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Building Factors of Brand Equity and Their Impact  

on Consumer Perception of Price and Quality Relationship 

Empirical  Study on Cleopatra Ceramics 

 
 

  1ممخص البحث

 
 

تهدد الدر سد ددىلإرددةلعوسمددىلاءدعددةل  دد  ل  عددىل         
دروالعدددددىلدرت  س دددددىلعدددددهلء هدددددىل  سدرع دددددته   هلء ددددد ل

 لدرءاةل  روالعددددددددددىا  صددددددددددسلدروالعددددددددددىلدرت  س ددددددددددى )
درع ددددددددددددددددددددددؤر ىلدرتع ز درث ى دإلتصددددددددددددددددددددد   لدرت ء   ى 

ءتدددددددددىث س  لا دددددددددةلدإل سد لعدددددددددهل  دددددددددةللدإل تع ا دددددددددى 
لدرع دددددته   هلر وال دددددىل ددددد هلدر دددددوسلءدر دددددء  ل لء رددددد 

ع دته  لعدهلدرعتدس   هل024  رتط  قلا ةلا  ىلعدهل
 عصس ء إ دددتم د للا دددةلعوددد سمل ددد سدع  ل   ء ددد تسد

تح  ةلدإل ح دسلدرعت سجلت لإمت  سل د وىلمدسءملء د ل
أث تدد لدر تدد جولء دددء لتددىث سل ءل  ردددىلعو ء ددىلروءدعدددةل
  دد  ل  عددىلدروالعددىلدرت  س ددىل)ع تددس  لءع تعوددى لا ددةل
إ سد لدرع ته   هلر وال ىل  هلدر وسلءدر ء  ل عد لتد ل

إ دددتم د لأ ددد ءللتح  دددةلدرت ددد  هلأحددد   لدإلت ددد  لمدددةل
 ددد سلدرتدددسملدرثددد عهلءأث تددد لدر تددد جولء دددء لمدددسءقلإمت

عو ء دددىل ددد هلإ سد لدرع دددته   هلر وال دددىل ددد هلدر دددوسل
ءدر دددء  لط  ددد لر عتا دددسد لدر  عء سدم ىقء ددد لتددد لإ تدددسد ل
ع عءادددىلعدددهلدرتءصددد   لءدر سد ددد  لدرع دددت    ىل  ددد  ل
ا دددةلدر تددد جولدرتدددةلتددد لدرتءصدددةلإر هددد لءع هددد ل دددسءس ل

عدددددىلدروالعدددددىلرددددد  لإ تعددددد  لدربدددددس ىل وءدعدددددةل  ددددد  ل  
درع ته   هلأل ه لتؤثسلمدةل ودةلدر دوسلرد  ه لعؤبدسدل
لر  ددء  لءم صددىلأهلدر ددوسلر ع ددتول ودد ل ددوسدلعستتودد  
  إل  مىلرعسدا  لدرعتا سد لدر  عء سدم ىلء  رته لمةل

لإ سد لاال ىلدر وسل  ر ء  .
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Abstract  

        The study aims to find out the fact-

ors of building brand equity from the p-

oint of view of customers (Elements of 

the brand, brand awareness, marketing 

communication, excellence, trust, social 

responsibility) .                             

       Two Questionnaires was used ,the 

first to determine the factors of building 

brand equity , the second to determine 

the effect of them on the perception of 

the relationship between price and qual-

ity . 

        The research applied on 420 custo-

mers of Cleopatra Ceramics.Stepwise 

Regression Analysis and One Way An-

ova were  used to test eight hypotheses . 

The results proved the existence of sig- 

 

 

 

nificant positive effect of the factors (I-

ndividually and collectively) of buildi-

ng brand equity on the customer's perc-

eption of the relationship between price 

and quality and there are significant dif-

ferences between views of customers a-

bout perception of the relationship bet-

ween price and quality according to de-

mographic variables.  

         There are a number of recomme-

ndations including , the most important 

need for company's interest factors to b-

uild brand equity they have chosen bec-

ause they affect on the customer's perc-

eption of the relationship between price  

and quality especially the price of the p-

roduct is high. 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٚأصش٘ب فٝ إدسان اٌّضزٍٙىيٓ.. عٛاًِ ثٕبء ليّخ اٌعالِخ اٌزغبسيخد/ إيناس محمد محمد العباسي                     

3 

 

لمقدمة
لع  عددىلم ددسدسد لأل ل  ر  دد ىل   ددس لر  ددوسأ ع ىلللللل

ل ع دد لا ددةلتددىث سدلدر ددسدسد لأ ثددسلعددهلتوت ددسلدرت ددو س
لدرو صدددددسلدألمدددددس لمهدددددءلدرت دددددء   لا  صدددددسلدرعدددددز و

لر تا دددسلرإل ددت   ىل  ددساىلتا  دددس ل ع ددهلدردد  لدرءح دد 
ل تط دللدرع ت د  لتطء سلألهلدرع  م ىلأءلدرط للم 
ل ل   دد لع ددتولءتطددء سلت ع ددىل ع ددهلحتددةلطددء اللء تدد 

ل ل ددد لمددد  لإلاددد د ل س ددد عولء ددد ل تط دددللءدرتدددسء و
لءدرعدددءزا هلدرع دددتول ددد هل تط دددللا ددد لدتتددد قلءدرتءز ددد 

لدرعست دىلر دل حتةلدر دوسلطء  ىلرتتس لدآلمسل ءلء عت 
لت  د  لدرع دته  لمد لإر ه ل   ىلدرعو   سدرت لمةلدألءرة
در دوسلدستت عللءهد  لر بسد  ء  لأع ع لدرعت حىلدر  دجة

  ددء  لرعؤبددسدبل ودد لل ر ددوسمل عدددصحء  بل ز ددد   لدر ددء  
مددةلح رددىلادد  لتددءدمسلعؤبددسد لأمددس لر  ددء   لم  عددد ل

درع ددتولا ددةلل لإرددةدستتدد ل ددوسلدرع ددتول  ددسلدرع ددته 
.لءأث تددد لدر سد دد  لءدر حددء لأهل ءل ددء  لا ر ددىلأ دد ل

لعستتودى   دسءهلإرددةلدرع ت دد  لل ته   ه ث سدبلعهلدرع
ع مت ىلأمد ةلعدهلدرع ت د  ل ء ته لا ةلأهل وسلدر

در دددوسللد متددد مىهل دددته    ء وت  ل ودددملدرعدر دددوس 
رع تولع د مسلآمدسلءعتتقلعو لمةلدرح د لإ عد ل  دءهل

ل. 2404 )اع س   للدر ء  لا ةلح
ءر دددد لدمت تدددد لدآلسد لحددددءةلإ سد لدرع ددددته   هلللللللل

ر وال ىل  هلدر وسلءدر ء  لمد وملدر سد د تء   لأهل
درع ددته   هل ت هددءهلإرددةلدإلات دد  ل ددىهلدر ددوسلعؤبددسدل
ر  ددء  لء   عددءهلت ددد لدر ددء  ل  دد  لا دددةل ددوس  لمدددإ دل
ل ددد هلدر دددوسلعستتوددد ل ددد هل رددد اللا دددةلدستتددد علدر دددء  

 ,Agarwal and Teas)ءدرو ددددسلصددددح  

مدددددةلحددددد هلأ ددددد  لل 2442ء) ددددد  ةلءسدجدددددا (2002
أهلدرع ددددته   هل ددددسءهلاال ددددىلل سد دددد  لأمددددس لا ددددة

در دوسل د ر ء  لا ددةلأ هد لاال دىلا  دد ىلم  عد لدستتدد ل

در دددوسلرع دددتولعددد ل ددد هل رددد اللا دددةلد متددد ملع دددتء ل
 ,Zhou et al)ءلل(Gerstner,1985)ل ء تدد 

2002). 

ء  سدلرو  لدحت د لدرمالالمدةلط  ودىلإ سد للللللللل
دروال دىل د هلدر دوسلءدر دء  لعدهل  دةلدرع دته   هلم د ل

أهلل(Volckner andHofmann, 2007)أ ددد ل
در سد دددددد  لمددددددةلع دددددد ةلإ سد لدروال ددددددىل دددددد هلدر ددددددوسل
ءدر ددء  لعددهل  دددةلدرع ددته   هل لتدددزدةلتحتدد جلر عز ددد ل
عددددهلدر حدددد لح دددد لأ هدددد لع دددد ةلمصددددللر عز دددد لعددددهل

 Miyazaki et) ل عددد لتؤ ددد ل سد دددىللدر سد ددد  

al,2005)إ سد لدروال دددددىل ددددد هلدر دددددوسلءدر دددددء  للأهل
ءدحدد  لعددهلأ دد لدر  دد   لدرت ددء   ىلدرتددةلتحتدد جلعز دد ل
عدددهلدرتء ددد  لءس طهددد ل عتا دددسد ل ث دددس لمدددةلعح ءردددىل

لإلزدرىلدراعءملا ه ل.
 ل2400ء ددد لدتتدددقل دددةلعه)زس ددد هلءروس  دددة لللللللل

 لأهلأءردددددددةل2442 لء)درم دددددددسل 2404ء)عحعددددددد ل 
درعحدد  د لر وددةلدر ددوسلعؤبددسدلر  ددء  ل ددةلدروالعددىل

لKyriazopoulos)درت  س ددددىلء  عتهدددد لم  دددد لأء دددد ل
(and Samanta,2015أهلدروالعدددددددددددىلدرت  س دددددددددددىلل

ءدر ددددوسلدرعصدددد حللرهدددد ل  رددددىلا ددددةلع ددددتء ل ددددء  ل
لدرع تو.
ء  سد دددددددىلدروالعدددددددىلدرت  س دددددددىلت ددددددد هلأهل  عدددددددىل        

 ةلدرتةلت  للدرع ته  للBrand Equityدروالعىل
إر هدد لءتوددززلاال تدد ل هدد لم ر  عددىلتتددءقلدرددء  لرتبددعةل
أ و  لأمدس لتز د لإست د طلدرع دته  ل ه  م  عدىلدروالعدىل
 إمتصددد سل ق ر  عدددىلدرع ددد مىلدرتدددةلتع حهددد لدروالعدددىل

ل(Farquhar et al,1990)درت  س ددىلرع ددتولعودد هل
 عدددددد لأ هدددددد لت عدددددد ل دددددد هلدرددددددءاةل  روالعددددددىلدرت  س ددددددىل

ل.(Moore, 1993)ه لءد  سد ه لءتت   
ءتودددددد لصدددددد  اىلدر دددددد سدع  لعددددددهلدرصدددددد  ا  ل         

درعز  ددددددس لمددددددةلعصددددددسءدرتةلت دددددد   لمددددددةلدإل تصدددددد  ل



 ٚأصش٘ب فٝ إدسان اٌّضزٍٙىيٓ.. عٛاًِ ثٕبء ليّخ اٌعالِخ اٌزغبسيخد/ إيناس محمد محمد العباسي                     

4 

 

درعصددسقءعهلدرعتء دد لرهدد لعز دد لعددهلدر عددءلمددةلدألاددءد ل
م  دد لح  دد لصدد  اىلدر دد سدع  لمددةلعصددسل در   عددى 

دإل تت  لدر دتةلعع لأ  لإرةلتسد د لدردءدس د لءدستتد عل
  دددجلح ددد لدإل دددتثع سد لمددد لصددد  اىل ء  لدرصددد  سد 
اددد  للع  ددد سل ء سل0.2حدددءدر لمدددةلعصدددسلدر ددد سدع  ل

 لءتودددد لعصددددسلءدحدددد  ل ددددعهلدردددد ءةلدروبدددددسل2402
 دددددعهلدروبدددددس هلءلدألءدجدددددةلمددددد لصددددد  اىلدر ددددد سدع  ل

)اددددد رةلدألءدجدددددةلمددددد لتصددددد  سلدر ددددد سدع  لمددددد لدرو ر 
  ءتودددددددد لبددددددددس ىل ددددددددد سدع  ل   ء دددددددد تسدلعدددددددددهل2402 

 تدددت للبددس   لدر دد سدع  لمددةلعصددسلم  دد ل  عدد لأ  سل
تعت د لءلل ت جلدر ءس   هل  ربسقلد ء طإلأءةلعص  ل

درع عءادددىلأحددد  لدرعصددد   لمددد لدروددد ر لعدددهلدر  ح دددىل
ءدحدد بدعهلأ  ددسلدألمددسدهلمدد لدرودد ر لتعت  لءل درت  ءرء  ددى
  ع لأ ثدسلعدهلع  دءهلتصدع  لحد زا ةلث دىل ع لأ ه ل

ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددد للدرع دددددددددددددددددددددددددددددددددددته   هلعح  ددددددددددددددددددددددددددددددددددد ل ءد 
  لءرم ت ددددددددددىل دددددددددد  لRashed,2003) ء ءر دددددددددد ءد    ع 

دربس ىلءت س مه لدروس قل والعىلت  س ىلره ل  عىل د هل
درع ته   هلمةلعصسل  عد لدر  حثدىل تط  دقلدر سد دىل

 ا  ه ل.

 الدراسة اإلستطالعية ومشكمة البحث
 لتدددددزدةل  دددددد ىلإ سد لدروال دددددىل دددددد هلدر ددددددوسل         

ةل دددد هلءدر ددددء  لعثدددد سلر و  دددد لعددددهلدرت دددد ؤ  لءدر دددد د
در سد   لءع لتو رةلدألصءد ل ح ءقلدرع دته  لمدةل
درحصدددددددءةلا دددددددةل دددددددء  لا ر دددددددىلم صدددددددىلإ دلت  ددددددد ل
ث ستهدد ل  ددوسدعستتو لم هدد لتدد لدرس ددءعلإرددةل دد  لدر  طددىلءد 
عس لأمس  ءتو دروالعىلدرت  س دىلأءردةلعحد  د لإ سد ل

  2400)زس دددددددد هلءروس  ددددددددة ل  دددددددد  لدروال ددددددددى

أث تددد لعدددهل  ددةلدرع ددته   هلم  دد ل  2404ء)عحعدد  
أ  لل(Chaudhuri and Holbrook,2001) سد ىل

 درع دته    سغدل در دوسدر    د ه دست  ط اال ى تء  
درتددةل مت س دد لععدد ل ت دد للدرت  س ددى دروالعددىءلمددةل مودد ل

 تىث سلدروالعىلدرت  س ىلءع ل ست طل ه لعهل ء  لا دةل
     ىلءد  تو د لدرع ته  لر م لدر وسلدرعط ءللح  ل

درعددست طل والعددىلت  س ددىل ثددقل هدد لأهلدر ددوسلدرعستتدد لءل
درع دته  ل ددتحعةلمدةلط  تهدد لدر دء  لدرعستتوددىلء ردد ل
مةلدات   لدرع ته  ل  ر   ىلر  د  لعستتودىلدردثعهلمدةل
دأل ددد سل  ر ددد سدع  لءدأل هدددز لدرع زر دددىلا دددةل ددد  ةل

لدرعث ة.
 دإ سد ل تح  د لعبد  ىلدر حد ل  عد لدر  حثدىءر           
درع ددددددته   هللا ددددددةلا  ددددددىلعدددددده ددددددتطالا ىلإ سد ددددددىل

درعتدددددس   هلا دددددةلعوددددد سمل ددددد سدع  ل   ء ددددد تسدل  دددددجل
عتددددددس  للعددددددهلثع   ددددددىلعودددددد سمل) ددددددتىلل84ادددددد    ل

عودد سملل  ر دد  س للءعوس دد هل  أل دد   س ىل ل عودد ةل
عتددس د لر ددةلعوددسم لء دد لتدد لتء  دد ل ددؤدةلادد  لل04

رهددد لحدددءةلعددد  لتدددىث سل  عدددىلدروالعدددىلدرت  س دددىلا دددةل
 رددد ل ددد سدع  لءلإ سد لدروال دددىل ددد هلدر دددوسلءدر دددء  لر 

  إلاتعددد  لا دددةلأ ددد ءللدرع    دددىلدربمص ى.ءأبددد س ل
%لعددهلدرو  ددىلعء دد ل99در تدد جولإرددةلإ تعدد عللآسد ل

در سد ىلدإل تطالا ىلا دةلأهل  عدىلدروالعدىلدرت  س دىل
عحس لسج  ةلره لإل سد لدروال ىل  هلدر وسلءدر دء  ل
عع لعه لدرطس قلإل طالقلدر ح لحءةلعوسمىلاءدعةل

