارية معينة )

et al., 2020ااتتد رك  ال تتاوثوح     التتدار التتري يلع تته وتتق الع متتة ال جتتاريتتة ود تع ي  اق  الع متتة ال جتتاريتتة ود   (ع

ل يع إتتال ج  تتةع  سيجتتة لتترلتت ، تم  جرا  بعض التتدراستتتتتتتتتتتتتتا  لل عرف   د  اعتتا تتا  كثيرة  تتتتتتتتتتتتتتديتتدة ال نتتا ستتتتتتتتتتتتتيتتة م  تتا ا

اود  (عe.g., Sarkar, Sarkar & Bhatt, 2019) العوامتء املة لفتة الي  ي ك  اح تدف  وتق الع متة ال جتاريتة لل  جر

،  ع   ستتتتتتتتتتتتتديتء 
 
    املثتال،  انا تة األخيرة، وي  مف وم وتق الع متة ال جتاريتة إتاا  تام ك ير م  ا تء امل تارستتتتتتتتتتتتتيح ايضتتتتتتتتتتتتتتا

متجت تو تتتتتتتة  تنتتتتتتتادت   تبترمتو ت ت تنتنت تتتتتتتال   الضتتتتتتتتتتتتتيتوف    InterContinentalاطتلتألتتتتتتت   يتدت ت تتتتتتتا  را تعتتتتتتتة  بتعتنتواح   تنتتتتتتتادت             وت تلتتتتتتتة 

“Great  Hotels Guests Love”  الع    للع متتة  ، م  اجتتء اقستتتتتتتتتتتتت فتتادة م  اتترال ا ح لتتة ود مدتتاالتتة لل تتأثير     وتتق

 (عWang, Qu & Yang, 2019ال جارية )

ا يًرا لل نا ستتتتية المتتتتديدة الي  ي وتتتتف ا ا مج  ع األ  ال، لعاملا ما   المتتتترما  م   ة إف م   اا  الع    مع 

م  اجء تن ية اتشتتتتتتتتتتجيع ستتتتتتتتتتلوكيا  تأييد الع مة ال جارية،    Consumer-Brand Relationships  ما  ا ال جارية  

 إاست  رار     ر  ل ع ي  اتشتجيع ست 
ً
لو  املست  ل  الري ي ك  اح يرا  بمتزء  يجا    ك ا ت دا المترما  ايضتا

 م  ا ء األمادي ييح اامل ارستتتتتتتتتتتتتيح ود انا ة 
ً
 ك يرا

ً
لع م  ا ال جاريةع  ألد او ء مف وم تأييد الع مة ال جارية اا  اما

ا سيجة لرل ، اصتتتتتتت د  المتتتتتتترما  املعاصتتتتتتترة توعد   (عHsu, 2019; Nyadzayo, Leckie & Johnson, 2020األخيرة )

 إ ج و ة اصتتتتتتتتتت ر استتتتتتتتتتدًيا م  الع   ، الك  ا  ا  تأثير ك ير تستتتتتتتتتت   م يدي الع مة ال جارية  اا  
ً
 Brandاًما ك يرا

Evangelists    الري  ي دنوح   ما  م ال جارية إد اس ا متتزء مكثف، اينمتتراح إنمتتاي ا ةبرا  امل علألة إالع مة

متة ال جتاريتة، اثا  انخري     ال عتامتء مع الع متا   ال جتاريتة لرخري ، ايدتاالوح استتتتتتتتتتتتت ألعتاب انخري  ل جربتة الع  

املنتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتة ) الرا   املسستتتتتتتتتتتتتتتتار ، ويتتتتا ي   ع  Hsu, 2019ال جتتتتاريتتتتة  ود  تتتتء ال دول  األمر اا يتتتتة  (ع ااتتتتد ازداد  لتتتت  

املستتتتتت  لزوح إفر  اكثر لل ع ير    آرا  م وول الع مة ال جارية م   تتتتتت كة اإل بر  ع   در  المتتتتتترما  اا ية مثء  

ا سيجة لرل ، تم  ي   امل يد م  اقا  ام قستت كمتتاف كيفية   وكيا  اتأثيراا     اي ة الع مة ال جاريةعارال الستتل 

 ,Kang, Kwun & Hahm) مستتتتتتتتتتتتتاا تة الع اتا  إيح الع    االع متة ال جتاريتة ود تمتتتتتتتتتتتتتكيتء تتأييتد الع متة ال جتاريتة

 ع (2020

إ ثاإة اخ  ار وأليأل  ملدي اصتتتالة الع ما  ال جارية، اب ا ينعكس    COVID-19اتع بر ازمة ا سمتتتار  يراس مورا ا  

 2200دراستتتتتة   د   2020ود مارس   Morning Consult  د   اة الع    ا ا اربدي  ا استتتتت ع  اع  ألد اجر   تتتتتركة  

في ا  ٪ م  م اا م ستتتتتتتتيزو وح اكثر  رضتتتتتتتتة للمتتتتتتتترا  م  المتتتتتتتترما  الي  تد ع ملو 62م  ال ال يح األمريكييح، ااد  كر  

مليوح داقر  ألًدا امن جا  لد م   12تبر   إ  لغ    Kraft-Heinz% م  م اح  تتتتتتتتتتتتتركة  45 جازا  مرضتتتتتتتتتتتتتية، ك ا ا اد  

% م  م اح  تتتتتتتتتتتركة 39املج  عا  امل ضتتتتتتتتتتتررة م  جا دة  يراس مورا ا جعل ا اكثر  رضتتتتتتتتتتتة لمتتتتتتتتتتترا  من جا  ا، اا اد  

UnderArmour    ت امل اجر م ا جعل ا اكثر او  الية للمتتتتتتتتتتتتترا  استتتتتتتتتتتتت  ر  ود د ع رااتق املو فيح     الرغم م   غ

م  اع اا جدير إالركر اح ت ايد استتتتت مدام الع    لوستتتتتا ء ال واصتتتتتء اقج  اسد لل ع ير    استتتتتسيا  م م  المتتتتترما   

الي  تفمتتتء ود اقلببام إو وداا، اا الببام ا بمتتتزء ك ير إاألمور امل علألة إاقستتت دامة ااملستتت ولية اقج  ا ية ينعكس  
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ثر بمتتتتتتتزء ااقتتتتتتتل     ارارا  المتتتتتتترا  لد  املستتتتتتت  لكيح انخري  اربدية المتتتتتتترما  اا الع ما  ال جارية ود ا اية اي  

 (عYohn, 2020املعاف )

   د ما ستت ع، ي  ثء ال دف األستتا تت   ل ل  الدراستتة ود إدا ااستت كمتتاف اتجاال ااوة الع اة إيح مء م  
ً
اتأستت ستتا

ع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة م   تتاويتتة اتتتأييتتد الع متتة ل جتتاريتتة م   تتاويتتة اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة اتوا ع اويتتة ال 

   د  يريتة ال ويتة اقج  تا يتة  
ً
اخري، إتاإلضتتتتتتتتتتتتتا تة  عد إدتا التدار الوستتتتتتتتتتتتتي. املح  تء  حتق الع متة ال جتاريتة ا   تادا

Social Identity Theory ،  لنيرية املثلثية ل حق  ااTriangular Theory of Loveملستاا ة ود تزوي   ، ا ل  ملحاالة ا

توتتتتتتتتتتتتتور ااقتتتتتتتتتتتتتل للع اتتة إيح ج ود الع متتا  ال جتتاريتتة لل واتف املح ولتتة ل تتد يم  درا  الع    ألصتتتتتتتتتتتتتتال  تتا اتتتأييتتد  

 ل نام  معدل ا سمتاراا 
ً
الع ما  ال جارية م  جا ق الع   ، اي داد األمر اا ية ود صتنا ة ال واتف املح ولة  يرا

 ستتتتتتتتتتتتتوا  م  ويتا  جم الستتتتتتتتتتتتتوت اا 
ً
اإلصتتتتتتتتتتتتتدارا  املعراوتة م  ا تء المتتتتتتتتتتتتترمتا  املوتتتتتتتتتتتتتنعتة، ك تا تنتامت  ا تداد  تامليتا

(ع ام  ثم ي ك  الألول  https://www.gartner.comمستتتتتتتتتتتتت متدم  ال واتف املح ولتة بمتتتتتتتتتتتتتزتء ك ير ود انا تة األخيرة )

 مع   ور ال واتف التركيتة  
ً
إتأح ال تاتف املح ول اصتتتتتتتتتتتتت ال ستتتتتتتتتتتتتلعتة ضتتتتتتتتتتتتتراريتة اق ترت . إف تة   ريتة مدتددة، اتدتديتدا

 مألار ة إال واتف املح ولة ال ألليديةع ايعرض ال اوا  ي ا ي د اإلطار النيري،  امل 
ً
 ادة إألدرا  ووستتتتتتتت ة اكثر تعورا

االفجوة ال دثية اممتتتتتتتزلة الدراستتتتتتتة اتستتتتتتتا ق  ا، اااداف الدراستتتتتتتة ااا ي  ا االع اة إيح م  يرا  ا اتن ية  راض  

عراض منهجية الدراستتتتتتة، ثم  رض لن ا ج الدراستتتتتتة  ا  و   الدراستتتتتتة ود ضتتتتتتو  الدراستتتتتتا  الستتتتتتاإألة، ي د  ل  استتتتتت  

 مدددا  الدراستتتتتة 
ً
    توضتتتتتيال املستتتتتاا ا  النيرية اال وصتتتتتيا  ال ع يألية، ااخيرا

ً
امناامتتتتت  ا اتفستتتتتيراا،  ضتتتتت 

 اتوج ا  ل دو  مس أل ليةع

 اإلطار النظري (  2)

 إعرض ال اوا مفاايم اابعاد م  يرا  الدراسة، ا ل      الندو ال اعد: ارا ا ج    اود

 Brand Authenticityأصالة العالمة التجارية  (2-1)

(ع  Mody & Hanks, 2020)  لألد تم دراسة م  ير اصالة الع مة ال جارية بع ع ود ادإيا  السسويع اسلو  املس  ل 

 ملا يوج ه الع    م  خدا  تستتتتتتتتويأل ، اا سمتتتتتتتتار بعض املن جا  االعراض السستتتتتتتتويألية امل يفة، ي جأ الع    
ً
 نيرا

املمتتتتتك  ع اح اصتتتتتالة لل دا    الع ما  ال جارية الي  تسستتتتتم إاألصتتتتتالة اا حداثة ا دم ال ألليد لل  لق   د تل   

الع مة ال جارية اد تجااز  ا جودة إا   اراا معيار المتتتترا  الستتتتا د، ت اًما ك ا تجااز  ا جودة ال زلفة، اتجااز  

اصتتتتتتتتتتتتتالة الع مة ال جارية اا  اًما مببايًدا م  ا ء األمادي ييح    ال زلفة  نوتتتتتتتتتتتتتر ال وا رع الرا،  ألد اكسستتتتتتتتتتتتتق م  ير

 اح األدإيا  امل علألة إ ف وم ا اابعاداا امألدم  ا ا واتج ا ق ت ال مددادة، ك ا ا ه اامل ارستتتيح     ود ستتتوا ،  ق

ق يوجتد  ج تا      تعريف مدتدد ألصتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتاريتة اكترلت  ق يوجتد اتفتات بمتتتتتتتتتتتتتأح ابعتاداتا، ابتال تاعد      

لتتتتتته الع     املف وم ا  م كيفيتتتتتتة  درا   لتتتتتترلتتتتتت   ال فوتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتء  م   بيتتتتتتتتتتتتت     ال عرت   ,Morhart, Malär)  الضتتتتتتتتتتتتتراري 

Guèvremont, Girardin & Grohmann, 2015; Oh et al., 2019 ع) 

 مفهوم أصالة العالمة التجارية( 2-1-1) 

إ عا  ا جدارة الي  ترت .    Authentikosاالزل ة اليو ا ية    Authentikosُإم ع مف وم األصالة م  الزل ة ال تينية  

 ,trustworthy, real, genuine, original and not a copy  (Assiouras, Liapatiا تتتتدم ال ألليتتتتد اا حتتتتداثتتتتة  إتتتتالثألتتتتة  
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Kouletsis & Koniordos, 2015; Shirdastian, Laroche & Richard, 2019)ا يًرا قرت اطه إالعلوم اإلاستتتتتتتتتتا ية   ع

ا م  اقرت تتتاطتتتا  املفتتتااي يتتتةع  ألتتتد تم تنتتتاال مف وم األصتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة م  جتتتا تتتق   ااستتتتتتتتتتتتتعتتتً
ً
ااقج  تتتا يتتتة،  تتتإ تتته إ ع  مجتتتاق

ويتتتا ترت . األصتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة إتتتال درر م  الرااإ.    ، الف ستتتتتتتتتتتتتفتتتة ا ل تتتا  اقج  تتتا  ا ل تتتا  األ ثرابولوجيتتتا ا ل تتتا  النفس

إتتتأدا  األ راد، ويتتتا ي دي  ال ألليتتتديتتتة اكتتترلتتت  إ ف وم ا  حتتتداثتتتة ود مجتتتال الفلستتتتتتتتتتتتتفتتتةع ك تتتا ترت . ود  لم اقج  تتتا  

الستتتتتتتتتتتتلو / األدا  األصتتتتتتتتتتتتيء  عد خلع تجربة تسستتتتتتتتتتتتم إاملوتتتتتتتتتتتتدااية إا حداثة اوأليألية اط يعية اغير مأللدةع اغالً ا ما 

امل يفتتةع ك تتا يري  ل تتا   ترت . األصتتتتتتتتتتتتتتالتتة ود األ ثرابولوجيتتا إتتا حفتتا      األ راف ااملع ألتتدا  االأليم الثألتتا يتتة غير  

النفس اح األ راد األص   ي  لزوح اااًعا داخلًيا اوًيا ا ريًدا، ام  ثم ي ك  الألول إأح األ راد اص    ندما تعكس  

 (عBruhn et al., 2012; Fritz et al., 2017ا عال م الرا  ا حأليألية اا ا جوارية )

يه      عات ااستتع ملف وم األصتتالة، الرا  ألد واال ال اوثوح  ق يوجد تعريف م فع  ل اود  طار ادإيا  السستتويع،  

   د ارت اطا  ادقق  مم لفةع  ألد ا تتتتتتتتتتتار ال اوثوح  عد اح مف وم اقصتتتتتتتتتتتالة 
ً
اضتتتتتتتتتتتع توتتتتتتتتتتتور لرل  املف وم ا   ادا

إ فتتتتاايم   إتتتتال ألتتتتاليتتتتتد  ”Genuineness, Reality“  الوتتتتتتتتتتتتتتتتتدت ااإلخ   االوااعيتتتتةيرت .  ، ااقستتتتتتتتتتتتت  راريتتتتة ااقرت تتتتاي 

Agelessness, Timeless and Tradition   اجوا ق ال ألييم اإليجا   االثألاود االشتتتة،تتت  ، اا حداثة ،Originality ،

االبرا    ، Honesty and Simplicityاالوتتتتتتتتدت االدستتتتتتتتاطة  ،  uniqueness، اال فرد  Substantivenessااملوضتتتتتتتتو ية

Heritage إ عتتتتتت ااقلببام   ،( ا جودة  الع متتتتتتة (ع  Assiouras et al., 2015; Shirdastian et al., 2019ايير    وصتتتتتتتتتتتتتف 

 م  موا ا موتتعنعة اا ستتعدية    Honest, Real, and Genuineال جارية األصتتيلة إأا ا   مة صتتاداة اوأليألية 
ً
إدق

Artificial or Superficialيب الع مة ال جارية األصتتيلة  فستت ا م  خ ل صتتد 
ا ا اموثواي  ا ا  اا  ا االببام ا ع ك ا تُ

اا تتتا  ا  Napoli, Dickinson, Beverland & Farrelly, 2014إتتتالبرا  ) (ع اُينير للع متتتة ال جتتتاريتتتة األصتتتتتتتتتتتتتيلتتتة     

إاخ وار تع  د اصالة (ع Morhart et al., 2015مودااية املببمة إا جودة االبرا  اال ألاليد االأليم  ا  األا ية )

   د مج و تتة م نو تتة م  الستتتتتتتتتتتتت تتا  ل دتتديتتد متتدي الع متتة ال جتتاريتت 
ً
ة     تأليي تتا  الع    ل لتت  الع متتة ا   تتادا

 (ع Bruhn et al., 2012اصال  ا )

 م  املساا ا  الساإع اإل ارة  لي ا ل أصيء مف وم األصالة ود املجاق  املة لفة، ي دا اح األصالة مرت عة  
ً
ا ع اا

ل د ء، ااقتستتتتات، اا ةوتتتتوصتتتتية، ااقستتتت أل لية، ااملوتتتتدااية، االو ا   ام وتتتتلة إ وتتتتع حا  مثء اقستتتت ألرار، اا

عرَّف اصتتتتتتالة الع مة ال جارية إأا ا تألييم شتتتتتتة،تتتتتت   ل فرد   (عBruhn et al., 2012إالو ود، اا حداثة، االوااعية )
ُ
ات

ك تتا ي ك  تعريف تتا إتتأا تتا املتتدي التتري ير   يتته  (ع  Napoli et al., 2014اإخ   الع متتة ال جتتاريتتة م  ا تتء الع    )

الع    اح الع مة ال جارية مملوتتتة اصتتتاداة تجاال  فستتت ا اتجاال      ا م  خ ل اتوتتتا  ا إاقستتت  رارية اال بااة 

عرف إأا ا اقتستتتتتتتتتتتات املدر  لستتتتتتتتتتتلو  الع مة ال جارية الري  (ع ك ا  Morhart et al., 2015)ااملوتتتتتتتتتتتدااية االرم ية  
ُ
ت

  ا األستتتتاستتتتية اتاريم ا، االي  إ أل ضتتتتااا ُينير للع مة ال جارية     اا ا صتتتتاداة مع  فستتتت ا اموضتتتتو ية إعكس اي 

ع بر  (ع Fritz et al., 2017ات وتتتتتتتتف إا حداثة ا دم تألليداا للع ما  ال جارية األخر  )
ُ
ك ا تمتتتتتتتتير  عد الدرجة الي  ت

 & Wymer)   ريدة ال ستتتتتتتتتت  مأللدة، اصتتتتتتتتتتاداة  ي ا تد يه ي ا الع مة ال جارية اصتتتتتتتتتتلية اغير زا فة، م ا إعا  اا ا  

Akbar, 2017 ع) 

 ح اصتتتتتتتتتتتتالة الع مة ال جارية كد إنا  م عدد األبعاد ي ألف م  ا حداثة االوتتتتتتتتتتتتدت االوااعية،     تعبر    الدرجة 

ء للع مة ال جارية     اا ا  الي  تع بر  ي ا الع مة ال جارية  ريدة اتسستتتتتتتتتم إا حداثة، ك ا تمتتتتتتتتت ء مد   درا  الع ي 



 اتأييداا ال جارية الع مة مع  الع يء اوية اتوا ع اصالة م  مء  إيح الع اة ود اسي. ك   ير  ال جارية الع مة وق 
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 (ع   ع  د اقصتالة     اصتف اا ا اصتلية اوأليألية اغير مأللدة  Wymer & Akbar, 2017صتاداة اتف  إو وداا )

original, genuine, and unaffected  ام  ثم  إح تألييم اصتالة الع مة ال جارية امر  ات  ايع  د     اج ة  ير ،

(ع ك ا تمتتتير األصتتتالة  ع  الدرجة الي  يزوح  ي ا اليتتت    وأليألًيا Mody, Hanks & Dogru, 2019اإدرا  الع يء ل ا )

(، اكد ت ثيء لع يع ه ا حأليألية )
ً
 اا م يفا

ً
(،     تعبر    الدرجة Dictionary.com, 2016اا اصتتتتتتتتتتتتلًيا )ل س مأللدا

عرف الع مة ال جارية األصتتتتتتتتتيلة   الي  ُينير  لي ا     اا ا الع مة ال جارية تسستتتتتتتتتم إا حداثة اق تسستتتتتتتتتم إال ألليدع
ُ
ك ا ت

إأا ا الع مة الي  ينير  لي ا الع        اا ا ت   ع إفلستتتفة ااقتتتحة، الدس ا  وستتتاس اوي إ ا ت ثله اتف  إو وداا  

(Dwivedi & McDonald, 2018 ع) 

 أبعاد أصالة العالمة التجارية  (2-1-2)

اال مف وم ألصتتتالة الع مة  Bruhn et al. (2012) طور م  اجء اضتتتع توتتتور  تتتامء ألصتتتالة الع مة ال جارية،  ألد  

اصتتتتتالة الع مة ال جارية إأا ا األصتتتتتالة املدركة   Bruhn et al. (2012) ال جارية اابعاداا ود مجال السستتتتتويعع  ُيعرف  

(، Originalityاتفرداا )اي ا حداثة    (، Continuity )اي اقستتتتت  رارية للع مة ال جارية الي  ت ج   ود ث ا  ا ااتستتتتتاا ا

ع ااتتد (Naturalness( ا تتدم تتتأثراتتا/ )اي  تتدم ال ألليتتد  Reliabilityااتتدر  تتا     ا حفتتا      ا وداتتا )اي املوثوايتتة  

االتتتبتتترا  ااإلختتت  ا  Napoli et al. (2014)  ااقتتتتتتتتتتتتتتتل إتتتتتتتا تتتجتتتودة  اقلتتتبتتتبام   quality commitment, heritage andح 

sincerity  ريتة، ود ويح اتامت ثتء ابعتاد ايتاس اصتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتا Morhart et al. (2015)  إ عوير مأليتاس ربتاسد

  )تاريخ ا ورية الع مة ال جارية(،  Continuity  األبعاد لوصف اصالة الع مة ال جارية م  خ ل ابعاد اقس  رارية

املعلنتتتتتتة)  Credibilityااملوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداايتتتتتتة   إتتتتتتالو ود  اقلببام  ) Integrityاال بااتتتتتتة    ، (الو تتتتتتا   االرم يتتتتتتة  إتتتتتتاألخ ت   تتتتتتار   ،)

Symbolism  (الأليم امل  تتتتتة ال جتتتتتاريتتتتتة      كس  الع متتتتتة  مألتتتتتاي س  اتتتتتدرة  الث ثتتتتتة  اح  ي تتتتتدا  ا تتتتته  الرغم م   (ع ا  د 

جوا تتتتتتتق   ج يع تتتتتتتا  األصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتة،    ع   ملف وم  األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة  املزو تتتتتتتا   ود  يسمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا وح  اا م  الث تتتتتتتا   مم لفيح  ق 

اال   Consistencyاقتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتا  االبرا (،  اقستتتتتتتتتتتتت  راريتتتتتتتة،  إتتتتتتتا جودة،    Honestyوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدت)اي  اقلببام  املوثوايتتتتتتتة،  )اي 

)اي  تدم ال ألليتد، ااإلخ  ، اال بااتة(، اا حتداثتة    Genuinenessاملوتتتتتتتتتتتتتداايتة(، ااإلخ  /الوااعيتة/ تدم ال تأثر  

Originality (Fritz et al., 2017; Oh et al., 2019; Guèvremont, 2018; Dwivedi & McDonald, 2018  ع ايع بر)

م  اكثر املألتاي س املستتتتتتتتتتتتت متدمتة ود التدراستتتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتاإألتة، ام  ثم  ألتد اتام ال تاوتا   Bruhn et al. (2012)مأليتاس  

 لرل  املألياس ك ا ي د:
ً
 إاق   اد  ليه ود تل  الدراسة، اي ك  اس عراض ابعاد اصالة الع مة ال جارية ا ألا

 ,Stabilityاي ع   ل  الُ عد العناصتتتتتر الي  تمتتتتتير  ع  اقستتتتت ألرار اال د ء ااقتستتتتتات  :  Continuityاالستتتتتمرارية   -

Endurance, and Consistency  (Bruhn et al., 2012  ع ك ا إعكس ُبعد اقستتتتتتتتت  رارية  وتتتتتتتتترية الع مة ال جارية)

ريخ الع مة ال جارية  اليراف املستتتتتتتتتتتتت أل ليةع   و ق إمتتتتتتتتتتتتتير  ع  تا اااتاريم ا اادر  ا     ال كيف مع املستتتتتتتتتتتتت جدا  

ااستتتتتتتت ألراراا إ رار الوا   دستتتتتتتتق، إء او  الية استتتتتتتت  راراا ود املستتتتتتتت أل ء اادر  ا   د ال كيف اتدأليع الريادة  

 
ً
الري اابروه   Heritageايسمتتتتتتتتتتتتاإه  ل  ال عد مع ُبعد البرا   (عMorhart et al., 2015; Oh et al., 2019)  ايضتتتتتتتتتتتتا

Napoli et al. (2014)  . ما   ناصتر م  تاريخ الع مة ال جارية ود الستيااا  املست أل ليةع ام  ثم إإد، االري يرت

الع مة ال جارية الي  ت وتتتتتتتتف إاقستتتتتتتت  رارية لدس ا مف وم ااقتتتتتتتتل ار ية تستتتتتتتت    ع  تدأليأل ا      ي ك  الألول إأح  

 (عPortal et al., 2018) املد  العويء، اتيء س ا  ا مس ألرة إ رار الوا 
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الُ عتتتد العنتتتاصتتتتتتتتتتتتتر الي  تمتتتتتتتتتتتتتير  ع  ال فرد ااقإ زتتتار    :Originality/Uniquenessالحتتتدا تتتةر التفرد   - اي ع   لتتت  

particularity, individuality, and innovativeness  (Bruhn et al., 2012  ع)  تفرد ا حتتتتتتداثتتتتتتة  ُبعتتتتتتد  إعكس  ك تتتتتتا 

(ع ك ا إمتتتتتتتتتتتتتير  Oh et al., 2019الع مة ال جارية اادر  ا     ت ييب  فستتتتتتتتتتتتت ا    ج يع الع ما  ال جارية األخر  )

 Shirdastian etال فرد  ع  املد  الري إمتتتتتتتتعر  يه الع    إال  ييب النستتتتتتتت   للع مة ال جارية مألار ة إ نا ستتتتتتتتي ا )

al., 2019ع) 

اي ع   ل  الُ عد العناصتتتتتتتتر الي  تمتتتتتتتتير  ع  املوتتتتتتتتدااية اا جدارة إالثألة االو ا  إالو ود   : Reliabilityاملو وقية -

trustfulness, credibility, and keeping promises  (Bruhn et al., 2012  ع  برت . الع ما  ال جارية األصتتتتتتيلة)

إ ستتتتتتتتتتتتت و   تالف م  املوتتتتتتتتتتتتتداايتة ود ا اتاح الع   ،     تعتد إ ثتاإتة اتدرة الع متا  ال جتاريتة     الو تا  إو وداتا  

(Morhart et al., 2015; Oh et al., 2019  ع)  اقلببام إا جودة  ايسمتتتاإه  ل  ال عد مع ُبعدquality commitment  

إألتدرة الع متة ال جتاريتة   د اقلببام إ عتايير ا جودة العتاليتةع ، االتري يرت .  Napoli et al. (2014)التري اابروته 

ويا ينير الع     عد ادرة  ،  Napoli et al. (2014)الري اابروه    Credibilityك ا يسمتتتتتتتتتاإه مع ُبعد املوتتتتتتتتتدااية  

ارية     تألديم ما تعد إهع ام  اجء الو ا  إو د الع مة ال جارية بمتتتتتتتتتتزء م كرر يجق اح تزوح ايم  الع مة ال ج

الع مة ال جارية ج ً ا ق ي ج ا م  م ارستتا  ا اا عال ا، إاخ وتتار، تزوح الع مة ال جارية  ا  موتتدااية اي ك   

 (عPortal et al., 2018اق   اد  لي ا   ا اا   إو وداا )

اي ع   لتتت  الُ عتتتد العنتتتاصتتتتتتتتتتتتتر الي  تمتتتتتتتتتتتتتير  ع    :Naturalness/ Unaffectednessأ رر عتتتدم التقليتتتد  عتتتدم التتتت -

(ع Bruhn et al., 2012)  genuineness, realness, and non-artificialityاألصتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة االوااعيتتتة ا تتتدم ال وتتتتتتتتتتتتتنع  

ي علع إ د  إألا  ، االري   (Napoli et al., 2014)الري اابروه   Sincerityايسمتتتتتتتتتتاإه  ل  ال عد مع ُبعد اإلخ    

الع مة ال جارية م أصتتلة ود ايم   م  ا ال جارية الراةتتةة اما ت ثله الع مة ال جارية ود األصتتء، اي إألا  الع مة  

 جارية م وا ألة مع اي  ا ام اد  ا الي  ت دناااع  ال 

افق (2-2)   Customer Brand Identification: CBI هوية العميل مع العالمة التجارية تو

 Social Identity عد  يريتتة ال ويتتة اقج  تتا يتتة   يرجع األصتتتتتتتتتتتتتتء املفتتااي   ل وا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة

Theory  الي  تم استتتتتتتتتتتتت متدام تا ود ال تدايتة ود مجتال الستتتتتتتتتتتتتلو  ال نيي  ، االي  تم استتتتتتتتتتتتت متدام تا م خًرا ود دراستتتتتتتتتتتتتا ،

