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  قدمـة العامةــ   امل

 أ 

 
 لقد شهد العامل يف السنوات األخرية تغريات سريعة مثل العوملة والتجارة االلكترونية والتطور العلمي              

ور اإلنترنيت، مما أدى إىل زيادة حجم اإلنتاج وتنوعه وبالتايل ازدحام األسواق بشىت أنواع              والتكنولوجي وظه 
املنتوجات واخلدمات، إيل صاحبه كذلك زيادة يف مستوى ثقافة ووعي املستهلك وتنوع حاجاته ورغباتـه،               

  . ملستوى ذوق املستهلكوبالتايل زيادة حدة املنافسة بني املؤسسات لتلبية هذه احلاجات والرغبات واالرتقاء
كل هذا أدى إىل إدراك وإميان املؤسسات االقتصادية بضرورة النشاط التسويقي،حيث يعترب عمـاد الرحبيـة                
وأساس البقاء سواء كانت هذه املؤسسات خدماتية أو إنتاجية، فمهما كانت هذه املنتوجات ذات جودة عالية     

ن خالل عمليات تسويقية منظمة مرتكزة يف ذلك علـى          وسعر مالئم فهي ال تأخذ طريقها للمستهلك إال م        
والوسائل االتصال الفعالة وأبرزها اإلعالن ومسعة العالمة التجارية اليت متتلكها املؤسسة، فاإلعالن هو من أهم               
اجلسور الواصلة بني املؤسسات ومجهور املستهلكني يف كل مكان لذا جند يف اآلونة األخرية اهتمامـا كـبريا           

البحوث يف ميدان اإلعالن، وتطور وتزايد استخدام األنشطة اإلعالنية من حيث الكم والنوع للتأثري        وواضحا ب 
  .يف سلوك املستهلك وإقناعه بطريقة فنية وإبداعية تساير روح العصر

وتتوقف حياة املؤسسات بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة على حياة منتوجاا وبالتـايل حيـاة               
 اليت أصبحت تعترب إحدى األولويات احلالية للسياسات التسويقية، حيـث أن إسـتراتيجية              عالماا التجارية 

العالمة التجارية تتضمن اختاذ القرارات يف إطالق عالمات جتارية جديدة أو استعمال أمساء العالمات التجارية               
ككل والبيئة اخلارجيـة    املوجودة يف تقدمي منتوجات جديدة، وهي تعترب حلقة وصل بني إستراتيجية املؤسسة             

املتمثلة يف املستهلكني، هلذا عمدت املؤسسات إىل االهتمام باإلستراتيجية املناسبة املتعلقة بعالمتها التجارية من             
  .خالل تطويرها ومحايتها، وهذا من أجل إعادة متوقعها يف األسواق وبدرجة أبر يف ذهن املستهلك

ظل واقعا ال مفر منه يف ظل التغريات احلديثة واملنافـسة           ان ضمان التواصل بني املؤسسة وعمالئها ي      
حيث مل يعد كافيا قدرة املؤسسة على التنافس باملنتوج املتميز أو السعر املالئم ما مل توجد آليات تدعم       . القوية

ية هذه القدرات وحتقق امليزة التنافسية وتضمن عالقة دائمة بني املؤسسة وعمالئها ، وذلك من خالل إستراتيج     
، )اإلعالن، والعالمة التجارية( تسويقية فعالة تكون أكثر وعيا بالدور الذي ميكن أن تؤديه األساليب التروجيية           

كما ال ننسى دراسة وفهم سلوك املستهلك الذي يتصف بالديناميكية والتعقيد ألنه يعترب أمرا جوهريا لـدى                 
  .رجال التسويق من أجل تدعيم مكانة املؤسسة التنافسية
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  : إشكالية البحث-1
إن املفاهيم اجلديدة واالجتاه املتزايد حنو آليات السوق املفتوحة له أثر كـبري علـى االسـتراتيجيات           
التسويقية للمؤسسات اليت تواجه حتديات فرضتها تكنولوجيات االتصال احلديثة لوسائل اإلعـالم وتنـوع               

ري أذواق املستهلك وتعدد رغباته إضافة إىل وجـود         األساليب التروجيية وضخامة امليزانيات املخصصة هلا، وتغ      
 نتائج العديد من الدراسات الـيت عينـت ضـمن    هعدة خيارات من عالمات جتارية متنوعة أمامه، وما أفرزت 

  .أهدافها العالقة بني املنتوج واإلعالن والعالمة التجارية واملستهلك
طا ومنو كبريين ويضم تشكيلة هامة من       وهذا ينطبق على سوق السيارات يف اجلزائر الذي يعرف نشا         

 واملتنوعة من أوروبية وأمريكية وحىت آسيوية اليت أصبحت هذه األخـرية تـزاحم              ةالعالمات التجارية القوي  
السيارات األمريكية وخاصة األوروبية اليت كانت حتتكر السوق وحتظى بالثقة والوالء من طرف املـستهلك               

 املنافسة للتموقع واالستحواذ على هذا السوق ورفـع املبيعـات عـرب       اجلزائري، ويظهر هذا من خالل شدة     
  .احلمالت اإلعالنية القوية وعروض تروجيية مغرية

ومن ضوء ما سبق حناول معرفة كيف يتخذ املستهلك اجلزائري قرار شراء السيارات اجلديدة يف ظل                
نية تؤثر بقوة يف قرار الـشراء،  تنوع عالمات مشهورة وقوية وأخرى جديدة وغري معروفة وسط محالت إعال        

  .وسوف نأخذ سوق السيارات يف اجلزائر بصفة عامة واملستهلك يف تلمسان بصفة خاصة
هل يتأثر املستهلك اجلزائري عند شـراء  : " وبذلك تتحدد اإلشكالية العامة للدراسة يف السؤال التايل 

  ".منتوج جديد باإلعالن أم بالعالمة التجارية أم بعوامل أخرى؟ 
  :انطالقا من هذا السؤال ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية

  .ما هو اإلعالن؟ ما هي أهدافه، ووظائفه، وأمهيته؟ وأهم الوسائل املستخدمة لعرضه -1
 ما هي أهم القدرات التنافسية اليت تركز عليها املؤسسة يف نشاطها اإلعالين؟ -2

 اليت تعرض هلا؟كيف يستجيب املستهلك اجلزائري لإلعالنات املختلفة  -3

  ما هي العالمة التجارية؟ ما هي وظائفها؟ ما هي مكونات العالمة التجارية؟ -4

  كيف تؤثر العالمة التجارية على سلوك املستهلك اجلزائري؟ -5
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  :       فرضيات البحث-2
عند املستهلك اجلزائري   : لدراسة البحث ميكن االعتماد على الفرضية التالية اليت هي الفرضية األوىل          

شراء منتوج جديد والذي هو عبارة عن سيارة يثق ثقة عالية يف العالمة التجارية أكرب من ثقته يف اإلعالن،            
أي أن تأثري العالمة التجارية على سلوك املـستهلك  . واعتمد يف قراره الشرائي على مسعة العالمة التجارية     

  .اجلزائري أكرب من تأثري اإلعالن يف اختاذ القرار الشرائي
  :وميكن أن يتفرع من الفرضية العامة مجلة من الفرضيات اجلزئية املوالية

خيتلف اثر اإلعالن يف املستهلك باختالف الوسيلة اإلعالنية وكذلك باختالف اخللفيـة االجتماعيـة       .أ 
 .والثقافية والدميوغرافية

ديد، وتذكريية بالنسبة   اإلعالن وسيلة تسويقية اتصالية حتفيزية يف قرار الشراء خاصة حالة املنتوج اجل            .ب 
 .للعالمة التجارية

عالمة قوية ومميزة واآلراء االجيابية للعمالء ومجهور املستهلكني على العالمة، يعتـرب            امتالك املؤسسة     .ج 
 .أقوى ترويج هلا

اعتماد املستهلك اجلزائري يف مجع املعلومات على املنتوجات اجلديدة بدرجة كبرية علـى العالمـة                 .د 
 .واحمليط

ال يوجد عالقة ارتباط وتأثري بني اجلنس والسن واملستوى التعليمي اليت هي املعلومات             : ة الثانية الفرضي
  .الشخصية للمستجوب أي العناصر املستقلة مع اإلعالن والعالمة التجارية واحمليط

وهذا من خالل أسئلة موجهة للمستجوب ويتم التأكد من صحة الفرضية عن طريق حـساب معامـل                 
  .SPSSاختبار الفرضيات بواسطة برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية برنامج االرتباط و

  :  أمهية البحث-3
متكن أمهية البحث يف ختصصه لدراسة املستهلك واإلعالن والعالمة التجارية واملنتوج اجلديد والعمل             

وتتزايد أمهيـة   . لشرائي للمستهلك  التأثري على القرار ا    سعلى الربط بينهما من خالل العالقة القائمة على أسا        
هذه الدراسة يف معرفة األمهية الكبرية للنشاط اإلعالين وضرورة تعزيز شهرة العالمة التجارية وإظهار العالقـة      

  .بينهما ومدى تأثريهم على القرار الشرائي للمستهلك
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  : أهداف البحث-4
  : للدراسة وتتمثل فيما يليميكن حتديد أهم األهداف اليت تساعد على وضع اخلطوط العريضة

إبراز مكانة اإلعالن ودوره يف تغيري معتقدات املستهلكني اجلزائريني حول املنتجات اجلديدة املعلـن               -1
  .عنها

 .اإلملام مبختلف اجلوانب املرتبطة بالعالمة التجارية وإظهار العالقة اليت تربطها باملستهلك -2

العالمة التجارية ومدى قدرا على حتقيق ميزة تنافسية تسليط الضوء على العالقة اليت تربط اإلعالن ب      -3
 .للمؤسسة

 .إبراز العوامل املفسرة لسلوك املستهلك -4

  : مربرات اختيار املوضوع-5
  :اختيارنا هلذا املوضوع كان العتبارات موضوعية وذاتية حيث تتمثل االعتبارات املوضوعية كاآليت

  .ارية وسلوك املستهلك خاصة يف السوق اجلزائريغموض العالقة بني اإلعالن والعالمة التج -1
 .قلة األحباث اليت عاجلت هذا املوضوع -2

 .حماولة فهم سلوك املستهلك اجلزائري -3

  :واالعتبارات الذاتية
  .امليل الشخصي للمواضيع ذات الصلة باإلعالن والعالمة التجارية -1
    .فتح اال من أجل إمكانية مواصلة البحث يف هذا املوضوع -2

  : حدود الدراسة-6
  . الذي متت فيه الدراسةمت حتيد اال ألزماين واملكاين

  .2009 و 2008متت الدراسة بني عامني : اال ألزماين
  .فيما خيص احليز الذي متت فيه الدراسة فقد أجريت بوالية تلمسان: اال املكاين

  :خطة البحث-7
ت، وللوصول إىل حتقيق أهداف الدراسـة وإيـضاح         لإلجابة على إشكالية البحث واختبار الفرضيا     

أمهيتها اقتضت الضرورة تناول املوضوع يف أربعة فصول وكل فصل حاولنا أن ندرسه عرب أربعـة مباحـث،         
  .تسبقهم مقدمة عامة وتليهم خامتة تتضمن ملخصا عاما عن املوضوع متبوعا بأهم النتائج املتوصل إليها
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من هذه الدراسة إىل عرض اإلطار النظري لإلعالن وذلك من خالل وعليه فسنتطرق يف الفصل األول 
تـأثري  : الترويج واالتصال التسويقي بني املؤسسة واملستهلك، املبحث الثـاين        : املبحث األول . أربعة مباحث 

  .احلمالت والوكاالت اإلعالنية:الوسائل اإلعالنية، املبحث الرابع: اإلعالن، املبحث الثالث
.  سنتطرق عرض اإلطار النظري للعالمة التجارية املتكون كذلك من أربعة مباحث           ويف الفصل الثاين  

إسـتراتيجية العالمـة، املبحـث    : التطور التارخيي والتشريعي للعالمة التجارية، املبحث الثاين  : املبحث األول 
  .عالمة املؤسسة كصورة وأمهيتها للمستهلك: شهرة العالمة، املبحث الرابع: الثالث

: املبحـث األول  . صل الثالث اإلطار النظري للمنتوج وسلوك املستهلك عرب أربعة مباحـث          أما الف 
مراحـل تـبين املـستهلك    : أساسيات حول سلوك املستهلك، املبحث الثالث : املنتوج اجلديد، املبحث الثاين   

  .املستهلكدراسة أهم النماذج املفسرة لسلوك : للمنتوج اجلديد واختاذ القرار الشرائي، املبحث الرابع
بينما يف الفصل الرابع التحليل وذلك بدراسة عينة من املستهلكني من والية تلمـسان مـن خـالل             
االستمارة، ومت فيها حتليل وتفسري النتائج اخلاصة باملعلومات امعة باستعمال الوسائل اإلحـصائية املتعلقـة               

  .بذلك

  : الصعوبات اليت واجهت البحث-8
تناول فقد كانت الصعوبات يف نقص املراجع اليت تتناول املنتـوج اجلديـد             نظرا حلداثة املوضوع امل   

والعالمة التجارية الناطقة بالعربية وهو ما شكل صعوبة يف البحث وسببا الختيار املوضوع يف الوقت نفـسه،                 
عمالء للفكرة  وكذلك انعدام أو قلة ثقافة االستبيان واالستطالع يف اتمع اجلزائري اليت تظهر يف عدم تقبل ال               

مطلقا أو التردد يف اإلجابة، أو عدم اإلجابة بصراحة، أو عدم االجابة على كامل األسئلة وبالتايل صعوبة مجع                  
  . العدد الكايف من االستمارات
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 مقــــدمة

  
الن أحد األنشطة الرئيسية يف جمال تسويق السلع واخلدمات للعديد من املؤسسات، يعتمد يعترب اإلع

عليه يف حتقيق أهداف باألطراف اليت تتعامل معها هذه املؤسسات، ولقد زادت أمهية استخدامه كوسيلة 
تيجة لكونه  ونوعيات متزايدة ومتطورة نتلترويج املنتجات واخلدمات املختلفة اليت أصبحت تتوافر بكميا

يلعب أدوارا ووظائف خمتلفة يف تعريف وإيصال األفكار للمستهلك عن خمتلف املنتجات املعروضة يف السوق، 
  .واليت متيزه عن باقي وسائل االتصاالت التروجيية األخرى

 املستهلكني ىويف ظل تزايد حدة املنافسة أدى إىل اعتماد املؤسسات على اإلعالن كوسيلة للتأثري عل
تملني لتفضيل منتجات مؤسسة معينة عن أخرى، وترويج استخدام جمموعة من املنتجات دون األخرى، احمل

واليت مل يكن املستهلكون يعملون ا، لذلك ونظرا ألمهية البالغة لإلعالن كوسيلة فعالة يف زيادة حجم 
جة أا خصصت قسم خاص األسواق، وزيادة مبيعات املؤسسة،فقد منحته هذه املؤسسات أمهية بالغة إىل در

  .يف هذا اال
وبالرغم من أمهية وتعدد وسائله يف زيادة حجم األسواق وزيادة حجم املبيعات مما يؤدي إىل زيادة 
اإلنتاج وختفيض التكاليف، لكن بالرغم من هذا فان هناك العديد من املؤسسات اليت ال تم بزيادة اإلنفاق 

  .ةإلسراف وتبذير للموارد املالياإلعالين ألا تعتربه نوعا من ا
هلذا سنتطرق يف هذا الفصل لبعض املفاهيم األساسية والضرورية لتدعيم ملختلف جوانب هذا البحث 

  :وذلك من خالل أربع مباحث وهي
  .الترويج واالتصال التسويقي بني املؤسسة واملستهلك: املبحث األول
  مفهوم اإلعالم : املبحث الثاين

  .الوسائل اإلعالنية: املبحث الثالث
  .احلمالت والوكاالت اإلعالنية:املبحث الرابع
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يعترب الترويج أحد العناصر الرئيسية للمزيج التسويقي، وهو نشاط تسويقي ال غىن عنه ظل املنافسة 

ر املزيج التسويقي، وذلك من أجل حتقيق أهداف املؤسسة ولتسهيل الشديدة السائدة للتكامل مع بقية عناص
  . إيصال السلع واخلدمات إىل املستهلكني

  : يعترب هذا املبحث دراسة متهيدية لفهم النشاط اإلعالين وسنتطرق إىل ما يلي
 مفهوم الترويج  
 املزيج التروجيي  
 استراتيجيات الترويج  
 الترويج واالتصال يف التسويق  

 
الترويج هو جمموعة االتصاالت اليت جتريها املؤسسة باملستهلكني املرتقبني بغرض إقناعهم وتعريفهم 
بالسلع واخلدمات املطروحة يف األسواق وإغرائهم لشرائها، لزيادة احلصة السوقية للمؤسسة وإشباع رغبات 

  .املستهلكني
 يف طرح السلع واخلدمات جعل من الضروري من توفر كما أن وجود املنافسة الشديدة والتنوع

وسيلة فعالة لتحقيق االتصال التسويقي بني املؤسسة واملستهلك، هلذا ظهرت احلاجة الستخدام الوسائل 
 هذه األنشطة حسب طبيعة املشروع، أو نوع السلعة كوا فواألنشطة التروجيية لتحقيق هذا االتصال، وختتل

تلفة، املخ أألنشطة التروجيية م طبيعة املستهلك، ومدى توفر الوسائل املختلفة الستخدااستهالكية أم صناعية،
 واخلصائص واألهداف وعناصر الترويج فوإليضاح أكثر عن مفهوم الترويج سنقوم بتقدمي جموعة من تعاري

  .بشكل مبسط
I-تعريف الترويج :  

رف به، وهذا يعين أن الترويج هو أي ع) روج للشيء(كلمة الترويج مشتقة من الكلمة العربية 
  1.االتصال باآلخرين وتعريفهم بأنواع السلع واخلدمات اليت حبوزة البائع

                                                
190،ص1996،دارزھران للنشروالتوزیع عمان)مدخل متكامل(تسویقحمد راشد الغدیر،مبادئ ال/ قحطان بدر عبدلي/ عمر وصفي عقیلي 1  
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بأن الترويج مبعناه الواسع على أنه جمموعة األنشطة املصممة :" ويعرفه الدكتور حممد صاحل املؤذن
  1".دمااللتأثري على مجهور املستهلكني دف دفعهم إىل شراء سلع املؤسسة أو خ

ويعرف الترويج أيضا بأنه التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ للمعلومات ويف تسهيل بيع السلعة 
  2.أو اخلدمة أو قبول فكرة معينة

والترويج هو أحد عناصر املزيج التسويقي حيث ال ميكن االستغناء عن النشاط التروجيي لتحقيق 
  .يوضح هذا الدور) 1(والشكل رقم.أهداف املؤسسة التسويقية

  دور الترويج كعنصر من عناصر املزيج التروجيي) 1(الشكل رقم      
  
    
 
 
 
 
 
 
  
  

مدخل ( محد راشد الغدير،مبادئ التسويق - قحطان بدر عبديل-عمر وصفي عقيلي: املصدر
  190ص 1996عمان،دار زهران للنشر و التوزيع )متكامل

II-أمهية الترويج :  
 والتطور الكبري للمشاريع ودخول املنتجات اجلديدة إىل األسواق بشكل سريع يف املنافسة القوية

  . ومستمر، تظهر أمهية النشاط التروجيي اليت تسهل االتصال بني املنتج واملستهلك
  :وعليه تتجلى أمهية النشاط التروجيي من خالل 

  . والتفاهم بني الطرفنيلقيق االتصا فيه أمهية الترويج يف حتر بعد املسافة بني البائع واملستهلك، تظه-أ 

                                                
 412، ص2002الدكتور محمد صالح المؤذن، مبادئ التسویق، جامعة الزرقاء األھلیة عمان 1
لعلمیة للنشر والتوزیع ، الیازوري ا)مدخل متكامل(تطبیقات *نظریات*االستاذ علي محمد ربابعة،الترویج واالعالن التجاري أسس/ الدكتوربشیر عباس العالق 2

 09ص2007االردن

 استراتيجية الترويج

  المزيج التسويقي
Marketing Mix 

  )السلعة، الخدمة(المنتج  
  السعر
 التوزيع

المزيج 
  الترويجي

  اإلعالن-
  البيع الشخصي-
  ترويج المبيعات-

 المستهلكون

 المستقبلون

 

 استراتيجية التسويق

 األهداف والموارد
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 تنوع وزيادة عدد املستهلكني اللذين تتصل م املؤسسة،واتصاهلا أيضا مع الوسطاء التجاريني -ب 
 التجزئة ، وكذلك خيتلف شكل االتصال فيما إذا كان السوق للسلع االستهالكيـة رمثل تاجر اجلملة وتاج

  .أو للسلع الصناعية
ة يف السوق بني املؤسسات مما يتطلب القيام باجلهود التروجيية التعريف باملنتوج  املنافسة الشديد-ج 

  .وحتقيق مكانة يف السوق
 تظهر أمهية الترويج من خالل املبالغ اليت ترصد لتغطيته، حيث يعترب من اكرب احلصص اليت –د 

  . ختصص يف النشاط التسويقي بعد تكاليف اإلنتاج
  .جلماهري ارتفاع مستوى تعليم ا–هـ 
III –أهداف الترويج  :  

إن الترويج شكل من أشكال االتصال باملستهلكني ،ومن خالل الترويج يتم ايصال املعلومات املناسبة 
  . إليهم واليت تدفعهم وحتفزهم بشراء ما يناسبهم من السلع

  :  لذلك يهدف الترويج إىل ما يلي
قناعة لديه يف أن السلعة أو اخلدمة اليت تقدمها له   احملافظة على املستهلك، والعمل على إبقاء ال-أ 

  1.املؤسسة، هي األفضل واألقدر على إشباع حاجاته ورغباته
وهذا هدف مهم خاصة عند تقدمي : إمداد املستهلك احلايل واملرتقب باملعلومات عن السلعة–ب 

  .هاالسلعة اجلديدة،ألنه يتضمن خلق املعرفة لدى املستهلك  وتشجيعه على جتربت
 اوخاصة عندما يكون هناك سلع منافسة أخرى،حيث يتم توضيح املزاي:  إثارة االهتمام بالسلعة–ج 

  .اليت تتمتع  ا السلعة ليستطيع املستهلك مقارنة ذلك مع غريها من السلع املنافسة
ين خلق التفضيل لدى املستهلك وتكو:  إقناع املستهلك بتفوق املُنتوج على منتجات املنافسني-د 

  .شعور اجيايب حنو السلعة أو اخلدمة املراد التعريف ا
  .الغاية من الترويج هي جعل املستهلك يتخذ قرار الشراء: اختاذ قرار الشراء  –هـ 

  
  

                                                
 192،ص1996،دارزھران للنشروالتوزیع عمان)مدخل متكامل(حمد راشد الغدیر،مبادئ التسویق/ قحطان بدر عبدلي/ عمر وصفي عقیلي 1
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حيث حيتاج املستهلك الذي :   تذكري املستهلك بالسلعة أواخلدمة القائمة واملوجودة يف السوق-ي 
 بني فترة وأخرى لالستمرار بالشراء بكميات أكرب ، أو حث أصدقائه على يشتري السلع أصالً إىل تذكريه ا

  1.الشراء

 

I :تعريف املزيج التروجيي:  
على جمموعة من املكونات اليت تتفاعل معا لتحقيق األهداف ) املزيج التروجيي(يطلق اصطالح 

  .يقية السائدةالتروجيية للمؤسسة يف إطار الفلسفة التسو
 فاملزيج التروجيي شأنه شأن املزيج التسويقي، يشتمل على جمموعة من املكونات والعناصر اليت تتوازن 

  . وتتكامل وتتناسق بطريقة فعالة لتحقيق األهداف التروجيية املرجوة
للترويج و يتألف املزيج التروجيي من عدة أشكال يسعى كل منها على املسامهة يف حتقيق اهلدف العام 

و هو اإلعالم و التأثري يف املستهلك لتحقيق عملية التبادل،وتتمثل هذه األشكال يف اإلعالن، البيع الشخصي، 
 2.تنشيط املبيعات، النشر العالقات العامة

II :عناصر املزيج التروجيي:  
II-1 : اإلعــالن :  

صيـة لتقدمي األفكـار أو  وسيلة غري شخ":  اإلعالن بأنهAMAتعرف مجعية التسويق األمريكية 
  ."السلـع أو اخلدمات بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع

 ويتم اإلعالن باستخدام بعض الوسائل مثل االت والصحف، و امللصقات ولوحات اإلعالن، 
 تكلفته إالّ واإلذاعة والتلفزيون، ويتميز باالنتشار اجلغرايف و القدرة على تكرر الرسالة اإلعالنية، و رغم ارتفاع

   3.أنه واسع االستخدام
II-2  : البيـع الشخصــي :  

ميثل البيع الشخصي عملية التقدمي يف صورة حمادثات شخصية مع واحد أو أكثر من املشترين احملتملني 
  4.و ذلك بغرض القيام بعملية البيع

                                                
 علمیة للنشر والتوزیعالیازوري ال )مدخل متكامل(تطبیقات*نظریات*علي محمد ربابعة الترویج واالعالن التجاري أسس/ بشیر عباس العالق  1

 13ص2007االردن
 31االستاذ علي محمد ربابعة،الترویج واالعالن التجاري ، مرجع سبق ذكره ، ص/ الدكتوربشیر عباس العالق 2
 197 مرجع سبق ذكره ، ص،)مدخل متكامل(حمد راشد الغدیر،مبادئ التسویق/ قحطان بدر عبدلي/ عمر وصفي عقیلي 3
  .360 ، ص 1999، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر، " دئ التسویق مبا" إسماعیل السید ،  4
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يع الشخصي بقدرة رجل البيع و يقوم ذه الوظيفة القوى البيعية اليت تعمل لدى املؤسسة ، و يتميز الب
على تنويع و تغيري املؤثرات املستخدمة أثناء املقابلة يف ضوء ما يتم داخلها، ويكون  االرتفاع يف التكلفة يف 
حالة االعتماد على البيع الشخصي مبفرده للترويج ألنه يتطلب قوى بيعية كثرية العدد و ذات كفاءة عالية 

  1.جدا
II-3 : تنشيـط املبيعات:   

تتضمن كافة أنشطة التسويق غري البيع الشخصي، و اليت دف إىل استمالة املستهلك لشراء املنتوج 
  .2وزيادة فعالية املوزعني و رفع حجم املبيعات

 وهي أيضا األنشطة التسويقية غري البيع الشخصي و اإلعالن و النشر و اليت تعمل على تنشيط 
يضاح، العروض يف املعارض، والعرض اخلاص يف إة العرض، وسائل طريق: مشتريات األفراد و الوسطاء مثل

املتاجر، وعرض كيفية استخدام املنتوج، واملسابقات، ودف إىل جتريب املنتوج اجلديد أو املطور، تغيري 
  3. الشرائية، جذب زبائن جدد، زيادة الطلب، دعم تعاون جتار التجزئةتالعادا

   II-4 :النشــر:  
 و سياستها و ذلك   دف منه نشر أخبار و معلومات عن الشركة و منتجاا يف توسعاااهلهو عملية  

 األخري نشاط  هذاو خيتلف اإلعالن عن النشر يف أن. دون مقابل دف حتسني الصورة الذهنية عن الشركة
 نشر أخبار غري مدفوع القيمة و ذلك من خالل استمالة حمرر أو مذيع أو مقدم برامج لعمل حتقيق صحفي أو

، و لذلك فإن النشر جيب أن يعمل على استمالة هذا الطرف لكي ؤسسةيف مقال أو داخل الصحيفة عن امل
 أخبار ومعلومات عن بثويهدف النشر إىل . ينشر هذه األخبار و أن تكون هلا أمهية وجاذبية لدى الرأي العام

ا، وذلك دف حتسني الصورة الذهنية  تتعامل فيها، وكذلك السياسات اخلاصة اليت والسلع ؤسسةامل
أو التحقيقات الصحفية، ويفضل ، ويأخذ النشر أشكاال عديدة منها األفالم التسجيلية.  األسواقيف ؤسسةللم

  .وكذلك املؤسسات احلكومية، إىل الربح  ال تسعىاليت ؤسسات حالة امليفاالعتماد على هذه الوسيلة 
عالن يتميز عن بإمكانية تكرار الرسالة اإلعالنية حسب رغبة املعلن  إن اإلوما مييز اإلعالن عن النشر،

  4. املستخدمة للنشرؤسسةو هذا ما ال يتوفر لدى امل
  

                                                
 343/.../341،ص 1998،دار الجامعة اإلبراھیمیة ، مصر ، "المفاھیم واالستراتجیات:التسویق " محمد فرید الصحن ، 1

2 J- P .Bernardet ,A .Bouchez ,S – pichier , «  Precis de marketing  » ,Natan ,paris 1996,P104  
 .261-257،ص2001دار قباء للطباعة و النشر، القاھرة ،،"ویق في القرن الحادي و العشریناستراتیجیات التس"أحمد عبد العزیز حسن، 3
 331، الصفحة 2001محمـد فریـد الصحن، التسویق، الدار الجامعیة للنشـر و التوزیـع، اإلسكندریـة، مصـر، . د 4
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II-5 :العالقات العامة :  
مؤسسة  عالقات جيدة مع اجلماهري املختلفة للإىل خلق  ذلك النشاط الذي يهدفالعالقات العامة هي

و القصص و اإلشاعات اليت ميكن أن   و معاجلة األحداث وخارج املؤسسة،هلا داخللبناء صورة ذهنية جيدة 
  .تسيء هلذه الصورة الذهنية

  :و ميكن أن تساهم العالقات العامة يف إجناز النشاطات التالية
 املسامهة يف تقدمي منتجات جديدة. 

 املسامهة يف إعادة إحالل املنتجات يف مرحلة النضج. 

 جوبناء االهتمام بفئة املنت. 

 التأثري على جمموعات مستهدفة من املستهلكني. 

 الدفاع عن املنتجات اليت يشوبـها مشاكل عامة. 

 1.كس بشكل إجيايب على منتجاتـهاع بطريقة تنمؤسسةبناء صورة ذهنية جيدة لل  
  .وهناك عناصر تروجيية أخرى مثل التسويق املباشر والتمويل

ليت تستعمل اإلعالن لتحديد حوار متواصل بني املوزعني كل األنشطـة ا: "فأما التسويق املباشر فهو
   2"للسلع واخلدمـات واملستهلكني النهائيني

هو عملية تدعيم املؤسسة حلدث معني مقابل مبلغ مـايل و ذلك  ": Sponsor" أما التمويل 
لعـاب، إلظهار اسم املؤسسة أو عالمتها يف احلدث ، و منه مثال متويل احلصص الرياضية، وحصص  األ

   3.وحصص الثقافية وغريها
  
  
  
  
  
  

                                                
 .178، الصفحة 2000، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، عمان، األردن، )مفاھیم أساسیة(مد سلیمان عواد، مبادئ التسویق الدكتور فھد سلیم الخطیب، مح 1

2 J-P.Bertrand , «  Technique commerciales et Marketing » , op-cit , P 155   
3 S–Martin , J-P.Vedine , «  Marketing :les concepts clés»,ed organisation , Paris 1993, p 157  
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III :  العوامل املؤثرة يف اختيار املزيج التروجيي:  
يتأثر اختيار املزيج التروجيي ألي مؤسسة مبجموعة من العوامل، حيث ختتلف نوعية و كثافة املزيج 

  :التروجيي حسب هذه العوامل 
III-1 : دورة حياة املنتوج :  

حياة املنتوج حتدد نوعية وكثافة املزيج التروجيي املناسب، ففي مرحلة تنمية إن املراحل اليت متر ا 
يكون هدف الترويج تعريف باملنتوج أو خلق االهتمام ومنه طريقة ) مرحلة قبل تقدمي املنتج للسوق(املنتج 

  .الترويج األساسية هي النشر، وكذلك بعض اإلعالنات املوجهة إىل القطاع املستهدف
التقدمي حيتاج املستهلك إىل التعريف باملنتوج ويكون اهلدف من اختيار املزيج التروجيي ويف مرحلة  

املناسب هو خلق الطلب على ذلك املنتوج ، وعادة ما يركز على نشر بعض املعلومات عن العالمات ، من 
كني لتجربة أجل خلق طلب أويل إىل جانب اإلعالن ، وتنشيط املبيعات من خالل املعارض لتشجيع املستهل

  . املنتوج و البيع الشخصي لتنمية منافذ التوزيع
ويف مرحلة النمو واليت تشهد دخول منافسني جدد، يتمثل هدف الترويج يف هذه املرحلة يف خلق 
تفضيل العالمة و يكون اإلعالن إعالنا إقناعيـا، وحتتاج إىل بيع شخصي مكثف و تنشيط املبيعات بأقل 

  . أمهية
 النضج عندما تكون املنافسة على أشدها، فتحتاج املؤسسة إىل زيادة ميزانية الترويج أما يف مرحلة

  . حيث حيتاج املستهلك هنا إىل درجة إقناع اكرب للمحافظة على مستوى معني من املبيعات
و يف مرحلة التدهور جيب ختفيض ميزانية الترويج، ويستخدم جهود البيع الشخصي واإلعالن بطابع 

  1.تذكريي
فتكون طريقة الترويج األساسية هي النشر، و كذلك بعض اإلعالنات التعليمية املوجهة إىل القطاع 

  .املستهدف
III-2 :  طبيعة السـوق :  

ختتلف وسائل املزيج املستخدمة وفقا لنوعية السوق فهناك اختالف بني سوق السلع االستهالكية وبني 
وق يفضل استخدام اإلعالن يف حني يستخدم البيع الشخصي أيضا يف حالة اتساع الس. سوق السلع الصناعية

يف األسواق املركزة جغرافيا، باإلضافة إىل أخذ بعني االعتبار نوع املستهلك، حبيث أن اإلعالن يفضل 
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استخدامه يف حالة التعامل مع املستهلك النهائي، وكلما قل عدد املشترين احملتملني أي درجة تركز السوق 
   1.استخدام البيع الشخصيكان من األفضل 

III-3 :  خصائص املنتوج :  
إن طبيعة السلعة حتدد نوعية املزيج التروجيي املناسب، فالسلع العادية ميكن الترويج عنها باإلعالن، 

يروج هلا بطرق واسعة االنتشار أما ) مستحضرات التجميل (والسلع اليت تشتري بناًءا على دوافع عاطفية 
وج هلا عن طريق البيع الشخصي و خاصة السلع اليت حتتاج إىل خدمات فنية متخصصة، أما السلع الصناعية ير

  2.السلع االستهالكية امليسرة يروج هلا باإلعالن األكثر انتشارا
III-4 :  حجم امليزانيــــة :  

زيج حيث انه كلما كانت امليزانية املخصصة للترويج كبرية كلما كان هناك جماال أكرب يف اختيار امل
التروجيي املناسب، وكلما كانت امليزانية حمدودة يصعب اللجوء إىل وسيلة واسعة االنتشار، ويف هذه احلالة 

   3.ميكن االعتماد على البيع الشخصي أو النشر
III-5 :  طبيعة املنافســة السائدة :  

ف املنافسة الشديدة تلجأ يتأثر اختيار املزيج التروجيي بطبيعة املنافسة السائدة يف السوق، ففي ظل ظرو
املؤسسات إىل استخدام اإلعالن التنافسي أو املقارن وكذلك استخدام وسائل تروجيية أخرى كاملسابقات، 

  .اخل......واأللعاب، بيع ثالث سلع بسعر سلعتني مثال
III-6 :  املستهلكون:  

الستهالكية الذي يكون يتأثر االختيار هنا حسب طبيعة املستهلكني املستهدفني، فمستهلك السلع ا
هدفا ملنتجي السلع االستهالكية وجتار التجزئة، يتم استخدام أكثر من عنصر من عناصر املزيج التروجيي، 
كاإلعالن، ووسائل تنشيط املبيعات املختلفة ، أما بالنسبة للمستهلك الصناعي فيتم التركيز على البيع 

  4.ية اليت حيتاجها املستهلك الصناعيالشخصي الذي قد يوفر الكثري من املعلومات الفن
  
  
  

                                                
  .349، مرجع سبق ذكره ، ص " المفاھیم و االستراتجیات : التسویق " محمد فریـد الصحن ،  1
  .59، مرجع سبق ذكره ، ص " ن الترویج و اإلعال" بشیر عباس العالق ،  2
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I:إستراتيجية الدفع:  
يطلق عليها هذا االسم ألا تقوم بدفع املنتوج أو اخلدمة إىل املستهلك، و تستخدم إستراتيجية الدفع  

  .ود البيع الشخصي هي الطريقة األنسبيف حالة السلع الصناعية ذات القيمة العالية ، يف هذه احلالة تكون جه
  . يوضح إستراتيجية الدفع ):02(الشكل رقم 

  
  
  
  

 
 
 
 

W. J .stanton et all, fundamentals of markuteng , gthed, new yourk, 1991, p 420 :المصدر 

II :إستراتيجية اجلذب:  
  1.ق الطلب لدى املستهلك النهائيأما إستراتيجية اجلذب فهي تعتمد على اإلعالن الواسع االنتشار خلل

  إستراتيجية الجذب:)03(الشكل رقم
   

  
  
  

    W. J .stanton et all, fundamentals of markuteng , gthed, new yourk, 1991, p 420: المصدر

III :إستراتيجية الضغط:  
هلكني بسلع هي إستراتيجية بيعيه أكثر منها تروجيية، حبيث تعترب كأحسن أسلوب إلقناع املست

املؤسسة نظرا لشدة املنافسة بني املنتجني فهذا الشيء يدفع املؤسسات إىل استخدام أساليب املقارنة بني 
،أي ة التروجيية بصورة دائمة ومستمرةاملنتجات املنافسة،حبيث تعتمد هذه اإلستراتيجية على فكرة تكرار الرسال

 .سسة بالضغط على املستهلك وحماصرتهنفس الرسالة تستخدم لفترة طويلة،وذا تقوم املؤ

 

                                                
    .59، مرجع سبق ذكره ، ص " رویج و اإلعالن الت" بشیر عباس العالق ،  1

المستھلك  تاجر التجزئة تاجر الجملة  المنتج

  المستھلك النھائي تاجر التجزئة جملةتاجر ال المنتج

 تدفق المنتج 

  تدفق الترویج
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IV :إستراتيجية اإلحياء:  
يف هذه اإلستراتيجية يوجد تكرار للرسالة لكن مع استخدام األسلوب الضمين لإلقناع بدال من 
األسلوب الصريح عكس إستراتيجية الضغط، إذ حياول جذب املستهلك بلغة احلوار طويل األجل و الختاذ قرار 

  1.مةالشراء بقناعة تا

 
الترويج هو شكل من أشكال االتصال يف التسويق، و لكي نفهم كيف يسري الترويج البد أن 

  :نستعرض عملية االتصال اليت تتكون من العناصر اآلتية
I - مرسل الرسالة:  

 هو مصدر يزئة الذي يبيع السلعة، أقد تأيت رسالة الترويج من قبل منتج السلعة أو من تاجر التج
  .الرسالة

II - الرسالة :     
  . اليت سوف يستقبلها الطرف اآلخرمن طرف املصدر واملعلومات املرسلة 

III -االتصال منافذ :  
هو الطريق الذي تسلكه الرسالة حىت تصل إىل الطرف اآلخر، و مبعىن آخر هو الطريق الذي يصل بني 

الوسيلة اإلعالنية : ، وهناك يف الغالب أربعة منافذ لالتصال أمام املديرين وهي لهامرِسل الرسالة و مستقب
، ونشر األخبار بني )األخبار ( ، الدعاية)رجال البيع ( ، املواجهة وجها لوجه...)الراديو،التلفاز، الصحف(

  .املستهلكني
IV- املستهلك ( مستقِبل الرسالة( :   

، ويف غالب هم املستهلكني وحياول دائما رجل لم الرسالةو هو حمطة الوصول و هو الذي يست
  .التسويق أن يوجه جهوده إليهم لتحقيق أهداف تسويقية معينة

V - أو التغذية العكسية النتائـج Feed- back:  
 .املعلومات املرتدة إىل صاحب الرسالة و اليت تكشف تأثري الرسالة

  

                                                
 .382 ص، 1995، ة عین شمس، اإلسكندریةاحمد علي جبر، أسعد عبد الحمید،  التسویق بین النظریة والتطبیق، مكتب 1
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VI -  الضوضاء(التشويش:(  
 هلا من شأا أن جتعل املرسل إليه وهو املستهلك ات تشويش أو إعاقة غري خمططة عملي عبارة عنوهي

  1.يفهم الرسالة بطريقة خمتلفة عن ما خطط هلا املرسل
  . شكل توضيحي لعملية االتصال: )04(الشكل رقم

    
  
  
 
 
 

 
مدخل ( محد راشد الغدير،مبادئ التسويق - قحطان بدر عبديل-عمر وصفي عقيلي: املصدر

  193 ص1996،دارزهران للنشروالتوزيع عمان )كاملمت
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ميثل اإلعالن أحد األنشطة الرئيسية يف ميدان تسويق السلع و اخلدمات يف العصر احلديث، وهو أحد 

رية أبرز عناصر املزيج التروجيي والذي يستخدم بشكل واسع من قبل كل املؤسسات الصناعية والتجا
واخلدمية، وقد ازدادت أمهية اإلعالن بعد احلرب العاملية الثانية بشكل واضح بسبب زيادة السلع املنتجة وتنوع 
تشكيالا وزيادة عدد منتجيها هذا من جهة، ومن جهة أخرى حدث تطور هائل يف الوسائل املستخدمة يف 

  .بث اإلعالن للمستهلكني

 
 I-اريخ ظهور اإلعالن و تطوره ت:  

يشهد التاريخ أن اإلعالن مل يظهر يف اآلونة األخرية، فالشواهد التارخيية تشري إىل أن أول  إعالن 
يف مشال إفريقيا قبل نصف قرن من ميالد ) Cyrene(إقناعي ظهر على شكل  مسكوكات فضية يف مدينة 

يعاجل مجلة من األمراض و اهلدف من هذا النقش  كانت هذه املسكوكات حتمل نقشا لنبات عشيب شاع أنه 
ويف الغالب  سيطرت الرموز و الصور على أغلب . كان إقناع الناس باقتناء هذا العشب من إقطاعي املدينة

الرسائل اإلعالنية املتعلقة خاصة باملصارعات و املبارزات و بيع  العبيد و غريها  يف تلك العصور  الغابرة، 
و املعتمد على منادون ) اإلعالن الشفهي(التصاالت االقناعية و التروجيية الشفوية زيادة على ذلك ا

ويف  مراحل الحقة من التاريخ أوجد احلرفيون أن أفضل وسيلة لتمييز . متخصصون ومتميزون بأصوام العالية
جيدر اإلشارة إىل سلعهم عن غريها هي وضع رموز و تواقيعهم عليها وهذا هو جوهر اإلعالن إىل يومنا هذا و 

{أن ذكر اإلعالن جاء صراحة  يف القرآن الكرمي من خالل اآلية  التالية     
{ " من سورة نوح9اآلية  .  

 و يف بداية القرن السابع عشر حصل تطور  نوعي يف اإلعالن وتقنياته نتيجة صدور أول صحيفة 
 ، هذه الصحيفة  نشرت عدة إعالنات، إال أا مل تلقى 1622 سنة  the weekly Newsليزية هي  اجن

النتائج االجيابية اليت كانت تطمح للوصول  إليها لعدم مصداقيتها و املبالغة املفرطة يف إظهار مزايا  السلع 
 الربملان االجنليزية  و اليت كانت  يف  صحيفة1650واخلدمات املعلن عنها، و أول إعالن موثوق به  كان سنة 

 حصانا من إسطبالت احلكومة الربيطانية  و املكافئة ازية ملن يعثر عليها، ومت 12حتوي إعالن عن ضياع 
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العثور عليها فعال بعد يومني  من نشر هذه الصحيفة، ويف القرن الثامن عشر أصبح اإلعالن  ميثل أكرب دخل  
   1.ألصحاب الصحف الربيطانية

باملقارنة مع ) Competitive Advertadsing( برز مفهوم اإلعالن التنافسي 1710ويف عام 
فهذا يعين إقناع املستهلكني احملتملني  باقتناء السلع و ) Pioneering Advertasing( اإلعالن الريادي 

ية يف حماولة منها إلقناع اخلدمات  اجلديدة، أما  اإلعالن التنافسي فكانت السباقة له الشركات املصنعة لألدو
قراء تلك الصحف  و االت بالفاعلية العالجية ملا تعرضه من أدوية، فقد شهد القرن الثامن عشر االستخدام 

  . املكثف لإلعالنات املكتوبة أو املطبوعة
 حتسنت نوعية اإلعالنات وظهر التنافس بني املعلنني 1905-1875 و خالل الفترة  الواقعة ما بني 

 حجز حيز يف الصحف و االت  إلعالنام املثرية  و املعربة  معتمدين يف ذلك خاصة على كبار الفنانني يف
  . يف ذلك  الوقت، ويف العشرينات من ذات القرن جاءت اإلذاعة لتؤكد وجودها كوسيلة إعالنية ناجعة أيضا

حلرب العاملية الثانية و اليت كانت لقد حققت صناعة اإلعالنات أكرب ازدهار  هلا خالل الفترة ما بعد ا
مبثابة فترة نضوج اإلعالن، و رغم ما حققه اإلعالن ودراسته  من جناحات إال أنه تعرض لعدة عوائق من فترة 
ألخرى وكان سرعان ما يسترجع قوته بعدها وكان ذلك نظرا اليار االقتصاديات وظهور األزمات اليت 

  . احلروبخلفها الدمار  الشامل  الذي سببته
فبفضل الدراسات املتواصلة اليت يقوم ا األخصائيون يف جمال التسويق و االتصال عرف اإلعالن ذلك 
التطور عرب كل تلك احلقب الزمنية السابقة، وكان من بني نتائجه ظهور اإلعالن التلفزيوين ألول مرة سنة 

1954 .  
يف جناح الكثري من املؤسسات نتيجة لظهور ولقد أدى تزايد استخدام النشاط اإلعالين كأداة مؤثرة 

اإلنتاج الكبري وزيادة العرض من السلع واخلدمات إىل تطور اإلعالن زد على ذلك التطورات االجتماعية 
، وبظهور املنافسة الشديدة وحترير ....والعلمية وتطورات التكنولوجية يف وسائل اإلعالم املرئية والسمعية

   2. اعتماد املؤسسات على اإلعالن كوسيلة للتأثري يف املستهلكني لتفضيل منتجامالتجارة العاملية أدى إىل
  
  
  

                                                
 .10،ص1981عادل راشد،اإلعالن،دار النھضة العربیة،بیروت لبنان،أحمد  1
 105،ص1998محمد جودت ناصر،الدعایة واالعالن والعالقات العامة،دار النشر مجدالوي،عمان، 2
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 II-تعريف اإلعالن :  
 عديدة وخمتلفة لإلعالن، و لكنها متفقة يف املضمون و احملتوى ومن بني أهم هذه فهناك تعاري

  :التعاريف ما يلي
II-1: تعرف مجعية التسويق األمريكيةAMA : 

الوسيلة غري الشخصية لتقدمي األفكار والترويج  للسلع و اخلدمات بواسطة "ه عبارة عن اإلعالن بأن "
  1".جهة معلومة مقابل أجر مدفوع

II-2 : ويعرفهKOTLER : 

شكل من األشكال غري الشخصية لالتصاالت  جيري عرب "تعريفا مشاا لسابقه عن اإلعالن وهو  
  2".معلومة وحمددةوسيلة متخصصة مدفوعة األجر و بواسطة جهة 

II-3 : أما ستانتونSTANTON:   

 – مرئية أو شفوية -كافة األنشطة اليت تقوم كمجموعة بطريقة غري شخصية" فيعرف اإلعالن بأنه 
  3".عن طريق رسالة معلومة املعلن تتعلق بسلعة أو خدمة أو فكرة معينة

II-4 :تعريف رابع:  

 اهلادف إىل خلق الطلب على السلعة أو اخلدمة  أو النشاط املخطط على أسس علمية وعملية، و" 
الفكرة مقابل أجور مدفوعة و ذلك من خالل وسائل النشر املناسبة شريطة مراعاة كافة الضوابط الفنية 

  4".والشكلية املتأثرة به واملؤثرة فيه إلحداث األثر االجيايب يف اجلمهور املراد خماطبته
ابقة الذكر ميكن أن حندد بعض اخلصائص األساسية لإلعالن واليت  فبالنظر إىل تعاريف اإلعالن الس

  : تعترب مبثابة معيار للتفرقة بينه وبني خمتلف الوسائل التروجيية األخرى وهي كالتايل 
مستهلك ائي أو مستخدم (اإلعالن وسيلة اتصال غري شخصية تتم بني املعلن و اجلمهور املعلن إليه  -
لومات اليت حتتويها  تنتقل بصورة غري مباشرة من خالل الوسائل اإلعالنية املختلفة ، فالرسالة و املع)صناعي
 ...).التلفاز، اإلذاعة(، أو السمعية البصرية ...)الصحف(الكتابية 

ا يتعدى ذلك ليشمل حىت األفكار إن اإلعالن ال يقتصر على عرض و ترويج السلع فقط  إمن -
 . اخلدماتو

                                                
1 http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=28&pNo=2#start 

 10 ص2005 سنة 5967882/ تانیس سابقا ت- شارع زكریا غنیم84توزیع، ،اإلعالن ،الدار الجامعیة طبع ،نشر، محمد فریـد الصحن 2
 11 ص ،مرجع سبق ذكره ،اإلعالن ، محمد فریـد الصحن 3
 .155ص ) مرجع سبق ذكره(بشیر العالق، علي ربابعیة، الترویج و اإلعالن  4
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رسالته اإلعالنية يف خمتلف وسائل اإلعالم و النشر إىل إحداث التأثري و يهدف املعلن من خالل عرض  -
 . اإلقناع اإلجيايب حلث املستهلك على اقتناء السلعة أو اخلدمة املعلن عنها

إن أحد أهم السمات املميزة لإلعالن عن غريه من النشاطات األخرى هو وضوح شخصية املعلن يف  -
 .اإلعالن وكذا نشاطه

وع القيمة، فاملعلن يتحمل تكلفة الوسيلة اإلعالنية املستخدمة واليت تتوىل إيصال اإلعالن مدف -
 . املعلومات إىل القطاع املستهدف

،ومكانه، ناملعلن يتحمل نفقات اإلعالن لذلك فهو يستطيع التحكم يف الرسالة اإلعالنية،موعد اإلعال -
 . اخل…و حجمه

رتدة ال تتوفر عادة بصورة  مباشرة و سريعة، فتعديل ، فاملعلومات املراإلعالن هو اتصال غري مباش -
الرسالة البيعية يستدعي قيام املعلن  ببعض البحوث  اليت متكنه من معرفة ردود أفعال األطراف حمل االتصال 

 وذلك من أجل تعديل املخطط اإلعالين لتحقيق feed backاجتاه اإلعالن، أي ما يعرف ب املعلومات املرتدة
 . رجوةاألهداف امل

تزداد أمهية اإلعالن حسب بعض الكتاب عند التعامل مع السلع االستهالكية مقارنة مع السلع  -
 . الصناعية

 
  لكي يكون لإلعالن قوة اقتصادية واجتماعية ال يستهان ا ووسيلة مؤثرة يف سلوك وتصرفات 

  :له يتمتع بثقة اجلمهور ووالئه، من بني هذه املبادئ ما يلياملستهلكني، البد أن يستند على مبادئ جتع
إتباع األسلوب العلمي يف البحث والدراسة فيما يتعلق بكل من املستهلك املقصود توجيه اإلعالن  -

  .إليه، والسلعة املعلن عنها وكذلك الدراسة الفنية لتصميم الرسالة اإلعالنية املراد نشرها
ها ذات فائدة حقيقية للمستهلك إلشباع رغباته كما جيب   أن تكون  تكون السلعة املعلن عن أن -

 .  جيدة، مبعىن أن تتوفر على معايري اجلودة بقدر اإلمكان حىت يصبح اإلعالن عنها صادقا

جيب أن تصمم الرسالة اإلعالنية بشكل جيد حىت تفوز بثقة قرائها أو سامعيها أو مشاهديها ألن   -
 . قة اجلمهورجناح اإلعالن يتوقف على ث

 ...). الدينية أو التقاليد االجتماعية(  االبتعاد عن كل ما يسيء إىل مشاعر اجلمهور من مجيع النواحي  -
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 أن حيقق اإلعالن مصلحة املعلن االقتصادية، أي حيقق أكرب قدر من الكفاية بأقل جمهود ممكن ويف  -
 .   وبأقل تكلفةتأقصر وق

 . صورة أي شخص كان دون موافقته الشخصية ال جيوز أن حيمل اإلعالن اسم أو  -

 كفاية وسائل نشر اإلعالنات املستخدمة يف اإلعالن حبيث ميكن هلا نقل الرسالة اإلعالنية إىل أكرب  -
  . عدد ممكن من اجلمهور املرتقب

 .  جتنب اخلروج عن اآلداب العامة و التقاليد و األعراف السائدة يف اتمع -

  .اإلعالنية على الصدق و جتنب اخلداع و الكذب و التضليل البد أن تعتمد الرسالة  -
 اإلضرار مبصلحة اجلمهور و صحته و أمواله، كإيهام املرضى حبصوهلم على الشفاء األكيد كما  جتنب -

 1.حيدث يف إعالن لدواء  ألصحاب أمراض السكري الذي أدى إىل إيذاء بعضهم

 
I :اف اإلعالنأهد:  

 جناحها، لذلك ميكننا س لتخطيط احلمالت اإلعالنية وأساييعترب حتديد أهداف اإلعالن احلجر الرئيس
القول أن اإلعالن التجاري الفعال هو ذلك اإلعالن الذي يستهدف يف األساس زيادة املبيعات عن طريق 

 إىل اختاذ الفرار بشراء السلعة املعلن عنها، إحداث التغيري يف السلوك الشرائي للمستهلكني باالجتاه الذي يؤدي
يف كتاب ) colley(فعدم وجود أهداف حمددة لإلعالن يعين فشل احلمالت اإلعالنية، فالباحث التسويقي 

( املعروف باختصار ب ) توضيح أهداف اإلعالن للوصول إىل نتائج إعالنية قابلة للقياس( امسه 
DAGMAR ( يضع قائمة حتتوي على)دفا ممكنا لإلعالن، ولقد طور طريقة لتحويل أهداف اإلعالن ه) 52

هو عبارة عن مهمة اتصالية حمددة  ) colley( إىل أهداف حمددة قابلة للقياس، فاهلدف اإلعالين كما يراه 
  .ومستوى اجناز ينبغي بلوغهما من خالل مجهور حمدد، يف فترة زمنية حمددة

  :الثة أنواع رئيسية وهيأهداف اإلعالن إىل ث ) colley( ويصنف 
    Informative  Advertising اإلعالن االبالغي – 1
   Persuasive  Advertising اإلعالن االقناعي   – 2
   Reminder  Advertising اإلعالن ألتذكريي  -3
 