العىلدرتدةلتدؤثسلا دةلإ سد لدروال دىل د هل    ل  عىلدرو
در دددوسلءدر دددء  لءعوسمدددىلتدددىث سلت ددد لدروءدعدددةلع تدددس  ل
) دددةلا دددةلحددد  لءع تعودددىلعوددد  لا دددةلإ سد لدروال دددىل

 مت دددالدإل سد لروال دددىلل ددد هلدر دددوسلءدر دددء  لء  دددا
در دددددوسل ددددد ر ء  ل ددددد هلدرع دددددته   هلءم ددددد لر عتا دددددسد ل

ل-ر  ءهل ؤدةلدر ح ل  رت رة:در  عء سدم ى.
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ومااا  مااا هااى عواماال بناااء قيمااة العالمااة التجاريااة
تأثيرهاااا منةاااردة ومجتمعاااة فاااى إدارك المساااتهمكين 

ء تتدسعلعدهل د دلدر دؤدةل لمعالقة بين السعر والجاودة 
لدرو  لا  لت  ؤ  لمسا ىل  :

عد ل ددةلأ د لدروءدعددةلدرالزعدىلر  دد  ل  عدىلدروالعددىلل-1
لدرت  س ىلعهلء هىل  سلدرع ته   ه؟

ع ل ءلتست للاءدعةل    ل  عدىلدروالعدىلدرت  س دىل -2
لعهلء هىل  سلدرع ته   هلءم  لأل ع ته لر  ه ؟

عدد ل ددءلأ ثددسلاءدعددةل  دد  ل  عددىلدروالعددىلدرت  س ددىلل-3
در ددوسللتددىث سدلمددةلإ سد لدرع ددته   هلر وال ددىل دد ه

لءدر ء  ؟
 ةل ء  لإمتالال  هلإ سد لدرع دته   هلروال دىلل-4

لدر وسل  ر ء  لءم  لر وءدعةلدر  عء سدم ى؟لل
 أهداف البحث 

ل-تتعثةلأ  دالدر ح لمةلدر   طلدرت ر ى:
درتوسالا ةلاءدعةل  د  ل  عدىلدروالعدىلدرت  س دىلل-1

لعهلء هىل  سلدرع ته   هلر  سدع  ل   ء  تسد.
ا ددةلتست ددللاءدعددةل  دد  ل  عددىلدروالعددىلدرتوددسالل-2

لدرت  س ىلط   لآلسد لدرع ته   هلءأ ع ته لر  ه .
درتودددسالا دددةلتدددىث سلاءدعدددةل  ددد  ل  عدددىلدروالعدددىلل-3

درت  س ددىل)ع تددس  لءع تعوددى لعء دد لدر حدد لمددةل
لإ سد لدرع ته   هلر وال ىل  هلدر وسلءدر ء  ل.

درتودددسالا دددةلأ ثدددسلاءدعدددةل  ددد  ل  عدددىلدروالعدددىلل-4
  س ىلتىث سدلمةلإ سد لدرع دته   هلر وال دىل د هلدرت

لدر وسلءدر ء  .
عوسمدددىلعددد لإ دل   ددد ل  ددد  لمدددسءقلعو ء دددىل ددد هلل-5

إ سد لدرع دددته   هلر وال دددىل دددد هلدر دددوسلءدر ددددء  ل
لءم  لر وءدعةلدر  عء سدم ى.ل

 أهمية البحث 
لمالةلع ل  ةل:لعه در سد ى أ ع ى ت  ثق

توس ددده لرعء دددءعل ددد  لء دددءلإ سد لدروال دددىلل ددد هلل-
در ددوسلءدر ددء  لعددهل  ددةلدرع ددته   هلءدردد  ل دد رسغ ل
عهلت  ءر ل  ر سد   ل ل زدةلع د ةلمصدللر  حد ل

لءدإل ته  لم  ل.
عح ءرددددىلدر سد ددددىلدردددددس طل دددد هلاءدعدددددةل  دددد  ل  عدددددىلل-

دروالعىلدرت  س ىلء ةلعهلدرعء ءا  لدرح  ثىلع ل
 دد هلدر ددوسلءدر ددء  لءدرتددةللإ سد لدرع دته  لر وال ددى

رد ل دت لدردس طل   هعد لمدةلأ ل سد دىل)مدةلحد ء لا دد ل
لدر  حثى .

تىتةلأ ع ىلدر سد ىلعهلأ ع ىلع  ةلدرتط  دقلء دءلل-
 طدددد علدر دددد سدع  لءعدددد ل  دددد   ل دددد لمددددةلدإل تصدددد  ل
در ءعةلح  لأ  لعهلدر ط ا  لدرعز  س لمةلعصسل
 ءدرتةلتو لأح لأ  لدرص  ا  لدرعصس ىلدرعتع ز ل.

 اإلطار النظرى 

 تعريف قيمة العالمة 
دست طددد ل  عدددىلدروالعدددىل  ر  س دددىلدإل تصددد   ىل       

رت  دد  لدروالعددىلا ددةلأ دد سلأهل  عددىلدروالعددىلتتح ددقل
ا دد ع ل  ددءهلدر دد سلا ددةلد ددتو د لردد م لع   ددةلأ  ددسل
ر حصءةلا دةلع دتول والعدىلعو  دىل د رسغ لعدهلء دء ل

 Ailawadi et) ددد دجةلءر دددهل لتحعدددةلاالعدددىل
al,2003) درت  س ددددىللدروالعدددىل  عددددىلتوس دددالء ع دددهل

   ددددددددددد طىلا ددددددددددددةلأ هدددددددددددد ل  عدددددددددددىلع دددددددددددد مىلألحدددددددددددد ل
لدروالعددددددىل  عدددددىلط دددددقلا  هدددددد    عددددددىلءلرعد:      هعددددد 

ءدر   للدرث  ةل دءلل Firmbased equity  عىلر ع
 دروالعدددددى   عدددددى ط دددددقلا  هددددد  دروع دددددةلءل

ل based equity(Wly ,2009ل-Customerوع ةر 
أهل  عددددىلدروالعددددىلعددددهل لToilin,2007) لءأء دددد ل

ع  ددءسلدرع  عددىلتعثددةلدر دد ءرىلدر    ددىلدرعتزد دد  لدرتددةل
تحصةلا  ه لدرع  عىل ت  ىلد تثع سدته لمدةلدروالعدىل
أعدددد لعددددهلع  ءسدرع ددددته  لمهددددةلع  دددد سل حدددد  لت  دددد  ل
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درع ددددته  لدرتددددس لر  عددددىلدروالعددددىلدرتددددةلت ددددت  لرءا دددد ل
ل  روالعىلءع توت لع ه لءدت    ت ل حء  ل.

 لأهلVazquez et al,2002)ء دد لأ دد ال       
لدرع دته  ل  عىلدروالعىلتمت الر سلم طلعدهلع  دءس

ءدرع  عدىل دةل دإمتالال  د  لدرتءز د لءدأل دءدقلدرع ر دىل
  د سل أ  د لءأ د لا دةلأهل  عدىلدروالعدىلتوتعد لا دة

دت   دددددد  لع ددددددته  ةلع ددددددتول ءلاالعىعو  ددددددىل حددددددءل
درع تودددىلدرتدددةل حصددد ءهلا  هددد لعدددهلع دددتولعو ه ء ددد ل
   ل ةلمجىلعدهل د ت هلدرع توتد هلإردةلمجتد هلمدسا ت هل
 ع لدرع توىلدرء  ت دىلر ع دتولءتبدعةل)درسدحدىلءدألعد هل
طددددددءةلاعددددددسلد ددددددتم د لدرع ددددددتو لءدرع توددددددىلدرسعز ددددددىل
ر ع ت ءتبددددعةل)     ددددىلدرع ددددتولءأرءد دددد  لءعددددهل  ح ددددىل
أمددددس لدرع توددددىلدرء  ت ددددىلر والعددددىلءتبددددعةل) ددددع هل

العدددددددىل)دإلاتدددددددسدالءدرع تودددددددىلدرسعز دددددددىلر ولدروالعدددددددى 
دإل تعددد اةل درعس دددزلدإل تعددد اةل درهء دددىلدربمصددد ىل

لرعبتس لدروالعى .ل
 عددددددددددد ل  عدددددددددددىلدروالعدددددددددددىلل ع دددددددددددهلتوس ددددددددددداءل        
ا دددةلأ هددد لدرتدددىث سلدرعمت دددال لKeller,1993)اسمهددد 

ر عوسمىل  روالعىلدرت  س ىلءأثس  لا ةلت ء قلدروالعىل
   ع لاسمهددد ل ءدإل دددتو د لر ددد م لعدددهل  دددةلدرع دددته   ه

(kotler andKiller,2006لا ددددةلأ هدددد لدر  عددددىل 
درع دد مىلر  دد  لءدرمدد ع  لدرتددةلتو ددسل  ددال بددوسل

 .ع لدروالعىلدرع ته  ء تو عةلء تت اةل
 عوامل بناء قيمة العالمة التجارية

 ع ددددهلتح  دددد لدر  عددددىلدإل ع ر ددددىلر والعددددىلعددددهل        
مددددالةلع عءاددددىلعحدددد   لعددددهلدروءدعددددةل ط ددددقلا  هدددد ل

دروالعدددىلدرت  س دددىلءع دددى  لاءدعدددةللاءدعدددةل  ددد  ل  عدددى
 :    ل  عىلدروالعىلءدرتةلداتع  لا  ه لدر  حثىل  ل

 

 

ل

 عناصر العالمة التجارية  -1
  صدد ل و  صددسلدروالعددىلدرت  س ددىل ء تهدد لعثددةل      

إ ددد لدروالعدددىلدرت  س دددىلءدرعء ددد لدإلر تسء دددةلر والعدددىل
ءدربددو سلدرعع ددزلرهدد لمت دد لدرو  صددسلتع ددزلع ت دد لاددهل

 ,.Cobbet al)ء تتدقلعود للKeller,2008))آمدس

مةلأهلدإل  لدرت د س ل دءلأحد لأ د لا  صدسلل(1995
دروالعددىلح دد لد دد ل عثددةلدرصددءس لدر    ددىلر ع ددتولردد  ل

لدروع ةل.
 الوعى بالعالمة التجارية  -2

  د س  دةلأ د لا   روالعى درءا  ع هلتوس اللللللللل
و  دىلع االعدى تد  س أء عوسمدى ا دة درعحتعدةوع دةلدر

 Jalilvand et al) عست طدىل ع دتولأءلم عدىلعو  دىل

 ا ة درتوسا : هعل  روالعى درءا ء ت ءهلل(2011,
  Brand  Recognition     Yoo and دروالعددى

ل Brand Recall) .( Donthu, 2001ءت  سدروالعى
لا دددةلدرع دددته  ل ددد س لادددهلدألءةل و دددسلح ددد        
لدرثدددد   لأعدددد ل لر والعددددىلدرع دددد قلتوس دددد لعددددهلدرتى دددد 
لا د ع لدروالعدىلتد  سلا دةلدرع دته  ل د س لادهلم و س
 س دد للدرتدد لدرح  ددىلأءلدرع ددتول صدد الردد لدإل حدد  ل ددت 
ل. ب وه أهل

ء تط دددددددلل  ددددددد  لدردددددددءاةل  روالعدددددددىلتودددددددس مل       
درع ددددته   هلر والعددددىلدرت  س ددددىلعددددسدسدلءس ددددطلدروالعددددىل
درت  س ددىل دد د س لدرع ددته  ل عدد ل تط ددللإ  دد  لصددءس ل

  هلدروع ةلءتح  قلاعقلءدت  علر دءاةلإ     ىلمةل
ل  قلدروعقل إع    ىلتع  دزلدروالعدى  روالعىلح  ل تح

ء تح ددقلدإلت ددد عل ت دددءعل دددسءالدإل دددتهال  لء ح دددقل
لدرح ددءسل ددع هلدرددءاةل  روالعددىلادد  لعع ددزد لع هدد 

لإح دددد سء ادددد للدروعددددال  ل دددده لمدددد لر والعددددىلدردددد دج 
 Dimitriadis))لدروالعددددى حددددءللات دددد  ءدإللدألرتدددى

,1994. 
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 اإلتصاالت التسويقية  -3
لEwing and Napoli,2004)دتتدقل دةلعدهل)للللل

ل لأه2448 لء)لعط س ددددددددد  2449 اددددددددد  س لء)أ دددددددددء
دإلتصدددد   لدرت ددددء   ىلعددددهلأ دددد لاءدعددددةل  دددد  ل  عددددىل
دروالعددددددىلدرت  س ددددددىلء ددددددةلدإلتصدددددد   لدرتددددددةلت دددددد ره ل
درع  عدددددىلرتبددددد  ةلإ سد لدرع دددددته  ل حدددددءلدرع دددددتولأءل

لدرعع ز لره ل.درم عىل والعته ل
 التميز -4

 ودددد لتع ددددزلدرع ددددتولءدمتالمدددد لاددددهلدرع ت دددد  لللللللل
دألمس لأم ةلء    لرعءد هىلدرع  م  هلءم قل س ىل
ا ر دددىل ددد دلعدددهلدردددء  لر ع دددتولعدددهل  دددةلدرع دددته   هل

(Bennett and Rundle,2005)ءعددهلثدد ل ودد للل
درتع ددددددددزلأحدددددددد لأ دددددددد لاءدعددددددددةل  دددددددد  ل  عددددددددىلر والعددددددددىل

(Krishnan, 1996).ل
 الثقة  -5

تودد لدرث ددىلمددةلدروالعددىلعددهلأ دد لاءدعددةلدرتددةللللللللل
ل(Delgado,2004)تدددس طلدروع دددةل  روالعدددىلدرت  س دددى

م رث ددىلتو ددةلعدد  لصدد قلع دد عةلدرع ددتولمددةلدرتو عددةل
عدد لدرعبددد ال لدرتددةل ددد لتءد دد لدروع دددةلأث دد  لأءل وددد ل

 لءعدددهلثددد لم رث دددىلتم دددقلرددد  ل2409دربدددسد ل)ادددءد ل 
سد لععددد ل ودددززل  عدددىلدروالعدددىلدروع دددةل ءد ددد لإاددد   لدربددد

 (Martesen and Grønholdt,2004)درت  س دىلل

(Zboja and Voorhees,2006. ل
 المسؤولية اإلجتماعية  -6

تو دددسلدرع دددؤءر ىلدإل تع ا ددددىلر والعدددىلدرت  س دددىلاددددهل
عددددد  لإ سد لدرع دددددته  لرددددد ءسلدرع  عدددددىلمدددددةلم عدددددىل
درع تعدددد لءعدددد لت  عدددد لعددددهلت سادددد  لءع دددد  ع  لمددددةل
م عددىلدألمددسد لمددةلدرع تعدد لءأهل ردد ل  دد   ل  ددء لمددةل

 ل(Creyer and Ross, 1997  د  ل  عدىلر والعدىل
(Brown and Dacin, 1998)ء لبد لأهلز د   لل

عددددىلدروالعددددىل دددد ؤ  لإرددددةلإستتدددد علدر ددددوسلدرع   ددددةل  
لر  ء  لدرتةل تعت ل ه لدرع تو.