ر  عد اح مف وم الرا  ي زوح م  اوية  اتية/ شتتتتةوتتتتية ت ضتتتت   خوتتتتا    السستتتتويع استتتتلو  املستتتت  ل ، االي  تمتتتتي

تمتتت ء توتتتنيفا  املج و ة ال ارزةع    Social Identificationشتتتةوتتتية مثء الألدرا  ااقا  اما ، ااوية اج  ا ية  

ا م  ير  درام  ي ضتتتتتتتتتت   م  مة اتعاإع ال وية، ويا يعور األ را د  ح م  ير توا ع ال وية بمتتتتتتتتتتزء  ام او استتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتً

اوية اج  ا ية    طريع توتتنيف ا فستت م اانخري  ود   ا  اج  ا ية )    ستتديء املثال، العضتتوية لل  ستتستتا   

ااأل دية الرياضتتية(ع  يدد  ال وا ع  ندما ير  األ راد اح خوتتا وتت م تسمتتاإه اا ت وا ع مع خوتتا   املج و ةع 

 ما تمزء 
ً
تدديد ال وية: املزوح املعرود/اقدرام  )اي الوسد    اتفبرض  يرية ال وية اقج  ا ية اح ث   مزو ا   ادة

املعرود/ اقدرام  املرت . إتتالعضتتتتتتتتتتتتتويتتة ملج  ع الع متتة ال جتتاريتتة(، ااملزوح ال أليي   )اي دقق  الألي تتة اإليجتتاإيتتة اا 

 (ع So et al., 2017السل ية املرت عة إ ل  العضوية(، ااملزوح العاطف  )اي اقسسث ار العاطف  ود الوسد اال ألييم( )
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الع متتتتا    ُتزوح  اح  ال جتتتتاريتتتتة  و  ختتتتا  م  ال ويتتتتة اقج  تتتتا يتتتتة،  ي ك   ايعتتتتد توا ع اويتتتتة الع يتتتتء مع الع متتتتة 

ال جتاريتة   تا  اج  تا يتة  ا  معا  ي عرف  لي تا الع    اين  وح  لي تاع ابتال تاعد، يدتدد الع    اوي  م اقج  تا يتة  

(ع م  منيور  Han et al., 2019ينتة ت وا ع مع اوي  م التراتيتة )م  خ ل  تتتتتتتتتتتتترا  اا استتتتتتتتتتتتت متدام   متا  تجتاريتة مع

ستتتتتتتتتتتتتلو  املستتتتتتتتتتتتت  لت ،  تإح توا ع اويتة الع يتء مع الع متة ال جتاريتة إمتتتتتتتتتتتتتير  عد  درا  الع يتء لل وا ع اا اق   تا   ع  

  (ع م  اجء تدديد املواف اتد  اي  رف ي يء الع  Bhattacharya & Sen, 2003م سسة اا   مة تجارية ما )

 ع  الدخول ود   اة جادة ا ا  م    مع  تتتتتتتترما  اا   مة تجارية معينة،  ألد اابر  ال اوثوح اح انا  او  ال  

التتتترا    المتتتتتتتتتتتتتركتتتتة اتتتتادرة     تل يتتتتة بعض او يتتتتاجتتتتا  الع    ال تتتتامتتتتة ل دتتتتديتتتتد  -selfك ير  حتتتتدا   لتتتت    ا متتتتا تتتت  

definitional consumer needs إأ ه ت ندا  راوة الأليادة ود ستتتتتتتتتيارة    ع ل وضتتتتتتتتتيال  ل ، ي ك  للع    الألولBMW  

المتتتتتتتتتتتتتعور إتأح اموح ود مج و تة م  الع ألتة اقج  تا يتة العتاليتة،    Samsung Galaxy S7اا    iPhoneاام    ج تاز 

 (عNikhashemi, Valaei & Tarofder, 2017ام  ثم تشجعا    مة املن ج ارال     المرا  اال ألا  مملًوا ل ا )

 مع خوتتتتتتتا   الع مة ال جارية   يدد  توا ع ال وية م
ً
  فستتتتتتتيا

ً
ع الع مة ال جارية  ندما ير  الفرد  فستتتتتتته م وا ألا

(So et al., 2013  ا اوية اج  ا ية م (ع  يًرا ألح الع    ق ي  لزوح اوية شتتتتتتتتةوتتتتتتتتية  دستتتتتتتتق، إء ي  لزوح ايضتتتتتتتتً

اجود  ضتتتتتوية رستتتتت يةع اجء إنا   تتتتتعورام إالرا ،  إح األشتتتتتةا  اد ي عاطفوح مع المتتتتترما  وي  ود والة  دم  

 يًرا ألح الع    يد تاجوح  ع  إنتا   وستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتت م إتالترا ،  تإا م إعبراح    ا فستتتتتتتتتتتتت م بستتتتتتتتتتتتتدتق   اتا  ال عريف  

(ع  ف  مدتاالتة ل دتديتد ستتتتتتتتتتتتتدتق اتدت  اي  راف يتدختء الع    ود   اتا  ملببمتة ا ا  Rather, 2018اقج  تاسد )

اح الع اتتتتة الألويتتتتة إيح المتتتتتتتتتتتتتركتتتتة   (Bhattacharya & Sen. 2003)م    ااويتتتتة مع العتتتتديتتتتد م  المتتتتتتتتتتتتترمتتتتا ، اابر   

تل يتتتتة ااوتتتتد اا اكثر م   االع    الي  ت ا    د توا ع اويتتتتة الع يتتتتء مع المتتتتتتتتتتتتترمتتتتا / الع متتتتا  ال جتتتتاريتتتتة ُإستتتتتتتتتتتتت تتتتء 

 ع ي   )    ستتتديء املثال، اقستتت  رارية الراتية اال   vital self-definitional needsاو ياجا  ال عريف الرات  ال امة 

الترات  اال  يب الترات ( ل وضتتتتتتتتتتتتتيال   اتا  الع    مع الع متا  ال جتاريتة / المتتتتتتتتتتتتترمتا ع ابتال تاعد، مل تا زاد ال وا ع مع 

     راض اختتدمتتا  تلتت  الع متتة،  
ً
الع متتة ال جتتاريتتة اا المتتتتتتتتتتتتتركتتة، مل تتا متتاح م  امل واع اح يزوح الع يتتء راضتتتتتتتتتتتتتيتتا

د ل جربة املن جا  / ا ةدما  ا جديدة، ااملرا ة ود ال عامء مع اينمتتتتتتتتتر الزل ة املنعواة اإليجاإية، الديه استتتتتتتتت عدا

 (عRather, 2018املعلوما  السل ية املرت عة إاال )

اي ك  الألول إأح انا  دا عيح استتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتييح ل دفيب توا ع اوية الع مة مع الع مة ال جاريةع اودا ا او ا حاجة 

لزوح      مة تجارية  ا  اوية إارزة ت وا ع مع  اا  م ،  ألد ي دا املستتتتت  Need for Consistency ع  اقتستتتتتات  

، ويا ُإستتتتت ء السمتتتتتاإه/ ال وا ع العاعد ود ال وية إيح الع    االع مة ال جارية اق   ا  الألوي  actual  selfالفعلية  

تع ي  تزوي   ،  ُي ك  لل ستتتتتتتتتتتتت  لكيح  Need for Self-Esteemل تاع اي  ثتء التدا ع الثتاا  ود ا حتاجتة  ع  اوبرام الترا 

اوي  م املثالية/ صتتتتتتور  م الراتية    طريع  تتتتتترا    مة تجارية م يبةع  زل ا اابرب الع    م   ا  م املثالية، مل ا  

ام لزوا  تتعورا ا ضتتء، م ا إستتا د     زيادة اوبرام الرا ع ابال اعد، ي ك  للع مة ال جارية الي  ت عاإع مع الرا  

     ما ستتتتتتتتتت ع،   (عYeh, Wang & Yieh, 2016ح تكستتتتتتتتتتق ارت اطه / ارت اط ا ا ا )ا   ideal selfاملثالية للع يء 
ً
اتأكيدا

، إستتتتتتتتتتتتت متدم الع      متا  تجتاريتة معينتة ل دأليع  symbolic تإ ته  يًرا ألح الع متا  ال جتاريتة تد تء معتاا  رم يتة

  م ق إمتتتتتتتتبراح املن ج اا اادا  م األستتتتتتتتاستتتتتتتتية ا ةاصتتتتتتتتة إال وية،  عندما ي وا ع الع    مع   مة تجارية معينة،  

 (& Stokburger-Sauer, Ratneshwarا ةدمة  دستتتتتتتق، إء يوتتتتتتت دوح مملوتتتتتتتيح للع مة ال جارية إزا ة الستتتتتتت ء  
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Sen, 2012) ع ك تتتا اح توا ع اويتتتة الع يتتتء مع الع متتتة ال جتتتاريتتتة ي نع املستتتتتتتتتتتتت  لكيح م  ال دول  ع    متتتا  تجتتتاريتتتة

 (عChung & Park, 2017) املس  لكيح إل ادة  را  من جا  الع ما  ال جاريةاخر ، إاإلضا ة  ع  ال أثير      

اتمتتير ال وية بمتتزء  ام  ع  ا حالة اقدراكية الي  ير   ي ا الفرد  فستته كعضتتو ود كياح اج  اسد معيحع ك ا ُإستت  د  

 Social Identity & Organizational Identificationمف وم ال وية م  ال وية اقج  ا ية ا يرية ال وية ال نيي ية  

Theoryع  مني تة متاع ام  ثم ي يتء األ راد التري  ي   عوح إتدرجتة  تاليتة  ع ويتا يتدر  الفرد ال وا ع مع اا اق   تا   

م  توا ع ال وية داخء املج و ة  ع  ا حوتتتتول     مستتتت ويا  ا    م  السمتتتتاإه املدر  مع ا ضتتتتا  تل  املج و ةع 

التتتراتيتتتتة للفرد  ع  اق  الع يتتتتء ل  السمتتتتتتتتتتتتتتتتاإتتته امل حو  إيح الع متتتا  ال جتتتتاريتتتة اال ويتتتة  لع متتتا   ك تتتتا ُي ك  اح ي دي 

 (ع Coelho, Bairrada & Peres, 2018; Fazli-Salehi, Azadi,Torres & Zúñiga, 2020ال جارية )

افق هوية العميل مع العالمة التجارية الع         ، ويا ُإعرف إأ ه مماركة  ولقد تعددت تعريفات الباحثين لتو

التتتتتتراتيتتتتتتة   ستتتتتتتتتتتتت تتتتتتا  اوي  م  ا  Self-Definitional Attributesلنفس  ال جتتتتتتاريتتتتتتة  مع   & Lam, Ahearne, Hu)لع متتتتتتة 

Schillewaert, 2010) ت  لتتتتت  اويتتتتتة م يبة ااح اويتتتتتة الع متتتتتة ال جتتتتتاريتتتتتة  الع متتتتتا   اح  اتتتتترا ال عريف      ، اي كتتتتتد 

 ي ك  للع     
ً
ال جارية تدف  الع      د  اامة   اا  مع ا، ويا تألدم تل  الع ما  ال جارية تل يًدا ضتتتتتتتتتتتتت نيا

استتتتتتتتتتتتت ن تتا  جودة املن ج اا ا ةتتدمتةع ابتال تتاعد، ي يتتء الع     ع  ال وا ع مع الع متا  ال جتتاريتة الي  ي ك  تتا  م  خ لته  

إنا  اوي  م اقج  ا ية اا حفا   لي اع   و إعد إ ثاإة ا حالة النفستتتية للع يء الي  تعبر    مدي  دراكه ا تتتعورال 

(ع ك تتا  Lam, Ahearne, Mullins, Hayati & Schillewaert, 2013اتألتتديرال اتألييم ا   تتا تته لع متتة تجتتاريتتة معينتتة )

، اُيعرف إأ ه مد   درا  الع يء  Sense of Sameness  إمتتتتتتتير  ع   تتتتتتتعور الع    إالسمتتتتتتتاإه مع   مة تجارية معينة

   د مج و تتة األ زتتار ااملمتتتتتتتتتتتتتتا ر الفرديتتة امل علألتتة  
ً
ل تتداختتء اوي تته التتراتيتتة مع اويتتة الع متتة ال جتتاريتتة تتتأستتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتا

(ع اُيعرف إأ ه درجة ال عاإع إيح اوية الع يء ااوية Han et al., 2019; Rather et al., 2019ما  ال جارية )إالع  

  ا تتا الع متتا  ال جتتاريتتة Fazli-Salehi et al., 2020الع متتة ال جتتاريتتة )
 
(ع ام  ثم ي ك  الألول إتتأح التتدرجتتة الي  ت ك

ا ية إالنس ة ملس و  توا ع ال وية مع الع مة ال جارية، لزو ه  الع    م  ال ع ير    اوي  م ا ةاصة امر إالغ األ 

 (عGhorbanzadeh et al., 2020إعبر    درجة اا مس وي ال عاإع إيح صورة الع يء االع مة ال جارية )

  
ً
     )ما ستتتتتتتتت ع،  إح توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية يرت . بستتتتتتتتتلوكيا  األداار اإلضتتتتتتتتتا ية       اتأستتتتتتتتت ستتتتتتتتتا

(ع  ك ا ا ه Yeh et al., 2016ستتتتتديء املثال، ال وصتتتتتية اا استتتتت ألعاب الع    ا جدد( اإ ادة  تتتتترا  املن ج اا ا ةدمة )

لتتته تتتتأثير م تتتا تتتتتتتتتتتتتر     المتتتتتتتتتتتتت ف إتتتالع متتتة ال جتتتاريتتتة   إنتتتا  مثير ل ا  تتتام ي ك  استتتتتتتتتتتتت متتتدامتتته كستتتتتتتتتتتتتتتاإع  إعتتتد إ ثتتتاإتتتة 

(Ghorbanzadeh et al., 2020ع) 

 Brand Love حب العالمة التجارية (2-3)

ا ود املجتال األمتادي   يوقتتتتتتتتتتتتتل   اتا  الع    الع يألتة إتالع متا    ا جتديتًدا استتتتتتتتتتتتتديتً ُإعتد وتق الع متة ال جتاريتة مف ومتً

ال جاريةع ام  ثم  ألد اصتتتتتت ال استتتتتت مدام وق الع مة ال جارية مأداة تستتتتتتويألية اكثر  تتتتتتيوً ا ود الستتتتتتنوا  األخيرة ود 

 ألح Aro et al., 2018; Safeer, He & Abrar, 2021سيات الع ما  ال جارية )
ً
املس  لكيح       م الع اا  إيح(ع ا يرا

إح   م كيفيتتة تزوي  الع اتتا  إيح  ،  تت االع متتا  ال جتتاريتتة ا ةتتاصتتتتتتتتتتتتتتة ا م ي ثر بمتتتتتتتتتتتتتزتتء ك ير   د ربديتتة المتتتتتتتتتتتتترمتتا 

 ود وتد  اتته، الك  م  األا يتة إ زتاح ايضتتتتتتتتتتتتتا  
ً
الي    ال عرف   د العوامتء املستتتتتتتتتتتتت  لكيح االع متا  ال جتاريتة ل س متا يتا
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ا إ   ير وتق الع متة ال جتاريتة ) ا إدثيتً  ,Kim & Kimتع ز تلت  الع اتا ، الترا  ألتد  تتتتتتتتتتتتت تد  العألود األخيرة اا  تامتً

2018; Sarkar et al., 2019ع) 

اود ستتتتتتتتتيات  لم النفس، إمتتتتتتتتتير موتتتتتتتتتع ل ا حق بمتتتتتتتتتزء  ام  عد   اة  اطفية إيح طر يح ُتو ر راإعة شتتتتتتتتتةوتتتتتتتتتية 

اتمتتتتتتتتتتتتتير غتال يتة التدراستتتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتاإألتة امل علألتة إدتق   س رغ تة  تتتتتتتتتتتتتديتدة ود ا حفتا      تلت  الع اتةع  يألتة، اتعك

  الشةوية         الع مة ال جارية  ع  اح مما ر ا حق لد  الشة  تجاال الع مة ال جارية ت واز  مع مما ر ا حق 

(Carroll & Ahuvia, 2006  ع  عتادة متا يرب. املستتتتتتتتتتتتت  لزوح   متة تجتاريتة بستتتتتتتتتتتتت تا  شتتتتتتتتتتتتتةوتتتتتتتتتتتتتيتة بمتتتتتتتتتتتتتريتة)Human     

Personality Traits    ملتا اتدمته 
ً
، االي  تع تء متأستتتتتتتتتتتتتتاس ل نتا    اتة مع الع متة ال جتاريتةع ام  ثم Aaker, 1997ا ألتا

 & Alnawas)ي ك  لل ستتتتتتتتتتتتت  لتت  تزوي  اتعوير   اتتة وتتق مع الع متتة ال جتتاريتتة، ك تتا لو متتا تت  مع شتتتتتتتتتتتتتة  آخر  

Altarifi, 2016).  

 Interpersonal Love Theory  (Carrollاتعود جرار  كرة وق الع مة ال جارية  ع   يرية ا حق إيح األشتتتتتتتتتتتتةا   

& Ahuvia, 2006) ع اغالً ا ما ي م اق   اد النيرية املثلثية ل حق لتتتتتStenberg  Stenberg's Triangular Theory of 

Love (1986)  ( ود التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتا  الي  تسنتتتاال وتتتق الع متتتة ال جتتتاريتتتة ود مجتتتال السستتتتتتتتتتتتتويعBatra et al., 2012  ع  ألتتتد)

مزو ا / رما   ل حق ود ستتتتتتتتيات الع اا  إيح األشتتتتتتتتةا  ام  ثم الع مة ال جارية    ةث ث   Sternberg (1986)اابر 

 (ع Alnawas & Altarifi, 2016االي  ت  ثء ود اقلفة، االم ف، االألرار/ اقلببام )

 م  مزو تتا  وتتق الع متتة ال جتتاريتتة االتتري    Intimacyايع بر ُمزوح األلفتتة  
ً
العنوتتتتتتتتتتتتتر األستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتت   ااألكثر استتتتتتتتتتتتت ألرارا

إ أل ضتتاال ي م ممتتاركة املمتتا ر االعواطف مع الع مة ال جارية، ام  تعرف األلفة إأا ا خاصتتية الألرب ااقاستتجام  

ثتء الرغ تة العتاطفيتة للع    ود ال ألتا      اتوتتتتتتتتتتتتتتال مع الع متة  اال نتاغم لع اتة الع يتء إتالع متة ال جتاريتة، اكد ت 

ال جارية، اممتتتتتتتتتتاركة ممتتتتتتتتتتا رام مع ا، اد   ا  ندما تزوح ود مواف صتتتتتتتتتتعق اا ت ر إأزمةع  األلفة املستتتتتتتتتت  دة م  

اقستتتتتتتسث ار العاطف  للع يء ود الع اة تأل س الألرب النفستتتتتتت   االعاطف  إيح الع مة ال جارية االع يءع ك ا يوتتتتتتتف  

خاصتتية ا ح اس للع اة إيح الع يء االع مة ال جارية   و املوتتدر األستتا تت   لل دفيب، ايجستتد   Passion لمتت فا

 ال أثر المتتتديد املرتك    د العاطفة للع مة ال جارية لد  املستتت  لكيح مد وً ا إاملمتتتاركة ال دفيبية ااإلثارة،  
ً
اويا ا

ل    الع مة ال جاريةع ك ا ي ضتتتتتتتتت   الألرار / اقلببام   و ي ثء الضتتتتتتتتتيع الري إمتتتتتتتتتعر إه الع يء بستتتتتتتتتدق اق فوتتتتتتتتتا

Decision/commitment  ا حتق    الألرار امل علع إدتق الع متة ال جتاريتة ود  برال اوتتتتتتتتتتتتتيرة ااقلببام إتا حفتا      اترا

اة طويلة  إالع       املد  العويء )اي ا ه ستتتتتتتتتتتيزوح ج ً ا م  وياة الع يء لفبرة طويلة اادمة ايمتتتتتتتتتتتعر إإوستتتتتتتتتتتاس

 ,Alnawas & Altarifiاألمد(،   و ين ع م  الألرار املعرود للشتتتتتتتة   ي ا ي علع إالع اة الشتتتتتتتةوتتتتتتتية ااقلببام ا ا )

2016; Wang et al., 2019ع) 

 love emotion and the loveايًضا اح انا   رت إيح  اطفة ا حق ا  اة ا حق Batra et al. (2012)ااد ااقل 

relationship     ضتت    اطفة ا حق  تتعوًرا ااوًدا مددًدا اارب  ع  املودة  ؛affection    ،  ااو اوتتير املد  ا رلتت

، الي  ي ك  اح تستتت  ر لعألود ات ضتتت    Friendship Relationshipود ويح اح   اة ا حق تمتتت ه   اة الوتتتدااة  

ال جتتاريتتة     ا تته   اتتة وتتق   ام  ثم ُينير  ع  وتتق الع متتة  .العتتديتتد م  ا ةبرا  العتتاطفيتتة ااملعر يتتة االستتتتتتتتتتتتتلوكيتتة

   د  يريتة ا حتق لستتتتتتتتتتتتت ير بر  )
ً
(ع ك تا إعتد  1986ال س مجرد  تاطفتة وتق تنمتتتتتتتتتتتتتأ تجتاال   متة تجتاريتة معينتة ا   تادا

 .(Alnawas & Altarifi, 2016وق الع مة ال جارية مس وي ا  د م  مجرد الرضا    ا )
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ف  ةولقتد تعتددت تعريفتات البتاحثين ملتحي  حتب العالمتة التجتاريت وتتق الع متتة   Carroll & Ahuvia (2006)ع  يعر 

التري ي   ع إته الع     ي تتا ي علع بع متة تجتتاريتة معينتتةع        ال جتتاريتة     ا ته درجتة اقرت تتاي العتتاطف  المتتتتتتتتتتتتت ف 

غرار ا حق ود الع اا  اإلاستتتتتتتتتتتا ية ي ك  النير  ع  وق الع مة ال جارية     ا ه ا حالة العاطفية الي  إمتتتتتتتتتتتعر ا ا  

إتتتتتأح وتتتتتق الع متتتتتة ال جتتتتتاريتتتتتة ي ضتتتتتتتتتتتتت    تتتتتدًدا الألول  م    الع    ود   ا  م مع الع متتتتتة ال جتتتتتاريتتتتتةع ابتتتتترلتتتتت  ي ك  

اقستتتتتت جاإا  العاطفية تجاال الع مة ال جارية، إ ا ود  ل  المتتتتتت ف اال علع اال ألييم اإليجا   ااملمتتتتتتا ر اإليجاإية  

 عد اح وق الع مة ال جارية او    Batra et al. (2012)(ع ااد ا تتتتتتتتتتتتار Carroll & Ahuvia, 2006اال ع ير    ا حق )

( المتتت ف إالع مة  1  متتت ء وق الع    ا ةوتتتا   ال الية: )  إنا  يج ع إيح  درا  الع يء ا واطفه استتتلوكياتهع

  4( ال ألييم اإليجا   للع مة ال جارية، )3( اقرت اي إالع مة ال جارية، )2ال جارية، )
ً
( املمتتتتتتتتا ر اإليجاإية استتتتتتتت جاإة

وتتق   (ع ك تتا إمتتتتتتتتتتتتت تتء Albert & Merunka, 2013( توتتتتتتتتتتتتتريدتتا  ا حتتق  دو الع متتة ال جتتاريتتة )5للع متتة ال جتتاريتتة، )

ف إتأ ته  مواف  Prentice et al., 2019الع متة ال جتاريتة  تتتتتتتتتتتتت ف اتعلع الع يتء إتالع متة ال جتاريتة ) (ع الترا  تإ ته إعر 

 لل فكير االمتتتتعور اال وتتتترف إعرت معينة تجاال ارا 
ً
ي مرال شتتتتة  تجاال شتتتتة  آخر معيح، االري ي ضتتتت   ميوق

ا اثيأًلا إالنوايا الستتتتتتتتلوكية  (ع ام  ثم يرت . وق اIsmail & Spinelli, 2012الشتتتتتتتتة  انخر )
ً
لع مة ال جارية ارت اط

للع   ، ا مزء اكثر تدديًدا،  إح وق الع مة ال جارية له تأثير  يجا       الزل ة املنعواة اإليجاإية، ااملماركة 

 (ع Han et al., 2019النمعة االوق  للع مة ال جارية، االنية لد ع اسعار اس ثنا ية )

  ع  ارت اي الع    العاطف  بع مة تجارية معينةع  ي ك  ا   ار وق الع مة ايمتتتتتتتتتتتتير وق الع  
ً
مة ال جارية ايضتتتتتتتتتتتتا

ال جتتتاريتتتة إ ثتتتاإتتتة رااإ.  تتتاطفيتتتة   يألتتتة ت علع بع متتتة تجتتتاريتتتة معينتتتة، ويتتتا  ح ا حتتتديتتتا    الرااإ. العتتتاطفيتتتة 

( ال جتتتتاريتتتتة  تجتتتتاال الع متتتتا       ا حتتتتق 
ً
اكثر تع يرا ا تتتته درجتتتتة اقرت تتتتاي (Aro et al., 2018اال علع  ُإعرَّف      ع ك تتتتا 

العاطف  الري ي  لكه الع يء الرالتتت   بع مة تجارية معينة، االي  ي ك  تمتتتكيل ا  ندما يزوح املستتت  ل  اادًرا      

 Batra et)ا( تع ي  ال وية الراتية اال ع ير    ا، )ب( تنمتتتتتتتتي.  اكرته، ا ) (  ل ام ممتتتتتتتتا ر الستتتتتتتترار ااإلثارة لديه )

al., 2012; Huang, 2019  ع ك ا إمتتتتتتتتتير وق الع مة ال جارية  ع  اجود   اة  اطفية  يجاإية، اتوا ع ط ي د إيح)

الي  تدرك تتتتا العتتتتاطفتتتتة، االرغ تتتتة ود تزوي    اتتتتة طويلتتتتة األمتتتتد، االع   الع يتتتتء االع متتتتة ال جتتتتاريتتتتة، االستتتتتتتتتتتتتلوكيتتتتا  

 (عMody & Hanks, 2020اق فوال    ا )

 Brand Evangelismتأييد العالمة (  2-4)

لألتتتد اكتتتد املستتتتتتتتتتتتتواوح اح الع    الراضتتتتتتتتتتتتتيح ي دتتتدثوح  ع  متتتا يألتتتارب ث تتتا يتتتة      آخري ، ود ويح اح الع    غير  

الراضتيح ي ددثوح ألكثر م   متري  آخري      األاء    تجارا م، ابرل  ي  تل اح الع يء غير الرالت   يوتء  ع  

ا يفعله الع يء الرالتت   ود ممتتاركة تجرب ه / تجرب  اع ااد ادي ال ألدم ال كنولو د   دد اكبر م  األشتتةا  اكثر م 

اد  ال وا ر الواستتتتتتتتع لع بر   مع ستتتتتتتت ولة  ود انا ة األخيرة  عد زيادة ادرة الع        ال واصتتتتتتتتء بمتتتتتتتتزء اكبر، ويا

را  ألد اصتتتتتتتتت ال  دد مببايد م  الوصتتتتتتتتتول م  خ ل األج  ة اللووية اال واتف املح ولة  ع  ت يير  ادا  المتتتتتتتتترا ع ال 

الع    يألوم إال دا    معلوما  وول الع ما  ال جارية ايألدموا ا مع ستتتت ولة الألدرة     امتتتتر ال عليألا       

(ع  ح Becerra & Badrinarayanan, 2013املن ديا  ااملوااع اإللكبرا ية اموااع ال واصتتتتتتء اقج  اسد اما  ع   ل  )

 ا  املعاصتتتتتتترة وول كيفية تأثير الستتتتتتتلوكيا  املوج ة للع مة ال جارية م  ا ء الع         الأللع املببايد إيح املني

الع    انخري ، اامل يعا ، اود ال  اية     اي ة المتتتتتتتتركة اد لف  اق س اال  ع  ضتتتتتتتترارة ال عرف   د تأثير الع اا   



 اتأييداا ال جارية الع مة مع  الع يء اوية اتوا ع اصالة م  مء  إيح الع اة ود اسي. ك   ير  ال جارية الع مة وق 
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إتتتالع متتتة   إيح الع يتتتء االع متتتة ال جتتتاريتتتة     تتتتأييتتتد الع متتتة ال جتتتاريتتتة اي ال عرف   د العوامتتتء الفرديتتتة اامل علألتتتة 

ال جتتتاريتتتة امل ثرة     النوايتتتا الستتتتتتتتتتتتتلوكيتتتة تجتتتاال للع متتتة ال جتتتاريتتتةع     امل و  اح العتتتديتتتد م  الع متتتا  ال جتتتاريتتتة  

تلتتتت     Build-A-Bear Workshopا  Southwest Airlinesا  IBMالعتتتتامليتتتتة مثتتتتء   تدألع استتتتتتتتتتتتت فتتتتادة ك يرة م  م يتتتتدي 