                                                
 49ص  ،مرجع سبق ذكرهأحمد عادل راشد،االعالن،  1
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I-1 : اإلعالن االبالغي:  
السلعة كسلعة وليس كعالمة يفيد بشكل خاص يف املرحلة التمهيدية للسلعة ،واملرحلة التمهيدية تعىن ب

جتارية أو اسم جتاري، أي أن هذا النوع من اإلعالن يكون فعاال يف مرحلة تقدمي السلعة، إن هدف اإلعالن 
  .  االبالغي ينصب يف إبالغ أو تعريف املستهلكني بالسلعة أو بعبارة أخرى خلق طلب أويل عليها

I-2 : اإلعالن االقناعي:  
الن مهما يف املرحلة التنافسية،عندما يكون هدف املؤسسة خلق طلب يصبح هذا النوع من اإلع

على نوع معني من منتجاا املعروضة يف السوق، حيث يعد اإلعالن ) Selective Demand(انتقائي 
التنافسي واإلعالن املقارن من اإلعالنات االقناعية الترغيبية، فاإلعالن التنافسي سواء مباشر أوغري مباشر ،يعمل 

أما اإلعالن . اجتاه خلق طلب انتقائي لعالمة جتارية أواسم جتاري معني، يف سوق تنافسية شديدة القسوةب
املقارن ، فهو يعمل باجتاه إبراز امليزات اليت تتمتع ا السلعة أوالعالمة التجارية، باملقارنة مع السلع املنافسة يف 

  ...).معجون األسنان، املنظفات (ن السلع مثل السوق، ويستخدم اإلعالن املقارن يف جمموعة كبرية م
I-3 : اإلعالن ألتذكريي:  

 ،ويقوم هذا اإلعالن بتذكري العمالء احلاليني خبصائص السلع واخلدمات املتاحة ووسائل احلصول عليها
 للمؤسسة، وخصوصا يف األسواق التنافسية اليت املبيعات واحملافظة على احلصة السوقية يفلضمان االستقرار 

ويكون هذا النوع ذو  يوجد فيها شىت أنواع السلع واخلدمات النمطية املتشاة يف اخلواص واالستخدامات،
   1.أمهية كبرية يف املرحلة النضوج من دورة حياة السلعة

  :وبشكل عام ميكن القول ان أهداف اإلعالن تتحدد فيما يلي
كون هذا املستهلك يف حاجة إىل مزيد من خلق الوعي بالسلعة خاصة عند تقدمي السلع اجلديدة وي -

  . املعلومات وعند تسويق السلع امليسرة واليت تشترى يف فترات متقاربة
التذكري بوجود السلعة واحلث على استخدمها وخباصة للسلع اليت يتم شراءها بصفة منتظمة ويتم   -

  .زيادة معدالت الشراء منهاذلك عن طريق تذكري املستهلك بوجود السلعة وحماولة حث املستهلك على 
 جديدة للسلعة وحث تأي خلق استخداما: تغيري االجتاهات عن االستخدام األصلي للسلعة -

  . املستهلك على جتربتها، ويتم ذلك عن طريق حماولة أظهار كيفية استخدام السلعة بطرق غري تقليدية

                                                
 149 ، مرجع سبق ذكره ، صستاذ علي محمد ربابعة،الترویج واالعالن التجارياال/ الدكتوربشیر عباس العالق 1
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ئص السلعة مقارنة بسلع املنافسني من أي حماولة لتدعيم خصا:   تغري املعتقدات حنو سلع املتنافسني-
اجل إظهار االختالفات فيما بينهم ويركز اإلعالن على إقناع املستهلك بالنتيجة النهائية بعد استخدام كال 

  .النوعني
تسعى معظم املؤسسات إىل تدعيم امسها يف أعني مجاهريها باإلضافة إىل سعيها :  تدعيم اسم الشركة-

 لالسم التجاري،و لكافة املتعاملني وغري املتعاملني مع املؤسسة مثل املوردين، املوزعني، لتدعيم والء املستهلكني
  .إخل.... املؤسسات املالية، محلة األسهم واملالك 

يستخدم اإلعالن يف العديد من املؤسسات عادة لتدعيم : مساعدة رجال البيع يف إمتام الصفقات  -
احملتملني، ويتم   املرتقبني، وهلذا فإن اإلعالن عادة ما يوجه إىل املستهلكنيالقوى البيعية يف مقابالم بالعمالء

 إستفسار متعلق بالسلعة أو اخلدمة حمل اإلعالن وتنظيم زيارات لرجال البيع لتقدمي هذه أيطلب الرد على 
  .املعلومات بالتفصيل

   1. تشجيع املوزعني على التعامل يف منتجات الشركة-
مما يساعد على االستغالل األمثل للطاقات ، دة الطلب على السلع واخلدمات  زيايفاإلسهام  -

   .واملوارد املتاحة باملنشأة
  .ومركز متميز ملنتجاا ىف السوق ، خلق صورة مناسبة للمنشأة  -
  .واحملافظة على الوالء ملاركة جتارية معينة،  املبيعات يفحتقيق االستقرار  -
ة تعديل أو القضاء على بعض االنطباعات السيئة عن املنتوج أو اخلدمة اليت  يهدف اإلعالن إيل حماول-

  .توجد يف ذهن املستهلك، وحماولة خلق صورة ذهنية أفضل عن هذا املنتج
 تعريف املستهلكني بطرق  استخدام السلعة وكيفية صيانتها و فكها و تركيبها إذا كانت السلعة -

 . ذات طابع  فين

 .  و حثهم على زيادة شراء و استهالك السلعة املعلن عنها إثارة املستهلكني-

  2. تكوين فكرة معينة عن السلعة ميكن من خالهلا دعم و مساندة أعمال و جهود رجال البيع-
  
  
 

                                                
 77 ص ،مرجع سبق ذكره ،اإلعالن ، محمد فریـد الصحن 1
 .116، ص 1997محمد جودت ناصر، الدعایة و االعالن و العالقات العامة ،عمان، درا مجدالوي،سنة  2
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 II :أمهية اإلعالن:  
II-1 :  األمهية االقتصادية لإلعالن:  

ياة االقتصادية ، فاإلعالن يركز على إن اإلنفاق اإلعالين قادر على إشاعة احلركة وخلق النمو يف احل
االنتباه على سلعة أو خدمة موجودة أو سلعة جديدة وبالتايل يعمل على زيادة االستهالك مث التوسع يف اإلنتاج 

  .وهذا يؤدي إيل خفض نصيب الوحدة الواحدة من السلع من التكاليف الثابتة 
 الدراسات عن األمهية االقتصادية لإلعالن  ، من أهمIveil Borden1وتعترب الدراسة اليت قام ا 

  :وكان من نتائجها ما يلي 
II-1-1 :  أثر اإلعالن على الطلب والعرض:  

  :وتتمثل أهم آثار اإلعالن على الطلب فيما يلي
  .  يساعد على ارتفاع الطلب على السلع واخلدمات-
تواها إذا كان هناك اخنفاض عام  عند مسع يساعد اإلعالن أيضا املؤسسة على االحتفاظ بأسعار البي-

  .  للطلب
  . إمكانية التأثري يف دوافع الشراء العاطفية لدى املستهلكني، مما يزيد يف الطلب-
 عند اخنفاض الطلب على سلعة ما، فإن اإلعالن ال يستطيع إيقاف هذا االخنفاض وإمنا ميكن تأخري -

  .هذا االخنفاض
II-1-2 : سويقأثر اإلعالن على تكاليف الت:  

حيث ال يعترب اإلعالن يف حد ذاته السبب الرئيسي يف ارتفاع تكاليف التسويق ولكن يشكل جزءا 
  .مهما من التكاليف الكلية للتسويق

II-1-3 : أثر اإلعالن على تكاليف اإلنتاج:  
يعمل اإلعالن يف بعض الصناعات على حتقيق اإلنتاج الكبري وهذا ما يؤدي إىل ختفيض التكاليف، 

، الصناعات اليت تعتمد على العمالة اليدوية لاك حاالت ال يؤدي اإلعالن إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج  مثوهن
  .مثل صناعة السجاد أو الزرايب
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II-1-4 :  أثر اإلعالن على جودة السلع:  
يساعد اإلعالن بطريقة غري مباشرة على حتسني السلع ومتيزها،حىت يستطيع املعلن استخدام هذه 

  .ينات يف إغراء املستهلك من أجل الطلب على عليهاالتحس
II-1-5 : أثر اإلعالن على سعر البيع:  

  . يعمل اإلعالن بصفة عامة على زيادة ثبات األسعار يف السوق
II-1-6 :  أثـر اإلعالن على االستثمار والدخل القومي:  
ملعيشة، كما أنه يساعد على  لإلعالن دورا هاما يف يئة األذهان واألفكار إىل مستوى عال من ا-

 اليت كانت األمس أصبحت ضروريات اليوم، وهذا ما أدى إىل تطورات تتنشيط رغبات اتمع، فالكماليا
  .وحتسينات يف جمتمعنا االقتصادي الذي نتج عنه زيادة امليل إىل االستثمار وبالتايل زيادة الدخل القومي

اح املرغوبة مبا حيثهم على زيادة االستثمار هذا يؤدي  يساعد اإلعالن املؤسسات على حتقيق األرب-
  .إىل زيادة العمالة والدخل الفردي و الدخل القومي

II-2 :  األمهية االجتماعية لإلعالن:  
اإلعالن يتأثر باتمع احمليط به كما يؤثر فيه ، فهو يتالءم مع ظروف حياة الناس ومثلهم وقيمهم 

  : ما يليوعادام،وتتمثل هذه األمهية يف
II-2-1 :  اإلعالن قوة تعليمية:  

 على إقناع الناس بشراء سلع وخدمات ل، فهو يعمس تعليمية يؤثر على أفكار الناةاإلعالن كقو
  .معينة، ويف سبيل ذلك يستخدم اإلعالن احلجة واملنطق وذا يتعلمون أشياء مل يكونوا يعلموا من قبل

فة، باإلطالع عليه أو االستماع إليه  يتعلم املستهلكون أشياء اإلعالن يعترب أداة من أدوات الثقا 
جديدة تتعلق بتركيب السلع املختلفة، تكوينها، استخداماا وفوائدها وتارخيها وما إىل ذلك من املعلومات 

  1.عنها
ويستخدم اإلعالن أيضا يف تعليم الناس كيف حيافظون على صحتهم ويستثمرون مدخرام، وكيف 

  . مبستواهم العلمي والثقايفيرتفعون 
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II-2-2 : تمع احلياةاإلعالن يسهل على أفراد ا :  
حيث يهيئ اإلعالن ألفراد اتمع فرص احلصول على السلع واخلدمات اليت حيتاجوا بأيسر الطرق 

  .وأخفض األسعار، موفرا عليهم اجلهد يف البحث عن السلع واملال 
II-2-3 : ج املبادئ السياسية واالجتماعيةاإلعالن كوسيلة لتروي:  

حيث يقوم اإلعالن بترويج املبادئ واألفكار السياسية واالجتماعية بني األفراد،ومن األمثلة على ذلك 
  . اخل...احلمالت اإلعالنية عن النظافة ، ومحالت القروض الوطنية، ومحالت التربع اخلريي

II-2-4 : اإلعالن يغرس عند األفراد عادات جديدة:  
إن من نتيجة استعمال األفراد املتكرر للسلع املعلن عنها تنشأ عندهم عادات جديدة تزداد رسوخا 

اخل، وهكذا ... كلما زاد تكرار االستعمال، ومن أمثلة ذلك تنظيف األسنان مبعجون، استعمال مبيد احلشرات
  .يعمل اإلعالن على نشر عادات مفيدة بني الناس

II-2-5 :  تمعاتاإلعالن يقرب بنيالشعوب وا:  
كذلك يساهم اإلعالن يف التقريب بني طبقات اتمع الواحد، ذلك ألنه ينقل عادات بعضها إىل 

 رالبعض اآلخر، كما أنه ينشر أساليب احلياة األفضل بني الدول وينقل وجهات النظر وأساليب التفكري ونش
  1.العلوم واآلداب والفنون بني األمم

 
يف الواقع هناك جمموعة متعددة من املعايري واألسس اليت ميكن استخدامها يف حتديد أنواع اإلعالن 

  : املختلفة، و ذلك على النحو التايل
I : أنواع اإلعالن وفقا لتصنيف الوظائف التسويقية لإلعالن:  
I-1 : اإلعالن التعليمي :  

ليت مل يسبق هلا وجود يف السوق من قبل أو السلع القدمية وهو الذي يتعلق بتسويق السلع اجلديدة ا
املعروفة اليت ظهرت هلا استعماالت أو استخدامات مل تكن معروفة لدى املستهلكني، ووظيفة هذا النوع من 

  .اإلعالن هو تعريف املستهلك بالسلعة  وخصائصها كطرق وجماالت استعماهلا وكيفية صيانتها واحملافظة عليها
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I-2 : اإلعالن اإلرشادي أو اإلخباري :  
يتعلق هذا النوع من اإلعالن بالسلع أو اخلدمات اليت ال تتوافر لدى املستهلكني معلومات كافية عنها، 

لذلك تتلخص وظيفة هذا النوع من اإلعالن يف تزويد . أو ال يعرفون كيف و مىت و من أين حيصلون عليها
 ويف  هلم احلصول على السلع و اخلدمات املعلن عنها بأقل جهد ممكنمجهور املستهلكني باملعلومات اليت تيسر

  .  أقصر وقت وبأقل نفقات، ويف إرشاد اجلمهور إىل كيفية إشباع حاجاته
I-3 : اإلعالن التذكريي:  

و يستهدف هذا النوع من اإلعالن مقاومة أثر النسيان لدى املستهلكني، و مواصلة تذكريهم باسم و 
  . لسلعة أو اخلدمة املعروفة لـهمطبيعة و خصائص ا

I-4 : اإلعالن اإلعالمي:   
وهو يعمل على تقوية صناعة أي نوع من السلع أو اخلدمات أو إحدى املنشآت،وذلك بتقدمي بيانات 

  .للجمهور، يؤدي نشرها أو إذاعتها بني األفراد إىل تقوية الصلة بينهم وبني املنتج مما يبعث الثقة
I-5 : فسياإلعالن التنا:  

 تنافس اليتأو السلع واخلدمات اجلديدة ،  السوق يف التنافسيويتعلق بالسلع واخلدمات ذات املركز 
، و يشترط هذا النوع من اإلعالن أن يكون التنافس بني السلع واخلدمات املتكافئة يف النوع واملتساوية مثيالا

  1.مع بعضها من حيث اخلصائص وظروف االستعمال والثمن
II : واع اإلعالن حسب منافذ التوزيعأن:  
II-1 : اإلعالن األهلي أو العام:  

ويتعلق هذا النوع بالسلع واخلدمات اليت توزع على مستوى الدولة بشكل عام ، وهذا النوع يستخدم 
  ).التلفزيون _   اإلذاعة _ االت األسبوعية_اجلرائد اليومية العامة( الوسائل اإلعالنية 

II-2 : لي أو إعالن التجزئةاإلعالن احمل:  
 الوصول إىل هو ذلك النوع من اإلعالن الذي يتعلق بالسلع اليت توزع يف منطقة حمدودة، وهدفه

 حيث توجه الرسالة اإلعالنية ، ) معينة وضواحيهاكمدينة(حمددة املستهلكني القاطنني ضمن منطقة جغرافية 
خدم فيه الرسائل اإلعالنية اليت تغطي تلك املنطقة مثل  الذين يقطنون تلك املنطقة وتستللمستهلكني النهائيني

  . واإلذاعة احملليةالوحات الطرق ودور السينم
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II-3 : اإلعالن الصناعي أو الفين:  
هو نوع يتعلق بالسلع الصناعية اليت تباع إىل منتجني آخرين الستخدامها يف أغراض إنتاجية، حيث 

 يستخدم وءه بالوسائل اإلعالنية اليت يريدها كالربيد املباشر، أيستطيع املعلن الوصول بشكل مباشر إىل عمال
  . هلا عالقة باختصاصهم كاالت الفنية واملهنيةوسائل النشر اليت

II-4 : اإلعالن التجاري:  
هو نوع يتعلق بالسلع اليت تباع إىل املشترين الذين يكون هدف شرائهم هو بيعها مرة أخرى لغرض 

  ).االت املتخصصة_الربيد املباشر(  يستخدم املتاجرة، هذا النوع
II-5 : اإلعالن املهين:  

هذا اإلعالن يكون موجه ألصحاب املهنة الواحدة حيث يقدم هلم معلومات عن السلع اليت 
أما عن الوسائل املستخدمة ) الصيادلة_ الصناع _ رجال األعمال _ األطباء ( يستخدموا، مثال على ذلك 

  1.لمية املتخصصةهي االت الع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Gregory R.Passewitz,Nancy H.Bull,”Advertising:An Investment In your Bususiness’s Future”,2007. 
http://ohioline.osu.edu/cd-fact/1276.html/2007. 
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وسيلة اإلعالن هي األداة اليت خياطب ا من يوجه إليه اإلعالن والوسائل كثرية، ولكل منها مكانتها 

 فان عملية اختيار الوسائل اإلعالنية أمر ليس بسيط، بل حيتاج إيل جهد ومعرفة وتأثريها يف نشر اإلعالن،
 لذلك فإن من املهم صائص واملميزات علي مستوي السلع واخلدمات، أوما هومتوفر يف اتمع من وسائل،باخل

  .جداً اختيار الوسيلة اليت تتوافر فيها أفضل الشروط لتحقق الغرض من اإلعالن
  :وسنتطرق يف هذا املبحث إىل ما يلي

 حمددات اختيار الوسائل اإلعالنية  
 وبةالوسائل املقروءة واملكت 

 الوسائل املسموعة واملرئية: 

 
  : من العوامل اليت ميكن أن تؤثر على اختيار الوسيلة اإلعالنية ومن أهم العوامل ما يلي ةهناك جمموع

I - التغطية اجلغرافية:  

 املعلن بدراسة التغطية اجلغرافية املنطقة اليت تصل إليها الوسيلة اإلعالنية، من الضروري أن يقوم
للوسائل اإلعالنية املختلفة حىت يتم اختيار أنسب الوسائل من حيث االنتشار اجلغرايف وفقا لطبيعة السلعة 

  .ونوع الرسالة اإلعالنية املقدمة، فعلى سبيل املثال جند أن الصحف احمللية تعترب مالئمة للسوق احمللية
II –طبيعة السلعة  : 

 طابع صناعي فإن تعة السلعة حتدد الوسيلة املستخدمة يف اإلعالن، فإذا ما كانت السلعة ذاإن طبي
 تدعيم ذلك من أفضل وسيلة لذلك هو االعتماد على االت املهنية املتخصصة كوسيلة إعالنية أو الربيد، مث

  .خالل البيع الشخصي
III –تكلفة الوسائل اإلعالنية : 

ن اإلعالن وميزانية النشاط اإلعالين، حيث أن سعر اإلعالن يف الة أو  املقصود بالتكلفة هو مث
 يتطلب دراسة ا خيتلف كثرياً يف التكلفة من حيث االرتفاع واالخنفاض، وهذناجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزيو

 .جادة للمصادر املالية ومدي توافرها وتغطيتها للعمل اإلعالين
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IV-مالئمة الرسالة اإلعالنية :  

لتحقيق ذلك، جيب حتديد الوسيلة والرسالة واجلمهور علي أساس أن لكل، وسيلة مجهور، ولكل 
وسيلة خصائص ومميزات، جيب أخذها يف االعتبار كذلك فإن الرسائل اإلعالنية تتنوع بتنوع الوسائل 

  .اإلعالنية من اجل املالئمة
V-فاجلمهور املستهد خصائص: 

إليها واخلصائص اخلاصة بكل فئة  تملني للمنتج والفئات اليت ينتمون وذلك بتحديد املستهلكني احمل
  .إليهم حىت ميكن التعرف على الوسائل األكثر قدره على الوصول

VI-ما يفعله املنافسون : 

تعترب الوسائل املستخدمة بواسطة املنافسني عامال مؤثرا يف اختيار الوسيلة املناسبة،فدراسة ما يفعله  
 على افتراض م األخرى يف اختيار وسائلهتاح استراتيجيام اإلعالنية قد يكون حافزا للشركااملنافسون وجن

   1. األخرى يف االعتبارلاخذ العوام

 
هناك العديد من وسائل اإلعالنية املطبوعة واملقروءة واليت ميكن استخدامها من قبل املعلن بنجاح 

  :ذكر منها ما يليوسن
I- اجلرائد ( الصحف: ( 

املنتج، املوزع وكاالت ( حتتل الصحف أمهية خاصة من بني مجيع املهتمني بالنشاط اإلعالين 
 احلصول عليها من قبل املستهلكني بغض ن،حيث يتم تداوهلا بصورة واسعة ويف نفس الوقت ميك)املستهلك

 حيث التغطية اجلغرافية إىل صحف دولية وطنية وحملية  وأما النظر عن إمكانيتهم ، وميكن تقسيم الصحف من
  .إخل...من حيث توقيت صدورها إىل صباحية مسائية وأسبوعية 

I-1 :مزايا الصحف كوسيلة لنشر اإلعالنات :  
  .الصحف منخفضة نسبيا مقارنة مع غريها من الوسائل األخرى تعترب تكلفة اإلعالن يف -
 .اليوم التايل  يفهانشرتم  يف املساء ليللجريدةليم رسالته السرعة فيمكن للمعلن تس -

                                                
 192 ص ،مرجع سبق ذكره ،اإلعالن ، محمد فریـد الصحن 1
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من املستهلكني % 90تتميز الصحف بالتغطية الكثيفة، ففي بعض املناطق ميكن الوصول إىل  -
  .احلاليني و املرتقبني من خالل جريدة واحدة

  . الصحف وذلك لصدور الصحف يومياً أو أسبوعياًيفتكرار اإلعالن  سهولة -
I-2 :وب اإلعالن يف الصحفعي:  
وعلى الرغم من املزايا اليت حتققها الصحف إال أن اإلعالن فيها يعاين من بعض املشكالت اليت حتد  

  :من فعاليتها، و من أبرز هذه املشكالت
 ومن مث تقليل احتمال ،الصحف اليومية  حالةيف عمر الصحيفة إذا ال تعمر أكثر من يوم واحد  قصر-
  .قراءة القراء
  .لإلعالن القراءة السريعة للجريدة تقلل من احتماالت رؤية القارئ -
  1. حمدودية املواقع املتميزة يف اجلريدة وصعوبة اختيار املوقع أحيانا-

II-ــالتا :  

 ،بواسطة مجيع أفراد اتمع  كذلك قد تكون عامة ليتم قراءا،واالت قد تكون أسبوعية أو شهرية
ا ما هو خاص يعين فئات معينة من الناس مثل جمالت النساء و الشباب و رجال األعمال، أو متخصصة، و منه

  . للوصول إىل مجهور معني و خمتارجيدةو لذلك فإن االت اخلاصة تقدم ملنتجي بعض السلع فرصة 
يل تعترب االت من أفضل وسائل اإلعالن عن السلع اجلديدة اليت حيتاج الترويج هلا إىل شرح طو و

  .لكوا تقرأ يف وقت الراحة و على مهل
II-1 :الت اإلعالن يفمزاياا :  
 األمر الذي يتيح ،إن حياة االت أطول من حياة أي وسيلة أخرى من وسائل اإلعالن املقروءة  -

  .للقارئ فرصة قراءة اإلعالن عدة مرات و بإمعان
بالغ الرسالة اإلعالنية إىل عدد كبري من القراء متر الة على مجيع أفراد العائلة، و بذلك تضمن إ -

  .األمر الذي جيعل كلفة اإلعالن منخفضة
يساعد املعلنني على عرض  ما ا، وهذ االت على ورق جيد مما يسمح باستخدام األلوان تطبع-

  . إبراز ميزاا و خصائصها بشكل أفضلو، سلعهم بألواا الطبيعية
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 نوع معني من القراء فإن ذلك جيعلها وسيلة صاحلة لإلعالن عن سلع نظرا أن االت تتجه إىل -
  .وخدمات حمددة

II-2:التعيوب اإلعالن يف ا :   
 نتيجة لطبع االت على ورق المع من أجل الطباعة الفاخرة ترتفع تكلفتها على املستهلك واملعلن -

   .  مقارنة بالصحفيف نفس الوقت
الت إىل وقت طويل و لذلك يصعب إجراء أي تعديل فيه و ربطه حيتاج إعداد اإلعالن يف ا -

  .باألحداث اليومية إذا ما تغريت الظروف احمليطة قبل أن يظهر اإلعالن
 يتوقف ظهور اإلعالن يف الة على وقت صدورها ثاالت، حيعدم توافر املرونة الالزمة يف  -

  1.وهذا يأخذ وقتا طويال
III-الربيد املباشر :  

باالسم  االعتماد على الربيد املباشر يف اإلعالن وذلك عندما يكون اجلمهور املستهدف حمدد ميكن
  .املرتقبني ومن مث يضمن وصول الرسالة إىل العمالء ، كأن يكونوا سكان ينتمون إىل مهنة معينه،والعنوان

  .الصغرية ت والكتيباتاإلعالن بالربيد أشكاال متعددة أمهها الكتالوجات والنشرات واخلطابا يأخذ
III -1:  اإلعالن الربيد املباشرمزايا:  

  .عدم وجود قيود على مساحة أو شكل اإلعالن -
  .  يتيح أن تكون الرسالة اإلعالنية شخصية جداً-
يه الشركات يف ف وأيضا الزمن الذي ترغب ، باإلعالنةاملستهدف املرونة يف اختيار القطاعات -

  .االتصال باجلمهور
اإلعالن على احلصول على   الصورة الشخصية إذ يوجه إىل الفرد ذاته وبذلك تزيد قدرةيأخذ -

  .اهتمام املعلن إليه
  . ميكن قياس وتقييم األداء وتلقي املعلومات وردود األفعال-

III -2:عيوب اإلعالن بالربيد املباشر :  
لضيق الوقت أو لكثرة الرسائل إعالنات، إما إمهال عدد كبري من األفراد قراءة ما يرسل إليهم من  -

  .اإلعالنية اليت تصل بالربيد

                                                
1 www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/344/Jour1207.doc 
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  . صعوبة احلصول علي قوائم صحيحة ومتكاملة ومتجددة عن غالبية أفراد اجلمهور املستهدف-
  .  احتمال ارتفاع التكلفة خاصة يف حالة الرغبة يف الوصول إيل عدد كبري من املستهلكني-
   1.لدولبعض ا  اخنفاض كفاءة خدمة الربيد يف-

IV- ووسائل نقل الركاب إعالنات الطرق: 

املارة أما اإلعالنات اخلاصة بوسائل نقل  وتشمل إعالنات الطرق اإلعالنات املوضوعة بالطرق لرياها 
  . اخلاصة بنقل الركاب وغريها واحلافالتوالسيارات الركاب فتضم لوحات اإلعالنات بالقطارات

رسالة إعالنيه دف إىل تذكري املستهلك بالسلعة لتركيزها ن عوهذا النوع من اإلعالنات هو عبارة 
  .عبوة السلعة لعدم توفر الوقت لدى املارة بالطرق لقراءة معلومات أخرى على االسم التجاري وشكل

  :ي أشكال وهاإلعالنات ثالثة هوتأخذ هذ
 متجاورة على هي طبع اإلعالنات على جزء واحد أو عدة أجزاء من الورق، مث لصقها:امللصقات-

  . جزء وهلا مقاسات موحدة24 جزء أو 12التركيبات اخلشبية املعدة لتلك اإلعالنات الشائعة وتتكون من
 وهي اللوحات اخلشبية أو املعدنية اليت يتم تصميمها وتنفيذها حبيث تكون كل منها : الالفتات-

  .ية تعمل على زيادة ثبااوحدة مستقلة، وتقام على أعمدة حديدية خاصة و تسند على قواعد معدن
وهي التركيبات اإلعالنية الضخمة اليت تعلو أسطح املباين يف امليادين اهلامة  : التركيبات املضيئة-

ومراكز التسوق، وتعتمد هذه التركيبات على اإلضاءة و احلركة الدائمة واملرتبطة باستخدام العديد من 
  2.عليها ملدة ال تزيد على ثالث سنواتاأللوان، ونظرا لالرتفاع مثنها يتم التعاقد 

IV -1:ووسائل نقل الركاب  الطرق مزايا اإلعالن يف:   
 إمكانية عرض اإلعالن يف أماكن وجود السلعة أو اخلدمة، وتبعا لالحتياجات واملتطلبات التسويقية -

  .للمستهلكني احملتملني
 . استمرار اإلعالن فترة طويلة دف إقناع املستهلك-

، ويظهر ذلك ةنة يف استخدام أحجام معينة تتناسب مع الرسالة، واملرونة يف التغطية اجلغرافي املرو-
  .بشكل واضح يف إعالنات وسائل النقل

  . إضافيةاليفدون حتمل تك  كلما مروا بالطريق لإلعالن وذلك برؤية املارة،اإلعالن  تكرار إمكانية-
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ما يتيح للمعلن إمكانية عرض السلع بأشكال  إمكانية استعمال مساحات إعالنية ضخمة، وهو -
  .خمتلفة وجمسمة وعلى طبيعتها

IV -2:ووسائل نقل الركاب  الطرق عيوب اإلعالن يف:   
، وذلك اللوحة  على اجلمهور الذي يتواجد يف املنطقة اليت تقع فيها إال اإلعالنرؤية يقتصر -

  . الةحملدودية املنطقة اجلغرافية اليت حيدث فيها التعرض للرس
  1. الوطين ارتفاع التكلفة يف حالة الرغبة يف حتقيق تغطية جغرافية واسعة علي النطاق-

 
I- الراديو( اإلذاعة ( : 

 عترب من الوسائل اإلعالنية املهمة يف مجيع دول العامل إلبالغ رسالة املعلن إىل مجهورت اإلذاعة تالزال
املستهلكني، و ذلك لتميزه بطول فترات البث، و تعدد الربامج اليت يقدمها، و قدرته على الوصول إىل 

صل توسيلة منخفضة التكلفة وواسعة االنتشار، وقد ، وأيضا مجاعات خمتلفة من املستهلكني من بينهم األميون
  .تميز بإمكانية تكرار الرسالة اإلعالنيةتلقطاعات سوقية متعددة ، و

I -1:  يف اإلذاعةمزايا اإلعالن:  
أنه وسيلة إعالن مسعية يتسع فيها اال للشرح الوايف، األمر الذي يقرا من طريقة االتصال  -
  .الشخصي

  .األخرى اخنفاض التكلفة نسبيا عند اإلعالن بالراديو باملقارنة بالوسائل -
  .اسب مجهور املستمعنييستطيع املعلن أن يقدم رسالته اإلعالنية بلغات خمتلفة تن -
   .املستهلكني  إمكانية استغالل نربات الصوت يف التأثري على-
  .القراءة تعترب مناسبة خاصة للجمهور الذي ال يعرف -
I -2: اإلذاعة عيوب اإلعالن يف:  
  .احتمال تضايق املستمعني بسبب طول الوقت الذي قد تستغرقه اإلعالنات -
  . دون الرؤية االعتماد علي حاسة السمع فقط -
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متابعة اإلعالن إذا ما فاتته كلمة أو مجلة يف اإلعالن لعدم إمكانية استعادا  عدم قدرة املستمع على -
  .لإلذاعة إذا استمع لإلعالن مرات متعددة مما يتطلب عناية كبرية يف إعداد املادة اإلعالنية إال

استماعهم  فراد غالبا بأعمال أخرى عنددرجة انتباه للرسالة اإلعالنية وذلك النشغال األ اخنفاض -
  1.للراديو مما يقلل احتمال وصول الرسالة إليهم

II- التلفزيون :  

يعترب التلفزيون وسيلة إعالنية مهمة و متطورة يف الوقت احلاضر، فهو يساعد املعلن على إبالغ رسالته 
و قد ساعدت . جعهم على شراء السلعةاإلعالنية إىل مجهور املشاهدين بطريقة تستطيع جذب انتباههم و تش

األقمار الصناعية على تسهيل مهمة ربط الشبكة التلفزيونية مع الكثري من دول العامل حبيث أصبح باإلمكان 
  .نقل الربامج التلفزيونية إىل أكثر من دولة يف وقت واحد

 د على اخلربةوحيتاج تصميم اإلعالنات التلفزيونية وإخراجها إىل مهارات وكفاءات خاصة تزي
يتميز التلفزيون كوسيلة إعالنية بأثره الشديد على مجهور  و. والكفاءة اليت تتطلبها اإلعالنات املطبوعة

 كما ،املشاهدين من خمتلف الفئات، فاألسرة كلها تشاهد التلفزيون، و تتأثر مبا يقدمه من مواد ترفيهية و ثقافية
  .  باستخدامه للصورة واحلركةيتميز

II -1: يف التلفزيونزايا اإلعالن م:  
  . جيمع بني الصورة والصوت واحلركة ويضفي احليوية علي الرسالة اإلعالنية-
  . يتيح رؤية السلعة والعبوة يف شكلها املادي ويركز علي التفاصيل البصرية-
  . عايل املصداقية والرسالة اإلعالنية مباشرة وسريعة-
ومن مث احتمال تعرض اكرب عدد ممكن ع وتغطية شاملة،  وسيلة إعالمية ذات شعبية وانتشار واس-

  .من اجلمهور لإلعالن
II -2: عيوب اإلعالن يف التلفزيون:  
  . صغار املعلننيارتفاع تكلفة اإلعالن بالتلفزيون باملقارنة بالوسائل األخرى مما ال يناسب - 
 وقد ،اقية كل منهايؤثر على فعالية ودرجة مصد عرض عدد كبري من اإلعالنات يف وقت واحد -

  .باإلعالنات يؤدي ذلك إىل عدم اهتمام املشاهدين
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التلفزيون خياطب اجلميع يف  صعوبة توجيه الرسالة اإلعالنية إىل اجلمهور املستهدف وحده إذ إن -
  1.واحد وقت

III-  السينـما: 

الصوت والصورة واحلركة،  تعترب من الوسائل اإلعالنية املرئية، وتشارك التلفزيون مزاياه اإلعالنية مثل 
و تأيت السينما يف آخر قائمة الوسائل يضاف إىل ذلك اتساع الشاشة وبالتايل كرب حجم الصورة املعروضة، 

اإلعالنية ألن نصيبها من مجلة اإلنفاق اإلعالين نسبته ضئيلة، وهذه ظاهرة عامة يف كل الدول، وسببها يعود 
  .إىل التناقص املستمر يف مجهور السينما

III -1: السينما اإلعالن يفمزايا :  
 بالسينما جلسة مرحية، األمر الذي جيعله يف حالة نفسية جيدة تسمح له بتقبل ما مهورجيلس اجل -

  . يزيد من تعرضه وفهمه لإلعالن، ممايعرض عليهم بنفس منشرحة
نشرها على نطاق مبا أن السينما وسيلة إعالن حملية فإا تصلح الختبار احلمالت اإلعالنية قبل  -

 .واسع

  . احلجم الكبري لإلعالن نتيجة كرب حجم الشاشة-
III -2 :السينماعيوب اإلعالن يف :  

أما ما يعاب عن السينما كوسيلة إعالنية فهو أن اإلعالنات غالبا ما تعرض يف وقت االستراحة حيث 
تغطية الشاملة علي املستوي ، إضافة إىل ذلك صعوبة ال من املتفرجني قد تركوا مقاعدهمكبرييكون عدد 

  2 .الوطين
IV-اإلنترنيت : 

 هو استخدام تكنولوجيا املعلومات للتعريف بالفوائد واخلدمات، وللربط الفعال بني الوظائف اليت 
  .يوفرها البائعون واملشترون

IV -1: االنترنيت  اإلعالن يفمزايا:  
  . وجيذب املستهلك إمكانية استخدام عنصر الصورة والنص املكتوب وهو ما يثري-
  . يعترب اإلعالن على شبكة الواب وسيلة إلبرام الصفقات التجارية -
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ميكن لإلعالنات عرب اإلنترنت أن تتسم بالتفاعل مع اجلمهور، حيث ميكنك السؤال عن رد فعل  -
  .املشاهد أو استقبال طلبات أو اإلجابة عن األسئلة مباشرة

  .عدد املرات اليت تريدها، فاإلنترنت متاحة يف مجيع األوقاتميكن لعالمات اإلعالن الظهور حسب  -
ميكن للمعلنني عرب اإلنترنت الوصول إىل مجهور عاملي، بغض النظر عن حواجز اللغة فإن أي  -

  .شخص يف أي مكان يف العامل ميكنه احلصول على معلومات عن منتجك أو خدماتك
IV -2:  االنترنيتعيوب اإلعالن يف:  

  . أن شعبية اإلنترنت يف ازدياد واضح إال أنه من الصعب قياس تأثري اإلعالن باستخدامهابالرغم من -
ميكن أن ختتلف تكلفة اإلعالن عرب اإلنترنت اختالفاً كبرياً، لذا من األفضل مقارنة عدد من املواقع  -

 1.ذه الطريقةاليت يزورها عدد كبري من األشخاص لتحديد أفضل الطرق إلنفاق أموالك على اإلعالن  
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  :وسنتطرق يف هذا املبحث إىل

 إدارة اإلعالن  
 يةناحلمالت اإلعال  
 الوكاالت اإلعالنية  
  ميزانية اإلعالن  

 
عض األحيان يوكل العمل اإلعالين النشاط اإلعالين يتم أحيانا بدون الرجوع إىل أجهزة اإلعالن، وب

   1.إىل وكاالت إعالن للقيام بذلك
وسواء أوكل اإلعالن إىل وكاالت أو إىل أشخاص فيجب على املعلن أن يكون لديه جهاز يتوىل 

  النشاط اإلعالين ألنه عملية إدارية وتنظيمية مهمة ومعقدة 
جمه وحجم الوظائف امللقاة على اجلهاز املطلوب للعمل اإلعالين قد يكرب أو يصغر من حيث ح

  . عاتقه، حيث يتوىل القيام ا واليت تتعلق بالنشاط
I-وظائف إدارة وأجهزة اإلعالن :  

  : يوجد مهام كبرية ملقاة على عاتق تلك األجهزة واإلدارات يف العمل اإلعالين وهي كاآليت
 . القيام بالبحوث املتعلقة باإلعالن وكل مكوناته .1

 . ت الالزم لتمويل النشاط اإلعالين مع باقي اإلدارات وخاصة التسويقإعداد امليزانيا .2

 . العمل على اختيار الوسائل املفضلة يف العمل اإلعالين .3

 . توزيع املبالغ اإلعالنية املخصصة لكل وسيلة إعالنية ولكل مرحلة من مراحل اجناز اإلعالن .4

 . عملية اإلعالنيةشراء احليز اإلعالين من وسائل اإلعالن املستخدمة يف ال .5

 . يئة اإلعالن من الناحية الفنية وخاصة املادة التحريرية واإلنتاجية .6

 ) الشرائح، اللوحات، امللصقات( إنتاج املواد الالزمة لنشر اإلعالن  .7

 . توثيق العالقة بشكل مستمر مع وسائل اإلعالن والنشر .8

                                                
1 www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/345/Jour1207.doc 



   تأثري اإلعالن                    الفصـل األول                                                              

 35

  .الرقابة املستمرة على نشر اإلعالن وتقييمه ومدى فاعليته .9

الترويج لإلعالنات املنشورة أو املذاعة لتعريف العاملني يف املؤسسات املعلن مبا يتم اإلعالن  .10
 .عنه

 . مراقبة النشاط اإلعالين للمؤسسات األخرى وخاصة املنافسة .11

 . احملافظة على التعاون والتنسيق املستمر مع أدوات اإلنتاج األخرى .12

 . احلمالت اإلعالنيةتقييم اإلعالن وذلك من خالل مراقبة نتائج  .13

  .القيام باألعمال اإلدارية واحلسابية لألعمال اإلعالنية كجهات إدارية تنظيمية .14

II-تنظيم إدارة اإلعالن: 

تتخذ إدارة اإلعالن موقعها يف اهليكل التنظيمي للمنشآت املعلنة بناء على حجم املسؤولية امللقاة على 
  1.إلعالن ميثل نشاطا حيويا ملؤسسة ماعاتقها يف حتقيق أهداف املؤسسة، إذا كان ا

أتبعت إدارته إلدارة املبيعات وخضعت .إذا كان اإلعالن ميثل نشاطا مساعدا لنشاط البيع وحده
وإذا كانت املؤسسة ال تقوم بأية وظيفة بيعية بل يقتصر نشاطها على األعمال اإلدارية واإلشرافية . إلشرافها

  . منها قوا ووجودها تبعت إدارة اإلعالن فيها إلدارة العالقات العامةوتسعى اىل تكوين عالقات عامة تستمد
أما إذا قام اإلعالن بعدة وظائف مرتبطة خبدمة املبيعات والعالقات العامة على السواء، كان من 

  .األفضل أن تستقل إدارته عن أي من هاتني اإلدارتني وتتبع لإلدارة العليا للمؤسسة
  :ي إلدارة اإلعالن لدى املعلن على عوامل أبرزهاويتوقف التنظيم الداخل

  .طبيعة عمل املؤسسة ومدى االهتمام الذي توليه إلدارة اإلعالن واملسؤوليات املناطة بإدارة اإلعالن -1
 .مدى انتشار عمالئها املرتقبني أو متركزهم وتنوع املنتجات اليت تنتجها وتتعامل ا -2

  :  األشكال التاليةويتخذ التنظيم الداخلي إلدارة اإلعالن
 التنظيم على أساس الوظائف.  
 التنظيم على أساس املستهلكني.  
 التنظيم على أساس املناطق اجلغرافية.  
 التنظيم على أساس املنتوج.  
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 التنظيم على أساس وسائل اإلعالن.  
 التنظيم على أساس جمموعة من األسس السابقة. 

 
التصميم اجليد للربامج و احلمالت اإلعالنية وكذا تنفيذها ومتابعتها و تقييمها تعد من إن التخطيط و

  . اإلعالين من جهة و النشاط التسويقي ككل للمؤسسة من جهة أخرىلنجاح النشاطاملتطلبات األساسية 
I - تعريف احلملة: Advertising Campaign  

نية املتكاملة اخلاصة بسلعة أو خدمة معينة و اليت تغطي جمموعة من اجلهود اإلعال"احلملة اإلعالنية هي 
  " مضمون مشتركهدف أو معينة و حتتوي على عدد من الرسائل هلا فترة زمنية
ني من خالل بني واملرتقي احلالاملستهلكني إىل فئات معينة من يتم توجيهه إعالينبرنامج  أيضا هيو
   1.سةوجهود مدر
II -  احلملة اإلعالنية لتكوين األساسيةاخلطوات:  
II -1:وفيها يتم مجع البيانات وعن السلعة واملستهلك والبيئة والسوق  : مجع البيانات واملعلومات

   .وطبيعة السلعة ومكانتها يف السوق ومراحل منوها
II -2 :ويتم فيها حتديد أهداف احلملة، ويأخذ بعني االعتبار األهداف العامة :حتديد األهداف 

  .املؤسسة حبيث تكمل األهداف بعضها البعضللتسويق وأهداف 
II -3 :تمع من وسائل وىف :اختيار الوسائل اإلعالنيةويتم حتديد الوسائل حسب ما هو متوفر يف ا 

   .الغالب تستخدم احلمالت أكثر من وسيلة
II -4 :ا:  ميزانيات احلملةديدحت املخصصات املالية للحملة أي األموال اليت ختصصها  ونقصد

  .اإلعالينشركات لإلنفاق ال
II -5 :اإلعالين علي الفترة واملقصود باجلدولة تقسيم وتوزيع اإلعالنات والنشاط  :ةجدولة احلمل

   .الزمنية للحمالت ويراعي حجم التكرار للرسائل اإلعالنية

 
  

                                                
1  www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/344/Jour1207.doc 
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II -6 : ا :التتقييم احلم ود عمليات املتابعة والتنفيذ للحمالت ومن املتعارف عليه وج ونقصد
  1. للحمالت اإلعالنيةيم قبلي وبعديتقي

III -أساليب ختطيط احلمالت اإلعالنية :   
III -1:    أسلوب اخلطة املستمرة)Continuous plan : (  

 و مبقتضى هذا األسلوب يتم توجيه احلملة اإلعالنية إىل  اجلمهور بصفة عامة طول مدة احلملة، وقد 
غري أثناء تلك املدة، و تتضمن من البيانات و املعلومات ما يتكرر نشره يف تكون الرسالة اإلعالنية واحدة ال تت

الوسائل اإلعالنية  املختارة، أو قد تتناول احلملة جمموعة من الرسائل ترتكز  كل منهاعلى فكرة إعالنية معينة 
سلوب مع السلع  ويتناسب هذا األ،األخرى، إال أا تصدرمن معلن واحدبالواحدة منها   بنية توجد عالقوال

 ، حمددة وسهلةبيعيه الذي يشمل كافة فئات اتمع و اليت يكون التركيز فيها على نقاط ماجلمهور العاذات 
  .واحدة طول الفترة الزمنيةيستمر بوترية وهو أسلوب 
III -2   :زأةأسلوب اخلطة ا) Wear - Out Plan (:    

ل فئة خبصائص معينة وتعد رسالة مناسبة لكل فئة يف تستعمل يف حني جتزئة السوق إىل فئات تتسم ك 
 القائمني علي احلمالت يضعها وهو أسلوب يتم علي فترات معينة كل مرحلة من مراحل احلملة اإلعالنية،

    .اإلعالنية
III -3 : أسلوب اخلطة املتكاملة) Campaign plan :(  

 وهنا ،مرحلية وأ أهدف جزئية ويقوم هذا األسلوب علي أساس جمموعة أفكار تعمل علي حتقيق
  2.تكون الرسائل اإلعالنية متنوعة ومتعددة

IV- أهم القضايا اليت جيب التركيز عليها يف احلمالت:   
   ).ية والنهائيةداالب( تقدير وقت احلمالت .1
    .اإلعالين حتديد املبالغ املالية حبيث تتالءم مع النشاط .2
    . اإلعالنية املتنوعة واملختلفة التركيز علي عدد معني من الرسائل.3
   . تصميم الرسائل اإلعالنية حبيث يراعي فيها العناصر الفنية اليت حتقق أهداف احلملة.4
  

                                                
 .37-36،ص2009الترویج واالعالن،دار زھران للنشر والتوزیع،عمان،األردن،.قحطان العبدلي.د.سمیر العبدلي. د 1
 277ص )مرجع سبق ذكره(محمد فرید الصحن، اإلعالن  2
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I- تعريف الوكالة :  

هي مؤسسة متخصصة تعمل يف خدمة النشاط اإلعالين للمعلنني وتقوم بعملية التخطيط والتنفيذ 
لإلعالن، يتوافر يف الوكالة جمموعة من املتخصصني يف إدارة اإلعالن، و سبب منو واتساع هذه الوكاالت هو 
منو صناعة اإلعالن والطلب عليها من قبل املؤسسات حيث إن املعلن يتفرغ إىل قضايا اإلنتاج واإلدارة 

 1.والتسويق

II -شروط وكاالت اإلعالن :  
  .اشر وتعمل حلساا اخلاصمستقلة بذاا وغري تابعة لن -1
 .جيب إن متتلك رأس مال كايف لتغطية نفقاا -2

 .جيب أن يتوفر فيها عدد من املتخصصني يف جمال التسويق و اإلعالن -3

 .االعتراف ا من قبل دور النشر واإلعالن واإلنتاج -4

  .اتساع نشاطها وأعماهلا وان يتوفر فيها مبدأ التوسع والبحث عن عمالء جدد -5
III -ائف الوكاالت  وظ:  

 . القيام بالدراسات التسويقية وما يطرأ على األسواق .1

 . اختيار أفضل الوسائل اإلعالنية املناسبة للعمالء  ومعرفة مدى االنتشار بني اجلمهور .2

 .مساعدة العمالء يف رسم اخلطط اإلعالنية وحتديد ميزانيات اإلعالن .3

 . ائل اإلعالن املختلفةالقيام بشراء املساحات اإلعالنية واألوقات يف وس .4

 .إنتاج اإلعالنات والعمل على تنفيذها  .5

 .تقييم اإلعالن بعد نشره والتأكد من سالمة تنفيذه .6

  
  
  

                                                
1 Pealo.Guimaraes Escola, ”A Simple Model of Informative Advertising”univ,Braga-Prtugal),2004,23 
http http://129.320.41/ecom-wp/io/papers/9508/9508003.pdf. 
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IV- أنواع الوكاالت اإلعالنية :  
IV -1:   وكالة الشخص الواحد:  

  .فيها يكون النشاط حمدود حبيث يوجد ا خبري واحد و تقدم خدمات حمدودة 
IV -2:  ثنني وكالة اال:  

تتكون من خبريين و يعاوم بعض املساعدين وينقسم العمل فيها حبيث يكون ,  هو نوع قليل ونادر 
  ).التنفيذ والتصميم خلبري واآلخر لباقي األعمال ( كل خبري خمتص جبوانب معينة 

IV -3:   الوكالة الصغرية الكاملة:  
 القيام بنشاطات كبرية الن حجم العاملني  وهي وكالة مصغرة ا إمكانيات متنوعة لكنها ال تستطيع

  .ورأس املال ال حيتمل ذلك
 IV -4:   وكالة اإلعالن الفنية :  

حيث أن الوكالة تقدم خدماا , وهي منوذج اجنليزي ويقدم خدمات على أساس التخصص الوظيفي 
  .لعمالء معينني
IV -5:  الوكاالت الكبرية:  

ئيني والفنيني حبيث تتوافر فيهم خربات واسعة وتكون  وهي وكالة تستخدم عدد كبري من األخصا
وما مييز هذه الوكاالت كثرة . وتقوم بنشاطات كبرية وخاصة احلمالت املتنوعة, ذات رأس مال ضخم

   1.األقسام واإلدارات والعاملني فيها ويصل األمر إىل وجود فروع هلا يف املدن والدول ااورة أحيان

 
مل يعد اإلعالن نشاطا ثانويا لدي معظم منشآت األعمال فمن ناحية أخذت أمهيته يف التزايد ومن 
ناحية أخري أخذت تكلفته أيضا يف التزايد ، ومن مث كان ال بد من حتديد املخصصات املالية للنشاط اإلعالين 

اإلعالن وذلك تبعا الختالف وجهات وقد لوحظ اختالف بني الشركات يف أساس الذي عليه حتدد ميزانية 
  .النظر حول اإلعالن ودوره وأمهيته ومدى احلاجة إليه

  
  

                                                
1 www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/344/Jour1207.doc 
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I- تعريف امليزانية:   
  اإلعالناتمثن اجناز(  أي اإلعالينصها  للعمل يتخصبهي املبالغ  اليت تقوم الشركات أو املؤسسات 

  ).ونشرها
 بل أن بعض ، مد على سياسة عامة للمؤسسة بل يعت،أسهل وأتقدير ميزانيات اإلعالن أمر ليس هني 

 من أصعب القرارات اليت حتصل عليها إدارات اإلعالن من قبل اإلعاليناخلرباء يعتربون حتديد امليزانيات للعمل 
   .الشركات

  :حبيث أن اإلعالنات) التكرار_احلجم (تكلفة اإلعالن من وسيلة إىل أخرى خيتلف من خالل 
 يف الصحف:ت عن الربيد املباشر عن اإلذاعة والتلفزيونال ختتلف عن ا.   
 اإلعالينيف الفترة الزمنية وتنوعها يلعب دور هاما يف أوقات البث : يف اإلذاعة.    
 أوقات بث اإلعالنات هاما جدا حبيث أن الفترة من السادسة إىل التاسعة مساء :يف التلفزيون 

   1.تلفزيون يف هذه الفترةلي فترات اإلعالنات الن األسرة جتتمع حول الأغمن 
 الت الغالف اخلارجي والداخلي يعترب من أغي املساحات اإلعالنيةليف ا.    
 اإلعالين حسب مكان وضعها وحجمها يتم حتديد السعر :وحات الضخمةللا.   
 ا حتتاج إىل تصوير :إعالنات السينماوأفالم وهذا  مكلف جدا إذ ما سينمائي مرتفعة جدا أل 

   . مع باقي الوسائلهتمت مقارن
 ن التكرار واحلجم إيف النهاية ف  اختيار القوائم ووزن الطرود الربيدية حيدد األسعار:الربيد املباشر

   .يلعب دور هاما يف حتديد أسعار اإلعالنات
II-العوامل اليت تؤخذ بعني االعتبار عند حتديد ميزانية اإلعالن :  

 حتديد ميزانية اإلعالن،ومن أبرز دتأخذها بعني االعتبار عنهناك عوامل كثرية ينبغي على الشركة أن 
  :هذه العوامل مايلي

  
  
  

                                                
 .128،ص2001مكتبة اإلشعاع،اإلسكندریة،(عبد السالم أبو قحف،ھندسة اإلعالن والعالقات العامة، 1
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II-1: املرحلة املنتوج يف دورة حياته :  
غالبا ما يتطلب املنتوج اجلديد ميزانية إعالن كبرية، وذلك للتعريف ذه السلع اليت مل يعرفها 

يف مرحلة التدهور فانه ميكن ختفيض من حجم ميزانية أما . على جتربتهاكاملستهلك من قبل، ولتحفيز املستهل
  .   اإلعالن ألنه يعتمد على عناصر املزيج التروجيي األخرى

II-2: طبيعة املنتوج :  
بطبيعة احلال إذا كانت املنتجات اليت سوف يتم اإلعالن عنها هي سلع ميسرة وسهلة املنال مثل 

ا حتتاج إىل ميزانيات إعالنية كبرية، وذلك لغرض متييزها عن فإ....) املشروبات الغازية ، مواد التنظيف(
بعضها البعض يف أذهان املستهلك،ويعود ذلك إىل طبيعة التوزيع املكثف ملثل هذه السلع واالعتماد األساسي 
يف تروجيها على النشاط اإلعالين، أما إذا كانت هذه السلع معمرة أو صناعية فان االعتماد يزداد على البيع 

  1.لشخصي ويقل دور اإلعالن ومن مث ينعكس على حجم ميزانية اإلعالنا
II-3: نفقات اإلعالن للمنافسني  :  

هناك الكثري من الشركات اليت تقتدي يف وضع ميزانيتها باملبالغ اليت يقوم بإنفاقها املنافسون هلم يف 
خرى أن تستخدمها كمرشد لتحديد السوق، ومتثل املبالغ اليت ينفقها املنافسون حدودا ميكن للشركات األ

                                                                                                                                                .مبالغهم اإلعالنية
II-4: الظروف االقتصادية العامة :  

م اإلنفاق على اإلعالن خالل فترات الكساد االقتصادي، أما تتجه الشركات عادة إىل ختفيض حج
  . يف حالة الرواج فان حجم ميزانية اإلعالن تزداد

II-5: نتائج البحوث :  
تؤثر نتائج البحوث اليت تقوم ا املؤسسة عن السوق، أو عن الصورة الذهنية عن املنتج أو العالمة، أو 

 املختلفة ، أو عن فعالية برامج اإلعالن احلالية، أو عن مدى تأثري عن مشاهدة اإلعالن يف الوسائل اإلعالن 
  . اخل على ميزانية اإلعالن....اإلنفاق احلايل  على املبيعات

  
  

                                                
  .280،ص2004محمد عبیدات،سلوك المستھلك مدخل استراتیجي،دار وائل الطبعة الرابعة،عمان، 1
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II-6: ادخل املنظمة وإيرادا  :  
 مقدار ما ميكن للمنظمة أن ختصصه لإلنفاق على النشاط ىإن دخل املنظمة وإيراداا تؤثر عل

  .اإلعالين
II-7 :النفقات السابقة :  

قد تستخدم بعض املؤسسات إنفاقها اإلعالين يف السنوات السابقة كمرشد لوضع ميزانية اإلعالن 
املقبلة، حيث جند أن املؤسسات تعمل على تثبيت املبالغ اليت تقوم بإنفاقها على النشاط اإلعالين أو الزيادة فيها 

  . أو التخفيض وفقا لظروفها العامة
II-8: ر األموال املتاحة للترويج مقدا:  

عادة ما تتأثر ميزانية اإلعالن باملبالغ الكلية اليت ختصصها املؤسسة للنفاق منها على النشاط التروجيي 
  1.ككل

III- اإلعالنيزانية طرق حتديد م:  
 توجد طرق متعددة لتقدير املبالغ الواجب إنفاقها على اإلعالن تتراوح بني الطرق العلمية اليت تعتمد

على البيانات و اإلحصائيات الدقيقة و بني الطرق اليت تعتمد على التقدير و الرأي الشخصي للمديرين يف 
املؤسسة، و عليه أصبح من غري العلمي مناقشة مجيع هذه الطرق، و مع ذلك فإن التقسيمات التالية تشمل أهم 

   2.الطرق املستخدمة يف الوقت احلاضر
III -1 : الطريقة العشوائية:  

حيدد املعلن مبوجب هذا االجتاه مبلغا معينا من املال ينفقه على نشاطه اإلعالين على أساس جزايف دون 
  .دراسة أو قاعدة معينة، و حيدد املبلغ حسب هذه الطريقة على أساس قدرة املؤسسة املالية

  :والواقع أن هذه الطريقة هلا عيبني أساسيني مها
 اإلعالين، فمدير طالشخصية والعاطفية ملدير اإلعالن حنو النشا تعكس هذه الطريقة اجلوانب -أ

اإلعالن الذي لديه اجتاها اجيابيا حنو اإلعالن مييل إىل ختصيص مبالغ كبرية لإلنفاق منها عل النشاط اإلعالين، 
  .أما مدير اإلعالن الذي حيمل اجتاها سلبيا حنو اإلعالن فيكون العكس

                                                
 2019ص 2002االسكندریة سنة . ، الدار الجامعیة. االعالن .اسماعیل السید . د 1
 .432، الصفحة 2002ر و التوزیـع، عمـان، األردن،محمـد صالـح المـؤذن، مبادئ التسویـق، دار الثقافـة للنشـ. د 2
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زانية اإلعالن ال تعكس األهداف التروجيية أو اإلعالنية واليت ترغب  يف ظل هذه الطريقة فان مي-ب
  . الشركة يف الوصول إليها

III -2 : نسبة من املبيعات السابقة: 

يتحدد حجم اإلنفاق على اإلعالن مبوجب هذه الطريقة بنسبة مئوية ثابتة من قيمة مبيعات السنة 
ه الطريقة اليت تعترب من أكثر الطرق شيوعا يف حتديد ميزانية و هذ. املاضية، أو معدل لعدد من السنوات السابقة

اإلعالن اليت تؤدي إىل عدم استقرار ختصيصات اإلعالن من جهة، و إىل اعتباره نتيجة للمبيعات وليس أداة 
لتحقيقها من جهة أخرى، و أيضا يعترض على هذه الطريقة كوا ال تأخذ بعني االعتبار العوامل و الظروف 

ديدة اليت قد تؤثر على املبيعات مستقبالً األمر الذي جيعل املبلغ املقرر إنفاقه على اإلعالن أقل أو أكثر مما اجل
والعيب اآلخر هلذه الطريقة هو عدم مرونتها، فإذا تدهورت املبيعات فإن خمصصات اإلعالن ستنخفض، . جيب

  .املبيعات املتدهورو هذا يعين أن اإلعالن يعطي فرصة اقل يف حماولة زيادة حجم 
  :و بالرغم من هذه العيوب تتمتع هذه الطريقة باملزايا التالية

  سهولتها و بساطتها حيث أن إعداد امليزانية هو جمرد عملية حسابية بسيطة إذا علمنا رقم مبيعات
 .السنة املاضية، و إذا مت حتديد النسبة اليت ختصص منها لإلعالن

 ا تقيم ارتباطًا وثيقًا بنيما ينفق على اإلعالن و بني القدرة املالية للمؤسسة، إذ كلما ازدادت إ 
  .املبيعات كلما ازدادت قدرة املؤسسة على اإلنفاق على اإلعالن

III -3 : نسبة من املبيعات املتوقعة:  
يف حماولة التغلب على عيوب الطريقة السابقة عمدت بعض املؤسسات إىل احتساب خمصصات 

. نسبة معينة من املبيعات املتوقعة يف فترة زمنية قادمة، و عادة ما تكون تلك الفترة سنةاإلعالن على أساس 
  :ومتتاز هذه الطريقة مبا يلي

  ا طريقة ذات معىن و منطقية، حيث تضع اإلعالن يف مكانه الطبيعي، و ذلك من خاللأ
  .افتراضها أن اإلعالن سبب للمبيعات و ليس نتيجة هلا

  اليت توفرها هذه الطريقة يف وضع ميزانية اإلعالن و ذلك مبقارنة املبيعات الفعلية املرونة العالية
باملبيعات املتوقعة، و بالتايل ميكن تعديل فعاليات اإلعالن يف ضوء ذلك حيث تزداد نفقات اإلعالن عندما 

يعات عن املتوافر من تكون أرقام املبيعات املستهدفة غري حمققة، و بالعكس يقل الصرف عليه عندما تزيد املب
 .طاقات إنتاجية مما يؤدي إىل اختفاء السلعة املعلن عنها يف األسواق
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و مع هذا فإن نقطة الضعف يف استخدام هذه الطريقة هي أن التنبؤ باملبيعات قد يكون خط خطئًا، و 
 . كذلك قد تعرقل أي منافسة غري متوقعة حتقيق حصة املبيعات

III -4 : طريقة املنافسني: 

قد تسترشد اإلدارة يف املؤسسة يف حتديد خمصصات ميزانية اإلعالن مبا ينفقه كبار املنافسني، حيث 
حتاول اإلدارة التعرف على ميزانية اإلعالن يف الشركات املنافسة، و حتاول أن ترصد املبالغ نفسها قدر 

يطة باملعلن و السلعة اليت تتناوهلا اإلمكان، و لكن بعد األخذ باالعتبار الظروف احمليطة باملنافسني و تلك احمل
و هذه الطريقة أقرب إىل التقليد منها إىل التقدير . احلملة اإلعالنية و اجلمهور الذي ستوجه إليه هذه احلمالت

  . و قد تغري املعلن بإنفاق مبالغ كبرية قد ال تدعو إليها حاجته الفعلية. املستقل
III -5 : طريقة اهلدف: 

جب هذه الطريقة بوضع أهداف محالت اإلعالن، و يف ضوئها يتم حتديد أساليب تبدأ املؤسسة مبو
و جيب أن يتم هذا . اإلعالن الواجب إتباعها، و املبالغ الالزمة لذلك حبيث يكون جمموعها ميزانية اإلعالن

السوق و مركز التحديد بعد دراسة العوامل اليت هلا تأثري كبري يف حتديد خمصصات ميزانية اإلعالن مثل حجم 
ومتتاز هذه الطريقة مبا . السلعة فيه، و مدى تأثر الطلب على السلعة باإلعالن، و مقدار الربح الذي حيققه املعلن

  :يلي
  تساعد العاملني يف التسويق على أن يكونوا أكثر مرونة يف تفكريهم، و أن يكيفوا أرقامهم و

  .يعدلوها يف سبيل حتقيق األهداف التسويقية للمؤسسة
 ا باألسس العلمية و تطبيقًا للقواعد املنطقيةتعترب من أكثر الطرق التزام. 