وارتباطهاااا بالعالماااة  والجاااودة الساااعر باااين العالقاااة
 التجارية 

ل د موه لدرتد ل ع هلتوس الدر وسا ةلأ  لدر  عىلللللل
لدرتدد لءدرتءدجدد لدرعزد دد لعددهلدإل ددتت   لع   ددةلعدد لبددم 
د تع ع )ا  ددد د ل لعء ددءعللأءدرم عدددىلدر دد وىلتعث هدد 
درتد للءدرعو ء دىلدرع   دىلدرت دح ىل لمهءلع  دس2440

لدر ددددد وىلا دددددةلدرحصدددددءةل ددددد  ةلمددددد لدرتدددددس ل تحع هددددد 
  .2442أءدرم عى)أ ءل حال 

ل ددددءلأهلدر ددددوسل وددددملدر سد دددد  لأ دددد  لءر دددد لللللل
ر دء  لدرع ت د  لداتعد  دلا دةلدات د  للدرءح  لدرعؤبس

لا ر دددى ل دددء  لتءدمدددقلدرو ر دددىلدأل دددو سل دددىهلدرع دددته  
لم رع دته  لعت   دى ل ء  لت    ه لدرع مت ىلءدأل و س

لدرع ت    ل ء  لإلمتالالدرءح  لدر وسدرعو  سل وت س
لدأل ثدددددسلمهدددددءا ةلدأل دددددةلدرعو  سدرءح ددددد ل  دددددهلرددددد لءد  د

ل 2400زس د هلءروس  دةل )للدر دء  لعوسمىلم ل هءرى
ل .2449ا  لدرحع  لءا  لدر   سل )

ر ددددددد ل   ددددددد لدرحدددددددسلل ددددددد هلدرع  عددددددد  لمدددددددةلللللللل
درثع    دد  لتوتعدد لا ددةلدر ددوسلم ددةلعدد ه ل  تهدد لمددةل
متدددددملدر دددددوسلر  دددددللاعدددددال لأ ثدددددسلعوتعددددد  هلأهل
در دددوسع تس دل دددءلأ ثدددسلدروءدعدددةلدرتدددةلت ددد للدروع دددةل
ربسد لع تولأءلدأل   ةلا ةلم عىلءر  ه لأ تبدتءدلأهل
ل   لدر    ىلر لتح قل  مه لمةلز    لدرع  و  لءعه

د ط قلد تع عه ل حءلدروالعىلدرت  س ىلءع ل دست طلل   
 هدد لعددهل ددوسل  ددءهلمددةلع ددعء  ل بدد سلإرددةل ددء  ل

ء  دددد  لعددددهل بدددد سلأهلل.(Ryder, 2006)درع ددددتول
در ددوسل ودد لعؤبددسدلر  ددء  لمددةلح رددىلادد  لء ددء لء  ل
روالعىلعو  ىلدع لمةلح ردىلدردء  لمال د لر ع دته  لأهل

 ,Mela et alل   ةلا ةلدروالعىلعهع لدستتد لدر دوس

ل. (1997
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ل تصدددد  الر ع ددددته  ل  ددددع لادددد عاللدر ددددء  لتوت ددددسءل
ل  ( Jourdan,2002)دأل د لع دتء رط   للدروالع  

رع ت  تهدد لل ء ددىلاالعددىأ لع  عددىلإ  دد  للأسد  ل دمددإ
لدروالعدددددىل ددددد  لت ودددددةلأهلرهددددد لال ددددد ءز ددددد   ل  عتهددددد لم

ءعددددهلثدددد ل ت دددد ةلرهدددد لز دددد   للا ر ددددىل ددددء   لعست طددددى
ل.Ratier, 2003))لRies ,2000))در وس

لالدراسات السابقة
 الدراسات المتعمقة بعوامل بناء قيمة العالمة 

أهلأ دد لاءدعدةل  دد  لل(Keller ,2008)  دسلللللللل
دروالعدددددىللتع دددددزمدددددةل  عدددددىلر والعدددددىلدرت  س دددددىلتتعثدددددةل

صدددءسته لءدرح ددد لا  هددد لءدرعبددد اسلءلدرت  س دددىلءأ دجهددد ل
 Kotler and )أعددددد ل ل حء ددددد لءبدددددهسته ل

Keller,2006)م دددد لحددددد  لأ ددددد لت دددد لدروءدعدددددةلمدددددةلل
 لمددددةلدرتع دددزلءدرت دددد  سلءدإلحتددددسد لءدرعوسمددددىل  روالعددددىل

أهل  دد  ل  عددىلدروالعددىل(Ryder, 2006)حدد هل  ددسل
  دددددءهلعدددددهلمدددددالةلدرث دددددىلءدردددددءاةل هددددد لءدإلتصددددد   ل

 ,Berry) حدد  لءدرم ددسد لءدإل ددتم د ل لمددةلحدد ه

لدرددءاةلدروالعددىلمددةلأ دد لاءدعددةل  دد  ل  عددىل (2000
  روالعددددىلءعو ددددةلدروالعددددى أع ل سد ددددىل)أ ددددءل ادددد  سل

 لم دد لحدد   لاءدعددةل  دد  ل  عددىلدروالعددىلمددةل2449 
   دردءاةل  روالعدىلءسءد دطلدروالعدىلا  صدسلدروالعدى

 لء   ى لدرع دددددددد م لدرعتو  ددددددددىل  رم عددددددددىدرت ددددددددلدر ددددددددسدعو
لدرع ؤءر ىلدإل تع ا ى.

 لVillarjo and Angel,2005)ءر د لء د للللللل
عىلدروالعىلدبتعةلا ةلدردء  لر والعدىلع   سلر    ل  

ءدرددءاةل  روالعددىلءدرصددءس لدر    ى.ء دد ل دد  لدر دد حثءهل
((Kocak et al,2007ل((Vazquez et 

al,2002تطدء سلع  د سلر  عدىلدروالعدىلعوتعد دلا ددةل 
 Azad et al, 2013)ع مةلدرع توىل.ء  ع ل سد دى

 ددتىلأ ودد  لعت ددع ىلدر ددء  لدرع س ددىل دد رتس  زلا ددةلل(

ءد  سد لدروالعىلءدإلست  طل  روالعدىلءبمصد ىلدروالعدىل
ءدرددء  لرهدد لءد دد لدروالعددىلدرت  س ددىلمددةلحدد هلت  ءردد ل

أس ودددىلأ وددد  لم دددطلر  ددد  لل( Ansari,2014) سد دددىل
 دددد لس دددد لدروع ددددةلءدر ددددء  لدرع س ددددىلل  عددددىلدروالعددددى

تعدددددد  لءدرددددددء  لر والعددددددىلءد  سد لدروالعددددددىل ل   عدددددد لدا
ا ددددددةل ودددددد  هلم ددددددطل عدددددد ل ل2014Petzer, سد ددددددى)ل

لسءع    ىلدروالعىلءدرء  لر والعى.
الدراساااااات المتعمقاااااة بالعالقاااااة باااااين الساااااعر 

 والجودة 
 ث ددددددسدلعددددددهلدر سد دددددد  لت  ءردددددد ل  ددددددال دددددد س لللللللل

درع ددددته  ءهلدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  لءدمت تدددد ل
در تددد جولدرتدددةلتءصددد  لرهددد ل دددةل سد دددىلادددهلدألمدددس ل

أث تد لأهلل(Rao and Monroe, 1989)ىلم سد د
درع ددددته   هل دددد س ءهلأهلدروال ددددىل   هع اال ددددىل ء ددددىل
م ر ددوسلدرعستتدد ل و ددةل ددء  لعستتوددى مةلحدد هلأث تدد ل

ل(Lichtenstein and Burton, 1989) سد دىلل
أهلإ سد لدرع ددددته   هلر وال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  ل
تتء ددالا دددةلط  وددىلدرع ت  تءعددد لإ دل   دد لعوعدددس لأ ل
غ دددددددددسلعوعدددددددددس لأءلبددددددددد  لعوعدددددددددس ل ل   عددددددددد لأث تددددددددد ل

أهلدرع ددته   هلBrucks et al) ل (2000 سد ددى
  دددد ءهلدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  لاال ددددىلغ ددددسل
ءد ددددحىلءغ سعتهءعددددىل  ر  دددد ىلر  دددد  لعستتوددددىلدرددددثعهل

 ,Zhou et al)  ر دد  لدرعوعددس ل ل   عدد ل سد ددىل

 ددددددد س ءهل دددددددواللأث تددددددد لأهلدرع دددددددته   هلل(2002
دروال ىل  هلدر وسلءدر ء  لأ لأهلدر وسلر سلعؤبسدل

م صددددىلم عدددد ل تو ددددقل  رع ت دددد  لمددددةلدردددد ءةللر  ددددء  
در  ع دددددىلء رددددد ل صدددددءس لءد ددددددحىلا هددددد لمدددددةلدردددددد ءةل

 Volckner and)  سد دددددىلدألءس  دددددى لأعددددد 

Hofmann,2007)مىث تدد لأهلدرع ددته   هل  دد ءهلل
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ت ددد لدروال دددىل دددو تىل ددد دلمدددةلدر ددد  لدرعوعدددس لءد هددد ل
ل و تىلمةلدر   لغ سلدرعوعس لءر هل صءس لأ ة.

 ويتضح من الدراسات السابقة ما يمى :
داتعدددد  لعو دددد لدر سد دددد  لدر دددد   ىلمددددةلتح  دددد لل-1

اءدعددددةل  دددد  ل  عددددىلدروالعددددىلا ددددةلحصددددس  لعددددهل
در سد دد  لدرعمت تددىلءدمت دد سل و دده لر سد ددت لمددةل
حدد هلت ددء لدر سد ددىلدرح ر ددىل  سد ددىلدروءدعددةلدرتددةل
دتتقلا ةلأ ع ته لدرع دته   هلأ ت ده لء رد ل ود ل

لحصس  لعهلدر سد   لدرعمت تىل.
حددد  لس طددد ل ددد هلاءدعدددةل  ددد  ل لتء ددد ل سد دددىلءدل-2

  عىلدروالعىلدرت  س ىلءد  سد لدروال دىل د هلدر دوسل
ءدر ء  )مةلح ء لا د لدر  حثدى   ع لأ د ل ل ء د ل
إ تعددد  ل صدددتىلا عدددىلعدددهل  دددةلدأل حددد  لدروس  دددىل

ل    ىلإ سد لدروال ىل  هلدر وسلءدر ء  ل.
 تء دد ل سد ددىل  عدد ل تح  دد لعدد  لء ددء لمددسءقلل-3

رع ته   هلر وال ىل  هلدر وسلعو ء ىل  هلإ سد لد
لءدر ء  لءم  لر وءدعةلدر  عء سدم ى.

 الدراسة الميدانية 
 دددد ت لمددددةلدأل ددددزد لدرت ر ددددىلت دددد ءةلدر سد ددددىلدرع  د  ددددىل

ل  رتتص ةل ع ل  ةل:ل
لفروض البحث 

مةل ء لدإلط سلدر  دس لءدر سد د  لدر د   ىللللللللل
لت لء  لع عءاىلعهلدرتسءمل  رت رة:

تددددؤثسلا  صددددسلدروالعددددىلدرت  س ددددىلتددددىث سدلإ     دددد لل-1
لا ةلإ سد لدرع ته  لر وال ىل  هلدر وسلءدر ء  ل

 دؤثسلدردءاةل  روالعىدرت  س دىلتدىث سدلإ     د لا دةلل-2
 إ سد لدرع ته  لر وال ىل  هلدر وسلءدر ء  ل

لتددددؤثسلدإلتصدددد   لدرت ددددء   ىلر والعددددىلدرت  س ددددى -3
ته  لر وال ددىل دد هلتددىث سدلإ     دد لا ددةلإ سد لدرع دد

 در وسلءدر ء  ل

 ددؤثسلدرتع ددزلمددةلدروالعددىلدرت  س ددىلتددىث سدلإ     دد لل-4
ا ددددددةلإ سدل لدرع ددددددته  لر وال دددددددىل دددددد هلدر دددددددوسل

لءدر ء  ل
تؤثسلدرث ىلمدةلدروالعدىلدرت  س دىتىث سدلإ     د ا ةلل-5

لإ سد لدرع ته  لر وال ىل  هلدر وسلءدر ء  ل
ىلدرت  س دىلتدىث سدلتؤثسدرع ؤءر ىلدإل تع ا ىلر والعل-6

إ      لا دةلإ سد لدرع دته  لر وال دىل د هلدر دوسل
لءدر ء  

تؤثسلاءدعةل    ل  عىلدروالعىلدرت  س دىلع تعودىلل-7
تددىث سدلإ     دد لا ددةلإ سد لدرع ددته  لر وال ددىل دد هل

لدر وسلءدر ء  ل
تء  لمسءقلعو ء دىل د هلآسد لع دته  ةل د سدع  لل-8

دروال ددىل دد هل   ء د تسدلعء دد لدر حدد لحددءةلإ سد ل
 دددددوسل ددددد سدع  ل   ء ددددد تسدلء ء تهءم ددددد لر وءدعدددددةل

لدر  عء سدم ى
 متغيرات البحث وقياسها

عتا دددددسد لع دددددت  ىلل6لدبددددتع  لدر سد دددددىلا دددددةللللللل
تعثةلاءدعةل    ل  عىلدروالعدىلدرت  س دىلء د لدروءدعدةل
درتدددددةلتددددد لإمت  س ددددد ل  ددددد  لا دددددةل تددددد جولتتس دددددجل  جعدددددىل
دإل ت صددد  لدألءردددةلءدرتدددةل دددع لاءدعدددةل  ددد  ل  عدددىل
دروالعدددددىلدرت  س دددددىلءدرتدددددةلتددددد لإمت  س ددددد لعدددددهلمدددددالةل
در سد دد  لدر دد   ىلدرتددةلتدد لاس دده ل لء دد ل   دد لت دد ل

للللللل لا  صدددددددددسلدروالعدددددددددىلدرت  س دددددددددى0دروءدعدددددددددةل دددددددددةل)
لل لدرددددءاةل  روالعددددىل2ا دددد سد  ل ل)ل2)تدددد لتعث  هدددد للل

لللللللللل لدإلتصددددددددددددددددد   لدرت دددددددددددددددددء   ى9ا ددددددددددددددددد سد  ل ل)ل2)
لللللللل لدرث ددددددددىل2ا ددددددد سد  ل)ل0 لدرتع ددددددددزل)0ا ددددددد سد  )ل7)
ا د سد  لل9)ل لدرع ؤءر ىلدإل تع ا دى6ا  سد   )ل0)

تددد   لء دددءل عددد ل دددع لدر  جعدددىلدرث   دددىلعتا دددسلءدحددد ل
إ سد لدروال دددىل ددد هلدر دددوسلءدر دددء  لح ددد لتددد ل    ددد ل
  ددد لا ددد سد  لءتددد لدإلاتعددد  لا دددةل سد دددىل دددةلعدددهل
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 ل2400ء)لزس دددددددددددد هلءروس  ددددددددددددة ل 2404)عحعدددددددددددد  ل
مدددددددددةل  ددددددددد سلإ سد لل Hoseinkhanietal,2015ء)

دروال ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  لعدد لدرتودد  ةلعددهلدر  حثددىل
 ط   لرط  وىلدر ح لءع  ةلتط    ل.

ع دددهلتء دددد  لع ددد سد لدروال ددددىلدرعتتس ددددىل ءل        
 :درت رةل ل0س  ل)درب ةلل  هلدرعتا سد ل ع لمة

 
 

 المتغير التابع                                           المتغيرات المستقمة        
 
 

ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( متغيرات البحث1رقم )شكل 
 

لمجتمع البحث
 تعثددةلع تعدد لدر حدد لمددةل ع دد لدرع ددته   هللللللللل

درعتددس   هلا ددةلعودد سمل دد سدع  ل   ء دد تسدلمددةلعددهل
عحددد م تةلدر ددد  س لءدأل ددد   س ىلعدددهلدرددد  ءسلءدإل ددد  ل
ععددهلردد  ه ل دد  قلتو عددةل  ربددسد لر دد سدع  ل   ء دد تسدل
 حددد لأ  دددةلعدددست هلر بدددسد لح ددد لأهل  عدددىلدروالعدددىل ل
تتءردددد لردددد  لدرع ددددته  لإ لإ دل دددد هل  دددد  لتدددد رالعدددد ل

درمصددد ج للدروالعدددىلت و ددد ل حدددتتطل  د ستددد لرددد وم
 ل عدد لأهل2404در ء ددىلءدرعتتددس  لر والعددىل)أ ددءلدر  دد  

إ سد ددددىلر وال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  ل حتدددد جلأ  دددد ل
لر   قلم س لمةلدرتو عة.