 (عPanda et al., 2020تس د إبرا ة ل ن ي  م اتدفيبام بمزء مس  ر )الع ما  ال جارية، ا 

ا  ولقتتد تعتتددت تعريفتتات البتتاحثين لتتتأييتتد العالمتتة التجتتاريتتة    Matzler, Pichler, and Hemetsberger  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  ا ألتتتً

،  إح تأييد الع مة ال جارية إمتتتتتتتتتتتتير  ع  ستتتتتتتتتتتتلو  ممتتتتتتتتتتتتاركة آرا  اكثر استتتتتتتتتتتتس ااية اتفا ًيا ااكثر  اناً ا لرخري   (2007)

 ق اح   ، Matzler et al. (2007)قستتتتتتتتتت      فس الع مة ال جاريةع ا    الرغم م  اا ية املف وم الري استتتتتتتتتت مدمه  

 اخر  م   WOMالمتتتتتتتتتتفوية   تفستتتتتتتتتتيرام ل أييد الع مة ال جارية اد اا وتتتتتتتتتتر   د اقتوتتتتتتتتتتاق 
ً
اق ي ضتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتزاق

ف تأييد الع مة Becerra & Badrinarayanan, 2013الستتلوكيا  الدا  ة املوج ة للع مة ال جارية ) (ع ام  ثم ُإعرَّ

 مكثًفا م  الستتتتتتلوكيا   
ً
ال جارية إأ ه الد م الستتتتتتلوم  االمتتتتتتف   النمتتتتتت. للع مة ال جارية، ك ا يوصتتتتتتف إأ ه  تتتتتتك 

الي  ت ضتتتتتت    تتتتتترا  الع مة ال جارية،    supportive brand-related behaviors علألة إالع مة ال جارية  الدا  ة امل 

إتتتالع متتتة ال جتتتاريتتتة، اإصتتتتتتتتتتتتتتتدار تعليألتتتا  تأللتتتء م  مزتتتا تتتة الع متتتا  ال جتتتاريتتتة  اتألتتتديم  وتتتاق   يجتتتاإيتتتة  ي تتتا ي علع 

(ع   و إع بر  Becerra & Badrinarayanan,2013, p. 372املنا ستتتتتة اتدف  الع      د ال دول لع م  م ال جارية )

مف وم ااو  م  الك م المتتتتتتتتتتتتتف   االتد تا     الع متة ال جتاريتةع اود اترا الوتتتتتتتتتتتتتدد، ُيي ر م يتدي الع متة ال جتاريتة 

 positiveستتتلوكيح م يبي  ي  ث ح ود ستتتلو  البر تتتيال/اإلوالة اإليجا   للع مة ال جارية استتتلو  البر تتتيال املعارض 

brand referral behavior and oppositional referral behavior  ع   متتتتتتتتتتتتتير ستتتتتتتتتتتتتلو  البر تتتتتتتتتتتتتيال اإليجتتا   للع متتة

ال جارية  عد امليء ملد  الع مة ال جارية املفضتتتتتتتتتتتلة لد  الع يء اإانا  انخري  إال عامء مع  فس الع مة ال جارية،  

ال جارية املفضتتتتلة م  اي اج ا   ير غير  إ ن ا إمتتتتير ستتتتلو  البر تتتتيال املعارض  ع  اقستتتت عداد للد ا       م  م  

مرغوب  ي ا، إاإلضتتتتتتتتتا ة  عد   ديد الع ما  ال جارية املنا ستتتتتتتتتة م  خ ل الزل ا  المتتتتتتتتتف ية الستتتتتتتتتل ية امداالة ثا   

 .(Kang et al., 2020الع       ا )

الستتتتتتتتتتتتتلو  العلا     (1 ي جتااز تتأييتد الع متة ال جتاريتة مجرد ستتتتتتتتتتتتتلوكيتا  الزل تة املنعواتة اإليجتاإيتة، ويتا إمتتتتتتتتتتتتت تء )

Overt Behaviour  ( ، مداالة 2امل  ثء ود امتتتتتتتتر ا ةبرا  امل علألة إالع مة ال جارية بمتتتتتتتتزء مكثف ا عال لرخري )

   استتتتتتتتتتتتت        dissuading others( مدتاالتة ثا  انخري   3استتتتتتتتتتتتت ألعتاب انخري  قستتتتتتتتتتتتت متدام الع متا  ال جتاريتة ا )

الع    املح  لوح اح م يدي الع مة ال جارية ي   عوح إاملوتتتتتتتتتتتتدااية  الع ما  ال جارية األخر  املنا ستتتتتتتتتتتتةع  يع بر  

ع  ف  ستتتتتتتتتتتتتيتات الع متا  ال جتاريتة لل واتف املح ولتة  
ً
 Mobileاا جتدارة إتالثألتة ألح ا عتال م مستتتتتتتتتتتتت أللتة اطو يتة  تادة

Phone Brands   ُينير  ع   متتتتتتتتتات من جا ،Apple    مثء(iPhone  ،اا م رااد تأييد الع مة ال جارية     )  ويا  ا م

 (عNyadzayo et al., 2020ينمرطوح ود ال أييد االس د ملحاالة اانا  انخري  إال دول  ع    ما  م ال جارية )

 إ ا ست ع، ي ك  الألول إأح تأييد الع مة ال جارية او ام داد للك م المتف   اإليجا   االد ا     الع مة 
ً
اارت اطا

ا سلوكية  
ً
 ع    ي ض   تأييد الع مة   lobbyingمرت عة إتت  ال أثير/اقس  الة/ اقانا   ال جارية،   و ي ض   ا  اط

ال جارية مجرد  وايا  را  سلع اا خدما  الع ما  ال جارية  دسق، الك  ايًضا ام    ا ح اس للبرايج للع مة  

ري     الع متا  ال جتاريتة  ال جتاريتة اإانتا  انخري  بمتتتتتتتتتتتتترا  من جتا  اختدمتا  الع متة ال جتاريتة املترمورة اثا  اقخ

املنا ستتتتتتتةع  ألد استتتتتتت   الدراستتتتتتتا  الستتتتتتتاإألة تأييد الع مة ال جارية  ع  ث ثة جوا ق ت  ثء ود  ية المتتتتتتترا  ااإلوالة 
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اإليجاإية/ البر تتتتتتتتتتتيال للع مة ال جارية الي  تم تدني ا، اتألديم تعليألا  ستتتتتتتتتتتل ية بمتتتتتتتتتتتأح الع ما  ال جارية املنا ستتتتتتتتتتتة  

 (عHsu, 2019إال دول  ع    ما  م ال جارية )ملحاالة اانا  انخري   

 البحثية ومشكلة وتساؤالت الدراسة الفجوة   (3)

ي ك  تناال ممتتتزلة الدراستتتة م  خ ل جا  يح ي  ث ح ود ا جا ق األمادي   )الفجوة ال دثية( اا جا ق ال ع يأل ،  

 ايعرض ال اوا ا جا  يح ك ا ي د:

 البحثية( جانب األكاديمي )الفجوة ال(  3-1)

م  خ ل اط   ال اوا     الدراستتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتاإألة  ا  الوتتتتتتتتتتتتلة إ وضتتتتتتتتتتتتو  الدراستتتتتتتتتتتتة ااستتتتتتتتتتتت جاإة ل وصتتتتتتتتتتتتيا  تل   

الدراستتتتتا ، ي  ثء ا جا ق األمادي   ملمتتتتتزلة الدراستتتتتة ود اجود بعض الفجوا  ال دثية الي  ي ك  استتتتت عراضتتتتت ا ود 

 ك داالة لعضا ة  عد املعر ة ود  ل  اقطارعالنألاي ال الية، االي  ي ك  ت عي  ا اتناال ا إالدراسة  

 ألد اجد ال اوا ا ه بعض الدراستتتتتا  اام  إدراستتتتتة الع اة إيح اصتتتتتالة الع مة  إ راجعة الدراستتتتتا  الستتتتتاإألة   -

اجود تأثير معنوي  يجا   ألصتتتتتتتتتتتالة     عد Oh et al. (2019) ال جارية ا عض امل  يرا  الستتتتتتتتتتتلوكية األخر ع   متتتتتتتتتتتير

   د وتق الع متة 
ً
الع متة ال جتاريتة      وايتا الع    الستتتتتتتتتتتتتلوكيتة، ك تا اح اصتتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتاريتة ت ثر  يجتاإيتا

(ع ك ا اجد ال اوا ا ه تم e.g., Manthiou et al., 2018; Mody & Hanks, 2020ال جارية ود ستتتتتتتتتتتيات الفنادت )

ر اصتتتتتتتتتتتالة الع مة ال جارية ا عض امل  يرا  ال ابعة األخر  مثء جودة الع اة إالع مة  دراستتتتتتتتتتتة الع اة إيح م  ي

 ;e.g., Hernandez-Fernandez & Lewis, 2019)( اثألتتتتة الع متتتتة ال جتتتتاريتتتتة  e.g., Fritz et al., 2017ال جتتتتاريتتتتة )

Portal et al., 2018)( ااقرت اي إالع مة ال جارية ،e.g., Morhart et al., 2015; Assiouras et al., 2015  ااق ،)

(،  ق ا ه ق توجد دراستا  ستاإألة اد اام   e.g., Busser & Shulga, 2019; Chen et al., 2020الع مة ال جارية )

ود   اود ستتتتتتتتتيات الدال الناميةإدراستتتتتتتتتة الع اة إيح اصتتتتتتتتتالة الع مة ال جارية اتأييداا ود ستتتتتتتتتيات ال واتف املح ولة 

 ع ااو ما ي ثء  ألعة إدثية جديرة إاقا  ام االدراسةعامراجعة الدراسا  الساإألة  وداد  لم ال اوا

ك تتا اجتتد ال تتاوتتا ا تته تم دراستتتتتتتتتتتتتتة الع اتتة إيح م  ير توا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة ا عض امل  يرا    -

 ,Yeh et al. 2016; Stokburger-Sauer et al., 2012; Chung & Park)ال ابعة األخر  مثء اق  الع مة ال جارية  

راستتا  مددادة اد اام  إدراستتة الع اة إيح توا ع  ود ستتيات ال واتف املح ولة،  ق ا ه ق توجد ستتوي د (2017

(ع ك ا ا ه ق توجد  Becerra & Badrinarayanan,2013; Hsu, 2019اوية الع يء مع الع مة ال جارية اتأييداا )

دراستتتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتتاإألتة ود وتداد  لم ال تاوتا اتد تنتاالت  الع اتة إيح  لت  امل  يري  ود ستتتتتتتتتتتتتيتات ال واتف املح ولتة اود  

لناميةع ااستتتتت جاإة للنأل  ال دذ  الري تم اإل تتتتتارة  ليه، تأت  تل  الدراستتتتتة لل ستتتتتاا ة ود ال عرف  ستتتتتيات الدال ا

   د مدددا  تأييد الع مة ال جارية ود اعا  ال واتف املح ولة ود ال   ة العربية ااقا واديا  النا  ةع

مم لفة كستتتاإع   ود ستتتيااا  إدثية CBI ي ا ي علع إدراستتتة  واتج م  ير توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية   -

ر  ستتتتتتت   لستتتتتتتلو  املستتتتتتت  ل  املرت . إالع مة ال جارية ود  طار  يرية ال وية اقج  ا ية،  ألد توصتتتتتتتل  الدراستتتتتتتا  

الستتتتتاإألة لن ا ج م ضتتتتتاربةع  ع   ستتتتتديء املثال، ا  ر   ود  الدراستتتتتا  الي  اجري  ود ستتتتتيات الع ما  ال جارية  

 يء مع الع مة ال جارية ي دي  ع  تع ي  ستتتتتتتتتتتتلوكيا    ادة  تتتتتتتتتتتترا  الزل ة املنعواة  للستتتتتتتتتتتتيارا  اح توا ع اوية الع

(، إ ن ا ا تتتتار  دراستتتتة اخري ود ستتتتيات الع مة ال جارية لل واتف املح ولة  Kuenzel & Halliday, 2008االوق  )



 اتأييداا ال جارية الع مة مع  الع يء اوية اتوا ع اصالة م  مء  إيح الع اة ود اسي. ك   ير  ال جارية الع مة وق 
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   د اق  الع يء للع مة ال جارية )
ً
اجري  دراستتة اخر            (ع ك ا  Kim et al., 2001 ع  ا ه ق ي ثر معنويا

 ود إنا  اق  الع    للع مة ال جارية  
ً
ا ا ه ق ي ثر معنويا  Nikhashei)الستتتتوبر مارك  املاليبية، االي  ا  ر  ايضتتتتً

et al., 2015)  ع اود سيات اعا  الضيا ة، ا ار  بعض الدراسا   ع  اح توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية

إ ن ا ا تتتتار  دراستتتتا  اخري ا ه ق ي ثر   (، e.g., Rather, 2018ير اق  الع مة ال جارية للفنادت )ماح م ً ا ود تعو 

   د  وايتا   تادة ال يتارة اا الوق  للع متة ال جتاريتة للفنتدت  
ً
ع ام  ثم ق  (So et al.,2013; Su et al., 2016)معنويتا

ال جارية للضتتيا ة إ ا   ا ماح ين  د  لي م دمج م  ير توا ع اوية  توقتتل تل  الن ا ج امل نااضتتة ملديري الع ما   

الع يء مع الع مة ال جارية ود استتتبراتيجيا  السستتتويع الي    دف  ع  زيادة تأييد الع    الع مة ال جارية لل اتف  

اويتة الع يتء    املح ول ام ق، ااو متا ي ثتء  جوة إدثيتة رك    لي تا التدراستتتتتتتتتتتتتة ا حتاليتة م  خ ل إدتا دار توا ع

 مع الع مة ال جارية     تأييد الع    للع مة ال جاريةع

إ راجعتة التدراستتتتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتتاإألتة  ألتد اجتد ال تاوتا اح وتق الع متة ال جتاريتة ي وستتتتتتتتتتتتت. الع اتة إيح توا ع اويتة   -

(، ك ا  Alnawas & Altarifi, 2016الع يء مع الع مة ال جارية ااق ه للع مة ال جارية ود سيات صنا ة الفنادت )

ود ستتتيات صتتتنا ة  اح وق الع مة ال جارية ي وستتت. الع اة إيح اصتتتالة الع مة ال جارية االوق  للع مة ال جارية

( 
ً
(ع  ق ا ه ق توجد دراستتا  ستتاإألة اد اام  إدراستتة الدار الوستتي.  حق  Mody & Hanks, 2020الفنادت ايضتتا

ع مة ال جارية اتوا ع اوية الع مة ال جارية م   اوية اتأييداا  الع مة ال جارية ود الع اة إيح مء م  اصالة ال 

م   اوية اخريع ك ا ا ه ق توجد دراستتتا  ستتتاإألة ود وداد  لم ال اوا اد تناال  الدار الوستتتي.  حق الع مة  

ك   ليته  ال جتاريتة ود الع اتة إيح  لت  امل  يري  ود ستتتتتتتتتتتتتيتات ال واتف املح ولتة اود ستتتتتتتتتتتتتيتات ال   تة العربيتة ااو متا تر 

 الدراسة ا حاليةع

إضترارة تناال م  ير تأييد الع مة ال جارية ود ستيات   Swimberghe, Darrat, Beal & Astakhova (2018)ااصت    -

 Rather et al. (2019)اعا ا  اخري مثء اعا  ال واتف املح ولة االستتتتتتتتتتتتيارا  اامل بس ا جاا ة، ك ا ااصتتتتتتتتتتتت   

ع ك تتا ا تتتتتتتتتتتتتتار   إضتتتتتتتتتتتتترارة تنتتاال م  ير توا ع اويتتة الع يتتء 
ً
مع الع متتة ال جتتاريتتة ود ستتتتتتتتتتتتتيتتات اعتتا تتا  اخري ايضتتتتتتتتتتتتتتا

Alnawas & Altarifi (2016)   ع  ضتتتتتترارة تناال م  يري وق الع مة اتوا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية ود 

 سيات اعا ا  اخري ادال اخري ا    األخ  الدال النامية، ااو ما ترك   ليه الدراسة ا حاليةع

 نب التطبيقي الجا(  3-2)

ال واتف املح ولتتتتة طريألتتتتتة تواصتتتتتتتتتتتتتتتتتء    ير 
ُ
ت اا يتتتتتة ك يرةع  لم  اليوميتتتتتة للع     ود ا حيتتتتتاة  ال واتف املح ولتتتتة  تد تتتتتء 

ا منوتتتتتة ي ك    األشتتتتتةا   دستتتتتق م  خ ل خدمة الرستتتتتا ء الألوتتتتتيرة امزاملا  الفيديو اما  ع   ل ، الك  ا ايضتتتتتً

ركة ود ال   ا  اق براضتتتيةع ا يًرا ألح صتتتنا ة ال واتف املح ولة لأل راد م  خ ل ا ت ادل األ زار ااملعلوما  ااملمتتتا

كد صتتتتتتتتتتتتتنتتا تتة ت   ع إكثتتا تتة  تتاليتتة ويتتا ي عرض الع    للكثير م  املن جتتا  ود الستتتتتتتتتتتتتوت،  تتإح الع    ي يلوح  ع  

ال دول م  من ج  ع  آخرع ام  ثم ي ثء ستتتتتتتلو  ال دول ارا ود ود  اته موتتتتتتتدر الع ك ير لل ستتتتتتتوايح، ويا ي دي  

لو  تدول الع    ود والة وداثه  ع  خستتتتتتتارة تد ع اإليرادا  املستتتتتتت أل لية م  اا دة      م، ااو ما يد ع م  ستتتتتتت 

 عد ال فكير ود استتتتتتتتتتتتتتاليتتق جتتديتتدة تدتتد م  ستتتتتتتتتتتتتلوكيتتا  ال دول اا إ عا  آخر تع ي  تتتأييتتد الع    للع متتة ال جتتاريتتة  
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(Nikhashemi et al., 2017ع ااستتت جاإة لرل  إدث  بعض الدراستتتا) دار مء م  شتتتةوتتتية الع مة اتوا ع اوية  

 (ع e.g., Nikhashemi et. al., 2017الع يء مع الع مة ال جارية   د سلو  تدول الع    )

ايعد اعا /صتتنا ة ال واتف املح ولة م  ااستتق الألعا ا  لدراستتة امل  يرا  مدء الدراستتةع ويا   ه لل أكد م  

توا ع اوية الع يء بع مة تجارية معينة، يجق اح يزوح استتتتتتتتتتت مدام املن ج بمتتتتتتتتتتتزء م كرر ام ا       عات ااستتتتتتتتتتتع 

Frequently Used and Widely Available امل ستتتتتتتتتتتتتوت  اح يد وي  يجتتتتتق  م  الع متتتتتا   ع ك تتتتتا  العتتتتتديتتتتتد  ن جتتتتتا      

(، ااو األمر الري ي وا ر إوضتتتتتتتتتتتتتو  ود Chung & Park, 2017ال جارية الي  تسنا س إنمتتتتتتتتتتتتتاي مع بعضتتتتتتتتتتتتت ا ال عض )

الألعا  مدء ال ع يعع اضتتتتتتتتتتتتف  عد  ل ، اح معدل ا سمتتتتتتتتتتتتار ال واتف املح ولة ود ج  ورية موتتتتتتتتتتتتر العربية م  ا  د  

 إتاإلضتتتتتتتتتتتتتتا تة  عد توا ر توليفتة ك يرة م  ال واتف إف تا  ستتتتتتتتتتتتتعريتة م  تاينتة  معتدق  ا سمتتتتتتتتتتتتتتار ال واتف املح ولتة  تامل 
ً
يتا

مليوح مستتتتتتتتتت مدم ود يناير    75ع95تناستتتتتتتتتتق ما ة المتتتتتتتتتترا ال اقج  ا ية، ويا إلغ  دد مستتتتتتتتتت مدم  ال اتف املح ول  

2021 (https://www.statista.com  ع) املح  ء اح يزوح لد  الع    املوتتتترييح خبرة ود اكثر   ايمتتتتير ارا  ع  ا ه م

 م    مة تجارية ااودة     األاء، اب ا إس ال ل  ق  الع    م  ال ع ير    آرا  م إفا ليةع  

مع   و صتتتتتتتتتتتتتنتتا تتة ال واتف املح ولتتة التتركيتتة   ا تته Yeh et al. (2016), Nyadzayo et al. (2020) ك تتا ي كتتد متتء م 

اارتفا  ودة املنا ستتتتتتتتتتتتة  ي ا، اصتتتتتتتتتتتت ال تعوير   م ا ضتتتتتتتتتتتتء ملحددا  اق  اتأييد الع    للع ما  ال جارية لل واتف  

املح ولة الركية اضتتتية م  ة لألمادي ييح اامل ارستتتيح   د ود ستتتوا ، ويا يكسستتتق ا حفا      الع    اد   م  

 إالغ األا ية ملديري السستتتويعع ابالنير اعد الستتتوت املوتتتري،     امل و  ود الستتتنوا  األخيرة للع مة ال جارية ام
ً
را

  د     NOKIAتدوق  م حو تتة إيح الع متتا  ال جتتاريتتة املة لفتتة لل واتف املح ولتتة،  ألتتد او لتت  الع متتة ال جتتاريتتة  

ا  د ووتتتتتتتتتة    SAMSUNGال جارية  ا  د ووتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتواية لفبرة زمنية طويلة إالستتتتتتتتتتوت املوتتتتتتتتتتري، ثم او ل  الع مة  

  د الستتتتتتوت املوتتتتتتري لفبرة تالية، ثم إدا  بعض    HUAWEIستتتتتتواية ود  برا  اخري، ثم ستتتتتتيعر  الع مة ال جارية  

ع ااد او ل  الع مة ال جارية    OPPO& XIAOMIالع ما  ال جارية األخر  مثء  
ً
ود اق سمتتتتار إ عدل مسستتتتار  ايضتتتتا

SAMSUNG  تل  ا  77ع29ود الستتتتتتتوت املوتتتتتتتري إدوتتتتتتتة  2020 ا  د ووتتتتتتتة ستتتتتتتواية إ  اية  ام ،%HUAWEI   إدوتتتتتتتة

 إدوتتتتتتتتتتتتتتة  APPLE%، ثم “65ع13ود املرك  الثتالتا إدوتتتتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتوايتة إل ت     OPPOجتا    تتتتتتتتتتتتتركتة  ، ا %89ع21
ً
” رابعتا

%، تل  تتا  36ع5إدوتتتتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتوايتتة    INFINIX%، ثم  7املرك  ا ةتتامس إدوتتتتتتتتتتتتتتة    XIAOMI تتتتتتتتتتتتتركتتة    ، ااو لتت %34ع10

REALME    مل %76ع2إتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ً
-http://www.statcounter.com/vendor)العتتتتامل     STATCOUNTERواع  ، ا لتتتت  ا ألتتتتا

market-share/mobile/egypt) ع اب ا إستتتتتتتتتتتت س ع ال دا ارا   ل  ال دول اال  يرا  امل  وألة اال دا    العوامء

 مع   ور    
ً
ما   الي  ت دي  ع  تأييد الع ما  ال جارية اخلع م يدي  ل ا  ح اي  ا م  تدول الع    اخوتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتا

 اا مفاض تزاليف ال دولع اود ضتتتتتتتتو  ما ستتتتتتتت ع، ي واع ال اوا اح 
ً
تجارية منا ستتتتتتتتة ل ا  فس امل ايا الستتتتتتتتعرية غال ا

ت ثر اصتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة الع متتتة ال جتتتاريتتتة اتوا ع اويتتتة الع يتتتء مع الع متتتة ال جتتتاريتتتة     تتتتأييتتتد الع    للع متتتا  ال جتتتاريتتتة  

 ا ما ثد  اجود تأثير معنوي ل ل  امل  يرا      بعضتتتتتتتت ا لل واتف املح ولة موستتتتتتتتيلة ل حد م  ستتتتتتتتلوكيا  ال دول  

 ال عضع

ود الفبرة م   امل يد م  توضتتتتيال معالم ممتتتتزلة الدراستتتتة اصتتتتياغة تستتتتا ق  ا اام ال اوا إإجرا  دراستتتتة استتتت ع  ية

استتتتتتتتتتتتت  تتتد تتت  ال عرف   د متتتدي  درا  الع    ألصتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة الع متتتة ال جتتتاريتتتة لل تتتاتف    15/10/2020 عد    5/10/2020

 ول امتدي توا ع اوي  م مع اويتة الع متة ال جتاريتة، إتاإلضتتتتتتتتتتتتتا تة  ع  معر تة مستتتتتتتتتتتتت وي و  م اتتأييتدام للع متا   املح

https://www.statista.com/
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مفردة م       ال واتف املح ولة قستتت ع   آرا  م بمتتتأح   40ال جارية لل واتف املح ولة، ا ل    د  ينة اوام ا 

الشتتتتتتتةوتتتتتتتية مع بعض م  م، ااد كمتتتتتتتف  الدراستتتتتتتة م  يرا  الدراستتتتتتتة، إاإلضتتتتتتتا ة  عد  جرا  مج و ة م  املألاإ    

 اقس ع  ية   ا ي د:

 ي تتتا ي علع إ تتتدي  درا  الع    ألصتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة   م  م ال جتتتاريتتتة،  يري معيم الع     ع  اح الع متتتة ال جتتتاريتتتة   -

اال وتت ي ا  العوتترية، اتد ء مزا ه  الية مألار ة  لل اتف املح ول الري ي  لزو ه تسستتم إال عوير املستت  ر

  
ً
إتتالع متتا  ال جتتاريتتة األخر ، ك تتا تدتتا       ا وداتتا، إتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتا تتة لزوا تتا غير موتتتتتتتتتتتتتعنعتتة اتعع  ا ع تتا تتا

 بمتتتتتتتتتتتتتزتتء اكبر لع    اواتف  
ً
 ملزتتا   تتا اجود  تتا، ااتد   ر  لت  جليتتا

ً
 ااااعيتتا

ً
  ،iPHONE  ،SAMSUNGوأليأليتتا

HUAWEIع 

إ تتتدي توا -  ع اوي  م مع الع متتتا  ال جتتتاريتتتة الي  ي عتتتاملوح مع تتتا، يري معيم الع    اح  جتتتا    ي تتتا ي علع 

الع مة ال جارية لل اتف املح ول الري إستتتتت مدمو ه ي ثء  جا  شتتتتتة،تتتتت   إالنستتتتت ة ل م، ايمتتتتتعراح إالفمر  

 إ تتتا
ً
   نتتتدمتتتا ي  تتتد  شتتتتتتتتتتتتتة  متتتا الع متتتة ال جتتتاريتتتة لل تتتاتف املح ول التتتري ي  لزو تتته، ك تتتا اا م م   وح جتتتدا

إع ألدال انخراح وول الع مة ال جارية لل اتف املح ول الري ي  لزو ه، الدس م  عور اوي إاق   ا  للع مة  

ال جاريةع  ك ا يري معيم الع     ع  اح   م  م ال جارية لل اتف املح ول الري ي  لزو ه تجعل م إمتتتتتتتتتعراح  

 اتعلع ك ير ا اع  إالسعادة، ايمعراح  دواا إ هجة خالوة، الدس م ارت اي  اطف 

 ي ا ي علع إ دي تأييد الع    للع ما  ال جارية الي  ي عاملوح مع ا،   مير معيم الع    إأا م مأل نعوح   -

 إالع ما  ال جارية الي  ي عاملوح مع ا ايستتتتتتتتتتتعوح إلانا  اقخري  ا ا اينهتتتتتتتتتتتحوح اصتتتتتتتتتتتداا  م ا ا    م  
ً
جدا

ما  ال س  ندام ما ي نع م  إياح  يوب الع ما  ال جارية  بمتتترا  ا، ايع براح ا فستتت م م يدي  ل ل  الع  

 
ً
 جتدا

ً
األخر  إلانتا  اقخري  إتال دول لع متا  م ال جتاريتة الي  إع ألتداح اا تا إتالفعتء م يبة امتاح  لت  ااقتتتتتتتتتتتتتحتا

 ع   iPHONEإالنس ة لع     

في الكشف عما إذا كان    نتائج الدراسة االستطالعية وما تقدم  تتمثل مشكلة الدراسة بصورة رئيسية  ضوءوفي  

 على تأييدهم لها بشكل مباشر وبشكل غي  مباشر من  
ً
 ي ا

ُ
افق هوية العمالء معها تأ ألصالة العالمة التجارية وتو

 خالل توسيط حب العالمة التجارية  وهو األمر الذي أمكن معه إيجاز التساؤالت التالية: 

  متتتء م  وتتتق اتتتتأييتتتد الع    للع متتتة ال جتتتاريتتتة لل واتف  اتتتء ي ثر  درا  الع    ألصتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة الع متتتة ال جتتتاريتتتة    -

 املح ولة؟ اإ ا ماح انا  تأثير   ا او مدي  ل  ال أثير؟

اتتتء ي ثر توا ع اويتتتة الع يتتتء مع الع متتتة ال جتتتاريتتتة     متتتء م  وتتتق اتتتتأييتتتد الع    للع متتتة ال جتتتاريتتتة لل واتف   -