و تواجه هذه الطريقة مشكلة أساسية و هي كيفية تقرير مقدار و نوع اإلعالن الضروري لتنفيذ 
األهداف املوضوعة مسبقًا، إضافة إىل أن حتديد مثل هذه األهداف قد ينطوي على تكاليف عالية ألنه يتطلب 

  .القيام ببحوث قد ال تكون يف متناول املوارد املالية أو التسهيالت املتاحة للمعلن
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    الفصلخالصة

 
من خالل هذا الفصل ميكن اجلزم بأن اإلعالن يعترب أحد األنشطة الرئيسية يف جمال تسويق املنتجات 

األطراف اليت تتعامل معها هذه واخلدمات لعديد من املؤسسات،إذ يعتمد عليه يف حتقيق أهداف اتصالية ب
 ت املعلومات،تغيري رغبااملؤسسات، كما ميكن بصفة عامة أن حتدد ثالثة وظائف لإلعالن وهي توفري

  .   املستهلكني، تغيري السلوك مبحاولة تغيري تفضيل املستهلك للعالمات املختلفة
 هن وسائل النشر حيث تعترب هذكما يعتمد اإلعالن يف إيصاله رسائله إىل املستهلكني على جمموعة م

الوسائل مبثابة األدوات والطرق اليت يستخدمها املعلن للوصول برسائله إىل املستهلكني املترقبني ملنتجاته 
  وخدماته، وهي من أهم حلقات االتصال يف اإلعالن

ضخمة، اال أن بالرغم من قدرة املؤسسات على التنويع يف الربامج اإلعالنية وتبين احلمالت اإلعالنية ال
 تنشدها املؤسسات لكسب العمالء وتظل عملية البحث عن املصداقية البحث عن الفعالية تبقى من األمور اليت

  .   يف النشاط اإلعالين أحد ركائز جناح السياسة التسويقية
مل ورغم الصعوبات والعوامل املؤثرة يف فعالية اإلعالن كالعوامل البيئية التسويقية احمليطة،والعوا

، فان معظم املعلنني يعتمدون على نوعني االختبارات لتصحيح وتعديل مسار ااالقتصادية واالجتماعية وغريه
  .احلملة اإلعالنية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك

عملية االختبار املسبق اليت تتم يف الغالب قبل اختيار وسيلة اإلعالن الفعلية النطالق احلملة، فو بذلك 
 االستجابة أو رد فعل للحملة اإلعالنية من قبل عينة متثل جمتمع السوق املستهدفة، دف أسلوب حبثي حيدد

  . األموال يف احلملةرإزالة األخطاء وأماكن الضعف قبل استثما
عملية االختبارات البعدية أي بعد إطالق اإلعالن إىل أرض الواقع دف إىل تأكد من أن احلمالت 

 أكثر فعالية من سابقتها، فاحلكمة من وراء االختبارات البعدية، كاختبار التذكر اإلعالنية املستقبلية ستكون
وحركات العني واختبار املبيعات مثال، هي التعلم من أخطائنا وعدم تكرارها يف احلمالت الالحقة واستثمار 

  .  جناحاتنا من أجل تعظيمها مستقبال



 

 

 

  
 

  :الفصل الثاين
  

  العالمة التجارية
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 مقدمة

عترب العالمة التجارية من بني أهم مكونات املنتوج، فهي مبثابة بطاقة تعريف له من خالل املعلومات ت
اليت تفسر أصل هذه العالمة التجارية، نشطاها األساسي ونوعها وهلذا فقد أخذت قسطا كبريا من االهتمام من 

و غري امللموسة،وأمهيتها من الناحية  بدراسة مكوناا، سواء القيم امللموسة أاطرف رجال التسويق، فاهتمو
  .االسم املكون هلا وسلطته

 أيضا لكوا مرفقة باملنتوج، ويتطلب ةفإذا كان املنتوج مير مبراحل أساسية إلنشائه،فان العالمة التجاري
محايتها وبالتايل احلفاظ على كل قيمها سواء األولية أو املكتسبة من خالل عملية إطالق منتوجات جديدة 

وحتتل العالمة التجارية مكانة مهمة يف إستراتيجية املؤسسة وهذا لطبيعة وظائفها اإلستراتيجية . امسهاب
  .وأنواعها

 بالنسبة اكذلك تعترب العالمة التجارية من املتغريات اليت حتدد قيمة املؤسسة يف البيئة التنافسية وقيمته
من طرف املستهلك،وأمهيتها تؤدي دورا مهما يف وعن طريق وظائفها يتحدد اختيارها . للمستهلك النهائي

  .تكوين تفضيالت املستهلك، وبالتايل أصبحت مصدر اختاذ القرارات الشرائية
 قبل أن يصدر قرار الشراء، هواملستهلك بطبيعة احلال، يأخذ بعني االعتبار العالمة التجارية يف اختيارات

والتمسك املستهلك بالعالمة التجارية هو . لشراء املتكررةوهي تؤثر على سلوك املستهلك فيما يتعلق بعملية ا
  .ناتج عن قناعته بقوا وسلطتها، ومدى تأثريها من خالل منتوجاا سواء املنتمية لصنف منتوج قدمي أو جديد

  :مفهوم العالمة التجارية و تطورها التارخيي و التشريعي: املبحث األول
  :استراتيجية العالمة: املبحث الثاين

 :شهرة العالمة: املبحث الثالث

  :عالمة املؤسسة كصورة وأمهيتها للمستهلك: املبحث الرابع
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شارة معينة هلا داللة، قد مرت يف مراحل تطور تارخيية، العالمة التجارية، باعتبارها رمزا معينا أو إ
  :  إىل املراحل التاليةاميكن تقسيمه

I-التطور التارخيي للعالمة التجارية :  
I-1 :مرحلة العصور القدمية:  

 أول نوع من نظهرت قبل القراءة والكتابة بكثري، ويذكر أ) الرمز( يبدو أن استعمال العالمة 
عمل يف وسم املاشية،إذ تظهر هذه األخرية ، يف اجلداريات الفرعونية، أثناء ومسها يف العالمات كان قد است

احلقول،ورسوم كهوف جنوب غرب أوروبا، ويف مصر القدمية وجدت بعض العالمات حمفورة أو حمفوظة 
على نصب حجرية، وكذلك احلال يف مدينة طروادة وأوملبياد ودمشق،كما استخدم اهلنود عالمات على 

وال يوجد دليل على متتع العالمة يف هذه .  واليونانيني والرومانينيائعهم، وكذلك فعل القدماء املصرينيبض
  .املرحلة حبماية جنائية

I-2 :مرحلة العصور الوسطى :  
 تقريبا، إن العامل الغريب قد عاش يف حقبة نمن مالح هذه العصور، اليت امتدت ألف عام تقريبا، إ

 كان احلرفيون املهرة ال يقرؤون وال يكتبون حىت أبسط أنواع الكتابة، ثطاط، حيمتيزت باجلهل واالحن
  . وكانت العالمات اليت توضع على السيوف هي النوع الوحيد الباقي 

من القرن ( إال انه قد انتعش التعليم بعض الشيء وراجت حركة جتارية خالل فترة من هذه العصور 
،فعاد استعمال العالمات التجارية بشكل ملموس على صورة أشكال )الرابع عشر إىل القرن السادس عشر

 من احلرفيني املهرة يف نظام صارم، مبقتضاه يلزم تورموز لدى ظهور نظام الطوائف الذي احتوى جمموعا
األعضاء يف ضرورة استعمال عالمة ألي منتوج لغايات حتديد مسؤولية صانع املنتجات ذات اجلودة الرديئة، 

التجارة غري املشروعة وعليه فانه ميكن القول بأن نشأة العالمات تعود إىل العصور الوسطى،إذ ظهرت وحملاربة 
  .فيها نوعان من العالمات، عالمات دالة على ملكية ، وأخرى دالة على مصدر املنتجات

 ، كانت عالمات دالة على املنتجات والسلع  والبضائع أكثرىإال أن العالمات، يف العصور الوسط
  .منها عالمات جتارية باملفهوم احلديث
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 سرقة العالمة يف هذه املرحلة مل يكن يترتب عليه سوى تعويضات مدنية استنادا إىل نوالظاهر أ
  .املنافسة غري املشروعة وان كان سرقة العالمة يف بعض الصناعات اهلامة يترتب عليه دعاوي جنائية

I-3 :مرحلة العصر احلديث:  
صر احلديث قيام الثورة الصناعية مع بدايات القرن التاسع عشر، اليت جاءت بالتطور من أبرز مسات الع

 ةاهلائل لألساليب الصناعية احلديثة اآللية واليت حلت حمل الصناعات اليدوية البدائية،مما أدى تركيز القدر
ات إىل مستهلك،  التوزيع إليصال املنتوجباإلنتاجية يف مشاريع كبرية فظهرت احلاجة إىل تطوير أسالي

فصاحب ذلك ازدياد يف استعمال العالمة التجارية اليت أصبحت،تأخذ صورا عدة ، كاألحرف أو األعداد أو 
الرسوم أو الكلمات  أو خليط  من ذلك والنتيجة أن هناك فيضا من مئات اآلالف من العالمات التجارية  

 للتعريف بالبضائع، كاحلاجة لألمساء للتعريف حىت أضحت احلاجة للعالمات التجارية. متتلئ  ا األسواق
  .باألشخاص

وبالفعل فإن العديد من العالمات التجارية املشهورة يف أيامنا هذه يعود تاريخ ميالدها إىل النصف 
الشهرية ويف عام   coca cola ظهرت عالمة كوكا كوال1886الثاين من القرن التاسع عشر، ففي عام 

 ولقد أصبحت العالمات يف هذه املرحلة، دالة على الصانع والتاجر kodak ظهرت عالمة كوداك 1888
  .ومقدم اخلدمة أكثر منها عالمات دالة على ملكية األشياء

ويبدو أن السرقة العالمة يف البداية هذه املرحلة مل يكن عليه عقاب جزائي، بل كان العقاب عليه 
 الصناعات واحلرف وبعض التجار عن التقاليد حمصورا يف التعويض املدين، إال أن خروج بعض أصحاب

التعامل التجاري الشريف واللجوء إىل وسائل غري مشروعة يف سبيل املنافسة،باستعمال وسرقة وتقليد عالمات 
غريهم، قد دفع بأصحاب الشأن إىل املطالبة بإصدار تشريع جنائي حيمي عالمام من التزوير والتقليد، مما أدى 

لتجارية حتت مظلة احلماية القانون حىت غدت رويدا تتمتع حبامية قانونية مدنية وجزائية، على إدخال العالمة ا
  .مستوى التشريع الوطين والدويل على حد سواء

II: التطور التشريعي للعالمة التجارية:  
م، يرجع التنظيم القانوين ألحكام العالمات التجارية، إىل بدايات القرن التاسع عشر على وجه العمو

واىل النصف الثاين منه على اخلصوص ولقد أخذ التطور التشريعي للعالمة التجارية يف النمو على الصعيد 
  .الوطين والدويل
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II-1 :على الصعيد الوطين:  
 وسنت أملانيا قانون العالمات التجارية يف سنة 1857سنت فرنسا تشريع العالمات التجارية يف سنة 

، كما أخذت الدول يف أحناء املعمورة 1875تسجيل العالمات التجارية يف سنة ،وأقرت بريطانيا قانون 1874
 ،ويف 1900بسن قوانني يف جمال العالمات التجارية،فكان يف األرجتني قانون املصانع والعالمات الزراعية لسنة 

 ،ويف باكستان 1931 ،ويف إيران قانون العالمات التجارية لسنة 1929اسبانيا تشريع امللكية الصناعية لسنة 
 ،ويف الواليات املتحدة األمريكية قانون العالمات التجارية 1940قانون العالمات التجارية لسنة 

،ويف اندونيسيا قانون األمساء 1955،ويف استراليا 1947،ويف الفلبني قانون العالمات التجارية لسنة 1946لسنة
  .1963،ويف الصني لسنة 1961والعالمات التجارية لسنة 

II-2 :الصعيد الدويل:  
 العظمى، اليت يرتكز عليها قانون ة تعترب الوثيق1883فإن معاهدة باريس حلماية امللكية الصناعية لسنة 

 جراء العالمة التجارية، واليت مازلت سارية املفعول بالرغم من الدمار الذي حلق بالتجارة واالقتصاد الدوليني
،وقد أكدت تلك املعاهدة أسس اكتساب احلقوق يف العالمة حربني عامليتني ، فصلت بينهما بضع سنني

التجارية لكم هائل من الناس املطالبني بتلك احلقوق على املستوى الدويل، كما أا مهدت الطريق أمام إبرام 
  :االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال العالمات التجارية، وأمهها

، 1900، ومت مراجعته يف بروكسل عام 1891الماتللع اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدويل -
  .1970، وستوكهومل عام 1957عام، ونيس 1943،ولندن عام 1925عام، والهاي 1911وواشنطن عام 

ومتت 1975 اتفاق نيس بشأن التصنيف الدويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات -
  .1979عام  مث عدل 1977 وجنيف عام 1976مراجعتها يف ستوكهومل عام 

  .1985 اتفاقية لشبونة بشأن تسميات املنشأ على الصعيد الدويل -
 1973 يف العالمات التجارية لسنة ة اتفاقية فيينا الذي وضع مبوجبه تصنيف دويل للعناصر التصويري-

  .1985وقد مت تعديلها عام 
  .1981 لسنة  معاهدة نريويب بشأن محاية الرمز األومليب-
  . 1989مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات لسنة  برتوكول اتفاق -
  .، ومل تدخل حيز التنفيذ بعد1994 معاهدة قانون العالمات لسنة -
  .1994 لسنة TRIPS اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية تريبس -
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II-3 :على الصعيد العريب:  
يف تونس قانون العالمات التجارية :  التجارية فكان فقد أخذت الدول بسن القوانني بشأن العالمات

، ويف فلسطني 1924،ويف لبنان القرار التشريعي للعالمة التجارية لسنة 1936 واملعدل يف سنة 1889لسنة 
، ويف مصر قانون العالمات والرسومات والنماذج الصناعية لسنة 1938قانون العالمات التجارية لسنة 

 ويف العراق قانون 1946ر التشريعي بشأن محاية امللكية الصناعية والتجارية لسنة ، ويف سوريا القرا1939
، ويف اجلزائر قانون 1961، ويف املغرب قانون محاية امللكية الصناعية لسنة 1957العالمات التجارية لسنة 
  .1966العالمات التجارية لسنة 

من قبل مركز 1985يب املوحد لعام ومن جانب آخر، فقد مت وضع قانون العالمات التجارية العر
التنمية الصناعية للدول العربية، وذلك لتحقيق التنسيق واالنسجام بني خمتلف تشريعات الدول العربية، وإزالة 
ما يف هذه األخرية من تباين أو تعارض ، للوصول إىل محاية العالمة التجارية يف كافة األقطار العربية على قدم 

  .املساواة
القانون خطوة جيدة حنو توحيد التشريع يف الوطن العريب، يساهم إىل حد معقول يف إنشاء  اويعد هذ

  . 1سوق اقتصادية عربية مشتركة، إذا ما مت اختاذ خطوات أخرى مماثلة يف ااالت األخرى

 
I -العناصر املكونة للعالمة :  
I-1 :  اسم العالمةBrand name:  وهو العنصر من العالمة الذي ميكن لفظه، ويتمثل يف االسم

  : األساسي املشكل للعالمة وميكن التمييز بني عدة أنواع من هذه األمساء وهيرالتجاري، وهو العنص
يوجد الكثري من املنتجات اليت أخذت  : Nom patronymique االسم العائلي أو اسم املالك -

   ).Citroën, La coste, Michelin, Ford,Renault(ي، مثلاسم املؤسس  كاسم جتار
ل ـم جغرايف، مثـ أن تأخذ استوميكن للمنتجا: (Nom géographique)  م جغرايفـاس -

 )Mont-blanc, Evian, Tahiti.(   
  مثل كليوباترا:  اسم تارخيي-
  ...).BNA,BEA( ... ،)306,407,406( مثل :   اسم خمتصر أو أرقام-
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I-2  :وهي عبارة عن أشكال أو جمسمات أو رسم وعادة ما تكون ألنواع من : وز العالمة رم
، Peugeotالغزال للربيد السريع، األسد لسيارات ( احليوانات حبث تكون هلا داللة على فعالية املنتوج، مثل

  ....).،La costeالتمساح ملنتجات  
I-3 :  اللوغوLogo:كون يمن املمكن أن التجارية، والمة عل التمثيل اهلندسي ل أوم وهو الرس
  .بسرعة املؤسسة  عالمةمح بتمييزيس حبيث لونا،أو شكال أو حىت ط صورة فق

 إمنا األمر جد صعب ويتطلب الكثري من يتوقعها البعض بالسهولة والبساطة اليت هوال ميكن تغيري
  .نياملستهلك ووجود خرباء قادرين على توقع رد فعل مجهور والتمعن،الدراسة 

 ه هنالك شروطا جيب توفرها فيأنجد صعب حبيث يتطلب إستراتيجية خاصة به، كما ه لذا يعترب بناء
قق األهداف املرجوة منه جيب أن تتوفر فيه جمموعة ى حيبقيلكي و . املؤسسةكون حبق أداة للتعبري عن يحىت 

  :فيما يليتتمثل من الشروط 
  .له وذلك بغرض تسهيل فهمهم  املستهلكنيإىلنقلها يوضوح الرسالة اليت  -
 أنه قابل للبقاء يف ذهن املستهلك ألطول كون مستمر ودائم مبعىنيكما انه من الضروري جدا أن  -
  .مدة ممكنة
كون مؤكد لباقي رموز املؤسسة وقيمها وذلك مبراعاة شخصيتها، وكذا هويتها املرئية، يجيب أن  -

  . املؤسسة لتحقيقهاى واألهداف اليت تسعاللوغو اهلوية و تالءم وتناسب بني جيب أن يكون هنالكمبعىن
I-4 :  املوسيقى املميزة للعالمةle jingle:   

وهو الفاصل املوسيقي الذي يصاحب العرض اإلعالين للعالمة، ويؤكد الكثري من اخلرباء يف جمال 
 ختزين العالمة يف ذاكرة التسويق، ويف جمال دراسة املستهلك، أن هذا الفاصل املوسيقي املميز يساعد على

  .1املستهلكني
II-تعريف العالمة :  

  :يلي التجارية نذكر منها ما لقد وردت عدة تعاريف للعالمة
 على أا أي اسم أو مصطلح أو عالمة أو تصميم أو :تعريف اجلمعية العامة للتسويق: التعريف األول 

ت املقدمة من طرف خمتلف الشركات أو اخلدمات إىل تعريف املنتجات أو اخلدما رمز أو مزيج مما سبق يهدف
  .املماثلة  واخلدماتاملنتجاتواخلدمات عن غريها من  املنتجات طرف خمتلف الشركات لتمييز املقدمة من

                                                
 128مرجع سبق ذكره،ص د،عمر وصفي عقیلي،قحطان بدر العبدلي،حمد راشد الغدیر، 1
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أي  من اتفاقية التريبس على أنه تعترب 1 – 15تنص املادة  :*TRIPS اتفاقية التريبس: التعريف الثاين
 ، ويدخل يف عداد العالمة مؤسسةاليت تنتجها   تسمح بتمييز السلع واخلدماتعالمة أو جمموعة عالمات اليت

 وأي مزيج منها يصلح للتسجيل كعالمة ،واألشكال وجمموعات األلوان التجارية األمساء واحلروف واألرقام
  1.جتارية

يزة  ممإشارةالعالمة التجارية ", **OMPI وتسمى أيضا WIPOوفقاً لتعريف ال : التعريف الثالث
  2".حتدد سلعا أو خدمات معينة على أا تلك اليت ينتجها شخص أو مشروع حمدد أو يوفرها

 يرى أن العالمة هي اسم مصطلح، كلمة، إشارة،  Chantal Laiأما شونتال ليي: التعريف الرابع
يزها عن رسم أو مجيع مكونات هذه العناصر تعمل على تعريف اخلدمات والسلع جلماعة أو لبائع وهو ما مي

  .3املنافسني
III- اجليدة  التجاريةشروط العالمة :  

لتكون العالمة جيدة وتؤدي الوظائف اليت أوكلت إليها جيب أن تتوفر جمموعة من الشروط ميكن 
  :اختصارها فيما يلي

  .أن تكون سهلة النطق يف خمتلف املناطق ويف خمتلف البلدان -
  .ا أن تكون سهلة احلفظ وميكن تذكرها دائم-
  . أن تكون بسيطة التصميم والشكل صغرية احلجم وجذابة املنظر-
  .      أن تكون خمتلفة عن عالمات اآلخرين يف جمملها ويف أجزائها-
  . أن ال حتمل معىن غري مرغوب فيه-
  . أن تكون قابلة للتسجيل قانونا خالية من العناصر احملظورة تسجيلها-
ديانات أو لشعب، حبيث ميكن استخدامها يف السوق  أن ال حتمل معىن يسيء لدين من ال-

 .4اخلارجي

  

                                                
حقوق ( تجارة العالمیة وھي نظام دولي موحد لحمایة الملكیة الفكریة یطبق على جمیع الدول األعضاء إحدى االتفاقیات المنبثقة عن المنظمة ال *

 ..)المؤلف،العالمات التجاریة وبراءات االختراع
1 http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=33248706320060604094947 

 L’organisation Mondaile de La Propriété Intellectuelle المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة **
2 http://www.wipo.int/treaties/fr/convention 

3 Chantal lai, la marque, dunod, paris, 2005,p 9-10.  
  32ص2003شق،سنة،دار عالء الدین للنشر والتوزیع سوریة دم-  الجزء الرابع -مازن نفاع،تسویق السلع والخدمات:أ،ف،كوتلر،ترجمة:تألیف 4
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تؤدي العالمة التجارية مجلة من الوظائف سواء للمستهلك أو املؤسسة،حيث تلعب العالمة التجارية 

  :ى مستويني دورا مهما يف سوق املنافسة بالنسبة للمستهلك واملؤسسة، وميكن حصر وظائف العالمة عل
I: على مستوى املستهلك  :  
I-1 :حتدد مصدر املنتجات والبضائع واخلدمات :  

 أو السلع أو اخلدمات ،حيث أا حتدد املصدري الشخصي تتدل العالمة التجارية على مصدر املنتجا
العالمة للمنتجات أي املنتج هلا،كما أا حتدد املصدر اإلقليمي، أي جهة اإلنتاج أيضا، لذلك أصبحت 

التجاري تلعب دورا هاما يف جتسيد السمعة التجارية للمنتج يف ميدان التعامل التجاري،وبالتايل التعرف إىل 
  .املنتجات ومتييزها عن غريها بسهولة

I-2 :محاية املستهلك    :  
  .حيث حتدد العالمة التجارية بوضوح املؤسسة املنتجة

I-3 :ملنتجاتالعالمة التجارية رمز الثقة بصفات ا:  
تعرب العالمة التجارية على خصائص وجودة ثابتة للسلعة أو اخلدمة باختالف الزمان واملكان، 

، على سبيل املثال، يتوقع أن حيصل على نفس اجلودة كلما Danoneفاملستهلك الذي اعتاد على تناول دنون 
لك من املنتجات اليت حتمل عالمات  الذي حيمل ذات العالمة، وكذلك احلال بالنسبة لغري ذجكرر تناول املنتو

  .1معينة
II: على مستوى املؤسسة  :  
II-1 :العالمة التجارية وسيلة من وسائل املنافسة املشروعة :  

للعالمة التجارية أمهية عملية بالغة، إذ تعد إحدى الوسائل املهمة يف جناح املشروع االقتصادي، فهي 
 دف إىل جذب ذسسات على الصعيد الدويل واحمللي على سواء، إوسيلته يف جمال املنافسة مع غريه من املؤ

 .املستهلكني
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II-2 :واخلدماتتالعالمة التجارية وسيلة لإلعالن عن املنتجا    :  
تعد العالمة التجارية إحدى وسائل اإلعالن املهمة عن املنتجات والبضائع،فهي من أهم وسائل املنتج 

عن طريق اإلعالن عن عالمته يصل إىل أذهان الناس، وذلك باستخدام لإلعالن عن سلعته أو خدمته، إذ 
، مما قد يؤدي إىل تثبيت العالمة يف ذاكرة ...)الراديو،التلفزيون واالت،الصحف( وسائل اإلعالن املختلفة 

  . املستهلكني
II-3 :العالمة التجارية وسيلة لشراء املنتجات   :  

ذكر املشتري للبائع اسم العالمة إذ يكتفي ب لكني العملية الشرائية،تسهل العالمة التجارية على املسته
  .اليت حتملها السلعة اليت يريد شراؤها دون احلاجة إىل بيان أوصاف السلعة ذاته

فالعالمة التجارية تتيح املستهلك أن يكرر شراء السلعة ذات نوعية وصفات معينة تليب رغباته 
ارية يصعب على املستهلك أن يشتري السلعة ذاا يف كل مرة يرغب واحتياجاته، إذ دون العالمة التج

  . 1شرائها
II-4 :العالمة التجارية وسيلة لالستقرار   :  

العالمة تقلل من عملية األسعار وتساعد على استقرارها، فعلى الرغم من أن املنافسة على أساس السعر 
عني عادة ما يفضلون أن تكون املنافسة على أساس غري هو أمر مرغوب فيه من وجهة نظر املستهلك إال أن البائ

سعري، والعالمة تساعدهم على حتقيق ذلك بالرغم من أن املنافسة ال ختتفي متاما، وقد أثبتت الدراسات أن 
  .استخدام العالمة حيقق ثبات األسعار، فالعالمة املعروفة أكثر ثباتا من العالمات غري املعروفة

II-5 :ية وسيلة للتموقعالعالمة التجار   :  
تساعد العالمة على عملية متوقع املؤسسة من خالل اهودات املبذولة يف تشكيل املنتوج النهائي 

 . 2والترويج له دف إعطائه مكانة معينة يف ذهن املستهلك، كما ترفع أصول املؤسسة

 
 
 
 
 

                                                
 43 ص، مرجع سبق ذكره  التجاریة وطنیا ودولیا،تصالح زین الدین، العالما:د 1

2 http://www.economy.gov.lb/MOET/Arabic/Panel/IPR/Trademarks  
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  :أهم األسس اليت ينبغي أخذها يف عني االعتبار لدى اختيار العالمة التجارية ما يلي
   :  ضرورة مشاركة املسؤولني عن بيع املنتوج وتسويقه يف اختيار العالمة التجارية-1
صناعية أو يعين مشاركة املسؤولني يف االختيار هلا أمهية كبرية وهي ضرورية سواء كانت هذه السلعة  

  .جتارية أو خدماتية
  : ضرورة حتديد ماهية املنتوج -2

إذ يتعذر اختيار العالمة التجارية اختيارا سليما، دون إملام سابق مباهية املنتوج املنوي اختيار عالمة 
  .مميزة هلا

ف العالمة وكلما ازدادت املعرفة باملنتوج، تسهل اختيار عالمة جتارية أكثر مالئمة هلا، إذ ينبغي اختال
  .التجارية اليت قد يتم اختيارها لتميز املواد الغذائية عن تلك اليت قد يتم اختيارها للمنظفات الكيماوية وهكذا

  : ضرورة مراعاة طريقة وضع العالمة على املنتوج -3
هناك وسائل متعددة لوضع العالمة التجارية على املنتوج، فعلى سبيل املثال قد يتم وضع العالمة 

جارية على املنتوج ذاا بواسطة ختم األوىل على الثانية، كما قد تستعمل العالمة التجارية على أغلفة أو الت
  .ربطات أو بطاقات السلعة

  :  ضرورة االهتمام بالوسيلة اإلعالمية عن العالمة التجارية-4
الت، والوسائل تتراوح وسائل اإلعالن عن العالمة التجارية، بني الوسائل املقروءة كالصحف وا

 االهتمام  ينبغيلذا. املسموعة كالراديو واإلذاعة، والوسائل املرئية كالسينما والتلفزيون، أو خليط من ذلك
  . الوسائل لإلعالن عن العالمة التجارية والدعاية هلاذه

 من إذ قد يتناسب بعض هذه الوسائل عالمة جتارية معينة دون األخرى، فالعالمة التجارية املكونة
أفضل من اإلعالن عنها بالوسيلة املرئية أو ) املطبوعة ( الرمز، مثال يكون اإلعالن عنها بالوسيلة املقروءة 

 .املسموعة
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 ضرورة املالئمة بني العالمة التجارية املقترحة أو العالمة التجارية املستخدمة بالفعل يف -5
  :السوق

والعالمات ) املقترحة(  املالئمة بني العالمة املراد اختيارها ينبغي على املنتج أو التاجر أو املقدم اخلدمة
األخرى املستعلمة يف النشاط االقتصادي ككل، سواء كانت تلك العالمات عائدة له بالذات، أو عائدة إىل 

  .غريه من الناس
تعلمة من فينبغي، أال تكون العالمة التجارية املقترحة، مشاة إىل حد كبري يلفت مع عالمة جتارية مس

قبل ذات اجلهة صاحبة العالمة املقترحة، أو غريها من اجلهات وذلك حىت ال يتم التأثري السليب بني العالمات 
  .و بالتايل إنقاص انتشارهاارية خبلق املنافسة فيما بينهما التج

  :ارة ضرورة األخذ يف االعتبار نوعية املنتوج اليت سوف تستعمل عليها العالمة التجارية املخت-6
لدى اختيار عالمة جتارية ما، ينبغي معرفة املنتوج اليت سوف تستعمل العالمة التجارية لتميزها، فيها 

  .؟إذا كان املنتوج اجلديد أو املنتوج القدمي أو هو خمصص ألسواق جديدة على املستوى احمللي أو الدويل
  : حمليا ودوليا ضرورة أخذ املشورة من ذوي االختصاص بشؤون البيع أو التسويق -7

لدى اختيار العالمة التجارية، يلزم استشارة املختصني الدوليني بشؤون البيع أو التسويق إضافة إىل 
املختصني احملليني، وذلك يساعد يف جتنب مصاعب ومشاكل استعماهلا يف البلدان األخرى، بسبب ما قد تسببه 

  .إىل آخر أو كثرة تكاليف ذلك على األقلمن إعاقة لعالمات الغري أو بسبب صعوبة نقلها من مكان 
  :   ضرورة وضع قائمة مبختلف اللغات األخرى اليت حيتمل ترمجة العالمة إليها-8

ينبغي معرفة مرادفات العالمة التجارية املقترحة يف اللغات العاملية الرئيسية على األقل وذلك مبعرفة أحد 
د تفادي اعتماد كلمة قد تكون هلا مدلول غري مناسب أو خرباء اللغة ذات العالقة، وال خيفي أن ذلك يفي

  .بذيء يف لغة معينة
  :   ضرورة األخذ يف االعتبار إمكانية الترخيص للغري باستعمال العالمة التجارية-9

الترخيص باستعمال العالمة معناه أن خيول صاحب العالمة لغريه استعماهلا خالل مدة معينة يف مقابل 
اء حمتفظا مبلكيتها، وهو أي ترخيص ال ينشىء للمرخص له سوى حق شخصي يف استعمال أجر معلوم، مع بق

  .العالمة كونه ال يرد على حق امللكية فيها، بل يريد على حق املنفعة فيها
،إمكانية الترخيص للغري باستعماهلا حىت تتوافق مع رلذلك عند اختيار العالمة ، ينبغي األخذ يف االعتبا

  .أن تؤثر على صاحبها يف استعماهلا أيضاهذا الغرض دون 
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  : ضرورة البحث عن العالمات التجارية املسجلة-10
ينبغي للمنتج، البحث والتحري، حمليا ودوليا، ليتبني فيما إذا كانت العالمة املراد اختاذها واعتمادها، 

    . 1مشاة لعالمة جتارية مسجلة يف الداخل أو اخلارج

 
  :                                                                               تنقسم العالمة إىل عدة أنواع  ومنها

I :املنتجني عالمة:  
هناك عالمات ملنتجني ظهرت بعد الثورة الصناعية حيث تعترب قدمية الظهور وهي مازالت تنتشر يف 

"  NESTLE"، 1848سنة " POULAIN" برية جدا وهلا شهرة كبرية ومنها األسواق وهلا قيمة مالية ك
سنة  " PEUGEOT" ،  1889سنة  " MICHELIN "، 1884سنة " MAGGI «، 1867سنة 

1896 ، "RENAULT "  1899سنة.  
ويكون يف هذا النوع من العالمة، أن املنتوج الواحد حيمل عالمة جتارية مميزة لكن ميكن أن يكون 

لعالمة واحدة وأحسن مثال على  متنوعا، حيث يوجد عدة عالمات لعدة منتجات كلها منتجات املنتوج
  .Procter and Gamble كلها منتجات لـ)  Duz ،Cheer ،Dash ،Tide: ( ذلك

 Uniqueومن مزايا هذا النوع من العالمات التجارية، أن سياسة االتصال مبنية على وحدة االقتراح 

Selling Proposition ، أي على مربر واحد لتصريف املنتوج،كما هناك انسجام وارتباط كبريين بني اسم
العالمة واملنتوج وبالتايل العرض يكون واضحا للمستهلك، وبسبب استقالل اسم العالمة عن املؤسسة املنتجة 

جديدة، ميكن هلا من التوسع يف السوق،وأيضا الدخول يف أسواق ) Procter and Gamble(هلا مثل حالة 
 كل منتوج نويتم بشكل سهل وبدون عواقب على باقي العالمات، لكن يعاب عليها اا مكلفة جدا باعتبار أ

مستقل من حيث تكلفته ورحبيته، وبرنامج تسويقه،كما أن السمعة والشهرة اليت تكتسبها عالمة معينة قد ال 
 . 2تعود بالنفع على باقي العالمات

II :عالمة املوزع A Distributor`s Brand:  
هي تلك العالمة اململوكة بواسطة فهي تلك العالمة  A Distributor`s Brandأما عالمة املوزع 

 Private، وعادة ما يطلق عليها اسم العالمة اخلاصة  أو متاجر اجلملة،أحد الوسطاء مثل متاجر التجزئة

                                                
 67 ، صمرجع سبق ذكره،  التجاریة وطنیا ودولیا،تن الدین، العالماصالح زی:د 1
 266،ص2002د،منى راشد الغیض،ادارة التسویق، ذات السالسل للطبع والنشر والتوزیع،الكویت،سنة  2
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Brandأو اسم عالمة املتجر A Store Brand ،وزعني اليت قد يعلن عنها بكثافة وهناك بعض عالمات امل
 ، وتتميز "CARREFOUR " حبيث تبدو يف عيون بعض املستهلكني على أا من عالمات املنتجني، مثل

عالمة املوزع بأا تباع بسعر أقل من تلك املنتجات اليت حتمل عالمات املنتجني الن املنتجني عادة ما ينفقون 
  . يزيد من تكلفة تسويقهااية ضخمة ممعليها نفقات إعالنية ومصاريف تروجي

، بدال من و هناك جمموعة من العوامل اليت قد تؤدي إىل زيادة استخدام املنتجني لعالمات املوزعني
  : تسويق منتجام اليت حتمل عالمام وهذه العوامل أمهها مايلي

،وغريها من ضمانات اجلودة ذو أمهية أكرب من املنتج ذاته يف تقدمي  أو املوزععندما يصبح البائع - 
  . امليزات للمستهلك

، وإال  حبيث تدعو املنتج إىل استخدام عالمة املوزع،عندما تتغري البيئة التنافسية اليت يعمل فيها املنتج -
  .  فان املوزع سوف يرفض عرض منتجه يف متجره ويعرض بدال منها منتجات املنافسني

الركود تدعو املستهلك إىل البحث عن املنتجات ذات بطء النمو االقتصادي ووجود حالة من  -
  .السعر األقل

ومن أهم الصعوبات اليت تواجه هذا النوع ، تكمن يف أن هذا العالمات تبقى ناقصة يف تصورات 
بعض املستهلكني وال يعتربوا عالمات كاملة، لكن فقط كمنتج استعار موزع، كما أن هذه السياسة كثريا ما 

ء املنتجني بسبب ما تتعرض له منتجام املعلمة من املنافسة املباشرة من طرف املنتجات املميزة أدت إىل استيا
  .  1بعالمات املوزعني

III : عالمة الصنفGeneric brands:  
توجد أحيانا بعض املنتجات اليت يتم تسويقها بدون عالمة مميزة، وغالبا يكون الغالف على العبوة 

، ويسميها Generic brandsم املنتج وليس العالمة،  وتسمى بعالمة الصنف مشتمال على خط عريض باس
 ، فعالمة الصنف فهي نوع من العالمات اليت Unbranded  Productsالبعض مبنتجات بدون عالمات 

تستخدم مع تلك املنتجات اليت تشترى من قبل املستهلك دون تعيني خاص هلا بشكل مستقل عن غريها من 
ماثلة هلا، فاملستهلك ال خيصها هي بالشراء دون غريها كالعالمة، فهي عبوة ذات غالف ال يزيد املنتجات امل

عن كونه لونه أبيض أو أصفر على الغالب بدون أي رسم أو صور،  مثال على ذلك بعض العبوات ملنتجات 
" ،"قهوة " ، "لنب" ، " أرز" ، " ورق محام" ، " منظف صناعي" جند باخلط الكبري على الغالف كلمة   

                                                
 290، ص 2004، سنة  اإلسكندریة، الدار الجامعیة،التسویق ،إسماعیل السید  د، 1



 العالمة التجارية                                                                                ل ثاين  ـالفص

 59

، ويتم إنتاج وتوزيع هذه املنتجات عن طريق املنتجني ولكن بدون أي جهود تروجيية أو إعالنية أو "مكرونة 
بيعيه ألا غري مميزة بعالمة معينة، وعادة يكتب على الغالف اسم املؤسسة املنتجة خبط صغري، ولقد ظهرت 

، 1972ذا النوع من العالمات  يف فرنسا يف عام  ، ومت استخدام ه1970 عام اهذه الطريقة يف أوروب
، حيث انتشرت هذه الفكرة بسرعة حىت أصبح هناك منتجات دون 1978وانتشرت يف الواليات املتحدة عام 

 منتج، وتباع هذه املنتجات عند سعر أقل من املنتجات اليت 320يف أكثر من ) بعالمات صنف ( عالمات 
 من تكلفة املنتجات ذات العالمة %40 املوزع، حيث أن تكلفتها أقل بنسبة حتمل عالمة املنتجني أو عالمة

 أقل من تكلفة املنتجات ذات العالمة املوزع، ويف استقصاء للمستهلكني %15 اىل%10املنتجني،وبنسبة 
 من املستهلكني الذين قاموا بتجربة هذه السلع %60 يف الواليات املتحدة تبني أن حوايل 1980عام 

 إلعادة شرائها ثانية، وان الدافع الرئيسي وراء تفضيلها هو السعر املنخفض، كما أن جودة هذه خيططون
املنتجات ذات عالمة الصنف، أقل جودة من املنتجات ذات العالمة املنتجني واملوزعني، ونتيجة لذلك فان 

الصنف تتجه حنو االخنفاض الدراسات احلديثة تشري إىل أن حصة السوق اخلاصة بتلك املنتجات اليت بعالمات 
 من املبيعات متاجر إىل  % 2,4بشكل كبري يف العامل، حيث يف الواليات املتحدة اخنفضت من نسبة قدرها 

  . 1 اآلن% 1

 
لية جيب على املؤسسة أن ختتار لنفسها إستراتيجية ذات عالمة ال تؤثر على كل منتوجاا احلا

فحسب، بل حتدد اجتاه تطوير التسميات ذات العالمات التجارية ألنواع املنتوجات اجلديدة، وهنا حسب 
    أنواع رئيسية من استراتيجيات العالمةأربعةالتمييز بني ميكننا  التايل الشكل
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  االستراتيجيات األربعة للعالمة : )05(الشكل رقم 
  نف املنتوج                                  ص

  حايل       جديد                                     
  
  
  
    
  

       
،دار عالء الدين - اجلزء الرابع -مازن نفاع،تسويق السلع واخلدمات: أ،ف،كوتلر،ترمجةاملصدر

 46ص2003للنشر والتوزيع سورية دمشق،سنة

I- أستراتيجية توسيع اخلط  Line Extension  )وبية العالمةتوسيع حمس:(  
وتستخدمها يف نوع من املنتجات   عندما متتلك عالمة ناجحةاإلستراتيجية هذه املؤسسةتستخدم 

أو ، تصميم خمتلف،  لون جديد،اجلديدة مثال نكهة جديدة  بعض العناصرإليه ولكن يضاف ،موجود أساسا
وحتت ) شامبو(نفس املنتج   Head &Shoulders شامبو: مثال.Package ال  أو تغري يف،مكونات أضافية

  اخل  ...الليمون، ولكن منه بالنعناع)Head&Shoulders(نفس العالمة
 تكلفة أقل أو خطورة أقل يف تقدمي ؤسسة حتقيق ما أرادت املإذايف حالة  اإلستراتيجيةتستخدم هذه 

 اإلمكانيات اإلنتاجية، املختلفة، أو ميكن أن يعود إىل الفائض يف رغبات املستهلكني للتوافقأو ، منتج جديد
وتطرح بعض املؤسسات إتباع هذه اإلستراتيجية ببساطة من أجل احتالل أمكنة ومواقع أكثر يف رفوف 

  .املتاجر
  : هذه اإلستراتيجيةخماطر

وقد يتسبب أيضا يف أرباك األساسي، ج عن معناه و يف توسيع اخلط قد يتسبب يف خروج املنتالتمادي
ج أخر يف وائدة من التوسع رمبا تكون على حساب عنصر أو منتفكذلك فأن الاطه، إحبوتشتيت املستهلك أو 

اإلنتاجي، كذلك ال ميكن أن تضمن ذلك املستوى أو املعدل من املبيعات الذي يغطي نفقات اإلنتاج اخلط 
ا ميكن أن وحتريك املنتجات اجلديدة، وحىت إذا بدا معدل املبيعات كافيا ومقبوال للتغطية فأن املبيعات ذا

 Line  أستراتيجية توسيع الخط
Extension 

  حدود استعمال توسيعإستراتيجية
 Brand Extension العالمة

 العالمات الجديدة إستراتيجية
New Brands 

   العالمات المتعددةإستراتيجية
Multi Brands 

  حالي 
  
  

  ج تسمیة المنتو      
  

 جدید 
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 التوسع تكون فعالة إستراتيجيةلذلك فأن تلحق الضرر واخلسارة باملنتجات األخرى من هذه العالمة التجارية، 
  . وليس بأن تقضي على منتجات الشركة نفسهااملنافسنيمن منتجات  األضواء جذب استطاعتوجمدية أذا 
II-العالمة حدود استعمال توسيع إستراتيجية  Brand Extension:  

، لتقدمي منتجات جديدة يف أصناف أخرى من املنتجات  عالمتها الناجحةباستخدامهنا تقوم الشركة 
 Intel by Intelاألم  عالمتها التجارية الناجحة وتقوم بتقدمي اللوحات  باستخدامIntel عندما تقوم: مثال

Motherboards، أو تقوم شركة Barbieع مالبس تصنيإىللتنتقل   عالمتها باستخدام Barbie أو كتب 
Barbie أدوات Barbie و أما جمموعة ، Honda ا على املنتجات مثلاليابانية فقد وسعت من تسميا 

السيارات والدراجات النارية و حمركات الغواصات وغريها، وهذا أتاح للمؤسسة أن تعلن يف دعايتها أا 
  .سع لسيارتني فقط يف مرآب يتHondaتستطيع أن جتد مكانا لست منتجات من 

  :إن إستراتيجية توسيع املاركات تعطي العديد من املزايا
  . يشمل التوسيع أكرب قطاع من السوق-
 يف السوق يف وقت سريع ،اجلديدة  يساعد على التعرف وقبول املنتجاتاإلستراتيجية هذه استخدام-

  . لبناء عالمة جديدةاإلعالنيةويقطع التكاليف 
جارية اليت أثبتت جدارا بقوة تسهل عل املؤسسة الدخول يف أسواق األصناف العالمة الت-       

 Sonyتضعالتجارية اجلديدة،معلنة عن اعتراف باملنتوج وقبول أسرع هلا من قبل املستهلكني، على سبيل املثال 
يف كل منتوج امسها على أغلبية منتجاا االلكترونية اجلديدة، مشكلة بذلك إدراكا سريعا للجودة العالية 

جديدة،وذا الشكل،ختفض عمليات توسيع العالمات من نفقات اإلعالن الضرورية عادة لتعريف أملستهليكن 
  . بالعالمات التجارية اجلديدة

  اإلستراتيجية  هذهخماطر
ميكن للعالمة التجارية أن تفقد من وضعها أو مكانتها اخلاصة يف ذهن املستهلك، بسبب اإلفراط يف 

ا كذلك، ويف اللحظة اليت يتوقف فيها املستهلكون عن التعامل مع املنتجات معينة أو مع املنتجات استخدامه
  " احنالل العالمة التجارية" مشاة للغاية حيدث ما يسمى بـ 

كما انه لو فشلت ،  للشركةاألساسيج ويشوش على صورة املنت رمبا توسيع العالمة ملنتجات جديدة
سليب، ج حيمل العالمة بشكل وموقف املستهلكني حنو أي منت مة فأن هذا سنعكس علىالشركة يف توسيع العال
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ج وحىت ولو كان املنت سم العالمة وطبيعتها قد ال يتوافق بشكل سليم مع بعض املنتجاتاومن ناجية أخرى 
                                                                                                                                                                                                                                                                .                    Sonyأثاثأو  Lipton فال ميكن مثال تصور عصائر، يرضى العميل بشكل كامل

III-العالمات املتعددة إستراتيجية   Multi Brands:  
، حيث تستخدم  يف صنف واحد من املنتجاتخمتلفة عالمات جديدة بإضافة ؤسسةهنا تقوم امل

زئة املؤسسات امسها باعتبارها مالكة لالسم التجاري لكل منتجاا، وتتيح هذه اإلستراتيجية للمؤسسة إىل جت
السوق بشكل أفضل حيث كل عالمة تقوم بوظائف خمتلفة وتتمتع مبزايا أكثر، و زد على ذلك أن هذه 
اإلستراجتية تكمن يف أنه مبساعدا ميكن للمؤسسة أن متيز بشكل فعال أكثر املنتجات اجلديدة يف إطار 

نة اليت تلحق اخلسائر والضرر العالمات الفردية التجارية، وختفض يف الوقت ذاته من خطر فشل عالمات معي
بسمعة الشركة بشكل العام، كذلك توفري املهم يف املوارد املالية املوظفة يف التسويق، واالعتراف األكثر انتشارا 

 التجارية ذاا، وكذلك يف التسهيل من عملية إنتاج املنتجات اجلديدة ال سيما إذا كانت  املاركة ةبالعالم
 يف خمتلفةعالمات تقدم   Procter&Gamble مثال شركةة مستقرة يف السوق، االحتكارية تتمتع مبكان

 خمتلفةوالعالمات املتعددة تقوم بتقدمي خصائص اخل، ...  يف املساحيقخمتلفة تعالما وأيضا األسنانمعاجني 
 مساحة كبرية واستهالككذلك تسمح للشركة بفرض عالمتها يف رفوف املتجر ،  للشراءخمتلفةوحمفزات 