 عينة البحث 
  دددسدلرصدددوء ىلتدددءمسلإطددد سلرع تعددد لدر حددد للللللللل

ءصدوء ىلت ء  دد لءرإلات د سد لدرع ر ددىلءدرزع  دىلم دد لتدد ل
ء دددءال دددت لح ددد لللدإلاتعددد  لا دددةلأ ددد ءللدرو  ددد  

ح  لدرو  ىل  ات  سلأهلدرع تعد ل   دسل د دل   دتم د ل

-:در   ءهلدرت رة
  

2

24

B

ل= N 

ثبٌعالِخ  اٌٛعٝ

 اٌزغبسيخ

 
 

 اٌضمخ

 
 

 اٌزّيز

 
 

 اٌزضٛيميخ اإلرصبالد

 
إدسان اٌعاللخ ثيٓ اٌضعش  

 ٚاٌغٛدح

 
 

 اٌّضؤٌٚيخ اإلعزّبعيخ

 
 

عٕبصش اٌعالِخ 

 اٌزغبسيخ
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  -حيث:
: N–لح  لدرو  ىل
σ2 :-لدرت   هل
B:-ع دتء لدرمطدىلدرع دعء ل د لل(Mendenhall 

Renmuth and,1978)ل
 دد متسدملأهلحدد ء لء دد لتدد لتح  دد لح دد لدرو  ددىل        
%لء  دددددجلح ددددد ل97.2%لءعو عدددددةلث دددددىل2.2درمطدددددىل
عودددسملل02ع دددته  لتددد لتءز وهدد لا دددةلل024درو  ددىل

لعتس  .ل28 ح  لأص  ل ص لل ةلعوسمل
ء ددد لداتعددد  لدر  حثدددىلا دددةلا  دددىلع  دددس لعدددهل        

درع ته   هلءت لدإل تو  ىل تس قلعهل  عوةلدر    د  ل
ج لدإل ت صد  لدرعتعس  هلإل سد لدرع د  ال لءعدة ل دءد

عهلعتس د لدرو  ىلمةلعحد م تةلدر د  س لءدأل د   س ىل
 إات  س عدددد لعددددهلأ  ددددسلدرعح م دددد  لعددددهلح دددد لادددد  ل
در ددددد  هلا دددددةلع دددددتء ل عهءس دددددىلعصدددددسلدروس  دددددىل ل
ءتح   لرء ء ل ءدج لغ سلص رحىلر تح  ةلدإلحصد جةل

م  لت لتءز  لا  لأ  سلعهل دءدج لدإل ت صد  لم د ل  دجل
إ ددتع س للل009 صدد  لدألءرددةلح دد لتءز دد ل  جعددىلدإل ت

ءءصةلا  لدإل تع سد لدرص رحىلرإل دتم د لر تح  دةل
إ ددتع س ل ل عدد ل  ددجلح دد لتءز دد ل  جعددىلل024در هدد جةل

إ دددتع س لمدددةلحددد هلءصدددةلل244دإل ت صددد  لدرث   دددىلل
ا  لدإل تع سد لدرص رحىلرإل تم د لر تح  ةلدر هد جةل

إ دددددتع س لر دددددةلل28إ دددددتع س لأ  ددددد لأ لحدددددءدرةلل024
  لت لبدس لدرهد العدهلدر حد لر ع ت صدةلعوسمل ءل

عددد ه لعددد لتت ددد سلأ ل دددؤدةلءدرع صدددء لع ددد ل ح    دددىل
ت عدددىلء رددد لا دددةلع دددتء لدإل ت صددد ج هلعددد لدرتوهددد ل

ءد  ددددتم د لدر تدددد جولألغددددسدملدر حدددد ل  ر ددددس ىلدرت عددددىل
 لدرمصددد ج ل0س ددد ل)لدرو عدددةلم دددط.لء ء ددد ل ددد ءة

در  عء سدم ددددىلرو  ددددىلدر حدددد ل ودددد لإتعدددد  لاع  ددددىل عدددد ل
 ر      .ءتح  ةلد

 لل

 ( الخصائص الديموجرافية لعينة البحث1جدول رقم )
 

 

 انخصبئص

 

       

 انفئبث

 

 انتكشاس

 

% 

 

 انخصبئص

 
 انفئبث

 

 انتكشاس

 

% 

 

 انىىع

 روٛس

 
252 61 

 انمستىي

 انتعهيمي

 6 23 دْٚ اٌضبٔٛيخ

 41 168 إٔبس

 8 35 ِضزٜٛ صبٜٔٛ

 63 264 ِضزٜٛ عبِعٝ

 23 98 دساصبد عٍيب

   

انفئت 

 انعمشيت

 9 41 صٕخ 25ألً ِٓ 

انذخم 

 انشهشي

 2 8 عٕيٗ 5111ألً ِٓ 

 3 11 11111ِٓ  ألً إٌٝ 5111ِٓ  53 222 35ألً ِٓ-25ِٓ 

 67 283 21111ِٓ   ألً إٌٝ 11111ِٓ  17 71 45ألً ِٓ -35ِٓ 

 21 88 صٕخ فأوضش -45
 21 89 51111ِٓ  ألً إٌٝ 21111ِٓ 

 7 31 فأوضش 51111

انحبنت 

 :اإلختمبعيت

  66 277 أعزة

 34 143 ِززٚط

 - - أسًِ

 - - ِطٍك
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 لأهلغ ر  ددددددىل0 ت دددددد لعددددددهلدر دددددد ءةلس دددددد ل)         
   د لعدهل درعتدس   هلعدهلاعدال لعود سملدر د سدع  

%لعدددد ه لتتددددسدء ل29%ل لء دددد هلل64درس دددد ةل   دددد ىل
 دددد ىلأ لأهلغ ر  ددددىللل92أ ددددةلل–ل22أاعدددد س  لعددددهل

%لعدد ه لأاددزللععدد لل66درو  ددىلعددهلدربدد  لل لء دد هل
 دد ةلا ددةلأهلغ ر  ددىلدرو  ددىلعددهلدرع ددته   هلدرع   دد هل

%لعدد ه لمددةلدرع ددتء لدر دد عوةل69ا ددةلدرددزءدجل لء
ععدد ل دد ةلا ددةلأهلغ ر  ددىلدرع ددته   هلعددهلدرعددؤ ال ل

ل هلسؤ ىلعو  ىلمةلإمت  سلع ت د ته درو   لععهل حع ءل
عدددددهل%لعددددد ه ل تدددددسدء ل م هددددد لدربدددددهس ل67أهلل عددددد 

ععدددد ل دددد ةلا ددددةلأهل24444عددددهللأ ددددةلإرددددةل04444
غ ر  ىلدرع ته   هلعهلأصح للدر مءةلدرعستتوىلمدةل

 عصس.

 حدود الدراسة 
عودددد سملتدددد لدإل تصدددد سلا ددددةلللحاااادود المكانيااااة:ا -

بددددددس ىل دددددد سدع  ل   ء دددددد تسدل عح م دددددد تةلدر دددددد  س ل
لءدأل    س ىل

ا  ىلعهلت لتط  قلدر سد ىلا ةل الحدود البشرية: -
درع ددددددته   هلدرعتدددددددس   هلا ددددددةلعوددددددد سملبدددددددس ىل

تددس    لا ددةلا ددةلأ لت ددةلمتددس ل دد سدع  ل   ء دد تسدل
إلات ددد سد لعىرءم ددددىلدرعوددد سمل ددد    لاددددهلعدددست هل

 .درع تودرتو عةلع ل

  :لد دتاس  لدر سد دىلعد  لزع  دىلزمنياة لحدود الا  -

   ا ل تىلأبهس.

 أدوات البحث 
 األداهإختيار 

داتعدددددد  لدر  حثددددددىلا ددددددةل  جعددددددىلدإل ت صدددددد  ل        
درع اءعىل  رع    ىلدربمص ىلء ر لرو  لأ   للع هد ل
أ هدددددد لبدددددد جوىلدإل ددددددتم د لءداتعدددددد  لا  هدددددد لعو دددددد ل

در سد ددددد  لدر ددددد   ىلععددددد ل دددددؤ  لإردددددةلز ددددد   لدرصددددد قل
ءمددةل دد  ةلدرتوددسالا ددةلاءدعددةل  دد  ل  عددىل،ءدرث دد  

ته   هلعء ددددد لدروالعدددددىلدرت  س دددددىلط  ددددد لآلسد لدرع ددددد
در حددد لتددد لتصدددع  ل  جعدددىلإ ت صددد  )در  جعىلدألءردددة ل
ء  لدبتع  لا ةلع عءادىلعدهلأ د لدروءدعدةلدرتدةلتد ل
إمت  س دد لعددهلدر سد دد  لدر دد   ىلدرتددةلت  ءردد لاءدعددةل

ا عددةلل02  دد  ل  عددىلدروالعددىلدرت  س ددىلء  ددجلادد    ل
ءدرعوسمددددددىل لبدددددهسته  لدروالعدددددىلدرت  س دددددىلتع دددددزء ددددد ل

لدردددءاةل  روالعدددىل لعو دددةلدروالعدددىلدرث دددىل  ل  روالعدددى
درددددء  للدإلتصدددد   لدرت ددددء   ىل ا  صددددسلدروالعددددىل  

دإلست د طل  روالعدىل لر والعىل لدرصءس لدر    ىلر والعى
ءد  سد ل ل بمصدددد ىلدروالعددددىل د دددد لدروالعددددىلدرت  س ددددى

.ء عسح ددىلت ر ددىلء ودد لدإل تع ا ىدروالعددى لدرع ددؤءر ىل
ع  ل  جعددددىلتتس ددددجلعحتء دددد  لدر  جعددددىلدألءرددددةلتدددد لتصدددد

إ ت صددد  لث   ى)در  جعدددىلدرث   دددى لءدرتدددةلدبدددتع  لا دددةل
 دددتىلاءدعدددةلم دددطلر  ددد  ل  عدددىلدروالعدددىلدرت  س دددىلء ددد ل

ل2.2حص  لا ةلعتء دطلح د  ةل  دجللدروءدعةلدرتة
-4ح ددد لتددد لإ دددتم د لر  دددس لدر  د دددةل)-أءلأ ثدددسل

رتعثددةلدرعتا ددسد لل- رت  ددللدرح    ددىلمددةلدإل   دد  2
ىلتىث س  لا دةلإ سد لدروال دىلدرع ت  ىلدرتةل  ت لعوسم

 عتا سلتد   لءدرد  لتد ل    د لمدةلل  هلدر وسلءدر ء  
لدر  جعىلدرث   ى.

  تقييم األداة
ت لتءز  لدإل ت ص ج هلا ةلاد  لعدهلأا د  ل         

  جىلدرت س سل    لإ دس لدألاع ةلععهلره لد تع ع  ل
 حث ددىل هدد دلدرعء ددءعل ء دد لتدد لتح  عهعدد لعددهلح دد ل

سد لءدرصدد  غىلدر اء ددىلء ت  ددىلدرعتددس د لء ددء لدرو دد 
ر ددددددةلعحءسء  دددددد  لا ددددددةلآسد لدرعح عدددددد هلتدددددد لإ ددددددسد ل

-Pre))لدرتودددددد  ال لدرعط ء ددددددىلءتدددددد لإ ددددددسد لإمت دددددد س

Testح  لت لتءز  لدإل ت ص ج هلا ةلا  دىلصدا س ل
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عددددهلع تعدددد لدر حدددد لء  دددد  لا  دددد لتدددد لتودددد  ةل وددددمل
درو ددد سد لرتصددد  لأ ثدددسلء دددءح ل  ر  ددد ىلر ع ت صدددةل

لع ه .
 المقياسوصدق ثبات 
تدددددددددددددد لح دددددددددددددد للعو عددددددددددددددةلدرث دددددددددددددد  لأرتدددددددددددددد ل         
أل د لدر سد ىل)د تع س لد  ت ص   ل(Alpha) سء   خ

   لعو ع ةلدرث   لءدرصد قل 2در  ءةلس  )ل ء  ءل

 ت دددد لأهل دددد  لعو عددددةلدرث  تع  ءرددددىلح دددد لأهلءع دددد ل
 عددددددددد ل(Malhotra,2003% )64  عتهدددددددد لأ  ددددددددسعه)

   لعو عةلدرص قلء   د لدر د  لأ  دسل ء  لدر  ءةل
%لععدددد ل دددد ةلا ددددةلء ددددء لصدددد قلادددد ةلمددددةل74عددددهل

 Duggirala et)إ   دددد  لدرع ت صددددةلعدددد ه ل

al,2008,).ل

 

 والصدق الثبات ىمعاممقيم ( 2)دول رقم ج

 

دخال البيانات وتحميمها   ترميز وا 
تددددد لتسع دددددزلدر    ددددد  لمدددددةل  جعدددددىلدإل ت صددددد  ل         

ءد  م رهدددددد لر ح  ددددددللدآلرددددددةلثدددددد لعسد وتهدددددد لءتح   هدددددد ل
ء دد لتدد لإ ددتم د لدإلمت دد سد للSpss إ ددتم د ل س دد عول

دإلحصدددددد ج ىلدرع   ددددددد ىلرط  وددددددىلدر    ددددددد  لءمدددددددسءمل
در سد ددددددددىلح دددددددد لتدددددددد لإ ددددددددتم د لعو عددددددددةللدإلست دددددددد طل

 تح  ةلدإل ح دسلدرعت سجل، Alpha correlationأرت 

Step-Wise Regression Analysisءتح  دددةل
  One-Way Anovaدرت ددد  هلمدددةلدت ددد  لءدحددد 

ءصدددددتةلعثدددددةل  إل ددددد مىلإردددددةلع ددددد   سلدإلحصددددد  لدر

در  دددددددللدرعجء دددددددىلءدرت دددددددسدسد لءدرعتء دددددددطلدرح ددددددد  ةل
 .ءدإل حسدالدرعو  س 

 نتائج الدراسة الميدانية 
ر تددد جولدرتح  دددةلدرءصدددتةل تودددسمل ددد دلدر دددز ل        

أل  لاءدعةل    ل  عىلدروالعىلدرت  س دىلعدهل  دةلآسد ل
درع دددته   هلء ردددد ل تح  ددددةل تدددد جول  جعددددىلدإل ت صدددد  ل

ل:لمت  سد لدرتسءم ت جولإدألءرة ل ع ل وسمل
نتائج التحميل الوصاةى ألهام عوامال بنااء  -أوال

 قيمة العالمة التجارية 
أء ددددح لدر تدددد جولءعددددهلمددددالةلتح  ددددةلدر  ددددلل       

درعجء دددىلءدرعتء دددط  لءدإل حسدمددد  لدرعو  س دددىلأهلأ ددد ل

 عذد انبىىد انبيــبن

 

 ليمت معبمم انثببث
 

 ليمت معبمم انصذق

 1.841 1.718 5 عىبصش انعالمت انتدبسيت

 1.953 1.911 5 ببنعالمت انتدبسيتانىعً 

 1.972 1.946 7 اإلتصبالث انتسىيميت

 1.986 1.974 4 انتميز

 1.941 1.884 4 انثمت

 1.948 1.911 3 انمسؤنيت اإلختمبعيت

 1.986 1.973 6 عىامم بىبء ليمت انعالمت مدتمعت

 1.876 16768 6 إدسان انعاللت بيه انسعش واندىدة
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ل- ل  رت رةل:9در  ءةلس  ل)اءدعةل    ل  عىلدروالعىلدرت  س ىل ةلدرعء دحىلمدةل
 

 ( يوضح التحميل الوصةى لعوامل بناء قيمة العالمة التجارية3جدول رقم)
 

 عىامم بىبء ليمت انعالمت انتدبسيت انمتىسط انحسببً اإلوحشاف انمعيبسي

 تميز انعالمت انتدبسيت -1/1 2.73 1.11
 شهشة انعالمت  -1/2 2.2 1.63
 انمعشفت ببنعالمت  -1/3 2.18 1.38
 انثمت ببنعالمت -1/4 2.68 1.97
 انىعً ببنعالمت  -1/5 2.81 1.68
 اإلتصبالث انتسىيميت  -1/6 2.79 1.61
 عىبصش انعالمت انتدبسيت -1/7 3 1.29
 انصىسة انزهىيت نهعالمت  -1/8 2.26 1.56
 انىالء نهعالمت -1/9 2.38 1.61
 اإلستببط ببنعالمت  -1/11 1.61 1.43
 شخصيت  انعالمت -1/11 1.51 1.72
 اسم انعالمت انتدبسيت  -1/12 2.36 1.69
 إدسان انعالمت  -1/13 2.11 1.76
 انمسؤونيت اإلختمبعيت -1/14 2.67 1.26
 معىً انعالمت -1/15 2.31 1.78

ل

 لأهلأ ددد لاءدعدددةل9 ت ددد لعدددهلدر ددد ءةلس ددد ل)        
  ددد  ل  عدددىلدروالعدددىلدرت  س دددىلط  ددد لآلسد لدرع دددته   هل

ا  صددسلعحددةلدر حدد ل ددةلل ددتىلا  صددسلم ددطلء دد ل
دإلتصددددد   لل دردددددءاةل  روالعدددددىلدرت  س دددددىل لدروالعدددددى
ل درث دددىل  روالعدددىل تع دددزلدروالعدددىلدرت  س دددىل درت دددء   ى