 املح ولة؟

الع    للع متتة ال جتتاريتتة لل واتف املح ولتتة؟ اإ ا متتاح انتتا  تتتأثير   تتا  اتتء ي ثر وتتق الع متتة ال جتتاريتتة     تتتأييتتد   -

 او مدي  ل  ال أثير؟ اإ ا ماح انا  تأثير   ا او مدي  ل  ال أثير؟

اتء يوجتد تتأثير معنوي غير م تا تتتتتتتتتتتتتر لزتء م  اصتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة اتوا ع اويتة الع يتء مع الع متة     تتأييتد الع      -

 ح ول م  خ ل توسي. وق الع مة ال جارية؟  للع مة ال جارية لل اتف امل
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 لزء م  النو  ام وستتتتتتتتتت. الدخء المتتتتتتتتتت ري لألستتتتتتتتتترة،   -
ً
اء تم لف آرا  الع    وول امل  يرا  مدء الدراستتتتتتتتتتة ا ألا

ات اثء الع مة ال جارية لل اتف الري ي  لكه واليا مع   مة ال اتف الستتتتتاإع، ا  ة ستتتتتعر ال اتف الري ي  لكه،  

 ارية الي  ي  لك اعااسم الع مة ال ج

 أهداف الدراسة (4)

ي  ثء ال رض األستا ت   ل ل  الدراستة ود تدديد ط يعة الع اة إيح مء م  اصتالة الع مة اتوا ع اوية الع يء مع 

الع متتتة م   تتتاويتتتة، اتتتتأييتتتد الع    للع متتتة ال جتتتاريتتتة لل تتتاتف املح ول م   تتتاويتتتة اخري م  خ ل توستتتتتتتتتتتتتي. وتتتق 

  ي ا ي د:الع مة ال جارية، ام  ثم  
 
 ت  ثء األاداف املحددة ل رال الدراسة تفوي 

امتتء م  وتتق اتتتأييتتد الع    للع متتة    اصتتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتةال عرف   د ط يعتتة الع اتتة امل تتا تتتتتتتتتتتتترة إيح   -

 ال جارية لل واتف املح ولةع

وق اتأييد الع     مء م   ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية ا است كمتاف ط يعة الع اة امل ا ترة إيح توا -

 للع مة ال جارية لل واتف املح ولةع

 إدا ط يعة الع اة امل ا رة إيح وق الع مة ال جارية اتأييد الع    للع مة ال جارية لل واتف املح ولةع -

الكمتتتتتف    ط يعة الع اة غير امل ا تتتتترة إيح مء م  اصتتتتتالة الع مة اتوا ع اوية الع يء مع الع مة اتأييد   -

   للع مة ال جارية لل اتف املح ول م  خ ل توسي. وق الع مة ال جاريةعالع  

 لزتتء م  النو  ام وستتتتتتتتتتتتت.   -
ً
الكمتتتتتتتتتتتتتف   تتا   ا متتا تت  آرا  الع    وول امل  يرا  مدتتء التتدراستتتتتتتتتتتتتتة تم لف ا ألتتا

الستتاإع، ا  ة  الدخء المتت ري لألستترة، ات اثء الع مة ال جارية لل اتف الري ي  لكه واليا مع   مة ال اتف  

 سعر ال اتف الري ي  لكه، ااسم الع مة ال جارية الي  ي  لك اع

 ال وصء  عد توصيا  خاصة إالألعا  مدء ال ع يعع -

  ات وتنمية فروض ونموذج الدراسةالعالقة بين املتحي (5)

 ن أصالة وتأييد العالمة التجاريةالعالقة بي( 5-1)

بمتتتتتتتتتتتتتزء  ام اام  العديد م  الدراستتتتتتتتتتتتتا  إ دا تأثير بعض مدددا  تأييد الع مة ال جارية،  ع د ستتتتتتتتتتتتتديء املثال  

تمتتتتتير بعض الدراستتتتتا   عد اجود تأثير  يجا   ل جربة الع مة ال جارية   د تأييد الع مة ال جارية م  خ ل ارت اي 

اجود تأثير معنوي  يجا   ألصالة   عد Oh et al. (2019) إمير(ع ك ا e.g., Kang et al., 2020اتفرد الع مة ال جارية )

   د جودة الع اة إالع مة ال جارية )
ً
 e.g., Fritzالع مة ال جارية      وايا الع    الستتلوكيةع ك ا ا ه ي ثر معنويا

et al., 2017  ال جتتتتتاريتتتتتة ، (e.g., Hernandez-Fernandez & Lewis, 2019; Portal et al., 2018)( اثألتتتتتة الع متتتتتة 

 ,.e.g(، ااق  الع مة ال جارية )e.g., Morhart et al., 2015; Assiouras et al., 2015ااقرت اي إالع مة ال جارية )

Busser & Shulga, 2019; Chen et al., 2020 ع ابنتتتاً      التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتتتاإألتتتة ابتتتالأليتتتاس   د تتتتأييتتتد الع متتتة)

مستتتتتتتتتتتتت وي  درا  الع    ألصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة  ع  ارتفتتا  مستتتتتتتتتتتتت وي تتتأييتتدام    ال جتتاريتتة، ُي واع اح ي دي ارتفتتا 

 للع مة ال جارية لل اتف املح ول، ابال اعد ي ك  صياغة الفرض ال اعد:

 : يوجد تأ ي  معنوي إيجابي ألصالة العالمة التجارية علي تأييد العالمة التجارية للهاتف املحمول.  1ف
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 بين أصالة وحب العالمة التجارية العالقة( 5-2)

تم ال أكيد   د الع اة ال امة إيح اصتتتتتتتتتالة الع مة ال جارية اوق الع مة ال جارية ود العديد م  ادإيا  السستتتتتتتتتويع  

 للنيرية املثلثية ل حق
ً
 Batraع  ألد ا تتتتتتار    Sternberg (1986)الي  اابرو ا  Triangular Theory of Love  استتتتتتسنادا

et al. (2012)  م  خ ل  -وق الع مة ال جارية   -،  عد ا ه ي ك  تدأليع رااإ.  اطفية  يجاإية مع الع مة ال جارية

ا إاألصتتتتتتالة مستتتتتت  دة م  تاريم ا، ار ية م ستتتتتتستتتتتتي ا، اثألا ة المتتتتتتركة، إديا إمتتتتتتعر   منال الع مة ال جارية  وستتتتتتاستتتتتتً

اح األصتتتالة   عد Alnawas & Altarifi (2016) ا تتتارممتتتبري الع مة ال جارية بمتتتعور م  الألرب/ امللكية ويال اع ك ا  

 نوتتر استتا تت   ل ع ي  وق الع مة ال جارية ود ستتيات الع ما  ال جارية الفنداية،  الع    إمتتعراح إ ستت ويا   

ا    م  ا حتتق تجتتاال الع متتا  ال جتتاريتتة األصتتتتتتتتتتتتتيلتتةع ك تتا  ح اصتتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة امل  ثلتتة ود ال بااتتة ااقلببام 

(ع إاإلضتتتتتتا ة  عد Napoli et al., 2014ة ااإلوستتتتتتاس إاقلببام اقخ اد كد الي  تد ع  ع  وق الع مة ال جارية )إا جود

   د وتتق الع متتة ال جتتاريتتة ل بق  الفنتتدت )
ً
(ع  Manthiou et al., 2018اح اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتا  ال جتتاريتتة ت ثر  يجتتاإيتتا

 عد اجود تأثير معوي  يجا   ألصتتتالة الع مة ال جارية   د   Mody & Hanks (2020) , Safeer et al. (2021)ايمتتتير  

وق الع مة ال جاريةع ابناً      الدراستتا  الستتاإألة، ُي واع اح ي دي ارتفا  مستت وي  درا  الع    ألصتتالة الع مة 

 ض ال اعد:ال جارية  ع  ارتفا  مس وي وق الع    للع مة ال جارية لل اتف املح ول، ابال اعد ي ك  صياغة الفر 

 : يوجد تأ ي  معنوي إيجابي ألصالة العالمة التجارية علي حب العالمة التجارية للهاتف املحمول.  2ف

افق هوية العميل مع العالمة التجارية وتأييد العالمة التجارية( 5-3)  العالقة بين تو

، ُإستتتتتتتتتتتتت تتء اجود توا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة Social Identity Theoryاستتتتتتتتتتتتتسنتتاًدا  ع   يريتتة ال ويتتة اقج  تتا يتتة  

ال جتتاريتتة تفستتتتتتتتتتتتتير التتداا ع ااألستتتتتتتتتتتتت تتاب الي  تشتتتتتتتتتتتتتجع الع        ال عتتامتتء مع الع متتا  ال جتتاريتتةع  ألتتد ت ثر ال ويتتة 

ا بمتتتتتتتزء  ام، ااد ي دي املستتتتتتت وي املرتفع م  ال وا ع  اقج  ا ية      درا  األ راد اتأليي ا  م لألودا  االألضتتتتتتتاي 

إيح اوية الع يء االع مة ال جارية  عد تع ي  الن ا ج اإليجاإية مثء تدستتتتتتتتتتتيح مستتتتتتتتتتت وي الوق  للع مة ال جاريةع  ل   

يألوم الع    الري  ت وا ع اويا  م مع الع مة ال جارية بمتتتتتترا  من جا  اخدما  الع ما  ال جارية  دستتتتتتق، إء  

 (ع Bhattacharya & Sen, 2003سيعوراح ايًضا   اة ااثع مع تل  الع مة / المركة )

اتوجتتد دراستتتتتتتتتتتتتتا  مدتتدادة اتتامتت  إتتدراستتتتتتتتتتتتتتة الع اتتة إيح توا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة االوق  للع متتة  

 ود ستتتتيات ال واتف املح ولةع   متتتتير مء م 
ً
 عد اجود تأثير     So et al. (2013), Rather (2018)ال جارية اخوتتتتوصتتتتا

للفنتادتع ك تا إمتتتتتتتتتتتتتير متء م   معنوي  يجتا   ل وا ع اويتة الع يتء مع الع متة ال جتاريتة     الوق  للع متة ال جتاريتة

Yeh et al. (2016), Stokburger-Sauer et al. (2012), Chung & Park (2017)      تتتتتأثير معنوي  يجتتتتا  عد اجود 

ال جتتاريتتة     الوق  للع متتة ال جتتاريتتة لل واتف املح ولتتة، ويتتا  ح ال وا ع العتتاعد ل وا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة  

للع يتء مع الع متة ال جتاريتة اتادر     تدويتء املستتتتتتتتتتتتت  لكيح  ع       مواليح للع متة ال جتاريتة، ايأللتء م  او  تاليتة  

أييد الع مة ال جارية، ُي واع اح تدول م  ع    ما  تجارية اخر ع ابناً      الدراستتتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتاإألة ابالألياس   د ت 

ي دي ارتفا  مستتتت وي توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية  ع  ارتفا  مستتتت وي تأييدام للع مة ال جارية لل اتف  

 املح ول، ابال اعد ي ك  صياغة الفرض ال اعد:
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افق هويتة العميتل مع العالمتة التجتاريتة علي تتأييت3ف د العالمتة التجتاريتة للهتاتف  : يوجتد تتأ ي  معنوي إيجتابي لتو

 املحمول.  

افق هوية العميل مع العالمة التجارية وحب العالمة التجارية( 5-4)  العالقة بين تو

      يرية ال وية الراتية ُي ك  الألول إأ ه   ا توا أل  اويا  الع    إاستتتتتتتت  رار مع   مة تجارية معينة،  
ً
ا   ادا

إ عا  آخر، ستيوت دوح   إالكمتف اا ال ع ير    ارت اطا   اطفية مع تل  الع مةع إا م ستيألوموح بمتزء مببايد 

  دو الع متتة ال جتتاريتتة الي  ت كتتد اويتتا  مع     اتترا الندو، مل تتا ستتتتتتتتتتتتتتا تتد  الع متتة ال جتتاريتتة      ث تتا  
ً
اكثر توج تتا

 ا متا ت  الع متة ال جتاريتة  ال ويتا ، زاد المتتتتتتتتتتتتت ف االعتاطفتة تجتاال تلت  الع متة ال جتاريتةع ام  ثم ي ك  الألول إتأ ته  

ت اد الع يء إإث ا  ال وية،  ستتتتتتتتتي دي  ل   عد تع ي  املمتتتتتتتتتا ر اإليجاإية مثء الفر  االفمرع ام   اوية اخر ،   ا 

ما   الع مة ال جارية ارال ق ت اد الع يء إإث ا  ال وية،  ألد إعاا  م  ممتتتتتتتتتتتتا ر ستتتتتتتتتتتتل ية مثء ال ضتتتتتتتتتتتتق اا ةوف  

ا  ع  اح الع    اصتت دوا مرت عيح بع مة  ااإلورا  اممتتا ر ستتل ية اخر ع ك  ا تمتتير ادإيا  الع ما  ال جارية ايضتتً

ا/ اا إمتتتبرموح ود  فس خوتتتا   / جوا ق اوية  تجارية ت داخء ستتت ا  ا/اوي  ا مع ستتت ا  م/اويا  م الشتتتةوتتتية، 

 (عAlnawas & Altarifi, 2016) الرا 

اح اوية الع مة ال جارية ت ثر بمتزء  يجا       وق الع مة ال جارية،      د Albert & Merunka (2013)ااد اكد  

  د اح توا ع    Alnawas & Altarifi (2016)(ع ك ا ي كد  Ghorbanzadeh et al., 2020) ا تتتتتتتتت ف الع مة ال جارية

   د و ته ل ت  الع متة ال جتاريتة ود ستتتتتتتتتتتتتيتات الفنتاد
ً
تع     املرجل اح اويتة الع يتء مع الع متة ال جتاريتة ي ثر ايجتاإيتا

يألوم الع    التتري  ت وا ع اويتتا  م مع اويتتة الع متتة ال جتتاريتتة التتدس م ارت تتاي اوي إتتالع متتة ال جتتاريتتة إ متتتتتتتتتتتتتتاركتتة  

 Nyadzayo etممتتتتتتتتتتتتتا رام  ي تا ي علع إتالع متا  ال جتاريتة امدتاالتة  انتا  انخري  إتال دول  ع    متا  م ال جتاريتة )

al., 2020لستتتاإألة، ُي واع اح ي دي ارتفا  مستتت وي توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية  (ع ابناً      الدراستتتا  ا

  ع  ارتفا  مس وي وق الع    للع مة ال جارية لل اتف املح ول، ابال اعد ي ك  صياغة الفرض ال اعد:

افق هويتة العميتل مع العالمتة التجتاريتة علي حتب العالمتة التجتا4ف ريتة للهتاتف : يوجتد تتأ ي  معنوي إيجتابي لتو

 املحمول.  

 العالقة بين حب وتأييد العالمة التجارية( 5-5)

 عد اجود تأثير معنوي   Alnawas & Altarifi (2016) ،Coelho et al. (2019), Mody & Hanks (2019)إمير مء م  

 للنيرية املثلثية ل حق  
ً
 Triangular Theory of يجا    حق الع مة ال جارية   د الوق  للع مة ال جارية استتتتتتتتسنادا

Love  الي  اابرو اSternberg (1986).   ك ا يرت . ي ثر  تتتتتتت ف الع مة ال جارية مأود ا تتتتتتتزال وق الع مة  يجاإًيا

(ع  ي ك  الألول إأ ه  ندما يزوح  تتتتتتتت ف الع    بع مة تجارية Matzler et al., 2007  د تأييد الع مة ال جارية )

ا، ين ج     لت    (ع ك تا يوجتد تتأثير  Nyadzayo et al., 2020) Evangelical Behaviorستتتتتتتتتتتتتلو  تتأييتديمعينتة مرتفعتً

(ع ابناً      الدراستا  Swimberghe et al., 2018معنوي  يجا    حق الع مة ا جارية   د تأييد الع مة ال جارية )

لع    للع مة ال جارية  ع  الستتتتتتتتتتتتتاإألة ابالألياس   د تأييد الع مة ال جارية، ُي واع اح ي دي ارتفا  مستتتتتتتتتتتتت وي وق ا

 ارتفا  مس وي تأييدام للع مة ال جارية لل اتف املح ول، ابال اعد ي ك  صياغة الفرض ال اعد:

 : يوجد تأ ي  معنوي إيجابي لحب العالمة التجارية علي تأييد العالمة التجارية للهاتف املحمول.  5ف



 اتأييداا ال جارية الع مة مع  الع يء اوية اتوا ع اصالة م  مء  إيح الع اة ود اسي. ك   ير  ال جارية الع مة وق 

[110] 

افق  التدور الوستتتتتتتتتتتتيط لحتب العالمتة في العالقتة بين كت ( 5-6) ل من أصتتتتتتتتتتتتتالتة العالمتة التجتاريتة وتو

 هوية العميل مع العالمة التجارية من ناحية وتأييد العالمة التجارية من ناحية أخري.

  د اح وتتتق الع متتتة ال جتتتاريتتتة ي وستتتتتتتتتتتتت. الع اتتتة إيح توا ع اويتتتة الع يتتتء مع   Alnawas & Altarifi (2016)ي كتتتد  

   د  يرية ا حق لمتتتت ير بر   
ً
 Sternberg’s loveالع مة ال جارية ااق ه للع مة ال جارية ود ستتتتيات الفنادت ا   ادا

theory  ع ك تا ي كتدMody & Hanks (2020)  اصتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة       اح وتق الع متة ال جتاريتة ي وستتتتتتتتتتتتت. الع اتة إيح

ال جارية االوق  للع مة ال جاريةع ابناً      الدراستتتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتاإألة ابالألياس     تأييد الع مة ال جارية، ُي واع اح 

ي دي ارتفا  مستتتتتتتتتتت وي  درا  الع    ألصتتتتتتتتتتتالة الع مة ال جارية اارتفا  مستتتتتتتتتتت وي توا ع اوي  م م  تل  الع مة  ع  

ة، ام  ثم تتتأييتتدام للع متتة ال جتتاريتتة لل تتاتف املح ول إتتال  عيتتة، ابتتال تتاعد ي ك   ارتفتتا  مستتتتتتتتتتتتت وي و  م ل لتت  الع متت 

 صياغة الفرض ال اعد:

افق هوية العميل 6ف : يتوسط حب العالمة التجارية العالقة بين كل من )أ( أصالة العالمة التجارية و )ب( تو

 .حمول من ناحية أخري مع العالمة التجارية من ناحية وتأييد العالمة التجارية للهاتف امل

 لكل من النوع ومتوسط الدخل  (  5-7)
ً
االختالفات بين آراء الطالب حول متحي ا ت الدراسة وفقا

الشتتتتتتتتهري لمستتتتتتتترة  وتما ل العالمة التجارية للهاتف الذي يمتلكه حاليا مع عالمة الهاتف  

 يمتلكها.السابق  وفئة سعر الهاتف الذي يمتلكه  واسم العالمة التجارية التي 

االستتتتلوكية ود الدي وغرا ية   ع  اا ية إدا دار امل  يرا    Rather et al. (2019), Yeh et al. (2016)إمتتتتير مء م   

  ا   الدراستتتتتتتة للوصتتتتتتتول لف م ا  ع لكيفية  درا  الع    مل  يرا  الدراستتتتتتتة، اما   ا ما   انا   رات جوارية  

الدارستتة، اب ا يألدم   ا ج اد تفيد املستتوايح ود املجال، اتألديم ا  م ا  ع   ي ا إي  م  ي ا ي علع إامل  يرا  مدء  

 للسوت مدء الدراسةع ابناً      الدراسا  الساإألة ي ك  صياغة الفرض ال اعد:

 لت )أ( النوع  )ب( 7ف
ً
: توجد فروق جوهرية بين آراء طالب جامعة املنصورة فيما يتعلق بمتحي ات الدراسة وفقا

الشتتتتتتتهري لمستتتتتتترة  )ج( تما ل العالمة التجارية للهاتف الذي يمتلكهر تمتلكه حاليا مع عالمة  متوستتتتتتتط الدخل 

الهتاتف الستتتتتتتتتتتتتابق  )د( وفئتة ستتتتتتتتتتتتعر الهتاتف التذي يمتلكتهرتمتلكته  )ت( واستتتتتتتتتتتتم العالمتة التجتاريتة التي يمتلكهتار  

 تمتلكها.

 :1رقموعليه يمكن توضيح اإلطار املقت ح للدراسة في الشكل  
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 : اإلطار املقت ح للدراسة1شكل 

 الساإألةعاملودر:   داد ال اوا ود ضو  الدراسا  

 أهمية الدراسة (6)

 ي ك  توضيال اا ية ارال الدراسة     املس وييح العل   اال ع يأل  ك ا ي د:

 األهمية العلمية(  6-1)

، إاإلضتتتتتتتتتتتتتا ة    عية مج و ة م  امل  يرا  ال امةمداال  ا ل ت  ثء اا ية الدراستتتتتتتتتتتتتة ا حالية م  الناوية العل ية ود 

املك  ة العربية ود مجال الدراستتتتتتتتتتتتتا  اال دو  العربية الي  تناال  مدي  جا ق م  النأل  الري تعاا  منه ملعا جة  

 درا  الع    ألصتتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتاريتة ادارال ود تتأييتدام ل لت  الع متا ، اب تا ينعكس ود ال  تايتة   د ربديتة تلتت   

 ود التتتدال ال ربيتتتة الم تدي  إنفس الألتتتدر م  ا
ً
 موستتتتتتتتتتتتتعتتتا

ً
 إدثيتتتا

ً
ود التتتدال  الع متتتا ، االي  قاتتت  اا  تتتامتتتا ل  عيتتتة 

الناميةع ك ا تناال  تل  الدراستتتتتتة بعض الفجوا  ال دثية الي  لم تسناال ا الدراستتتتتتا  الستتتتتتاإألة ود ال ي  يح ال ربية  

اب ا اد إستتتتتتتتتتتتتاام ود استتتتتتتتتتتتت ك ال ا ج د العل   ود  ل  اإلطار اإلألا  الضتتتتتتتتتتتتتو    د بعض املجاق  ال دثيتة  ،  االعربية

  ية العل ية بي    م  ال فويء ود النألاي ال الية:ا جديرة إالدراسةع اي ك  توضيال األا

إضرارة  جرا  امل يد م  الدراسا  ا ةاصة  Mody & Hanks (2020)تأت  تل  الدراسة ماس جاإة ل وصية   -

ملتتتتدي اصتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتة الع متتتتا  ال جتتتتاريتتتتة الي  ي عتتتتاملوح مع تتتتا ا واتج تتتتا، ويتتتتا  ا تتتتا ق ت ال   إ تتتتدي  درا  الع    

طار استتتتت  د   الدراستتتتتة ا حالية  الدراستتتتتةع ااستتتتت جاإة للنأل  ال دذ  ود  ل  اإل   مددادة اتد ا  لل  يد م 

مداالة املستتتاا ة ود ستتتد الفجوة ال دثية م  خ ل دراستتتة دار  درا  الع    ألصتتتالة الع مة   د تأييدام  

 عال واتف املح ولة ود الدال الناميةود سيات   ل ا م  خ ل توسي. وق الع مة ال جارية

 ود تفسير الع اة إيح  تمير الدر  -
ً
 امفيدا

ً
اسا  ا حالية  ع  اح منيور ال وية اقج  ا ية ي ك  اح يزوح م ثرا

ع  يرك  منيور ال ويتتة 
ً
الع متتة ال جتتاريتتة ااملتتتتتتتتتتتتتحتتاب املوتتتتتتتتتتتتت حتتة ا  م ستتتتتتتتتتتتتلو  الع    بمتتتتتتتتتتتتتزتتء اكثر تدتتديتتدا

م    مع المتتتتتتتتتتتتترمتتا  اا   اقج  تتا يتتة   د داا ع ال ويتتة، ااوبرام التترا ، اتع ي  التترا  ود إنتتا    اتتا   ا 

ام  ثم يد تتا  الع يتتء ألح يزوح ج ً ا م  مج و تتة اج  تتا يتتة ت فع مع اوي تته التتراتيتتة   الع متتا  ال جتتاريتتةع

 أصالة العالمة التجارية

oاقس  راريةع 

oا حداثة/ ال فردع 

oاملوثوايةع 

oع دم ال أثر/  دم ال ألليد 

وافق  هوية العميل مع ت

 العالمة التجارية

حب العالمة 

 التجارية

تأييد العالمة 

 التجارية
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ام  ثم تن ع األا يتة العل يتة ل لت  التدراستتتتتتتتتتتتتة ود (،  Rather, 2018م  ثلتة ود مج و تا  الع متا  ال جتاريتة )

 ال جاريةعمداال  ا ل و يف تل  النيرية ود سيات الع ما   

ا  ر  األإدا  الستتتتتتتتتتتاإألة اح الع اا  الألا  ة إيح الع    االع ما  ال جارية ي ك  اح تستتتتتتتتتتتا د ود ال ن     -

اتتتأييتتد الع    ل تتاع ا    الرغم م  األا يتتة املعبرف ا تتا لتتدار توا ع اويتتة   إنجتتا  ام تتداد الع متتة ال جتتاريتتة

(،  ق اح تتأثيرا  تا      Rather, 2018امل  يرا  األخر  )الع يتء مع الع متة ال جتاريتة   د اق  الع    ا عض  

ا، ك تا ا ته توجتد ضتتتتتتتتتتتتترارة إلجرا  م يتد م   تتأييتد الع    للع متة ال جتاريتة ق ت ال غير مستتتتتتتتتتتتت كمتتتتتتتتتتتتتفتة استتتتتتتتتتتتتديتً

الدراستتتتتتتتتتتتا  ود إلداح مم لفة ل ع ي  تع يم الن ا ج ود    ار دار توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية ود 

 م    متتة ال جتتاريتتة، ويتتا إع بر ال تتاوثوح احتتتأييتتد الع
ً
توا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة إعتتد ااوتتدا

 اإرز العوامء امل ثرة   د سلو  املس  ل  تجاال الع مة ال جاريةع  

 األهمية التطبيقية(  6-2)

ع ع   د اعتا  ال واتف املح
ُ
 تي ر اا يتة تلت  التدراستتتتتتتتتتتتتة م  النتاويتة ال ع يأليتة ود موا تا ت

ً
 ولتة االتري يواجته وتاليتا

 ود  ء ال دديا   
ً
 لدخول العديد م  الع ما  ال جارية لسوت ال واتف املح ولة، اخووصا

ً
تنا سية  ديدة  يرا

االي  اثر      ستتتتتتتتتتتتتلوكيتتتا  الع    اارارا  م    ، COVID19اا سمتتتتتتتتتتتتتتتار األاب تتتة العتتتامليتتتة مثتتتء جتتتا دتتتة مورا تتتا  الراانتتتة  

المتتتتتترا ية، اب ا إستتتتتت س ع ضتتتتتترارة ال دا    العوامء امل ثرة     ارارا  م المتتتتتترا ية اتأييدام للع ما  ال جارية ود 

 ء ال   ة ال نا سيةع ك ا تسا د تل  الدراسة ود تألديم ر ي  دارية م  ة ملديري  رما  ال واتف املح ولة إ ور  

 ك  اقستتتتتتتتتتتتت فتادة م    تا ج تلت  التدراستتتتتتتتتتتتتة ود تع ي   وايتا الع    ل تأييتد تلت  الع متا  امستتتتتتتتتتتتتا تد  تا، االتري  اكيف ي 

     ادا  اربدية تل  الع ما  إال  عية   ا ما تم  ث ا  ملتحة  راض الدارستةع اي ك  توضتيال  
ً
ينعكس إدارال ايضتا

 األا ية ال ع يألية بي    م  ال فويء ود النألاي ال الية:

ثورة ود طريألتة تفتا تء    Snapchatا  Instagramا  Facebookدثت  ختدمتا  المتتتتتتتتتتتتت زتا  اقج  تا يتة مثتء  لألتد اوت  -

الع    اممتتتتاركة تجارا م مع الع ما  ال جارية امع بعضتتتت م ال عضع ك ا تستتتت مدم المتتتترما  بمتتتتزء مببايد  

ارية ل مع اتو ر  استتتتتتتتا ء ال واصتتتتتتتتء اقج  اسد للوصتتتتتتتتول  ع  الع    اتألديم املعلوما  ا ةاصتتتتتتتتة إالع مة ال ج

مج  عتتا  الع متتا  ال جتتاريتتة املوجودة      تتتتتتتتتتتتت زتتا  ال واصتتتتتتتتتتتتتتء اقج  تتاسد درجتتة م  ال فتتا تتء الي  ق ي ك   

تدأليأل ا بستتتتتتتتتتتتت ولة م  خ ل الوستتتتتتتتتتتتتا . ال ألليدية م ا يجعل ا اداا   عالة لل اية قكسستتتتتتتتتتتتتاب الع    اإدارة  

الك لة ا حرجة م  الع    امل يدي  املمتتتتتتتتتتاركيح  الع اا  مع مع امع  ل ،  إح مأل املج  عا  اق براضتتتتتتتتتتية إ 

 ود الونا ا  الي  ت  يب إال  يرا   
ً
 إالنس ة للع ما  ال جارية اخووصا

ً
ااملةلويح ق ي ال ي ثء تددًيا ك يرا

ع (Swimberghe et al., 2018)ال كنولوجية امل  وألة ادخول   ما  تجارية جديدة بمتتتتتتتتزء ستتتتتتتتريع للستتتتتتتتوت  