  .نهام
  :اإلستراتيجية  هذهخماطر

مع كثرة العالمات سيكون لكل عالمة حصة سوقية ضيقة ومنخفضة وال يوجد أي منها عظيم 
املوارد على عالمة   بدال من أن تركز هذهمتعددةتوزع وتبدد مجيع مواردها على عالمات  فالشركة، الرحبية

  . األرباحأن يكون عظيم  واحدة أو عدد قليل ميكن
IV-العالمات اجلديدة تراتيجية إس New Brands:   

 مثال،  عالمات جديدة عندما تدخل يف خطوط جديدة للمنتجاتباستخدامحيث تقوم الشركة 
Honda قدمت سيارة Acura  لسيارة عندما أقامت خط أنتاج منفصلLuxury وأدخلت ،TOYOTA 

مال فقط لتميز هذه اموعة اجلديدة لسيارا اجلديدة املخصصة لرجال األع Lexusتسمية جديدة مستقلة 
من السيارات عن مواصفات سيارا التقليدية ذات االستهالك العام، تستطيع املؤسسة أيضا أن تصل إىل نتيجة 
حول ضرورة متييز منتوجها اجلديد ويف هذه احلالة من األفضل عن مزايا هذه املنتوج بتأسيس عالمة جتارية 
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طرحت ساعات يدوية رخيصة الثمن حتت اسم عالمة بولسار التجارية،   مثالSeikoجديدة، فاملؤسسة 
  .موجهة حنو املستهلكني الذين يرغبون يف اقتناء الساعات غري الغالية الثمن

  :اإلستراتيجية هذه خماطر
إن طرح عالمات جديدة يف إطار صنف جتاري واحد يترافق مع قدر معني من املغامرة ألنه ميكن أن 

مة نسبة أو حصة قليلة من السوق، وهذا بالطبع ال حيقق األرباح املطلوبة، وأثناء هذا يتطلب ختصص لكل عال
 جتارية عديدة  بسرعة عوضا عن توظيف أقصى ما متلك يف عالمة تمن الشركات إنفاق أمواهلا لدعم عالما

ي أو تلغي حبزم على واحدة أو عدة عالمات و إيصاهلا إىل مستوى الرحبية العالية، وعلى املؤسسات أن تقض
  .      العالمات التجارية األضعف والوصول إىل معدل عال من عملية إدخال  عالمات جديدة

 ذلك يف بعض إىل خمتلفة، باإلضافةستوزع مواردها على عالمات  فالشركة مثل خماطر تعدد العالمات
 يف املسوقني اآلنلذلك بدأ ، ليلة فقطمع جمرد فروق ق املنتجات سيعتقد املستهلك أن هناك العديد من املنتجات

 العالمات الضعيفة ويتم التركيز فقط على العالمات إسقاطحيث يتم  Mega Brandsإستراتيجيات، تطوير 
  .            1 فيهااألموال استثمارالسوق ويتم   الثانية من حصةأو األوىل ستحقق املرتبة اليت

 
، وذلك من كل اجلوانب لنجاح العالمة  عالمتها بعناية تامةبإدارةأن تقوم  جيب على الشركة

  وسنوضح ذلك يف نقاط 
I- هوية العالمة de  marque identité  l’ : 

  :جيب االهتمام وية العالمة من خالل األوجه الرئيسية هلا 
 ، التغليف،صائصه املادية وكيفية استخدامه ،خجواملنت،شكل )العناصر املوضوعية  ( :اجلانب املادي -

  .اخل...التعبئة 
 فترة السمعة،فكرة اجلمهور عن العالمة  )غري امللموسة (  الذاتية واخليالية العناصر :الشخصية -

  .حياا
   هل هي معروفة ؟هل حيبها اجلمهور؟ املستهدف، جو العالقة بني العالمة واجلمهور -

                                                
 44ص،مرجع سبق ذكره ،- الجزء الرابع - مازن نفاع،تسویق السلع والخدمات:أ،ف،كوتلر،ترجمة:تألیف  1
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وتقاليد مجهور   مالئمتها لثقافة وعاداتىمد ما ، العالمة التجاريةشط فيه تن الذي احمليط الثقايف-
  .املستهدفالسوق 

 كيف يتكلم مشتري )للعالمة يأخذها اجلمهور عن املشتري يت الالصورة( انعكاسها على املستهلك -
  .ومستخدم هذه العالمة عنها وكيف يؤثر على غريه من املستهلكني

مباذا يفكر املستهلك بعد   اليت حيملها املشتري عن نفسه بالنسبة للعالمة،رةالصو( االنطباع الداخلي -
  ). الأماقتنائه للعالمة ؟هل هو راض 

II-  لكي يكون هناك تثبيت جيب االتصال الدائم مع املستهلكني، حيث أن مسوقني:تثبيت العالمة  
 التفضيالت لدى املستهلكني وبناء الوعيخلق اإلعالن من أجل العالمات الرائدة دائما ما ينفقون املاليني على 

  .اإلعالن مليون دوالر سنويا على 500تنفق  McDonalds مثال للعالمة، والوالء
III- باإلعالن، لكن تعيش أيضا بتجربة خربات ال تعيش فقط   جتدر اإلشارة أن العالمة التجارية
فعلى ، اخل ...  للشركةااللكترويناملوقع ، تهلك من أي مكان توثر على املسةكلماآلخرين، أراء املستهلكني، 
  .اإلعالن على باإلنفاق تعتينبقدر ما   ذه النقاط جيداتعتينالشركة أن 

IV-   وأن يكون تركيز ،بالشركة  عندما يتعايش معها كل فرد يعملإالكذلك لن تنجح العالمة 
وال تترك أصول .  العالمةهقيق ما تعد بواحلماسة لتح  موجها حنو املستهلك ولديهم التدريباملوظفنيكل 

  .ورعايتهاجيب أن يشارك اجلميع يف احلفاظ على العالمة   العالمات بلإلدارةالعالمات فقط 
V-  مواطن القوة والضعف يف عالمتهاإىل  بالنظرألخرىمن فترة  أن تقوم على الشركة جيب  ،

 جيدا يف ةهل العالمة مثبت  متثل القيمة للعميل ؟ليتاهل فعال توصل عالمتنا املنافع  مثال وطرح عدة تساؤالت
يدرك مديري العالمات ما متثله  له تدعم العالمة ؟ وكل النقاط عالمتنا جتارب هل أذهان املستهلكني ؟

  العالمة من أصل هام ؟
بسبب تغري التفضيالت للمستهلكني أو بسبب   التثبيتإلعادة العالمة احتياج رمبا تبني قاطوهذه الن

 .1 بناء العالمة من جديدإعادة إىلاالحتياج   بل وىف بعض احلاالت يتم،التنافس

 
 
 
 

                                                
1 jean marc Décaudin, Glossaire de la communication marketing, éd Economica, 1996 p 60    
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تلعب العالمة دورا متميزا يف احلياة االقتصادية املعاصرة ويكفي للتأكد على ذلك أا أول ما تثري انتباه 

 املنتجات ، وهلذا فهي تعد مهزة وصل ما بني مالك العالمة ومستهلك البضاعة، املستهلك عندما توضع على
وهي غالبا ما تكون الوسيلة الوحيدة لبناء الثقة الدائمة يف بضائع املؤسسة، واليوم نرى أن عدة مشروعات 

مة دون عالمة اقتصادية تسعى يف سبيل  ترويج بضاعتها ومنتجاا على وسيلة اإلغراء، حبيث لن تقوم هلا قائ
متميزة يف ذاا تتمكن من خالهلا املؤسسة االقتصادية من جلب أكرب عدد ممكن من املستهلكني، وبذلك تكون 
العالمة قد سامهت بقسط وافر يف زيادة املبيعات وبالتايل تسريع اإلنتاج يف املؤسسة صاحبة تلك العالمة، 

متكن املستهلك من التعرف على مصدر السلع أو املنتجات، والعالمة املشهورة تعد من بني تلك العالمات اليت 
وكثريا ما تكون هذه العالمة إما تسمية أو عنصرا وحىت شكال جمسما لسلعة ما، وهلذا فإن الرابطة بني املنتوج 

ك والعالمة املشهورة هي تل. واملستهلك يتمثل يف الثقة اليت يضعها املستهلك يف العالمة ألن العادة تولد الثقة
العالمة اليت يعرفها عدد كبري من اجلمهور واليت تتمتع بسمعة طيبة وتسمى هذه العالمة أيضا بالعالمة ذات 

  .شهرة كبرية، عالمة ذات شهرة عالية
I -تعريف الشهرة  :  

 على أا القدرة ألي زبون حمتمل معرفة وتذكر على أن هذه العالمة ة شهرة العالمAakerعرف 
  .  صنف معني من املنتجاتموجودة وتنتمي إىل

الشهرة تقيس مدى حضور اسم املؤسسة يف األذهان، وذلك إما بطريقة تلقائية  " :وهناك تعريف ثاين
كما أا تفترض توفر القدرة لدى املستهلك على ربط اسم املؤسسة بأحد منتجاا أو جمال . أو موجهة

  .1"نشاطها
 لعدد األفراد داخل مجهور معني رة عن النسبة املئوية إن شهرة العالمة هي عبا ":وهناك تعريف آخر

  :الذينو
  . يعلمون بوجود املؤسسة وعالمتها التجارية-
  

                                                
Lendrevie.J, Lindon.D., Mercator: Théorie et pratique du marketing, (Dalloz, Paris, 7e éd, 2003,P75 1  
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 .1 يعرفون باإلضافة إىل ذلك، نوع املنتجات أو القطاع االقتصادي الذي تنتمي إليه-

II -معيار الشهرة :  
شارة املختارة كعالمة، يتم ملعرفة هل هذه العالمة مشهورة أم ال؟ يتم إجراء فحص جوهري لل

بأن الشهرة  ،Roubier 2الرجوع إىل العموم حيث ميكن معرفة هل أن عالمة ما مشهورة أم ال كما الحظ 
تعترب دليال على املنفعة االقتصادية للعالمة، ألا تدل بأن العالمة قد حققت جناحا كبريا مث تقديرها من طرف 

الشهرة نتيجة أو حصيلة األقدمية اليت متنح ملنتوج ما مكانة هامة أمام الزبناء أو املستهلكني، قدميا كانت 
املستهلكني، أما اليوم مع تغري الظروف وتطور احلياة التجارية فإن املدة أصبحت ال تعرب شرطا الزما للشهرة، 

فرض فيمكن ملنتوج عند خروجه إىل حيز الوجود، ومع إشهار متميز مصحوب بإعالنات متعددة، ميكن أن ي
  .بسرعة فائقة على اجلمهور وبالتايل يكون هناك  جتاوب كبري مع هذه املنتجات

وميكن مالحظة أيضا أنه يف السابق كانت شهرة عالمة ما تقريبا تعد نتيجة جودة املنتوج الذي حتمله 
  .تلك العالمة، أما اليوم فتعترب حبق نتيجة جلودة املنتوج و تقنيات اإلعالن معا

مة ما مشهورة يكون من املهم جدا أن اجلمهور، أثناء الكشف عن عالمة، حيصل له ولكي تكون عال
يفكر بسرعة يف الساعة، ) OMEGA(أوتوماتيكي حني يفكر يف املنتوج املقدم،فعندما يقال مثال  رد فعل شبه

على يفكر بسرعة " LG"يعرف بسرعة أا عالمة ملشروب غازي، وعندما يقال " Cocacola"وعندما يقال 
  .أا أدوات كهرومرتلية

  والسؤال الذي ميكن طرحه هو أمام أي نوع من املستهلكني يلزم تقدير الشهرة؟
، بأن الفئة العريضة من اجلمهور هي اليت A. Chavanne  et j.j . Burst  3جييب كل من 

وعا ما من املنتوج بواسطتها ميكن تقدير شهرة عالمة جتارية، وليس فقط جزء من هذه الفئة اليت تستعمل ن
احلامل للعالمة، فمثال عالمة موجودة على مضرب التنس ميكن أن تكون معروفة عند العيب التنس ومع ذلك 

  .ليست مشهورة ولن تصري مشهورة إال عندما يعرفها حق املعرفة معظم الناس الذين ال يلعبون التنس

 
 

                                                
1 Lendrevie.J, brochand.B, Publicitor,Dalloz, Paris, 5e éd, 2001.P145  
2 Paul Roubier : le Droit de la Propriété Industrielle Tome 2 , 1994 recueil Sirey  P 566  
3 A. Chavanne et  j.j. Burst : Droit de la Propriété Industrielle 3eme édition Dalloz 1990  P : 614  



 العالمة التجارية                                                                                ل ثاين  ـالفص

 67

 
  : أربعة مستويات حسب الشكل وهيميكن تقسيم الشهرة إىل

I –ة ويناسب هذا املستوى الغياب الكلي ملعرفة العالم: املستوى الصفر.  
II - الشهرة املوجهة أو املساعدة (Notoriété assistée):   

يتم احلصول عليها عن طريق تقدمي لألفراد املستجوبني، قائمة تتضمن جمموعة من عالمات 
ديد تلك اليت يعرفوا من هذه القائمة، وتناسب حالة املعرفة العادية للمستهلك املؤسسات، مث يطلب منهم حت

  . فقطببوجود هذه العالمة يف السوق، أي عندما يسأل املستهلك هل تعرف هذه العالمة؟ جييب باإلجيا
III – الشهرة العفوية أوالتلقائية (Notoriété spontannée) :   

إمكام ذكر وبصفة تلقائية اسم عالمة املؤسسة، وهذا بعد أن حندد و هي متثل نسبة األفراد الذين ب
هلم قطاع نشاطها، أي تناسب العالمات اليت يعدها املستهلك كلما طلب منه أن ينسب منتوج معني لعالمة 

  ما هي مؤسسات الكمبيوتر اليت تعرفها؟: معروفة من قبله، مثال ميكن احلصول عليها بطرح سؤال من النوع
IV-لشهرة يف قمة الذهن  ا(top of mind):  

و هي تتمثل يف النسبة املئوية لألفراد الذين يذكرون اسم العالمة بصفة تلقائية و يف املرتبة األوىل، يعين 
يذكرها املستهلك كلما طلبت منه وبعفوية يف املرتبة األوىل، فهي اسم يتبادر إىل الذهن عند التنبيه، وأحسن 

  .1 يف املشروبات الغازيةcoca cola من الشهرة، مشروب مثال على هذه الدرجة
  مستويات الشهرة: )06(شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  

           
                                                

 J.Lendrevie, D.Lindon, 7e éd, op.cit, p-76.1  

عالمة معروفة     
 عالمة حاضرة يف

  
  تأكید وجود العالمة 

  
  

  "عالمة غیر معروفة " شھرة معدومة  

 ( top of mind )الشهرة يف قمة الذهن 

  N.spntannée الشهرة العفوية 

  N.assistée الشهرة املوجهة 

 ignorance )هرة الصفر للعالمة الش

  عالمة مذكورة يف املرتبة األوىل
احلضور القوي للعالمة

Source : le capital de marque , barrere carole , delage stephanie hirigoyen sophi , 
vhalbeborde francois ,mse, 2002 /2003 , maitrise , P 8 
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  :، ميكن تلخيص أمهية الشهرة فيما يليD.Aaker1حسب 
ويقية للعالمة الشهرة نقطة ارتكاز لباقي تقاسيم الصورة للعالمة املعنية، حيث تبدأ بالسياسة التس .1

وتثبيتها يف السوق، عن طريق تكثيف اإلعالنات لبلوغ مستوى الشهرة األول أي الشهرة املوجهة 
(Notoriété assistée)، بغية الوصول للشهرة الكبرية أي الشهرة يف قمة الذهن (top of mind) 

  .لدى املستهلكني
ثر اجيابيا على اختيارات املستهلكني، الشهرة ختلق حالة الشعور باأللفة مع العالمة املعنية وتؤ .2

  .وتدفع م للشراء، والعرض املتكرر للعالمة يلعب دورا كبريا يف هذا االجتاه
الشهرة املعروفة تستفيد من أحكام مسبقة لصاحلها لدى املستهلكني حيث يعتقدون بأنه مادامت  .3

 مدة طويلة، وأن حضورها له ما هذه العالمة ذات شهرة معروفة فذلك يعين أا حاضرة يف السوق ومنذ
  يربره وذلك يعين يف نظر املستهلك 

 أن املؤسسة قامت بإشهار مكثف وأنفقت ألجل ذلك أمواال كثرية وهذا ما يدل على أن -  
  . املؤسسة متلك إمكانيات كبرية

هلة  أن العالمة موجودة منذ مدة يف السوق وهذا يدل على أن املؤسسة اكتسبت جتربة كبرية مؤ-  
  . ألن تكون العالمة يف مستوى عال

  . أن املؤسسة لديها شبكة توزيع مهمة وكبرية-  
   أن هذه العالمة بلغت مستوى كبري من النجاح، فلماذا ال أستعملها؟-  
الشهرة عامل وحمفز لالختيار، فعملية الشراء تبدأ أوال بعملية انتقاء العالمات اليت جيب أن تأخذ  .4

ند الرغبة يف شراء سيارة أو أي منتوج ينتقي املستهلك جمموعة من العالمات، ويف بعني االعتبار، فع
عملية االنتقاء واالختيار، تلعب الشهرة أمهية ودور كبري يف استمالة املستهلك، فالعالمة اليت يستحضرها 

 .املستهلك يف ذهنه يف األول يكون هلا احلظ الكبري بأن تفوز باختياره األخري

  
 

                                                
 Landrevie et Aaker,le management du capital marque,ed,dalloz,P791  
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التلفزيون (تعمل املؤسسات دائما لكسب الشهرة عن طريق الوسائل اإلعالنية السمعية والبصرية 

، ألا تعترب ذات تأثري ..)الصحف، االت،امللصقات( ، والوسائل اإلعالنية املكتوبة واملقروءة ...)واإلذاعة
 البحوث يف ميدان دراسة املستهلك،أن هناك تقنيات وقواعد لبلوغ كبري يف خلق الشهرة وتطويرها، وأثبتت

  :الدرجات العليا من الشهرة ومن بينها ما يلي
وذلك من خالل بث رسائل اشهارية هلا القوة الالزمة يف اجلاذبية واالستمالة، : البحث عن االختالف .1

  .ري عادية حىت حتقق مبدأ االختالفوسهلة التخزين يف ذاكرة املستهلك، وهلا من اخلصوصيات ما جيعلها غ
حرص املؤسسة على أن جتعل نفسها دائما حاضرة ميدانيا، كأن تقوم بتمويل املشاريع التضامنية،التطهري،  .2

  .تقدمي قروض للشباب، وفتح أبواب املؤسسة للباحثني والطلبة اجلامعيني
عالمية اليت تستقطب اهتمام الصحافة االهتمام بوسائل اإلعالم واملؤمترات الصحفية، وتكوين اخلاليا اإل .3

  .واإلعالم، وأهم حالة هنا هو اإلنترنيت للوصول ألبعد القطاعات وأعلى فئات اجلمهور ثقافة وتطلع
متويل النشاطات الرياضية وتبين ، و)Mécénat( يف األعمال اخلريية و التطوعية مشاركة املؤسسة .4

، واهلدف الرئيسي هو خلق )le parrainage et le sponsoring(احلصص التلفزيونية أو ما يسمى
  .الشهرة واحملافظة عليها

  . االهتمام بالتغليف والشكل اخلارجي ملنتجات العالمة، النه يساهم وبشكل كبري يف لبلوغ الشهرة .5
  ).التخلص من النفايات(التزام املؤسسة بشروط الصحة والنظافة االستهالكية، حىت بعد االستهالك  .6
 االجتماعية اجتاه املستهلك والبيئة، كاختيار أماكن ةاملؤسسة ضمن ما يعرف باملسؤولي جيب أن تدخل  .7

متوقع مناسب للورشات واملصانع وذلك محاية لصحة وبيئة اإلنسان، ومحاية البيئة من الغازات السامة واألشعة 
  .والنفايات الكيماوية يف إطار تطبيق قواعد التنمية املستدامة

 .1دم استعمال اإلعالنات املتوهة والكاذبة لتضليل املستهلكجيب على املؤسسة ع .8

  
  
  

                                                
 Landrevie et Aaker,le management du capital marque,ed,dalloz,P801  
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حبيث أصبحت متثل هدفا من األهداف , تعد صورة املؤسسة من بني العناصر اليت تكتسي أمهية بالغة

و اآلفاق اليت ميكن هلا أن متنحها للمؤسسة يف و هذا راجع إىل اإلمكانيات , طويلة األجل لالتصال التسويقي
و هلذا السبب عمد اإلداريون إىل العمل على . خدمة املستهلك و اتمع و حتقيق أهدافها املسطرة بعيدة املدى

تنطلق من حقيقة املؤسسة و تعكس الوجه الذي من شأنه أن جيلب استحسان اجلماهري , تصميم صورة خاصة
  .واكتساب ثقتهم

 
  .سنقوم بتوضيح مفهوم الصورة من جانبني أوال مفهومها يف اجلانب البسيكولوجي واجلانب التسويقي

I :مفهوم الصورة يف البحوث البسيكولوجية:  
I-1 : تعريف الصورة يف قاموسLarousse:"  من وجهة نطر بسيكولوجية، الصورة هي عبارة

 . 12"إعادة تنشيط النسيج العصيب املركزيعن إحداث النطباع حسي ناتج عن 

I-2 : يعرفهاLeclaire: "  ا استحضار ذهين، إلدراك شيء أو حدث قابل ألن يبقى عربعلى أ
 . 13"الزمان واملكان، ليعاد إحياؤه نتيجة وقوع اثارة ما

I-3 : ويعرفهاKarias: " ميكن للفرد، وانطالقا من إثارة كالمية، أن يستحضر من خالل هذه 
 . 14اخل...الكلمة مدلوالت مرتبطة ا ومعلومات أخرى يكون قد أدركها،متعلقة باللون، الشكل 

II  :مفهوم الصورة يف البحوث التسويقية:  
II-1 : تعرفهاCathrine Paris: "  موعة من الصور املختلفة فيما ا عبارة عن حوصلةعلى أ

و هي تتفاعل فيما بينها لتعطي يف ,  من جوانب املؤسسةكل واحدة منها خاصة جبمهور معني و جانب, بينها
  .4"النهاية صورة واحدة هي صورة املؤسسة

                                                
1  Définition de Larousse : « En psychologie,L’image est la persistance d’une impression sensorielle due a le réactivité du tissu 

nerveux central »  
2 M.Ratie, »L’image en marketing :Cadre théorique d’un concept multidimensionnel », cahier de recherche ,2002,P.01  
3  M.Ratie, OP,cit,P1  
4  Cathrine Paris, 40 fiches marketing, (Le génie des glassier, 2002), p 99.  
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II-2 : و حسب تعريف معهد البحث و الدراسات اإلعالنيةI.R.E.P: "  فإن صورة املؤسسة
 ينتمون إىل هذا لدى مجهور معني تتمثل يف مجيع التمثيالت املادية و غري املادية اليت تتكون عند األفراد الذين

  .1"اجلمهور
II-3 : اعلى  " :وتعرف أيضاشخص ى اليت تشكل لدوالعاطفية، جمموع االنطباعات املنطقية أ 

 .2" مؤسسةأو عالمة ج،ومنتأو جمموعة من األشخاص خبصوص 

II-4 :عين أن هناك ي ،إرسال إشارات خمتلفة من طرف املؤسسة إىل مجهورها" : وتعرف أيضا
  وتعترب يف نفس الوقت العنصر، اجلمهورىإلشارات متثل املؤسسة وتساعد على خلق صورة هلا لدجمموعة من ا

  .3"أكثرقاء بعلية، وقابل للافاألكثر 
  .أول وابسط تصنيفوهذا ) داخلية وخارجية( وميكن تقسيم الصورة إىل نوعني

  :الصورة الداخلية للمؤسسة ) : أ 
 سهولة أكثراالتصال   ويكون،)عماهلا وإطاراا(مي املؤسسةويكون هنا اجلمهور املستقبل هو مستخد

( ومرونة، وذلك عن طريق اخلطابات اليت يقدمهامسؤولو املؤسسة، وكذا كيفية التعامل داخل املؤسسة
نفسها،باإلضافة إىل  ، باإلضافة إىل ثقافة التوظيف  يف املؤسسة، وهي ثقافة املؤسسة)احلوافز،الصرامة، اجلدية 

 الصورة اليت حتاول املؤسسة  هي تلك،عامل املؤسسةمع زبائنها وعمالئهاوحىت املوردين بصفة خمتصرةكيفية ت
الذي سينقل الصورة الداخلية للمؤسسة إىل اخلارج حبسب تأثره وكيفية تعامل ، قلها إىل مجهورها القريبن

  .دةاملؤسسة معه، هو الذي حيدد نوع الصورة اليت سينقلها سيئة كانت أم جيــــ
  : الصورة  اخلارجية  للمؤسسة ): ب

 هي ، فالصورة اخلارجية،إذا كانت الصورة الداخلية هي الصورة املوجهة للجمهور الداخلي للمؤسسة
 أساس جودة أن كما ،الوسائل املستخدمة يف احلالتني خمتلفة جدا،وتلك املوجهة ألشخاص من خارج املؤسسة

 االتصال املتعلق بالصورة يكون اتصاال خارجي و يرتكز أساسا على  ففي هذه احلالة،ورداءة الصورة خمتلف
 مستوى منتجاا،جودة : حيكم على صورة املؤسسة من خالل) املستهلكني( حبيث أن اجلمهور ،التسويق 
 sponsoring( مشاركتها يف التظاهرات الرياضية ، )logo( شارا ، عالمتها التجارية،إعالناا

parrainage(،ركتها يف  األعمال اخلريية و التطوعية   مشا)Mécénat.(  

                                                
1  Lendrevie.J, Lindon.D., Mercator: Théorie et pratique du marketing, (Dalloz, Paris, 7e éd, 2003,P774  
2  jean -marc Décaudin. Glossaire de la communication marketing Ed Economisa paris. 1996.P46  
3 Philippe Morel, La communication d'entreprise, Vuibert édition, Paris, Fèverier 2000.P15  
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ر أخرى تأخذ بعني االعتبار  حكم على املؤسسة إمنا هنالك عناصإلطالقلكن هذا ال يكفي 
احلالة املالية للمؤسسة ، وضعيتها يف السوق املالية ، حجم ونوع قنواا التوزيعية، خربا يف جمال :وهي

الرمسية للعمال، وثائقها الرمسية باإلضافة بطاقاا  التدبانــي، سيارات،البم(نشاطها، وحىت شكلها العام 
 ننسى عامال مهما يف حتديد صورة املؤسسة أال وهو الصورة الداخلية أندون )  les carte visitesاخلاصة 

  .اليت ينقلها العمال عن مؤسستهم
لمؤسسة، واختالل واحدة من ل العامة  الصورةلذا الصورة الداخلية مع الصورة اخلارجية سوف تعطينا

بناء لهاتني الصورتني سوف يؤدي حتما إىل اختالل الصورة العامة، لذا جيب االهتمام دائما بالصورتني معا، و 
 قوة أكثرالبد من االنطالق من الداخل حنو اخلارج ، لتكون اإلستراتيجية وإستراتيجية عامة للصورة، 

  .1واستمرارا
قع املؤسسة حيث منيز ا إملاما بووأكثر تفصيال يتم تقسيم الصورة إىل عناصر أكثروهناك تصنيف آخر 

  : وهيأنواعبني ثالثة 
  : ) l’image voulue  ( أو املرغوبة الصورة املرجوة)1

 ى املؤسسة إيصاله جلمهورها املختلف وذلك عن طريق تقنيات االتصال لدوتعرب عن ما تتمىن
أو بتعبري آخر، تعترب الصورة املرغوبة مرادفا  املؤسسة الحتالله،ىقع الذي تسعاملؤسسة، وتكون متعلقة باملو

، يف الظهور يف صورة مؤسسة إلنتاج  املراد من قبل املؤسسة كالرغبة مثال(positionnement)للتموقع  
  .منتجات من الطراز العايل

  ) : l’image transmise (لصورة املنقولة ا) 2
جوة جلمهور املؤسسة من خالل تقنيات االتصال املختلفة ، حبيث تتصل وهي ترمجة الصورة املر

 املستهلك ، وذلك من اجل زرع صورة جيدة أوبطريقة تسهل عليها إيصال الصورة اليت ترغبها إىل الزبون 
  . للوصول إىل اهلدف واألعمال اخلرييةللمؤسسة وذلك عن طريق متويل بعض النشاطات الرياضية

   : ) l’image perçu ( أو املدركةرة الصورة الظاه)3
ملختلف وهي الصورة اليت تترسخ يف أذهان اجلمهور فيما خيص املؤسسة، وذلك بعد استقباهلم 

 اليت استخدمتها املؤسسة، حبيث تكون متعلقة  بالطريقة اليت ظهرت ا الرسالة، باإلضافة إىل الرسائل االتصالية

                                                
 Michel ratier. O p - cit .p 04

1  
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بصيغة أخرى، هي النتيجة املتحصل عليها بعد القيام بعملية ا، تلقي هلطريقة حتليل وفهم الرسالة من طرف امل
  .االتصال

نظريا جيب أن تتطابق الصور الثالثة حبيث ال ميكننا فصل الواحدة منها عن األخرى إال انه يف اال 
رغوبة إىل  يصعب كثريا أن يتحقق هذا التطابق، نظرا للصعوبات املوجودة يف مرحلة نقل الصورة املالعملي،

قل الرسالة إىل املتلقي نهذا التقسيم يساعدنا كثريا على حتديد املشاكل اليت حتدث عند الفئة املستهدفة، إال أن 
  .1 بالتحديدأومعرفة مصدر اخلط

  . التفاعل بني صورة املؤسسة:)07(رقمشكل 

:املصدر   Kapferer J,N, et thoening,la marque,edition1994,P13 

 l’image  de  marque 
I :مفهوم صورة العالمة:  

تعترب صورة العالمة الرؤية اليت حيملها اجلمهور عن العالمة نفسها بصرف النظر عن صورة املؤسسة ، 
 احلسي واملادي للجمهور، فيما مبعىن أن صورة العالمة ال تتعلق أساسا بصورة املؤسسة إمنا هي نتيجة االنطباع

كما أا ، اخل… بشكله،ووظائفه، وسعره جواملنت:خيص العالمة ، ويتحكم يف ذلك جمموعة من العناصر وهي
تستمد قوا من اسم املؤسسة وكذا اهلوية املرئية واملسموعة، وحىت قنوات التوزيع، وتسري صورة العالمة من 

يجيات، صورة العالمة تعترب من أصول للمؤسسة، لديها قيمة مادية، رغم خالل حتديد األهداف وبناء االسترات
  .تقييمهاصعوبة 

  
                                                

  Grille Marion et autres, Marketing: Mode d'emploi, (les édition d'Organisation, Paris, 2e éd, 2002), p 211.1  

 
  نقولةالم

 

 

 المرغوبة

 المدركة
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I-1 :تعريف صورة العالمة:  
I-1-1 : تعريفDecaudin 1996 1": ا جمموع االستحضارات العاطفية والعقلية املرتبطةعلى أ

، أحكام موضوعية وغري موضوعية بالعالمة فهي بذلك عبارة  توفيق بني قيم حقيقية، أفكار، مشاعر عاطفية
  ".عن وعي وغري وعي حول العالمة املعنية

I-1-2 : تعريفKapferer et thoening 94: "  ،فالعالمة هي عبارة عن حشد تارخيي
واملستهلكون خيزنون يف ذاكرم صورة هلذه العالمة مبعىن جمموع االنطباعات االجيابية وغري االجيابية املتراكمة 

ج أو نتيجة ما شاع عنه أو نتيجة ما أخربت به وسائل االتصال الرمسية وستعمال املباشر للمنتمبناسبة اال
 .2، عاطفي ومعريف يربطها املستهلك بعالمة معينة أو مبؤسسة ماللمؤسسة، فالصورة عبارة عن استحضار ذهين

I-1-3: تعريفKotler & Dubois: " ا عبارة عن مجيع اجلوانب اليت أدركها الفرد على أ
 . 3""عن شيء معني

II : وية العالمة مكونات الصورة الذهنية للعالمة التجارية أو ما يعرفde marque 
identité  l’  

  :تتكون الصورة الذهنية للعالمة التجارية من ست أركان رئيسية حسب الشكل التايل
   مكونات الصورة الذهنية للعالمة التجارية:)08(الشكل رقم

  صورة املرسل
  
  

     املاديات                            الشخصية                      
                العالقات                                           الثقافة

                        االنعكاس                        العمليات الذهنية
  

                                         
 ,P, Kotler. Dubois.B, Marketing management, (Vuibert, Paris, 10e édالمصدر 

2000).P557: 

                                                
 Michel ratier. O p - cit .p 12

1  
2 Kapferer J,N, et thoening,la marque,edition1994,P12   
3  P, Kotler. Dubois.B, Marketing management, (Vuibert, Paris, 10e éd, 2000).P554  

 صورة املستقبل
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II-1 : الشخصية   :  
 فترة السمعة، مصنعها، ،فكرة اجلمهور عن العالمة)غري امللموسة (  الذاتية واخليالية هي العناصر

 تقدمها واليت تعكس نواح معينة ترسخ حياا، وهى الطريقة اليت تتحدث ا العالمة التجارية عن املنتجات اليت
 "Ideal" متعة التصوير الدقيق ،  "Kodak" ، املتانة واجلودة" Sony"يف ذهن املستهلك كما نقول  

  .عالمة الذوق الرفيع" Lipton"ثالجات العمر الطويل، 
 II-2 :احمليط الثقايف:  

وتقاليد مجهور   مالئمتها لثقافة وعاداتىمدو الذي حتمله العالمة و الذي تنشط فيه، هواحمليط الثقايف
  .السوق املستهدف

و مما ال شك فيه أيضا أن العالمة التجارية تعمل على التكامل مع النظام الثقايف، وعلى تطوير نظام من 
تعكس " Kodak"، القيم الثقافية جتعل منتجات الشركة وسلعها متميزة عن غريها من املنتجات، فمثال 

  .تعكس اجلودة والتميز" Sony" تعكس األصالة والتميز، و "Ideal"األحالم، و 
II-3 :العمليات الذهنية:  

 الصورة اليت حيملها املشتري عن نفسه بالنسبة للمستهلك، أياالنطباع الداخلي وهي عبارة عن 
  . ؟ الأممباذا يفكر املستهلك بعد اقتنائه للعالمة ؟هل هو راض  للعالمة،

ا يتعلق بانعكاس اخلربة السابقة والعالمة التجارية يف ذهن املستهلك داخليا،  ملوحتتوى أيضا على ك 
وهى تلك العالقة اليت يقوم املستهلك بعملها داخليا بينه وبني نفسه فيما يتعلق بالعالمة التجارية والصورة اليت 

سلع اجليدة، كعالمة جتارية الشراء اجليد لل" Sony"يقوم بتكوينها عن هذه العالمة، فمثال حتتل 
"Kodak" ،إعجاب الفنان"Ideal"األصالة واجلودة .  

II-4 :االنعكاس:  
 كيف يتكلم ،) يأخذها اجلمهور عن املشتري للعالمةيتالصورة ال(انعكاسها على املستهلك يعين 

  .مشتري ومستخدم هذه العالمة عنها وكيف يؤثر على غريه من املستهلكني
ملستهلك من خالل رؤيته ومعايشته لآلخرين الذين ميتلكون انعكاس العالمة يف ذهن او يتمثل 

. منتجات ذات عالمات جتارية متميزة، وأيضا الصورة اليت يرى ا هؤالء اللذين ميتلكون هذه املنتجات
املستهلك الرشيد الذي يفاضل بني السعر " Sony"فالعالمات التجارية تعطى ملن ميتلكوا صورة معينة فمثال 
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 املستهلك الذي يفضل "Ideal"املستهلك الذي حيب السفر والسياحة والتصوير، " Kodak" واجلودة، و
  .اجلودة والسعر املعتدل

II-5 :العالقات :  
  .؟ هل هي معروفة ؟هل حيبها اجلمهوراملستهدف، العالقة بني العالمة واجلمهور ما هي

 عالمة "Gillette"فأدوات احلالقة تتمثل أيضا يف العالقة بني العالمة التجارية واملستهلك، مثال 
 .خاصة بالرجال

II-6 : اجلانب املادي(املاديات  :(  
  .اخل... التغليف ،التعبئة ،خصائصه املادية وكيفية استخدامه ،جواملنتشكل  العناصر املوضوعية،وهي 

لى وهي تتعلق بالنواحي امللموسة من العالمة التجارية، واليت حتتوى على عدة عناصر وتشتمل ع
العناصر الكامنة يف العقل الباطن للجمهور واليت تظهر حينما يذكر االسم التجاري أو العالمة التجارية، مثل 

"Sony " ، التليفزيون امللون"Kodak "1أفالم الكامريا.  

 
I :أبعاد صورة العالمة التجارية:  
I-1 :ملعرفيةاألبعاد ا:  

 اليت تشري إليها العالمة التجارية، وقد مت ةج أو الشركوواليت تتمثل يف املعلومات والبيانات اخلاصة باملنت
اكتساب هذه املعلومات بشكل مباشر من خالل وجود الفرد أو املستهلك داخل حميط أو نشاط الشركة أو 

تصال الشخصي وغري ذلك من مصادر احلصول املؤسسة، أو بشكل غري مباشر من خالل وسائل اإلعالم أو اال
  : على املعلومات وتتسم هذه الصورة بأا

  . ختضع إىل عمليات انتقائية ذاتية-
 قد يتم معاجلة املوضوعات والبيانات بشكل جيد فيعطي انطباعا أو صورة ذهنية إجيابية، أو قد يتم -

  .إىل درجة العدوان والتعصبإدراكها بشكل خاطئ ميكن أن يؤدى إىل اجتاهات سلبية تصل 
 حمدودية القدرة على التركيز واالنتباه والسعة املعرفية لإلفراد، تساهم يف تكوين صورة ذهنية قد -

  .تشتمل علي أخطاء يف عملية متثيل املعلومات

                                                
 : jean marc Décaudin, Glossaire de la communication marketing, éd Economica, 1996 p 601  
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I-2 : األبعاد النفسية للصورة:  
، أو قد تكون حمايدة ووفق وتتضمن تكوين اجتاهات عاطفية سلبية أو اجيابية حنو العالمة التجارية

  :الدراسات السيكولوجية فإن الصورة املتكونة للعالمة التجارية تتسم بـ 
  . متثل الصورة الذهنية انعكاسا لدوافع داخلية أو حاجات دافعيه للشخص الذي يكون هذه الصورة-
  . تعتمد الصورة الذهنية لكل فرد على خرباته وجتاربه السابقة-
  .لذهنية لكل فرد تبعا حلالته النفسية من وقت ألخر تتأثر الصورة ا-
I-3 :األبعاد السلوكية:  

ويتمثل ذلك يف بعض السلوكيات املباشرة مثل التحيز أو التعصب ضد الشركة أو العالمة، أو القيام 
  .بأعمال عدوانية أو بعض السلوكيات الباطنية اليت ميكن أن تكون كرد فعل للشعور باإلحباط

I-4 :د االجتماعيةاألبعا:  
تتناول الصورة على أا يتم اكتساا من التنشئة االجتماعية وهى تشكل األعراف السلوكية اجتاه 

فالصورة ليست نتاجا إبداعيا لفرد .  أو العالمة كما أا ذات صلة وثيقة بالثقافة والعادات والتقاليدةاملؤسس
  .1شاط إدراكي فردى ولكنه نشاط اجتماعيمنعزل وإمنا هي نتاج للجماعة، كما أا ليست جمرد ن

II :وظائف صورة العالمة:  
II-1 :الوظائف البسيكولوجية لصورة العالمة:  

،فأن صورة العالمة تعترب الوسيلة األكثر فعالية لالتصال بني املؤسسة Robert Toubeau2حسب 
  : واملستهلكني، باعتبارها تؤدي الوظائف األربعة اليت قد حددها وهي

II-1-1 :طمأنة املستهلك :  
فصورة العالمة تشكل بالنسبة للمستهلك ضمانا قويا وتؤثر يف عملية إعادة الشراء، خاصة أمام 

 تستهويه تارة وختيفه تارة أخرى، وبتعبري املنتجات اجلديدة املنافسة اليت ال يعرف عنها املستهلك شيئا واليت
 .د لدى املستهلكآخر فان صورة العالمة تعمل على إزالة عامل الترد

 
  

                                                
1Sixth International Internet Education Conference & Exhibition,ICT learn2007,Ramses  Hilton,Cairo, 
Egypt,September 2-4, 2007   
 Robert Toubeau, La psychologie du marketing,Dunod,71,P852 
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II-1-2 :معيار لرشاد االختيار:  
تظهر أمهية هذا املعيار عند اقتناء املنتجات املعقدة التقنيات، و املنتجات الغالية الثمن ، ومنتجات 
الرفاهية ذات االستعمال الدائم حيث أن عملية جتريب املنتوج غري ممكنة كما هو شأن يف املنتجات ذات 

  . وبالتايل فان الصورة تلعب دورا كبريا يف إقرار عملية الشراء من عدمهاالستهالك الواسع، 
II-1-3 :التأثري على عتبة قبول العيوب:  

فإذا استطاعت صورة العالمة أن تظهر املنتوج أو املؤسسة بشكل جيد ومثري ومؤثر فان ذلك سيعمل 
  .    تبقى دائما صغرية يف نظر املستهلكعلى قبول بعض التنازالت أمام املؤسسات املنافسة، ألن تلك العيوب 

II-1-4 :الصورة هي وسيلة انتقاء أولية:  
فعندما يقوم املستهلك باستحضار الصورة، فانه يستحضر املهم منها فقط، فإذا كانت جيدة فانه 

 من سيواصل البحث يف كل ما يتصل باملنتوج، سواء عن طريق ما تقدمه وسائل االتصال الرمسية، أو ما يتلقاه
 عنها ولن يعريها  النظرصرف وجد الصورة ال تناسبه سيقة مباشرة من مستعملي املنتوج، أما إذايمعلومات بطر

  .أي اهتمام
II-2 :الوظائف التسويقية لصورة العالمة:  

   الوظائف التسويقية لصورة العالمة:)09(رقمالشكل 
  
  
  
  

 
 
 

Source :Barrere.C,Delage.S,Hirogoyen.S, » Lecapital de marque. »,MSE 
2002/2003, P.14 
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إن القيمة األساسية للعالمة ترتبط أساسا بالعناصر اليت حتقق االمتياز اإلضايف للعالمة، هذه العناصر 
هي اليت تعطي املعىن والداللة إىل العالمة، وعلى أساسها يتحقق عامل الوفاء ويتحدد قرار الشراء وذلك من 

  :كل أعاله وهي كالتايلخالل الوظائف اليت يف الش
II-2-1 : صورة العالمة تساعد املستهلك على معاجلة املعلومات اليت يستقبلها:  

يقرر املستهلك عملية الشراء دون احلاجة إىل معاودة البحث وحتليل املعلومات الكثرية املرتبطة بالعالمة 
املزايا اليت يراها يف العالمة، فيكفي وذلك راجع إىل خاصية التبسيط اليت تقدمها العالمة يف تلخيص جمموع 

مثال حضور اسم العالمة حىت يتذكر جتاربه السابقة مع هذه العالمة، فالصورة إذن تساعده على تذكر األشياء 
 أن يعرف رجل ياملهمة فقط، كما أن الصورة تساعد املؤسسة على توجيه خطاا ومحالا اإلعالنية، فال يكف

املشكلة للعالمة بل جيب أن يعرف تلك اليت ستستحضرها الفئة املستهدفة وبنسبة  جمموع العناصر التسويق
  .كبرية، وتلك اليت ال تلقى اإلمجاع، حىت توجه محلتها بشكل موفق

II-2-2 :الصورة تساعد على التمييز:  
يف سوق مزدحم باملنتجات الشبيهة والبديلة، فان املستهلك سيحتار يف اختياراته، وتبقى بذلك 

صورة فقط أساس التمييز بني هذه املنتجات باعتبار أنه سريجع إىل العناصر املميزة واليت حتقق االنفراد ال
، وبالتايل )طول حياا(  التمييز من خالل عامل طول استعماهلات حققDuracellواالختالف، مثال بطاريات 

يزها عن باقي العالمات كما أنه فان هذا العامل سيساعد على استحضار العالمة من جهة ويساعد على متي
  .سيحميها من املنافسة احلالية واحملتملة، ورمبا سيمنع حىت دخول عالمات جديدة سوق هذه العالمات

II-2-3 :الصورة توفر األسباب الضرورية للشراء:  
إن الصورة تظهر دائما إىل اخلصائص الوظيفية والنفعية للمنتوج،واىل املزايا اليت سيحصل عليها 

ملستهلك عند استهالكه هذا املنتوج،وبالتايل فان هذه العوامل ختلق الظروف املالئمة اليت حتفزه على عملية ا
  . تظهر إىل املكانة االجتماعية لسائق هذه السيارةMercedesالشراء واالستعمال للعالمة، مثال عالمة 

II-2-4 :إن الصورة تعمل على تطوير مواقف اجيابية اجتاه العالمة:  
 على الشخصيات الرياضية والفنية د على سياسة العالقات العامة كسياسة تسويقية، واالعتمادباالعتما

، وتدعيمها لألعمال اخلريية، وللفرق ...) الرياضية والفكاهية( املشهورة، ورعايتها للحصص التلفزيونية
صر املشكلة للصورة،وسيؤدي ذلك  العنا واإلعالنية، سيصبح كل هذهةالرياضية وغريها، يف سياستها االتصالي
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إىل كثري من االستحسان من طرف الفئات املستهدفة واىل تطوير شعور اجيايب حنو العالمة ورمبا يؤدي ذلك إىل 
  .       التغاضي عن بعض النقائص املوجودة باملؤسسة أو منتجاا

II-2-5 :أن الصورة هي األساس لتوسع العالمة   :  
قة نستخلص أن العالمة ميكن أن تتوسع إىل أكثر من املنتوج، لكن هذا التوسع نتيجة  للعناصر الساب

يف حدود جمموع العناصر املشكلة للعالمة املميزة واملخزنة يف ذاكرة املستهلكني، واليت حتقق شرط القوة، 
  .  1السيطرة واملالئمة، التميز والتموقع

 

I :ج منوذKeller 1993:   
  يف أعداد منوذجه على البحوث البسيكولوجية يف ميدان تنظيم املعلومات يف ذاكرة Kellerاعتمد 

، )روابط وعقد وأحاسيس(اإلنسان، أي املعلومات املخزنة يف الذاكرة واليت تكون مرتبطة فيما بينها على شكل
ر فيما بينها، فإثارة أي مفهوم على مستوى الشبكة البعض من هذه املعلومات تكون قريبة من بعضها تؤثر وتتأث

  .فان كل املعلومات املرتبطة به سوف تستحضر يف ذاكرة الفرد
تكون مرتبطة بعقد أخرى " رابطة وإحساس"وباملفهوم البسيكولوجي "عقدة"فعالمة هي شبكة متثل 

)Associations a la marque(ه العقد والروابط تشكل  ارتباطا يزيد أو ينقص حسب احلالة، جمموع هذ
  .معرفة املستهلك بالعالمة املعينة

I-1 : يعرب هذا العنصر من جهة عن حضور وأمهية اسم العالمة ):االهتمام(االنتباه إىل العالمة أو 
يف ذهن املستهلك، ومن جهة أخرى، يعرب عن إمكانية وقدرة هذا األخري يف بلوغ هذه العالمة، ويتشكل 

  :عدين مهاعنصر االهتمام من ب
I-1-1 : التعرف)Brand Recognition(: حالة عندما نذكر العالمة يقوم املستهلك لوهو ميث 

  .بتنشيط الشبكة املرتبطة ا
I-1-2 :االستحضار)Brand Recall:( أي االستدعاء إىل الذاكرة، وميثل هذه احلالة عندما 

ة يف العالمة، وعلى هذا األساس ميكن قياس يذكر الصنف الذي ينتمي إليه املنتوج، يفكر املستهلك مباشر
 .عامل االهتمام بدرجة الشهرة العفوية

 
                                                

 : Barrere.c,Delage.s,Hirogoyen.s,le capital de marque,MSE2002/2003,P151  
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I-2 :صورة العامة:  
 أما العناصر املشكلة للعالمة فهي متثل املعلومات املرتبطة بالعالمة املخزنة يف ذاكرة املستهلك، واليت 

ة، وهذا يعين أن من بني كل املعلومات حتمل كل املعاين والدالالت اليت خيص ا املستهلك العالمة املعين
 اليت ياملرتبطة بالعالمة، فقط البعض منها هو الذي حيقق االمتياز اإلضايف للعالمة، ونفس هذه العناصر ه

  .يتحقق فيها شرط القوة، السيطرة،والتأثري، وهي اليت تشكل ككل صورة العالمة
  :لعناصر املشكلة للصورة وهي يف هذا النموذج مييز بني ثالثة أنواع من اkellerإن 
I-1 :املزايا)Les attributs:( منتوج وهي العناصر اليت تصف وبشكل موضوعي لل وتشمل

  :نوعني
I-1-1: عناصر مرتبطة باملنتوج مباشرة واليت تناسب اهتمامات املستهلكني، كالتركيبة الفنية 

  .اخل....للمنتوج، الشكل واللون، احلجم
I-1-2:اخل.. باملنتوج كالسعر، نقطة البيعةتبط والعناصر غري مر.  
I-2 :التقييم العام أي امليل)Attitude:( حيث استعمل هذا املصطلح هنا فقط للتعبري عن التقييم 

  ).حيبه أو ال حيبه ( العام الذي جيربه الشخص حول شيء ما 
I-3 : املنافع احملصلة)Les bénéfices:(سيجنيها من  وهي الفوائد اليت يعتقد املستهلك أنه 

  :خصائص املنتوج، سواء تلك املرتبطة باملنتوج مباشرة أو املرتبطة به بطريقة غري مباشرة حيث منيزبني
I -3-1 : املنافع الوظيفية)Les bénéfices Fonctionnels :(  

  .      وهي مرتبطة أساسا بتلبية حاجات بسيكولوجية
I -3-2 : املنافع التجريبية)Les bénéfices Expérientiels:(  

  .وهي مرتبطة باإلحساس الناتج عن استعمال املنتوج
I -3-3 : املنافع الرمزية)Les bénéfices Symboliques:(  

  .1اخل...ي   وتعرب عن تلبية حاجات إثبات الذات، االنتماء االجتماع
  
  
  

                                                
 : korchia Micheal,une nouvelle typologie de l’image de marque ,2003,P21  
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 Kellerأبعاد التعرف على العالمة حسب  :)010(رقمالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  العالمة اإلنتباه إىل 

  التعرف على العالمة 

  العالمة صور 

   اإلستدعاء إىل الذاكرة 

  التعرف

نوع العناصر املشكلة 
  للعالمة

  قوة العناصر
La force 

  سيطرة العناصر
La dominance  

  اإلرتباط و التعلق
La valence 

  التناسق
La cohésion  

  املزايا
Attribusts 

  "امليول  "التقييم العام
Attribusts 

  الدافع احملصلة
bénéfices 

 غري املرتبطة باملنتوج 

 املرتبطة باملنتوج 

 الوظيفة

 التجريبية

 الرمزية 

Source : Khristèle Camelis «  L’image de marque dans les services : 
étude explorateur sur la nature des associations à la marque », 
Univ.Aix-MaeseilleIII ,WP N°642 , juin 2002 , P.6 . 
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II :جمنوذ AaKer D.:  
 بناء منوذج لقياس الصورة يف امليدان التسويقي، وحسب يف1991 سنة D.Aakerلقد ساهم أيضا 

AaKer ا الذهنية ىف السوق ولدى املستهلكني، عرب تارخيهاتنشأ قيمة العالمة التجارية من مكانتها وصور 
  .ندة قضايا إنسانية خلدمة اتمعالطويل،ونتيجة اهودات االتصالية، وما قامت به من مشاريع خريية ومسا

ويؤكد أيضا أن قيمة العالمة التجارية هي جمموعة من األصول واملسئوليات املتعلقة بالعالمة التجارية 
  :ج أو اخلدمة وقد قام حصرها كاآليتووامسها ورمزها، اليت تضيف أو تقلل من القيمة اليت يقدمها املنت

، الوالء للعالمة التجارية، استعماالت ايا احملصلة من قبل املستهلكنياخلصائص غري املادية للمنتوج، املز
، صنف املنتجات، )شهرة العالمة التجارية(العالمة، املستعملون، النجوم والشخصيات، شخصية العالمة 

  ).هلكجودة املنتوج اليت يالحظها املست( وجنسية العالمة، اخلصائص املادية املوضوعيةاملنافسة،اال اجلغرايف
  . وتكون هذه القيمة للعميل أو املستهلك، وللمؤسسة

  :تقدم قيمة للعميل أو املستهلك من خالل تعزيز 
  .  قدرة العميل أو املستهلك على تفسري أو معاجلة املعلومات-
  . ثقة العميل أو املستهلك يف اختاذ قرارات الشراء-
  .ب العالمة التجاريةج و صاحو رضاء العميل أو املستهلك عن استخدام املنت-

  :تقدم قيمة للمؤسسة من خالل تعزيز
  .ة الوالء للعالمة التجاري-
  .هامش الربح/ عملية اإلنتاج -
  .  التوسعات يف العالمة التجارية-
  . رفع مستوى التجارة-
  . امليزة التنافسية-

 اخلاص بالعالمة جووميكن اإلشارة أيضا إىل أن قيمة العالمة التجارية، هي امتياز تسويقي للمنت
  .ج وعالمته التجارية يف أذهان املستهلكنيولتجارية نتيجة وجود أفكار معينة عن املنت

 تؤثر الصورة الذهنية للعالمة التجارية على قيمتها ومكانتها يف السوق من خالل AaKerوحسب 
  :عدة نقاط  تتمثل يف 

  . إما أن تضيف إىل التصور احلايل املوجود معلومات جديدة-
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  . أو تدعم التصور احلايل-
  . أو حتدث مراجعات طفيفة على هذا التصور-
  . أو ينتج عنها إعادة بناء كامل للتصور-

 الكيفية اليت يتصرف ا الفرد تعتمد على الصورة الذهنية، وأن أي نوتؤكد أيضا يف هذا اال على أ
ولذلك أن طبيعة الصورة وكيفية تشكيلها تغيري يصيب  هذه الصورة يستتبع بالضرورة تغيريا يف السلوك، 

والتغيري الذي يطرأ عليها، يعترب من األمور اهلامة اليت جيب أن يهتم ا من يريد التأثري يف الرأي العام أو قياس 
  .1اجتاهات اجلماهري

   .AaKer D جمنوذ: )11( رقمالشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Source : Landrevie§Aeker, « le management du capital de 
marque. »,Dalloz,1994 

 
                                                

1: Sixth International Internet Education Conference & Exhibition, September 2-4, 2007 ICT learn2007 
Ramses Hilton, Cairo, Egypt 

  العالمـــــة ،
   اسـمـھـــا
  و رموزھا

 المزایا المحصلة من قبل المستھلكین لخصائص غیر المادیة للمنتجا
  لخصائص المادیة الموضوعیةا