ط  ددددد لا دددددةلدرتست دددددللء رددددد للدرع دددددؤءر ىلدإل تع ا دددددى
رتدددددست  ه لت  زر ددددد لمدددددةلدرعتء دددددطلدرح ددددد  ةلح ددددد لتددددد ل

حصدد  لا ددةلعتء ددطلح دد  ةلإمت دد سلدروءدعددةلدرتددةل

أءلأ ثدددسلح ددد لأهلدرع  ددد سلدرع دددتم  ل دددءلل2.2  دددجل
ل .2-4ر  س لدر  د ةل)

 ثانيا: نتائج إختبارات الةروض 
 األول نتائج إختبار الةرض

ءدردددد  ل دددد  لا ددددةلاتددددؤثسلا  صددددسلدروالعدددددىل        
 ددىلتددىث سدلإ     دد لا ددةلإ سد لدرع ددته  لر وال ددىلدرت  سل

 إ دتم د  ت  درتسم   د ءإلمت  س   هلدر وسلءدر ء  ا

 أ د ل0ء  مد لدر د ءةلس د )   تح  ةلدإل ح دسدرعتد سج
لدر ت جول:
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 ر عناصر العالمة التجاريةيأثلتنتائج اإلنحدار المتدرج  (4جدول رقم )
 العالقة بين السعر والجودةإدراك عمى  

ل

سلم 

 انىمىرج
R R انعىامم انذاخهت فً انىمىرج

2
 β F Sig.F 

1 

  X15د ددد لأبدددوسلأ ددد لعدددهلدرصدددوللت   ددد ل
عددددددددددهل  ددددددددددةلل دددددددددد سدع  ل   ء دددددددددد تسد

 .درع  م  ه

ل966ق727ل069ق0 704ق4ل802ق4
 

ل4.444
 

2 
 

 

  X15د ددد لأبدددوسلأ ددد لعدددهلدرصدددوللت   ددد ل
عدددددددددهل  دددددددددةلل ددددددددد سدع  ل   ء ددددددددد تسدل

 .درع  م  ه

X11د ددد ل ددد سدع  ل   ء ددد تسدل وددد لد دددع للل
عع دددزدل  رع  س دددىل ى دددع  لدر ددد سدع  ل

 دألمس 

 

ل807ق4
 
 

 708ق4
 
 

 284ق4
 
 

 022ق978
 
 

ل
ل4.444
ل
ل
 

ل -

 

 لأهل0) در د ءةلس د مدةل ء ت د لعدهلدر تد جو         
در عء جلدرع   للرتح   لدرعتا دسد لدرع دت  ىلءدرعدؤثس ل

 ددءلدر عددء جلإ سد لدروال ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  لا ددةل
لX15عد  ا صس هلر والعىلل لءدر  ل ت ءهلعه2س  ل)

  X11ء ةل %8ق70ح  ل  ا ل  عىلعو عةلدرتح   ل
عدهلدرت د  هل %8ق70أا ةل  عىلء  رتد رةلمهدءل ت دسلل

 عدد ل  ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  ل در  ددةلمددةلإ سد لدروال
لFدر عدددء جلعو دددء لءم ددد لإلمت ددد سل  ت ددد لأ  ددد لأه

ء ةلأ دةلعدهل ل0.000) ح  لأهلع تء لدرعو ء ىلر 
 عدد ل ت دد لعدددهل  .0.05)لع ددتء لدرعو ء دد لدرع  ددءة
ءدرمد  ل صدوء ىللللX15)) مالةلعو عةلدرتح   لأهل

ت    لد  ل  سدع  ل   ء  تسدل حتدةلدرعست دىلدألءردةلعدهل
%لعدهل70درعتا سد لدرع ت  ىلح د ل ت دسلءحد  لل  ه

درت دد  هلدر  ددةلمددةلإ سد لدروال ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  ل
 لءدرمددد  ل  دددءهلد ددد لدر ددد سدع  لعع دددزلX11    ددد ل)

  رع  س ددددىل  أل ددددع  لد مددددس لر  دددد سدع  لمددددةلعصددددسل
 عدد ل ت دد لعددهل  عددىلعو عددةللل%ل 4.8ح دد ل ت ددس

ل%لء ددددء 80.7 لءدرتددددةل  ادددد لRدإلست دددد طلدرعتودددد  )
ا  صدددسلدروالعدددىلدرت  س دددىل دددء ل ددد هلإست ددد طلاال دددىل

ءتبد سل د  لدر تد جولءد  سد لدروال ىل  هلدر دوسلءدر ء  
لإ      رو  صسلدروالعىلدرت  س ىلإرةلء ء لتىث سل ا ةلد 

إ سد لدروال دىل دد هلدر دوسلءدر ددء  لح د ل   دد لإبدد س ل
لدألءةل.ء  رت رةل   ةلدرتسمل ع وه لعء  ىللβ   ل

 الةرض الثانىنتائج إختبار 
 ؤثسلدرءاةل  روالعىلدرت  س ىلءدر  ل   لا ةلا        

تدىث سدلإ     دد لا ددةلإ سد لدرع ددته  لر وال ددىل دد هلدر ددوسل
ءدر ددددء  لالإلمت دددد سل دددد دلدرتددددسملتدددد لإ ددددتم د لأ دددد ءلل

 أ د لدر تد جول2ء  مد لدر د ءةلس د ل)دإل ح دسلدرعتد سجل
ل:
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 الوعىلتأثير عناصر اإلنحدار المتدرج نتائج  (5جدول رقم )
 بالعالمة التجارية عمى إدراك العالقة بين السعر والجودة 

 

 

 لأهل2در تدد جولمددةلدر دد ءةلس دد ل)لء ت دد لعددهلل     
لا  صدددسلدردددءاةل  روالعدددىدر عدددء جلدرع   دددللرتح  ددد ل

ءدرعددؤثس لا ددةلإ سد لدروال ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  ل ددءل
 د لل لءدر  ل ت ءهلعهلثالثىلعتا سد 9  ل)در عء جلسل

X24 X21 X25ح ددددد ل  اددددد ل  عدددددىلعو عدددددةلدرتح  ددددد ل
%ء دددددددةلأا دددددددةل  عدددددددىلء  رتددددددد رةلمهدددددددءل ت دددددددسلل6ق62
%لعدددهلدرت ددد  هلدر  دددةلمدددةلإ سد لدروال دددىل ددد هل6ق62

 ع ل ت  لأ   لأهلدر عء جلعو دء للدر وسلءدر ء   
لح دددددد لأهلع ددددددتء لدرعو ء ددددددىلردددددد لFءم دددددد لإلمت دددددد سل

 لء دددةلأ دددةلعدددهلع دددتء لدرعو ء ددد لدرع  دددءةل0.000)
 .ل عدددد ل ت دددد لعددددهلمالرعو عددددةلدرتح  دددد لأهل0.05)

 حتةلدرعست ىلدألءرةلعهل د هلدرعتا دسد لX24 درعتا سل
%لعددددهلدرت دددد  هل.04.2درع ددددت  ىلح دددد ل ت ددددسلءحدددد  ل

د لدروال دددىل ددد هلدر دددوسلءدر دددء  ل    ددد لدر  دددةلمدددةلإ سل

ح د للX25 %ثد لدرعتا دس22ح  ل ت دسللX21درعتا س
عء  ىلر عتا س هللβ%ل لء الح لأهل  عىل9.0 ت سل
X24لل X25عددددددددد ل   ددددددددد ل  عتهددددددددد ل ددددددددد ر ىلم عددددددددد لل   

ءدرعتو دددددقلللاا ددددد ع لأم دددددسلمدددددةلللX21 تو   ددددد رعتا س
در دد سدع  ل ت دد  سلإرددةل   ددةلأء لد دد ل دد سدع  ل   ددءل

سدالء  دل و ةلأهلدروال دىلا  د ىل د هل د دلدرعتا دسل  ت
ءد  سد لدروال دددددىل ددددد هلدر دددددوسلءدر دددددء  لمددددد رتت  سلمدددددةل
در ددد سدع  لءدإلحت دددد جلرددد ل صددددتىلا عدددىلءت دددد  سل دددد  ل
دروالعددىل  ردد د لإرددةل  ددهلدرع ددته  ل   ددةلعددهلإ سد ل
دروال ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  لء دد ل س دد ل ردد لإرددةلأهل

رع دددته  ل ل و دددةلع دددس لت ددد  سلدروالعدددىلإردددةل  دددهلد
  ر سءس لت    لر  دوسلءد  عد ل  د لأهل  ت دةلدرع دته  ل
عهلعسح دىلدرتت  دسلإردةلعسح دىلسؤ دىلدرع دتولءدإل ت د عل
 ددددد لء ع دددددتء ل ء تددددد لحتدددددةل ددددد س لاال دددددىلدر دددددوسل

سلم 

 انىمىرج
R R انعىامم انذاخهت فً انىمىرج

2
 β F Sig.F 

1   X24ل  عددددددد لدحت ددددددد لإردددددددةل ددددددد سدع  لأبدددددددتس ل
   سدع  ل   ء  تسدل

ل020ق280 924ق0 042ق4ل690ق4
 

ل4.444
 

2 

 

 

  X24ل  عددددددد لدحت ددددددد لإردددددددةل ددددددد سدع  لأبدددددددتس ل
   سدع  ل   ء  تسد

 X21ا دددد ع لأم ددددسلمددددةلدر دددد سدع  ل ت دددد  سلإرددددةل
    ةلأء لد  ل  سدع  ل   ءل  تسد

ل788ق4
 

 

 

 622ق4

 
 

 049ق0-

 

 262ق902
 

 

ل4.444
ل
ل
ل

 

3 

  X24ل  عددددددد لدحت ددددددد لإردددددددةل ددددددد سدع  لأبدددددددتس ل
 .    سدع  ل   ء  تسد

 X21ت دددد  سلإرددددةلا دددد ع لأم ددددسلمددددةلدر دددد سدع  ل 
    ةلأء لد  ل  سدع  ل   ءل  تسد

X25د ددددد ل ددددد سدع  ل   ء ددددد تسدلأ دددددتط  لتع  دددددزلل
   هءرى

ل626ق4ل804ق4
ل

ل4.444ل886ق260ل877ق4
ل
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 عددددد ل ت ددددد لعدددددهل  عدددددىلعو عدددددةلل ع دددددتء لدر دددددء  ل.
%لء دددددء لل80ل لءدرتدددددةل  اددددد لRدإلست ددددد طلدرعتوددددد  )

درددددءاةل  روالعددددىلدرت  س ددددىل ددددء ل دددد هلإست دددد طلاال ددددىل
ءتبدددد سل دددد  لءد  سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  ل ل

إ  دددد  ةلر ددددءاةل  روالعددددىللدر تدددد جولإرددددةلء ددددء لتددددىث س
إ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  لا ددددةلدرت  س ددددىل

لدرث  ة.ء  رت رةل   ةلدرتسمل

لالةرض الثالثنتائج إختبار 
  ىلءدر  ل   لا ةلاتؤثسلدإلتص   لدرت دء للللللل

ا ددةلإ سد لدرع ددته  لتددىث سدلإ     دد لر والعددىلدرت  س ددىل
لتد لدرتدسمل د دلاإلمت د سلر وال ىل د هلدر دوسلءدر دء  

 ل6ء  مددد لدر ددد ءةلس ددد ل)لدإل ح دسدرعتددد سجلإ دددتم د 
 در ت جولدرتةلت لدرءصءةلإر ه .

ل

 وتبئح اإلوحذاس انمتذسج نتأثيش عىبصشاإلتصبالث انتسىيميت  (6خذول سلم )

 عهً إدسان انعاللت بيه انسعش واندىدة
 

ل -

سلم 

 انىمىرج
R R انعىامم انذاخهت فً انىمىرج

2
 β F Sig.F 

1 
  X35للل  سدع  ل   ء  تسدلتوسم لا ة
 عهلمالةلع ل عوت لعهلدر  س       

ل802ق0070 777ق4 798ق4ل829ق4
 

ل444ق4
 

2 
 

 

  X35عددددهلل دددد سدع  ل   ء دددد تسدلتوسمدددد لا ددددةل
لمالةلع ل عوت لعهلدر  سل

  X37تء ددددددددددد لدر ث ددددددددددددسلعدددددددددددهلدرمصددددددددددددءع  ل
   سدع  ل   ء  تسدلءدروسءملا ةل

ل862ق4
 

 
 

 700ق4

 
 

 099ق4

 
 

 427ق642

 
 

ل444ق4
ل

ل
 

ل

 لأهل6در ددد ءةلس ددد )مدددةللء ت ددد لعدددهلدر تددد جوللللللل
ا  صدددددددسلدإلتصددددددد   لدر عدددددددء جلدرع   دددددددللرتح  ددددددد ل

إ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلدرعددددؤثس لا ددددةلدرت ددددء   ىل
ل لءدردددد  ل ت ددددءهلعدددده2 ددددءلدر عددددء جلس دددد ل)ءدر ددددء  ل

ح ددد ل  ادد ل  عدددىلعو عدددةللX37 لX35عتا ددس هل عددد لل
%ء ةلأا دةل  عدىلء  رتد رةلمهدءل ت دسلل0ق70درتح   ل
 ددددىل دددد هل%عددددهلدرت دددد  هلدر  ددددةلمددددةلإ سد لدروال0ق70

 عددددد ل ت ددددد لأ  ددددد لأهلدر عدددددء جللدر دددددوسلءدر دددددء  ل 
ح ددد لأهلع دددتء لدرعو ء دددىللFعو دددء لءم ددد لإلمت ددد سل

 لء ددةلأ ددةلعددهلع ددتء لدرعو ء دد لدرع  ددءةل0.000ردد )
 .ل عددد ل ت ددد لعدددهلمدددالةلعو عدددةلدرتح  ددد لأهل0.05)

 حتةلدرعست ىلدألءرةلعدهل د هلدرعتا دسد لX35 درعتا سل
عددددهلدرت دددد  هل%ل.79.8درع ددددت  ىلح دددد ل ت ددددسلءحدددد  ل

 لثدددد لإ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  در  ددددةلمددددةل

 عدد ل ت دد لعدددهلل%.4.6ح ددد ل ت ددسلX37 درعتا ددس
ل لءدرتددددددةل  ادددددد لR  عددددددىلعو عددددددةلدإلست دددددد طلدرعتودددددد  )

دإلتصدد   ل ددء ل دد هلإست دد طل%لء ددء لاال ددىل2ق86
ءتب سلدرت ء   ىلءد  سد لدروال ىل  هلدر وسلءدر ء  ل ل

د   دددددد  ةلرإلتصدددددد   ل دددددد  لدر تدددددد جولإرددددددةلء ددددددء لتىث سل
إ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  لا ددددةللدرت ددددء   ى

لدرث ر ل.ء  رت رةل   ةلدرتسمل
 الةرض الرابعنتائج إختبار 

ءدردد  ل دد  لا ددةلا ددؤثسلدرتع ددزلمددةلدروالعددىلللللللل
ا ددةلإ سد لدرع ددته  لر وال ددىلتددىث سدلإ     دد للدرت  س ددى

لإ دتم د لتد لدرتدسمل  دلاإلمت  سل  هلدر وسلءدر ء  
مددةلدر دد ءةلللدر تدد جولت مدد  لء ع ددهلدإل ح دسدرعتدد سج

ل .7س  ل)
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 التميز ر يأثتنتائج اإلنحدار المتدرج لقياس  (7جدول رقم )
 عمى إدراك العالقة بين السعر والجودة فى العالمة التجارية

 

سلم 

 انىمىرج
R R انعىامم انذاخهت فً انىمىرج

2
 β F Sig.F 

1 
  X44  مصدءع  لتمت دالل د سدع  ل   ء د تسد   د

 اهلدروالع  لدرع  م ى
ل498ق729 629ق4 609ق4ل842ق4

 

ل4.444
 

2 

 

 

  X44مصددءع  لتمت ددالل دد سدع  ل   ء دد تسد  دد  ل
لاهلدروالع  لدرع  م ى

  X41عدددد ل   عدددد لعددددهلل دددد سدع  ل   ء دددد تسدل تع ددددز 
  وىلعع ز لءعمت تىلادهلدروالعد  لدألمدس ل

 ر   سدع  

ل848ق4
 

 
 

 629ق4

 
 

 260ق4

 
 

 278ق992

 
 

ل4.444
ل
ل

ل

 

 

 لأهل7در دد ءةلس دد )مددةل ء ت دد لعددهلدر تدد جو        
در عء جلدرع   للرتح   لدرعتا دسد لدرع دت  ىلءدرعدؤثس ل