 ل  الدراسة ود مجال ال واتف املح ولةعاب ا يبرر تع يع ت 

 ,.e.g. Yeh et al)ك ا تمتتير العديد م  الدراستتا   عد اح ال واتف املح ولة كد إدا ء لل ع ير    ال وية الراتية   -

لل واتف املح ولتتتة التتتركيتتتة تد تتتء اويتتتا   ريتتتدة ااتتتد ت وا ع مع اويتتتة  (2016 ، ويتتتا  ح الع متتتا  ال جتتتاريتتتة 

، الي  استتتتتتت علع  ار ع   ا   Stokburger-Sauer et al.’s (2012)ا اكد    ا ج دراستتتتتتتة املستتتتتتت  ل  اا تع زااع ك 

م  املن جا  )مثء ال واتف املح ولة، ااألورية الرياضتتتتتتتتتتتتتية، ااملمتتتتتتتتتتتتترابا  ال ازية، امد   ال يع إال ج  ة( اح  
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 متتتة ال جتتتاريتتتة ايدتتتد م   ال وا ع العتتتاعد للع يتتتء مع الع متتتة ال جتتتاريتتتة اتتتادر     تدويتتتء الع     ع  موالييح للع

 تدول الع     ع    ما  تجارية اخر ع اب ا يبرر تع يع تل  الدراسة ود مجال ال واتف املح ولة ود مورع

 ل نام  معدل ا سمتتتتتتتتتار صتتتتتتتتتنا ة   -
ً
  يرا

ً
 ك يرا

ً
لألد  ال اعا  ال اتف املح ول ود ج  ورية موتتتتتتتتتر العربية اا  اما

 ستتتتوا  م   
ً
ويا  جم الستتتتوت اا اإلصتتتتدارا  املعراوة م  ا ء المتتتترما  املوتتتتنعة،  ال واتف املح ولة  امليا

اباإل تتتتتتتتتارة  عد الستتتتتتتتتوت املوتتتتتتتتتري  ألد تنام  ا داد مستتتتتتتتت مدم  ال واتف املح ولة كد األخر ،  ألد إلغ معدل  

ع ام  ثم     امل واع اح  (ta.comhttps://www.statis)2020% ود  تتام  28ا سمتتتتتتتتتتتتتتار ال تتاتف املح ول وواعد  

ت اد املعر تة املكسستتتتتتتتتتتتت تة إنتا    د   تا ج تلت  التدراستتتتتتتتتتتتتة متديري السستتتتتتتتتتتتتويع إ علومتا  مفيتدة ل وتتتتتتتتتتتتت يم ارارا  

الع متة ال جتاريتة اقستتتتتتتتتتتتتبراتيجيتة الي  تع ز اصتتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتاريتة ام  ثم تع ي  الن تا ج املرت عتة إتالع متة  

 ارية ام  ثم تع ي  الربدية اس عة الع مة ال جارية لل اتف املح ولعال جارية مثء تأييد الع مة ال ج

 منهجية الدراسة (7)

ت ضتتتت   منهجية ال دا  دة  ناصتتتتر ت  ثء ود املنهف امل  ع ود الدراستتتتة، اا وا  ال يا ا  اموتتتتادر ا حوتتتتول  لي ا،  

اطريألتة ج ع ال يتا تا ، ااألستتتتتتتتتتتتتاليتق  ام  يرا  التدراستتتتتتتتتتتتتة امألتاي ستتتتتتتتتتتتت تا، امج  ع ا ينتة التدراستتتتتتتتتتتتتة، ااداة التدراستتتتتتتتتتتتتة 

 اإلووا ية املس مدمةع ايس عرض ا ال اوا   د الندو ال اعد:

 منهج الدراسة ( 7-1)

  Quantitative method، ااسلوب ال دو  الك ية    Deductive Approachتم ات ا  املنهف اقس ن اط / اقس ن ا د  

ود تل  الدراستتة ملناستت   ا لدراستتة اليواار اإلاستتا ية ااقج  ا ية، ك ا تعد تل  الدراستتة م  الدراستتا  الوصتتفية 

االي  تألوم   د اصتتتتتتتتتتتتتف اتدليتء اليتاارة مدتء ال دتا  -  Descripto-explanatory studiesال دليليتة/ ال فستتتتتتتتتتتتتيريتة  

  الدراسة إل داد اقطار النيري للدراسة، ال و يم  ، ا ل  إ راجعة األدإيا  املنمورة امل علألة إ وضو -االدراسة

اتا  تة استتتتتتتتتتتتت ألوتتتتتتتتتتتتتا  ت ع  م  يرا  التدراستتتتتتتتتتتتتة م  اجتء تج يع ال يتا تا  األاليتة، اقخ  تار اتدليتء إيتا تا  التدراستتتتتتتتتتتتتة 

اال وصتء  عد الن ا ج الي  تددد ط يعة الع اة إيح امل  يرا  مدء الدراستة لعجاإة   د  راض الدراستة اب ا يمدم  

، ويا اام إ ج يع  Cross-sectionalالدراستتتتتتتتةع ك ا اام ال اوا إاق   اد     استتتتتتتتلوب الدراستتتتتتتتة املألععيةااداف 

 & Saunders,Saunders, Lewis;  2008ال يا ا  م   ينة الدراستتتتتتتتتتتتتة مرة ااودة خ ل  برة زمنية مدددة ) دريس، 

Thornhill, 2011ع) 

 تصميم الدراسة(  7-2)

 إم ء تو يم الدراسة ما ي د:

 البيانات املطلوبة ومصادرها (  7-2-1) 

ل دأليع ااداف الدراسة تم اق   اد      و يح م  ال يا ا  ا ا ال يا ا  الثا وية اال يا ا  األالية، اتم ا حوول  

  د ال يتتا تتا  الثتتا ويتتة    طريع مراجعتتة التتدراستتتتتتتتتتتتتتا  اال دو  العل يتتة الي  تنتتاالتت  م  يرا  التتدراستتتتتتتتتتتتتتة اال ألتتارير  

إلطار النيري للدراستتتتتتتتة، اصتتتتتتتتياغة اادف ااا ية ا راض املنمتتتتتتتتورة ل  كيح ال اوا م  تأصتتتتتتتتيء املفاايم اإ داد ا

https://www.statista.com/
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اتستتتتتتتتتا ق  الدراستتتتتتتتتةع ك ا تم ج ع ال يا ا  األالية م  الع    مدء الدراستتتتتتتتتة اتدليل ا ل  كيح ال اوا م  اخ  ار 

 ملحة اا خعأ  راض الدراسة اال وصء  ع  الن ا جع  

 مجتمع وعينة الدراسة(  7-2-2) 

ي  ثء مج  ع الدراستتتتتة ود      ال واتف املح ولة م  ط ب جامعة املنوتتتتتورة، اي  يب مج  ع ط ب ا جامعة إأ ه  

     استتتتتتتتتتتتت مدام ال اتف املح ول ادراية إ م لف املعلوما  االعراض الي  تألدم ا  تتتتتتتتتتتتترما   
ً
م  اكثر الف ا   ا اق

 مع )ال اتف املح ول بمتتتتتتتتتتتتتزء  
ً
(ع ك ا ت كد  Ismail & Spinelli, 2012; Rodrigues & Rodrigues, 2019 ام اتفااا

 
ً
الدراستتتتتتتتا      اح ط ب ا جامعا  ام األكثر ت ا  لعصتتتتتتتتدارا  ا جديدة لل واتف املح ولة ام  اكثر الف ا  تأثيرا

(ع اي لغ  تتدد ط ب جتتامعتتة  Han & Yi, 2019ود اقخري  اود  تتا    م لتتدراي  م الك يرة إتتال كنولوجيتتا بمتتتتتتتتتتتتتزتتء  تتام )

 384(، ابتتال تتاعد إلغ  جم العينتتة  https://www.mans.edu.egطتتالتتق ود مرولتتة ال زتتالوريوس )181963ورة  املنوتتتتتتتتتتتتت 

ثألتتتة   إتتتاستتتتتتتتتتتتت متتتدام إر تتتامج  %5اوتتتداد خعتتتأ معيتتتاري  %  95مفردة ا لتتت  إ ستتتتتتتتتتتتت وي  ، ااتتتد تم تدتتتديتتتد  جم العينتتتة 

Sample Size Calculation م  ط ب جتتتتامعتتتتة املنوتتتتتتتتتتتتتورة، اتم 
ً
ع ااتتتتد تم اخ يتتتتار  ينتتتتة  متتتتتتتتتتتتتوا يتتتتة من ي تتتتة زمنيتتتتا

اس مدام  ل  النو  م  العينا  ل وا ر  راي تع يأل ا، ويا تس مدم ود والة اجود اا  دم اجود  طار ملج  ع  

 ,.Saunders et al)ال دا، ااجود درجة ك يرة م  ال جااس إيح مفردا  املج  ع ود ا ةوتتتتتتا   املعلوب دراستتتتتت  ا  

ع اتم استتتتت مدام طريألة اق براض إا جامعة ااخ يار مفردا   ينة الدراستتتتتة إديا ماح الفرت ال ما  إيح مء  (2011

 %ع 100ابنس ة اس جاإة   25/12/2020وي  الفبرة   16/11/2020طالق اآخر  وف سا ة ا ل  ود الفبرة م  

% م   ج اعد العينة، ك ا ت ثء استتتتتتتت ة 43الرمور    ابالنير  عد خوتتتتتتتتا    ينة الدراستتتتتتتتة،  ألد ما   استتتتتتتت ة الع ب

 5000% م   ج اعد العينةع ااد ما   استتتت ة الع ب  اي م وستتتت. دخء  تتتت ري لألستتتترة ااء م  57الع ب اإل ا  

  
ً
ألاء م   5000% م   ج اعد العينة، ود ويح ما   است ة الع ب الري  تبراا  دخول استرام المت رية إيح  26جني ا

10000   
ً
   10000% م   ج اعد العينة، ك ا ما   استتت ة الع ب الري  ت يد دخول استتترام     43جني ا

ً
جنيه  تتت ريا

 استتتتتعاراا ااء م  31اا تستتتتتااس ا 
ً
 3000% م   ج اعد العينةع إاإلضتتتتتا ة  عد اح استتتتت ة الع ب الري  ي  لزوح اواتفا

 ت لغ  
ً
 استتعاراا م   % م   ج اعد العينة، ود ويح ما   استت ة الع ب الري  ي  لز13جني ا

ً
ألاء م   3000وح اواتفا

6000    
ً
 اا تستتتتتتتتتتتتتتااس تا    6000%، ك تا متا ت  استتتتتتتتتتتتت تة الع ب التري  ت يتد استتتتتتتتتتتتتعتار اواتف م     47جني تا

ً
% م  40جني تا

 مع   متة  
ً
 ج تاعد العينتةع ابتالبركيب     متدي ت تاثتء الع متة ال جتاريتة لل تاتف التري ي  لكته العتالتق/ العتال تة وتاليتا

 ألال مرة ود ويتتا  م    ال تتاتف الستتتتتتتتتتتتتتتاإع،  ألتتد
ً
 مد وق

ً
% م   ج تتاعد 11متتا تت  استتتتتتتتتتتتت تتة الع ب التتري  ي  لزوح اتتاتفتتا

 يد تتء  فس استتتتتتتتتتتتتم الع متتة ال جتتاريتتة ل تتاتف م 
ً
 مد وق

ً
العينتتة، ود ويح متتا تت  استتتتتتتتتتتتت تتة الع ب التتري  ي  لزوح اتتاتفتتا

 يد ء اسم   مة  45الساإع  
ً
 مد وق

ً
تجارية مم لفة    الع مة %، ك ا ما   اس ة الع ب الري  ي  لزوح ااتفا

 للع متا   44ال جتاريتة ل تاتف م الستتتتتتتتتتتتتتاإع  
ً
، متا ت  استتتتتتتتتتتتت تة الع ب التري  يد لوح اواتفتا

ً
% م   ج تاعد العينتةع ااخيرا

%، 7%،  10%،  24%،  29%،  23متتتا تتت    د ال واعد  APPLE  ،SAMSUNG  ،HUAWEI  ،OPPO ، XIAOMIال جتتتاريتتتة  

  ينة الدراسةع  % م   ج اعد5ااس ة الع ما  ال جارية األخر  
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 ال يا ا  األالية()اداة ج ع أداة الدراسة (  7-2-3) 

  
ً
ا   د ال اوا ود تج يع إيا ا  الدراستة امليدا ية م  موتادراا األالية     اا  ة است ألوتا  تم   داداا خوتيوتا

ل را ال رض ود ضتتتتتو  املألاي س الواردة إال دو  االدراستتتتتا  العل ية الستتتتتاإألة اود ضتتتتتو  ما كمتتتتتف   نه الدراستتتتتة 

لألياس م  يرا  الدراستتتتة إ عر ة املستتتت أل،تتتت      اقستتتت ع  ية، اتضتتتت ن  ارال الألا  ة مج و ة م  األستتتت لة امل لألة

 )خ س  ألاي(  عد غير موا ع     اإلط ت 
ً
 ملألياس ليكر  ا ة ا تتتتتتتتتت  ، إ ستتتتتتتتتت ويا  تبراا  إيح موا ع ت اما

ً
منه ا ألا

 ) ألعة ااودة(ع  

 قياس متحي ات الدراسة(  7-2-4) 

     تعوير مج و ة م  املألاي س  
ً
الي  ا داا ال اوثوح الستتتتتتتتتاإألوح  اام ال اوا إألياس م  يرا  الدراستتتتتتتتتة ا   ادا

إتا   تاراتا اكثر املألتاي س املستتتتتتتتتتتتت متدمتة ود التدراستتتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتتاإألتة ات   ع إتدرجتة  تاليتة م  اق   تاديتةع  ألتد تم ايتاس  

   د املألياس الري ا دال  
ً
م  ير توا ع    ك ا تم اياس  ، Bruhn et al. (2012)م  ير اصتتتتتتتتالة الع مة ال جارية ا   ادا

   د املأليتاس التري ا تدال  
ً
م  ير    ك تا تم ايتاس،  Chung & Park (2017)اويتة الع يتء مع الع متة ال جتاريتة ا   تادا

   د املأليتتتاس التتتري ا تتتدال  
ً
تتتتأييتتتتد    ، Manthiou et al. (2018)وتتتق الع متتتة ال جتتتاريتتتة ا   تتتادا ك تتتا تم ايتتتاس م  ير 

   د املأليتاس الري
ً
 Becerra & Badrinarayanan (2013) , Swimberghe ا دال مء م   الع مة ال جتارية ا   تادا

et al. (2018)ع 

 ل اإلحصائي املستخدمة في الدراسةأساليب التحلي(  7-2-5) 

لزو ه    Structural Equation Modeling (SEM)ا   د  الدراستتتتتتتتتة ا حالية   د استتتتتتتتتلوب   رجة املعادلة ال يزلية  

إستتت ال إدراستتتة الع اا  امل ا تتترة اغير امل ا تتترة إيح م  يرا  الدراستتتة، ك ا إستتت ال إاخ  ار مج و ة م  الع اا   

إيح ااوتتد اا اكثر م  امل  يرا  املستتتتتتتتتتتتت أللتتة اااوتتد اا اكثر م  امل  يرا  ال تتابعتتة ود   و   ااوتتدع ااتتد اتتام ال تتاوتتا 

ام استتتتتلوب   رجة املعادلة ال يزلية إاملر عا  الوتتتتت ر  ا ج  ية   إ دليء إيا ا  الدراستتتتتة الي  تم تج يع ا إاستتتتت مد

Partial Least Squares based SEM (PLS-SEM)  الي  تد وي 
ً
، ا لتتت  لألتتتدرتتتته   د اخ  تتتار الن تتتا   األكثر تعأليتتتدا

ر ة    د  دد ك ير م  امل  يرا  بمتتزء ا ضتتء، األ ه ي جنق ممتتامء ال عددية ا ةعية اال وزيع الع ي د، ا ل  مألا

املمتتتتتتتتتتتتتبر  إتتتتتال  تتتتتاير  ال يزليتتتتتة  املعتتتتتادلتتتتتة   & Covariance based SEM (CB-SEM) (Hair, Hult, Ringle إن تتتتترجتتتتتة 

Sarstedt, 2019 ع ك تتا تم استتتتتتتتتتتتت متتدام اخ  تتاري)Mann-Whitney& Kruskal Wallis     لأليتتاس معنويتتة اجود  رات

 معنوية إيح الع ب مدء الدراسة  ي ا ي علع إامل  يرا  مدء الدراسةع

 تائج الدراسة ن (8)

ل ألييم الن ا   املألبروة     خعوتيح    WarpPLS.7إمتتتتتتتتتتت  ء استتتتتتتتتتتلوب   رجة املعادلة ال يزلية إاستتتتتتتتتتت مدام إر امج  

ر  ستتتتتتت  يحع ا ةعوة األاعد ت  ثء ود تألييم   و   الألياس االري إستتتتتتت مدم ل ألييم صتتتتتتتدت اث ا  مألاي س الدراستتتتتتتة 

الن و   ال يك د االري إستتتتتتتتتتتتت مدم ل ألييم مد  م  مة الن و    امدي صتتتتتتتتتتتتت وي  اع ا ةعوة الثا ية ت  ثء ود تألييم  

 ، اي ك  اس عراض ا ك ا ي دع(Hair et al.,2019) املألبر  للدراسة ااخ  ار  راض الدراسة

ايمتتتتت  ء   د اخ  اري الوتتتتتدت االث ا     (  Measurement Model Assessmentتقييم نموذج القياس )( 8-1)

 ألداة الدراسة، ااخ  ار تديب العريألة الما عة، اي ك  توضيده ك ا ي د:
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ايستتتتتتتتتتتتت متدم اترا اقخ  تار ل يتاح متدي صتتتتتتتتتتتتتدت   تارا  اتا  تة  :   Validity Assessmentاختبتار الصتتتتتتتتتتتتدق( 8-1-1)

 اخ  ار الودت   د ما ي د:اقس ألوا  ود اياس ما ص    م  اجلهع اا   د ال اوا ود  جرا  

تم  رض اا  ة اقستت ألوتتا  ود صتتور  ا األالية   د  دد م  األستتاترة  : ويا  Content Validityصتتدق املحتوي   -

املحك يح م  الستتتتتتتتتتادة ا ضتتتتتتتتتتا  اي ة ال دريس، ا ل  لل أكد م  صتتتتتتتتتت وي  ا م  الناوية العل يةع ك ا تم  رض  

م لل أكد م  الف م الهتتحيال ملا تمتتير  ليه   ارا  املألياس،  اا  ة اقستت ألوتتا      مج و ه م  املستت أل،تت   م  

 مل ويا  مع
ً
 ااد اام ال اوا إ عديء الألا  ة ا ألا

: اي م اياستتتتتتتتتتتته    طريع م وستتتتتتتتتتتت. ال  اي  املستتتتتتتتتتتت مر /  Convergent Validityالصتتتتتتتتتتتدق التقاربير التطابقي   -

لزتتتء بعتتتد اا م  ير ي م    50ع0    االتتتري يجتتتق اح ت يتتتد اي  تتته    average variance extracted (AVE)املفستتتتتتتتتتتتتر  

 ( مأل ولةعAVE( اح ج يع ايم )1ا جدال رام )ا  ر  الن ا ج املوقحة إ ااد  اياسهع  

   طريع استتتتتتتتتتتتت مرا  اي ة ا جرر البرإي د مل وستتتتتتتتتتتتت.  : ي م  جرا ال  Discriminant Validityالصتتتتتتتتتتتتدق التميي ي  -

ج يع ايم معام   ارت اي مء ُبعد اا م  ير  (، االري إمتتتتتتتتتتتتتير  عد اح  square root of AVEال  اي  املستتتتتتتتتتتتت مر  )

(  1ا جدال رام )ا  ر  الن ا ج املوقتتتتتتتحة إ ع ااد  إنفستتتتتتته اكبر م  اي ة ارت اطه إ ااد م  يرا  الدراستتتتتتتة األخر  

اب ا إمتتتير  ع  اح املألاي س املستتت مدمة ت   ع   مأل ولةع  ا جرر البرإي د مل وستتت. ال  اي  املستتت مر اح ج يع ايم  

 الودتعإدرجة  الية م   

ايستتتتتت مدم ارا اقخ  ار ل ياح ادرة اا  ة اقستتتتتت ألوتتتتتتا       :    Reliability Assessmentاختبار الثبات ( 8-1-2)

استتتتتتتت م    فس الن ا ج   ا ما تكرر اقخ  ار بعد  برة مدددة م  ال م  ود  ء  راف م اثلةع ايمتتتتتتتت ء ما 

 ي د:

(، اي م وستتاإه    طريع معام   Indicator reliability - individual item reliability)   بات املؤشتترر املقياس -

ال د يء املعيارية لزء   ارة م    ارا  مء م  ير م  م  يرا  الدراستتتتتة، اتمتتتتتير الن ا ج املوقتتتتتحة إا جدال رام 

متتتتء م  ير اكبر م   1) لزتتتتء   تتتتارال م    تتتتارا    ,.Hair et al)  ، اكد ايم مأل ولتتتتة50ع0(  عد اح معتتتتام   ال د يتتتتء 

 (ع2019

كرا  اخ   ا(، اي م اياستته م  خ ل مء م  معام د الفInternal consistency reliability)  بات االتستاق الداخلي -

اح ج يع    Cronbach’s αا  ر    تتتتا ج اخ  تتتتار الث تتتتا     طريع معتتتتامتتتتء الفتتتتا لكرا  تتتتاخ  ااتتتتد  االث تتتتا  املركتتتتقع  

اح ج يع ايم    Composite Reliability (CR)  املركتتتتقك تتتتا ا  ر    تتتتا ج اخ  تتتتار الث تتتتا     معتتتتام   الفتتتتا مأل ولتتتتة، 

اح الأليم املأل ولة لك ا ا    Hair et al. (2019)(، ويا ير   1( مأل ولة ك ا او موقتتتتتتتل إا جدال رام )CRمعامء )

 عد درجة  الية م  اق   ادية   د املألاي س املس مدمةعع ااو ما إمير  70ع0قإد اح تزوح مسااية اا اكبر م   

 سمتتتتتتتتتتتتتير الن تتا ج  عد اح والتوزيع الطبيعي للبيتتانتتات     Multicollinearityوبتتالنظر إ ي مشتتتتتتتتتتتتكلتي التعتتدديتتة الخطيتتة 

اقل وا   إيتا تا  التدراستتتتتتتتتتتتتتة ق تعتاا  م  ممتتتتتتتتتتتتتزلتة ود ال وزيع الع ي د، ويتا استتتتتتتتتتتتتفر    تا ج ال دليتء اح ايم معتامتء  

(skewness( اال فرطال   )kurtosis ( إيح ترااوتتتتت    )1( )George & Mallery, 1999   اب تتتتتا إمتتتتتتتتتتتتتير  عد اح   تتتتتارا ،)

املألاي س ت يء  عد ال وزيع الع ي دع ك ا اح إيا ا  الدراستتتتتتة ق تعاا  م  ممتتتتتتزلة ال عددية ا ةعية،  ألد ما   ايم  
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، ويا  5ع3لزء م  ير م  م  يرا  الدراستتتتتتة ااء م     Variance Inflation Factors (VIF)معامء ال  تتتتتتةم املفستتتتتتر  

 مأل ولة 5ق يجق اح ت يد      VIF ح ايم  
ً
 (عKock & Lynn, 2012) لز  تزوح اي ا

، االي  ت علق تد يء ما ة   ارا   Common Method Bias (CMB)فيما يتعلق بمشتتتتكلة تحي  الطريقة الشتتتتائعة

 ,.Podsakoff et al)ء ااود ك ا ود والة ال دليء العام د اقستتتتتتتت كمتتتتتتتتاودمء مألاي س م  مألاي س الدراستتتتتتتتة      ام

، االي  تستتت كمتتتف اجود Harmans’ single-factor testع ااد اجري ال اوا اخ  ار العامء الفردي ل ارما    (2003

ل ال ديب م  خ ل تج يع   تتارا  املأليتتاس     معتتامتتء ااوتتد اال عرف     استتتتتتتتتتتتت تتة تفستتتتتتتتتتتتتير اتترال العوامتتء م  خ 

مج و  مر عا  معام   ال د يء، اتمتتتتتتير الن ا ج  عد ا ه ق توجد ممتتتتتتزله خاصتتتتتتة إ ديب العريألة المتتتتتتا عة ود تل   

%ع ااد ما   النستتتتت ة ود 50الدراستتتتتة، ويا   ه ق توجد ممتتتتتزله تديب   ا ما ما   استتتتت ة املعامء اإلج الية ااء م   

 %(ع 49ع30الدراسة ا حالية )

 والصدق التميي ي  : معامالت التحميل املعيارية ومعامالت الثبات والصدق التقاربي1جدول 

 املتحي  

(Construct ) 

 البعد

(Dimension) 

 كود العبارة 

(Item 

Code) 

معامالت التحميل  

 املعيارية 

(loadings) 

معامل 

 ألفا

(α) 

الثبات  

املركب 

(CR) 

الصدق  

التقاربي  

(AVE ) 

الصدق  

 التميي ي 

√AVE 

أصالة  (أ

العالمة  

 التجارية

 CON1 0.843 0.881 0.918 0.736 0.858 االستمرارية

CON2 0.877     

CON3 0.854     

CON4 0.858     

 ORI1 0.834 0.898 0.929 0.767 0.876 الحدا ةر التفرد

ORI2 0.881     

ORI3 0.905     

ORI4 0.881     

 REL1 0.914 0.911 0.938 0.790 0.889 املو وقية

REL2 0.889     

REL3 0.892     

REL4 0.860     

التتتتتتتتتتتتتتتتتأ تتتتتتتترر   عتتتتتتتتدم 

 عدم التقليد

NAT1 0.877 0.871 0.921 0.795 0.892 

NAT2 0.913     

NAT3 0.885     

افق هوية العميل مع العالمة   (ب تو

 التجارية

CBI1 0.838 0.917 0.936 0.708 0.842 

CBI2 0.871     
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 املتحي  

(Construct ) 

 البعد

(Dimension) 

 كود العبارة 

(Item 

Code) 

معامالت التحميل  

 املعيارية 

(loadings) 

معامل 

 ألفا

(α) 

الثبات  

املركب 

(CR) 

الصدق  

التقاربي  

(AVE ) 

الصدق  

 التميي ي 

√AVE 

CBI3 0.855     

CBI4 0.893     

CBI5 0.795     

CBI6 0.792     

 LOV1 0.811 0.935 0.947 0.720 0.849 حب العالمة التجارية  (ج

LOV2 0.837     

LOV3 0.804     

LOV4 0.869     

LOV5 0.894     

LOV6 0.890     

LOV7 0.830     

 EVA1 0.887 0.857 0.900 0.648 0.805 تأييد العالمة التجارية (د

EVA2 0.905     

EVA3 0.871     

EVA4 0.752     

EVA5 0.756     

   د   ا ج ال دليء اإلووا  ع
ً
 املودر:   داد ال اوا ا   ادا

تقييم مدى مالءمة (  ويشتمل Structural Model Assessmentتقييم النموذج الهيكلي )(  8-2)

النموذج املقت ح للدراستة   م يلي ذل  اختبار فروض الدراستة  والتي يمكن توضتيحها كما 

 يلي:

 Model Fitجودة تطابقر مالئمة النموذج املقت ح للدراسة (  8-2-1) 

ل يزليتة أل ته م  تع بر   ليتة ال تأكتد م  جودة تعتاإع/ م   تة الن و   املألبر  م  العوامتء ال تامتة ود إنتا  املعتادلتة ا

 ل   ألتال  عد اخ  تار  
ً
خ ل تا ي ك  ال عرف     متدي تعتاإع الن و   النيري للتدراستتتتتتتتتتتتتتة مع الن تا ج امليتدا يتة ت  يتدا

متعتتتتتتتامتتتتتتتء   مت توستتتتتتتتتتتتت.  اكتد  التنت تو    مت  ت تتتتتتتة  مت  تتتتتتتتتتتتترا   تجتودة  ثت    اتتوجتتتتتتتد  التتتتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتةع  مت ت تيترا   إتيتح  التعت اتتتتتتتا  

، ام وستتتتتتتتتت. (Average R-squared-ARS)، ام وستتتتتتتتتت. معامء اقرت اي (Average Path Coefficient-APC)املستتتتتتتتتتار

أل ء ايم ك  م  م وستت. معامء املستتار (Average Variance Inflation Factor- AVIF)ال  اي  ملعامء ال  تتةم  
ُ
ع ات
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ملعامء ال  تتةم   ا ، إ ن ا يأل ء م  تتر م وستت. ال  اي   (p-value<0,05)ام وستت. معامء اقرت اي   ا ما   اي ة  

ااتتتتتء م  ) اح ايم  5متتتتتا تتتتت  اي  تتتتته  ال واعد    APC  ،ARS  ،AVIF(ع ااتتتتتد ااقتتتتتتتتتتتتتحتتتتت  الن تتتتتا ج   ,APC=0.379)متتتتتا تتتتت    د 