 الوالء للعالمة التجاریة )جودة المنتوج التي یالحظھا المستھلك(

  المجال الجغرافي استعماالت العالمة
  

 مة و جنسیة العال

 المستعملون

 النجوم و الشخصیات

  شخصیة العالمة
 )شھرة العالمة التجاریة(

 المنافسة

 صنف المنتجات



 العالمة التجارية                                                                                ثاين  الل ـالفص

 85

 
  

   الفصلخالصة

 
تتبع املؤسسات  إحدى اخليارات اإلستراتيجية يف تقدمي منتوجات جديدة للحفاظ على صحة عالماا 

ويتمثل هذا اخليار يف توسع العالمة التجارية الذي يصبو إىل . التجارية من خالل احلفاظ على صورا وشهرا
تجارية وزيادة تأثريها على سلوك املستهلك، للحفاظ على وفاء املستهلك هلا، كذلك كسب تطوير العالمة ال

  .مستهلكني جدد وزيادة التعلق ا
لكن هذا ال يتم إال بفهم كيفية إدراك املستهلكني لنوسع العالمة التجارية وسلوكام أمام هذا اخليار 

  .انطالقا من قيم العالمة التجارية
تجارية دورا مهما يف عملية إشباع وإرضاء املستهل من خالل ما تقدمه من وظائف تؤدي العالمة ال

للمستهلك، والعالقة اليت تربط بني املستهلك والعالمة التجارية ميكن تفسريها من خالل القرار الشرائي 
  .للمستهلك ملنتوجات هذه العالمة

ى قناعة املستهلك مبنتوجات العالمة ومدى تأثري العالمة التجارية وتوسعها مرتبط أو يتمثل قي مد
  .التجارية من خالل اإلحساس ا والتمسك ا من خالل عملية إعادة الشراء

  
    

                                                                                                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الفصل الثالث
  

  املنتوج وسلوك املستهلك
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  :مقدمة
تعترب من املهام الصعبة واملعقدة واليت تواجه إدارة منظمات مما ال يشك فيه أن املستهلك وسلوكه 

األعمال بشكل عام وإدارة التسويق بشكل خاص، إن دراسة سلوك املستهلك تعترب من أصعب امليادين اليت 
تتصف بالدينامكية والتعقيد، فكل فرد خيتلف عن اآلخر حبسب خصائصه وصفاته الدميوغرافية، إضافة إىل أنه 

ثر بكافة املتغريات البيئية احمليطة به، لذا فالبحث يف سلوك هذا الفرد عن ماذا وكيف ومىت وأين يؤثر ويتأ
يشتري بات أمرا جوهريا لدى الشركات واملؤسسات ورجال التسويق بصفة عامة، وعليهم أن جيدوا تفسريا 

 حيوهلا إىل اجتاه بالقبول حلركة املستهلك وسلوكه متتبعني حاجاته ودوافعه، وكيف يدرك األمور ويتعلمها مث
الرفض ملا يقدم له من املنتجات واخلدمات، إضافة إىل العوامل اخلارجية اليت تؤثر فيه كاألسرة والطبقة  أو

وترتكز املؤسسات على دراسة سلوك املستهلك يف اختاذ قرارات . االجتماعية والثقافية واجلماعات املرجعية
 اإلعالنية، اختيار قنوات تعالمات، تقسيم األسواق، إعداد االستراتيجياحتديد مواقع ال: تسويقية هامة مثل

  .  وغريها...التوزيع، تغيري غالف املنتوج 
:   وخيضع املستهلك إىل تأثري متغريات نفسية وخارجية عديدة حترك دوافعه، فمن املتغريات النفسية

كالثقافة، الطبقات االجتماعية، اجلماعات : لبيئيةالدوافع، اإلدراك، التعلم،الشخصية واالجتاهات، واملتغريات ا
  .املرجعية والظروف اخلارجية احمليطة بعملية الشراء

  :و نتطرق يف هذا الفصل إىل أربعة مباحث و هي 
  املنتوج اجلديد : املبحث األول 
  أساسيات حول سلوك املستهلك : املبحث الثاين 

  ج اجلديد و إختاذ القرار الشرائي مراحل تبين املستهلك للمنتو: املبحث الثالث 
  دراسة أهم النماذج املفسرة لسلوك املستهلك : املبحث الرابع 
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ينظر البعض إىل املنتوج اجلديد على أنه كل ابتكار أساسي يف جمال املنتجات سواء على شكل 

و إضافة طرق جديدة لتمييز املنتجات احلالية، منتوج بديل، أومنتوج جديد مكمل للمنتوج الرئيسي، أ
كما ينظر كل من املؤسسة واملستهلك إىل . أوحدوث تغيريات شكلية أوجوهرية لتحسني أداء هذه املنتجات

تعريف املنتوج اجلديد بصورة خمتلفة حيث تعرفه األوىل على أنه السلعة أواخلدمة اليت مل يسبق إنتاجها 
  .ن الثاين يرى أنه السلعة أواخلدمة اليت يشتريها أويستخدمها ألول مرةأوالتعامل فيها، يف حني أ

ج اجلديد، وإن كان املعىن الواسع هلذا املفهوم يتضمن ووهكذا ختتلف وجهات النظر حنو مفهوم املنت
هلك مبعىن أن املنتوج اجلديد هو أي سلعة أوخدمة تساير التطور والتغري يف رغبات املست. مجيع اآلراء السابقة

  :وهلذا سنتطرق يف هذا املبحث إىل النقاط التالية.احلايل، وجتذب للمؤسسة املستهلكني اجلدد
 مفاهيم حول املنتوج  
 مفاهيم حول املنتوج اجلديد  
 إدارة املنتجات اجلديدة  
 مراحل تقدمي املنتوج اجلديد  


  .،حيث أنه العالقة األساسية بني املؤسسة وحميطهانتوج بشكل عنصرا مهما يف التسويقان امل

I-تعريف املنتوج :   
  :هناك عدة تعاريف أعطيت له نذكر منها

 أي شيء ميكن تقدميه للسوق بغرض االنتباه أواحليازة أو" :1ج على أنهو املنتKotlerيعرف  -
  ."االستخدام إلشباع حاجة أورغبة معينة

أنه الشيء الذي ميكن عرضه يف السوق بغرض جذب "  :AMA تعريف اجلمعية األمريكية و-
التملك أواالستعمال، والذي ميكن أن حيقق قدرا من اإلشباع حلاجة أورغبة إنسانية ويتضمن ذلك  االنتباه أو

  " 2السلع املادية واخلدمات واألماكن واألفكار

                                                
  142 ، ص1998ناجي المعال ، رائف توفیق ، اصول التسویق ، األردن ، دائرة المكتبة الوطنیة ،  1
 .15:  ، ص2000أحمد شاكر العسكري ، دراسات تسويقية متخصصة ، المكتبة الوطنية، عمان،  2
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  املستهلكاتع حاج املنافع اليت تشبجمموعة " يعرف املنتوج على أنه : Bertrand 1  تعريف -
 تقوم املؤسسة بتقدميها إىل حىت فكرة جمردة  أوخدمة غري ملموسة أو،واليت قد تأخذ شكل سلعة مادية ملموسة

  ".السوق
II :تصنيف املنتوج: 

  :تصنف املنتوجات عادة على حسب نوع املستهلك املوجهة إليه ومنها 
II -1:السلع املوجهة للمستهلك النهائي :  

ة، وهي السلع واملنتجات األكرب استهالكا، واليت تستهلك دائما وباستمرار مثل منها سلع ميسر
املواد الغذائية، باإلضافة إىل سلع التسوق وهي تتطلب التفكري والربجمة يف الشراء مثل السيارات واألثاث 

بعض املشترين جهد ،وهناك السلع اخلاصة ذات اخلصائص الفريدة أوالعالمة التجارية املميزة، واليت يبذل فيها 
  .خاص يف سبيل شرائها

II -2 :السلع املوجهة للمستهلك الصناعي:  
 إىل السلع الرأمسالية، وتشمل السلع ةمنها السلع اإلنتاجية أو الصناعية كاملوارد واألجزاء، باإلضاف

واد التشغيل مثل وامل. طويلة األمد منها التجهيزات واملعدات، وهناك مواد اخلام مثل الفحم، احلديد، البترول
  .الكهرباء، الصيانة، أدوات النظافة

II -3 :اخلدمات:  
وهي منتوج غري ملموس،قد تكون موجهة للمستهلك النهائي مثل تذكرة الطائرة، فتح حساب، 

  .2وقد تكون موجهة للمستهلك الصناعي مثل خدمات الصيانة واإلصالح لآلالت الصناعية
  
  
  
  
  
  

                                                
1 P bertrand ( technique commerciel et marketingue bertyed copyrit 1993 – p91 

 262-257ص ،2003-2002، مصر، الدار الجامعية، اإلسكندرية،التسويق: العارف نادية ، إسماعيل السيد، فريد الصحنمحمد 2
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III :ج واملكونات األساسية للمنت:  
ج امللموس واملنتج واملنتجوهر: 1 ج يتكون من ثالثة مكونات أساسية وهيو أن املنتKotlerرى ي

 .ج املتناميوواملنت

 .جوعن املكونات أو املستويات الثالثة للمنت) 1(ويعرب الشكل 

III-1 : ج واملنتجوهر(core product): ج وهو جمموعة املنافع غري امللموسة للمنت
 أنه حيصل عليها يف عمليات املبادلة اليت تقوم ا، ففي حالة جهاز الفيديو مثال جند واليت يعتقد املستهلك

، وبالتايل فهو ج األساسي هو املتعة والتسلية اليت تلقاها املستهلك من وراء استخدامه هلذا اجلهازوأن املنت
  اإلجابة على سؤال مهم هو ماذا يشتري املستهلك يف حقيقة األمر؟

III-2 :ج امللموس واملنت(Tangible product): وهو حتويل جوهر املنتوج إىل 
مستوى اجلودة، املظهر املميز،الغالف، لتسهيل عملية : منتوج ملموس حيمل عدة صفات وخصائص مثل

  .املبادلة
III-3 :ج املتنامي واملنت(Augmented product): من  جمموعة حيتوي على فهو

تلقاها يلك اجلوانب النفسية اليت حتس من القيمة اإلمجالية اليت ج، وكذلك تو للمنت اإلضافيةاخلدمات
 ، والضمان ومدته وشروطه،، ويدخل يف ذلك مدى شهرة هذا االسم أوالعالمةنتيجة التبادلاملستهلك 

  .اخل... ج وصيانته،ومساعدة رجال البيع للمشتري، وتركيب املنت ومدى
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 210  ، ص 2001 محمد فرید الصحن واسماعیل السید ، التسویق ، الدار الجامعیة للنشر ، االبراھیمیة ، االسكندریة 1
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  .جواملكونات األساسية للمنت:)12(رقمشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

، اإلبراهيمية السيد، التسويق، الدار اجلامعية للنشر، إمساعيلحممد فريد الصحن، : ملصدرا
  211،ص 2001 اإلسكندرية

IV :مزيج املنتجات:  
 من منتوج واحد  ويتكون مزيج املنتجاتللسوق، ؤسسةجمموع السلع واخلدمات اليت تقدمها املهو 

  .1 ويسمى بتشكيلة املنتجات من عدة خطوط للمنتجات يتكونالغالبيف وهذا ما يسمى باملزيج املبسط و
  :2 كاآليتميكن التمييز بني ثالثة أبعاد ملزيج املنتجات وهي

IV-1 :ويعىن أن يشمل أكثر من خط من خطوط املنتجات، فمثالً :اتساع مزيج املنتجات 
الت باإلضافة إىل الثالجات، فهذا إذا كانت املؤسسة تتعامل يف الثالجات فقط، وقررت التعامل يف الغسا

شكل من أشكال اتساع مزيج املنتجات، وهذا التنويع يهدف إىل تلبية حاجات ورغبات املستهلكني 
  .املختلفة

                                                
  .215 ، ص 1996جیات ، دار النشر ، مكتبة عین الشمس القاھرة ،  عمرو خیرالدین ، التسویق المفاھیم واالستراتی1
 185،ص2000محمود جاسم الصمیدعي،استراتیجیة التسویق،مدخل كمي وتحلیلي،دار ومكتبة الحامد للنشر،الطبعة األولى عمان.د.أ 2

  
  

ر  افع غی المن
 الملموسة

 ج المتناميوالمنت

 جوھر المنتوج

 الملموسج وتنالم

 جوعالمة المنت

  بعض المالمح
 جوالخاصة للمنت

 بطاقة البیان
 الغالف

 المالمح المادیة

 خدمات مابعد البیع

 الضمان، اإلئتمان

 درجة شھرة العالمة 
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IV-2 :يقصد به عدد األنواع املختلفة لكل منتوج، كأن يقدم املنتوج : عمق مزيج املنتجات
جيعل املؤسسة قادرة على إشباع رغبات جمموعة من بعبوات خمتلفة أو بألوان أو أحجام خمتلفة، وهذا 

  .املستهلكني لنفس املنتوج
IV-3 :املؤسسة،  ويقصد به مدى االرتباط بني خطوط املنتجات يف :تناسق مزيج املنتجات

  .اخل ..وذلك من حيث االستخدام النهائي أوالتوزيع أومستلزمات اإلنتاج
IV-4 :تجات املختلفة يف كل خط إنتاجي يقصد به عدد املن:طول مزيج املنتجات.    


ينظر البعض إىل املنتوج اجلديد على أنه كل ابتكار أساسي يف جمال املنتجات سواء على شكل 

 منتوج بديل، أومنتوج جديد مكمل للمنتوج الرئيسي،أوإضافة طرق جديدة لتمييز املنتجات احلالية، أو

  .جوهرية لتحسني أداء هذه املنتجات غيريات شكلية أوحدوث ت
I :تعريف املنتوج اجلديد : 

ج اجلديد هو املنتوج الذي يؤدي وظيفة أومنفعة جديدة نسبيا، كما جيب أن ميثل تطورا و املنت-
  .1هاما باملقارنة مع املنتجات احلالية، وذلك من وجهة نظراملستهلك املستهدف

ج اجلديد بصورة خمتلفة، لذا ميكن التمييز وسسة واملستهلك إىل تعريف املنت ينظر كل من املؤ-
  2:بني أربعة وجهات نظر فيما يتعلق بتحديد املقصود باملنتوج اجلديد وهي

التعامل فيها،  اخلدمة اليت مل يسبق إنتاجها أو على أنه املنتوج أو:من وجهة نظر املؤسسة- أ
  .تسويقه ها أي خربة يف إنتاجه أوأوإذا كانت املؤسسة ال تتوفر لدي

 يعترب املنتوج جديد إذا كان استعماله سيؤدي إىل تغيري يف األمناط : من وجهة نظر السوق-ب
  .الشرائية واالستهالكية القائمة يف السوق

 وبناءا على هذه النظرة، ينصب التركيز على اخلصائص ومميزات : من وجهة نظر املنتوج-ج
أن املنتوج Dayan 3تأثري ذلك على األمناط االستهالكية للمستهلك، وعليه يرى املنتوج ذاته، ومدى 

  :اجلديد يظهر يف إحدى احلاالت التالية

                                                
  143ص،2001زیع ، الطبعة األولى، عمان، األردن مبادئ التسویق ، دار الصفا للنشر والتو: زیاد محمد الشرمان و عبد الغفور عبد السالم 1
 241،ص2003أ،عنابي بن عیسى،سلوك المستھلك،عوامل التأثیر النفسیة،الجزء الثاني،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون الجزائر 2

3 DAYAN,ARMOND,Marketing,paris:PUF,1985,p316 
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  . التجديد أوالتحسني يف املنتوج املوجود-
 تغيري جذري يف املنتوج املوجود كإحداث تغيريات يف بعض خصائص للمنتوج أوزيادة يف -

  .إجراءات تقنية أخرى اجه باستعمال مواد أخرى أواألداء، أوختفيض يف تكلفة إنت
  . إعادة متوقع املنتوج يف السوق-
  . ابتكار منتوج جديد مل يكن موجود من قبل يف السوق-
  .    بعث منتجات جديدة وبأقل سعر-

يعترب املستهلك املنتوج جديد إذا كان هذا املنتوج الذي يشتريه، : من وجهة نظر املستهلك-د
  . 1ول مرةيستخدمه أل

II : معايري إضافة املنتوج اجلديد وأسباب تطويره:  
II -1 :1معايري إضافة املنتوج اجلديد :  

  :هناك عدة معايري ميكن استخدامها إلضافة جديد وهي
  .  وجود طلب كاف على املنتوج يف السوق-     

هذا املنتوج على نفس   مناسبة هذا املنتوج للجهاز اإلنتاجي يف املؤسسة، أي هل ميكن إنتاج -
  .؟اآلالت املوجودة حاليا أم ال

أي هل يستطيع اجلهاز .  مناسبة هذه املنتوج للجهاز التسويقي املوجود يف املؤسسة حاليا-
  .؟التسويقي احلايل تسويق هذه املنتوج أم ال

ب أن يتم جي. ؟ اإلختبارات القانونية، أي هل يوجد يف القانون ما مينع إنتاج هذا املنتوج أم ال-
  .التسجيل العالمة التجارية يف املراكز احلكومية املختصة

  . توفره على بعض اخلصائص األكثر مالئمة مقارنة مع غريه من املاركات املنافسة-
 . أن يتضمن منافع أو فوائد جديدة، تشبع حاجات ورغبات مل تشبع من قبل-

  :ج اجلديد ميكن أن يأخذ الصور التاليةووعليه فاملنت
  . جتسيد لفكرة مل توجد من قبل-
 . استحداث لفكرة قدمية لدى املؤسسة-

  . إحداث تغيري على ما هو سائد يف ظل املنافسة السائدة-
                                                

 244لنفسیة،الجزء الثاني ،مرجع سبق ذكره،صأ،عنابي بن عیسى، ،سلوك المستھلك،عوامل التأثیر ا 1
 .122-118 ، ص 1993أبو بكر بعیرة، التسویق ودوره في التنمیة ، جامعة قاریونس ، بنغاري، لیبیا،  1
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II -2 :أسباب تطوير املنتوج اجلديد:  
  :2تقوم بعض املؤسسات بتطوير منتجاا نظرا لألسباب التالية

ألمور األساسية واليت جيب مقابلتها من خالل  تغيري ملموس يف أذواق وإمكانات املستهلكني يف ا-
  .خدمات تشبعها تقدمي منتجات أو

 التطور التكنولوجي يف ميدان الصناعة، مما أوجد فرص إنتاجية وتسويقية ال بد من استغالهلا -
  .لتدعيم مركز املؤسسة التنافسي

  .ا حمافظة املؤسسة على مكانتها، مسعتها، امسها، وضمان بقاءها واستمراره-
  . اليت ترضي رغباتهنتجات مواجهة املنافسني، خاصة أن املستهلك أصبح أكثر دقة يف اختيار امل-
  . جديدةة من األسباب الرئيسية لتقدمي منتجات استغالل الطاقة اإلنتاجية الزائد-
  . إثارة وخلق الطلب اجلديد عند األفراد غري املستهلكني من خالل التطوير والتجديد املستمر-
  . توسيع التشكيلة اإلنتاجية وزيادة خطوط وعمق املزيج السلعي -
 حتقيق أهداف زيادة املبيعات السنوية أوطويلة األجل املدرجة يف برنامج املؤسسة وقد يتم ذلك -

  .عن طريق تقدمي منتوج جديد من وقت آلخر
III :مصادر أفكار املنتوج اجلديد:  

  :1صادر ثانويةميكن تقسيم املصادر اىل مصادر رئيسية وم
III -1 :املصادر الرئيسية:  

الزبائن، الباحثني : ديد املنتوج هي ن املصادر األساسية لوجود فكرة جتبالنسبة للمؤسسة فإ
  .املنافسني، الوكالء و مندويب البيع، املوزعني، اإلدارة العامة

III-1-1:ة انطالق من الوجهة التسويقية متثل احلاجات ورغبات املستهلكني نقط: الزبائن
الشكاوي، : البحث عن منتجات جديدة، تستطيع املؤسسات البحث عن جتديد احلاجات من خالل 

  .إخل...البحوث، اختيارات 
  
  

                                                
 15-14، ص 2004، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن،)مدخل سلوكي( محمد ابراھیم عبیدات، تطویر المنتجات الجدیدة 2
 .236،ص 1999أحمد عرفة، سمية شلبي، القرارات واالستراتيجيات التسويقية، دار النشر، اإلسكندرية،  1
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إن أحسن طريقة جلمع أفكار الزبائن هي طلب منهم الكالم عن املشاكل اليت يواجهوا مع 
  .نياملنتوجات اجلديدة واحلالية بدال من حثهم على التفكري يف التحس

III-1-2 : قد تلجأ املؤسسات إىل خمابر حبث إلجياد أفكار جديدة، كما ميكن : الباحثني
  .تشجيع املوظفني على تقدمي أفكار حديثة وحتفيز االقتراحات اجلديدة وتنفيذها

III-1-3 : على املؤسسة أن تبحث عن املنتجات اجلديدة يف طور اإلجناز لدى :املنافسني 
حىت الزبائن، وعندما تطرح املنتجات املنافسة املوردين الوكالء و)  ميكن تولد من املوزعنياملعلومات (منافسيها

  .يف السوق تقوم املؤسسة بشراء منتوج املنافس  لتحليله ودراسته
III-1-4:الوكالء واملوزعون يعتربون مصدر خاص ومهم جلمع األفكار :الوكالء واملوزعون 

ربة مباشرة حول حاجات وشكاوي الزبائن وهم األوائل من لديهم عن املنتجات اجلديدة، ألن هلم جت
  .معلومات حول ابتكارات املنافسني

III-1-5:تعترب اإلدارة العامة من املصادر الرئيسية، حيث تلعب دورا هاما يف :اإلدارة العامة 
  .التجديد يف األفكار حول املنتوج

III -2 :املصادر الثانوية:  
 -اد على مصادر أخرى ثانوية إلجياد أفكار جديدة مثل هذه املصادر  تستطيع املؤسسة االعتم

املخترعني، الباحثني اجلامعيون، مستشارين صناعيني، وكاالت اإلشهار واإلعالن مكاتب دراسات السوق 
  .وبعض االت املهنية

IV-أسباب فشل املنتوج اجلديد وبعض االجراءات  املقترحة لتسوية ذلك :  
  :1ت يعود أسباا أحيانا إىلإن فشل املنتجا

IV -1 :أسباب فشل املنتوج :  
 عدم كفاية التحليل التسويقي كاملبالغة يف تقدير حجم املبيعات املتوقعة، وعدم دراسة دوافع -

  .وعادات الشراء بشكل جيد، واحلكم اخلاطئ يف احتياجات السوق الفعلية
 السعر وهذا يؤدي إىل ختفيض حجم  ارتفاع التكاليف عما هو متوقع مما يؤدي إىل زيادة-

  .املبيعات

                                                
David A. Ricks , Big Business Blunders : Mistakes in Multinational Marketing , Hit wood ,I 11 , Do Jones m Urwin .1983,p I2 1  
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 قصور املنتوج كأن يكون املنتوج ذات نوعية رديئة، أو أن أدائه غري جيد حيث يفشل يف منافسة -
  .ما هو موجود
  . سوء التوقيت يف عملية إدخال املنتوج للسوق-
من السهل على املنافسني إذا مل يكن التطوير يف املنتوج معقدا، فإنه :  قوة ردود أفعال املنافسني-

  .إنتاج منتجات مشاة ومنافسة هلذا املنتوج
يكون املنتوج هنا جيد، إال أن الربامج واجلهود التسويقية تكون مل تتهيأ بعد :  الفشل التسويقي-

لكي تستقبل املنتوج اجلديد، كوجود قناة توزيع غري مالئمة أوأن القناة ال تفي بالغرض املطلوب للمنتوج 
ديد، أووجود تقصري كبري يف اجلهود التسويقية مبا فيها غياب املتابعة الكافية للربامج وخاصة نقص اخلربة اجل

  .التسويقية يف جمال املنتجات واألسواق اجلديدة
IV -2 :اإلجراءات املقترحة:  

  .  حتسني اإلنتاج والرقابة على اجلودة-
  .على برنامج املنتوج اجلديد  التحسني يف عملية اختيار األفراد والعاملني -
  . تقوية جهود حبوث التسويق-
  .  ينسجم مع األمناط االستهالكية القائمة  تقدمي منتوج  يتوافق أو-
  . تقدمي منتوج يتوافق وحاجات السوق وكذا مالئمته وتناسبه مع قدرة وكفاءة املؤسسة-
افع وعادات الشراء للمستهلك،  التحليل التسويقي اجليد حلجم املبيعات املتوقعة، ودراسة دو-

  . ومعرفة احتياجات السوق الفعلية
  . اختيار الوقت املناسب لتقدمي املنتوج إىل السوق-
 تطوير املزيج التسويقي وجعله متكامل، كالتحسني يف جودة املنتوج، وتقدميه بسعر يتناسب -

  . سبة االتصال ووضع قنوات التوزيع املنالومتطلبات السوق، مع تطوير وسائ
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تقوم املؤسسات املعنية بتطوير املنتجات اجلديدة بإتباع شكل أوأكثر من أشكال إدارة وتنظيم 

  :1املنتجات اجلديدة وهي كما يلي
I : فريق املغامرة: Venture Team   

ة من األفراد العاملني يف حيث يتضمن هذا األسلوب يف إدارة املنتجات اجلديدة، اقتناء جمموع
ليكونوا أعضاء يف الفريق واهلدف األساسي من . املؤسسة أوغري العاملني فيها، ومن خمتلف األعمار والتوجهات

فريق املغامرة هو البحث عن األفكار اجلديدة من خمتلف املصادر، وحتليلها وغربلتها ، وتطويرها وحتويلها إىل 
  .اق املستهدفةمنتوجات جديدة وطرحها يف األسو

أهم ما مييز هذا الفريق أنه مستمر وله احلرية يف احلصول على هذه األفكار، باإلضافة إىل أن أفراده 
واحلاضر مبعرفتهم والتزامهم احلايل لتحقيق أهداف املؤسسة ) خبربم و معارفهم املتراكمة( ميثلون املاضي

الفريق من الشباب الفعالون واملتحمسون يف األداء اجليد، املعنية، باإلضافة إىل املستقبل كون بعض أفراد هذا 
ومن املؤسسات اليت تعتمد على هذا النوع من . ويتمتعون حبافزية عالية يف العمل وبطرح كل ما هو جديد

  ".General Motors" اإلدارات
II : مدير املنتوجProduct Manager:  

يها مسؤولية تطوير املنتجات جديدة وهنا تلجأ بعض املؤسسات إىل تكليف أحد املديرين ف
يتميز هذا األسلوب يف كون أن املدير يكون مسؤوال مسؤولية مباشرة أمام . وإضافتها للمزيج السلعي فيها

اإلدارة العليا، وبالتايل فإنه يتمتع بكافة السلطة واالختصاص اليت متكنه من القيام بعمله يف أحسن 
املعرفة والكفاءة واخلربات واألفكار للقيام باإلجراءات املرتبطة مبراحل باإلضافة إىل أنه يكون له . الظروف

تطوير املنتجات اجلديدة، هذا األسلوب يتبع يف املؤسسات املتوسطة ومن أهم عيوبه أن مدير املنتوج ال 
 اره للمهاراتيستطيع اإلملام بكافة متطلبات العملية التطويرية ومراحلها املتعاقبة، باإلضافة إىل إمكانية افتق

اإلبداعية يف جمال الذي جيب تطوير منتجات جديدة فيه مع إمكانات تواضع قدراته التحليلية يف ااالت 
  .التسويقية حتديدا

  

                                                
 .41مرجع سابق ، ص ، الطبعة الثانیة، )مدخل سلوكي( ات الجدیدةتطویر المنتج محمد إبراهيم عبيدات ، 1
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III : جلنة املنتوجات اجلديدةNew Product Conmmittee:  
استخداما، يعترب هذا الشكل من أكثر األساليب أواألشكال التنظيمية إلدارة املنتجات اجلديدة 

ويتضمن هذا األسلوب متثيل كافة اإلدارات الرئيسية يف أية مؤسسة يف عضوية جلنة تطوير املنتجات اجلديدة ، 
وبغض النظر عن أعمار أومؤهالت أوخربات األعضاء املنظمني للجنة، ينصب عمل هذا النوع من اللجان إىل 

ددة، أما تصميم املنتوج من الناحية الفنية أواإلنتاجية طرح فكرة أوأكثر ملنتوج جديد وغربلتها وفقا ملعايري حم
فيترك األمر إىل املعنيني بإدارات اإلنتاج واملالية وبعلم اإلدارة العليا، أهم ما يعيب هذا األسلوب أن أعضاء تلك 

 واليومية اللجان غالبا ما قد يكونون مشغولني يف أعماهلم األساسية، وغري ملمني بالتفاصيل واإلجراءات الفعلية
  .ملختلف جوانب تنمية وتطوير املنتجات اجلديدة املرغوب تقدميها لألسواق املستهدفة

IV : مؤسسات خارجية متخصصة:  
 خالل اقتراح نيتم هذا األسلوب على أساس تكليف مؤسسات حبثية متخصصة يف التطوير م

ىل املؤسسة املعنية مهمة تقدمي املنتوج اجلديد األفكار اليت حتتاجها املؤسسة، وصوال إىل املرحلة النهائية، وهي تو
بشكل ائي إىل األسواق املستهدفة، ويوجد هذا األسلوب يف الدول الصناعية املتقدمة، يف ميادين حمددة 

  .اخل...كالصناعات احلربية واإلستراتيجية
V : إدارة أو مديرية املنتجات اجلديدة:  

 GENERAL « ناجحة كاملؤسسة األمريكيةمن  الشركات أواملؤسسات ال تقوم الكثري

ELECTRIC  « مستقلة لتطوير املنتجات اجلديدة، حيث تسند مسؤولية إدارة تلكتبإنشاء إدارا  
ينصب عمل تلك اإلدارات . اإلدارات إىل مدراء هلم سلطات تنفيذية وعلى اتصال مباشر باإلدارة العليا

وغربلتها، مث توجيه وتنسيق خمتلف اخلربات من فنيني وباحثني املستقلة على أساس البحث عن األفكار اجلديدة 
حنو تطوير األفكار ذات اجلدوى االقتصادية أوالتسويقية، باإلضافة إىل تنفيذ ومتابعة تنفيذ املراحل األخرى،  

  .وحىت مرحلة التقدمي النهائي للمنتوج اجلديد يف األسواق املستهدفة
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  :1مير تقدمي املنتجات اجلديدة باملراحل التالية 

I :مرحلة خلق األفكار: 

ابتكار  تنمية أو ع عدد كبري من األفكار اليت تصلح لتطوير أوي حماولة جتمىتنصب هذه املرحلة عل 
 هذه األفكار تأتى .ا األفضلكرب عدد ممكن من هذه األفكار حىت يتسىن االختيار منهأ وجيب توليد نتوج،امل

سواء من داخل أو خارج املؤسسة، فقد تظهر فكرة املنتوج اجلديد من جانب العاملني يف إدارة التسويق، أومن 
اإلدارة العليا حبكم اهتمامها بتقدمي اجلديد من املنتجات لزيادة اإليرادات ودعم املركز التنافسي للمؤسسة يف 

من خارج املؤسسة، من جانب العمالء، ومراكز البحوث السوق، كما ميكن أن تأتى األفكار اجلديدة 
  .واالستشارات، املنافسون واملوزعني وغريهم

II :مرحلة غربلة األفكار: 

إذا كان الغرض من املرحلة األوىل يف خطوات تطوير املنتجات اجلديدة اإلكثار بقدر املستطاع من  
األفكار ومتحيصها بقصد إنقاص  هذه رحلة هي غربلةفان الغرض من هذه امل. األفكار اليت ميكن احلصول عليها

بدأ تو.  باستغالل كل األفكار اجلديدة حىت بافتراض صالحيتها مجيعاؤسسةعددها، فغالبا ما ال تسمح موارد امل
مث ،  يف السوق املستهدفؤسسةج اجلديد ألهداف املوغربلة األفكار ومراجعتها بتحديد مالئمة فكرة املنت

 مثل التمويل واملوارد اخلام واخلربة السابقة ،ج ومدي توافر املوارد الالزمة لهوالقتصادية للمنتحتديد اجلدوى ا
  .واملهارات اإلدارية وما شابه

III :مرحلة حتليل األفكار:  
III -1 :حتتوي هذه املرحلة على تقييم درجة الرحبية املتوقعة : التحليل التجاري أو االقتصادي

روع املنتوج اجلديد، وذلك عن طريق حتليل بعض املعلومات املالية والتسويقية اليت مت وجدواها االقتصادية ملش
مجعها، وذلك دف احلصول على بعض املؤشرات األساسية واهلامة املرتبطة باجلدوى االقتصادية ملشروع 

روف االقتصادية، املنتوج املراد تطويره من حيث تقرير نفقاته وإيراداته الكلية بشكل عام، وحتت خمتلف الظ
كما يتم يف هذه املرحلة وضع تقديرات مبدئية للمبيعات املتوقعة باستخدام وسائل أو . التنافسية والتكنولوجية

                                                
 236-235مرجع سبق ذكره ص التسويق المفاهيم واالستراتيجيات ، ، عمرو خيرالدين 1
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أساليب أخرى خمتلفة كتحليل السلسلة الزمنية إىل جانب تقدير احلصة السوقية املتوقعة للمنتوج اجلديد من 
  .السوق الكلي

  ل التجاري للمنتوج اجلديدآليات التحلي ):13(الشكل رقم
  
  
 
 
 
 
 

  
ناجي معال ، رائق توفيق ، أصول التسويق مدخل إستراتيجي، دار النشر اجلامعة، األردنية، : ملصدرا

  349.،ص1998
III -2:يتضمن حتليل اجلدوى الفنية حتديد املتطلبات الفنية وتصميم وإنتاج : التحليل اجلدوى الفنية

  : ناءا على االقتراحات التسويقية،وتشمل هذه الدراسة ما يلي األفكار حمل الدراسة وذلك ب
  .ج بالطريقة اليت تعرب عن الفكرة أو مفهوم املنتوج املطروحو إمكانية تصميم املنت-
 . حتديد االستثمارات الالزمة لتغطية تكاليف إنتاج املنتوج-

 ضوء ردود فعل املنافسني من  تقدير إيرادات املنتجات اجلديدة وبشكل أقرب للواقع املمكن وعلى-
 .جهة، وامليول السلوكية للمستهلكني احملتملني من جهة أخرى

 .) مواد خام، عمالة، تغليف( حتديد تكلفة إنتاج الوحدة من املنتوج -

 وضع تصور شبه دقيق للتكاليف املمكنة والواجب ختصيصها للمنتوج اجلديد وحتت ظروف بيئية -
 .متغرية

 التأكد وما تؤديه من نتائج أمهها تقليل اخلسائر ألدىن حد ممكن وتعظيم األرباح  تقليل درجة عدم-
 . املتوقعة

 إن الغاية من هذا التحليل الفين للمنتوج هي حماولة تكييفه مع اخلطة التسويقية وكيفية إيصاله 
  . وإجناحه يف السوق

  المبیعات التقدیریة
  المتوقعةتواإلیرادا

  مستلزمات اإلنتاج 
 )تكالیف اإلنتاج(

  
 السوق المستھدف 

  
 األرباح المتوقعة

الجدوى  
 المتوقعة
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IV :اخلدمة اجلديدة خط الدفاع  تعترب عملية اختبار السوق للمنتوج أو :مرحلة اختبار السوق
كما أن أمهية اختبار السوق ميكن من توقع حجم . األخري يف مواجهة إنتاج وتقدمي منتوج جديد فاشل

اخلسائر املالية واملعنوية اليت ميكن تفاديها إذا ما أشارت نتائج االختبار بأن ما هو مطروح من منتجات جديدة 
،وذلك على ضوء ردود فعل متوقعة لكل من املستهلكني ليس لديها فرص كبرية يف النجاح تسويقيا

  .1املستهدفني واملنافسني الرئيسيني يف ميدان الصناعة
V :ترتبط كلمة التقدمي النهائي للمنتوج اجلديد كمرحلة : مرحلة التقدمي النهائي للمنتوج

ين أن املنتوج اجلديد له اإلحساس بالراحة والنجاح األويل لدى املعنيني بعملية الدراسة والتطوير،كما تع
إمكانات معقولة للقبول من املستهلكني أو املستخدمني لألسواق املستهدفة، ويف نفس الوقت متثل هذه املرحلة 
بداية دورة حياة املنتوج أي مرحلة التقدمي، واليت تكون فيها نسبة النجاح للمنتوج معتمدة بشكل كامل على 

  .  يف املراحل السابقةصحة ودقة القرارات اليت مت اختاذها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .248، ص 2000محمد فريد الصحن ، التسويق ، دار النشر اإلسكندرية، القاهرة،مصر،   1
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يشري سلوك املستهلك إىل تصرفات الفرد اليت جتعله يظهر مبظهر الباحث عن الشراء أو استخدام 
 السلع واخلدمات، وحماولة الوصول إىل التقييم املناسب لكل منهما مما يسهل عملية إشباع حاجاته، لذلك فانّ
سلوك املستهلك ميثل الطريقة اليت يتصرف ا الفرد خالل عملية تبادل السلع واخلدمات واألفكار وتتضمن 

 وحتديد كيفية إنفاق موارده املتاحة من نقود يدراسة سلوك املستهلك التعرف على كيفية اختاذ القرار الشرائ
دراسة (  فعنده تبدأ هذه احللقة التسويقيةالتسويقية، يف العملية األساسيةيعترب املستهلك احللقة و. وجمهود
 لذا يزداد االهتمام ذا العنصر الذي يعترب احملرك األساسي لعملية ،)الرضا من عدمه( وعنده تنتهي ،)السوق

  .األساسيةاإلنتاج وغايتها 
  :وهلذا سنتطرق يف هذا املبحث إىل النقاط التالية

  :تهلكمفاهيم اساسية للمس: املطلب األول
  أنواع سلوك املستهلك: املطلب الثاين

  : سلوك املستهلكةأسباب تطور دراس: املطلب الثالث
  :أمهية دراسة سلوك املستهلك: املطلب الرابع


  : سلوك املستهلك ونذكر منها ما يليفتعددت تعاري

.Iالتعريف األول: 

نه مجيع األفعال والتصرفات املباشرة وغري مباشرة اليت يقوم ا األفراد  يعرف سلوك املستهلك على أ
  .  1يف سبيل احلصول على سلعة أوخدمة معينة من مكان معني ويف وقت حمدد

.IIالتعريف الثاين : 

   هو دراسة املستهلكني عندما يقومون بتبادل شيء ذي قيمة بالسلعة أو اخلدمة اليت تشبع " 
  .2"حاجام 

  

                                                
 24  ص 1997 دار الثقافة للنشر و التوزیع ، األردن ، محمد صالح المؤذن ، سلوك المستھلك ، مكتبة 1
 .16ص, 2003 الجزء االول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، – عوامل التأثیر البیئیة –عنابي بن عیسى، سلوك المستھلك  2
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.IIIالتعريف الثالث: 

هو جمموعة التصرفات اليت تصدر عن األفراد، واملرتبطة بشراء    واستعمال السلع االقتصادية  " 
  .1"واخلدمات ومبا يف ذلك عملية اختاذ القرارات الشرائية اليت تسبق وحتدد هذه التصرفات

.IVالتعريف الرابع: 

  . 2" فرد خالل عملية تبادل السلع واخلدماتوميثل سلوك املستهلك الطريقة اليت يتصرف ا ال "
  :3من خالل كل التعاريف السابقة ميكن إمجال خصائص سلوك املستهلك فيما يلي

 كل سلوك أو تصرف إنساين البد أن يكون وراءه دافع أوسبب، وال ميكن أن ينبع من فراغ -
 .إن بدت يف غالبها غري واضحةفالسلوك اإلنساين واالستهالكي هادف فهو موجه لتحقيق هدف أو أهداف و

 السلوك االستهالكي ليس منعزال أوقائما بذاته بل يرتبط بأحداث وأعمال تكون قد سبقته -
  .وأخرى قد تتبعه

واملقصود به ظهوره على صور متعددة حسب ما يواجه من مواقف حىت :  سلوك املستهلك متنوع-
  .يصل إىل هدفه املرغوب

ورا هاما يف حتديد سلوك اإلنسان، ففي بعض احلاالت يصعب على  كثريا ما يلعب الالشعور د-
  .املستهلك حتديد األسباب اليت أدت به لسلك سلوك معني

، فسلوك املستهلك يعرب عن الطريقة اليت يتصرف من خالهلا الفرد يف حبثه عن تبادل هذاباإلضافة 
  :4أن هنالك أبعاد حتدد سلوك املستهلك وهيالسلع واخلدمات واألفكار، هذا ما يقودنا بطريقة ما إىل القول 

 سلوك املستهلك فمستقر،حيث يتصهو سلوك سريع التغيري وغري : املستهلكديناميكية سلوك  -1
 وبالتايل ال معنية، إال يف حاالت وسلع صعبة، مما جيعل إمكانية تعميم دراسة السلوك ،)احلركة(بالديناميكية 

  .املنتجاتسويقية يف كل احلاالت وعلى كل ميكن تطبيق نفس اإلستراتيجية الت
 مستمر بني النواحي اإلدراكية  وتفاعلحبيث هناك تفاهم:  التفاعل يف سلوك املستهلك-2

على جل فهم املستهلك جيب التعرف أ ومن اخلارجية، واألحداث البيئية ،والشعورية والسلوكية للمستهلك
  :هي عناصر أساسية ثالث

                                                
ENGEL,BLACKWELL,et KOLLAT,consumer belavior,3edition,Now yourk,holt Rinehart and Winston, 1982,p62.1  

 .12،ص1998د،عائشة مصطفى المنیاوي،سلوك المستھلك المفاھیم و االستراتیجیات،مكتبة عین شمس،الطبعة الثانیة،القاھرة 2
 .20 -17،ص1997 ،األردن،للنشر و التوزیعمحمد صالح المؤذن، سلوك المستھلك ،مكتبة دار الثقافة  3
 .13  ص 1988 مكتبة عین شمس ، القاھرة ، 2 طبعة ،) واإلستراتیجیات مفاھیمال(عائشة مصطفي المیناوي ، سلوك المستھلك  4
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  ؟)عنصر اإلدراك والتفكري ( يف ماذا يفكر املستهلك  
  ؟)عنصر التأثري والشعور (مباذا يشعر املستهلك  
  ؟)عنصر السلوك(ماذا يفعل املستهلك  

إن عملية التبادل بني خمتلف األفراد يف شىت جماالت احلياة جتعل :  التبادل يف سلوك املستهلك-3
 أن دور التسويق هو خلق عملية التبادل مع تعريف املستهلك متناسب مع التعريفات احلالية للتسويق، واحلقيقة

  .املستهلكني من خالل تكوين وتطبيق االستراتيجيات التسويقية


إن أنواع سلوكيات وتصرفات اإلنسان كغريها من حقول املعرفة كثرية ومتعددة وذلك حسب رؤية 

لوك اإلنساين وأهدافها، وكذا الفترة الزمنية اليت ظهرت كل باحث وأهدافه، أوكل مدرسة من مدارس الس
  :1فيها تلك اآلراء واألفكار وعليه أهم أنواع سلوك املستهلك هي

I-حسب شكل السلوك : 

و هنا تنقسم مجيع سلوكيات األفراد إىل سلوك ظاهر وسلوك باطن أو مستمر فالسلوك الظاهر  
الحظتها من اخلارج أما من الناحية أخرى جند أن التفكري، هو التصرفات واألفعال الظاهرة واليت ميكن م

التأمل، اإلدراك، التصور، التخيل، تدخل يف جمال السلوك الباطن الذي ال ميكن مشاهدته أو مالحظته 
  .بشكل مباشر بل االستدالل عليه من خالل مالحظة األوجه سلوك وتصرفات األفراد الظاهرة

II-حسب طبيعة السلوك :  
  :تصرفات األفراد و أفعاهلم حسب طبيعتها إىل األقسام التاليةتنقسم  

II -1:وهو السلوك الذي غالبا ما يصاحب اإلنسان منذ ميالده وبدون تعلم أو :سلوك فطري 
  .تدريب مثل بكاء الطفل

II -2 :وهو السلوك الذي يتعلمه الفرد وما يتعرض له من وسائل التعلم :سلوك مكتسب 
  .اخل...ثل القراءة والكتابة والسباحةأوالتدريب املختلفة م

III-حسب العدد :  

  :تنقسم السلوكيات األشخاص وتصرفام حسب العدد إىل ما يلي

                                                
 124-123 ص 2001 القاهرة، والتوزيع، قباء للنشر دار والعشرين، إستراتيجيات التسويق في القرن الحادي حسن،أمين عبد العزيز  1
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III -1:وهو السلوك الذي يتعلق بالفرد وما يتعرض له من موقف خالل ساعات :سلوك فردي 
  .  حياته اليومية املختلفة

III -2:املرتل، ( من األفراد وليس فردا واحدا وهو السلوك الذي خيص مجاعة: سلوك مجاعي
، والشك أن العالقة يف هذا النوع من السلوك عالقة تبادل من حيث التأثروالتأثري، فدرجة ...)املدرسة

  . اجلماعةىتأثرياجلماعة يف الفرد يف العادة أقوى بكثري من تأثريالفرد عل
IV- د قد يكون حالة جديدة أو حديثة و فقا هلذا املعيار فإن سلوك الفر : حسب حداثة السلوك

باعتباره حيدث ألول مرة وقد يكون سلوكا مكررا بصورة تكون طبق األصل أومقاربة ملا سبقه من تصرفات 
 .وأفعال

V- هدفه الرئيسي هو إنتاج سلع وخدمات فاألول  :الوسيط املشتري  واملشتري الصناعي
  .غرض إعادة البيع مع حتقيق الربحيشتري بأما الثاين .الربحجديدة وبيعها بغرض حتقيق 


 سلوك املستهلك كنظام تسويقي هام، وقد تغريت ةهناك العديد من األسباب اليت تفسر تطور دراس

تهلك خاصة يف سوق سلع املسواختيارات املستهلكني وأصبحت شديدة التباين والتنوع يف األسواق املختلفة، 
  :1تتمثل هذه األسباب فيما يليوالنهائي، 

I- دورة حياة أقصر املنتجات : 

نظرا للتطور السريع يف تقدمي منتجات جديدة بسبب التقدم التكنولوجي الذي يتحرك خبطوات  
دائل  يف السوق نتيجة لظهور السلع اجلديدة واملعدلة والب قصر الفترة الزمنية حلياة املنتجات ذلك إىلىسريعة أد
ج الدراسة السريعة للسوق والتعرف على األفكار اجلديدة لكي تشبع ووتتطلب هذه الظروف من املنت. األخرى

  .االحتياجات املتغرية للمستهلكني
II-العوامل البيئية :  

تتعلق بأضرار التلوث الناجتة عن بعض املنتجات املضرة وإعادة التصنيع، وهو ما أظهر اإلهتمام 
  .ات ومجعيات محاية املستهلكاملتزايد حبرك
  

                                                
   162 - 161 ،ص 2001،2002اإلسكندرية سعيد محمد المصري ، إدارة وتسويق األنشطة الخدمية ،الدار الجامعية ، 1
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III-االهتمام املتزايد حبماية املستهلك : 

 حاجة ملحة لفهم كيفية صنع تإن منو حركة املستهلكني وخاصة يف اتمعات املتقدمة، خلق 
لقد نصت أجهزة محاية املستهلك على مستوى العامل أربع حقوق أساسية . املستهلك لقراراته الشرائية

  :للمستهلك وهي
 احلق يف توفري سلع وخدمات تتضمن مستوى عايل من األمان يف االستخدام.  
 احلق يف توفري معلومات صادقة عن السلع واخلدمات.  
 احلق يف توفري بدائل متعددة تتيح للمستهلك حرية االختيار.  
 احلق يف االستماع إىل آرائه وشكواه .  