 ددءلدر عددء جلإ سد لدروال ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  لا ددةل
  لX44عتا دددس هل عددد لل لءدرددد  ل ت دددءهلعددده2س ددد ل)

X41ل9ق62ح دددددد ل  ادددددد ل  عددددددىلعو عددددددةلدرتح  دددددد ل%
%لعدددهلدرت ددد  هلدر  دددةلمدددةل9ق62ء  رتددد رةلمهدددءل ت دددس

إ سد لدروال ىل  هلدر دوسلءدر دء  ل  عد ل ت د لأ  د ل
ح د لأهلع دتء للFأهلدر عء جلعو ء لءم د لإلمت د سل

 لء ددةلأ دةلعددهلع دتء لدرعو ء دد ل0.000درعو ء دىلرد )
 .ل عددددد ل ت ددددد لعدددددهلمدددددالةلعو عدددددةل0.05درع  دددددءةل)

 حتددةلدرعست ددىلدألءرددةلعددهلX44 درتح  دد لأهلدرعتا ددسل
%ل60.9 دد هلدرعتا ددسد لدرع ددت  ىلح دد ل ت ددسلءحدد  ل

عددددهلدرت دددد  هلدر  ددددةلمددددةلإ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسل
 عدد لل%.4.0ح دد ل ت ددسللX41ءدر ددء  ل    دد لدرعتا ددس

ل لءدرتددةR ت دد لعددهل  عددىلعو عددةلدإلست دد طلدرعتودد  )
لدرتع دز دء ل د هلإست  طللاال ىل%لء ء ل8ق84ل  ا 

مدددددةلدروالعدددددىلدرت  س دددددىلءد  سد لدروال دددددىل ددددد هلدر دددددوسل
لتدىث سلإ  د  ةلر تع دزءتب سدر ت جولإرةلء دء للءدر ء   

إ سد لدروال ددىل دد هلدر ددوسلا ددةللمددةلدروالعددىلدرت  س ددى
لدرسد  ل.ء  رت رةل   الرتسملءدر ء  ل

لالةرض الخامسنتائج إختبار 
لء   لا ةلاتدؤثسلدرث دىلمدةلدروالعدىلدرت  س دىللللللل

تدددددىث سدلإ     ددددد لا دددددةلإ سد لدرع دددددته  لر وال دددددىل ددددد هل
لإ دددتم د لتددد لدرتدددسمل ددد دلاإلمت ددد سلءدر دددء  لدر دددوس
 ل8ء  مدددد لدر دددد ءةلس دددد ل)لدإل ح دسدرعتدددد سجلأ دددد ءل

لةلإر ه .در ت جولدرتةلت لدرءصءل
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 الثقة  تأثير نتائج اإلنحدار المتدرج لقياس( 8جدول رقم )
 فى العالمة التجارية عمى إدراك العالقة بين السعر والجودة

 

سلم 

 انىمىرج
R R انعىامم انذاخهت فً انىمىرج

2
 β F Sig.F 

1 
  X51ل   ء دددددد تسدل دددددد سدع  ل  ددددددتحق

 درث ىلم  
ل420ق0892 702ق4 809ق4ل942ق4

 

ل4.444
 

2 

 

 

  X51ل   ء دددددد تسدل دددددد سدع  ل  ددددددتحق
لدرث ىلم  

  X54أثددددددددقلمددددددددةلدرءمدددددددد  ل عءدا دددددددد ل
 درت    لء ةلع ل ءا ءهل  ل.

ل900ق4
 

 
 

4.894 
 

 

4.226 
 
 

 686ق0407
 

ل4.444
ل
 

 

 لأهل8در دد ءةلس دد )مددةل ء ت دد لعددهلدر تدد جو         
درعدؤثس لا ددةلا  صدسلدرث ددىلدر عدء جلدرع   دللرتح  دد ل

 ددءلدر عددء جلس دد لإ سد لدروال ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  ل
 X54  لX51عتا ددس هل عدد للل لءدردد  ل ت ددءهلعدده2)

%لء  رتد رةلمهدءل89ح  ل  ا ل  عىلعو عةلدرتح  د ل
%لعدهلدرت دد  هلدر  دةلمددةلإ سد لدروال دىل دد هل89 ت دس

أ   لأهلدر عء جلعو دء لدر وسلءدر ء  ل  ع ل ت  ل
لح دددددد لأهلع ددددددتء لدرعو ء ددددددىلردددددد لFءم دددددد لإلمت دددددد سل

 لء دددةلأ دددةلعددددهلع دددتء لدرعو ء ددد لدرع  ددددءةل0.000)
 .ل عددد ل ت ددد لعدددهلمدددالةلعو عدددةلدرتح  ددد لأهل0.05)

 حتةلدرعست ىلدألءرةلعدهل د هلدرعتا دسد لX51 درعتا سل
%لعددددهلدرت دددد  هل80.9درع ددددت  ىلح دددد ل ت ددددسلءحدددد  ل

ىل ددد هلدر دددوسلءدر دددء  ل    ددد لدر  دددةلمدددةلإ سد لدروال ددد
 ع ل ت د لعدهل  عدىل % 0.0ح  ل ت سX54 درعتا س

%ل0ق90 لءدرتددةل  ادد لR)لعو عددةلدإلست دد طلدرعتودد  
درث ددددىلمددددةلدروالعددددىل ددددء ل دددد هلإست دددد طلء ددددء لاال ددددىل

درت  س دددىلء دددد هلإ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء   ل
تدىث سلإ  د  ةلر ث دىلمدةلءتب سل   لدر تد جولإردةلء دء ل

إ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلا ددددةلدروالعددددىلدرت  س ددددىل
 درم عسل.ء  رت رةل   ةلدرتسملءدر ء  ل

 الةرض السادسنتائج إختبار 
ءدردددددددد  ل دددددددد  لا ددددددددةلاتددددددددؤثسلدرع ددددددددؤءر ىلللللللللل

دإل تع ا ىلر والعىلدرت  س ىلتىث سدلإ      لا دةلإ سد ل
  د دلاإلمت د س درع دته  لر وال دىل د هلدر دوسلءدر دء  

ء  مد ل لدإل ح دسدرعتد سج أ د ءل إ دتم د  تد  درتدسم
ل لدر ت جولدرتةلت لدرءصءةلإر ه .9در  ءةلس  ل)
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 لية اإلجتماعية و المسؤ  أثر نتائج اإلنحدار المتدرج لقياس( 9جدول رقم )
 عمى إدراك العالقة بين السعر والجودة

 

سلم 

 انىمىرج
R R انعىامم انذاخهت فً انىمىرج

2
 B F Sig.F 

1 
 X61أبوسلأهلعو سملت    لدرع تولت   ل

 ع لا  ه لعهلءد    لت   لدرع تع 
ل202ق0422 868ق4 706ق4ل806ق4

 

ل444ق4
 

 

 لأهل9در ددد ءةلس ددد )مدددةللء ت ددد لعدددهلدر تددد جوللللللل
ا  صددددددددسلدرع ددددددددؤءر ىلدر عددددددددء جلدرع   ددددددددللرتح  دددددددد ل

إ سد لدروال دددىل ددد هلدر دددوسلدرعدددؤثس لا دددةلدإل تع ا دددىل
ل لءدردددد  ل ت ددددءهلعدددده0 ددددءلدر عددددء جلس دددد ل)ءدر ددددء  ل

ح دد ل  ادد ل  عددىلعو عدددةللX61عتا ددسلءدحدد لم ددطل دددء
%لعدددهل70.6%لء  رتددد رةلمهدددءل ت دددسل70.6درتح  ددد ل

ل إ سد لدروال دىل د هلدر دوسلءدر دء  درت   هلدر  دةلمدةل
لF ع ل ت  لأ   لأهلدر عء جلعو دء لءم د لإلمت د سل

 لء دةلأ دةلعدهل0.000ح  لأهلع تء لدرعو ء دىلرد )
 عددد ل ت ددد لعدددهل .ل0.05ع دددتء لدرعو ء ددد لدرع  دددءةل)

 لءدرتددددددددددددةلR  عددددددددددددىلعو عددددددددددددةلدإلست دددددددددددد طلدرعتودددددددددددد  )
 دددددددء ل ددددددد هلإست ددددددد طل%لء دددددددء لاال دددددددىل6ق80  اددددددد 

درع ددددددؤءر ىلدإل تع ا ددددددىلر والعددددددىلدرت  س ددددددىلءلإ سد ل
ءتب سل د  لدر تد جولإردةل ىل  هلدر وسلءدر ء  ل لدروال

تدددىث سلإ  ددد  ةلر ع دددؤءر ىلدإل تع ا دددىلر والعدددىلء دددء ل
إ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  لا ددددةلدرت  س ددددىل

لدر   سل.ء  رت رةل   ةلدرتسمل
 نتائج إختبار الةرض السابع

ءدردددد  ل دددد  لا ددددةلاتددددؤثسلاءدعددددةل  دددد  ل  عددددىللللللل
ىلتدددىث سدلإ     ددد لا دددةلإ سد لدروالعدددىلدرت  س دددىلع تعوددد

لتدد لدرتددسملدروال ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  الءإلمت  س دد د
اءدعددةللأثددسلرتح  دد لدإل ح دسدرعتدد سجلأ دد ءللإ ددتم د 

لع ددت ةل  دد  ل  عددىلدروالعددىلدرت  س ددىلع تعوددىل عتا ددس

در دددوسلءدر دددء  للإ سد لدرع دددته  لر وال دددىل ددد هلا دددة
لت   .ل عتا س
 لأهل04در د ءةلس د )مدةللء ت  لعهلدر ت جولللللللل

 لءدرد  ل ت دءهل9در عء جلس د ل)لدر عء جلدرع   لل ء
ح دد ل  ادد للX3 لX5  لX4ثالثددىلعتا ددسد ل دد للعدده

ء دددددةلأا دددددةل  عدددددىلل%89.2  عدددددىلعو عدددددةلدرتح  ددددد ل
%لعدددهلدرت ددد  هلدر  دددةلمدددةل89.2ء  رتددد رةلمهدددءل ت دددس

 عد ل ت د لأ  د للءدر دء   لإ سد لدروال ىل  هلدر دوس
ح د لأهلع دتء للFإلمت د سللأهلدر عء جلعو ء لءم د 

 لء ةلأ ةلعدهلع دتء لدرعو ء د ل0.000)لدرعو ء ىلر 
 .ل عددددد ل ت ددددد لعدددددهلمدددددالةلعو عدددددةل0.05درع  دددددءةل)

ء دددددءلعتا دددددسلدرتع دددددزل حتدددددةلX4درتح  ددددد لأهلدرعتا دددددسل
درعست دددىلدألءردددةلعدددهل ددد هلدرعتا دددسد لدرع دددت  ىلح ددد ل

%لعدددهلدرت ددد  هلدر  دددةلمدددةلإ سد ل77.2 ت دددسلءحددد  ل
لX5ءدر ددددددء  ل    ددددددد لدرعتا دددددددسلدروال ددددددىل ددددددد هلدر دددددددوس

لX3%لثددد لدرعتا دددس4.0ءدرمددد  ل  رث دددىلح ددد ل ت دددسل
%لعهلدرت   هل0.7لءدرم  ل  إلتص   لح  ل ت س

 عدددد لدر  ددددةلمددددةلإ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  ل
 لءدرتددةلR ت دد لعددهل  عددىلعو عددةلدإلست دد طلدرعتودد  )

 دددةل ددد هللل دددء إست ددد طل%لء دددء لاال دددىل2ق90ل  ادد 
العددىلدرت  س ددىلءدرث ددىلمددةلدروالعددىلعددهلدرتع ددزلمددةلدرو

ءدإلتصددد   لدرت دددء   ىلر والعدددىلء ددد هلإ سد لدروال دددىل
 هددددس للβء الحدددد لأهل  عددددىلل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء   

   عددىل دد ر ىلم عدد ل مدد لدإلتصدد   لدرت ددء   ىلء دد دل
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  ةلا ةلاال ىلا   ىل  هلدإلتصد   لدرت دء   ىلءل
إ سد لدروال دددددددىل ددددددد هلدر دددددددوسلءدر دددددددء  لم  عددددددد لزد  ل
دإلتصد   ل صدءس ل   دس ل دةلإ سد لدرع دته  لروال ددىل
در دددوسل ددد ر ء  لء دددىهلدرع  رادددىلمدددةلإ دددتم د لء ددد جةل
دإلتصددد   لدرعمت تدددىلءعدددهل دددع ه لت ددد   لدرودددسءمل

ءدرمصددءع  لتددءحةلر ع ددته  ل سغ ددىلدربددس ىلدرع حددىل
مدددةلدر  ددد لءدردددتم  لعدددهلدرع ت ددد  لععددد ل ث دددسلدربددد ل

ءتبد سلتةلتءدم  .لر   ل ىهلدر وسل لل      لدر ء  لدر
لدر    .درتسمل  ءةل   لدر ت جولإرةل

 

عوامل بناء قيمة العالمة التجارية مجتمعة  أثر نتائج اإلنحدار المتدرج لقياس( 11جدول رقم )
 عمى إدراك العالقة بين السعر والجودة

 

سلم 

 انىمىرج
R R انعىامم انذاخهت فً انىمىرج

2
 β F Sig.F 

1 X4ل987ق0002 720ق4 772ق4ل880ق4 درتع ز
 

ل4.444
 

2 

 
 

X4درتع ز 

X5درث ى 
ل949ق4

 

 802ق4
 

 666ق4
 

ل4.444 724ق906
 

3 

X4درتع ز 
X5درث ى 

X3   درت ء   ىلدإلتص 
ل4.444ل806ق688ل002ق4-ل892ق4ل902ق4

ل

 
 

 الةرض الثامننتائج إختبار 
ءدرد  ل د  لا دةلاتء د لمدسءقلعو ء دىل دد هل       

آسد لع دددته  ةل ددد سدع  ل   ء ددد تسدلعء ددد لدر حددد ل
 حءةلإ سد لدروال ىل  هل وسل  سدع  ل

 
 

    ء ددد تسدلء ء تددد لءم ددد لر عتا دددسد لدر  عء سدم دددى

إ ددتم د لأ دد ءللتح  ددةل تدد  درتددسم اءإلمت  س دد د
 ل00) ء  م لدر  ءةلس د  درت   هلمةلدت   لءدح 

لدرءصءةلإر  لعهل ت جول:ع لت ل
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وجود فروق معنوية بين آراء المستهمكين ل( نتائج تحميل التباين فى اتجاه واحد 11جدول رقم )
 وفقا لمعوامل الديموجرافية حول إدراكهم لمعالقة بين السعر والجودة

 

انمتغيش 

 انمستمم
 انمتىسط

مصذس 

 انتببيه

دسخبث 

 انحشيت

مدمىع 

 انمشبعبث

متىسط 

 انمشبعبث
 Fليمت 

مستىي 

 انمعىىيت

 انىىع
2.54 

ثيٓ 

 اٌّغّٛعبد

 

 

419 
 

119.163 
 

119.163 
 

58.323 

 

1.111 

 روش

 3.58 أٔضٝ
داخً 

 اٌّغّٛعبد
781.657 1.871 

 3.72 انفئت انعمشيت

 

ثيٓ 

 اٌّغّٛعبد

 

419 169.171 56.357 
 

32.487 
 

1.111 

 25ألً ِٓ 
 

داخً 

 اٌّغّٛعبد

 

721.649 

 

1.735 

 2.35 35ألً -25

 3.59 45ألٍّٓ -35

 3.61 صٕخ فأوضش -45

انحبنت 

 2.63 اإلختمبعيت

ثيٓ 

 اٌّغّٛعبد

 

419 84.817 84.817 
 

43.987 

 

1.111 

داخً  أعزة

 اٌّغّٛعبد
815.912 1.928 

 3.58 ِززٚط

انمستىي 

 3.62 انتعهيمً

ثيٓ 

 اٌّغّٛعبد
419 

 

 

 

 

 

82.499 27.511 

 

14.154 

 

 

1.111 

 دْٚ اٌضبٔٛيخ
 

داخً 

 اٌّغّٛعبد

 

818.221 
 

1.943 

 2.17 ِضزٜٛ صبٜٔٛ

 2.76 ِضزٜٛ عبِعٝ

 3.61 دساصبد عٍيب

 انذخم انشهشي
4.11 

ثيٓ 

 اٌّغّٛعبد

 