P<0.001)( ،ARS=0.693, P<0.001( ،)AVIF=2.766  ااو ما إمتتتتتتتتتير  عد اح   و   الدراستتتتتتتتتة املألبر  ي   ع إجودة ،)

ح امل  يرا  مدتء التدراستتتتتتتتتتتتتة، ام  ثم   و ي وتتتتتتتتتتتتتف إتالكفتا ة  م   تة مأل ولتة، اُيفستتتتتتتتتتتتتر ابتدرجتة مرتفعتة الع اتا  إي

 (ع Hair et al., 2019اي ك  اق   اد  ليه )

 إتاخ  تار الوتتتتتتتتتتتتت ويتة ال ن  يتة للن و   املألبر  للتدراستتتتتتتتتتتتتة  
ً
 Structural Model Predictive)ك تا اتام ال تاوتا ايضتتتتتتتتتتتتتا

)Validity  2ع اتستتتتتتتتتتت مدم اي ةQ   قخ  ار الوتتتتتتتتتتت وية ال ن  ية للن و  ، ويا  ح الن و   ال يك د ي   ع إوتتتتتتتتتتت وية

للتتدراستتتتتتتتتتتتتتتة ا حتتاليتتة    2Qاكبر م  صتتتتتتتتتتتتتفرع ااتتد متتا تت  ايم    2Qتن  يتتة   ا متتا تت  ايم    حتتق    697ع0ود الن و   ال يك د 

و   املألبر  لتديته اتدرة  ل تأييتد الع متة ال جتاريتة لل تاتف املح ول، اب تا إمتتتتتتتتتتتتتير  ع  اح الن   689ع0ا الع متة ال جتاريتة، 

 إ عامء ال دديد )
ً
(، اي ك  الألول إأح الن و    2Rتن  ية  اليةع ك ا تألاس الألدرة ال ن  ية للن و   ال يك د ايضتتتتتتتتتا

، 699ع0) لل   يرا  الستتتتتتتتتتاإع  كراا ما     د ال واعد   2Rا حاعد للدراستتتتتتتتتتة لديه اوة تن  ية مناستتتتتتتتتت ة، ويا  ح ايم  

 (عHair et al., 2019( )728ع0

 SEM نتائج اختبار الفروض باستخدام أسلوب نمذجة املعادلة الهيكلية (  8-2-2) 

(، ويا تمتتتتتتير الن ا ج  ع  2تمتتتتتتير الن ا ج  ع  ا ول غال ية  راض الدراستتتتتتة امل ا تتتتتترة ك ا او موقتتتتتتل إا جدال رام )

 متتة ال جتتاريتتة، ك تتا تمتتتتتتتتتتتتتير   تتا ج  اجود تتتأثير معنوي  يجتتا   ألصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة   د متتء م  وتتق اتتتأييتتد الع

التتدراستتتتتتتتتتتتتتة  عد اح توا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة لتته تتتأثير معنوي  يجتتا     د متتء م  وتتق اتتتأييتتد الع متتة 

  ع  اجود تأثير معنوي  يجا    حق  
ً
ال جارية ااو ما يد م ملتتتتتحة الفراض م  األال  عد الرابعع اتمتتتتتير الن ا ج ايضتتتتتا

    تأييد الع مة ال جارية ااو ما يد م ملحة الفرض ا ةامس م   راض الدراسةع الع مة ال جارية  

 ة بين متحي ات الدراسة : معامالت املسار الخاصة بالتأ ي ات املباشر 2جدول 

 املتحي  التابع  املتحي  املستقل  الفرض
معامل املسار 

 املباشر 
P-value 

نتيجة اختبار  

 الفرض

 ا ول  001ع0>  *** 178ع0 تأييد الع مة ال جارية  ال جارية اصالة الع مة  1ف

 ا ول  001ع0>  *** 569ع0 وق الع مة ال جارية  اصالة الع مة ال جارية  2ف

 ا ول  001ع0>  *** 475ع0 تأييد الع مة ال جارية  توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية  3ف

 ا ول  001ع0>  *** 387ع0 الع مة ال جارية وق  توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية  4ف

 ا ول  001ع0>  *** 288ع0 تأييد الع مة ال جارية  وق الع مة ال جارية  5ف

 001ع0***معنوية  ند 

 املودر:   داد ال اوا ود ضو    ا ج ال دليء اإلووا  ع    

ا ي ا ي علع إاخ  ار الدار الوستتتتتتتي.  حق الع مة ال جارية ود الع اة إيح مء م  اصتتتتتتتالة الع مة ال جارية اتوا ع  

اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة م   تتاويتتة اتتتأييتتد الع متتة ال جتتاريتتة م   تتاويتتة اخريع  سمتتتتتتتتتتتتتير الن تتا ج  عد ا ول  

(، ويا تمتتتتتتتير الن ا ج  عد اح وق الع مة ي وستتتتتتت.  3م ) راض الدراستتتتتتتة غير امل ا تتتتتتترة ك ا او موقتتتتتتتل إا جدال را
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 الع اتتة إيح اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة اتتتأييتتداتتا، اب تتا إمتتتتتتتتتتتتتير  عد اح متتء م  اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة اوتتق الع متتة ال جتتاريتتة 
ً
ج  يتتا

 الع اة إيح توا ع اوية 
ً
إمتتتتتتتتتتتتبرماح ود د م تأييد الع    ل اع ك ا تمتتتتتتتتتتتتير الن ا ج  عد اح وق الع مة ي وستتتتتتتتتتتت. ج  يا

لع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة اتتتأييتتداتتا، اب تتا إمتتتتتتتتتتتتتير  عد اح متتء م  توا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة اوتتق ا

 الع مة ال جارية إمبرماح ود د م تأييد الع    ل ا، ااو ما يد م ملحة الفرض السادس م   راض الدراسةع

 املباشرة والكلية بين متحي ات الدراسة: معامالت املسار الخاصة بالتأ ي ات املباشرة وغي  3جدول 

  001ع0***معنوية  ند 

 املودر:   داد ال اوا ود ضو    ا ج ال دليء اإلووا  ع    

النوع   (8-2-3)  لكتتتتتل من 
ً
التتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة وفقتتتتتا نتتتتتتائج اختبتتتتتار االختالفتتتتتات بين آراء الطالب حول متحي ا ت 

ومتوستتتتتتتتتتتتط التدختل الشتتتتتتتتتتتتهري لمستتتتتتتتتتتترة  وتمتا تل العالمتة التجتاريتة للهتاتف التذي يمتلكته حتاليتا مع 

 يمتلكه  واسم العالمة التجارية التي يمتلكها. عالمة الهاتف السابق  وفئة سعر الهاتف الذي

لأليتتاس معنويتة الفرات إيح مج و  يح، ام  ثم  ألتتد تم استتتتتتتتتتتتت متتدامته لأليتتاس     Mann-Whitneyإستتتتتتتتتتتتت متتدم اخ  تتار

 للنو ع ك ا إستتتتتتتتتتت مدم اخ  ار  
ً
 Kruskalاجود  رات معنوية إيح الع ب  ي ا ي علع إامل  يرا  مدء الدراستتتتتتتتتتتة ا ألا

Wallis   الفرات إيح اكثر م  مج و  يح، ام  ثم  ألتد تم استتتتتتتتتتتتت متدامته لأليتاس اجود  رات معنويتة    لأليتاس معنويتة

 لزء م  م وستتتتتتتت. الدخء المتتتتتتتت ري لألستتتتتتتترة، ا دد ستتتتتتتتنوا  
ً
إيح الع ب  ي ا ي علع إامل  يرا  مدء الدراستتتتتتتتة ا ألا

لي  ي  لك ا، ك ا او  ا ةبرة إاستتت مدام ال اتف املح ول، ا  ة ستتتعر ال اتف الري ي  لكه، ااستتتم الع مة ال جارية ا

 (ع4موقل إا جدال رام )

 

 

 

 

 

 املتحي  املستقل  الفرض
املتحي  الوسيط 

(Mediator) 
 املتحي  التابع 

قيمة معامل 

 املسار املباشر 

قيمة معامل 

املسار غي  

 املباشر 

قيمة معامل 

 املسار الكلي

نتيجة اختبار  

 الفرض

اصالة الع مة  رأ 6ف

 ال جارية 

وق الع مة  

 ال جارية 

تأييد الع مة  

 ال جارية 
 ا ول  *** 342ع0 *** 164ع0 *** 178ع0

توا ع اوية   رب 6ف

الع يء مع  

 الع مة ال جارية 

وق الع مة  

 ال جارية 

تأييد الع مة  

 ال جارية 
 ا ول  *** 586ع0 *** 111ع0 *** 475ع0
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 للنوع ومتوسط الدخل الشهري لمسرة  4جدول 
ً
: االختالفات بين آراء الطالب فيما يتعلق بمتحي ات الدراسة وفقا

م  يمتلكه  واسوتما ل العالمة التجارية للهاتف الذي يمتلكه حاليا مع عالمة الهاتف السابق  وفئة سعر الهاتف الذي 

 العالمة التجارية التي يمتلكها 

متوسط الدخل الشهري   النوع املتحي  

 لمسرة

تما ل العالمة التجارية 

للهاتف الذي يمتلكه حاليا 

 مع عالمة الهاتف السابق. 

فئة سعر الهاتف الذي  

 يمتلكه 

اسم العالمة التجارية  

 التي يمتلكها

 / ه7ف / د7ف /  7ف / ب7ف / ا7ف 

 املعنوية   Zقيمة 

(P-value ) 

Chi-

Square 

 املعنوية  

(P-value ) 

Chi-

Square 

 املعنوية  

(P-value ) 

Chi-

Square 

 املعنوية  

(P-value ) 

Chi-

Square 

 املعنوية  

(P-value ) 

أصالة العالمة 

 التجارية 
-.587 .557 16.930 .000 *** 6.380 .041* 44.266 .000 *** 74.398 .000 *** 

افق  هوية العميل تو

 مع العالمة التجارية 
-1.932 .045* .748 .688 7.354 .039* 13.440 .001** 37.921 .000 *** 

 *** 000. 69.830 *** 000. 32.772 691. 739. **004. 10.980 *037. 2.090- حب العالمة التجارية 

 *** 000. 51.159 **001. 14.432 *011. 8.258 *034. 7.454 298. 1.041- تأييد العالمة التجارية 

 ع 005ع0، *معنوية  ند 01ع0، **معنوية  ند 001ع0***معنوية  ند 

 املودر:   داد ال اوا ود ضو    ا ج ال دليء اإلووا  ع    

  فتشتتتتتتي  النتائج إ ي وجود 4يتضتتتتتتل من الجدول رقم )
ً
(  بوت صتتتتتتحة الفرض الستتتتتتابع من فروض الدراستتتتتتة جئئيا

  اختالف معنوي بين آراء  
ً
افق هوي  م معهتا وفقتا الطالب محتل التدراستتتتتتتتتتتتة فيمتا يتعلق بحتب العالمتة التجتاريتة وتو

 للع متتتا  ال جتتتاريتتتة لل تتتاتف التتتري ي  لزو تتته، ك تتتا ا تتته ت وا ع    للنوع  
ً
ويتتتا توقتتتتتتتتتتتتتل الن تتتا ج اح العتتتال تتتا  اكثر و تتتا

يح آرا  م  ي تتا ي علع إزتتء  اوي  م مع الع متتة ال جتتاريتتة اكثر م  الع ب التترمور، ود ويح ق يوجتتد اخ  ف معنوي إ 

 للنو ع  
ً
 م  اصالة الع مة ال جارية اتأييدام للع مة ال جارية ا ألا

كما تشتتتتتتتتتتتتي  النتائج إ ي وجود اختالف معنوي بين آراء الطالب محل الدراستتتتتتتتتتتتة فيما يتعلق بأصتتتتتتتتتتتتالة وحب وتأييد 

 ملتوستتتتتط الدخل الشتتتتتهري لمستتتتترة  
ً
    دخء استتتتتري اصتتتتتالة الع مة ويا تدر  الف ا  األ   العالمة التجارية وفقا

بمتتتتتتتزء اكبر مدي اصتتتتتتتالة الع مة ال جارية لل اتف املح ول، ك ا اح لدس م وق ا تتتتتتت ف اتعلع إالع ما  ال جارية  

اقصتتتتتتتيلة بمتتتتتتتزء اكبر، ك ا اا م م يدي  لع ما  م ال جارية ايداالوح  انا  اقخري  إال عامء مع ا بمتتتتتتتزء اكبر م  

يوجتتد اخ  ف معنوي إيح آرا  م  ي تتا ي علع إ وا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة  الف تتا  األخر ، ود ويح ق  

 مل وس. الدخء الم ري لألسرةع  
ً
 ا ألا

وتشتتتتتتتتتتتتي  النتتائج إ ي وجود اختالف معنوي بين آراء الطالب محتل التدراستتتتتتتتتتتتة فيمتا يتعلق بتأصتتتتتتتتتتتتالتة وتتأييتد العالمتة  

  
ً
افق هوي  م معهتتا وفقتتا  مع عالمتتة الهتتاتف التجتتاريتتة وتو

ً
لتمتتا تتل العالمتتة التجتتاريتتة للهتتاتف التتذي يمتلكتته حتتاليتتا

ويتا تتدر  الف تا  الي  اتامت  بمتتتتتتتتتتتتترا  اواتف جتديتدة م   فس الع متة ال جتاريتة الي  متا وا ي  لزوا تا ود   الستتتتتتتتتتتتابق  

الي  ي  لزوا ا    الستتتتتاإع اصتتتتتالة الع مة لل اتف املح ول بمتتتتتزء اكبر، ك ا ت وا ع اويا  م مع اوية الع مة ال جارية

بمتتتتتزء اكبر م  الف ا  األخر ، ك ا اا م ي يلوح ل أييداا بمتتتتتزء اكبر م  الف ا  األخر ، ود ويح ق يوجد اخ  ف 



 اتأييداا ال جارية الع مة مع  الع يء اوية اتوا ع اصالة م  مء  إيح الع اة ود اسي. ك   ير  ال جارية الع مة وق 

[122] 

 مع 
ً
 ل  تاثتء الع متة ال جتاريتة لل تاتف التري ي  لزو ته وتاليتا

ً
معنوي إيح آرا  م  ي تا ي علع إدتق الع متة ال جتاريتة ا ألتا

   مة ال اتف الساإعع

 لفئة ستتتتعر الهاتف الذي يمتلكه الطالب  فتشتتتتي  النتائج إ ي وجود اختالف معنوي  وبالنظ
ً
ر إ ي االختالفات وفقا

 لفئتة ستتتتتتتتتتتتعر الهتاتف التذي يمتلكته 
ً
بين آراء الطالب محتل التدراستتتتتتتتتتتتتة فيمتا يتعلق بكتافتة متحي ات التدراستتتتتتتتتتتتتة وفقتا

التة الع متة ال جتاريتة ل واتف م ويتا يتدر  الع ب التري  ي  لزوح اواتف  ا  استتتتتتتتتتتتتعتار  تاليتة متدي اصتتتتتتتتتتتتت   الطتالتب  

بمتزء اكبر، إاإلضتا ة  عد اا م يدرصتوح     ام    ال واتف الي  ت وا ع مع اواي  م بمتزء اكبر، ايد وح الع مة 

 ال جارية بمزء ك ير اي يداح الع ما  ال جارية الي  ي  لزوح اواتف ا بمدةع  

  تشتتتتتتتتتتتتي  النتتتتائج إ ي وجود اختالف معنوي بين آ
ً
راء الطالب محتتتل التتتدراستتتتتتتتتتتتتتة فيمتتتا يتعلق بكتتتافتتتة متحي ات وأخي ا

 الستتتتتتتم العالمة التجارية التي يمتلكها الطالب  
ً
ويا يدر  الع ب الري  ي  لزوح اواتف  تتتتتتتتركة   الدراستتتتتتتة وفقا

APPLE   ،SAMSUNG   ،HUAWEI    مدي اصتتتتتتالة الع مة ال جارية إاإلضتتتتتتا ة  عد اا م يدرصتتتتتتوح     ام    ال واتف

    اا م يد وح تل  الع مة ال جارية بمتتتتتتتزء ك ير، إاإلضتتتتتتتا ة  عد اا م  الي  ت وا ع مع ا
ً
واي  م بمتتتتتتتزء اكبر،  ضتتتتتتت 

إتتتتالمتتتتتتتتتتتتترمتتتتا  األخر  مثتتتتء   الي  ي  لزوح اواتف تتتتا، ا لتتتت  مألتتتتار تتتتة  الع متتتتا  ال جتتتتاريتتتتة   ،   OPPO  ،XIAOMIي يتتتتداح 

INFINIX ،REALME  ،SONY اغيراا م  الع ما  ال جاريةع 

 قبليةومساهمات الدراسة والتوصيات ببحوث مستاملناقشة  (9)

 مناقشة النتائج  (9-1)

 يسناال ارا ا ج   مناامة الن ا ج الي  تم ال وصء  لي ا ود النألاي ال اليةع  

  فيمتتا يتعلق بتتالعالقتتة بين أصتتتتتتتتتتتتتتالتتة العالمتتة التجتتاريتتة وكتتل من حتتب وتتتأييتتد تلتت  العالمتتة   -
ً
تمتتتتتتتتتتتتتير   تتا ج    أوال

  
ً
املح ول     د و  م للع مة ال جارية لل اتفالدراسة  عد اح  درا  الع    ألصالة الع مة ال جارية ي ثر معنويا

  
ً
ل حتتتقالتتتري ي  لزو تتته وتتتاليتتتا  لنيريتتتة املثلثيتتتة 

ً
 Sternbergاابرو تتتا  الي   Triangular Theory of Love  استتتتتتتتتتتتتسنتتتادا

 Batra et al. (2012), Napoli et al. (2014), Alnawasاتأت  تل  النسيجة م وا ألة مع   ا ج دراستتتتتة ع  (1986)

& Altarifi (2016), Manthiou et al. (2018), Mody & Hanks (2019)  ،       االي  تمتتتتتتتتتتير  عد اح  درا  الع

تمتتتير   ا ج الدراستتتة  عد اح  درا  الع     ك ا   ملدي اصتتتالة الع مة الي  ي عاملوح مع ا إع ز و  م ل   الع مةع

  ،
ً
   د تتتأييتتدام للع متتة ال جتتاريتتة لل تتاتف املح ول التتري ي  لزو تته وتتاليتتا

ً
ألصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة ي ثر معنويتتا

 لنوايا   Oh et al. (2019) اتأت  تل  النسيجة م وا ألة مع دراسة
ً
 ااما

ً
ود اح اصالة الع مة ال جارية تع بر مدددا

  الستتتلوكية اإليجاإية تجاال   مة معينةع ام  ثم ي ك  الألول إأح ارتفا  مستتت وي  درا  الع    ألصتتتالة الع  

الع مة ال جارية ي دي  ع  ارتفا  مستتتتتتتتتتتتت وي تأييدام للع مة ال جارية لل اتف املح ول، ويا  ح  درا  الع     

العوتتتترية االع يعية ا دم تألليداا لع ما   لزوح الع مة ال جارية الي  ي عاملوح مع ا ت وتتتتف إاقستتتت  رارية ا 

تجتتتاريتتتة اخري إتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتا تتتة اع  اا تتتا تدتتتا     د ا وداتتتا لع    تتتا اتد تتتء مزتتتا تتتة  تتتاليتتتة إيح الع متتتا  ال جتتتاريتتتة  

 ود توصتتتتتتتتتتتتتيتتة اقخري  ا تتا امدتتاالتتة اانتتا  م  
ً
املنتتا ستتتتتتتتتتتتتتتة ي دي إتتال  عيتتة  عد و  م اتتتأييتتدام ل لتت  الع متتة م  ث 

 مع  إتتتال عتتتامتتتء مع تتتا اثني م  
ً
 يريتتتة ال  تتتادل    ال عتتتامتتتء مع الع متتتا  املنتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتة اال دول ل لتتت  الع متتتة اتفتتتااتتتا

 عSocial Exchange Theoryاقج  اسد  



   2021يوليو   –الرابعالعدد  –( 58املجلد )  – ©اإلسكندرية للعلوم اإلداريةمجلة جامعة 

[123] 

-    
ً
افق هويتة العميتل مع العالمتة التجتاريتة وكتل من حتب وتتأييتد تلت  العالمتة   تانيتا   فيمتا يتعلق بتالعالقتة بين تو

   د و  م للع متة ال جتاريتة  تمتتتتتتتتتتتتتير   تا ج التدراستتتتتتتتتتتتتة  عد اح توا ع اويتة الع يتء م
ً
ع الع متة ال جتاريتة ي ثر معنويتا

،  الع مة  Social Identity Theoryلل اتف املح ول الري ي  لزو ه واليا اسسناًدا  ع   يرية ال وية اقج  ا ية  

 تتا ج  ال جتتاريتتة الي  تعبر    التترا  تشتتتتتتتتتتتتتجع وتتق الع    لع م  م ال جتتاريتتة، اتتتأت  تلتت  النسيجتتة م وا ألتتة مع   

ويا ي دي توا ع ال وية  عد تع ي  وق الع    للع مة ال جارية لل اتف    Alnawas & Altarifi (2016)دراستتتتتتتة  

   د تتأييتدام  
ً
املح ولع ك تا تمتتتتتتتتتتتتتير   تا ج التدراستتتتتتتتتتتتتة  عد اح توا ع اويتة الع يتء مع الع متة ال جتاريتة ي ثر معنويتا

، اتأت  تل   للع مة ال جارية لل اتف املح ول الري ي  لزو ه والي 
ً
 استتتتتتتسناًدا  ع   يرية ال وية اقج  ا ية ايضتتتتتتتا

ً
ا

ود اح توا ع اوية الع يء مع    Yeh et al. (2016) , Chung & Park (2017) النسيجة م وا ألة مع   ا ج دراستتتتتتة

   د الن تا ج اإليجتاإيتة مثتء اق  الع    للع متة ال جتاريتة، ويتا اح ال وا 
ً
ع العتاعد  الع متة ال جتاريتة ي ثر معنويتا

للع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة اتتادر     تدويتتء املستتتتتتتتتتتتت  لكيح  ع       مواليح للع متتة ال جتتاريتتة، ام  ثم ي ك   

الألول إأح ارتفا  مستتتتتتتتتتت وي توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية ي دي  ع  ارتفا  مستتتتتتتتتتت وي تأييدام للع مة  

التتتتري    ت وا ع اويتتتتا  م مع الع متتتتة ال جتتتتاريتتتتة بمتتتتتتتتتتتتترا  من جتتتتا   ال جتتتتاريتتتتة لل تتتتاتف املح ولع  ل  يألوم الع    

 اخدما  الع ما  ال جارية  دسق، إء سيعوراح ايًضا   اة ااثع مع تل  الع مةع

-  
ً
تمتتتتتتتتتتتتتير   تتا ج التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة  عد اح وتتق الع متتة   فيمتتا يتعلق بتتالعالقتتة بين حتتب وتتتأييتتد العالمتتة التجتتاريتتة      تتالثتتا

   د تأييدام لل 
ً
 استتتتتتتتتسناًدا  ع  النيرية  ال جارية ي ثر معنويا

ً
ع مة ال جارية لل اتف املح ول الري ي  لزو ه واليا

ع اتتأت  تلت  النسيجتة م وا ألتة مع  Sternberg (1986)الي  اابرو تا  Triangular Theory of Loveاملثلثيتة ل حتق  

ي دي  ع  ارتفا  ود اح ارتفا  مستتتتت وي وق الع    للع مة ال جارية   Swimberghe et al. (2018)  ا ج دراستتتتتة 

اي ك  تفستتتتتتتتتتتتتير تلت  النسيجتة إأح ايتام الع ما  ال جتارية  ع  مستتتتتتتتتتتتت وي تأييتدام للع مة ال جتارية لل تاتف املح ول 

إ داالة تد يم  اطفة وق الع مة ستتتتتتيد ع الع     عد مداالة رد ا ج يء م  خ ل    ار ستتتتتتلوكيا  ال أييد  

 مع  يرية ال  ادل اقج  اسد  
ً
 عSocial Exchange Theoryاتفااا

  فيما يتعلق بالدور الوستتتتتتتتتتتيط لحب العالمة التجا -
ً
رية في العالقة بين كل من أصتتتتتتتتتتتالة العالمة التجارية رابعا

افق هوية العميل مع العالمة التجارية من ناحية وتأييدها من ناحية أخري   تمتتتتتير   ا ج الدراستتتتتة  عد اح    وتو

ارتفتا  مستتتتتتتتتتتتت وي  درا  الع    ألصتتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتاريتة اارتفتا  مستتتتتتتتتتتتت وي توا ع اوي  م م  تلت  الع متة  ع   

و  م ل لت  الع متة، ام  ثم تتأييتدام للع متة ال جتاريتة لل تاتف املح ول إتال  عيتة، ات فع تلت   ارتفتا  مستتتتتتتتتتتتت وي  

االي  ت كد   د اح وق الع مة ال جارية ي وستتتتتت. الع اة   (Mody & Hanks 2020)النسيجة ج  يا مع دراستتتتتتة 

ور  الع متا  ال جتاريتة      إيح اصتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتاريتة االوق  للع متة ال جتاريتةع ام  ثم ي ك  الألول إتأح  

تد يم مف وم وق الع مة ال جارية لدي    اا ي ثء ضتتتتترارة اامة لد م تأثير مء م  اقصتتتتتالة اتوا ع ال وية  

اي ك  تفستتتتتتتتتتتتتير تلتت  النسيجتتة إتتأح ور  الع متتا  ال جتتاريتتة لل واتف          تتتأييتتد الع    للع متتة ال جتتاريتتةع  

لدة ملن جا  ا إاإلضتا ة  حرصت م      ستعاد      م اتع ي   تعورام تألديم طرازا  مم لفة ا وترية اغير مأل

 إدق الع مة ال جارية سي دي  عد زيادة مس وي تأييد الع    للع مة ال جارية لل اتف املح ولع

  فيمتتا يتعلق بتتاالختالفتتات بين العمالء محتتل التتدراستتتتتتتتتتتتتتة في إدراكهم ملتحي ات التتدراستتتتتتتتتتتتتتة    -
ً
تمتتتتتتتتتتتتتير   تتا ج  أخي ا

 للع متتتا  ال جتتتاريتتتة لل تتتاتف التتتري ي  لزو تتته، ك تتتا ا تتته ت وا ع اوي  م مع 
ً
التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتة  عد اح العتتتال تتتا  اكثر و تتتا
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 جا ق العاطف  يزوح ا  د إالنس ة لع ا   الع مة ال جارية اكثر م  الع ب الرمورع ايفسر ال اوا  ل  إأح ا

اكثر م  الرجتتال، اب تتا ينعكس   د و  م للع متتة ال جتتاريتتةع اتمتتتتتتتتتتتتتير الن تتا ج  عد اح الف تتا  األ    دختتء استتتتتتتتتتتتتري  

تتدر  متدي اصتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة لل تاتف املح ول بمتتتتتتتتتتتتتزتء اكبر، ك تا اح لتدس م وتق ا تتتتتتتتتتتتت ف اتعلع  تاعد إتالع متا   

 يتتدي  لع متتا  م ال جتتاريتتة ايدتتاالوح  انتتا  اقخري  إتتال عتتامتتء مع تتا اثني م     ال جتتاريتتة األصتتتتتتتتتتتتتيلتتة، ك تتا اا م م

 تزوح  
ً
الع ما  ال جارية املنا ستة بمتزء اكبر م  الف ا  األخر ، ايفستر ال اوا  ل  إأح الف ا  األ    دخ 

 ام  ثم ي دثوح    جوا ق ال فرد ااألصتتتتتالة بمتتتتتزء اكبر م  الع     
ً
  غير وستتتتتاستتتتتة للستتتتتعر استتتتتديا

ً
األاء دخ 

الري  ق ي  لزوح ر ااية اقخ يار إء يزوح الستتتتعر او ا حاكم األستتتتا تتتت   إالنستتتت ة ل مع ك ا تمتتتتير الن ا ج  عد اح  

الف ا  الي  اام  بمتتتتتتترا  اواتف جديدة م   فس الع مة ال جارية الي  ما وا ي  لزوا ا ود الستتتتتتتاإع تدر  مدي  

اح اوايا  م ت وا ع مع اوية الع مة ال جارية الي  ي  لزوا ا    اصتتتتتتتالة الع مة لل اتف املح ول بمتتتتتتتزء اكبر، ك ا

  
ً
بمتتتتتتتتتتتتتزء اكبر م  الف ا  األخر ، ك ا اا م ي يلوح ل أييداا بمتتتتتتتتتتتتتزء اكبر م  الف ا  األخر  اي دا  ل  منعأليا

 ود  ء توا ر إدا ء اخري م ألارب 
ً
ةع اإق ما ما وا اد ااموا إ كرار المتتتتتتتترا  م   فس الع مة مرة ثاا  اخوتتتتتتتتوصتتتتتتتتا