هتمون بدراسة حاجات املستهلك ودوافعه ونظرا لالهتمام بإرساء هذه احلقوق بدأ رجال التسويق ي
 .الشرائية والتعرف على اجتاهاته الشرائية

IV-النمو يف جمال تسويق اخلدمات :  
 حيالحظ يف اآلونة األخرية حتول كثري من جمتمعات الدول املتقدمة إىل اقتصاد اخلدمة، وأصب 

 من تسويق السلع امللموسة، وذلك واضحا لكثري من مقدمي اخلدمات أن تسويق اخلدمات أصبح أكثر صعوبة
خلصائص  منها عدم إمكانية رؤيتها أو فحصها أو الشعور ا قبل عملية الشراء، ونتيجة لصعوبة التسويق يف 
جمال اخلدمات، عكفت مؤسسات اخلدمات على دراسة احتياجات املستهلك لتوفري خدمة يقبلها املستهلك 

  .وخاصة يف ظل الظروف التنافسية الشديدة
V-منو التسويق الدويل : 

 أدركت الكثري من املنظمات مدى احلاجة الختراق األسواق الدولية وذلك دف إعادة التوازن يف 
وليس من شك أن العائق الرئيسي للمجهودات التسويقية الدولية هي .  لتحقيق النمو والتطورامليزان التجاري

عادات املستهلكني يف األسواق  وغبات وحاجاتحاجات ورغبات املستهلكني احملليني مع رعدم تآلف 
 أدرك رجال التسويق أمهية فهم سلوك املستهلك يف األسواق اخلارجية مما يساعد على تكييف ك، لذلاألجنبية

  .منتجام وإستراتيجيتهم التسويقية ملقابلة حاجات املستهلك املستهدف يف هذه األسواق
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VI-إلحصائية استخدام الكمبيوتر و األساليب ا: 

 نظرا لتوفر برامج الكمبيوتر املختلفة وأساليب التحليل املتعددة سهل إجراء حبوث دراسة سلوك 
اهتماماته، واجتاهاته، واملستهلك نتيجة إلمكانية ختزين قدر كبري من املعلومات عن املستهلك وخصائصه، 

تستعمل يف مراقبة املستهلك أثناء التسوق  التكنولوجي اهلائل الستخدام الكمبيوتر مثل األجهزة اليت مفالتقد
  .ساعدت كثريا رجال التسويق يف تتبع سلوكه الشرائي


تعترب دراسة سلوك املستهلك من أهم املواضيع اليت تدرس من ضمن التسويق يف املؤسسة، وتكتسي 

 من األشخاص مهم هذه الدراسة، وجتلب هلم الفائدة، كبريأمهية اكرب من شخص آلخر، إال أن هنالك عدد 
   :1 ناملستفيديوميكننا تقسيم أمهية دراسة سلوك املستهلك إىل جمموعات حبسب 

I-أمهية سلوك املستهلك بالنسبة للمستهلكني : 

 واخلدمات، وباخلصوص  عملية شرائه واستهالكه للمنتجاتتساعد املستهلك على التبصر يف فهم 
كما تساعده على إدراك العوامل أواملؤثرات اليت تؤثر على . معرفة ماذا يشتري وملاذا وكيف حيصل عليهايف 

  .يستهلك منتوج أوعالمة أوخدمة معينة سلوكه الشرائي واالستهالكي واليت جتعله يشتري أو
II-س الذي نظرا لكون دراسة املستهلك هي األسا : أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة للطلبة

هذا النوع من ة، ألن طلبالعليه إستراتيجية التسويق احلديثة،فإا تعترب من أهم الدراسات اليت حيتاج إليها  ترتكز
  .يل وخمططي املستقبلوالدراسة جد مهم هلم باعتبارهم مسؤ

III-أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة لرجال التسويق  :  
  .ستراتيجية التسويقية مساعدة رجال التسويق يف تصميم اإل-
 مساعدة رجال التسويق يف فهم ملاذا ومىت يتم القرار من قبل املستهلك ومعرفة أنواع السلوك -

  .االستهالكي والشرائي للمستهلكني
 تساعد رجال التسويق على فهم دراسة املؤشرات على هذا السلوك، وبذلك يدعم املوقع التنافسي -

  .للمؤسسة يف السوق
  

                                                
 24 - 21، ص 2003لجزائر عنابي بن عيسى ، سلوك المستهلك، تأثير العوامل النفسية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، ا 1



  وسلوك املستهلكوج   املنت                                             الفصل الثالث                         

 107

IV-دراسة سلوك املستهلك بالنسبة ملسؤويل املؤسسات أمهية  :  
  : دراسة سلوك املستهلك تساعد مسؤويل املؤسسات يف امليادين التالية

يف ظل املنافسة القوية اليت تشهدها األسواق، حتاول املؤسسة :  اكتشاف الفرص التسويقية املناسبة-أ
يتم ذلك من خالل حبوت التسويق  وتكون هذه الفرص و.إجياد فرص تسويقية متاحة أمامها لتكييفها مع احمليط

  .بتقدمي منتجات جديدة أوتطويرها أو إجياد دورة حياة جديدة هلا يف أسواق جديدة
 بينهم  فيماأي جتزئة السوق إىل قطاعات متميزة من املستهلكني الذين يتشاون:  تقسيم السوق-ب

ع آخر، وميكن للمؤسسة اختيار قطاع سوقي أو أكثر يف اخلصائص داخل كل قطاع، ولكنهم خيتلفون يف قطا
و على املؤسسة حتليل . ة، االجتماعية، السلوكيةالستهدافه، ويعتمد تقسيم السوق على عدة معايري منها النفسي

  . يف السوقاأسواقها املستهدفة واإلملام ا مبعرفة حاجات ورغبات املستهلكني وإشباعها لضمان بقائها ومنوه
على اختيار وخلق موقع تنافسي لسلعها ويتم ذلك :  املؤسسة املوقع التنافسي ملنتوجاتتصميم -ج

بالفهم الكامل والدقيق لسلوك وتوجيهات قطاعها املستهدف، وذلك عن طريق الرسائل اإلعالنية مثال إلخبار 
  .رغباته سلع املؤسسات األخرى ومدى قدرا على إشباع حاجاته وناملستهلك عن مدى متيز سلعها ع

على املؤسسة القيام بدراسة :  االستجابة للتغريات اليت حتدث يف حاجات و رغبات املستهلكني-د
  .سلوك املستهلك بصفة منتظمة و دقيقة و ذلك ملسايرة التغريات اليت تطرأ على حاجات ورغبات املستهلكني

ل مؤسسة إىل تقدمي حيث تسعى ك:  تطوير وحتسني اخلدمات اليت يقدمها املؤسسة لزبائنها-هـ
اخلدمات الفنية : املنتجات اليت تشبع حاجات ورغبات املستهلك وحتسني اخلدمات املصاحبة هلا مثل

كالتركيب، التدريب، قطع غيار متوفرة أو اخلدمات غري الفنية كتوفري خدمة النقل ااين للمنازل، تقدمي 
  .تسهيالت ائتمانية وشروط سداد ميسرة

تفيد هذه الدراسة يف فهم أدوار كل فرد : ضاء العائلة يف عملية اختاذ قرار الشرائي تفهم أدوار أع-و
من أفراد العائلة عند اختاذ القرار لشراء السلع واخلدمات، ولقد تغريت األدوار التقليدية ألعضاء العائلة بصورة 

وسائل إعالنية ملخاطبة كل هلذا على رجل التسويق متابعة ومعرفة هذه التغريات ومسايرا وتصميم . مدهشة
  .فرد من أفراد العائلة حسب دوره وأمهيته يف اختاذ القرار

: يتأثر الفرد جبماعات عديدة مثل:  التعرف على أثر تفاعل واحتكاك الفرد جبماعات عديدة-ل
ية، لذلك على  قراراته الشرائية اليومى التأثري علاالعائلة، الطبقات االجتماعية واجلماعات املرجعية، ويظهر هذ

 .املؤسسة تصميم سياستها التسويقية وفقا هلذه التأثريات
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تمثل التبين يف شراء واستمرار مير املستهلك بعدة مراحل للوصول إىل تبين أو قبول املنتوج اجلديد، وي
حيث كرس الكثري من الباحثني جهودهم لتوضيح عملية التبين لدى املستهلك .  املنتوج اجلديدلاستعما

 حتديد مخسة مراحل أساسية مير ا املستهلك للوصول إىل قراره Rogresوالكيفية اليت تتم ا، فقد اقترح 
 .1اخلاص بتبين املنتوج أواخلدمة اجلديدة

 
  . لتبين املنتوج اجلديدRogers منوذج ):14(رقم الشكل

  
    
  
  
  
  
  
  
  

عنايب بن عيسى ، سلوك املستهلك، تأثري العوامل النفسية، اجلزء الثاين، ديوان : املصدر
    248 ، ص2003املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

I -  االنتباه( مرحلة الوعي يوجد املنتوج:(  

 يف السوق، إال أنه ال تتوافر لديه معلومات ه املرحلة يدرك املستهلك وجود املنتوج اجلديدهذ يف 
ويف هذه املرحلة تقوم املؤسسة عادة حبمالت تروجيية لتكثيف احلمالت اإلعالنية وتكرارها لكي . كافية عنها

  .ترسخ العالمة، التغليف أوالعناصر األخرى املميزة للمنتوج اجلديد

                                                
 .248مرجع سابق، ص سلوك المستهلك، تأثير العوامل النفسية، الجزء الثاني، , عنابي بن عيسى  1

 الرفض

 التبني

 التجربة

 التقییم

 االنتباه

 االھتمام



  وسلوك املستهلكوج   املنت                                             الفصل الثالث                         

 109

II -حلة االهتمام باملنتوج مر: 

، ويبدأ بالبحث عن املزيد من املعلومات عن ديد اجلهلك باالهتمام باملنتوج يف هذه املرحلة يبدأ املست
  .املنتوج وخصائصه وصفاته والفوائد اليت من املمكن أن حيققها له

III -مرحلة التقييم :  

ى ضوء املعلومات اليت مجعها مراعيا يف ج اجلديد علويف هذه املرحلة يبدأ املستهلك يف تقيمه للمنت
ذلك احتياجاته احلالية واملستقبلية وظروفه املادية، ويقوم املستهلك بتجربة املنتوج إذا كان التقييم مرضي، 

  .ويرفض فكرة الشراء إذا كانت نتيجة التقييم غري مرضية
  .أخرىوميكن للمؤسسة يف هذه املرحلة أن تعتمد على مقارنة منتوجها مبنتجات 

IV -مرحلة جتربة املنتوج :  

يف هذه املرحلة يقوم املستهلك بتجربة املنتوج بكمية حمدودة ألنه قد وجد فيها صفات ومنافع كان 
يتوقعها، ومبا أن هدف املؤسسة التجاري األول هو جذب أكرب عدد من املستهلكني واملشترين ملنتجها اجلديد، 

ج اجلديد جيب أن تتحول عملية ويقاس بعدد زبائنه، ولكي يدوم جناح املنتوخاصة أنّ قوة املنتوج اجلديد 
  .التجربة إىل شراء وإعادة شراء

و هلذا السبب ميكن للمؤسسة أن متنح عينات جمانية داخل االت أو ترسل للمستهلك بواسطة 
  .وي مصداقية ونفوذالربيد، كما ميكن هلا اللجوء إىل اإلعالنات اليت تعتمد على شهادة أشخاص ذ

V-مرحلة التبين : 

 بشكل منتظم، وبالتايل تدخل عمال املنتوج اجلديدويقوم املستهلك يف هذه املرحلة باختاذ قرار است 
  .ضمن جمموعة املنتجات اليت يقوم باستهالكها يف املستقبل

لو من انتقادات ج اجلديد إال أنه مل خيو لتبني املنتROGERSوبالرغم من شيوع استعمال منوذج 
 PETROFوهلذا قام الباحث . بعض الباحثني الذين يرون أنه ال ميثل كل املواقف اليت يتعرض هلا املستهلكون

ج اجلديد حبيث تأخذ بعني االعتبار إمكانية عدم التبين بعد وبتعديله وقدم صورة واقعية لعملية التبين للمنت
ني الذين يرغبون يف جتربة السلعة عدة مرات قبل أن يتخذوا قرارهم مرحلة التجربة، وأنّ هناك بعض املستهلك

بالتبين هلذه السلعة اجلديدة، وجند أيضا أن يف حالة بعض املنتجات كمنتجات اخلدمات الطبية املتخصصة ال 
ا قبل أن يقوم بشرائها، وبالتايل فهو ينتقل مباشرة من التقييم إىل تبنجوي املنتميكن للمستهلك أن جير  .  
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 وخيتلف القرار الشرائي ،تعترب عملية اختاذ القرار الشرائي املرحلة الفعلية والواقعية لعملية الشراء
،  تعقيدا يف حاالت أخرىأكثربينما يكون املنتجات باختالف نوع املشتريات، فيكون سهال بسيطا لبعض 

  : هية اختاذ القرار الشرائي بثالث مراحل رئيسيوعادة متر عملية
مراحل عملية اختاذ القرا ر الشرائي):  15(الشكل رقم  

 ) الشعور باحلاجة( التعرف على املشكلة 

  
   

       تقييم البدائل

   
 قرار الشراء

  
 سلوك مابعد الشراء

تبة عني مشس،  مك2طبعة ،)واإلستراتيجيات املفاهيم( سلوك املستهلكاملنياوي عائشة مصطفي : املصدر

  .30،ص 1988القاهرة،


  :1 ومتر بعدة مراحل وهيتعترب هذه املرحلة هي تلك اليت تسبق عملية الشراء

I:  باملشكلة(الشعور باحلاجة(:  
 الشعور باحلاجة حيث يبدأ املستهلك بادراك الفرق بني الوضع الذي هو عليه والوضع الذي أينش 

وذلك بشعوره   بصيغة أخرى حينما يدرك الفرق بني احلالة احلالية واحلالة املرغوبة،،رغب يف الوصول إليهي
 : مثلدرك هذه احلاجة،توقد . الشرائي حباجة جيب إشباعها ويعترب الشعور باحلاجة نقطة البداية يف القرار

 نتيجة  هذه احلالة وتكون،كها مباشرةاجلوع والعطش، وقد تكون هذه احلاجة كامنة ال ميكن للمستهلك إدرا
  :ومن أمثلتها) تناقصت قيمة اإلشباع(عدم قدرة االستهالك احلايل على إشباع احلاجات ل

                                                
  .30ص مرجعسبق ذكره،  ،) واإلستراتيجيات المفاهيم(ي الميناوي ، سلوك المستهلك عائشة مصطف 1

 

 البحث عن املعلومات
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  تعود عليهاي الوقت من املمكن أن تظهر حاجات جديدة مل بمرور فجديدة،ظهور حاجات 
  .اخل.… من قبل ويكون ذلك نتيجة التطور التكنولوجي أوتقدم العمر املستهلك
  عادة ما يصاحب ظهور منتجات جديدة يف السوق : ظهور منتجات جديدة يف السوق

ج ويقتنع بضرورة احلصول عليه، كما أن وظهور حاجات جديدة، حبيث يعجب املستهلك باملنت
  . ج جديدو مباشرة للبحث عن منتهستهلكه يدفعيالذي احلايل ج وتناقص جودة املنت

ج دون اآلخر، ويتمثل دور و األمهية كوا تدفع املستهلك القتناء منتوتتميز هذه املرحلة بكثري من
حنو التسويق واالتصال خاصة هنا يف إيقاظ هذه احلاجة الكامنة، وحتويلها إىل حاجة ظاهرة، ومن مث قيادا 

ظهر أمهية اليت تقدمها املؤسسة، وهنا ت)  اإلعالن(ج معني وذلك عن طريق الرسائل املختلفة مثل و أو منتةعالم
  .حمفوظة من طرف املستهلك) وخاصة اإلعالن( التركيز على أن تكون خمتلف الرسائل االتصالية للمؤسسة 

 فان املستهلك جيد نفسه يف ذلك، أو فشلت يف املرحلة، املؤسسة لالستفادة من هذه ىإذا مل تسع
  . وهي البحث عن املعلوماتباحلاجة،مواجهة إشكالية جديدة بعد شعوره 

II - البحث عن املعلومات: 

عندما تقوم املؤسسة بالتعريف مبنتجاا فإا تسهل على املستهلك عملية االختيار، أما يف حالة ما  
ج الذي يريد استهالكه، والبحث عن كل وإذا مل تقم بذلك فهو مضطر للسعي مبفرده لفهم كل ما يتعلق باملنت

  .املعلومات الالزمة لتقرير الشراء من عدمه
 درجة العناء اليت خيصصها املستهلك للحصول على معلومات "عرف البحث عن املعلومات بـ وي

 la recherche     البحث الدائم:  وميكننا التمييز بني نوعني من البحث "ج ماومتعلقة مبنت

permanent  والبحث املؤقت la recherche ponctuelle  حبيث تكون األوىل مستمرة دائمة، ال
زيارته للصالونات  ترة دون األخرى كاشتراك املستهلك يف جريدة متخصصة يف السيارات، أوتتعلق بف

واملعارض اليت تقام، حبيث يكون على اطالع دائم بكل ما يتعلق جبديد هذا اال، أما البحث املؤقت فهو 
  .1يتعلق بفترة زمنية معينة، عادة ما تكون الفترة اليت تسبق الشراء

 املعلوماتز بني نوعني أساسني من مصادر البحث عن وميكننا التميي

 
  

                                                
 59 ، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ) الجزء األول(عنابي بن عيسي ، سلوك المستهلك  1
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II -1 : الداخليةاملصادر:  
بط باملستهلك نفسه، توتر،اليت تتمتع بثقة املستهلك نظرا لسهولة وسرعة اللجوء إليها وهي املصادر

شمل ت بتخزينها يف ذاكرته،و املستهلك مراجعة املعلومات اليت قامويكون البحث يف هذه احلالة داخليا،أي
 العائلة، األصدقاء، : املصادر الداخلية مثل كل املعلومات اليت جتمعت لديه بواسطة املختزنة لديهاملعلومات

 أما إذا كانت  عند هذا احلد وإذا كان البحث يف هذه املرحلة مرضي فان املستهلك سيتوقف.اخل...اإلعالن
  .1 لالنتقال للبحث اخلارجييضطرنتيجة البحث سلبية فانه 

II -2 : ةاخلارجياملصادر:  
وهذا البحث خيتص أساسا بالبيئة اليت   للبحث يف حميطه إذا مل ينجح حبثه األول، املستهلكينتقل

 من مصادر املعلومات املرتبطة ببيئة هذا بني ثالث أنواعالتمييز  يعيش ويتفاعل فيها هذا املستهلك وميكننا
  :األخري وهي
علومات اليت تصدرها املؤسسة عن طريق إعالناا، ومندويب وتشمل كل امل: املصادر التجارية :أ

 والكتيبات اليت تصدرها باإلضافة إىل املعلومات اليت توفرها عند نقاط البيع وكذا املعلومات  واملوزعنيالبيع،
  .اخل.…طريقة االستعمال، املكونات : اليت تتواجد فوق العبوات واألغلفة مثل

هذه املصادر االت واجلرائد واملقاالت والنشرات احلكومية اليت وتشمل  :احلكوميةاملصادر  :ب
  . كثرياكتنشر معلومات دورية م املستهل

 إىل القيام ىوهي اجلمعيات غري احلكومية واليت ال دف أيضا إىل الربح، تسع: املستقلةاملصادر  :ج
  .مستهلكلل  خدمة ونشر نتائجها للمنتجاتباختبارات اجلودة

III :يـم البدائلتقي: 

 تعتمد هذه اخلطوة على نتائج املعلومات اليت قام املستهلك جبمعها، واليت ختتلف من مستهلك 
آلخر، ومن قرار شرائي آلخر، وان مل يتحصل املستهلك على معلومات صحيحة، فحتما ستكون عملية التقييم 

  .سيئة وغري سليمة
ج جيدة كانت أو سيئة وتتعلق أساسا خبصائص املنت آلخر إال أا فردومعايري االختيار ختتلف من 

  .اخل… املنتوجالسعر، اجلودة، العالمة، توفر : وترتبط مباشرة بالعناصر التالية

                                                
    89 ، ص 2002مصر،/السكندريةمؤسسة حورس الدولية ،ا،) المفاهيم ،اإلستراتيجيات(عصام الدين امين أبو علفة ،التسويق  1
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ورغم أن أهم املعايري اليت يعتمد عليها املستهلك يف حتديد البديل الذي خيتاره هو السعر، إال أن 
 فبعض املستهلكني يفضلون شراء ماركات معروفة مهما كان هناك معايري تكون هلا األولوية يف حاالت كثرية

، وقد تدخل أيضا يف املفاضلة عناصر )خاصة يف جمال اآلالت الكهربائية(سعرها مرتفعا نظرا جلودا، ومتانتها 
  .السلع البديلة وأنواعها،املتاجر البديلة، طرق الشراء البديلة مثل الشراء بالتقسيط: أخرى مثل

علومات وتقييم خمتلف البدائل يصل املستهلك إىل مرحلة االختيار وبعد االختيار والقرار وبعد مجع امل
  .النهائي جيد املستهلك نفسه مباشرة أمام الشراء


عند اية مرحلة تقييم البدائل ينتقل املستهلك إىل مرحلة أخرى،وهي مرحلة القرار الشرائي وهنا 

ديث عن الشراء الفعلي، وهي املرحلة الثانية بعد مرحلة ما قبل الشراء وهنا تكون نية الشراء قد نبدأ احل
تكونت إال أن هنالك عوامل تتوسط بني نية الشراء والشراء الفعلي، قد تساعد وقد حتول بني املستهلك 

  .1وعملية الشراء
فضيالته، وتكون العالمة اليت من واملالحظ أن املستهلك يكون قد رتب العالمات املختلفة حسب ت

املفروض أن يشتريها هي تلك اليت يفضلها، لكن هناك عوامل من املمكن أن تؤثر على قراره النهائي وقد حتوله 
  :وميكن أن تأخذ هذه العوامل الشكل التايل

  العوامل اليت تتوسط بني تقييم البدائل واختاذ قرار الشراء):16(شكل رقم
  

  اتجاهات اآلخرين                                                   

     تقريــر   المؤثريــــن                    تقييم البدائل              تركيز                   

    

  الشـراء         الشراء                                                المختلفة                      

   العوامل الظرفية                                                                             

  متوقعةالغير                                                            
  

KOTLER ET Dubois, Marketing Management, 9 éme éditions publi 
union, 1998, p 219      : SOURCE  

                                                
 .51 ،ص 1997، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،األردن ،2طارق الحاج واخرون ، التسويق من المنتج إلى المستهلك ، ط 1
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من خالل الشكل السابق ميكن القول أن القرار الشرائي متسلسل مير مبراحل حمددة للوصول إىل 
العزم الفعلي على الشراء، فبعد تقدمي البدائل املختلفة واملوازنة فيما بينها جيب أن يتوفر تركيز الشراء، ولكن 

 هنالك عوامل قد تغري قرار املستهلك وتؤثر عليه هذه العوامل ن توفر هذا العزم األكيد على الشراء فانإحىت و
  :تتمثل يف

I: اآلخرينتأثري: 

 لكن أهله أو أصدقاءه يتدخلون يف قراره ما،ففي كثري من األحيان يعتزم املستهلك شراء سلعة  
  .أخرى كما وقد يدفعونه لشراء عالمة شراءه، املراد نتوجالشرائي وقد حيولون بينه وبني امل

II:العوامل الظرفية غري املتوقعة: 

 عوامل مل يأخذها املستهلك بعني الشراء،رير الشراء  والعزم األكيد علـى  وقد حتول بني تق
ج أوالعالمة املراد ودخله بصفة غري متوقعة أوعدم توفر املنت  اخنفاض:مثل ومل حيسب هلا حسابا االعتبار،
عة وبذلك ال نستطيع اعتبار العزم على الشراء دليل أكيد على  يدفعه لتغيري رأيه بصفة غري متوقشراءها،
  .السلوك

سعر، وهنا يكون الإلغاء قرار شرائي قد يتعلق حبجم املخاطرة ودرجتها باملقارنة مع  كما أن تغيري أو
 التسويق االستفادة من حالة عدم التأكد وذلك بتوفري رجلاملستهلك حباجة إىل معلومات إضافية، لذا على 

  .كربأيانات كافية حىت يتمكن املستهلك من اختاذ قراره بثقة ب
ن القرار الشرائي ليس حتمي وائي بل هو قابل للتغيري كما ختتلف أنستطيع القول يف األخري 

 ه لتغيري قرار الفردمراحله باختالف األفراد واملنتجات املراد شراءها، كما أن هنالك عوامل خارجية قد تدفع
 يف آخر حلظة، فالقرار ه، الذين ميتلكون قدرة التأثري، وتغيري رأيه منها األشخاص احمليطني بيف آخر حلظة،

  .الشرائي ليس حتميا إمنا يتأثر بعوامل خارجية


وهي  أال جديدة، إمنا متتد إىل مرحلة أخرى الشراء،ال يعترب القرار الشرائي احللقة األخرية لسلسة 

 أحاسيس ما بعد الشراء وهي مرحلة جيب أن يتبعها رجل التسويق ويهتم ىمرحلة ما بعد الشراء أوما يسم
  .1فيهابالتأثري على املستهلك 

                                                
 .86 ص ،2000 السعودية،بية ر المملكة العوالنشر، العامة للطباعة اإلدارة المستهلك، سلوك سليمان، ي علداحم 1
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 املنتوج ا املقارنة بني األداء الفعلي هلذ تبدأ،استعماله أونتوجقوم املستهلك باستخدام املفبمجرد أن ي
 التجربة هلذه وبالتايل يستقبل رد فعل ،املنتوج امن استخدام مثل هذرجوه املستهلك  الذي كان يواألداء

)feed - back *(.  
 أحسنج يف إشباع حاجة املستهلك على وسليب فإذا جنح املنت ورد الفعل هذا قد يكون إجيايب أو

يب وسيقوم يفوق األداء املرجو فرد الفعل يكون إجيا  مساويا أومنتوج آخر كان األداء الفعلي لل مبعىن،وجه
 حبالة الرضى ى وسيقوم حىت بذكر حماسنه للمحيطني به، وهذا ما يسمنتوجاملستهلك يف املستقبل بشراء امل

  .واليت ستخلق مستهلكا وفيا
ى  للمستوى املطلوب فان هذا سيولد سخطا لدى ال يرقمنتوجأما إذا كان األداء الفعلي لل

ه لذكرها بطريقة سيئة أمام احمليطني به، هذا إن مل يقم برفع ، وسيدفعنتوجاملستهلك، وسيبعده عن اقتناء امل
 .ى، وهذه احلالة تسمى حالة عدم الرضنتوج املا يطالب فيها بالتعويض، ورمبا لن يقوم أبدا باختيار هذىشكو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
* feed - back :  يعرف على انه المعلومات المرتدة سواء نحو المستهلك أو نحو المؤسسة ، ففي كل عملية اتصال هنالك معلومات مرتدة. 
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كرب اهتمام من طرف الباحثني، باإلضافة إىل قرار الشراء أفرد، أخذت املؤثرات على سلوك ال

 ا اختاذ القرار وخمتلف مراحله، إال أن عدد املؤثرات وأمهيتها، وكذا أولوياا، باإلضافة إىل املراحل اليت مير
لوك ولقد تعددت النماذج املتعلقة بدراسة س.  آخر، أو بالتحديد من منوذج إىل آخرختتلف من باحث إىل

 فهناك مناذج أخرى املستهلك خالل السنوات األخرية، إذ قدم العلماء والباحثون جمموعة من النماذج املختلفة،
 جهتها تفسري سلوك املستهلك وكيفية تكوينه وكذلك العوامل املؤثرة على ذلك، وهي النموذج نحاولت م

واليت سيتم شرحها يف  ة لسلوك املستهلكاجلزئية املفسراالقتصادي واالجتماعي والنفسي، وتسمى بالنماذج 
  .1شكل مطلب أول

  :  ولكن يبقى أكثر هذه النماذج تكامال وانسجاما ما يلي
 لإلعالن هحبيث يعاجل أساسا تكوين االجتاهات لدى الفرد الذي مت تعريض Nicosia منوذج -1

  والذي سيتم شرحه يف شكل مطلب ثاين  
  املقترح أول مرة  Blackwell et Kollat et Engelاملستهلك  العام لسلوك ج النموذ-2

  .والذي سيتم شرحه يف شكل مطلب ثالث  )1982 ،1978 ،1973(  ومت مراجعته 1969سنة 
 وهو من أهم النماذج اليت 1969 سنة  Sheth et Howard:  منوذج سلوك املشتري -3

والذي سيتم شرحه يف شكل ) 1977 ،1974( قدمت يف تفسري سلوك املستهلك وقد مت مراجعته يف 
  .النماذج الشاملة املفسرة لسلوك املستهلكوتسمى هذه النماذج أيضا ب.  رابعمطلب


I  :النموذج االقتصادي:  

الدراسة، وذج االقتصادي أو علم االقتصاد هو أول علم أحاط املستهلك باالهتمام وخصه بميعترب الن
 لصياغة ى وضوح كان االقتصاديون هم أول من سعأكثركما حبث عن أهم املؤثرات على سلوكه، بصفة 

 أن ى، حبيث كان ير)مفهوم املنفعة احلدية  ( نظرية لدراسة سلوك املستهلك، وذلك من خالل منوذج مارشال
  .2 والبيع بأفضل سعراملستهلك يسعى لتعظيم منفعته وتقليل التضحية وذلك بالشراء بأقل سعر

                                                
 267 صمرجع سبق ذكره، – الجزء الثاني -عنابي بن عيسي ، سلوك المستهلك  1
 276حمد الغدير ، رشادا لساعد ، مرجع سبق ذكره ، ص أ 2
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بصفة عامة فان كل رواد النموذج االقتصادي أو النظرية االقتصادية يعتربون املستهلك مستهلكا 
عقالين ورشيد، وسلوكه االستهالكي يأيت دائما بعد حتليالت منطقية  وبعد دراسة كل اخليارات املتوافرة يف 

 على علم بكافة املشاكل اليت هتفيد، كما ام يفترضون انالسوق واملفاضلة فيما بينها بأسلوب جيعله دائما املس
، نالحظ أن هذا ) وذلك يظهر من خالل افتراضهم شفافية السوق( قد تواجهه ومستعد إلجياد احللول البديلة 

ن سلوكه قائم على حسابات اقتصادية أالتفسري يستند إىل افتراض رئيسي أال و هو  الرشد االقتصادي، و
.  واخلدمات واختيار البدائل اليت توفر له اكرب منفعة بأقل سعرنتوجلى املفاضلة بني املانه قادر عدقيقة، كما و

 الضوء على املستهلك وكذا دراسة خمتلف ىلقأورغم األمهية اليت يتميز ا هذا النموذج، كونه يعترب أول من 
لب طفع السلوكات منها مرونة السلوكاته، باإلضافة إىل أن هذا النموذج وضع معايري توضح أسباب ودوا

  .والعرض، باإلضافة إىل قيد امليزانية
ورغم أمهية هذا النموذج يف فتح جمال جديد للدراسة إال أن هنالك عدد كبري من النقاط اليت أمهلها 

   :1يليهذا النموذج يف دراسته للمستهلك وسلوكه ونذكر منها ما 
 من أهم املؤثرات على سلوك املستهلك رغم أمهيتها إمهال النموذج للجوانب النفسية اليت تعترب*

ن هذا النموذج أمهل أ، كما )اخل……تأثري الدوافع ، اإلدراك ، التأثري  (:الكبرية يف توجيه سلوكه مثل
، )اخل..تأثري العائلة واجلماعات املرجعية  واألصدقاء ( :اجلوانب االجتماعية وتأثريها على سلوك املستهلك مثل

  .ن من املمكن استعمال هذا النموذج يف جمال الدراسات التسويقيةلذا مل يك
  باإلضافة إىل اعتبار النموذج أن املستهلك يعتمد على التحليل االقتصادي يف اختاذ قراره

السيارات، اآلالت الكهرومرتلية، :الشرائي، وهذا ما قد يكون مناسبا للسلع املعمرة املرتفعة السعر مثل 
  .اخل. …الطعام :  الثمن مثل  الرخيصنتوج املستهلك بالتحليل يف حالة املطق أن يقومولكن ليس من املن

  وذلك كون نتوجعلى دراية بكل مزايا وخصائص املكما أن هذا النموذج يفترض أن املستهلك 
 إمنا قد يصعب على املستهلك حتمية، لكن هذه ليست سهولة، تنتقل بكل شفاف واملعلوماتالسوق 

  .املعلوماتاحلصول على 
  كما أن هذا النموذج يفترض سهولة انتقال املستهلك بني خمتلف األسواق بغرض حتقيق أقصى
   .واملادية لكنه أمهل صعوبة هذا التنقل وكذا تكلفته الوقتية إشباع، منفعة أو
 هذا النموذج دائما فان املستهلك يتمتع حبساسية خاصة اجتاه فروق األسعار والبدائلفحسب .  

                                                
 81ص  .2000، دار الشروق من نشر و التوزيع، عمان، األردن، )مدخل استراتيجي(لتسويق أحمد شاكر العسكري، ا 1
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ن هذا النموذج قد تناول املستهلك بالدراسة من جانب واحد وهو دراسته من الناحية أنالحظ 
االقتصادية، ومنحه خاصية الرشد والعقالنية االقتصادية، لذا ينسب إىل النماذج اجلزئية ورغم أمهية النموذج 

  . ختلفة للمستهلك النموذج الكالسيكي منوذجا غري ملم جبوانب السلوك املىية لدراسة املستهلك يبقاكبد
II: النموذج النفسي:  

لقد ركز علماء النفس يف دراستهم لتفسري سلوك املستهلك من خالل معرفة األسباب احلقيقية اليت 
تدور يف ذهن املستهلك واليت تؤدي به إىل اختاذ قرار الشراء ، وقد وجد علماء النفس أنه من أصعب األمور 

صرفات اليت يقوم ا املستهلكون وذلك من خالل الآلشعور، التربير، هو الوصول إىل األسباب احلقيقية لت
  .1اإلدراك، التعليم
 إراديا على جمموعة األفكار اليت تعترب أقل أمهية بالنسبة للفرد ويكون استدعاؤها ال: الالشعور 

  .عكس الشعور
 دف إىل تقدمي مسببات ومسوغاهو عم: التربير لك لتربير  وذةت غري واقعية وال حقيقيلية

أعمال وتصرفات قام ا املستهلك واليت يعتقد أا لن تلقى قبوال وتأييدا من الغري لذا جند أن عددا كبريا 
  .من املشترين مييلون إىل تربير تصرفام وآرائهم واجتاهام بأسباب غري حقيقية

 ة اإلدراكية فتحتوي أما العملي" هو فهم عام لألشياء واملوضوعات املادية أو الفكرية: اإلدراك
  .على مزيج معقد ومتداخل من االختيارات والتفسريات واألحاسيس

 وهو خمتلف املعارف اليت يكتسبها الفرد من حميطه: التعلم.  
 آخر احلصول على املعلومات حدث توجهات التيار النفسي هي املتعلقة باملراحل املعرفية، مبعىنأو

لبحوث املتعلقة باإلدراك والتذكر والتصور الذهين يف حتقيق تقدم يف ومعاجلتها من طرف الفرد، فقد سامهت ا
تناوله للمستهلك وسلوكه من جانب جديد غري النظرة  جمال فهم سلوك املستهلك  إال أن هذا التوجه ورغم

قد  جوانب أخرى مهمة له كونه أمهلاالقتصادية التقليدية، إال انه مل يهتم جبميع اجلوانب وظل جزئيا يف حتلي
 نّأل  املؤثرات النفسية والشخصية وهي املؤثرات االجتماعية،ىلى سلوك املستهلك، تتعدعهم يف التأثري اتس

 . احمليط ميثل أحد أهم الدوافع حنو اختيار دون اآلخر
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III :  النموذج االجتماعــــي  
من خالل إن علم االجتماع ساهم إىل حد كبري يف تفسري سلوكيات األفراد وتصرفام وذلك 

دراسته لعالقة الفرد بالبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها، ومدى تأثره ا، لذا قام هؤالء العلماء بدراسة الطبقات 
االجتماعية واجلماعات املرجعية من حيث التكوين، نظم العمل والعالقات بني أفراد الطبقة أو اموعة 

  .اع وتقليدالواحدة، وما يسود بينها من تنافس وتعاون أو صر
 الطبقات االجتماعية ميكن تعريفها بأا تلك اموعة من األفراد اليت تتشابه ببعض املواصفات -

مثل الدخل، طريقة املعيشة، القيم، االهتمامات، التطلعات اليت متارس أمناط سلوكية متقاربة، وبالرغم من 
يا ، الطبقة الوسطي ، الطبقة الدنيا ، فأن هناك تصنيف الطبقات االجتماعية إىل ثالثة أصناف وهي الطبقة العل

املركز الوظيفي ، : تصنيفات داخل كل طبقة ، ويتم حتديد الطبقات االجتماعية من خالل العوامل التالية 
  .التعليم ، الدخل

ال ميكن جتاهل تأثري األسرة على تكوين القيم واالجتاهات وأمناط الشراء لألفراد، فاألسرة :  األسرة-
 وحدة استهالكية، وهلا دور يف اختاذ قرار الشراء، ولقد تغير تكوين األسرة وأمناط شرائها، مع التغريات هي

االجتماعية واالقتصادية اليت طرأت يف السنوات األخرية، فمثال يف السابق كان الزوج هو الذي يقوم بشراء 
 وقتنا احلايل أصبح كل فرد يف األسرة يسعى كل املواد اليت تستهلكها األسرة مهما اختلف نوعها،ولكن يف

باإلضافة إىل ذلك فدراسة دورة حياة األسرة وتطور مراحلها، أثبتت بأنه . بنفسه لشراء مستلزماته اخلاصة
سسة يف ختطيط احلمالت هناك عالقة بني دورة حياة األسرة ومعدل استخدام املنتوج، مما يساعد مسؤويل املؤ

  .اإلعالنية
وهي جمموعات من األفراد تعمل على التأثري على سلوك و معتقدات : ماعات املرجعية اجل- 

ومواقف وقرارات أفراد آخرين، فنحن ننظر إىل اآلخرين والذين قد نعتربهم مثلنا األعلى كيف يلبسون، كيف 
ى لنا من يتكلمون، كيف يعملون، كيف يقضون أوقام، كما ننظر إىل مجاعات أخرى ونعتربهم مرجعا أعل

  . ، معتقدام ، مواقفهم اجتاه األخالق السياسية ، السلوك العامثحي
وهي اليت يكون هلا صفة التشكيل الرمسي، وقد ختتلف بعدد أفرادها، : اجلماعات الرمسية والتوقعية-

ا اجلماعات ادات الرأي فيها ومن أمثلة ذلك النقابات واالحتادات واألحزاب، أميويتأثر أفراد هذه اجلماعات بق
 إليها كاجلماعات اليت تنتمي إىل نادي اجتماعي رفيع مالتوقعية فهي اجلماعات اليت يتطلع األفراد لالنضما
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 اجلماعات من اجلماعات املرجعية اليت هلا تأثري كبري على األمناط السلوكية لألفراد املتطلعني وهذهاملستوى، 
  .لالنضمام إليهم

 النفس وعلم االجتماع ، هنالك علوم أخرى حاولت تفسري سلوك باإلضافة إىل االقتصاد ، علم
  :ج دون اآلخر من بينهاواملستهلك وإجياد األسباب والدوافع اليت جتعله يتوجه حنو منت

 هذه العلوم إىل أمهية الثقافة يف حتديد السلوك أشارتاالنتروبولوجيا، اللسانيات، حيث 
 اإلشارة إىل ىثريها يف الوصول إىل املستهلك بسرعة، دون أن ننس تأى إىل اللغة ومد، باإلضافةاالستهالكي

  .1 جذا للمستهلك والتأثري عليهىالرموز واأللوان ومد

Nicosia
 ويعترب هذا النموذج قاعديا  1966 سنة Francexo Nicosiaاقترح هذا النموذج من طرف 
ثر الرسالة اإلعالنية على أ ما، ويقوم هذا النموذج أساسا بتحليل بين أساسا على مبادئ عامة سهلة نوعا

 التفضيالت والسلوك الشرائي للفرد، لذا ال ميكن اعتبار هذا النموذج منوذجا لتفسري سلوك املستهلك باملعىن
 املفسرة بسط النماذج الشاملةأويعترب هذا النموذج من ، ألنه مل جيد تأييدا علميا ومل حيظ بأي تطوير، الصحيح

  :2ويرتكز هذا النموذج على العناصر التالية، للسلوك الشرائي
 يستقبلها املستهلك، ويقوم بناءا عليها بتحليل معني،ج وتقوم املؤسسة بإصدار رسالة متعلقة مبنت 

  .جو، وبالتايل بناء اجتاه متعلق باملنتجواملنتاملعلومات املتوفرة واملتعلقة خبصائص 
 ا يقوم املستهلك يف امل مقارنةرحلة املوالية، مبقارنة هذا االجتاه مع املعلومات اليت احتفظ 

    .نتجات أخرى، ومن مث يظهر التحفيز الذي يقود املستهلك حنو الشراء من عدمهمب
  فإن كانت النتائج إجيابية يكون هنالك املنتوجيقوم املستهلك بتقييم فعل الشراء واستخدام ،

ج يكون سليب، وينقطع املستهلك وو املنتحنا إذا كانت النتائج سلبية فان االجتاه تدعيم وتعزيز لالجتاه، أم
 .عن الشراء
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  Nicosiaمنوذج ): 17( رقمالشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

NICOSIA (F.M), » ( consumer decision press : Marketing and adversing 
implications. »,prentice-hall, Inc.,Englewoud cliffs,N.Jersey,1966. 

 املراحل اليت مير ا املستهلك يف سلوكه حنو الشراء، حسب صاحب النموذج السابقيوضح الشكل 
Nicosia1 جماالت أساسية وهي4 لوك الفرد يتلخص يفس أن ى، الذي ير:   

 *مها وينقسم إىل جمالني .يبدأ من الرسالة اإلعالنية الصادرة من املؤسسة إىل املستهلك:1الا: 
 ويرتكز هذا اال على ضرورة وجود رسالة تعرضها املؤسسة على املستهلك،ص املؤسسة وخصائص خصائ

 ويكون للرسالة، فهم املستهلك ى هذا االجتاه يكون مرتبط مبد.اجتاه ليكون هذا األخري موقفا أو املستهلك،
  .مدخال للمجال املوايل

ج الذي قدم يف و عن املعلومات وتقييم املنتيتمثل هذا اال أساسا يف عملية البحث : 2اال * 
الرسالة ومقارنته مع املنتجات األخرى املعروفة وبالتايل يتكون حافز خاص اجتاه العالمة تؤثر فيه جمموعة من 

وقد يتحول هذا احلافز أو النية أو ال يتحول  اخل…سلوكات البائعني  اإلعالم عند نقطة البيع و: العوامل مثل
  .3شراء وهو اال إىل عملية ال

ج واستهالكه فيما بعد وهذا هو وإىل ختزين املنت) 3خمرج اال ( ويؤدي سلوك الشراء : 4اال * 
 وتسمح هذه العملية بإثراء جتربة املستهلك وهذا ما قد يؤدي إىل تغيري اخلواص هذا األخري ،4أساس اال 

يساهم سلوك الشراء من جهته يف زيادة معرفة املؤسسة لردود وخلق استعدادات إجيابية جتاه املنتج واملؤسسة، و
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أفعال املستهلك حنو منتجاا وحسب هذا النموذج ال ميكن أن يصبح موقف املستهلك إجيابيا أو سلبيا اجتاه 
حاول دمج ورغم كون هذا النموذج هو أول النماذج الشاملة، ، جوج أو املؤسسة إال بعد شرائه هلذا املنتواملنت
، ولكن هذا النموذج مل يتم اختباره يف الواقع، وعليه فان قدرته التنبؤية تبقى  االقتصاد ووث علم االجتماعحب

  . جمهولة، وأخريا فان هذا النموذج ميكن اعتباره نقطة انطالق مفيدة ألعمال وحبوث أخرى

Blackwell et Kollat et Engel
منوذج عام لدراسة سلوك املستهلك على عكس النموذج السابق ، فقد نشر يعترب هذا النموذج أول 

  .11978يظهر يف شكله األخري سنة ل، 1974 ومت تعديله سنة 1968ألول مرة يف سنة 
  :2 وهي كاآليتهذا النموذج يرتكز على شرح ثالث توجيهات يف حتليل سلوك املستهلك

قرار الشرائي للمستهلك وذلك من خالل ثالث يقوم أوال بتحليل املتغريات اليت تؤثر على * 
  :جمموعات

   . اخلصائص املتعلقة بالفرد)1
  .اخلصائص املتعلقة مبحيطه االجتماعي) 2           
  .اخلصائص املوقفية) 3           
 ا عملية اإلدراك، احلوافز من التعرف، املالحظة، الفهم، التقبل، (كما حيدد املراحل اليت مير 

  ).احلفظ 
  كما قام هذا النموذج بتقسيم مراحل القرار إىل مخس مراحل اعتمدت كأساس لباقي البحوث يف

 السلوك ونتائج هذا البدائل، تقييم املعلومات، البحث عن املشكل،التعرف على : وهيالسلوك 
 .وميكن أن تقدم هذا النموذج من خالل الشكل التايل.السلوك
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  Blackwell et Kollat et Engel جمنوذ): 18( رقمالشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
Engel ( J.f.),kollat (DT) et blackwell ( RD) « consumer Behavior . ».2 

éme ed ,Hold Rinechari and Winston,Inc , new york , 1973 
نموذج هو حبق أول منوذج لدراسة السلوك االستهالكي، حبيث المن خالل هذا الشكل نالحظ أن 

، وقد ركز هذا النموذج على ستهلكناول بالدراسة عناصر كان السباق إليها، تؤثر مباشرة على سلوك املنه تأ
  :نقطتني أساسيتني مها 

   .معاجلة املعلومات بعد احلصول عليها -1

  .املختلفة اختاذ القرار ومراحله  -2

يصل إىل     ، حيثستهلكحيث جند أن هذا النموذج ينطلق من املنبهات ومدى تقبلها من طرف امل
 املؤثرات الذاتية واحمليطية على السلوك ىينس كما و ال) تقييم العالمة ( مراحل القرار الشرائي املختلفة للتقييم 

  .قبل، أثناء وبعد الشراء 
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لذا ميكن القول أن هذا النموذج هو منوذج شامل حبق كونه ارتكز على جمموعة من األسس استمدها 
  .املستهلكيف تفسريه لسلوك )  االجتماعية واالقتصادية النفسية،( من جمموعة من ااالت 

 إال انه مل يتم اختباره كليا املستهلك،ورغم أن هذا النموذج قد فتح الباب واسعا أمام دراسة سلوك 
تأثري احمليط على خمتلف مراحل اختاذ " إمنا اجلزء الذي لقي االهتمام واخذ بعض االعتبار هو الواقع،يف جمال 

   "لقرارا
 كانت النموذج، القرار والربط بينها من طرف هذا  اختاذ بني عناصرةكما أن العالقات املوجود

 لذا يعترب هذا النموذج منوذجا بعد،قاعدة للعديد من البحوث املتعلقة بدراسة سلوك املستهلك اليت جاءت من 
  .تعليميا

Sheth et Howard 
، ومن مث أجريت عليه جمموعة من التعديالت ليظهر بشكله 1969 أول مرة سنة ظهر هذا النموذج

يف جمال دراسة ) من بني كل النماذج الشاملة (  ويظل هذا النموذج األكثر استعماال 1977النهائي يف 
املستهلك، وقد كان عرضة لعدد كبري من االختبارات امليدانية ويستخدم هذا النموذج كنموذج تعليمي 

ف سلوك املستهلك يف جمال اختيار العالمات التجارية البديلة  كما انه أثرى دراسة سلوك املستهلك لوص
  :1جبانبني هامني مها

  هذابينما اهتمت النماذج األخرى بدراسة السلوك وتوجيه املستهلك حنو الشراء من عدمه، فان* 
  : مستويات من االستجابة السلوكيةثالثنموذج يدخل ال

  .جواملنترف املستهلك عن اابة املعرفية وهي اليت تتعلق بإثراء معاالستج) 1
  .سليبن كان إجيايب أو إ واليت حتدد االجتاه العام :العاطفيةاالستجابة ) 2          

  . والسلوك الفعلييارب تتعلق بالسلوك االختواليت: Conativeاالستجابة ) 3
 موعة من القرارات اليت يتخذها املستهلك ن هنالك جمأكما أن هذا النموذج هو أول من بني ب

  .وليس قرارا واحدا، وكل واحد منها يتالءم مع الوضعية اليت يعيشها هذا املستهلك
  :وميكن تقدمي وشرح أهم عناصر هذا النموذج من خالل هذا الشكل 
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  Sheth et Howardمنوذج:)19( رقمالشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Howard (J.) and SHETH (J.N.), » the Theory of Buyer:املصدر

behavior »,Wiley,1969,P.30  
  

 :1 أجزاء رئيسيةاربعمن خالل الشكل السابق يتوضح لنا أن السلوك االستهالكي للفرد يتكون من 

  )املنبهات ( املدخالت ) 1             
  ) أو املخرجات ( االستجابة ) 2          
  .املتغريات اخلارجية) 3          
  املتغريات الداخلية، اليت متثل العملية املتبعة من طرف املشتري ) 4          

 من أمهية و رمزية العالمة وتتأثر بصفة مباشرة النموذج حسب تتألففاملدخالت أو املنبهات 
بالعوامل االجتماعية و خاصة ما يتم تعلمه من طرف األسرة ونقصد هنا برمزية العالمة تلك الرسائل ذات 
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( أو غري الشخصية ) رأي البائع ( صدر التجاري حول خصائص املنتوج وقد تكون هذه الرسائل شخصية امل
  .)اإلعالن يف اجلريدة : مثل 

ت فتتكون أساسا من العوامل اليت ال يتمكن املستهلك من السيطرة عليها يف اأما فيما خيص املتغري
التنظيم، الثقافة ، احلالة أو (  الطويل وذلك مثل ى يف املدلكنه يستطيع تغيريها) املدى القصري( الوقت احلايل 
وهذه العوامل قد تدفعه حنو الشراء، أو قد متنعه من ذلك، وهذا يعتمد أيضا على املوقف الذي ) الوضع املايل 

أما املتغريات الداخلية فهي تلك املتعلقة باملستهلك يف حد ذاته ،   .يواجهه املستهلك عند عملية الشراء
 ، مبعىناإلدراكيةاألول مرتبط بالتعليم والثاين متعلق باملفاهيم : ويقسمها هذا النموذج إىل نوعني من املفاهيم 

كما جيب أن نشري إىل . أن هذه املتغريات تتمثل أساسا يف العوامل النفسية أو الذاتية املتعلقة باملستهلك مباشرة 
لقا بدرجة اإلشباع، فإذا كان اإلشباع كبري يظل املستهلك وجود متغريات القرار الالحق للشراء ويكون متع

  .أخرى فانه يتجه حنو عكس ذلك أما إذا كان للمنتوج،وفيا 
 منوذج يتمتع بأمهية بالغة يف تفسري سلوك املستهلك إال أن هنالك جمموعة من النقاط  هذاورغم أن

  :تأخذ عليه تتمثل فيما يلي
 فهنالك قرارات تأخذ دون ختطيط أو تدبري ومنتظمة،تسلسلة ال ميكن أن تكون كل القرارات م -1

  .النموذج ينطبق عليها التسلسل الوارد يف هذا مسبق وال
   .واملنتجاتيصعب تطبيق هذا النموذج يف حالة عدم تعدد العالمات  -2

 ويظل هذا النموذج ورغم نقائصه منوذج تعليمي جيد ميكن استخدامه يف حالة املنتوجات املتعددة
 ديناميكيا امنوذجنه مت اختباره يف دراسات تطبيقية وأعطي نتائج جيدة، باإلضافة إىل اعتباره أالعالمات، كما 

  .ميكن للباحث أن يدخل عليه التعديالت املناسبة عند احلاجة
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  وسلوك املستهلكوج   املنت                                             الفصل الثالث                         

 127

  
 

  خالصة الفصل
  

تعود بالنفع ميكن استخالص أهم ما مت استعراضه يف هذا الفصل يف أن دراسة سلوك املستهلك س
للمؤسسة وللمستهلك بالوقت ذاته ألا تنصب على تقدمي ما يرضى املستهلك، مما جيعله أكثر والء وإخالص 

 من جانب، وحيقق أهداف املسوق وجناحه يف الوصول إىل املستهلك بشكل مربح من ةإىل املنظمة التسويقي
  .جانب آخر

 أن قرارات املستهلك يف إال فهم سلوكه وتكمن ضرورة دراسة سلوك املستهلك كخطوة حتمية يف
، وتفاعالت )سيكولوجية(الشراء ال تتبع من حالة عفوية أو آلية بل هي تفاعل مشترك بني مؤثرات داخلية 

، وكذلك مؤثرات تفرضها املؤسسة من خالل إستراتيجيتها التسويقية،حيث )اجتماعية وثقافية( خارجية 
ختاذه لقرار الشراء، الذي مير مبراحل أساسية تتمثل يف الشعور باحلاجة، تقوده العتماد خطوات متسلسلة يف ا

حتديد البدائل، تقييم البدائل، اختاذ قرار الشراء و سلوك ما بعد الشراء، هذا األخري الذي قد ينعكس يف رضا 
يه، هذا ما إال أنه ختتلف هذه اخلطوات باختالف درجة تأثري كل من هذه العوامل عل. أو عدم رضا املستهلك

جعل دراسة املستهلك، وان أضحت غري اختيارية على املؤسسة، يكتنفها الكثري من الغموض وصعبة التنبؤ 
  .خاصة إذا ما ارتبطت الدراسة باجلانب التروجيي، وباألخص اإلعالن والعالمة التجارية
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  مقـــدمة 
  

 هذا الفصل هو تكميل ما جاء يف الفصول النظرية السابقة وإسقاطها يف الواقع، حيث اهلدف من
الفرضية األوىل واملتمثلة يف أن تأثري العالمة . تكمن أمهية هذه الدراسة امليدانية يف إثبات مدى صحة الفرضيتني

عامة والتلمساين بصفة خاصة، التجارية أكرب من تأثري اإلعالن على القرار الشرائي للمستهلك اجلزائري بصفة 
واإلعالن والعالمة )اجلنس،السن،املستوى التعليمي(والفرضية الثانية على عدم وجود عالقة بني العناصر املستقلة 

التجارية، لذلك تطلب دراسة ميدانية من أجل مالحظة وتتبع السلوك الشرائي للمستهلك حنو منتوج معني يف 
ار منتوج السيارات باعتبارها منتوجات معمرة، وسوق جديدة يف اجلزائر، والية تلمسان، لذلك قمنا باختي

وفيها تنافسية شديدة خاصة يف جمال احلمالت اإلعالنية، وتعترب االختبار األمثل لقياس مسعة وقيمة العالمة 
  .التجارية بالنسبة للمستهلك

   أربعة مباحث وهي وسنتطرق يف هذا الفصل إىل
   

  ثري اإلعالن على سلوك املستهلكمناذج تأ:مبحث أول 
 دور العالمة التجارية يف بلورة قناعات املستهلك: املبحث الثاين 

  قيمة العالمة التجارية للمستهلك : املبحث الثالث 
 الدراسة امليدانية: املبحث الرابع
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 شغلت ذهن العديد من الباحثني والدارسني يف هذا اال، والسؤال إن موضوع فاعلية اإلعالن قد

إىل أي مدى ميكن أن يؤثر اإلعالن يف السلوك الشرائي : "الذي اجتهدوا يف إجياد إجابة قاطعة له هو
، واإلجابة على هذا السؤال سوف حتسم الكثري من اجلدل السائد حول املنفعة واإلنتاجية لنشاط "للمستهلك؟

ن والنتائج املترتبة عن هذا اإلعالن، لذلك ظهرت جمموعة من النماذج والنظريات اليت تصف مراحل اإلعال
  1:االستجابة لإلعالن اليت مير ا املستهلك حىت قيامه بالسلوك الشرائي ومن بني هذه النماذج ما يلي


إن التعرض لإلعالن : " واالستجابة حيث يقول أنصارهيقوم هذا النموذج على فكرة نظرية املثري

وهناك عدة ". يضمن يف احلصيلة النهائية استجابة املستهلك بالشكل أو الطريقة اليت يتمناها ويرغبها املعلن
  :خطوات يتخذها املستهلك عند اختاذ قراراته بالشراء جيب أخذها بعني االعتبار تتمثل فيما يلي

ت معينة للمستهلك ترتبط بدور املنتوج املعلن عنه يف التغلب على يقدم اإلعالن معلوما .1
  .مشاكله أو إشباع حاجاته

  تعرض املستهلك لوسيلة اإلعالن املستخدمة .2
  توافر لدى املستهلك جمموعة من احلاجات .3
  البحث عن البدائل املختلفة إلشباع نفس احلاجة .4
  مقارنة بدائل املنتوج باحلجة املرغوب إشباعها .5
   اخلارجية املؤثرة على قرار املستهلكالعوامل .6
  إن القرار جيب أن يتغلب على معوقات التنفيذ .7
  .قرار الشراء يتراوح ما بني الشراء إىل تأجيل القرار النهائي .8
  .املعلومات املرتدة يف ضوء استخدام املنتوج .9

ية بدرجة عالية واهلدف من وراء تقدمي هذا النموذج هو زيادة قدرة املعلن على إعداد اخلطة اإلعالن
من الكفاءة وهذا يعين أن هذا النموذج له آثار على إعداد الرسالة اإلعالنية، وعلى اختيار وسيلة اإلعالن، 

حيث أن هذه العناصر من شأا إثارة الدوافع والرغبات لدى املستهلك، وتتوقف . وعلى حجم ميزانية اإلعالن
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 الدافع والقدرة على الشراء ومدى والئه للسلع األخرى املنافسة كفاءا على ظروف املستهلك املتمثلة يف توافر
  .ورد فعل املؤسسات املنافسة اجتاه ذلك


ويقوم هذا النموذج على فكرة رئيسية مفادها أن نقطة البداية يف التأثري على املستهلك تتمثل يف 

ز املستهلك على شراء املنتوج، ونظرا ألن املستهلك له ظروفه االقتصادية اخلاصة كما إعداد رسالة إعالنية حتف
أنه يعيش يف ظل قيود بيئية، فهو يتخذ قراره يف ضوء هذه العوامل، فإذا وجد املستهلك أن ظروفه مناسبة فإنه 

  .حلال الزيادة يف املبيعاتيستجيب للرسالة اإلعالنية ويقرر الشراء ويكون هدف اإلعالن قد حتقق وهو بطبيعة ا
  1.ويوضح الشكل التايل فكرة منوذج املبيعات الذي يطلق عليه تأثري الصندوق األسود

  اإلعالن وعالقته باملبيعات: )20(رقمشكل 
  
 
 

  290ص ،2000زهران للنشروالتوزيع عمان ، دارالعواديل سلوى، اإلعالن وسلوك املستهلك: املصدر
  : عدة انتقادات من أمههاوقد وجهت على هذا النموذج

إذا كان اهلدف النهائي لإلعالن هو زيادة املبيعات فهذا ال يعين أنه اهلدف الوحيد  .1
  .فهناك أهداف فرعية ووجدانية يسعى اإلعالن إىل ترسيخها يف ذهن املستهلك

ال يوضح هذا النموذج كيف أدى اإلعالن إىل زيادة املبيعات وبالتايل التأثري يف  .2
هلك، وهل أن اإلعالن هو السبب الوحيد يف حتقيق هذه الزيادة، حيث أوضح كل من سلوك املست

Mela Gupta and Lehman بأنه ميكن استخدام اإلعالن من أجل تدعيم وقبول السعر 
أو من أجل مواجهة املنافسة أو احلفاظ على ثبات احلصة السوقية، وأن اإلعالن يعمل على تدعيم 

وك املستهلك وذلك من خالل ختفيض حساسية املستهلك للسعر وختفيض العالمة والتأثري على سل
 .عدم والء املستهلك

 
 

                                                
 290،ص 2000العوادلي سلوى، اإلعالن وسلوك المستھلك، دار زھران للنشروالتوزیع عمان 1

 املبيعات املستهلك اإلعالن
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أدت االنتقادات اليت وجهت لنموذج املبيعات كمؤشر ألثر اإلعالن إىل ظهور عدة مناذج تنصب 

فرضية أن هدف اإلعالن هو حتفيز املستهلكني كلها حتت مفهوم هرم االستجابة حيث تقوم هذه النماذج على 
  .على االنتقال من خطوة إىل أخرى إىل أن ينتهي ذلك بشراء املنتوج

  .ويوضح الشكل التايل اخلطوات اليت يشملها كل منوذج من النماذج اهلرمية
  مناذج هرمية االستجابة: )21( رقم الشكل

  مناذج
    مراحل

AIDA Dagmar ستحدثاتتبين امل  هرمية التأثري  

  اإلدراك  االنتباه  املعرفة
  الفهم

  اإلدراك
  املعرفة

  اإلدراك

  االهتمام  التأثري
  الرغبة

  
  االقتناع

  اإلعجاب
  التفضيل
  االقتناع

  االهتمام
  التقييم

    السلوك  السلوك  السلوك
  الشراء

  التجريب          
  التبين

  304، ص 2000،للنشروالتوزيع عمانزهران  دار ،العواديل سلوى، اإلعالن وسلوك املستهلك: املصدر
ومن املالحظ أن هذه الصيغة تربز أن التأثري يف املستهلك مير بترتيب هرمي، معىن ذلك أن اإلعالن 
ميكن أن يستهدف خلق وعي لدى املستهلك بالعالمة التجارية، أو يستثري اهتمامه ا أو يستهدف ترغيبه فيها، 

املرحلة املعرفية، املرحلة : ن أيضا اختصار كل هذا إىل ثالث مراحل وهيوميك. أو حثه على شرائها أو جتريبها
  1.التأثريية، املرحلة السلوكية

.I منوذجAIDA  
  :يرى هذا النموذج أن عملية الشراء بأن عملية الشراء متر بأربعة مراحل هي

 االنتباه  
 االهتمام  
 الرغبة  

                                                
 304العوادلي سلوى، اإلعالن وسلوك المستھلك، مرجع سبق ذكره،ص  1
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 السلوك  
.II منوذجDAGMAR  