419 94.241 23.561 
 

12.276 
 

1.111 

 5111ألً ِٓ 
 

داخً 

 اٌّغّٛعبد

796.479 1.919 

5111 –

 11111ألً
3.47 

  

11111–

 21111ألً
2.63 

ألً  21111

51111 
3.61 

 3.61 فأوضش 51111
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در ددددد ءةلدر ددددد  قلء دددددء لمدددددسءقلل ت ددددد لعددددده          
عو ء دددىل ددد هلإ سد لدرع دددته   هلر وال دددىل ددد هلدر دددوسل
ءدر ددددددددددددددددددددء  لءم دددددددددددددددددددد لر وءدعددددددددددددددددددددةلدر  عء سدم ددددددددددددددددددددىل
)در ءع دروعس درم رددددددددددددددددددددددددددىلدإل تع ا ى درع ددددددددددددددددددددددددددتء ل
درتو  عة درددددددددددددددددددددددد مةلدربدددددددددددددددددددددددهس  ا  لع دددددددددددددددددددددددتء ل

لء  رت رةل   ةلدرتسملدرث عه.4.42عو ء ى
أهلدتتددد قلإ سد ل  00ء ت ددد لعدددهلدر ددد ءةل)لللللل

درع ددددددته   هلر وال ددددددىل دددددد هلدر ددددددوسلءدر ددددددء  لءط  دددددد ل
ر عتء ط  لدرح    ىل    لرصد ر لدإل د  لأ ثدسلعدهل

     ل   هد   د ى ل22در  ءس لءر تجىلدروعس ىل)أ ةلعهل

 ددد ىلل92ثددد لدرتجدددىلدروعس دددىل)عدددهلل ددد ىلمدددى ثس  02)ل
ء د هلل  92أل ةلعدهلل22  لءأم سدل)عه02هلأل ةلع

هلمةلدتت قلآسدجهد لدرعتزء ءهلأ ثسلعهلغ سلدرعتزء  
 لء  ر  دد ىلر ع ددتء لدرتو  عددةل دد هل ءهلدرث  ء ددىل ددءل

ءدر ء  ل لل  هلدر وسللدأل ثسلدتت   لحءلإ سد لدروال ى
  ددد ه لدر سد ددد  لدرو  ددد لثددد لدرع دددتء لدر ددد عوةلءأم دددسدل

ةلدربدددهس ل ددد هلدرع دددتء لدرث  ء  ءم عددد ل تو دددقل  رددد م
أ ثددددسلدتت  دددد لحدددددءةلإ سد لل    دددد 2444)دأل ددددةلعددددهل

 ل   هدد لل24444أل ددةلعدده04444)عددهللوال ددى لثدد لدر
للللللللللللللللللثدددددددددددددددد ل 24444أل ددددددددددددددددةلعدددددددددددددددده-24444)للعدددددددددددددددده

أل دةلعدهلل2444)عدهلءأم دسدلل ل24444)لأ ثسلعدهل
ل .04444

  مناقشة النتائج 
دت  لعهلمالةلمص ج لعتدس د لدرو  دىلأهل       

غ ر  دددددىلدرعتدددددس   هلعدددددهلاعدددددال لعوددددد سمل ددددد سدع  ل
%للعددددددهلل64   ء ددددد تسدل   ددددد لعددددددهلدرس ددددد ةل   ددددد ىل

درو  دددددى لء ددددد ل س ددددد ل رددددد لألهلدرع دددددتول دددددوس لعستتددددد ل
ء  رتددد رةلم دددسدسلدربدددسد ل س ددد لر ددد  ءسلععدددهل تحع دددءهل

%لعددددهل29 ت دددد  لإادددد د لع ددددزةلدرزء  ددددىل ل عدددد لأهل
 ددددد ىلل92أ دددددةلل–ل22دء لأاعددددد س  لعدددددهلدرو  دددددىلتتدددددسل

%لعددددهلدرو  ددددىلل66معو عهدددد لعددددهلدربدددد  لل ء دددد هل
أازللء  ل  دءهل رد لأل هد لع   دءهلا دةلدردزءدجلمدةل

%لعد ه لمدةلدرع دتء لدر د عوة ل عد ل69درع ت  ة لء
ل04444عدددهل%لعددد ه لتدددسدء ل م هددد لدربدددهس ل67أهل

عهل ء لدر مءةلدرعستتودىلمدةلعصدسل24444إرقى  عه
مدددالةلدرتح  دددةلدرءصدددتةلروءدعدددةلل لءر ددد لدت ددد لعددده

    ل  عىلدروالعىلأهلأ ثسل   لدروءدعدةلد تع عد لرد  ل
درع دددته   هل ددد ل دددتىلاءدعدددةلء ددد لا  صدددسلدروالعدددىل
ءدرءاةل  روالعىلءدإلتص   لدرت ء   ىلءدرتع زلءدرث ىل
ءدرع دددؤءر ىلدإل تع ا دددىل ل عددد لأث تددد ل تددد جولإمت ددد سل

عتددد سجلدرتسء دددوهلطس دددقلأ ددد ءللتح  دددةلدإل حددد دسلدر
  ددددءةل ع دددد لمددددسءملدر حدددد لدر    ددددىل ء ددددء لتددددىث سل
إ  ددد  ةلر ع ددد لاءدعدددةل  ددد  ل  عدددىلدروالعدددىلدرت  س دددىل
ع تس  لءع تعوىلا دةلإ سد لدرع دته   هلر وال دىل د هل
در ددددوسءدر ء  لمو  صددددسلدروالعددددىلدرت  س ددددىل دددد هلعددددهل
أ عه لصوء ىلت   د لد د ل د سدع  ل   ء د تسدللعدهل  دةل

أهلد دد ل ددد سدع  ل   ء ددد تسدلدرع  م دد هل  إل ددد مىلإردددةل
د ددد لعع دددزل  رع  س دددىل ى دددع  لدر ددد سدع  لدألمسقء ددد دل

لKaynak et al ,2008)) تتددقلعدد لعدد لأ دد لا  دد 
حدددددءةل دددددسءس لتدددددءدمسل ددددد  لدأل وددددد  لء ددددد دل ث ددددد لأهل
دروالعىلدرت  س ىل لت تصسلا ةل ء ه لد  لأءلبدو سل
ءد  عدد لتبددتعةلا ددةلعدد ل عث دد ل دد دلدأل دد لءدربددو سلعددهل

 م لءعءد الغ سلع عء دىلرد  لدرع دته  لعب اسلءع 
 (Kapferer,2008)ء دد دل تتددقلعدد لعدد لأ دد لا  دد 

(Chernatony and Segal , 2003). ء    لأ  ل
ا  صددسلدرددءاةل  روالعددىلدرعددؤثس لا ددةلد سد لدروال ددىل
 ددد هلدر دددوسلءدر دددء  ل ددد لدرتء ددد لربدددسد لدرع دددتولء دددءل
ل  سدع  ل   ء د تسدل ع دس لدربدوءسل  رح  دىلر  د سدع  
ءت   سلد  لدر  سدع  لر د  هلا د لدرتت  دسل  ر د سدع  ل

هل  هلع س لدرتت  س   لا دةلإ سد ل  رع تول ؤثسل د لءد 
دروال ىل  هلدر وسلءدر ء  ل ل  إل  مىلر هءرىلتع  زل
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ء  ر  ددد ىلرإلتصددد   لدرت دددء   ىل ددد هلرتددد دءةللدإل ددد .
در  سلر  ال لدرط للحءةلدرع تولأثسل   دسل  إل د مىل

لر ع دته   ه.لءدرمصءع  لدرتةل ع حه إرةلدروسءمل
إ سد لا دةلء د هلأ د لعتا دسد لتع دزلدروالعدىلدرعدؤثس ل

دروال دددىل ددد هلدر دددوسلءدر دددء  ل دددةلدرمصدددءع  لدرتدددةل
اددهلعث هدد لمددةلدروالعدد  لدألمددس لر  دد سدع  للتمت ددا

  إل دددد مىلإرددددةلتع ددددزلدرع ددددتول ت دددد لاددددهلدرع ت دددد  ل
أهلدرتع دزلل (Krichnanm,1996 ء د لأ د  درع  م ى

 ع لدرع تول  ر ء  لدرو ر دىلء دءلعد ل و دةل دوسلأا دةل
.لء  ر  ددد ىلر ث دددىلم ددد هلأ ددد لدرعتا دددسد لدرعدددؤثس لا دددةل
إ سد لدروال ددددىل دددد هلدر ددددوسلءدر ددددء  ل ددددةلدرث ددددىلمددددةل
درع ددتول ت ددىلءعءدا دد لدرت دد   لءدرءاددء لدرعع ءحددىلعددهل
دروددددد ع  هلءتتتدددددقل ددددد  لدر ت  دددددىلعددددد لعددددد لأ ددددد لا  ددددد ل

(Martesen andGrønholdt,2004)عددددهلأهلل
درث ىلمدةلدرع دتولت دتولعدهلدرت س دىلدرعت دسس لمدةلبدسد ل
درع دددتولءعدددهلثددد لتو دددةل دددء  لا ر دددىلءعدددهلثددد ل ددددوسل

ءتىتةلدرع ؤءر ىلدإل تع ا ىلعتعث ىلمةلبوءسللأا ة 
دروع ةل ىهلت  لدروالعىلتتحعةلع دؤر ته لدإل تع ا دىل

ء د دل تتدقللءت   لع لا  ه لعهلءد    لت د  لدرع تعد 
 Creyerء)(Brown and Dacin, 1998) عدد

and  Ross ,1997 دردددد  هلأ دددد ءدلا ددددةلأهلل
درع ددددؤءر ىلدإل تع ا ددددىلتددددؤثسلا ددددةلإ سد لدرع ددددته  ل

لر ء  لدرع تولءعهلث ل وس لدرعتءدمقلعو .
ء إمت ددد سلدر عدددء جل  دددةلدرددد  ل  ددد لاءدعدددةلللللللل

  ددددد  ل  عدددددىلدروالعدددددىلدرت  س دددددىلت ددددد هلأهلدرتع دددددزلمدددددةل
ىل دءلأءردةلدروءدعدةلدرعدؤثس لمدةلإ سد لدروالعىلدرت  س د

درع ته   هلر وال ىل  هلدر وسلءدر ء  لععد ل و دةلأهل
تتس لدرع دتول بد   لءتصدع ع لءأ دو س لادهلدرع  م د هل
تز دددد لإ سد لدرع ددددته  لر  ددددءةلدر ددددوسلدرعستتدددد لط رعدددد ل
عددست طل  ددء  لعستتوددىل ء  ددةلدرتع ددزلا عددةلدرث ددىلمددةل

ةلدرءمدددددد  لدرع دددددتولءمدددددةلدر دددددد جع هلا دددددةلإ ت  دددددد لا ددددد

 تء وددد  لدرع دددته  لحدددءةل دددةلعددد ل دددءل   ددد ل ددد رع تول
 دد  لا عددةلل لثدد مد  ل  رعءدا دد لمددةلدرت دد   لءغ س د ءدرءل

هل دددد هل دإلتصدددد   لدرت ددددء   ىلمددددةلدرعست ددددىلدرث رثددددىلءد 
ز دد   لا عددةلدإلتصدد   ل صددءس ل   ددس ل ددؤ  لر ت  ددىل
ا  د ىلمدةلإ سد لدروال دىل د هلدر دوسلءدر دء  لء تتدقل

ل(Yoo and Donthu 2000)ر  ل  دلع لع لأب سلإ
عدددددددهلأهلء دددددددء لدرودددددددسءملءدرمصدددددددءع  لءء ددددددد جةل
دإلتصدد   لدرت ددء   ىل صددءس ل   ددس لتددؤثسل دد   لا ددةل
  عددددىلدروالعى.ءتء دددد لدر تدددد جولأ  دددد لء ددددء لمددددسءقل
عو ء ىل  هلدرع ته   هلءم  لر وءدعةلدر  عء سدم ىلمةل

ءط   لر  تد جولمه د  لإ سد لدروال ىل  هلدر وسلءدر ء  
 و  هدد لتدد س لاال ددىلدر ددوسل دد ر ء  لأ ثددسلعددهلمجدد  ل

غ س دد لء دد لدإل دد  ل صددءس لأ  ددسلعددهلدردد  ءس لءدرتجددىل
  ىل ءدرعتزء ءهلأ ثسلعهلغ سلل22دروعس ىلأ ةلعهل

درعتزء  هلءرعهل  ل ءهلدرث  ء ىلدرو عىلءدرع دته   هل
   ددددد ل ددددد مةل2444أصدددددح للدرددددد مءةلدأل دددددةلعدددددهل

  لبدددددهس ل ععددددد  و ةل دددددسءس لدإل تعددددد  ل ت ددددد لدرتجددددد
 صدددددءس لأ  دددددسلإل  ددددد اه ل  ر دددددوسلدرعستتددددد لدرعددددددست طل

ل  ر ء  لدرعستتوى.
 التوصيات 

عددددددهلمددددددالةل تدددددد جولدر سد ددددددىل ع ددددددهلء دددددد للللللللل
ع عءادددىلعدددهلدرتءصددد   لدرتدددةل  دددتت  لع هددد لعددد  سءل

لدرت ء قلمةلبس   ل  سدع  ل   ء  تسدل ع ل  ةل:
  للأهلت دوةلبدس ىل د سدع  ل   دء تسدل  إل تعد  لل-

 ددىلدر ددوسل دد ر ء  ل عدد ل  وددةلدرع ددته  ل دجعدد ل وال
   ددددةلدر ددددوسلدرعستتدددد لط رعدددد ل دددد هلعؤبددددسدلر ددددء  ل

لعستتوى.
عدددددهلدر ددددددسءس لإ تعددددد  لدربددددددس ىلعء ددددد لدر حدددددد لل-

  رحتددد  لا دددةل  عدددىلدروالعدددىلدرت  س دددىلعدددهلمدددالةل
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دإل تع  ل وءدعدةل   جهد لءدرتدةل   د لعء د لد تعد  ل
لدرع ته   هل.

ر حدددددد لعدددددهلدر ددددددسءس لإ تعددددد  لدربددددددس ىلعء ددددد لدل-
  رحتددد  لا دددةل  عدددىلدروالعدددىلدرت  س دددىلعدددهلمدددالةل
دإل تعددددددددد  ل وءدعدددددددددةل   جهدددددددددد لدرعدددددددددؤثس لمددددددددددةلإ سد ل
در وسدرعستت لءاال ت ل  ر ء  لءأ عه لتع دزلدروالعدىل

لءدرث ىلءدإلتص   لدرت ء   ىلا ةلدرتست ل.
ا دددةلدربدددس ىلعء ددد لدر حددد لأهلت دددءهلحددد س لمدددةلل-

دروع دةلدإلتص   لدرت دء   ىلدرتدةلت دء ل هد لر د لل
ح  لأهلدإلمسدطلمةل   لدإلتص   ل  ل دؤثسل د   ل

لمةلإ سد لدرع ته  لدروال ىل  هلدر وسلءدر ء  .
 ددددددددددسءس لإ تعدددددددددد  لبددددددددددس ىل دددددددددد سدع  ل   ء دددددددددد تسدلل-

  إلمتالمدددددددددد  لمدددددددددددةلدرمصدددددددددد ج لدر  عء سدم دددددددددددىل
ر ع دددددته   هلءد  دددددتم د ل تددددد جولدر حددددد لمدددددةل  ت دددددىل
درتو عدددددةلعددددد لدرتجددددد  لدرعمت تدددددىلعدددددهلدرع ددددددته   هل

ل2444صىلدإل   لءأصح للدرد مءةلأ دةلعدهلءم 
   دد لبدددهس  لءغ ددس  لعدددهلدرتجدد  لدرتدددةلأبدد سلإر هددد ل

لدر ح لمةلدر ت جولدرتةلتءصةلإر ه ل.
 أفكار لبحوث مستقبمية 

د تصددس ل دد  لدر سد ددىلا ددةل  دد سلإ سد لدروال ددىلل -
 ددد هلدر دددوسلءدر دددء  لءر دددهل ت دددةلمدددةلدر سد ددد  ل

در دوسلءدر دء  لدرع ت    ىل سد ىلدروال دىل دتهد ل د هل
ل عتا س هلع ت   ه.

  تدددددس ل سد دددددىل  عدددددىلدروالعدددددىلدرت  س دددددىلءاال تهددددد لل -
   ر وسلدر ت  لءرع ت   لعمت تىلدرع بىلءدرعءطه.