 لف تة ستتتتتتتتتتتتتعر ال تاتف التري ي  لكته العتالتق،  سمتتتتتتتتتتتتتير الن تا ج  عد اح الع ب التري   
ً
ابتالنير  عد اقخ   تا  ا ألتا

ي  لزوح اواتف  ا  استتتتتتعار  الية يدرموح مدي اصتتتتتتالة الع مة ال جارية ل واتف م بمتتتتتتزء اكبر، إاإلضتتتتتتا ة  عد  

ء اكبر، ايد وح الع مة ال جارية بمتتتزء ك ير  اا م يدرصتتتوح     ام    ال واتف الي  ت وا ع مع اواي  م بمتتتز

اي يتتداح الع متتا  ال جتتاريتتة الي  ي  لزوح اواتف تتا بمتتتتتتتتتتتتتتتدةع ك تتا تمتتتتتتتتتتتتتير الن تتا ج  عد اح الع ب التتري  ي  لزوح  

يتدرموح متدي اصتتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتتاريتة إتاإلضتتتتتتتتتتتتتتا تة  عد اا م    APPLE  ،SAMSUNG  ،HUAWEIاواتف  تتتتتتتتتتتتتركتة  

ت وا ع مع اواي  م بمتتتتتزء اكبر إاإلضتتتتتا ة  عد اا م يد وح الع مة ال جارية    يدرصتتتتتوح     ام    ال واتف الي 

بمتزء ك ير، إاإلضتا ة  عد اا م ي يداح الع ما  ال جارية الي  ي  لزوح اواتف ا ا ل  مألار ة إالمترما  األخر  

 مع   OPPO  ،XIAOMI ،INFINIX  ،REALME  ،SONYمثتتتء  
ً
اغيراتتتا م  الع متتتا  ال جتتتاريتتتةع ايتتتأت   لتتت  م وا ألتتتا

 م  ويا األصتتتتتتتتالة ويا تمتتتتتتتتير ال ألارير  عد اح  تتتتتتتتركة 
ً
 71ع93ووتتتتتتتتل    د    APPLEترت ق تل  المتتتتتتتترما   امليا

 ملألياس اقصتتتتتتتتتالة، اا ا إرل  يد  ح املرك    52ع89  د    SAMSUNG ألعة، إ ن ا ووتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتركة  
ً
 ألعة ا ألا

ال  ا  د  ا ةتتتتتامس االثتتتتتام    د  ود اتتتتتا  تتتتتة  العتتتتتالم   20 واعد  تجتتتتتاريتتتتتة م  ويتتتتتا األصتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتة   د مستتتتتتتتتتتتت وي    متتتتتة 

(https://www.businessinsider.comع) 

 املساهمات النظرية(  9-2)

ال دثية امل علألة   ستتتتع  الدراستتتتة ا حالية ملحاالة املستتتتاا ة ود اإلضتتتتا ة لل عر ة م  خ ل دراستتتتة بعض الفجوا 

إتالع اتة إيح متء م  اصتتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتاريتة اتوا ع اويتة الع يتء مع الع متة ال جتاريتة م   تاويتة اتتأييتد الع متة 

ال جارية لل اتف املح ول م   اوية اخري بمتتتتتتتتتتزء م ا تتتتتتتتتتر اغير م ا تتتتتتتتتتر م  خ ل توستتتتتتتتتتي. وق الع مة ال جارية  

 ك ا ي دعاس جاإة ل وصيا  الدراسا  الساإألة، اب ا  
ً
 إس ال إ ع يم الن ا ج املثد ة، اي ك  توضيال  ل  تفوي 

-   
ً
اام  الدراستتتتتتتتتة ا حالية إ دا دار اصتتتتتتتتتالة الع مة ال جارية ود ستتتتتتتتتيات ال واتف املح ولة ود ال أثير   د    أوال

تأييد الع    للع ما  ال جارية لل واتف الي  ي  لزوا ا، ويا   ه إ راجعة الدراستتا  الستتاإألة  ألد ت يح اح  

متتء م  جودة الع اتتة إتتالع متتة  بعض التتدراستتتتتتتتتتتتتتا  اتتامتت  إتتدراستتتتتتتتتتتتتتة الع اتتة إيح اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة ا 

ال جتاريتة، ااقرت تاي إتالع متة ال جتاريتة، اثألتة الع متة ال جتاريتة، االوق  للع متة ال جتاريتة، ود ويح ا ته ق توجتد  

https://www.businessinsider.com/
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دراستا  ستاإألة اد اام  إدراستة الع اة إيح اصتالة الع مة ال جارية م   اوية امء م  وق اتأييد الع مة  

ود سيات الع ما  ال جارية لل واتف املح ولة بمزء خا  ا ل  ود وداد  لم  م   اوية اخري بمزء  ام ا

 ، ااو ما تناال ه الدراسة ا حالية بي    م  ال فويءعال اوا

-   
ً
رك       الع اة إيح توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية اتأييد  توصتل  الدراستا  الستاإألة الي      انيا

ضتتتتتتتتاربة،  ألد ا تتتتتتتتار  بعض الدراستتتتتتتتا   عد ا ه إع ز الن ا ج الستتتتتتتتلوكية املرت عة  الع مة ال جارية  عد   ا ج م  

   د  
ً
إتتالع متتة ال جتتاريتتة مثتتء الوق  للع متتة ال جتتاريتتة، ود ويح ا تتتتتتتتتتتتتتار  دراستتتتتتتتتتتتتتا  اخري  عد ا تته ق ي ثر معنويتتا

اة إيح  ل   الوق  للع مة ال جاريةع ك ا ا ه ق توجد دراستتتتتتتتا  ستتتتتتتتاإألة ود وداد  لم ال اوا اد تناال  الع 

امل  يري  ود ستتتتتتتتتتتتتيتات ال واتف املح ولتة اود ستتتتتتتتتتتتتيتات التدال النتاميتة، ااو متا د ع ال تاوتا لل ستتتتتتتتتتتتتتاا تة ود  لت   

السيات م  خ ل إدا دار توا ع اوية الع يء مع الع مة ال جارية   د مء م  وق اتأييد الع مة ال جارية  

 ود سيات ال واتف املح ولة ود ج  ورية مور العربيةع

   الث -
ً
إالنير  عد الدراستتتتتتتتتتتا  الي  إدث  الدار الوستتتتتتتتتتتي.  حق الع مة ود الع اة إيح مء م  اصتتتتتتتتتتتالة اتوا ع    ا

اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة م   تتاويتتة اتتتأييتتد الع متتة ال جتتاريتتة م   تتاويتتة اخري،  ألتتد تنتتاالتت  بعض  

متة ال جتاريتة االوق  للع متة  التدراستتتتتتتتتتتتتا  التدار الوستتتتتتتتتتتتتي.  حتق الع متة ال جتاريتة ود الع اتة إيح اصتتتتتتتتتتتتتالتة الع  

ود ستتتتتيات صتتتتتنا ة الفنادت، ود ويح ا ه ق توجد دراستتتتتا  ستتتتتاإألة اد اام  إدراستتتتتة الدار الوستتتتتي.   ال جارية

 حتتق الع متتة ال جتتاريتتة ود الع اتتة إيح متتء م  اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة اتوا ع اويتتة الع متتة ال جتتاريتتة م   

اود ستتتتتتتتتتتتتيتتتات ال واتف املح ولتتتة بمتتتتتتتتتتتتتزتتتء ختتتا  اود ستتتتتتتتتتتتتيتتتات   تتتاويتتتة اتتتتأييتتتداتتتا م   تتتاويتتتة اخري بمتتتتتتتتتتتتتزتتتء  تتتام  

 اقا واديا  النا  ة ااو ما رك    ليه الدراسة ا حاليةع

-   
ً
ا ار  بعض الدراسا   عد ضرارة إدا الع اة إيح امل  يرا  مدء الدراسة ود سيات اعا ا  ادال    أخي ا

م  خ ل دراستتة الع اا  املألبروة ود  اخري ا  د األخ  الدال النامية، ااو ما اام  تل  الدراستتة إسنااله  

 ل عض امل  يرا  الدي وغرا ية  
ً
ال   ة املورية، إاإلضا ة  عد إدا اقخ   ا  إيح مفردا   ينة ال دا ا ألا

 االسلوكيةع

 التطبيقيةاملساهمات والتوصيات العمليةر (  9-3)

الدراستتتتتتتتتتتتتة ل دا مدددا  تأييد الع مة ال جارية  إاإلضتتتتتتتتتتتتتا ة  ع  املستتتتتتتتتتتتتاا ا  النيرية املرمورة ا  ال، ستتتتتتتتتتتتتع  تل   

لل اتف املح ول، اب ا يو ر ر ي  دارية ملديري السستتتتويع ود مجال ال واتف املح ولة إج  ورية موتتتتر العربيةع ابناً   

 :    الي  ي ك  اس عراض ا ك ا ي د  د   ا ج الدراسة ي ك  تألديم بعض املألبروا

  تشتتتتتتتتتتي  نتائج الدراستتتتتتتتتتة إ ي أن   -
ً
أصتتتتتتتتتتالة العالمة التجارية تعد بمثابة محرك رئي تتتتتتتتتت ي لكل من حب وتأييد  أوال

 مع كل من
ً
 Manthiou et al. (2018), Mody & Hanksالعالمة التجارية للهواتف املحمولة وذل  اتفاقا

ام  ثم ي ك  لل اوا اح يوصتتتتتتت   اك    تتتتتتترما  ال واتف املح ولة إ وتتتتتتتر إضتتتتتتترارة الستتتتتتت د ل ع ي     .  (2020)

االع ء   د استتتتتتتتتت ددا   تألديم من جا  تسستتتتتتتتتتم إالعوتتتتتتتتتترية  ا ل  م  خ ل    اصتتتتتتتتتتال  ا املدركة ود ا ااح      ا

 ة للستتتت د    د اح يزوح  ل  بمتتتتزء مستتتت  ر، إاإلضتتتتاخدما  جديدة تسناستتتتق مع اا  اما  الع    املوتتتترييح  

 إ ا ي د:
ً
 للو ا  إو وداا اال أكيد   د  ل  ود و    ا اإل   ية بمزء م كرر، ا ل  اسبر ادا

ً
 داما



 اتأييداا ال جارية الع مة مع  الع يء اوية اتوا ع اصالة م  مء  إيح الع اة ود اسي. ك   ير  ال جارية الع مة وق 
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o   تشتي  النتائج إ ى أن مديري العالمات التجارية بحاجة إ ى االنتبا  إ ى ضترورة تحستين إدراك العمالء ملدي

ث أنماط جديدة من الهواتف وخدمات  أصتتتتالة تل  العالمات وذل  من خالل إ هار التفرد في استتتتتحدا

 للعمالء بأصتتتالة وتفرد تل  العالمة مقارنة بمنافستتت  ا
ً
 ع د ستتتديء املثال،    .جديد  مرتبطة ب ا توحي دوما

قستتتت ددا  وصتتتت   ال اوا اك    تتتترما  ال واتف املح ولة إضتتتترارة البرايج لزوا ا تستتتت د بمتتتتزء مستتتت  ر  ي 

ع ك ا ي ك  اح تمتتتتتتت ء و    ا البرايجية  Health app  خدما  اتع يألا  مرت عة إ ن جا  ا    م إالهتتتتتتتحة

ود   Eco-friendly  ةالبركيب     اح تل  ال واتف ا ةاصة إ ل  الع مة تس مدم مواد امزو ا  صديألة لل    

توتتتتتتتتتتتنيع اع بمتتتتتتتتتتتزء  ام يد ا  املستتتتتتتتتتتواوح  ع  البرايج لعراض خدما  ا مع ال أكيد   د اا ا تستتتتتتتتتتت د بمتتتتتتتتتتتزء  

مستتتت  ر ل دستتتتيح   . ا حياة الري يرغق  يه الع    اتدستتتتيح ر ااي  م، اب ا يد م  دراك م ألصتتتتالة تل   

ع يألا  مرت عة بع      مة تجارية بعي  ا  الع مةع إاإلضتتتا ة  ع  مداالة الع ء   د استتت ددا  إرامج اا ت 

ق يألوم إتاق ضتتتتتتتتتتتتت تام ل تا اا تد يل تا  ق      تلت  الع متة  ،  iPhoneتملع مج  ع معيح مثتء مج  ع       

 اب ا يضف      تل  الع مة اصالة ااوية مس لألة اب ا يد م تأييد تل  الع مةع

o  كئوا مواردهم التستتتتتتتويقية في بناء عالمة تجارية يجب على مصتتتتتتتنعي الهواتف املحمولة واملستتتتتتتوقين أن ير

متماستتتتتكة وممي ة ومتمي ة تفي بوعودها ألنه يمثل الجانب األكم  أهمية لبناء أصتتتتتالة العالمات التجارية  

املثتتتتال، ق ين  د اح ترك  الع متتتتة ال جتتتتاريتتتتة وبمتتتا ينعكل علي تتتتأييتتتدهم للعالمتتتة بتتتالتبعيتتتة ع  ع   ستتتتتتتتتتتتتديتتتتء 

    ا ةوتتتتتتا   الو يفية  دستتتتتتق مثء موا ا م عورة ا وتتتتتترية، الك  قإد اح لل واتف املح ولة ج وداا  

     ا جوا ق الي  تع ز العناصتتتتتر العاطفية اال جريدية قستتتتت مدام ال اتف اا تل  الع مة، مثء  
ً
ترك  ايضتتتتتا

موا ا تستتتتتتتتتتتت د ل دستتتتتتتتتتتتيح وياة      ا االو ا  إو وداا تجاا م اب ا ي دي ود ال  اية إلامتتتتتتتتتتتتا  مج  ع      

  Tomsا  Nike ع   ستتتتتتتتتتتديء املثال، اكسستتتتتتتتتتتد  الع ما  ال جارية مثء   د يح للع مة ال جارية ام يدي  ل اعم

  Tomsثألة الع مة ال جارية م  خ ل اقا  ام إألضتتية اصتتالة الع مة ال جارية املسستتألةع ت ثء  ستتبراتيجية  

  استبراتيجية قست مدام Community Outpostsا ةاصتة الي  طوراا مديرا   م  ا ال جارية تد   نواح  

املحف ا  ا حستتتتية ملستتتتا دة الع        تعوير اقتوتتتتال إ ج  ع الع مة ال جارية، ااو ما واال   تتتتركة 

Apple    ود تنفيرال م  خ ل اط ت تع يعClubhouse  ع  ي علق إنا  املوتتتتتدااية ود صتتتتتورة الع مة ال جارية

ثم ي ك  اح ي دي ارا النو  م  اإلستتتتتتتبراتيجية  ع   جا  الع مة تأكيد اقلببام املستتتتتتت  ر إ رار الوا ع ام  

ال جارية ويا  ح األصتتتتتتتتالة تملع صتتتتتتتتورة م يبة للع مة ال جارية ود ا ااح الع    اتستتتتتتتتاام ود تع ي  ملكية  

 (عOh et al., 2018الع مة ال جارية )

o  صتتتال
ً
 ا في أذهان عمالئ ا من خالل  يجب على العالمات التجارية للهاتف املحمول أن تعمل على تدعيم أ

 لز  تنيتتتتتتتتتتتتت   الع متا    التتأكيتد علي جتانتب الصتتتتتتتتتتتتدق والوفتاء بتالوعود تجتا  عمالئ تا للهواتف األصتتتتتتتتتتتتيلتة.

ال جارية اوية اصيلة،     إداجة ل  ي ة اليراف اا ةدما  الي  تد ع الع     ع  اق  ألاد إأا م يدولوح  

ع ود ارا الوتتتتتدد، ُيفضتتتتتء  Brand Promiseع مة ال جارية      شتتتتت    اصتتتتتيء م  خ ل تكرار الو ا  إو ود ال 

ل د يم اضتتتتتتتتتتية    Co-Creationاح إستتتتتتتتتت فيد مستتتتتتتتتتواو ال واتف املح ولة م  م دا املمتتتتتتتتتتاركة ود خلع الألي ة  

الو ا  إو ود الع مة ال جارية،  عندما إمتتتتتتتار  الع    ود اابرا  بعض ال عدي     د ال اتف اي م تنفير  

ل الع مة ستتتيولد للع    إ دي موتتتدااية تل  الع مة اب ا ينعكس   د تأييدام  تل  اقابراوا  م  خ 
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 Hotelما ي س   إت  املعامء  نداية     Marriott brandل اع     سديء املثال، ت  ل    مة ماريو  الفنداية  

Labs ألتا   ، ويتا تدر  تلت  الع متة   د تجربتة اتألييم املفتاايم اا ةتدمتا  ا جتديتدة اتدوتتتتتتتتتتتتتتء     تعلي

 ورية م       ا وول ارال املفاايم اب ا يد م اصتتتتتتتتتتال  ا ود ا ااح      ا، ويا  ا ا ت نال صتتتتتتتتتتوًتا وأليألًيا 

 لع    ا ود  اما  تجربة   مة تجارية اصيلة ال س مجرد  عارا  غير وأليألةع

o نتتتاملل تعئيئ شتتتتتتتتتتتتعور العمالء بتتتاملودة واملحبتتتة تجتتتا  الع المتتتات تتطلتتتب إدارة العالمتتتات التجتتتاريتتتة بشتتتتتتتتتتتتكتتتل 

 يد ا  املديراح ااملستتواوح  ع    التجارية للهواتف املحمولة من خالل االستتفادة من التجارب األصتيلة.

تدديد الستتتت ا  األصتتتتلية الي  ي دا    ا الع    املستتتت  د وح  ند اخ يارام لل اتف املح ولع  ع   ستتتتديء  

د  لي ا الع    إلدرا  اح تل  الع مة املثال،   ا ما ودد    مة تجارية ما العناصتتتتتر األستتتتتاستتتتتية الي  إع  

ت  يب إاألصتتتتتتتتالة،  ي ك  لل ستتتتتتتتوايح تستتتتتتتتلي. الضتتتتتتتتو    د تل  العناصتتتتتتتتر ود و    م اق   ية ات يبام ا ا  

صتتتالة الع مة ال جارية لل اتف  
ً
 لن ا ج الدراستتتة  ألد ما   العوامء الي  تمتتتير  عد ا

ً
مألار ة إ نا ستتتي مع اا ألا

 فرد ااملوثواية ا دم ال ألليد، الرا ي ك  اح ي دي البركيب     مثء تل  العناصتتتر  ت  ثء ود اقستتت  رارية اال 

صتتتتتتتتالة الع مة م  خ ل تجارب الع    الستتتتتتتتاإأليح اإإراز 
ً
إاإلضتتتتتتتتا ة اع  البركيب   د األودا  الي  تعبر    ا

متا  ال جتاريتة  داراتا ي ك  اح ي دي  عد  امتتتتتتتتتتتتتا  تفتا تء  تاطف  اوي ي دي  ع  تتد يم وتق الع    تجتاال الع  

لل واتف املح ولةع  ي ك  اح ت دي ر ية مثء ارال العناصتتتتتر ا ةاصتتتتتة إاألصتتتتتالة ااملوتتتتتدااية ا دم ال ألليد  

 ع   ثارة رداد  عء  اطفية  يجاإية م  الع    اود ال  اية توليد ممتتتتتتتا ر دا  ة تجاال الع مة ال جارية ام  ا 

 عوق الع مة ال جارية

o   رئي تتتتتت ي في خلق تجارب أعمق للعمالء  كما أن التوجه بالعميل أمر بال   إدراك األصتتتتتتالة يمثل عنصتتتتتتر إن

 تالع متا  ال جتاريتة الي  تتدر  كيف ُيأليم الع    الع متا     ؛Consumer-based perspectiveاألهميتة 

ال جتاريتة األصتتتتتتتتتتتتتيلتة، االع تء   د البركيب      نتاصتتتتتتتتتتتتتر ال ألييم اترال ستتتتتتتتتتتتت زوح استتتتتتتتتتتتتبراتيجيتة  تاجحتة ود إ  تتة  

السستتتتويع الديناميكية ا حالية ل د يم وق الع مة ال جاريةع ام  ثم، يجق اح تستتتت فيد الع ما  ال جارية  

ل يادة    Strategic Content Marketingولة م   لسفة ام ارسة تسويع املح و  اقسبراتيجد  لل واتف املح 

 original and درا  الع    ملدي اصتتتتتتتتال  ا، ا ل  م  خ ل ك اإة املح وي بمتتتتتتتتزء م فرد ايولد إاألصتتتتتتتتالة  

genuine    يتتتة  التتتدي وغراع ك تتتا يجتتتق اح تستتتتتتتتتتتتتسنتتتد ج ود املح و  اتتترال  ع    م م عور اخ ت ل ةوتتتتتتتتتتتتتتتتا 

االستتتتتتتتتتتتلوكية للع    املستتتتتتتتتتتت  د يحع  ف  الدراستتتتتتتتتتتتة ا حالية، اجد ال اوا اح الع    اإل ا  االع    األكثر  

 ملدي اصالة   ما  م ال جارية اب ا ي ثر إال  عية   د الن ا ج ال وألة امل علألة إالع مة  
ً
 ام اكثر  دراما

ً
دخ 

حر    د  امتتتا    ما  تجارية اصتتتيلة ااإل تتتارة إرل   ال جارية ام  ا وق اتأييد الع مةع إاخ وتتتار،  ح ا 

  ا اا ية اوتتو  ملستتواد تل  الوتتنا ةع ابالنير  عد والة  تتركة  
ً
،  APPLEلع    ا بمتتزء م كرر إع بر امرا

 Apple Watch reaches 100 million users -) GSMArena.com ألد اام  إوياغة مد وي اوي ألصال  ا  

news)  ا ل  إلإراز مدي اصال  ا إيح منا سي اع 

o للهواتف علي عرض تجارب العمالء الستتتتتتتتابقين   ةالبد أن تحرص العالمات التجاريConnect through 

stories  :اموتتتتتتتتتتتتدااية    ويا 
ً
ثيرا

ُ
ُيفضتتتتتتتتتتتتء الع    ستتتتتتتتتتتت ا  خبرا  اتجارب الع    الستتتتتتتتتتتتاإأليح،     األكثر تأ

إالنستتتتت ة ل مع  ل س م  املفضتتتتتء  أل. اقك فا  بعرض  وتتتتتو  ترايجية اتستتتتتويألية  دستتتتتق، إء قإد م  
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ستتتتتترد اوتتتتتت  وأليألية لع    ستتتتتتاإأليح اب ا ينعكس ود ال  اية   د  درا  اقصتتتتتتالة للع مة ام  ثم تدستتتتتتيح  

رااإ. العتتاطفيتتة مع الع    املستتتتتتتتتتتتت  تتد يح، ام  ثم إنتتا  الوسد إتتالع متتة ازيتتادة املمتتتتتتتتتتتتتتاركتتةع  ح استتتتتتتتتتتتت متتدم ال 

، ام  ثم   Reviewsم ويا  الع    اتعليألا  م امراجعا  م  
ً
 ند  امتتتتا  مد و  يضتتتتيف املوتتتتدااية ايضتتتتا

 ل ع ي  تأييد الع مة ال جاريةع
ً
 ااما

ً
 يضف  جا  ا

o  ية للهواتف املحمولة علي اتستتتاقها  يجب تحرص العالمات التجارKeep your brand consistency  : ود

انا ة األخيرة ي  ير مء شتتت    ود ستتتا ا  معدادة ا متتتزء مسستتتار ، الرا     امل م جًدا اح تدا   الع ما   

ا تتتا  ع  ا ج  ور  تنتتتاستتتتتتتتتتتتتأل تتتا ايي ر  لتتت  م  خ ل العريألتتتة الي  ي دتتتدثوح  ال جتتتاريتتتة لل واتف املح ولتتتة     

ستتتتتتتتتت  دف، ال ة الع مة ال جارية،   ه  امء استتتتتتتتتتا تتتتتتتتتت   ود    ار اصتتتتتتتتتتالة تل  الع ما  ال جاريةع اح  جا   امل 

لم إعد إع  د     إرا   ا السمتتتتت يلية اا تفوت الرات؛    Starbucksبعض الع ما  ال جارية مثء ستتتتت اربكس  

   تجربة ستتتتتتت اربكس   ’coffee drinkers  ه إع  د بمتتتتتتتزء استتتتتتتا تتتتتتت       وفا  ا      درا   تتتتتتتار   الأل وة

 عإا   اراا تجربة اصيلة

o  لتواجد أينمتا يتواجد عمالئ م على وستتتتتتتتتتتتائتل  للهواتف املحمولة علي االبد أن تحرص العالمات التجتارية

  إد اح ت دا الع ما  ال جارية لل واتف املح ولة    استتتتتتتتتتتا ء  التواصتتتتتتتتتتل االجتماأي لتعئيئ أصتتتتتتتتتتال  م.  

    م اكثر م  غيراتا، اقإتد م  ت ستتتتتتتتتتتتتير   ليتة ال واصتتتتتتتتتتتتتتء مع م  ال واصتتتتتتتتتتتتتتء اقج  تاسد الي  إستتتتتتتتتتتتت متدم تا  

ا لعجتاإتة     استتتتتتتتتتتتت لتة  اا حوتتتتتتتتتتتتتول      جتاإتا  م اتر  تعليألتا  م مي  ارادااع أل ته  نتدمتا تزوح م واجتًدا دا  تً

ا  
ً
     ، ا ندما تستتتتت  ع  ع  ما يركرا ه          من جات  اا خدمات ، ا ندما تزوح منف ًدا اصتتتتتادا

  ل  إساام بمزء ك ير ود تن ية اصالة   م   ال جاريةع  مع م،  إح

o  جانب مهم من أصتتتالة العالمات التجارية هو عنصتتتر االبتكار  ومن  م البد أن تحرص تل  العالمات على

تتتتاريخ    :Don’t forget about innovationاالبتكتتتار املستتتتتتتتتتتتتمر وتجعلتتته جئء من  قتتتاف  تتتا   إعتتتد  كر  إ ن تتتا 

 م  ازة لوضتتتتتع 
ً
الع مة ال جارية اال دد     خبرا  الع    الستتتتتاإأليح مع تل  الع مة اال رض م  ا ستتتتتُ  

استتتتتتتتاس ااقتتتتتتتتل ألصتتتتتتتتالة الع مة،  يجق اق تنستتتتتتتت   تل  الع ما  اح ت علع  ع  املستتتتتتتت أل ء م  خ ل اقلببام 

، تم اخ يتتتار ا ضتتتتتتتتتتتتتتتتء الع متتتا   2019جتتتديتتتدع  ف   تتتام  إ عتتتايير ا جودة العتتتاليتتتة ااق ف تتتا    د متتتء متتتا او  

ا  إتتتاستتتتتتتتتتتتت  رار الببامتتتً ال جتتتاريتتتة املوثواتتتة ل س  أل. بستتتتتتتتتتتتتدتتتق  هج تتتا الوتتتتتتتتتتتتتتتادت مع      تتتا، الك  ألا تتتا  ُتي ر 

ع ابتتال تتاعد،  Burt’s Beesا  PayPalكد األاع  ود اتترال الألتتا  تتة، تلي تتا    AMAZONإتتاقإ زتتار ع  ألتتد متتا تت  امتتازاح  

 ملفاتيال ل أس س   اة وأليألية اصيلة مع      ع زو   م  كًرا او اود ا

o  البتتتد أن تتتتدرك العالمتتتات التجتتتاريتتتة للهتتتاتف املحمول أن اإلخالص ممكن فقط إذا الت منتتتا بُمثلنتتتا العليتتتا

 وليل مجرد الت كي  على منتجاد ا وخدماد ا(  
ً
)فالبد أن تحرص تل  العالمات علي التستتتويق للُمثل أي تتتا

Sincerity Is Only Possible If We Stick to Our Ideals :  للس د  دو األصالة، يجق اح  فبرض اح مء

،  ندما   عامء مع   م نا ال جارية مع اضتتتتتتتتع (Skeptical)  شتتتتتتتتة  ود الستتتتتتتتوت املستتتتتتتت  د ة مسمتتتتتتتتك 
ً
ع واليا

ج  ور مسمتتك  ود اق   ار، يوتت ال م  الواقتتل اح العريألة لكستتق ثأل  م كد م  خ ل اإلخ  ع   إد اح 

 ما  ال جارية ود ا   اراا اح السمتتتك  ق ي م  خ ادال م  خ ل الع ارا  ا جراإة اا ال وتتتريدا   تضتتتع الع

الر ا ة، إء ي علق األمر البباًما مستتتتتتت  ًرا إاإلخ   م  اجء الفوز إالستتتتتتتوت املستتتتتتت  دف ااكسستتتتتتتاب األصتتتتتتتالة  
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ك   ود مد  الببامنا ا حأليأليةع ام  ثم ي ك  الألول إأح ا ضتتتتتتتتتء العرت إل  ار الوتتتتتتتتتدت ام  ثم األصتتتتتتتتتالة ت 

ا ما ت ثلهع     ستتتتتديء املثال، او دا   لناع  يجق     اي   يء ي عامء مع   م نا ال جارية اح إعرف ايضتتتتتً
ُ
إُ ث

HONDA ق تداال إيع الستتتيارا   أل.،  ا م يديعوح اماح العا لة ود األستتتاسع ك ا تلببم  تتتركةHerbivore 