 هو حتديد "DAGMAR" ومعىن اختصار 1961 عام Kolleyوضع هذا النموذج من طرف 
  .األهداف اإلعالنية من أجل قياس نتائج اإلعالن

ويشري هذا النموذج إىل وجود جمموعة من اخلطوات العقلية تؤدي يف النهاية إىل قبول املستهلك 
  :املنتوج وهي

 اإلدراك  
 الفهم وتكوين الصورة الذهنية  
 االقتناع وتكوين االجتاه  
 السلوك  

 أن اهلدف اإلعالين هو مهمة اتصالية يسعى اإلعالن إىل حتقيقها لدى مجهور Kolleyث يرى حي
 هدفا من األهداف اإلعالنية وذلك لتسهيل 25 قائمة تتضمن Kolleyحمدد يف وقت معني، وقد وضع 

  .عملية ختطيط احلملة اإلعالنية
 توجيه االنتقادات له ولعل من أهم إال أن هذا النموذج مل مينع بعض الباحثني يف جمال اإلعالن من

  :االنتقادات ما يلي
 يرى البعض أن املبيعات هي املقياس الوحيد لقياس فاعلية اإلعالن  
 وجود مشكالت عملية وصعبة لقياس االجتاه واإلدراك والفهم  
  تؤدي اجلهود التروجيية إىل إحداث التشويش فيصعب  قياس فاعلية  اإلعالن بعيدا عن

 .تروجيية األخرىاملتغريات ال

  ليس من الضروري أن مير املستهلك جبميع تلك اخلطوات فيمكن مثال االنتقال مباشرة من
  .اإلدراك إىل الشراء

 و هو منوذج معدل و مطور لنموذج « Dagmar2 »و بعد هذه اإلنتقادات جاء منوذج  
« Dagmar1 »ي إىل حتقيق السلوك  حيث يؤكد هذا األخري ضرورة اإلرتكاز على منوذج إتصايل يؤد

املرغوب و املتمثل يف حماولة جتريب العالمة التجارية أو زيادة والء املستهلكني للعالمة التجارية و هذا مع 
 .التركيز على املتغريات الوسيطة كالصورة الذهنية و اإلجتاه 
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.IIIمنوذج هرمية التأثري لـ: Lavidge et Steiner 

هرمية اإلستجابة وأكثر توضيحا للمراحل اليت مير ا الفرد خالل يعد هذا النموذج من أشهر مناذج 
عملية االستجابة للجهود اإلعالنية، و يفترض هذا النموذج أن املستهلك يف عملية اإلستجابة لإلعالن مير 
بسلسلة من اخلطوات املتتابعة، حيث يهدف اإلعالن إىل التاثري من خالل حتريك األفراد على خط متصل من 

عرفة باإلعالن إىل السلوك الشرائي من خالل ختفيف عدد من اإلستجابات التدرجيية و اليت تنتهي إما بالقبول امل
و لذلك فإن تأثريات اإلعالن حتدث عرب فترة زمنية طويلة، أي أا . أو الرفض للشيء أو الفكرة املعلن عنها

  .تأثريات طويلة األجل أكثر منها تأثريات فورية
  1.يت ميثل مرحلة عملية الشراء وفقا هلذا النموذج و الشكل اآل
 .منوذج هرمية التأثري ملراحل عملية الشراء، و كيفية تأثري اإلعالن فيها ): 22( الشكل رقم

  
           مرحلة اإلدراك                                  

   اإلدراك

 

  يد الفرد باملعلومات و احلقائق و هي مرحلة تربط باألفكار و يلعب اإلعالن دوره يف تزو
   مرحلة التأثري                          املعرفة  -
 اإلعجاب           -

  و هي تربط باملشاعر ، و يلعب اإلعالن دوره يف تغيري اإلجتاهات و املشاعر
  االقتناع-
  التفضيل-

  مرحلة اإلستجابة                                    
                الشراء     -

  306، ص 2000، عمان،زهران للنشروالتوزيع دار ،العواديل سلوى، اإلعالن وسلوك املستهلك: املصدر
    و هي تتعلق بالسلوك و يلعب اإلعالن دوره يف إثاره و توجيه الرغبات  

  : و جتمع هذه املستويات الست مكونات اإلجتاه األساسية و هي 

                                                
 306العوادلي سلوى، اإلعالن وسلوك المستھلك، مرجع سبق ذكره،ص  1
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  ختص احلالة الفكرية و العقلية اليت: املكونات اإلدراكية  

 و هي اليت ختص احلالة العاطفية : املكونات العاطفية و التأثريية 

  و هي اليت ختص السعي إىل الشراء و إختاذ القرار : املكونات السلوكية 

  »يتعلم ، يشعر ، يفعل« كما يطلق على هذا النموذج أحيانا منوذج
  منوذج نبين املستحدثات.4

نشر األفكار املستحدثة و هي عبارة عن العملية اليت تنتقل من خالهلا األفكار اجلديدة و تسمى أيضا 
  .عرب قنوات اإلتصال بني املسوقني و املستهلكني و بني املستهلكني أنفسهم 

و مبا أن عملية قبول املنتجات و اخلدمات اجلديدة و إقناع املستهلكني بتبين ممارسات جديدة عملية 
  . فإن اإلعالن يعترب من أهم قنوات اإلتصال تأدية هلذه املهمة و العملية يف اال التسويقي صعبة و معقدة،

فاملستهلك حىت وصوله إىل إختاذ قرار شراء املنتوج اجلديد أو عدمه سيمر حتما بعدة مراحل كما 
  : صاحب هذا النموذج Rojersوضعها 

  اإلدراك  -
 اإلهتمام  -

 التقييم  -

 التجريب -

 التبين  -

  :  بإدماج مراحل منوذجية يف ثالث مراحل فقط هي Rojersيما بعد قام فو 
 املعرفة  -

 اإلجتاه  -

 السلوك  -

و هو النموذج الذي خرجت منه فكرة الفجوة بني هذه املتغريات، أي الفجوة بني املعرفة و اإلجتاه ، 
  .و كذلك بني اإلجتاهات و السلوك 

جتاها إجيابيا و لكنه ال يصل إىل مرحلة التبين او أي أن الفرد قد تكون لديه معرفة و قد يكون إ
  .الشراء أو اإلقبال على الفكرة أو املنتوج املستحدث 
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 أنه على الرغم من تتابع املراحل يف شكل خطى فإنه ليس من الضروري ان تنتهي Rojersو يرى 
اد ال يتبعون بالضرورة هذه املراحل بعملية التبين بقبول الفكرة اجلديدة، بل اا قد تنتهي بالرفض، كما أن األفر

يف شكل تسلسلي، دون حماولة لتغيري تسلسلها، و ختتلف أمهية كل مرحلة من هذه املراحل وفقا ملا يعرفه الفرد 
  .)...ثقافية ، إجتماعية ، نفسية(عن املنتوج ووفقا لعوامل و متغريات أخرى 

 عن االفكار اجلديدة خاصة يف مرحلة املعرفة و يلعب اإلعالن دورا هاما يف تزويد الفرد باملعلومات
األوىل بالفكرة حيث عن طريق اإلعالن يتعرف الفرد على نوعية املنتوج وخصائصه ومنافعه وسعره، و قد 

  .يؤدي ذلك على تغيري معتقداته حول املنتوج القدمي و إقناعه بضرورة جتريب هذه الفكرة أو املنتوج اجلديد
تأثري املختلفة يالحظ أن هذه النماذج اإلستجابية و إن كانت ختتلف يف و بعد إستعراض مناذج ال

 .خطواا الفرعية إال أا تتفق مجيعا يف كون اإلعالن يعترب قوة دافعة لتغيري السلوك أو تثبيته وفق تتابعات معينة


ر الفعلي لإلعالن و كيفية مدى تأثريه هناك العديد من الدراسات اليت حاولت جاهدة حتديد الدو

على سلوك املستهلك وللوقوف على كيفية حتقيق الفعالية االعالنية و ذلك من خالل حماولة اإلجابة على 
  هل إعجاب املستهلك بإعالن معني يدفعه إىل اإلعجاب باملنتوج موضوع اإلعالن ؟: التساؤل اآليت 

  1:التطرق إليها حسب التسلسل الزمين إلجرائها و فيما يلي بعض الدراسات و اليت سيتم  
I :  دراسةMitchel 1986 عام   

يف تعميق الفهم لدور إجتاه املستهلك حنو اإلعالن يف التأثري على إجتاهه Mitchel جنحت دراسة 
حنو املنتوج موضوع اإلعالن، حيث توصلت إىل وجود عالقة إرتباط بني درجة تقبل اإلعالن ، و درجة تقبل 

ملنتوج يف ظل تركيز املستهلك على عمليات عقلية و إدراكية أثناء عرض اإلعالن وذلك لتكوين معتقدات عن ا
املنتوج، وأيضا يف ظل التحكم يف معتقدات املستهلك عن خصائص املنتوج، وهذا يؤكد أمهية الدور الذي 

ات اليت تتضمن العنصر املرئي كما أوضحت الدراسة ان اإلعالن. تلعبه درجة تأثري اإلعالن على املستهلك
لذا فإن اإلعالنات اليت تعتمد على .  هلا تأثري قوي يف تكوين إجتاه املستهلك حنو اإلعالن)رسوم و صور معينة(

  .العنصر الوجداين و العاطفي دف إىل التأثري على املستهلك من خالل تكوين إجتاه له اإلعالن 

                                                
 66ص.2009الترویج واإلعالن،دار زھران للنشر والتوزیع ،عمان،األردن،.قحطان العبدلي.د.سمیر العبدلي.د 1
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 اإلعالن له تأثري على تغيري معتقدات املستهلك حنو كما أوضحت الدراسة ان العنصر املرئي يف
و تزداد العالقة ) أي تركيز عقلي رشيد( املنتوج، و ذلك يف ظل تركيز املستهلك على تقييم خصائص املنتوج 

  .قوة إذا إحتوى اإلعالن على صور ذات جاذبية بالنسبة للمستهلك 
II :  دراسةEdell et Burke 1987 عام   

الدراسة على الدور الذي تلعبه العناصر الوجدانية يف فعالية اإلعالن و قامت هذه   ركزت هذه 
الدراسة لتوضيح دور العناصر الوجدانية اليت تتكون لدى املستهلك عند تعرضه أو مشاهدته لإلعالن وهذا 

  : اإلطار قائم على عنصرين أساسيني
ما أن العناصر الوجدانية تتكون بصورة ك.يتكون العنصر الوجداين نتيجة لتعرض املستهلك لإلعالن

و قد تؤثر العناصر الوجدانية على إجتاه املستهلك حنو . سريعة و باألخص إذا إحتوى اإلعالن على عناصر مرئية
  .اإلعالن و معتقداته عن املنتوج و اللذان يؤثران على قرار الشراء لدى املستهلك 

ملعريف و العنصر الوجداين، إال أن هذا النموذج يفترض تفرق معظم مناذج تأثري اإلعالن بني العنصر ا
أن هناك تأثريا للعنصر الوجداين على العنصر املعريف من خالل افتراضه أن العنصر الوجداين يؤثر يف معتقدات 

  .املستهلك 
  :و قد توصلت الدراسة إىل بعض النتائج من أمهها

تؤثر يف إجتاه )  سواء اإلجيابية أو السلبية (أن العناصر الوجدانية اليت تكونت نتيجة اإلعالن -
املستهلك حنو اإلعالن، كما أن عمليات التقييم اليت يقوم ا املستهلك لإلعالن تؤثر أيضا يف إجتاهه حنو 

  .اإلعالن 
أن عالقة تأثري العنصر الوجداين على إجتاه املستهلك حنو املنتوج موضوع اإلعالن يتوسطها إجتاه -

  .اإلعالن و معتقداته عن املنتوج موضوع اإلعالن املستهلك حنو 
وجود أثر لعنصر املشاعر على عنصر اإلدارك لدى املستهلك، فإنفعال املستهلك شعوريا يؤثر على -

  .معتقداته يف طور تكوينها
 طور هذان الباحثان لدراسة العالقات املتداخلة بني اإلستجابات املعرفية 1996و يف عام 

حيث أن اإلعالن يؤدي .  يثريها اإلعالن اعتمادا على فكرة مناذج تصاعد التأثريات اإلعالنيةوالوجدانية اليت
  : إىل حدوث نوعني من اإلستجابات و مها
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اإلستجابة املعرفية املرتبطة بتقييم خصائص اإلعالن، وتقييم خصائص العالمة التجارية، واالستجابة 
 .الن واليت تؤثر بدورها على اإلجتاه حنو املنتوج موضوع اإلعالنالوجدانية املرتبطة مبشاعر الفرد جتاه اإلع

III :   دراسةBrown et stayman 1992 عام  

قام هذان الباحثان بتجميع ستون دراسة تقريبا، أجريت يف جمال العالقة بني تأثري اإلعالن على 
له إىل عملية الشراء و ذلك يف املستهلك و تأثري ذلك على معتقدات املستهلك على املنتوج و بالتايل وصو

، حيث أن كل دراسة من هذه الدراسات قامت يف ظل متغريات وسيطة 1991 و1980الفترة ما بني 
 Brown et staymanمعينة،من هذه املتغريات الوسيطة اليت إعتمدت يف هذه الدراسات واليت حاول  

  : رصدها و جتميعها ما يلي 
  جتاه عدد العناصر املستخدمة لقياس اال -
العينة، فمنها من إعتمد على طلبة اجلامعة و منها من إعتمد على أفراد آخرين يف  -

 مراحل معينة 

 املعاجلة التجريبية أو القياس : كيفية حتديد اإلستجابة الشعورية للمستهلك  -

  )اإلبتهاج ، الرضى، اإلستياء(قياس نوعية واحدة من املشاعر أم نوعيات متعددة  -

 دة أم مألوفة بالنسبة للمستهلك هل العالمة جدي -

 منط املنتوج من حيث كونه أحد السلع املعمرة أو احد انواع السلع األخرى  -

وسائل اإلعالن املعتمدة، فمن املتوقع أن إعالنات التلفزيون هي أكثر اإلعالنات تأثريا على  -
 .املستهلك

تضليل أفراد التجربة عن هل مت عرض اإلعالن مبفرده أم ضمن برنامج إعالنات أخرى، و ذلك ل -
 . اإلعالن األساسي يف التجربة دف احلصول على نتائج قريبة من الواقع

  :  إىل Brown et staymanو توصلت دراسة 
أن هناك تأثري مباشر لدرجة تأثري اإلعالن على املستهلك و قبول املستهلك للمنتوج، وتأثري غري  -

ملستهلك للمنتوج و تأثري ذلك على قبول أو رفض مباشر من خالل تأثري اإلعالن على معرفة ا
 .املستهلك هلذا املنتوج

يترتب عليه تأثري حمدود ) مقارنة مبقياس واحد ( إن إستخدام مقياس متعدد العناصر لقياس اإلجتاه  -
 .إلجتاه املستهلك حنو اإلعالن و تأثريه على إجتاهه حنو املنتوج و ذلك عكس ما هو متوقع
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عينة تعتمد على طلبة اجلامعات يترتب عليه تأثري أقوى لتوخي احلذر عند تعميم كما أن إستخدام 
  نتائج الدراسات 

إعتمادا على قياس " املبنية على املشاعر" إن الدراسات اليت قامت بتحديد إستجابة املستهلك  -
اع املشاعر ترتب عليها عالقة أقوى بني تأثري اإلعالن على املستهلك و تأثري ذلك على إقتن

و ذلك مقارنة بالدراسات اليت قامت بتحديد اإلستجابة . املستهلك باملنتوج موضوع اإلعالن
 .الشعورية على املعاجلة التجريبية

الدراسات اليت تضمنت وسائل إعالنية مطبوعة، أو أا عرضت اإلعالن مبفرده و ليس يف طيه  -
تمامهم حنو اإلعالن تلك الدراسات اليت برنامج معني، أو أن افراد التجربة مت توجيه تركيزهم و إه

احتوت على أحد أوجه هذه املتغريات الوسيطة، ترتب عليها ضعف تأثري مشاعر املستهلك على 
 .درجة تأثره باإلعالن، بينما ترتب عليها تركيز أقوى للمستهلك على عمليات التقييم العقلية

عليها تأثري قوي لإلعالن على قبول إن الدراسات اليت إستخدمت عالمات جتارية جديدة، ترتب  -
تفسري ذلك ان اإلجتاهات . املستهلك للمنتوج موضوع اإلعالن، مقارنة بالعالمات التجارية املألوفة

 . و اخلربات السابقة يترتب عليها إخنفاض التأثر باإلعالن

رنة بالسلع كما أن تأثر املستهلك باإلعالن يكون أكثر يف حالة السلع املعمرة واخلدمات باملقا
امليسرة، وذلك الن املستهلك يكون تفاعله مع الرسالة اإلعالنية أقوى يف حالة السلع املعمرة واخلدمات، حيث 
يسعى املستهلك للحصول على معلومات أكثر، ويكون تركيزه اعمق لتكوين املعتقدات اليت حيتاج إليها عن 

يف نتائجها كما يفضل عدم اإلعتماد على نوع لذلك توصي هذه الدراسة حيث اا تؤثر . خصائص السلعة
  . واحد من املنتجات لكي حنصل على املصداقية املعقولة لنتائج الدراسة

IV :   دراسةPelsmacker Gevens et Anckaert 2002 عام 

قامت هذه الدراسة بتحديد العناصر املؤثرة على درجة إنتباه املستهلك لإلعالن واهتمامه بتقييمه، 
من حيث (العنصر األول يتمثل يف خصائص اإلعالن نفسه : لدراسة ثالث جمموعات من العناصروحددت ا

حيث ميكنها تشجيع أو إحباط املستهلك حنو . )كون اإلعالن كوميدي أو درامي او عقالين او رومانسي 
ناء تعرضه لإلعالن، أي رمبا اما العنصر الثالث واألخري يتمثل يف البيئة احمليطة بالفرد أث. تقييم الرسالة اإلعالنية

  .أن احمليط يؤثر سلبا على فهم الفرد للرسالة اإلعالنية 
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أيضا من عناصر البيئة احمليطة احملتوى احمليط باإلعالن، و يقصد به طبيعة اجلريدة او الة و أيضا 
إذا كان (الفيلم التلفزيوين أو طبيعة الربنامج أو ) إذا كان إعالن مطبوع ( نوعية املقالة اليت يتخللها اإلعالن 

. و أثبتت الدراسة أن احملتوى احمليط باإلعالن ميكن أن يؤثر على درجة إنتباه بصورة جوهرية) إعالن تلفزيوين
كما ميكن أن يؤثر عنصر مزيج اإلعالنات الذي يعرض على املستهلك وهو عبارة عن جمموعة اإلعالنات 

  . فترة زمنية حمدودةاملختلفة اليت يتعرض هلا املستهلك خالل
وبعد أن حددت الدراسة هذه ثالث عناصر مؤثرة على إنتباه املستهلك حنو اإلعالن اثار الباحثون 

على ) أي العنصر االول و الثالث ( تساؤل حول ما أثر التناسق بني منط اإلعالن و احملتوى احمليط باإلعالن 
  .تكوين إجتاه و ميول املستهلك حنو اإلعالن

 الدراسة حنو اإلجابة على هذا التساؤل، وأوضحت أن وجود ذلك التناسق بني منط و إجتهت
اإلعالن واحملتوى احمليط باإلعالن يترتب عليه خلق درجة من الفاعلية اإلعالنية باألخص يف ظل حالة تفاعل 

إلعالنية إال أنه يتقبل حيث على الرغم من عدم إنتباه املستهلك للرسالة ا. املستهلك احملدودة بالرسالة اإلعالنية
اإلعالن بصورة اكرب، وختلق لديه إستجابة شعورية يف حالة وجود ذلك التناسق مع مالحظة أن هذا التناسق 
ليس له تأثري على خلق تقييم إجيايب  فنجد أن املستهلك يتقبل اإلعالن سواءا يف ظل وجود تناسق بني هذين 

تهلك مهتم بتقييم اإلعالن واملنتوج من قبل، مع مالحظة أن وجود العنصرين أو يف ظل غيابه، و ذلك الن املس
  . تناسق يف تلك احلالة عمل على خلق فهم أفضل للرسالة اإلعالنية

V:   دراسةHall, Bruce 2002 عام  

قدم هذان الباحثان  منوذجا جديدا لكيفية معرفة مدى تأثري اإلعالن على سلوك املستهلك، وهذا 
 و (PME) ثالث عناصر رئيسية و هي اإلدراك و اخلربة و الذاكرة و يطلق عليه منوذج النموذج يتكون من

يربط هذا النموذج بني عنصرين و مها التأثري و اخلربة لتفسري كيف يعمل اإلعالن يف عقل املستهلك، حيث 
لسلوك، و بذلك يقترح يغري املستهلكون ما يف عقوهلم عن املنتج أوال مث يقومون بتغيري إجتاهام مث يقومون با

  : عكسية تتكون من ثالثة خطوات و هي ) هرياركية(هذا النموذج هرمية 
  السلوك  التأثري  املعرفة بدال من املعرفة  السلوك التأثري 
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  :يل عناصر هذا النموذج و يوضح الشكل التا
  Hall, Bruceمنوذج ):23(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 ،زهران للنشروالتوزيع دار،سلوك املستهلك، اإلعالن والعواديل سلوى:املصدر 

  309ص ،2000، عمان
و هدف اإلعالن يف هذا النموذج هو تشجيع التجريب عن طريق إدخال العالمة التجارية يف عقل 

هلك واالحتفاظ ا، و خيتلف دور اإلعالن يف مرحلة ما قبل التعرض عنه يف مرحلة ما بعد التعرض،  املست
وتتمثل وظيفة اإلعالن يف املرحلة األوىل يف وضع إطار إلدراك العالمة التجارية عن طريق خلق توقع بأدائها، 

  .جم إىل سبب موضوعي للشراءوتزويد املستهلك بأساس عقلي لتوقيع مثل أن يتضمن اإلعالن منفعة تتر
و يلعب اإلعالن دوره يف تدعيم خربة املستهلك سواء يف مرحلة ما قبل التعرض أو يف مرحلة ما بعد 

  .التعرض و يقوم اإلعالن هنا بنوعني من التدعيم
التدعيم احلسي حيث تلعب املشاعر واألحاسيس دورا هاما يف تشكيل اإلجتاهات حنو العالمة 

  .لتدعيم اإلجتماعي لقيم و عادات الفردالتجارية أو ا

 التأثري 

 التعرضعد  بخربة ما خربة ما قبل التعرض

 تنظيم الذاكرة  تدعيم اخلربة  وضع إيطار لإلدراك

  التوقيع .1
 التفسري .2

  التدعيم احلسي.1
  التدعيم اإلجتماعي.2

   تلميحات مبا جيب عمله.1
   مكانة العالمة التجارية.2

 التفسري .3

 املرحلة 

 الوظيفة 

 اإلدراك  اخلربة  الذاكرة 
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أما الوظيفة األساسية لإلعالن يف املرحلة الثالثة فتتمثل يف تنظيم الذاكرة حيث يزودنا اإلعالن 
بتلميحات لفظية ومرئية ملساعدة املستهلكني على تذكر العالمة التجارية، ويرتبط بالتذكر قدرة املستهلك على 

  .انتها يف عقل املستهلكمتييز العالمة التجارية و مك
و أخريا فإن اإلعالن ال يؤثر فقط على املستهلك لكي يشعر ان اخلربة احلسية أو االجتماعية مالئمة 

  .له و لكنه يفسرها له، و يزود املستهلك بأسباب تدفعه إىل تصديقها
لك إىل و تشري هذه النقطة إىل مراعاة املصداقية يف اإلعالن و امهية وجود سبب يدفع املسته

  .تصديقه


   حسب الدراسة اليت قام ا مكتب الدراسات املتخصص يف البحث التسويقي واإلعالم اجلزائري 

 )SIGMA (  فان االستثمارات اإلعالنية اإلمجالية للوسائل اإلعالم الكبرية قد زادت ب 2007لسنة ،
 مليون أورو يف سنة 110دينار جزائري أي ما يعادل  مليار 11.8 لتصل إىل 2007 و2006 بني 19%

 %0.3 من جمموع االستثمارات مل تتطور إال ب%34 اليت متثل ن اإلعالنية للتلفزيوت، فاالستثمارا2007
 %13.1 من جمموع االستثمارات هلذه السنة، والراديو %36.2 لقطاع الصحافة الذي ميثل %17مقابل 

 100 لينخفض فيما بعد إىل 300كما أن عدد املعلنني يف التلفزة حوايل ، %16.7واللوحات االشهارية بـ
 ثانية من اإلعالن التلفزي، 100000واملعلنني اخلمسة األكرب يف التلفزة هم أوراسكوم تيليكوم اجلزائرية ب

Danone ثانية،  69000 ب  Mobilis ثانية 60000 ثانية، وطنية تليكوم اجلزائرية بـ 6600 ب 
 ثانية، وعلى املستوى قطاع الصحف فقد سيطرت الصحف اليومية بشكل 19000وغامبيل ب وبروكتر 

 من استثمارات اإلعالنية، وفيما خيص قياس األثر اإلعالين فقد %94مذهل مقارنة باألسبوعيات واالت ب 
ذين  من األشخاص ال%24.2 ب Djezzyكانت نتائج التذكر اإلعالين بدون مفاجأة من طرف العالمات 

 %8.6 ب Isis األملانية مث Henkel وعالمة %19.6 ب Mobilisتابعوا محالا االعالنية متبوعة ب 
  1.%8.1 ب Danoneوأخريا 

 باملئة أو 23بنسبة  احتلت اجلزائر املرتبة الثانية مغاربيا من حيث حجم اإلعالن بعد املغربعلما أنه 
  . 2006 مليون يورو يف السنة املاضية 100ما يعادل 

                                                
1 Lila Dali, "Algérie :Bilan médias et publicité 2007 ",(Tunisie Affaire,28/11/2007). 

www.tunisieaffaire.com/index.php?option=viewetid=1781etltemid.com_contenttask=148_66k 
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 " SIGMA" أجنزا شركة  فقد أظهرت الدراسة اليت" واس"ووفقا ملا ورد بوكالة األنباء السعودية 
اإلعالم يف املنطقة املغاربية أن الشركة اجلزائرية  املختصة يف تقدمي إحصاءات حول سوق االتصال ووسائل

حيث  ربية بعد اتصاالت املغرب ،هي ثاين أكرب معلن يف املنطقة املغا" تيليكوم  أوراسكوم" لإلتصاالت 
املغرب فبلغت خمصصاته   على الدعاية واإلعالن ، أما اتصاالت2006 مليون أورو يف عام 20,3صرفت 

  1. مليون يورو36,3اإلعالنية 
وما مييز السوق اإلعالين يف اجلزائر تدخل الدولة لتنظيم هذا السوق الذي يسري حبربة ودون رقابة، 

احلكومية اليت جترب املؤسسات العمومية على املرور بالوكالة الوطنية لإلشهار لنشر إعالناا من خالل التعليمة 
  .وهو ما يفسره البعض باحتكار الدولة لسوق اإلشهار

 وفيما يتعلق بالسوق اإلعالين يف اجلزائر فقد نظمت اجلمعية الوطنية للتسويق واإلعالن جتمع يف 
 اإلعالنية نادت من خالله بضرورة إنشاء مثل هذه اجلمعية لتنظيم هذا صفاقس حضرته العديد من الوكاالت

القطاع الذي حيتاج إىل متخصصني، وطرح املشاكل وحشد املوارد فالعامل اليوم فيه الوكاالت الدولية اليت تأيت 
 وأخرى ميكن أن تعمل مع املعلنني Euro و RSCG و Publicisوحتمل معها كم هائل من التقنيات مثل 

اجلزائريني، كما أشارت إىل ضرورة إدارة خمتلف العالقات بني خمتلف املمثلني للرأي العام واملعلنني لتفعيل هذا 
  .القطاع

ويكن القول أن وجود الرغبة يف بناء سوق إعالين جزائري سوف يسمح بوضع لبنات ملمارسة 
 ذلك، فالتجربة واخلربة اليت تتمتع ا اعالنية أكثر حداثة خاصة مع وجود وكاالت أجنبية ميكنها املساعدة يف

هذه الوكاالت ميكنها أن ختدم القطاع اإلعالين اجلزائري ويبقى دور املختصني يف إثراء هذا اال وزيادة 
  2.فاعليته

  
  
  
  

                                                
1 http://www.lahona.com/show_news.aspx?nid=15921&pg=10 

2  Kamel Benelkadi,"Marché publicitaire en algérie les agences s’organisent",(El watan :08/12/200). 

www.tamanrasset.net/modules/news/article.php?storyid=939_18k. 
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تجارية يولد أو خيلق لديه سلوك دائم يترجم يف إن املستهلك املتعود على نوع من العالمات ال
إنشاء عالقة جيدة، نتيجة عملية التجريب ملنتجات العالمة التجارية والثقة املتزايدة من خالل اخلصائص 

  .  املدركة من طرفه على قوا
طرف وتترجم هذه العالقة من خالل الشراء املتكرر للعالمة التجارية، و هذا خيلق والء قوي هلا من 

املستهلك ، إىل أن يصبح مدمن عليها من خالل التمسك ا لفترة طويلة يف حياته، إال يف حالة زواهلا أو 
  .حدوث طارئ يضعف قوا


ر العالمة التجارية يسمح اإلحساس بالعالمات التجارية بقيام املشتري أو املستهلك بأخذ بعني اإلعتبا

 Lavrat etيف مراحل إختياره، و مفهوم اإلحساس بالعالمة التجارية يرجع إىل األعمال اليت قام ا كل من 
Bapforereأن املمستهلك حيس بالعالمات التجارية، "  يف جمال اإلعالن حيث عرفا هذا املفهوم على أنه

يتبع طبيعة العالمة التجارية، يتبع طبيعة املنتوج، هل هو منتوج إذا كانت كل األشياء متساوية، باملقابل اختياره 
  .1"تابع لعالمة جتارية أم ال ؟

هذا يعين أن العالمة اجلارية تؤدي دورا مهما يف مراحل " حيس بالعالمة التجارية " و نقول أن الفرد 
س معيار واحد فقط وبسيط، إختياره، ولكن ال ميكن للعالمة التجارية أن ختتار من طرف املستهلك على أسا

  .فهي حتمل معىن، ألا يف احلقيقة متتلك صورة 
و يأخذ الفرد العالمة التجارية يف احلسبان يف اختياراته، و يركز على املعلومة و الداللة اليت متنحها 

تبار العالمة ومن الزاوية السلبية، أي املشتري ال يأخذ بعني اإلع. من خالل الصورة املدركة من زاوية إجيابية
السعر، أداء " التجارية يف اختياراته، يقوم مبقارنة خمتلف منتوجات املنافسني بداللة معايري أخرى لالختيار 

  .بدون الرجوع إىل املعلومات املتعلقة بالعالمات التجارية النظرية " املنتوج 
المة التجارية هي متغري وباملقابل كما تبينه الدراسات املنجزة يف خمتلف األسواق، اإلحساس بالع

  .موقفي، أي نفس الشخص سوف حيس أو ال حيس بالعالمة التجارية حسب أصناف املنتوجات 

                                                
1 Géraldine Michel ,la Stratégie D’extention de Marque,iditions vuibert,paris,2000,p16-17 
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يتغري من صنف منتوج إىل آخر، ومرتبطة " و هلذا اإلحساس بالعالمة التجارية من طرف املستهلك 
 تعترب من بني ) عالمة جتارية(املعلومة و عليه فإن . 1"بالعوامل االجتماعية و الدميوغرافية منها السن و الدخل 
هلا، وخاصة فيما يتعلق باملنتوجات املرفقة بالعالمات  النقاط األساسية اليت يأخذها املستهلك يف عملية اختياره

  .التجارية ذات القرار الشرائي املرتفع 


ملفاهيم اليت تساعد على معرفة درجة ارتباط املستهلك بالعالمة التجارية، والسلوك يعترب الوالء احد ا

الشرائي للمستهلك خيتلف باختالف طبيعة املنتوج والعالمة التجارية ومكان البيع، لذا ال ميكن أن نقوم بتحليل 
  .حوافز الوالء لنفس املعطيات أو املتغريات 

مشجع إجتاه عالمة جتارية خاصة من بني ) موقف( إجتاه " أنه والوالء للعالمة التجارية يعرف على 
العالمات املوجودة، ناتج عن شراء متكرر هلذه العالمة التجارية مع مرور الزمن، و يعترب من هذه الناحية 

 2."كمتغري سلوكي

الوالء للعالمة التجارية يترجم   "Jacoby (jacob) et Chestnut R.W وحسب كل من 
غري العشوائية لسلوك شرائي لنفس العالمة التجارية أو لنفس اموعة من العالمات التجارية ألحد يف اإلعادة 

هذا السلوك ناتج من مراحل نفسية للتقييم، مأخوذة يف إطار . األعوان االقتصاديني الذي ميلك سلطة القرار
  .3" الوصول إىل قرار

دى أو نسبة إعادة الشراء، وعدد نشاطات سلوك إعادة الشراء م" و يتم قياس الوالء عن طريق 
  " .الشراء، تتابع و تكرار الشراء ، حجم الشراء خالل مدة حمددة

و من خالل هذه التعاريف، يتضح أن املعيار األكثر يف حتديد الوالء للعالمة التجارية يترجم يف 
ائص املستهلك الذي له والء عملية تكرار الشراء، وهذا يتجلى يف األحباث العديدة اليت اهتمت بتفريق خص

  : 4لعالمة جتارية ما أو جمموعة من العالمات التجارية و تتمثل فيما يلي 
  .  هلم نية للحصول على ثقة يف اختيارام-

                                                
1 DenisDarpy,Piere volle, comportements du consommateurs, concepts et outils,éditions dunod,paris,2003,p94 
2 Pierre louis,Dubois alainjolibert ; le Marketing,Fondements et pratique,édition economica,3éme 
édition,1998,p107 
3 Celile Cristau, l’attachement a une Marque, conjunctionde la dependence et de l’ amitie, revue francaise du 
marketing,,avril2006,p6 
4 Géraldine Michel, au Cœur de la Marque de la Marque, gérer , développer et évaluer sa Marque, édition dunod, 
paris,2004,p32 
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 هلم ميول أكثر يف إدراك اخلطر املعترب و املرتبط بالشراء، ويستعملون الشراء التكراري لعالمة -
  .اخلطر جتارية ما من أجل ختفيض مستوى 

 هلم ميول يف الوالء للمحالت اليت شعارها، حيث أن املستهلك الذي خيفض عدد احملالت أو -
  .أماكن البيع اليت يزورها، خيفض أساسا احتمالية عدم الوالء للعالمات التجارية املعروضة من طرف املوزعني 

اء من خالل أفراد األسرة، و يتحدد القرار الشرائي للعالمة التجارية عن طريق املشتركون فيه سو
وتنوع القرار الشرائي إىل عدة أنواع، هل هو قرار شراء روتيين أو شراء غري روتيين أو شراء منتوج جديد 
حيتاج إىل عقالنية، وهذا القرار الشرائي ينتج عنه أثر الذي يتمثل يف جمموعة االعتقادات واالجتاهات حنو عالمة 

  . بعد الشراء جتارية أو املنتوج املرفق ا 
  : 1 توجد أربعة سيناريوهات للوالء و هيB Heilbrumnو حسب 

I-الوالء الشائع:   
   شراء حصري يف صنف منتوجات موجودة لعالمة جتارية -
  إحساس قوي للعالمة التجارية  -
 دور العالمة التجارية يف تبسيط االختيارات  -

 تطوير الرابط العاطفي القوي مع العالمات التجارية  -

 ة تعلق قوية اجتاه العالمة التجارية و ضعيفة اجتاه صنف آخر من املنتوجات درج -

 إحساس حقيقي باألسعار  -

 معدل ضعيف لتجريب واالختيار للعالمات التجارية اجلديدة  -

II-الوالء املشترك :   
متعاقب للعديد من العالمات التجارية داخل سلة من العالمات التجارية احملددة شراء  -
 .وجات ما يف صنف منت

استعمال عدة عالمات جتارية تستجيب سواء ملختلف املناسبات واالستعمال أو  -
 . للمستعملني و البحث عن التنوع

 تطوير الرابط العاطفي اجتاه بعض العالمات التجارية يف داخل سلة  خمتارة  -

 درجة تعلق قوية يف صنف املنتوجات و معرفة جيدة للعالمات التجارية العديدة  -

                                                
1 Géraldine Michel,au Cœur de la Marque de la Marque,op,cit,p33 
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 .ار العالمات التجارية يكون خارج احملل اختي -

III- املناسبايت( الوالء الظريف  (:  

 . شراء من بني سلة حمدودة للعالمات التجارية القائدة بداللة السعر  -

 معرفة جيدة السعار  -

 إنتباه قوي لتخفيضات األسعار و العمليات التروجيية  -

 ضعف إدراكي بني العالمات اجلارية  -

 المات التجارية ضعف لتجريب الع -

 ميل ضعيف للشراء الدافعي  -

IV- الالوالء:  
   ليس هناك سلوك شرائي منتظم و مميز  -
  شراء ملختلف العالمات التجارية يف نفس صنف املنتوج  -
 إختيار العالمات التجارية بداللة السعر  -

 إدراك ضعيف بني العالمات التجارية  -

 ضعف يف اإلحساس بالعالمات التجارية  -

  التعلق بالعالمة التجارية ضعف درجة -

 قوة امليل لتجريب العالمات التجارية اجلديدة  -

و يسمح الوالء للعالمة التجارية من طرف املستهلك بتخفيض تكاليف التسويق، يف إطار عملية 
  .احملافظة عليه أفضل من غزو مستهلك جديد، الذي ينجم عنه تلك التكاليف

تهلكني لعدة عالمات جتارية، و الوالء ميكن أن يفهم بطريقة ولكن هذا ال مينع إمكانية والء املس
  .كيفية

، يقترحون أربعة أنواع من الوالء اليت تربز Laurent Gille et J N Kapfererوحسب 
 و باألخذ بعني االعتبار بدقة طبيعية Jacoby (jacob) et Kyener D.Bالفرض اإلستنباطي لـ 

  : 1ون له والء للعالمات التجارية القرارات اليت تقود املشتري ألن يك

                                                
1 Richard Ladwein, le comportement du Consommateur et de l’acheteur, édition économica, paris, 1999, p365 
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جيرب املستهلك بطريقة مكثفة العديد من العالمات التجارية، ويصبح له :  الوالء عن طريق اليقني-
  .والء للعالمة التجارية اليت يعتقد أا حتقق أقصى رضا

 يؤدي إىل جيرب املستهلك العديد من العالمات التجارية، وهذا:  الوالء عن طريق الرضا املتواين-
ميوله للعالمة التجارية اليت حتقق له رضا وال يقتنع بالعالمات التجارية األخرى اليت هلا اإلمكانية بأن تأيت 

  .بإجيابيات أخرى 
نفور من اخلطر يقود الفرد للوالء للعالمة التجارية اليت حتقق :  الوالء عن طريق اخلشية من اخلطر-

  .له الرضا
االختيار حمدد عن طريق العادة واملستهلك ال يطرح أسئلة ملعرفة ما إذا : ل  الوالء عن طريق اخلمو-

كانت العالمات التجارية األخرى هلا اإلمكانيات بأن حتمل إجيابيات الرضا، ومن هذه الزاوية، بعض أشكال 
  .له والء هلاالوالء هي حمددة عن طريق التعلم والتقييمات اليت يقوم ا املستهلك للعالمات التجارية اليت 

خيلق الوالء للعالمة التجارية من طرف املستهلك عالقة خاصة، ناجتة من تتابع عمليات الشراء 
  .وطبيعة مراحل إختاذ قرار الشراء 

وباملقابل، يعطي الوالء للعالمة التجارية من طرف املستهلك وقت أو مهلة للمؤسسة من أجل إجياد 
واملنافسني بصفة خاصة، ألن املستهلك الراضي عن العالمة التجارية ال احللول هلجومات املنافسة بصفة عامة، 

  .يهتم كثريا بالعالمة التجارية األخرى املعروضة يف السوق 


ية دائمة وال هو متغري سلوكي، والذي يترجم عالقة عاطف" يف احلقيقة، التمسك بالعالمة التجارية 

  .1"تتغري حنو العالمة التجارية و الذي يفسر عالقة اجلوارية مع هذه األخرية 
والتمسك بالعالمة التجارية هو يف تطور يف املعىن أو يف إطار إمكانية أن يكون مرتبط مبدة أو مرحلة 

  .حياة املستهلك
مرحلة املراهقة مث مع مرور وميكن للمستهلك أن يكون مرتبط أو متمسك بالعالمة التجارية خالل 

  . الزمن يبتعد عن العالمة التجارية يف حالة اين قيم العالمة التجارية ال تتناسب مع قيم املستهلك

                                                
1 Géraldine Michel,au Cœur de la Marque de la Marque,op,cit,p30 
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واملؤسسة ميكن أن تصرف املستهلك عن هذه العالمة التجارية من خالل هذا املنطلق، وسياسة 
ميقة اليت تكون من جهة وعد للمستهلك وإحساس االتصال للعالمة التجارية جيب أن تساهم يف شرح القيم الع

  .له أيضا
وباملقابل، يظهر التمسك من خالل عدد من االجتاهات والسلوكات، هذه السلوكات تظهر متسك 

  : 1قوي للعالمة التجارية من خالل عدة نقاط
  ة الشخصية ط ميل طبيعي لتشخيص العالمة التجارية اليت هي يف احلقيقة مرتب-
  . يف حالة غياب العالمة التجارية يف نقطة البيع واحلداد يف حالة انقراض العالمة التجارية اثر احلزن-
  .  يؤثر امليل للعالمة التجارية يف املستهلكني اآلخرين-
 شعائر أو طقوس استهالك املنتوج املرفق بالعالمة التجارية، وخاصة عندما يتعلق األمر باملنتوجات -

  . الغذائية
، الذي ميكن أن يذهب إىل ابعد احلدود ) مهما كان الرابط بني التمسك والوالء (ء  سلوك الوال-

  إىل غاية ظاهرة التعود على العالمة التجارية ولو يف أصناف تعطي منتوجات أولية وليست تكميلية 
  .  سلوكات محاية العالمة التجارية إذا مت فقدها أو يف حالة خطر-

لتجارية هو حتمية نابعة من قناعة املستهلك بقوا ودورها، وهو ال و عليه فإن التمسك بالعالمة ا
  . ميكن له أن يغري سلوكه يف حالة إذا ما بقيت العالمة التجارية دورها بشكل تام

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Richard Ladwein, le comportement du Consommateur et de l’acheteur, op, cit, p368 
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عل إجيايب حنو عالمة حتدث عملية الشراء لعالمة جتارية من قبل املستهلك نتيجة هذا النشاط رد ف

  .جتارية، إذا لبت إشباع الفرد أو املستهلك والعكس صحيح
ويقوم املستهلك بتقييم مدى فعالية العالمة التجارية بعد استعماهلا من خالل ما حيس به من قوة يف 

قوة العالمة بعض خصائصها، اليت تصبح قيم متتلكها العالمة التجارية ومتثل ميزة تنافسية هلا، وتعترب كمعيار ل
 .التجارية 


متر عملية الشراء، بعدة مراحل وهذا من أجل عالمة جتارية من بني البدائل املمكنة، ختتلف عملية 
الشراء من منتوج إىل آخر، والقرار يف املنتوجات ذات الشراء املنخفض ال يتطلب جهد ومساعدة، وهذا 
والشراء من النوع الروتيين عكس املنتوجات ذات القرار الشرائي العايل، وعلى سبيل املثال، السيارات ذو 

 واليت تتطلب يف الغالب مساعدة ،Peugeot ،Mercedes ،العالمات التجارية القوية مثل العالمة التجارية
  . التجارية من طرف مالكي هذا النوع ألم سبق وأن جربوا هذا النوع من العالمات

و تتطلب العالمات التجارية القوية املعروضة يف األسواق جهدا إضافيا للبحث عن املعلومات 
  . القرار الشرائي النهائي والعقالين للمستهلكذالضرورية من أجل اختا

ا فبالنسبة للشراء الروتيين، يتميز هذا النوع بربح الوقت، والعالمة التجارية القوية ميكن التعرف عليه
بسهولة وإجيادها عن طريق مسعة وكالئها التجاريني من جهة، والصورة اجليدة اليت يعطيها املستهلك خلصائص 
هذه العالمة التجارية املنسوبة هلذه املؤسسة من جهة أخرى، وبالتايل يتجنب املستهلك عملية حتليل خمتلف 

 والعالمات التجارية اليت تعترب قلب املنتوج تسهل املنتوجات املرفقة بعالمتها التجارية يف األسواق قبل الشراء،
شراء عالمة جتارية معروفة يسمح  " Roseluis.tعملية االختيار وخاصة يف حالة الشراء الروتيين، وحسب 

  .1" بتخفيض اخلطر املدرك عند الشراء، و باملقابل ختفيض مراحل الشراء 
نتوجات ذو عالمات جتارية متنوعة يف الرف أو واملستهلك عند تواجده يف حمل البيع أمام توفر امل

الرفوف يصعب عليه الشراء، وهو يقوم باالختيار اجليد حسب املعلومات أو التجربة، وهذا لسبب كثرة 
العالمات التجارية اليت اعتاد يف شرائها دون اللجوء إىل املعلومات، ويعتمد على املعارف حول هذه العالمات 

                                                
1 Richard Ladwein, francoise bensa, le Choix de la marque,capital de la marque et l’activite comportementale face au 
linéaire,1996,[http// :ungaro.u-bourgogne.fr],19/02/2006,p4 
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العالمة التجارية اليت يطلبها، سوف يعتمد على قدرته يف تقييم العالمات التجارية التجارية، فإذا مل جيد 
املعروضة، وهذا نادرا ما حيدث يف هذه احلالة، والعالمات التجارية اليت يفضلها املستهلك، متتلك رأس مال 

 .عايل، تسهل عليه إمكانية أو قابلية الشراء، دون بذل جهد كبري يف اختيارها 


تفضيالت املستهلك للعالمة التجارية املشتراة هو غالبا مرتبط بإدراكه ملستوى جيد للجودة ودرجة 

  رضا عالية 
وفهم اآلليات اليت تقود املستهلك للرضا، تسمح بفهم جزئيا ملاذا املستهلك له والء لعالمة جتارية ما 

وعملية الشراء للعالمة التجارية هو ناتج عن عملية التقييم، و ينتج عن هذا . ا ما سوف يتم شرحه؟ وهذ
الشراء إنفعال الذي يعترب يف بعض األحيان كتثمني إدراكي، وهو غالبا مزيج هلذين العنصرين، االنفعال 

  .والتثمني املعريف 
جيايب أو السليب الشعوري أو اإلحساسي األثر اإل" وعلى هذا األساس، ميكن تعريف الرضا على أنه
وهي نتيجة مقارنة بني آماله اجتاه املنتوج و أدائه . من طرف املستهلك اجتاه جتربة شراء أو عملية استهالك

  . 1"املدرك
  .2"حالة نفسية ناجتة من مراحل الشراء و االستهالك " وهو كذلك 

املنتوجات أو اخلدمات املعروضة عن تلك اليت ويبحث املستهلك من بني العالمات التجارية املرفقة ب
وعندما يعطي املنتوج أو العالمة التجارية القيمة اليت ينتظرها أو يتوقعها املستهلك فعال، . حتقق له املنفعة قصوى

  .ينشأ أو حيدث الرضا، واجلودة العالية للعالمات التجارية تعترب من بني املفاتيح األساسية للرضا
عن العالمة التجارية، فهم اجلودة املدركة اليت تعترب من بني مكونات رأس ماهلا، ويستجوب الرضا 

  . أو مواقف املستهلكنيتوكل من الرضا واجلودة املدركة للعالمة التجارية، مفهومان هلما تأثري على اجتاها
ملرفقة ا، التحكيم اليت حيمله املستهلك حول عالمة جتارية ما أو اخلدمة ا" إن اجلود املدركة هي 

ومرفقة بآماله، وهذا التحكيم ميكن أن يكون ناتج بدون جتربة مباشرة للمنتوج املرفق بالعالمة التجارية أو 
اخلدمة املقصودة وباملقابل، الرضا هو تقييم بشمل جزء تأثريي، والذي يرتكز على استعمال عدة معايري 

   .3" للمقارنة
                                                

1 Philip Kotler et al , Marketing Management, éditions pearson education , 12 éme éditions ,paris,2006,p173 
2 Christian Derbaix , Joel Brée , Comportement du Consommateurs, éditions, economica, paris, 2000,p505 
3 Denis darpy, Pierre volle, Comportements du Consommateurs, Concepts et Outils, éditions Dunod, paris, 2003, p163 
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اشرة واآلنية للمنتوج أو اخلدمة، واملستهلك ميكن أن حيكم على وهذا التقييم هو ناتج من العملية املب
  .املنتوج جبودته اجليدة، لكن ال ميكن أن يكون راضي من خالل جتربته

ناجتة من مقارنة بني آمال املستهلك واألداء املدرك للمنتوج أو اخلدمة، وعندما " واجلودة املدركة 
وهو . هلك حيكم على املنتوج أو اخلدمة على أن هلا جودة جيدةيكون األداء املدرك أكرب من اآلمال، املست

بطبيعة احلال يكون راضيا وعندما يكون األداء املدرك أقل من آماله، املستهلك حيكم على العالمة التجارية أو 
 أو ويقود احلكم عن اجلودة إىل تقييم. اخلدمة املرفقة ا على أا ليست جيدة وهو بطبيعة احلال ليس راضيا

  ". ضعف العالمة التجارية املرفقة باملنتوج أو اخلدمة مقارنة باملنافسني
إن الرضا أو عدم الرضا عن العالمة التجارية أو املنتوج املرفق ا يرتكز على اجلودة املدركة هل هي 

  . جيدة أو سيئة وهل هو راضي أم ال ؟
  : 1ييم واملتمثلة فيما يلي ومن املهم حتديد العوامل اليت من خالهلا يرتكز هذا التق

 عوامل اجلودة املدركة املرتبطة بكل منتوج وبكل مستهلك، يسمح الكل بتحديد اخلصائص -
ويف هذا السياق، يتم قياس مستوى اآلمال اليت يتوقعها من . املهمة هلذا املستهلك عندما يستهلك هذا املنتوج

    ألجل كل خاصية من بني هذه اخلصائص من جهةاملنتوج من جهة، واألداء املدرك للمنتوج أو اخلدمة
  .أخرى 

  . العوامل املستعملة من طرف املستهلك من أجل تقييم اجلودة هي مشتركة للكثري من املنتوجات-
، )الداخلية واخلارجية (ومن أجل املنتوجات الدائمة، ترتكز اجلودة املدركة أساسا على اخلصائص 

  .رف املستهلك حول عوامل أكثر دقة واليت بعد ذلك يتم حتليلها من ط
بينما من أجل املنتوجات غري غذائية، هذه العوامل تكمن أساسا يف األداء، سهولة االستعمال، 

  .الصالبة، أما بالنسبة للمنتوجات الغذائية، هذه العوامل ميكن أن تتمثل يف الذوق، اجلودة، اجلودة الغذائية


إن العالمات التجارية اليت متتلك خصائص أو قيم قوية، تعترب كمؤشر أو معيار لقوا، فمن خالل ما 
يعترف به املستهلكني حول العالمة التجارية ميكن معرفة قيمتها احلقيقية من خالل متوقعها يف ذهن املستهلكني 

  .وهذا بطبيعة احلال من خالل صورا 

                                                
1 Denis darpy, Pierre volle, Comportements du Consommateurs, op, cit, p167 
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وتساهم العالمة التجارية املهمة يف ختفيض اخلطر فيما يتعلق بتقدمي منتوجها اجلديد، وميكن أن 
  .جتذب العالمة التجارية املعروفة جيدا يف سوقها املستهدف مستهلك جديد

 وهي بصفة عامة تعترب كمصدر هلذه القيمة أي جودا،إن السر يف قيمة العالمة التجارية يكمن يف 
يف ضمان اجلودة، وهي تعيد الثقة للمستهلك، واملنتوجات اليت ترفق ذه العالمات التجارية " تمثلاجلودة، وت

  .1هي منتوجات ذو جودة منظمة أو معتدلة مهما كان املكان، الوقت، طريقة التوزيع
 الذي ما هو إال اجلزء املرئي حلقيقة Logoإسم العالمة التجارية ، الـ " وكذلك القيم امللموسة 

أكثر تعقيدا، وهو يضمن وساطة بني القيم املهمة للمؤسسة وهويتها وادراكات زبائنها أو مستهلكيها، فيما 
وبصفة . خيص صورا، ولكن ميكن إبقاء املستهلك يبحث ما وراء العالمة التجارية وهو ضمان جودة خاصة

املستهلك واملنتوج املرفق بالعالمة عامة، حيكم على هذا الضمان على املدى الطويل ويشكل أساس العالقة بني 
  .التجارية 

و لكن ال ميكن للخدمات املقدمة من طرف هذه العالمة التجارية ان حتقق نفس اجلودة للعالمة 
التجارية املرفقة باملنتوج، بسبب اختالف طبيعة اخلدمات املرفقة بالعالمة التجارية اليت ال ميكن قياسها، أو 

. لسبب ارتباطها بالعامل اإلنساين، أي تنوع جودة األشخاص احملتكني باملستهلكنيصعوبة قياس درجة جودا 
  .  والعالمة التجارية ذات اجلودة اجليدة، تزيد من ثقة املستهلك يف اختيارها و شرائها


تأيت   مليون مركبة،4.17ميلكون أن اجلزائريني لإلحصاء كشف آخر تقرير للديوان الوطين 

 تتبعها املركبات اليابانية بنسبة  مليون مركبة،2.41ومبجموع  باملائة51املقدمة بنسبة املركبات الفرنسية يف
  باملائة،9.17وتأيت السيارات األملانية يف املركز الثالث بنسبة   ألف سيارة،441باملائة بتعداد قدره  10.59

  . ألف مركبة382ومبجموع 
رير الذي أصدرته مجعية الوكالء املعتمدين يف موقعها اإللكتروين أن أكرب نسبة وكشف التق

 باملائة، 22 باملائة، بينما متثل السيارات أقل من مخسة سنوات 57 سنة بنسبة20للمركبات هي أقل من 
رقات هي  ألف صناعية، وبني التقرير أن غالبية املركبات اليت تسري يف الط33 ألف مركبة سياحية و147منها

" كاميونات" مليون مركبة، تليها الشاحنات الصغرية 2.5 باملائة مبجموع قدره 62سيارات سياحية بنسبة 

                                                
1 Michel Chevalier, Gerald Mazzalovo, pro logo, éditions D’organisation,2003,p18 
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 باملائة بتعداد 8.68 ألف سيارة وتأيت يف الرتبة الثالثة الشاحنات بنسبة 821باملائة مبجموع19.62بنسبة 
 ألف مركبة، تتبعها املقطورات 130 قدره  باملائة، مبجموع3.14 ألف مركبة، تليها اجلرارات بنسبة 362
 ألف حافلة، 170 باملائة مبجموع 2.68 ألف مركبة، تليها احلافالت بنسبة 115 باملائة بتعداد 2.78بنسبة 