  تس ل سد دىلاال دىلدر دوسل د ر ء  ل  ر  د ىلر  د  لل -
 ب  لدرعوعس لءدر   لدإل تهال  ى.

درتو عةلع لدرمصد ج لدر  عء سدم دىلر ع دته   هلمدةل
 وال ددىل دد هلدر ددوسلءدر ددء  لءدإل ددتت   لع هدد لإ سد هدد لر

 س طه ل عتا سد لأمس ل  إل دتو د لر د م لا دةل د  ةل
  درعث ة.

 المراجع
 المراجع العربية

 أوال :الكتب 
لعدددددد مةل:درت ددددددء قل.2442.لا  در ددددددال ل لأ ء حددددددا
عصددددسلل عهءس ددددىل لدر   دددد  لدر  عوددددىل دسل لتط   دددد 
ل.لدروس  ى

ا دددد لل ا دددد لدر دددد  سءلل؛ط ودددد لأ ددددو ل لا دددد لدرحع دددد ل
درت دء قلل.2449. لدر د  م ءلل لدإلع  ءلل؛در   سعحع ل

ل لدرعو صدددسلدرطس دددقلدرءح ددد لر  ددد  لدرثدددسء لدرع دددت    ى
ل. دسلدروع  لر  بسلءدرتءز  

لأ   ددددددددد   ل.ل2440.لد دددددددددسد   لعحعددددددددد ل لا  ددددددددد د 
ل ل ددد ء  لعددد مةل:لدرعو صدددسلدرت دددء قلمددد لدرت دددو س

لدألس ه.ل لءدرتءز  لر  بسلدرع  س ل دس
    دددد  لدرت ددددو سلل.2404.لعحعدددد ل  ددددءعةل لاعدددد س 

 ل   ىلدرت  س للدرعتتء   لءمصءع  لدر   ل لعس زدرتو 
ل  عوىل  ه ل.

لدصدددءةل.ل2442ل.لتءم دددقل لءسدجدددال؛عودددالل ل ددد  ة
ل. لدألس هلاع هلءدجةلر  بسلءدرتءز  ل ل لدرت ء ق

ل
ل
ل
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 ثانيا: الدوريات العممية 
اع  ىلم قلل.2111محمد عبد العظيم . أبو النجا ،

  عىلدروالعىلإمت  سل عء جل ءءلءزعالجىلا ةلدر ءقل
للدرو  لدرث  ة.لع  ىلدرت  س لءدرتعء ةل لدرعصس ل 
ثددددددسل ددددددء  لأل.2113 .محمااااااد سااااااميمان ، عااااااواد 

 د روعال لمدةل دءقلللدروال   لدرع س ىلا ةلدإلحتت  
ر و دء للدرع  ىلدروس  دىللدإلتص   لدرم ء ىلدألس   ىل 

مطارياد ، ل.لدرو  لدألءةلدرع   لدروبس هل لدإل دس ىل 
تدددىث سلدإلتصددد   لدرت دددء   ىلل.2118.ناهاااد محماااد 

 لع  دىللدرعت  ع ىلءدرتء  ل  رع س ىلا ةل  عىلدرع س ى
ل.00درعح   ىلءدإل دس لءدرتىع هل لدرو  ل

 لثا: الرسائل العممية ثا 
ل.2119. عجاياااب ساااالمة ساااممان،  دعاااابس باااوأ

تح   لدروءدعةلدرعؤثس لم ل    ل  عىلدروالعدىلدرت  س دىل
:ل سد ددىلرددةلدرع ددته  لمدد ل طدد علدرمدد ع  إ ددت   ل  إل

مد لللتط    ىلا دةل ال دةلعطد ا لدرء  د  لدر دس وى
   ددددددىلدر سد دددددد  لدإل دس ددددددىلل لد س هلس دددددد رىل  تددددددءسد 

لل.دألس هءدرع ر ىلدرو   ل 
لتح    ددددىل سد ددددىل.2115. صااااالح محمااااد،  الخضاااار
لر والع  لدر  عو  لطالللء  لا ةلدرعؤثس لر وءدعة

 لس ددددددد رىللدرعوعدددددددس لغ دددددددسلدرت دددددددءقلر ددددددد  لدرت  س دددددددى
ع   دت سلغ ددسلع بددءس ل ل   ددىلدرت دد س ل ل  عوددىلادد هل

لبعس
لتددىث سل.2114.نساايمة  ؛ ولعريباا، ، وفاااء،  نزرقااا

لع  د  دىل د  لدرت دءقل:ل سد دىلبدسد ل سدسلا ةلدر وس
س د رىلع   دت س ل  عودىلل درع دته   هلعهلا  ىلا ة

لدر زدجسلأ  ةلعح  ل 
ل ددء  ل دد هلدروال ددىلتح  ددةل.2111.زواغاا، ، محمااد 
لدربدددددسدج ىلدر دددددسدسد لا دددددةلأثس ددددد ل دددددءلء دددددوسلدرع دددددتو

   ىلدرو دء لدإل تصد   ىلل لس  رىلع   ت س لر ع ته  
  . ءعس دسل ء س لأعحع ل  عوىلءدرت  س ىل 

 المراجع اإللكترونية
صددددد  اىلدر ددددد سدع  لعدددددهلل.2115عااااادلى ، ماااااريم .

 .درص  ا  ل د لدرع زد لدرت  م  ى
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  األولى قائمة اإلستقصاء
عددهل دد هلاءدعددةل  دد  ل  عددىلدروالعددىلدرت  س ددىلدرت ر ددىل لحدد  لعدد  لعءدم تدد لا ددةلأ ع ددىل دد  لدروءدعددةلعددهلء هددىل

لعع ل  ةل:لد مت  سلدرع   لأع  لل (√)ء  لاالعى س   للر والعىلدرت  س ى؟؟ل  س  لرم قل  عى

 
 
 
 
 
 

 

العالمة عوامل بناء قيمة 
 التجارية

غير موافق 
 عمى اإلطالق

غير 
 موافق

غير موافق 
 إلى حد ما

موافق إلى 
موافق  موافق حد ما

 تماما
لللللل تميز العالمة التجارية -1/1
لللللل شهرة العالمة -1/2
لللللل المعرفة بالعالمة -1/3
لللللل الثقة بالعالمة -1/4
لللللل الوعى بالعالمة -1/5
لللللل اإلتصاالت التسويقية -1/6
لللللل عناصر العالمة -1/7
لللللل الصورة الذهنية لمعالمة -1/8
لللللل الوالء لمعالمة -1/9
لللللل اإلرتباط بالعالمة -1/11
لللللل شخصية  العالمة -1/11
لللللل اسم العالمة التجارية -1/12
لللللل إدراك العالمة -1/13
لللللل .اإلجتماعية المسؤولية -1/14
لللللل معنى العالمة -1/15
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 الثانية قائمة اإلستقصاء
م عدد ل  ددةل  جعددىلت دد ل وددملدأل ددج ىلدرتددةلتصددال وددملمصدد ج لعتددس د لدرو  ددىل عدد لت دد لع عءاددىلأ ددج ىل

عدهلل روال دىل د هلدر دوسلءدر دء  إ سد لر   سلاءدعدةل  د  ل  عدىلدروالعدىلدرت  س دىلءع عءادىلأ دج ىلأمدس لر  د س
لعع ل  ةل:د مت  سلدرع    أع  لل (√)ء  لاالعى س   لل.  ةلع ته   هل  سدع  ل   ء  تسد

 األولية البيانات أوال :
 النوع  -1

  للللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  س)لللللللأ ثةللللللللللل)للللللللللللللل

 العمر -2
ل لللللل  ىل)ل22أ ةلعهل

ل للللل  ى)لل92أ ةلعهل-22عهل
ل لللل  ىل)لل02أ ةلعهل-92عهل
ل للللل  ىلمى ثس)ل02
 التعميم، المستوى  -3

  للللل) للللنود ةيوناثلا
  لللل)لىوتسم يوناث    
  للللل)ىوتسم يعماج   
  للللل)تاسارد ايلع     

لاالجتماع، المستوى -4
ل للللللعتزءج)لللللللللللللللللللللللللللللل للللللأازل)
ل لللللعط ق)لللللللللللللللللللللللللللللللل للللللأسعةل)

 متوسط دخل الةرد  -5
ل    2444عهلأ ة
ل04444لعهلأ ةلإرةل2444عهل-
ل24444لأ ةلإرةل04444عهل-
للل24444لعهلأ ةلإرةل24444عهل-
مى ثسل24444-  
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 ثانيا : قياس عوامل بناء قيمة العالمة التجارية

 انعببساث
غيش مىافك 

 عهً اإلطالق
غيش 

 مىافك

غيش 

مىافك إنً 

 حذ مب

مىافك 

إنً حذ 

 مب
 مىافك

مىافك 

 تمبمب

  عىبصش انعالمت انتدبسيت  -1

اصُ صيشاِيه وٍيٛثبرشا يعذ  -1/1

اصّب ِّيزا ثبٌّمبسٔخ ثأصّبء 

 اٌضيشاِيه األخشٜ 

      

اصُ صيشاِيه وٍيٛثبرشا يعذ   -1/2

صًٙ اٌززوش ثبٌّمبسٔخ ثأصّبء 

 اٌضيشاِيه األخشٜ

      

يذي  اصُ صيشاِيه وٍيٛثبرشا   -1/3

عٍٝ ليّخ وجيشح رعىش أصبٌخ 

 إٌّزظ 

      

اصُ صيشاِيه وٍيٛثبرشا ِفَٙٛ  -1/4

 ثبٌٕضجخ ٌٝ ٚأعشف ِبرا يعٕٝ

      

أشعش أٔٗ ِٓ اٌصعت رمٍيذ اصُ  -1/5

صيشاِيه وٍيٛثبرشا  ِٓ لجً 

 إٌّبفضيٓ 

      

  انىعً ببنعالمت انتدبسيت  -2

عٕذِب أفىش فٝ اٌضيشاِيه  -2/1

يزجبدس إٌٝ رٕ٘ٝ أٚال اصُ 

 صيشاِيه وٍيٛ ثبرشا

      

 ٌذٜ أٌفٗ وجيشح ِع اصُ  -2/2

 صيشاِيه وٍيٛ ثبرشا

      

اٌعالِخ اٌزغبسيخ ٌضيشاِيه  -2/3

وٍيٛثبرشا ِأٌٛفخ  ٌذٜ اٌىضيش 

 ِّٓ أعشفُٙ ِٓ إٌبس 

      

وٍّب احزغذ إٌٝ صيشاِيه  -2/4

 أشزشٜ  صيشاِيه وٍيٛثبرشا 

      

أصزطيع رّييز اصُ صيشاِيه  -2/5

 وٍيٛثبرشا ثضٌٙٛخ 

      

  اإلتصبالث انتسىيميت -3

اٌحّالد اٌزشٚيغيخ ٌضيشاِيه  -3/1

 وٍيٛثبرشا ِضزّشح

      

اٌحّالد اٌزشٚيغيخ ٌضيشاِيه  -3/2

وٍيٛثبرشا أوضش ِٓ اٌحّالد 

اٌزشٚيغيخ ٌٍضيشاِيه ِٓ 

 اٌعالِبد إٌّبفضخ 

      

ِضّْٛ اٌشصبئً اإلعالٔيخ  -3/3

ٌضيشاِيه وٍيٛثبرشا ٚاضحخ 

 ِٚفِٙٛخ 
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 انعببساث
غيش مىافك 

 اإلطالقعهً 
غيش 

 مىافك

غيش 

مىافك إنً 

 حذ مب

مىافك 

إنً حذ 

 مب
 مىافك

مىافك 

 تمبمب

 ِب يزذاٌٚٗ إٌبس ِٓ حذيش عٓ  -3/4

 صيشاِيه وٍيٛثبرشا إيغبثيب

      

صيشاِيه  رعشفذ عٍٝ  -3/5

ِٓ خالي ِب صّعزٗ  وٍيٛثبرشا

 ِٓ إٌبس

      

اٌشصبئً اإلعالٔيخ ٌضيشاِيه  -3/6

 غيش ِجبٌغ فيٙب وٍيٛثبرشا

      

رٛعذ اٌىضيش ِٓ اٌخصِٛبد  -3/7

صيشاِيه  ٚاٌعشٚض عٍٝ 

 وٍيٛثبرشا

      

  انتميز -4

ثّب  صيشاِيه وٍيٛثبرشا يزّيز  -4/1

يمذِٗ ِٓ ِٕزظ ِّيز عٓ 

 اٌعالِبد األخشٜ ٌٍضيشاِيه

      

 يزّيز صيشاِيه وٍيٛثبرشا -4/2

ثزصّيّبرٗ عٓ اٌعالِبد 

 األخشٜ ٌٍضيشاِيه

      

ثصفخ عبِخ رزّيز ٘زٖ اٌعالِخ  -4/3

عٓ غيش٘ب فٝ وً شٝء صٛاء 

 فٝ حغُ اٌجالطخ ٚفٝ أشىبٌٙب

      

 صيشاِيه وٍيٛثبرشا يمذَ  -4/4

خصِٛبد ِّيزح  عٓ 

اٌخصِٛبد ِٓ اٌعالِبد 

 إٌّبفضخ

      

  انثمت -5

يضزحك صيشاِيه وٍيٛثبرشا  -5/1

 اٌضمخ فيٗ

      

أصك فٝ إ٘زّبَ اٌمبئّيٓ عٍٝ  -5/2

 صيشاِيه وٍيٛثبرشا إٔزبط 

 ثزمذيُ وً ِب ٘ٛ عذيذ ٌٍعّالء

      

أصك فٝ اٌجبئعيٓ ثزمذيُ أفضً  -5/3

ِب عٕذُ٘ ثّب يٕبصت أرٚاق 

 ٚإِىبٔيبد وً ِضزٍٙه

      

أصك فٝ اٌٛفبء ثّٛاعيذ اٌزضٍيُ  -5/4

 ٚوً ِب يٛعذْٚ ثٗ .
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 ثالثا :قياس إدراك العالقة بين السعر والجودة
 

 انعببساث
غيش مىافك 

 عهً اإلطالق

غيش 

 مىافك

غيش مىافك 

 إنً حذ مب

مىافك 

إنً حذ 

 مب

 مىافك
مىافك 

 تمبمب

أدسن أْ صععععععش صعععععيشاِيه  -8/1

 وٍيٛثبرشا صعشا ِشرفعب  

      

يعىعععععش صععععععش صعععععيشاِيه  -8/2

وٍيٛثععععععععبرشا ٌ سضععععععععيبد 

ِضععععععزٜٛ اٌغععععععٛدح اٌزععععععٝ 

 يمذِٙب 

      

يعىعععععش صععععععش صعععععيشاِيه  -8/3

وٍيٛثبرشا ٌٍحٛائظ ِضعزٜٛ 

 اٌغٛدح اٌزٝ يمذِٙب

      

يعىعععععش صععععععش صعععععيشاِيه  -8/4

وٍيٛثعععععععععبرشا ٌٍحّبِعععععععععبد 

ِضععععععزٜٛ اٌغععععععٛدح اٌزععععععٝ 

 يمذِٙب

      

يعىعععععش صععععععش صعععععيشاِيه  -8/5

وٍيٛثبرشا ٌٍّطبثخ ِضعزٜٛ 

 اٌغٛدح اٌزٝ يمذِٙب

      

يعىعععععش صععععععش صعععععيشاِيه  -8/6

وٍيٛثععبرشا ِضععزٜٛ اٌغععٛدح 

 اٌزٝ يمذِٙب ثصفخ عبِخ 

      

 

 

 انعببساث
غيش مىافك 

 عهً اإلطالق
غيش 

 مىافك

غيش 

مىافك إنً 

 حذ مب

مىافك 

إنً حذ 

 مب
 مىافك

مىافك 

 تمبمب

  انمسؤنيت اإلختمبعيت  -6

أشعش أْ ِعبسض صيشاِيه  -6/1

وٍيٛثبرشا رمذَ ِب عٍيٙب ِٓ 

 ٚاعجبد رغبٖ اٌّغزّع

      

أعزمذ أْ اٌّٛاد اٌّضزخذِخ فٝ  -6/2

 صيشاِيه وٍيٛثبرشا  رصٕيع 

 غيش ضبسح عٍٝ اٌجيئخ 

      

أصّع أْ ششوبد صيشاِيه  -6/3

وٍيٛثبرشا رزجشع ألغشاض 

 خيشيخ ٚرعٍيّيخ داخً اٌذٌٚخ 

      