Clothing     إ ألتديم من جتا  غير ممتتتتتتتتتتتتت ألتة م  ا حيوا تاAnimal-Free Products    اغيراتا م  امل حألتا  الي

تع ز استتلوب وياة خالف م  الألستتوة كُ ثء  ليا إالنستت ة ل ا،  ا م يرا وح  ع  ابعد ا حداد لل  ستت  إ ثل م  

املحيعة ا م للع   ع    العليا )   ار اإلخ  ( م  خ ل تألديم اا  ة إج يع امل ستتتستتتا  الن اتية ود املنعألة

ُتي ر تل  المتركة اصتالة الع مة ال جارية ا حأليألية م  خ ل ر اية ا حيوا ا  داح اي تزلفة     الع يء  

م  اجء البرايج    Burger Kingابداح اي دا ع خف ع   ا ما ا لن  تل  المتتتتتتتتتتركة     تتتتتتتتتتراكة مع إرجر كنج  

ألود   تتتتتتتتتتعيرة   اتية،  إح صتتتتتتتتتتدا م املدر  ستتتتتتتتتتوف يم ف   ع  األإدع وي    ا ما ا  رراا،  بمتتتتتتتتتتزء ا ضتتتتتتتتتتء  

ستتتتتتتتتتتتتيزوح األااح اتد  تا ع    ي ك  ت اير اإلخ  ، ااملثتء العليتا ا جيتدة تتد م الع متة ال جتاريتة الي  تألف  

 ارا اا اتد   ا كد األخر ع

افق هوية العميل مع  -   تشتتتتتتتي  نتائج الدراستتتتتتتة إ ي أن تو
ً
العالمة التجارية تعد بمثابة محرك رئي تتتتتتت ي لكل   انيا

 مع 
ً
ام  ثم ي ك   . Alnawas & Altarifi (2016)من حب وتأييد العالمة التجارية للهواتف املحمولة اتفاقا

لل اوا اح يوصتتت   اك    تتترما  ال واتف املح ولة إ وتتتر إضتتترارة    ار ور  الع مة   د اجود توا ع إيح  

الع    مع   املن جتتتتا   اويتتتتة  آليتتتتا   جعتتتتء  استتتتتتتتتتتتت دتتتتدا   ود و    تتتتا اق   يتتتتة، االع تتتتء   د  ال جتتتتاريتتتتة    م  تتتتا 

مموتتتتتتتتتوتتتتتتتتتة لزء   ة م  الع    وستتتتتتتتتق اا  اما  م، االعناصتتتتتتتتتر الي  تعكس اوي  م، ا ل  م  خ ل انليا   

 املألبروة ال الية:

o افق هويتتة العميتتل مع العالمتتة التجتتاريتتة إ ي ضتتتتتتتتتتتترورة أن تكون منتجتت تلتت     وختتدمتتات  اتتشتتتتتتتتتتتتي  نتتتائج تو

العالمة مصتممة ومخصتصتة لدعم تفرد العمالء وتمي هم وخلق تجارب استتينائية ال ت  ت ي وبما ينعكل  

 علي نظرية الهوية االجتماعية.علي حب وتأييد  
ً
 ع   سديء املثال، ل ع ي  اوية   العالمة بالتبعية تأسيسا

       Hemingway Hotels & Resorts نتتادت  مج و تتة  الع متتة ال جتتاريتتة ام  ثم وتتق تلتت  الع متتة، تع تتء  

  
ً
تدديد شتتتتتتتتتتتتةوتتتتتتتتتتتتية م يبة ك وتتتتتتتتتتتتدر  ل ام لع    ا،       مة تجارية  نداية  اخرة تم توتتتتتتتتتتتت ي  ا تكري ا

ع ك ا ي ك  للع ما  ال جارية لل واتف  Ernest Hemingwayل حياة امل امرة ااستتتتلوب وياة امل لف المتتتت ير 

ا  امتتتتتا  استتتتت     رم ي ا ا وا  ا م     املمتتتتتاركة م  خ ل ت يير ال وتتتتت يم لل واتف إلامتتتتتا   املح ولة ايضتتتتتً

م  ال وتتتتتتتت ي ا  املة لفة الي  تسناستتتتتتتتق مع تل  ا ةاصتتتتتتتتة إا ج  ور املستتتتتتتت  دفع إاإلضتتتتتتتتا ة  ع   ل ، ي ك   

للع متا  ال جتاريتة لل تاتف تعوير من جتا  اختدمتا  جتديتدة ل عكس ا  تاي ا حيتاة املة لفتة لع    تا ) ع د  

كبر لل واتف الي  إستتت مدم ا الع    اي ك   تاوة بعض األلعاب اإللكبرا ية املد و ة بمتتتزء  ستتتديء املثال  

 اا م  لدس م اطفال ود ويح ي م ت ايداا إموتتتتتتا   اخري تسناستتتتتتق مع ط يعة الع ء للع يء  
ً
األصتتتتتت ر ستتتتتتنا

لع ما   الري يد ا  لرل  ال اتف ألغراض الع ء بمتتتتتتزء اكبر ااكراع اود  ا  الستتتتتتيات، يجق اح تستتتتتت د ا

ال جتتاريتتة لل واتف إألوة     تو يف ا جتتا تتق النفستتتتتتتتتتتتت   م  اجتتء   م   يع لأللوب اا زتتار      م، اي متتا  

 الري يل   م، اما كد اي  م، اما إشجع م، اما  و  املما ر الي  ت ثر   د ارارا  المرا  لدس مع

https://www.bk.com/
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o لتجتاريتة تحظب بتالتقتدير يحتتاج متديري ومستتتتتتتتتتتتوجي العالمتات التجتاريتة للهواتف إ ى إدراك أن العالمتات ا

افقتة مع  ا لقتدرد تا على نقتل قيم العالمتة التجتاريتة املتو
ليل فقط لتمي هتا ومكتان  تا الفتائقتة ولكن أي تتتتتتتتتتتتتً

،   م نمط حياة العمالء املستتت  دفين وقدرد م على تستتتهيل تعبي  هؤالء العمالء عن نمط الحياة املرغوب

 م  توا ع اويتتتة ا
ً
ا  ع   درا  اح ك  لع    مع الع متتتة ال جتتتاريتتتة اتوا ع   . ويتتتا  م مع يد تتتاجوح ايضتتتتتتتتتتتتتتتً

 اامة ل ع ي  النواتج اإليجاإية مثء وق اتأييد تل  الع مة  يًرا ألح ك ا ا  
ً
الع مة ال جارية ي ث ح ستتتتتتتتتتتُ  

له تأثيرا   ردية م ا رة     اوية الع مة ال جاريةع     ارا الندو، يجق اح ت نال تل  الع ما   وساًسا  

الة اتع ز الوتتتتتتتتتتتتورة الرانية اقيجاإية، اد م   . وياة الع    املمتتتتتتتتتتتتبر  اا املسمتتتتتتتتتتتتاإه إيح الع مة إاألصتتتتتتتتتتتت 

 عال جارية اا ج  ور املس  دف

o مستتوجي الهواتف الذكية أال يقدموا قيمة و يفية وعاطفية واجتماعية للعمالء فقط  ولكن   يجب علي

افق هويتة   ا إالشتتتتتتتتتتتتتاء هويتتة العالمتتة التجتتاريتتة من حيتتث الجتتاذبيتتة والتمي  وال  اعتتة لكستتتتتتتتتتتتتب مي ة تو أي تتتتتتتتتتتتتً

ا ع  ا  ع  ي عيح   د مستتتتتتتتتتتتتواد ال واتف الركية البركيب بمتتتتتتتتتتتتتزء اكبر     الدا العمالء مع العالمة التجارية

(ع  ألتد اث ست  دراستتتتتتتتتتتتتة 
ً
الوتتتتتتتتتتتتتلتة إتالفرد )اي الألي تة الو يفيتة االألي تة العتاطفيتة ااويتة الع متة ال جتاريتة معتا

Yeh et al. (2016)   ع  اح التتداا ع الث ثتتة امل علألتتة إتتاأل راد ل تتأييتتد الع متتة ال جتتاريتتة ت  ثتتء ااق ود الألي تتة 

 الألي تة الو يفيتةع اب تا ي كتد   د ضتتتتتتتتتتتتترارة العتاطفيتة، يلي تا توا ع اويتة الع يتء مع الع متة ال  
ً
جتاريتة، ااخيرا

 البركيب      ام د األصالة اتوا ع ال وية ود  ا  الوا  ل حفا      تأييد الع    ل ل  الع مةع

  تشتتتتي  نتائج الدراستتتتة إ ي أن حب العالمة التجارية يتوستتتتط العالقة بين كل من أصتتتتالة العالمة التجارية  -
ً
 الثا

افق هوية اب ا إمتتتتتتتتتير  عد العميل مع العالمة التجارية من ناحية وتأييد العالمة التجارية من ناحية أخري.   وتو

  جعء تأثير مء م  اصالة الع مة ال جارية اتوا ع اوية الع يء مع الع مة  
ً
اح وق الع مة ال جارية إعد ضراريا

لل تاوتا اح يوصتتتتتتتتتتتتت   متديري السستتتتتتتتتتتتتويع بمتتتتتتتتتتتتترمتا  ال جتاريتة   د تتأييتد الع متة ال جتاريتة اكثر  تا ليتةع ام  ثم ي ك   

ال واتف املح ولة إ ور إضرارة البركيب     مف وم وق الع ما  ال جارية ااس مدام الزل ا  املعبرة     ل   

ود و    م اق   يةع  سست د بعض الع ما  ال جارية  ع  تع ي  است مدام مف وم وق الع مة ليعبر    الع مة  

“ا تتتتا اوتتتتق  لتتتت    ال جتتتتاريتتتتة ايبر  اثر  متتتتاكتتتتدا تتتتالتتتتدز   تتتتارة  املثتتتتال استتتتتتتتتتتتت متتتتدمتتتت    ود ا اتتتتاح      تتتتا،     ستتتتتتتتتتتتتديتتتتء 
ً
ا

(McDonald’s “I’m lovin it”دا  ا ود ا ااح      اع 
ً
 ( ل بر  اثرا

، ا ه ق ي ك   تتتتتترا  اصتتتتتتالة 
ً
لع مة ال جارية ايجق الع ء     تع ي اا بعناية لداراا ال ارز ود ااك ا تم  كرال ستتتتتتاإألا

تن يتة تتأييتد الع متة ال جتاريتةع  ألعتة ال تدايتة ود الع ليتة كد تعوير ثألتة الع متة ال جتاريتة متأوتد ابعتاد اصتتتتتتتتتتتتتلتة الع متة  

مدفو تة إتاملةتاطر    ال جتاريتةع  عنتدمتا ي م الوثوت إتالع متة ال جتاريتة،     املرجل اح ينمري الع    ود ستتتتتتتتتتتتتلوكيتا 

اصتتتتتتتتتتتتتع تة لتد م الع متة ال جتاريتة، مثتء ستتتتتتتتتتتتتلوكيتا    تادة المتتتتتتتتتتتتترا  االبرايج اقيجتا   للع متة ال جتاريتة امدتاالتة ثا   

ا ال فكير ود ا جا ق اقخر  الع    اقخري      تتتتتترا  الع ما  ال جارية املنا ستتتتتتةع الرا، ستتتتتتيزوح م  ا حك ة ايضتتتتتتً

  ال جارية ثألة الع   ،  ألد ت دول الع اة اإليجاإية الستتتتتتتتتتتاإألة  ع    اة لعدم اجود  ل ،  عندما تفألد الع ما

ا تركيب اق س تاال     الع اتة  ستتتتتتتتتتتتتل يتة ت  يب بستتتتتتتتتتتتتلوكيتا  معتاديتة للع متة ال جتاريتةع ام  ثم، يجتق     املتديري  ايضتتتتتتتتتتتتتً

الع مة ال جارية االري    النفستتتتتتتتتتتتية إيح الع ما  ال جارية االع    االي  يد   ا مدي توا ع اوية الع    مع اوية

تتتتأييتتتد الع    ل تتتا،  ي ك  اح ي دي تعوير اويتتتة  ريتتتدة اجتتتراإتتتة امرمواتتتة   إع ز إتتتدارال تتتتأثير اصتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة الع متتتة     
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للع متتا  ال جتتاريتتة  ع  تع ي  اويتتة الع متتة ال جتتاريتتة م  خ ل تل يتتة او يتتاجتتا  ال ويتتة التترا  للع    مثتتء ال  يب  

 تتتايتتتة، ي دي ال وا ع مع اويتتتة الع متتتة ال جتتتاريتتتة  ع  اإلوتتتاق / البر تتتتتتتتتتتتتيدتتتا  اإليجتتتاإيتتتة  التتترات  اتع ي  التتترا ع ود ال 

للع مة ال جارية الي  يفضتتتتتتتل ا الع    ااإلواق / البر تتتتتتتيدا  الستتتتتتتل ية للع ما  ال جارية املنا ستتتتتتتةع لرل ، يجق  

اوية الع مة ال جارية اتبرزااع     مستتتتتتواد الع ما  ال جارية ضتتتتتترارة اقا  ام إال ك يزا  السستتتتتتويألية الي  تدف   

ا إتتالألتتدرة     ال تتأثير     املزو تتا         ع اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة اتوا ع اويتتة الع يتتء مع الع متتة ال جتتاريتتة معتتً

الث ثتتة ل تتأييتتد إتتالع متتة ال جتتاريتتة؛  تتتتتتتتتتتتترا  الع متتة ال جتتاريتتة، اإوتتاق  الع متتة ال جتتاريتتة اإليجتتاإيتتة، اإوتتاق  الع متتة 

 مع )ال جارية  
ً
(، اي داد األمر  ا لية إوجود وق الع مة ال جارية م  Bhattacharya & Sen, 2003املنا ستتتة اتفااا

ا تء      تا، ويتا ي دي  درا  الع    بمتتتتتتتتتتتتتزتء  يجتا   ألصتتتتتتتتتتتتتالتة الع متة ال جتاريتة اتوا ع اوي  م مع تا  عد  امتتتتتتتتتتتتتا  

 ة   د تأييدام ل ل  الع مةعرااإ.  اطفية م  ثلة ود وق الع مة ال جارية ل  ثر ود ال  اي 

 ح  درا  الع    ملتتدي اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة ي ك  اح إع ز اي تتة امل عتتة ا حستتتتتتتتتتتتتيتتة اا ج تتاليتتة املرت عتتة إ لتت   

الع مةع ود ارا الوتتتتتتتتتتتدد، ي ك  ملديري الع ما  ال جارية لل واتف اقستتتتتتتتتتت فادة م  العناصتتتتتتتتتتتر ا جراإة م  الناوية  

ا إالع مة ال جارية ل وا أل ا مع ا ج الية االو يفية بمتتتتتتتتتتتزء اك
ً
بر اتشتتتتتتتتتتتجيع الع        المتتتتتتتتتتتعور إأا م اكثر ارت اط

اوي  مع ك ا يجق البركيب   د مدف ا  اقتوتتتتاق  السستتتتويألية اال و ية  بر اإل بر   بمتتتتزء م زامء، إاإلضتتتتا ة  عد 

ارية االي  ت وا ع ود  ا  الوا   البركيب   د المتتتتتتتتتتفا ية مع الع    ا ل  ل ألديم خبرة اصتتتتتتتتتتيلة ت علع إالع مة ال ج

 مع 
ً
   د  Oh et al. (2018)مع اوية ا ج  ور املستتتتت  دف اتفااا

ً
ع ام  ثم يجق اح ترك  تل  الع ما  ال جارية ايضتتتتتا

الستتتتتتتتتت د قستتتتتتتتتت كمتتتتتتتتتتاف العرت الي  ي ك  ا ا تن ية اصتتتتتتتتتتالة الع ما  ال جارية ل دفيب ا جوا ق النفستتتتتتتتتتية للع   ،  

   د  امستتتتتا د  م      امتتتتتا  راا
ً
إ. مع الع ما  ال جارية ت  ثء ود وق الع مة ال جارية اب ا يجعل م اكثر ورصتتتتتا

 اق مراي ود اامعة البرايج للع مة ال جارية لل اتف املح ول بمزء اكثر  ا ليةع

  تشتتتتتتتتتي  نتائج الدراستتتتتتتتتة إ ي وجود اختالف بين أراء العمالء محل الدراستتتتتتتتتة في إدراكهم ملتحي ات الدراستتتتتتتتتة  
ً
 أخي ا

 للع ما  ال جارية لل اتف الري ي  لزو ه، ك ا ت وا ع اوي  م مع 
ً
 سمتتتتتتتتير   ا ج الدراستتتتتتتتة  عد اح العال ا  اكثر و ا

الع مة ال جارية الي  ي عاملوح مع ا مألار ة إالع ب الرمورع ك ا اح الع ب األ    دخء اسري لدس م  درا  مرتفع 

      ملدي اصتتتتتتتالة الع مة لل اتف املح ول، ك ا اح
ً
لدس م وق ا تتتتتتت ف اتعلع إالع ما  ال جارية اقصتتتتتتتيلة،  ضتتتتتتت 

اا م س   وح إ تتأييتتد الع متتة الي  ي عتتاملوح مع تتا ايدتتاالوح  انتتا  اقخري  إتتال عتتامتتء مع تتا بمتتتتتتتتتتتتتزتتء اكبر م  الف تتا   

متتتا وا  األخر ع ات كتتتد الن تتتا ج   د اح الع ب التتتري  اتتتاموا بمتتتتتتتتتتتتترا  اواتف جتتتديتتتدة م   فس الع متتتة ال جتتتاريتتتة الي   

ي  لزوا ا ود الستتتتتتتتاإع يدرموح مدي اصتتتتتتتتالة الع مة لل اتف املح ول بمتتتتتتتتزء اكبر، ك ا اح اوايا  م ت وا ع مع اوية 

 
ً
الع مة ال جارية الي  ي  لزوا ا، اي يلوح ل أييداا بمتتزء ا  د مألار ة إالف ا  األخر ع ابالنير  عد اقخ   ا  ا ألا

 سمتتتتتتتير الن ا ج  عد اح الع ب الري  ي  لزوح اواتف  ا  استتتتتتتعار  الية  لف ة ستتتتتتتعر ال اتف الري ي  لكه العالق،  

لدس م  درا   اعد ملدي اصتتتتتتتتتالة الع مة ال جارية ل واتف م، إاإلضتتتتتتتتتا ة  عد اا م يدرصتتتتتتتتتوح     ام    ال واتف الي  

زوح اواتف ا بمتتدةع  ، ايد وح الع مة ال جارية بمتتزء ك ير اي يداح الع ما  ال جارية الي  ي  ل ت وا ع مع اواي  م

اب ا إمتتتتتتير  عد ضتتتتتترارة توجيه البركيب   د الع    اإل ا  بمتتتتتتزء اكبر ود ا ح    اق   ية ق تفا  مستتتتتت ويا  و  م 

للع ما  ال جارية الي  ي عاملوح مع ا، ك ا ت وا ع اويا  م مع تل  الع ما  بمتتزء ااقتتل، ك ا ا ه يفضتتء البركيب  



 اتأييداا ال جارية الع مة مع  الع يء اوية اتوا ع اصالة م  مء  إيح الع اة ود اسي. ك   ير  ال جارية الع مة وق 
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االع    الري  إمتتبراح  فس الع مة ال جارية مرة اخري، م  خ ل تألديم بعض        الع    األ    دخء استتري، 

 ك ا او ا حال ود  رما  العيراحع    Frequent Flyer Programsامل ايا ل م مثء إر امج املسا ر الدا م  

 إ ا ستتتتتت ع،  عندما إدا   تتتتتتركة  
ً
)انح  2004ود  ام    Real Beautyو ل  ا م  اجء ا ج ال ا حأليأل     Doveاارت اطا

(، وول   فستتتتت ا م  مجرد  تتتتتركة صتتتتتاإوح  ع   تتتتتركة  ا  ر يةع Dove Self-Esteem Projectممتتتتترا  تألدير الرا  

ما   رستتتتتتتتتتتتتال  م ا جديدة كد  ا ج ال يجق اح يزوح موتتتتتتتتتتتتتدر ثألة ال س موتتتتتتتتتتتتتدر الع ع ام  خ ل موا مة ج وداا 

م  ت يير مف وم ا العام  ع    مة تجارية تدا ع بمتتتتزء اصتتتتيء       Doveالسستتتتويألية إاستتتت  رار مع رستتتتال  اع ت كن   

الي  اضتتتتتتتتتتتتتع  تتا   The longevity and resourcesة اتريتتد ت يير ا حوار وول ا ج تتالع طول الع ر ااملوارد  ت كيح املرا

Dove     ود ت يير النيرة الضتتتيألة ل ج ال ود صتتتنا ة اإل  ح جعلDove    ت دا اكثر موتتتدااية إرستتتا ل ا السستتتويأليةع

ال  ا امل  ثلة ود مستتتتتا دة النستتتتتا  ود موا مة رستتتتت   Doveكيف  جح     Dove Real Beauty Sketches ُ جستتتتتد و لة  

 لن ا ج  
ً
 م  النهف الستتتتتتتاإع اتو يفا

ً
    تعوير   اة  يجاإية مع مي را  اج وداا السستتتتتتتويألية ا ةاصتتتتتتتةع اا ع اا

الدراستة ي ك  لوك    ترما  ال واتف املح ولة الع ء إنفس األستلوب ود و    ا اق   ية مثء ال وجه إأح ماميرا  

الستتتتتتتتتتتيدا  م  ال ألاي صتتتتتتتتتتتور اكثر  ضتتتتتتتتتتتارة م  الع ما  ال جارية املنا ستتتتتتتتتتتة، ااح ترب. اواتف ا ال اتف ارا تُ ك   

إ ع يألا   ضتتا ية اكثر  ا لية تستت  دف ت يير ستتلو  الع   ع ايجق اح تستت د ملحاالة ال زامء مع  تترما  ت  اثء  

   ع إأصتتالة  الية ود  ل   الي  تع بر م  المتترما  الي  ت   Doveمع اي  ا ود اصتتف ا ج ال ا ةا  إالستتيدا  مثء  

املجال ااكراع   د ا جا ق اقخر، اد تو ف تل  الع ما   كرة ا ااة الرجال / الم اب ات زامء مع بعض  رما   

الي  ت   ع إأصالة    Adidasاا   Patagoniaاألزيا  العاملية للرجال االي  ت  اثء مع اي  ا ود اصف اق ااة مثء  ركة 

 راع الية إنفس املنهف ااك

 لدراسة والتوصيات ببحوث مستقبلية محددات ا( 9-4)

  د الرغم م  املستتتتتتتتاا ا  الي  واال  الدراستتتتتتتتة ا حالية تدأليأل ا،  ألد ما   انا  بعض املحددا  الي  اد تو ر  

،  ي ا ي علع إألعا   
ً
ر ي جديدة امام الدراستتا  املستت أل لية ود والة اخراا ود ا حستت اح ود وداد  لم ال اواع ااق

ف املح ولتة، ام  ثم  تإح اخ  تار تلت  الع اتا  ود ال ع يع،  ألتد تم  جرا  تلت  التدراستتتتتتتتتتتتتتة ود ستتتتتتتتتتتتتيتات اعتا  ال وات 

اد يو ر   ا ج تثري    Destinationsستتيات اعا ا  اخري مثء اعا  ال نو  ا تترما  العيراح االوج ا  الستتياوية  

، لم ي م إدا دار اقخ   ا  الثألا ية ود ال أثير     الن ا ج ا ةاصتتتتتتة إ ل  الدراستتتتتتة 
ً
ال دا ود  ل  الستتتتتتياتع ثا يا

 لل ألاي س املستتتتتتتتت مدمة ود الدراستتتتتتتتتة   ا ما اخر  الدراستتتتتتتتتا  املستتتتتتتتت أل لية  ل  العامء ود ااو م
ً
ا يألدم ايو ر د  ا

، اتتام ال تتاوتتا إتتات تتا  استتتتتتتتتتتتتلوب 
ً
ا   تتاراتتا م  خ ل املألتتار تتة إيح اكثر م   ينتتة م  مج  عتتا  اب  تتا  مم لفتتةع ثتتالثتتا

ة مرة ااودة خ ل  برة زمنية ااودة، ام  ثم الدراستتتتتتتتتتتتة املألععية الي  ترك      تج يع ال يا ا  م   ينة الدراستتتتتتتتتتتت 

 إح ال دو  املستتتتتتت أل لية ي ك  اح تألوم إإجرا  الدراستتتتتتتا  العولية الي  تع  د تج يع ال يا ا       برتيح زمن  يح  

، توجد بعض امل  يرا  املست أللة األخر  ا جديرة إالدراستة الي  ي ك   
ً
مم لف يح لعجاإة     تستا ق  ال داع رابعا

التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة املألبر  مثتتتتء  خ   الع متتتةاخ  تتتت   Brand، ااتتتدستتتتتتتتتتتتتيتتتتة الع متتتة  Brand fidelityاراتتتا ود ستتتتتتتتتتتتتيتتتتات   و   

Sacredness  اامتتتتتتاي الع مة ال جارية ،Brand activism  ا  ع للع اة إيح امل  يرا 
ً
، اب ا اد يو ر دراستتتتتت  ا    ا

ا التتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتةع ك تتتتا ي ك  توستتتتتتتتتتتتتي. بعض امل  يرا  األخر  مثتتتتء امللكيتتتتة  ال جتتتتاريتتتتة  مدتتتتء   Brandلنفستتتتتتتتتتتتتيتتتتة للع متتتتة 

Psychological Ownership  اصتتتتتتتتتدي الع مة ال جارية ،Brand Resonance  ي ك  اح ترك  الدراستتتتتتتتتا ،
ً
ع خامستتتتتتتتتا
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    Desire forاملستتتتتتتتتتتتت أل ليتتة   د إدتتا دار بعض امل  يرا  املعتتدلتتة األخر  ود  لتت  اإلطتتار مثتتء رغ تتة الع يتتء ود ال فرد

uniqueness   ي ك  إدتتا دار اصتتتتتتتتتتتتتتالتتة الع متتة ال جتتاريتتة     بعض  للع اتتة إيح اصتتتتتتتتتتتتتتالتت ،
ً
ة الع متتة اتتتأييتتداتتاع اخيرا

 امل  يرا  ال ابعة األخر  مثء تنا سية ااي ة الع مة ال جاريةع

 املراجع 

: املراجع باللحة العربية
ً
 أوال

الرو   ) ثتتتتاإتتتت    تتتتد  ااخ  تتتتار  (ع  2008 دريس،  الأليتتتتاس اال دليتتتتء  استتتتتتتتتتتتتتتتتاليتتتتق  السستتتتتتتتتتتتتويع:  ع التتتتدار  الفراضإدو  

 ا جامعية، اإلسكندرية، ج  ورية مور العربيةع

ع توستتتتتتي. ستتتتتتلوكيا  املمتتتتتتاركة ود خلع الألي ة ود الع اة إيح ت اثء الع يء مع (2019)  البرداح، مد د  وزي اميح

مجلة الدراستتتتتتتتتتتات التجارية   .المتتتتتتتتتتتتركة ااق  الع يء إال ع يع           تتتتتتتتتتتترما  اقتوتتتتتتتتتتتتاق  املوتتتتتتتتتتتترية

 ع 85  - 54،  8، املعاصرة
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Brand love as a mediating variable in the relationship between brand 

authenticity, customer brand identification and brand evangelism: Applied 

to mobile phones customers from mansoura university students 

 

Dr. Mohamed Abdelnabi khashan 

 

ABSRACT 

This study aimed to investigate the role of each customer's perception of brand 

authenticity and the customer’s brand identification on brand evangelism through 

mediating brand love. Preliminary data were collected from 384 mobile phones 

customers. Partial least squares structural equation modelling (PLS–SEM) was 

employed to test the hypotheses using WarpPLS.7 program. The most important 

results of the study were represented in the presence of a positive significant impact 

for each of brand authenticity and customer brand identification on both brand love 

and brand evangelism. It also showed a positive significant impact of brand love on 

brand evangelism. In addition, brand love mediated the relationship between both 

brand authenticity and customer brand identification on brand evangelism. Finally, 

some theoretical and managerial implications of these findings are discussed. 

Keywords 

Brand Authenticity, Customer Brand Identification, Brand Love, Brand 

Evangelism, Mobile Phones. 

 
 

 

 APAالتو يق املقت ح للدراسة وفقا لنظام  

  اصتتتتتتتتتتتتتالة م  متء  إيح  الع اتة  ود استتتتتتتتتتتتتي.  ك   ير ال جتاريتة الع متة وتق(ع  2021)  مد تد   تد الن  ، خمتتتتتتتتتتتتتاح

  م   املح ولتة  ال واتف          إتال ع يع:  اتتأييتداتا  ال جتاريتة الع متة مع  الع يتء  اويتة اتوا ع

مليتتة ال جتتارة، جتتامعتة    مجلتتة جتتامعتتة اإلستتتتتتتتتتتتكنتتدريتتة للعلوم اإلداريتتة  عاملنوتتتتتتتتتتتتتورة جتتامعتتة  ط ب

  ع139 – 91 ،(4)58 اقسكندرية

 

 