ومتثل املركبات جزائرية الصنع نسبة هامة . آالف دراجة10 باملائة بتعداد26.وأخريا الدراجات النارية بنسبة 
 باملائة، أغلبيتها تابعة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 6.56طنية للمركبات بنسبة من تعداد احلظرية الو

 ألف جرار حضري 12 ألف حافلة و14 ألف شاحنة، باإلضافة اىل95حيث تقدر عدد الشاحنات بـ
  1. ألف جرار فالحي87باإلضافة اىل

  ):07ىل ا01(ت يف اجلزائر باألرقام من ااجلداول اخلاصة مببيعات السيار
01 :Meilleures ventes de l’année par modèle 2006 
Hyundai Accent 12 047 
Toyota Hilux 9 278 
Dacia Logan 8 557 
Hyundai Atos 7 084 
Maruti  7 076 
02 :RESULTATS DE L’ANNEE 2006 
  
1.Hyundai  22 583 
2.Toyota 19 313 
3.Renault  16 974 
4.Peugeot 15 903 
5.Chevrolet 12 476 
6.Dacia  8 573 
7.Maruti 7 076 
8.Kia 6 599 
9.Volkswagen 5 092 
10.Nissan 4 841 
11. Fiat  2 991 
12. Citroën  2 786 

                                                
1  www.ons.dz/ 
http://www.echoroukonline.com/ara/divers/61627.html 
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03 :PALMARÈS DE L’ANNÉE 2007 Toyota revient en tête 
   
1.Toyota 27 213 (+40,9%) 
2.Hyundai 26 171 (+25,2%) 
3.Renault   23 576 (+38,90%) 
4.Chevrolet 22 364 (+79,25%)  
5.Peugeot         21 078 (+32,54%)  
6.Maruti  12 576 (+77,72%)  
7.Kia 7.Kia  11 820 (+79,11%) 
8.Nissan 7 580 (+56,25%)  
9.Volkswagen   6 579 (+29,20%) 
10.Citroën 4 133 (+48,34%)  
11. Ford 3033 (+37,6%) 
                                            
04 : Meilleures ventes par modèle 
   
1.Chevrolet Aveo 16 071 (+127,53%) 
2.Toyota Hilux 13 655 (+97,17%) 
3.Hyundai Atos 10 409 (+46,93%) 
4.Renault Clio Classic 9 409 (+71,6%) 
5.Dacia Logan 9 090 (+6,22%)  
6.Peugeot 207 8 380 
7.Huyndai Accent  7 739 (-35,76%) 
8.Kia Picanto  6 794 (+70,87%)  
9.Maruti STD  6 026 (-14,84%) 
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05 :Résultats 2008 par marque Volume    Taux de progression 
    
   
1-Hyundai  40 915     % +43,16 
2-Toyota                         %31 652 +16,31 
3-Renault %31 138 +32,06 
4-Chevrolet 30 508   % +36,41 
5-Peugeot  23 290 +10,49 % 
6-Maruti              15 210 +20,94  % 
7-KIA 12 631 +6,86% 
8-Nissan      10 744 +41,74% 
9-Volkswagen      6711 +3,3% 
10-Ford   4 050 +33,53% 
 06 :Meilleures ventes par modèles :Volume  Taux de progression 2008 
1-Chevrolet Aveo    19 891 +23,76% 
2-Toyota Yaris         13 199  
3-Hyundai Accent 12 504 +61,57% 
4-Dacia Logan 12 200 +34,21% 
5-Hyundai Atos        11 609 +11,52% 
6-Toyota Hilux        11 521    - 15,62% 
7-Peugeot 207          10 452 +24,72% 
8-Renault Clio Classic  10 370 +10,21% 
9-Maruti 800  7 773 +28,99% 
10-KIA Picanto  6 137 -9,67% 
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07 :Résultats 2009 par marques: 
1 Renault                38 758 (+24%) 
2 Hyundai     32 404 (-20%) 
3 Toyota                  24 279 (-23%) 
4 Chevrolet            23 080 (-24%) 
5 Peugeot   22 604 (-3%) 
6 Dacia     17 327 (+42%) 
7 KIA                        13 749 (+9%) 
8 Volkswagen  12 738 (+158%) 
9 Suzuki   12 672 (+4%) 
10 Nissan 9 496 (-12%) 
11 Citroën   5 281 (+55%) 
12 Fiat 3 453 (-2%) 
13 Ford 3 103 (-23%) 

 Djaafri mohammed el arbi" <alamessayarat.tv@gmail.com 

www.alamessayarat.Entv.dz.  
http://www.lesoirdalgerie.com/pdf/2007/12/05/p12......22auto.pdf  
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I :منهج الدراسة امليدانية:  
اعتمدت هذه الدراسة يف األساس على مسح ميداين لعينة ممثلة للمجموعة املستهدفة، وقد كانت 

ة بالدراسة، واحتوت االستمارة على جمموعة من األسئلة أداة املسح الرئيسية استمارة خاصة للفئة املستهدف
  ...)املفتوحة، املغلقة، (

I-1 :طريقة االستقصاء:  
يعد االستقصاء من أكثر طرق املستخدمة يف مجع البيانات األولية شيوعا يف جمال الدراسات التطبيقية 

  .   فراد باستخدام قائمة االستبيانلبحوث التسويق، واالستقصاء هو أسلوب يتم فيه مجع البيانات من عينة أ
االستبيان هو عبارة عن من األسئلة املكتوبة واليت دف إىل مجع املعلومات وأراء املبحوثني حول 

 .1ظاهرة أو موضوع معني

  :تتمثل مزايا االستقصاء فيما يلي
  . توفري كثري من الوقت واجلهد على الباحث-
كن استخدام االستقصاء يف أوضاع متعددة سواء بني  تعدد االستخدامات التطبيقية، حيث مي-

الشباب أو كبار السن أو بني الذكور واإلناث، وإذا متت إدارة االستقصاء بشكل جيد فانه رمبا يكون األكثر 
  .سرعة وأقل تكلفة

 إمكانية مجع أنواع خمتلفة من البيانات من املستقصى منه يف وقت واحد مثل منط احلياة -
  .  أو السلوك املاضي واحلاضر، واخلصائص الوصفية والدميوغرافية واجلغرافية واالقتصاديةواالجتاهات، 

ويعترب خطأ القياس من املشاكل اخلطرية عند إعداد قائمة االستقصاء، وهلذا فإن على الباحث عندما 
  .بدون معىنيتم سؤال املستجوبني سؤاال تفضيليا دون إعطائه بديال مناسبا فإنه قد يـحصل على نتائج 

  :     أسباب اختيار السيارت
 إن املستهلك عادة ما يكون على استعداد إلجراء مقارنة بني بدائل خمتلفة متاحة هلذه املنتجات -

  .ملراعاة اجلودة والسعر والشكل قبل أن يقرر ويتصرف ائيا بالشراء

                                                
 43،ص 2002دن،،مدخل منھجي تحلیلي، دار وائل للطباعة والنشر،عمان، االر"بحوث التسویق"ناجي معال، 1
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لية استجواب األشخاص هل عم تعترب هذه املنتجات حمل الدراسة من املنتجات املعمرة مما يس-
 أا اختبار جيد ملعرفة قيمة مسعة العالمة التجارية Kotlerبشأا، كذلك يعترب معظم رجال التسويق ومنهم 

  .لدى املستهلك
I-2  :العينة :  
      هي جزء من اتمع اإلحصائي ، ولكن ليس أي جزء ، إنه اجلزء الذي ميثل اتمع أحسن" 

  1"متثيل 
احث عنـدما يريـد دراسـة أحـد األبعاد أو إحــدى اخلصائص موعة من ومبا أن الب

األفراد أو إحدى السمات، اليستطيع أن يقوم بإستبيان مجيع أفــراد اتمع، وليـس بإمكانه أن جيــري 
كل فـرد من أفـراد اتمع ، ولكن بإمكانـه أن يأخـذ فكرة تقريبية عن هذه اخلاصية،  قياساته على

يث يقوم بسحب عينة من األفراد ممثلة بكل أفـراد اتمـع ، وهـذا العـدد احملـدود من األفـراد ح
 .املأخوذ صدفـة من اتمع املــدروس يسمى العينة

  :جمتمع العينة
 إن الدراسة اليت حنن بصدد حتليل نتائجها تتضمن استقصاء عينة من املستهلكني القاطنني بوالية 

السيارات اليت ال يتجاوز عمرها مخس ( قرار شرائهاةقد مت إختيار السيارات اجلديدة لدراستلمسان فقط، ول
 بشراء املنتوج اجلديد فعال لكي نعرف هل هذا القرار على اوبالتايل  الدراسة ختص مستهلكني قامو). سنوات

 .ن نتائج اإلستقصاءأساس مسعة العالمة أم بتأثري من اإلعالن أو بكالمها أو مبؤثر آخر قد نستخلصه م

I-4 :حتديد حجم العينة: 

بصفة عامة أكثر الطرق استخداما يف اختيار العينة اخلاصة ببحوث اإلعالن والعالمة التجارية مها 
أما يف حبثنا هذا اعتمدنا على عينات غري عشوائية من . طريقة العينات العشوائية، وطريقة العينات غري العشوائية

  .د ممكن ميتلك سيارةاجل استجواب اكرب عد
  : حجم العينة-ج

يعتمد حجم العينة املطلوبة للمسح اإلحصائي جزئيا على اجلودة اإلحصائية املطلوبة لنتائج املسح 
  .اإلحصائي، واليت بدورها تتعلق بكيفية استعمال النتائج

                                                
  5صـ  :  1998اإلحصاء مع تمارین ومسائل محلولة ، دیوان المطبوعات الجامعیة : جالطو   جیاللي  1
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. حصائيوبالرغم من ذلك، ال توجد قاعدة بسيطة حلجم العينة ميكن استعماهلا لكافة املسح اإل
فالكثري يعتمد على املوارد املهنية واملالية املتاحة، إال أن احملللني غالبا ما يعتربون أن حجما معتدال للعينة يكفي 

  .كما يتأثر حجم العينة بالتكاليف النسبية والزمن الذي تتطلبه الدراسة. من الناحية اإلحصائية والعملية
 150لمسان، وقد بلغ عدد املستجوبني والية تر أفرادها من وقد مت يف حبثنا هذا عينة بسيطة مت اختيا

  .  إناث، وذلك باختالف عمرهم ومستواهم التعليمي%23.3 ذكور و %76.7شخص،منهم 
I -4 :تصميم قائمة االستـقـصاء:  

  :دقة صياغة األسئلة: 1

ك الذي جيب األخذ بعني االعتبار الدقة يف إعداد سؤال أو تصميم قائمة األسئلة،وخصوصا ذل
يتطلب معلومات عن درجات تكرار تصرف، حيث سوء الصياغة أو عدم الدقة مكن أن يؤدي إىل احلصول 

  على إجابات خاطئة 
  :1وحىت حنصل على دقة جيدة من املستجوبني جيب مراعاة النقاط التالية

 الباحث أو تذكر أن ايبني ال يقرؤون األفكار، أي ال ميكن التوقع منهم أن يعرفوا ما يرغبه* 
 .مصمم االستبيان

 يبجتنب األسئلة اليت ترهق ذاكرة ا. 

 جتنب األسئلة اليت تطلب تفاصيل دقيقة. 

 ا تلميح مبا جيب أن تكون عليه اإلجابةجتنب األسئلة اليت تتضمن يف طيا. 

 جتنب األسئلة املتحيزة. 

 استخدام الكلمات البسيطة والواضحة. 

 حتديد تسلسل سليم لألسئلة. 

 نب األسئلة الطويلةجت 

  
  
  
 
  

                                                
 302،ص2003،الدار الجامعیة،مصر،"بحوث التسویق"ثابت عبد الرحمن ادریس.د: 1
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  :أنواع األسئلة: 2

  :1هناك ثالث أنواع من األسئلة
  :األسئلة املفتوحة. 1

خاصة، حيث يتطلب هذا النوع من األسئلة أن  بطريقة املطروح السؤال علي اإلجابة هي حرية
 مناسبة جدا يف جييب املستجوب عليها بلغته وأسلوبه دون حتديد مسبق لإلجابات، وتعترب األسئلة املفتوحة

  .حالة األسئلة االفتتاحية ملوضوع ما
وتـؤِثر األسئلة املفتوحة على اإلجابة بدرجة أقل من تأثري األسئلة متعددة اإلجابة أو ذات اإلجابة 

  .الثنائية، ويؤدي استخدام هذا النوع من األسئلة إىل كسب املقابل لتعاون املستجوب يف اإلجابة على األسئلة
  .عيب الرئيسي لألسئلة املفتوحة يف الوقت والتكلفة املرتبطتني بترميز اإلجاباتويتمثل ال

وعموما تعترب األسئلة املفتوحة أكثر مالءمة للبحوث االستكشافية والبحوث املصممة إلعداد أسئلة 
  .هيكلية بدرجة كبرية

  :أسئلة االختيار املتعدد. 2
وقد يطلب من . ابات البديلة احملددة له لكل سؤاليتطلب من املستجوب أن خيتار إجابة من بني اإلج

  .املستجوب اختيار إجابة واحدة أو أكثر من اإلجابات البديلة اخلاصة بكل سؤال
متّكن هذه األسئلة الباحث من التغلب على العيوب اخلاصة باألسئلة املفتوحة واألكثر من ذلك أنها 

يانات، ويكون من الصعب على الباحث احلصول على تعاون تقلل من حتيز املقابل وختفض من تكلفة حتليل الب
  .املستجوب

ويتطلب تصميم أسئلة فعالة متعددة اإلجابات وقتا طويال وتكلفة عالية، وإذا مل حتتوي اإلجابات 
البديلة على إجابة أو أكثر من اإلجابات اهلامة، فإن هذا يقود إىل نتيجة متحيزة بشكل جوهري، وكذلك فإن 

جابات يف القائمة تؤدي إىل حتيز، وسوء احلظ فإننا ال نستطيع التقليل منه بعض األحيان وذلك ترتيب اإل
  .للتسلسل املنطقي لإلجابات

  :األسئلة املغلقة. 3
حيث تسمح . تعترب األسئلة املغلقة أو الثنائية اإلجابة شكال متطرفا من أشكال أسئلة االختيار املتعدد

  ... نعم، ال، فعلت ومل أفعل: من بني إجابتني بديلتني مثلللمستقصى منه باختيار إجابة 
                                                

 42،ص 2002ن،،مدخل منھجي تحلیلي، دار وائل للطباعة والنشر،عمان، االرد"بحوث التسویق"ناجي معال، 1
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إن من مزايا هذه األسئلة أن املقابلون جيدون هذه األسئلة سهلة وسريعة االستخدام، مما يؤدي إىل 
  .التقليص من حتيز املقابل، باإلضافة إىل سهولة الترميز

ره يف شكل ثنائي، بينما قد يكون أما عيوا فتكمن يف إجبار املستجوب على التعبري عن وجهة نظ
  .لديه يف احلقيقة إجابة خمتلفة عن اإلجابتني احملددتني وهذا يؤدي إىل إجابات حتتوي على أخطاء جوهرية

  : سؤال23حيث عكست االستمارة األبعاد التالية من خالل 
ن القسم  م3-2-1: املعلومات اخلاصة باملستجوب هلذا النوع من املنتوجات من خالل األسئلة-

  األول
  أما القسم الثاين

 معلومات اخلاصة باملستجوب اهتمامه بعامل السيارات ودور احمليط يف قراره الشرائي من خالل -
  :األسئلة

1-2-3-4-5-6-7 

   8:  أكثر حافز لشرائه السيارة من خالل السؤال-
  14-13-12-11-10-9: قياس مدى تأثر املستهلك باإلعالن من خالل األسئلة-
   19-18-17-16-15:قياس مدى تأثر املستهلك بالعالمة ودرجة وفائه من خالل األسئلة -
 فهو سؤال مفتوح للتعبري وإبداء رأي حبرية عن العوامل اليت تدفعه إىل تغري 20 أما السؤال رقم -

  .املنتوج الذي ميتلكه

  :األدوات اإلحصائية املستعملة

 عليها من االستمارات الصاحلة للتحليل عن طريق حتويل متت عملية تبويب وحتليل البيانات املتحصل
البيانات الوصفية إىل بيانات كمية، وذلك بترميز اإلجابات وتفرغيها يدويا يف جداول أعدت لذلك، حيث 

 ، واستخدام برنامج احلزم اإلحصائية Excelقمنا حبساب النسب املئوية ورسم البياين عن طريق برنامج 
 حلساب النسب املئوية التراكمية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، SPSSرنامج للعوم االجتماعية ب

 ، وذلك ملعرفة الداللة اإلحصائية للفروق بني التكرارات لتأكد من Pearsonوحساب معامل االرتباط 
  . حتقق فرضيات البحث أو عدم حتققها لإلجابة عن أسئلة البحث املطروحة
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II -مث حساب النتائج ورسم البيانات عن طريق برنامج  ستمارة تفريغ االExcel :  
 : القسم األول 

 " 1س  " 1جدول رقم 
  اجلنس نوع

 

  
 
 
  
 

 وذلك راجع لطبيعة املنتوج وهو السيارات %76.7دول وبعد التفريغ نسبة الذكور متثل من اجل
 نسبة ال يستهان ا ألنه يظهر التوجه املعاصر %23.3الذي يعترب رجايل أكثر منه نسائي، غري أن نسبة 

  .للمرأة يف امتالك سيارة
 

  السن " 2س  " 2جدول رقم 
 

 
 
 
 
 

  
-31(و ) 50-41( لالعمار %28 و %31.3نالحظ أن النسب متقاربة اال ان اكرب نسبة هي 

-18( ل%21.3 وذلك راجع رمبا لعنصر الدخل والوضعية االجتماعية، مع وجود نسبة على التوايل) 40
 سنة وهذا راجع رمبا لقلة هذا الفئة باالهتمام 50 لألعمار األكرب من %19.34اليت متثل نسبة شبابية و) 30

  .بامتالك سيارة اال للضرورة او ظروف عمل
  

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 76.7 76.7 76.67 115 ذكر
 100.0 23.3 23.33 35 اناث

Valid 

Total 150 100.0 100.0   

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
18-30 32 21.33 21.3 21.3 
31-40 42 28.0 28.0 49.3 
41-50 47 31.33 31.3 80.7 
>50 29 19.34 19.3 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   

76,67%

23,33%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

ذكور اناث

نوع الجنس 

ذكور
اناث

21,33%
28% 31,33%

19,34%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%

18-30 31-40 41-50 >50

السن 

18-30
31-40
41-50
>50
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 التعليمي املستوى  "3س  " 3جدول رقم   

 
 
 
 
 
 

 

 وهي للمستوى التعليمي اجلامعي ويليها الثانوي ب %43.34تظهر النتائج أن اكرب نسبة هي 
 %13.33مث .  وهذا يساعدنا كثريا يف حبثنا ويسهل علينا ايصال الفكرة%16 مث أساسي ب23.33%

  . مستوى ال شيء%4من االبتدائي و
 

Statistics 
 

 السن الجنس نوع 
 المستوى
 التعليمي

Valid 150 150 150 N 
Missing 0 0 0 

Mean 1.2333 2.4867 3.8867 
Std. Deviation 0.42437 1.03455 1.21808 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 4.0 4.0 4.0 6 الشيء
 17.3 13.3 13.33 20 ابتدائي

 33.3 16.0 16.0 24 أساسي
 56.7 23.3 23.33 35 ثانوي

 100.0 43.3 43.34 65 جامعي

Valid 

Total 150 100.0 100.0   

4%
13,33% 16%

23,33%

43,34%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

الشيء ابتدائي أساسي ثانوي جامعي

المستوى التعلیمي 

الشيء
ابتدائي
أساسي
ثانوي
جامعي
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  القسم الثاين

  هل أنت من املهتمني جبديد عامل السيارات؟:01س رقم:04اجلدول رقم 
 

 
 
 
 
 

  
 لديها اهتمام جبديد عامل السيارات وهذا راجع ألن املستوجبني % .92من اجلدول يظهر أن نسبة 

  .ميلكون سيارات وهذا يساعد يف حبثنا من أجل إعطاء أكثر مصداقية
 ؟ى عند شرائك ملنتوج جديد هل تركز عل:02س رقم :05جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 92.0 92.0 92.0 138 نعم 

 100.0 8.0 8.0 12 ال 
 Total 150 100.0 100.0  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 30.0 30.0 30.0 45 المنتوج سعر 
 64.0 34.0 34.0 51 المنتوج عالمة  
 78.0 14.0 14.0 21 المنتوج شهرة  
 98.0 20.0 20.0 30 المنتوج جودة  
 .100 2.0 2.0 3 أخرى أشياء  
  Total 150 100.0 100.0   

92,50%

7,50%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

نعم ال

یارات ؟ ھل انت من المھتمین بعالم الس

نعم
ال

32,50% 35%

10%
20%

2,50%0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%

السعر عالمة
المنتوج 

شھرة
المنتوج

جودة
المنتوج

أشیاء أخرى

م  04  المصدر: اعتمادا على الجول من السؤال رق

عند شرائك لمنتوج جدید ھل تركز على ؟

السعر
عالمة المنتوج 
شھرة المنتوج
جودة المنتوج
أشیاء أخرى

 عند %34من اجلدول يظهر أن 
شرائهم منتوج جديد يركزون العالمة 
الشرائية ويليها مباشرة وبنسبة قريبة 
السعر الذي يعترب مؤثر اقتصادي على 
قرار الشراء حيث أن املنتجات اجلديدة 

يت جودة املنتوج تكون مرتفعة مث تأ
  . تع يف الشراءنوشهرته اللذا
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Statistics  
  
  
  
  

هل تعتقد أن رأي اتمع، األصدقاء واألقارب مصدر موثوق تعتمد :03س رقم :06جدول رقم 
 ؟)سيارة ( ائك منتوج جديد مثال عليه عند شر

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 88.0 88.0 88.0 132 نعم 
 100.0 12.0 12.0 18 ال  
  Total 150 100.0 100.0   

 
 

 من املستجوبني يعتربون اتمع واألصدقاء واألقارب مصدر %88من اجلدول نرى أن نسبة 
  . ل على أن املستوجبني يعتمدون على مشاورة احمليطني م ويثقون فيهمموثوق وهذا يد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 من أنت هل
 بجديد المهتمين

 السيارات؟ عالم

 شرائك عند
 هل جديد لمنتوج

 تركزعلى
Valid 150 150 N 

Missing 0 0 
Mean 1.0800 2.3000 

Std. Deviation 0.27220 1.15712 

88%

12%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

نعم ال

ھل تعتقد أن رأي المجتمع ، ,,,منتوج جدید مثال (سیارة)؟

نعم
ال
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   تعتمد على أصدقائك وأهلك يف الشراء يف حال؟:04س رقم :07جدول رقم 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 معلومات لديك 

 حول محدودة
 المنتوج

30 20.0 20.0 20.0 

 برأي زامااللت 
 48.0 28.0 28.0 42 الجماعة

 من االستفادة 
 خبراتهم

 ومعلوماتهم
 المنتوج حول

78 52.0 52.0 100.0 

 Total 150 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
  
 
 

  
 ا من املستجوبني يتأثرون خبربات ومعلومات األصدقاء واألهل وهذ%52من اجلدول نالحظ أن نسبة 

لفم إىل األذن يف تعريف باملنتوج، مث يليها االلتزام رأي اجلامعة بنسبة يظهر الدور الفعال لالتصاالت من ا
     .   وهذا يظهر الـتأثري الكبري للجماعات املرجعية كذلك يف قرار الشراء 28%

  
  
  
  
  
  

20% 28%
52%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

لدیك معلومات
محدودة حول

المنتوج

االلتزام برأي
الجماعة

االستفادة من
خبراتھم

ومعلوماتھم
حول المنتوج

تعتمد على أصدقائك وأھلك في الشراء في حال؟

لدیك معلومات محدودة حول المنتوج

االلتزام برأي الجماعة

االستفادة من خبراتھم ومعلوماتھم حول
المنتوج
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  هل؟تيف حال قدم لك، أحد أصدقائك أو أهلك انتقادا لنوع من السيارا:05س رقم :08جدول رقم 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 هذا تشتري 

 من النوع
 السيارات

18 12.0 12.0 12.0 

 42.0 30.0 30.0 45 تشتريها ال  

 لديك يتكون  
 سلبي انطباع

63 42.0 42.0 84.0 

 100.0 16.0 16.0 24 بنفسك تجرب  

  Total 150 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 ال يشترون السيارة وهذا %30ستجوبني يتكون لديك انطباع سليب و  ومن امل%42من جدول أن نسبة  
  .يزيد يف التأكيد على األثر الكبري للجماعات املرجعية يف قرار الشراء

  هل شاركت أسرتك يف قرار شراء السيارة ؟:06س رقم :09جدول رقم 
  

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 94.0 94.0 94.0 141 نعم 
 100.0 6.0 6.0 9 ال  
  Total 150 100.0 100.0   

 
 

94%

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

نعم ال

ھل شاركت أسرتك في قرار شراء السیارة ؟

نعم
ال

12%

30%
42%

16%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

تشتري ھذا
النوع من
یارات  الس

تریھا  ال تش یتكون لدیك
انطباع سلبي 

تجرب بنفسك

في حال قدم لك، أحد أصدقائك أو أھلك انتقادا لنوع من السیارات ھل؟

تشتري ھذا النوع من السیارات

ال تشتریھا

یتكون لدیك انطباع سلبي

تجرب بنفسك
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 يشاركون أسرم يف قرار شرائهم %94من اجلدول نالحظ أن نسبة كبرية، املستجوبني وهي 
  .وذلك يدل على االرتباط األسري

 
  هل كان رأيهم يف قرار شرائك له؟:07س رقم :10جدول رقم 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

 52.0 52.0 52.0 78 كبير تأثير 
 تأثير 

 متوسط
57 38.0 38.0 90.0 

 94.0 4.0 4.0 6 قليل تأثير 
 يوجد ال 

 تأثير
9 6.0 6.0 100.0 

 Total 150 100.0 100.0   

  
  

يف قرار نالحظ من النسب اليت يف اجلدول أن معظم املستجوبني يعتربونٍ رأي األسرة له أثري كبري 
   %52الشراء وذلك واضح من خالل  

  ما هو الشيء الذي اعتمدت عليه أكثر عند شرائك للسيارة ؟:08س رقم :11جدول رقم 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 22.0 22.0 22.0 33 اإلعالنات 
 46.0 24.0 24.0 36 واألصدقاء األهل رأي 
 100.0 54.0 54.0 81 العالمة سمعة 
 Total 150 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

52%
38%

4% 6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

تأثیر كبیر تأثیر
متوسط

تأثیر قلیل ال یوجد
تأثیر

ھل كان رأیھم في قرار شرائك لھ؟

تأثیر كبیر
تأثیر متوسط
تأثیر قلیل
ال یوجد تأثیر

22% 24%

54%

0%

10%
20%

30%
40%

50%
60%

اإلعالنات رأي األھل
واألصدقاء

سمعة
العالمة

المصدر: اعتمادا على نتائج الجدول     
من السؤال 11 من القسم األول

ما ھو الشيء الذي اعتمدت علیھ أكثر عند شرائك للسیارة ؟

اإلعالنات
رأي األھل واألصدقاء
سمعة العالمة
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بعدها رأي األهل   من املستجوبني يعتمدون على العالمة التجارية ويأيت%54نالحظ من اجلدول أن نسبة 
واألصدقاء مث اإلعالن ، وهنا يظهر مقارنة مباشرة بني اإلعالن و مسعة العالمة التجارية، حيث قوة ومسعة 

  . أكثر من اإلعالن مع عدم االنتقاص من تأثري اإلعالنالعالمة ِتؤثر
 

Statistics 

 
  هل يشد انتباهك اإلعالنات اخلاصة بالسيارات اجلديدة ؟:09س رقم :12 رقم جدول

  
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 68.0 68.0 68.0 102 نعم 
 100.0 32.0 32.0 48 ال  
  Total 150 100.0 100.0  

  
  

 اإلعالن اخلاص بالسيارات وهذا راجع م من املستجوبني يشد انتباهه%68نالحظ من اجلدول أن نسبة 
  الهتمام املستجوبني جبديد عامل السيارات كما هو موضح يف اجلدول   

  
  
  
  
  

 

 رأي أن تعتقد هل
 المجتمع

 واالصدقاء
 مصدر واألقارب

 ؟...موثوق

 على تعتمد
 أصدقائك

 في لكوأه
 حال في شراء

 لك قدم حال في
 أصدقائك أحد

 من لنوع انتقادا
 هل؟ السيارات

 شاركت هل
 في أسرتك

 شراء قرار
 السيارة؟

 رأيهم كان هل
 شرائك قرار في

 له؟

 الشيء هو ما
 اعتمدت الذي
 عند أكثر عليه

 للسيارة؟ شرائك
N Valid 150 150 150 150 150 150 
  Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.1200 2.3200 2.6200 1.0600 1.6400 2.3200 
Std. Deviation 0.32605 0.78851 0.89495 0.23828 0.82152 0.81364 

68 %

32 %

0

10

20

30

40

50

60

70

نعم ال

دة ؟   ھل یشد انتباھك اإلعالنات الخاصة بالسیارات الجدی

نعم
ال
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  هل تتابعون اإلعالنات حول السيارات كثريا؟:10س رقم :13جدول رقم 

  

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 54.7 54.7 54.67 82 نعم 
 100.0 45.3 45.33 68 ال  
  Total 150 100.0 100.0  

  
 

 من العينة تشاهد اإلعالنات اخلاصة بالسيارات وهي نسبة عالية تبني  %54.67نالحظ أن نسبة 
 .كذلك االهتمام الكبري جبديد عامل السيارات

 
  إذا كانت إجابتكم بنعم ملاذا ؟:11س رقم :14جدول رقم 

  
  
  
  
  
 
 

 من املستجوبني %54.88يوضح اجلدول أن نسبة 
مث تليها معرفة جديد السيارات الذين يشاهدون إعالن السيارات كثريا مهتمني كثريا مبعرفة تغريات األسعار 

  .   حيث نرى أن األسعار متثل أثر قوي يف اختاذ القار الشؤائي للمستجوبني%20.73بنسبة 
  
  
  
  

  ئويةالنسبة الم التكرارات  الخيارات

 %54.88 45  معرفة تغيرات األسعار

 %20.73 17  معرفة الخدمات الجديدة

 %14.63 12  معرفة جديد السيارات

 %9.76 8  كل ما سبق

 100% 82 لمجموعا

54,67%
45,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

نعم ال

ھل تتابعون اإلعالنات حول السیارات كثیرا؟

نعم
ال

54,88%

20,73%
14,63%9,76%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

معرفة
تغیرات
األسعار

معرفة
الخدمات
الجدیدة

معرفة جدید
السیارات

كل ما سبق

إذا كانت إجابتكم بنعم لماذا ؟

معرفة تغیرات األسعار
معرفة الخدمات الجدیدة
معرفة جدید السیارات
كل ما سبق
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 ما هو الشيء الذي يشد انتباهك أكثر يف اإلعالن ؟:12 س رقم:15جدول رقم 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
 Percent 

 الصورة الصوت،
 ألوانوا

69 46.0 46.0 46.0 

 58.0 12.0 12.0 18 واألضواء الديكور
 96.0 38.0 38.0 57 والفكاهة الموسيقى
 100.0 4.0 4.0 6 أخرى أشياء

 

Total 150 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

وذلك نالحظ من اجلدول أن الصوت والصورة واأللوان هي أكثر ما يشد انتباه املستجوب يف اإلعالن        
  %38  مث تليها املوسيقى والفكاهة بنسبة%46بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  

46%

12%

38%

4%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

الصوت،
الصورة
واألوان

الدیكور
واألضواء

الموسیقى
والفكاھة

أشیاء أخرى

ما ھو الشيء الذي یشد انتباھك أكثر في اإلعالن ؟

الصوت، الصورة واألوان
الدیكور واألضواء
الموسیقى والفكاھة
أشیاء أخرى
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  هل توضح اإلعالنات اخلاصة بالسيارات اجلديدة ؟:13س رقم :16جدول رقم 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

 وخصائص مزايا 
 السيارة

42 28.0 28.0 28.0 

 وأماكن أسعار 
 بيعها

66 44.0 44.0 72.0 

 92.0 20.0 20.0 30 السيارة جديد 
 100.0 8.0 8.0 12 سبق ما كل 
 Total 150 100.0 100.0  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 من املستجوبني يرون أن اإلعالن يوضح أسعار وأماكن بيع %44من اجلدول جند أن نسبة          
 قرار الشراء مث تليه توضيح مزايا  اإلعالن ألنه مؤثر اقتصادي يفالسيارات، حيث انه يركزون عليه أكثر يف

  .%28وخصائص السيارة بنسبة 
  
  
  
  
  
  

28%

44%

20%
8%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

مزایا
وخصائص

السیارة

أسعار وأماكن
بیعھا

جدید السیارة كل ما سبق

ھل توضح اإلعالنات الخاصة بالسیارات الجدیدة ؟

مزایا وخصائص السیارة
أسعار وأماكن بیعھا
جدید السیارة
كل ما سبق
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  أي هذه اإلعالنات يشد انتباهك أكثر ويؤثر يف قرار شرائك ؟:14س رقم :17جدول رقم 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 في اإلعالن 

 التلفاز
63 42.0 42.0 42.0 

 في اإلعالن  
 عةاإلذا

41 27.33 27.3 69.3 

 في اإلعالن  
 الجرائد

30 20.0 20.0 89.3 

 عبر اإلعالن  
 الالفتات

 والملصقات
7 4.67 4.7 94.0 

 عبر اإلعالن  
 اإلنترنيت

9 6.0 6.0 100.0 

  Total 150 100.0 100.0   

 
 
 
  
  
  
  
  
 

 %27.33 و %42 يف اإلذاعة بنسب أمجع معظم املستجوبني أن اإلعالن يف التلفاز مث يليه اإلعالن       
 وهذا راجع %20على التوايل أكثر ما يشد انتباههم ومؤثر قوي يف قرارهم الشرائي، مث تليهم اجلرائد بنسبة 

  .لتأثري القوي للصوت والصورة واأللوان على املستجوبني
  
  
  
  
  

42%

27,33%
20%

4,67% 6%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

اإلعالن في
التلفاز

اإلعالن في
اإلذاعة

اإلعالن في
الجرائد

اإلعالن عبر
الالفتات

والملصقات

اإلعالن عبر
اإلنترنیت

المصدر: اعتمادا على نتائج الجدول من السؤال     17 من القسم 

أي ھذه اإلعالنات یشد انتباھك أكثر ویؤثر في قرار شرائك ؟

اإلعالن في التلفاز
اإلعالن في اإلذاعة
اإلعالن في الجرائد
اإلعالن عبر الالفتات والملصقات
اإلعالن عبر اإلنترنیت
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 هل تشعر بقوة شهرة  عند مشاهدتك أو مساعك إلعالنات السيارات اجلديدة:15س رقم :18جدول رقم 

  السيارة؟
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 86.0 86.0 86.0 129 نعم 
 100.0 14.0 14.0 21 ال  
  Total 150 100.0 100.0   

 
 
 
 

 من املستجوبني يشعرون بقوة شهرة العالمة عند مشاهدم أو مساعهم %86تظهر النتائج أن نسبة 

 . ن وبالتايل اإلعالن يساهم يف التذكري بالعالمة للمستهلك وإظهار مزاياها وقوا ومسعتهالإلعال

Statistics 
 

 معيار الختاذ قرار الشراء ؟) املاركة( هل متثل العالمة :16س رقم :19جدول رقم 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

 88.0 88.0 88.0 132 نعم 
 100.0 12.0 12.0 18 ال  
  Total 150 100.0 100.0   

 
 

 

 انتباهك يشد هل
 الخاصة االعالنات

 بالسيارات
 الجديدة؟

 تتابعون هل
 حول االعالنات
 كثيرا؟ السيارات

 الشيء هو ما
 انتباهك يشد الذي
 االعالن؟ في أكثر

 توضح هل
 خاصةال االعالنات

 بالسيارات
 الجديدة؟

 االعالنات هذه أي
 أكثر انتباهك يشد

 قرار في ويؤثر
 شرائك؟

 أو مشاهدتك عند
 سماعك
 العالنات
 السيارات

 ؟...الجديدة
N Valid 150 150 150 150 150 150 
  Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.3200 1.4533 2.0000 2.0800 2.0533 1.1400 
Std. Deviation 0.46804 0.49949 1.00335 0.89383 1.16312 0.34815 

86%

14%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

نعم ال

ائج الجدول من      المصدر: اعتمادا على نت

عند مشاھدتك أو سماعك إلعالنات السیارات الجدیدة ھل تشعر بقوة 
شھرة السیارة؟

نعم
ال

88%

12%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

نعم ال

ھل تمثل العالمة (الماركة) معیار التخاذ قرار الشراء ؟

نعم
ال
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تائج تبني أن العالمة التجارية هلا تأثري كبري على القرار الشرائي للمستهلك حيث أطهرت النتائج الن
   من املستجوبني يعتربون العالمة التجارية معيارا أساسيا يف اختاذ قرار الشراء%88أن نسبة 

  هل حققت لك هذه العالمة املنافع املنتظرة ؟:17س رقم :20جدول رقم 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 من بكثير أكبر 

 المتوقع
12 8.0 8.0 8.0 

 54.0 46.0 46.0 69  المتوقع من أكبر  
 86.0 32.0 32.0 48 للمتوقع مساوي  
 95.3 9.3 9.33 14 المتوقع من أقل  
 من بكثير أقل  

 المتوقع
7 4.67 4.7 100.0 

  Total 150 100.0 100.0  

 
 
 

  
  
  
  
 

 يتوقعون، ونسبة ا من عينة االستقصاء حققت هلم العالمة منافع أكرب مما كانو%46 و %8نرى 
 مل 4.67 و %9.33 عليها، أما نسبب ا حصلو كانت املنافع املتوقعة مساوية للمنافع الفعلية اليت32%

 .حتقق هلم املنافع املتوقعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8%

46%
32%

9,33% 4,67%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

أكبر بكثیر
من المتوقع

أكبر من
المتوقع

مساوي
للمتوقع

أقل من
المتوقع

أقل بكثیر
من المتوقع

ائج الجدول من السؤال     20  المصدر: اعتمادا على نت

ھل حققت لك ھذه العالمة المنافع المنتظرة ؟

أكبر بكثیر من المتوقع
أكبر من المتوقع
مساوي للمتوقع
أقل من المتوقع
أقل بكثیر من المتوقع
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 ا احملقق من خالل استخدامك هلذه العالمة ؟  ما هو مستوى الرض:18س رقم :21جدول رقم 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 مرتفع رضا 

 جدا
18 12.0 12.0 12.0 

 60.0 48.0 48.0 72 مرتفع رضا  
 87.3 27.3 27.33 41 عادي رضا  
 رضا  

 منخفض
13 8.67 8.7 96.0 

 رضا  
 جدا منخفض

6 4.0 4.0 100.0 

  Total 150 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   انالحظ أن معدل رضا املستجوبني عن العالمة اليت اختاروها مرتفع وحقق هلم الرضا الذي كانو         

 رضا مرتفع %48ونسبة ,  من املستجوبني حققت هلم رضا مرتفع جدا%12يهدفون إليه حيث أن نسبة  
العتماد على العالمة كمعيار للقرار الشرائي، معيار سليم حيقق  رضا عادي، وهذا يعين أن ا%27.33ونسبة 

  .اإلشباع والرضا
 
 
 
 
 
 
 
 

12%

48%

27,33%

8,67% 4%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

دا  رضا مرتفع ج رضا مرتفع  رضا عادي   رضا منخفض  رضا منخفض 
جدا

ما ھو مستوى الرضا المحقق من خالل استخدامك لھذه العالمة ؟

رضا مرتفع جدا
رضا مرتفع
رضا عادي
رضا منخفض
رضا منخفض جدا
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  ما هي درجة وفائك هلذه العالمة ؟:19س رقم :22جدول رقم 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 20.7 20.7 20.67 31 جدا جيدة 
 72.7 52.0 52.0 78 جيدة  
 92.0 19.3 19.33 29 متوسطة  
 97.3 5.3 5.33 8 ضعيفة  
 100.0 2.7 2.67 4 جدا ضعيفة  
  Total 150 100.0 100.0  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

النتائج تبني أن درجة وفاء املستجوبني عالية جدا حنو العالمة اليت اختاروها أو ميتلكوا حيث أن نسبة 
 وهذا يدل على أنه من الصعب التخلي عن هذه  جيدة%52 من املستجوبني جيدة جدا ونسبة 20.67%

  .العالمة وتغريها الا حققت أوال الرضا واالشباع زد على ذلك درجة الوفاء العالية
Statistics 

 

 أو مشاهدتك عند
 العالنات سماعك

 السيارات
 ؟...الجديدة

 العالمة لك تمثل هل
 قرار التخاذ معيار

 الشراء؟

 لك حققت هل
 العالمة هذه

 فعالمنا
 المنتظرة؟

 مستوى هو ما
 ؟...المحقق الرضا

 درجة هي ما
 لهذه وفائك

 العالمة
N Valid 150 150 150 150 150 
  Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.1400 1.1200 2.5667 2.4467 2.1733 
Std. Deviation 0.34815 0.32605 0.93706 0.95212 0.91039 

 
 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

جیدة جدا جیدة متوسطة ضعیفة ضعیفة جدا

ما ھي درجة وفائك لھذه العالمة؟

جیدة جدا
جیدة
متوسطة
ضعیفة
ضعیفة جدا
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ر كل مستجوب ملا تركنا له احلرية يف اإلجابة، فمنهم من له اختلفت أراء وأفكا: 20السؤال رقم 

ثقة عالية جدا يف العالمة واعتبار أا لن ختيبه وتبقى حتقق رغباته وحاجاته وبالتايل الوفاء الكبري هلا، وبعض 
 اآلخر مستعد للتغري يف حالة عروض مميزة من طرف املنافسني كالعروض التروجيية املغرية مثل التخفيض يف
السعر أو إتاحة الشراء بالتقسيط أو عروض طمبوال، أو إذا تعطلت السيارة وتكرر تعطلها مع غالء قطع 

 .غيارها أو ندرا، أو ظهور خلل من املؤسسة يف إنتاج السيارة مثل ما حدث لشركة طيوطا
III -  التحليل باستعمال برنامج spss:  

ق االحنراف املعياري مث نقوم باختبار  عن طريpearsonحساب معامل االرتباط لبريسون 
   SPSS.1الفرضيات املتعلقة مبعامل االرتباط اليت هي هدفنا من التحليل ذا الربنامج 

مغلوقة (  ألن نوع األسئلة اليت حبوزتنا يف االستمارة متنوعة Pearson ـاستعملنا معامل الرتباط ل
وتتكون من قسمني قسم اليت تتكون من ) ي اخلماسLikertومتعددة ومفتوحة وطريق مقياس ليكرت 

وقسم ثاين حيتوي على أسئلة املوجهة ) اجلنس والسن واملستوى التعليمي( معلومات شخصية حول املستجوب 
  .هلذا املستجوب

 يطرأ على املتغري التابع، ويستخدم يف حالة العينات الكبرية يويستخدم هذا املعامل لقياس التغري الذ
  .ة والعددية، وهدفه قياس مقدار القوة بني متغريينوالبيانات الكمي

 خاصة الن يف تطبيقه وحسابه بالربنامج %95عادة ما يكون معامل االرتباط عند مستوى الثقة 
  . مكلمة هلا%95 وبالتايل تعترب  0.05جيب اختيار 

  1اخلط البياين الذي يوضح قوة اإلرتباط من الصفر إىل : )24(الشكل 
  

 
 

  251،ص2006عامل الكتب احلديث،عمان،األردن،,SPSSاإلحصاء يف التربية ونظام ,م صربيعزا:املصدر
   Pearsonبعد حساب معامل االرتباط، ننتقل إىل اختبار الفرضيات املتعلقة مبعامل االرتباط 

                                                
 .250،ص2006،عالم الكتب الحدیث،عمان،االردن،SPSSعزام صبري،اإلحصاء في التربیة ونظام . أ 1

♦  
9 

 إرتباط قوي   إرتباط قوي جدا 
♦  

0.7 
♦  

0.5 
♦  

0.3 
♦  

0.2 

 ال یوجد إرتباط یذكر   إرتباط ضعیف جدا    إرتباط ضعیف   إرتباط متوسط  



 الدراسة امليدانية  :                                                                                  الفصل الرابع

 179

يف معظم األحيان هناك نوعان من الفرضيات يف املسألة الواحدة، النوع األول هو الفرضية الصفرية 
اعتبار أي فرضية نود اختبارها  اليت تنب على أمل أن يتخذ القرار بعدم صحتها، ونصطلح اآلن علىوهي 

  .H0إحصائية نريد اختبارها نسميها فرضية صفرية   ، وهكذا كل فرضيةH0صفرية، ونعرب عن ذلك بالرمز
 عنها أخرى تسمى الفرضية البديلة ويعرب  يؤدي إىل قبول فرضيةH0 ةإن رفض الفرضية الصفري

   .H1بالرمز 
 أي إذا كان H0العدم  قبل سحب العينة وهذا لرفض فرض 0.05عادة حتدد املستوى املعنوية ب 

<T 1.960.1  
III-1 : حساب معامل االرتباطPearsonمث اختبار الفرضيات بني اجلنس واألسئلة من القسم الثاين :  

  pearsonمعامل االرتباط :III-1-01اجلدول 
Correlations  

 

 الجنس نوع 
هل أنت من المهتمين بجديدعالم 

 السيارات؟
Pearson Correlation 1 .535(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 
 نوع الجنس

N 150 150 
Pearson Correlation (**)535. 1 

Sig. (2-tailed) .000  
 هل أنت من المهتمين بجديدعالم السيارات؟

N 150 150 
  

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 وهو 0.535    بني االهتمام جبديد عامل السيارات واجلنس يساويpearsonمعامل االرتباط ل 
، أي هناك ارتباط  )0.7 و 0.5حمصور بني ألنه ( وهو ارتباط متوسط ) ألن اشارته موجبة ( ارتباط طردي 

  . %95 مقدارها  عند مستوى ثقة السيارات واجلنس بني االهتمام جبديد عاملطردي ومتوسط
  :اختبار الفرضيات 

  .ال توجد عالقة بني االهتمام جبديد عامل السيارات واجلنس : Ho  الفرضية الصفرية
   توجد عالقة بني االهتمام جبديد عامل السيارات واجلنس:H1 الفرضية االبديلة

                                                
،دار المسیرة للنشر والتوزیع SPSSعدنان محمد عوض،مقدمةفي االحصاء مبادئ وتحلیل باستخدام .د.محمد صبحي أبو صالح،أ. د.أ 1

 .  267-232،ص2008والطباعة،عمان،االردن،

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) .333 .121  2.764 .006 1 

هل أنت من المهتمين 
 000. 6947.  535. 108. 833. بجديدعالم السيارات؟
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  III-1-02:)a(Coefficientsاجلدول  
  
 

 Tث أن ، حيT < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960 وهي أكرب من 7.694هنا تساوي 

 بني االهتمام جبديد  متوسطةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط متوسط مع عالقة
  .السيارات واجلنس

  pearson معامل االرتباط :III-1-03اجلدول 
Correlations 

 

 وع الجنسن 

هل تعتقد أن رأي المجتمع، األصدقاء 
واألقارب مصدر موثوق تعتمد عليه 

 ؟)مثال سيارة(عند شرائك منتوج جديد 
Pearson Correlation 1 .669(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

 نوع الجنس

N 150 150 

Pearson Correlation (**)669. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل تعتقد أن رأي المجتمع، األصدقاء واألقارب 
 شرائك منتوج مصدر موثوق تعتمد عليه عند

 ؟)مثال سيارة(جديد 

N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                             
 

ألن (  وهو ارتباط طردي 0.669وي  بني رأي احمليط واجلنس يساpearsonمعامل االرتباط ل 
 بني ، أي هناك ارتباط طردي ومتوسط )0.7 و 0.5حمصور بني ألنه ( وهو ارتباط متوسط ) اشارته موجبة 

  .%95 مقدارها عند مستوى ثقةرأي احمليط واجلنس 
  : اختبار الفرضيات
  .ال توجد عالقة بني رأي احمليط واجلنس : Ho  الفرضية الصفرية

  توجد عالقة بني رأي احمليط واجلنس: H1لبديلة الفرضية اا
   III-1-04:)a(Coefficientsاجلدول 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) .258 .093  2.779 .006 

هل تعتقد أن رأي المجتمع، 
األصدقاء واألقارب مصدر 
موثوق تعتمد عليه عند 

مثال (شرائك منتوج جديد 
 ؟)سيارة

.871 .079 .669 .96110 .000 

a  Dependent Variable نوع الجنس  : 
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 T، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960 وهي أكرب من 10.961هنا تساوي 

 بني رأي احمليط  متوسطةلفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط متوسط مع وجود عالقةالصفرية ونقبل ا
  .واجلنس

  pearsonمعامل االرتباط :III-1-05اجلدول 
Correlations 

 

 نوع الجنس 
هل شاركت أسرتك في 
 قرار شراء السيارة؟

Pearson Correlation 1 .458(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

 نوع الجنس

N 150 150 
Pearson Correlation (**)458. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل شاركت أسرتك في قرار شراء 
 السيارة؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                           

 وهو 0.458السرة يف قرار الشراء واجلنس يساوي  بني مشاركة اpearsonمعامل االرتباط ل 
، أي هناك  )0.5 و 0.3النه حمصور بني ( وهو ارتباط ضعيف ) ألن اشارته موجبة ( ارتباط طردي   

  .%95 ومقدارها عند مستوى ثقة  بني مشاركة األسرة يف قرار الشراء واجلنسارتباط طردي وضعيف
  :اختبار الفرضيات
  . ال توجد عالقة بني مشاركة األسرة يف قرار الشراء واجلنس: Ho  الفرضية الصفرية
   توجد عالقة بني مشاركة األسرة يف قرار الشراء واجلنس:H1الفرضية االبديلة 

  
  III-1-06:)a(Coefficientsاجلدول 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .369 .141  2.609 .010 1 

هل شاركت أسرتك في 
 000. 2676. 458. 130. 816. قرار شراء السيارة؟

                 a  Dependent Variable: نوع الجنس 
  

  

               a  Dependent Variable: نوع الجنس 
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 T، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 

  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960من  وهي أكرب 6.267هنا تساوي 
 بني مشاركة  لكن ضعيفة مع وجود عالقةضعيفالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط 

  .األسرة يف قرار الشراء واجلنس
  pearsonمعامل االرتباط : III-1-07اجلدول 

Correlations 
 

 نوع الجنس 
اهك اإلعالنات الخاصة هل يشد انتب

 بالسيارات الجديدة؟
 Pearson نوع الجنس

Correlation 
1 .804(**) 

 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 150 150 

هل يشد انتباهك اإلعالنات الخاصة 
 بالسيارات الجديدة؟

Pearson 
Correlation 

(**)804. 1 

 Sig. (2-tailed) .000  
 N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                             

  
 بني رأي أن اإلعالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه واجلنس pearsonاالرتباط ل 

 و 0.8حمصور بني ألنه ( وهو ارتباط قوي ) ألن اشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.804يساوي 
نتباه واجلنس اال وقوي بني أن اإلعالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد تباط طردي، أي هناك ار )0.9

  .%95ومقدارها  عند مستوى ثقة
  :اختبار الفرضيات
 ال توجد عالقة بني أن اإلعالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه  :Ho  الفرضية الصفرية

  .واجلنس
  .عالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه واجلنس  توجد عالقة بني أن اإل:H1الفرضية االبديلة 
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  III-1-08:)a(Coefficientsاجلدول 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .271 .062  4.367 .000 1 

نات هل يشد انتباهك اإلعال
 000. 46116. 804. 044. 729. الخاصة بالسيارات الجديدة؟

                   a  Dependent Variable: نوع الجنس              

  
، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 

T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 16.461 هنا تساوي Ho ونقبل H1ود عالقة، أي نرفض الفرضية   بوج
اإلعالن اخلاص  أن بني  قوية مع وجود عالقةقويالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط 

  . واجلنسبالسيارات اجلديدة يشد االنتباه
  pearsonمعامل االرتباط : III-1-09اجلدول 

Correlations 
 

 نوع الجنس 
هل تتابعون اإلعالنات 

 ارات كثيرا؟حول السي
Pearson Correlation 1 .606(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

 نوع الجنس

N 150 150 
Pearson Correlation (**)606. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل تتابعون اإلعالنات حول 
 السيارات كثيرا؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  
 0.606 بني رأي متابعة اإلعالن حول السيارات واجلنس يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 

، أي هناك  )0.7 و 0.5ر بني النه حمصو( وهو ارتباط متوسط ) ألن اشارته موجبة ( وهو ارتباط طردي 
  .%95ها ومقدارعند مستوى ثقة  بني متابعة االعالن حول السيارات واجلنس ارتباط طردي وقوي

  :اختبار الفرضيات
  . ال توجد عالقة بني متابعة اإلعالن حول السيارات واجلنس :Ho  الفرضية الصفرية
  . توجد عالقة بني متابعة اإلعالن حول السيارات واجلنس:H1الفرضية االبديلة 
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  III-1-10:)a(Coefficientsاجلدول 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) .485 .085  5.685 .000 1 

هل تتابعون اإلعالنات 
 000. 2639. 606. 056. 515. حول السيارات كثيرا؟

                                                     a  Dependent Variable: نوع الجنس 

  
، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05وية  مبستوى معنHoنرفض 

T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 9.263 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  
 بني متابعة اإلعالن  متوسطةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط متوسط مع وجود عالقة

  .سحول السيارات واجلن
  :pearsonمعامل االرتباط : III-1-11اجلدول 
 Correlations 

 

 نوع الجنس 
أي هذه اإلعالنات يشد انتباهك 
 أكثر ويؤثر في قرار شرائك؟

 (**)Pearson Correlation 1 .790 نوع الجنس
 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 150 150 

أي هذه اإلعالنات يشد انتباهك أكثر 
 ك؟ويؤثر في قرار شرائ

Pearson Correlation (**)790. 1 

 Sig. (2-tailed) .000  
 N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 بني رأي اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الشراء pearsonمعامل االرتباط ل 
 0.7ر بني النه حمصو( وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة ( دي  وهو ارتباط طر0.790واجلنس يساوي 

 بني اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الشراء ، أي هناك ارتباط طردي وقوي )0.9و 
  .%95مقدارها عند مستوى ثقة واجلنس 

  :اختبار الفرضيات
اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار  ال توجد عالقة بني اإلعالنات  :Hoالفرضية الصفرية

  .الشراء واجلنس
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 توجد عالقة بني اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الشراء :H1الفرضية االبديلة 
  .واجلنس

  III-1-12:)a(Coefficientsاجلدول  
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .641 .043  14.802 .000 1 

أي هذه اإلعالنات يشد انتباهك 
 000. 69915. 790. 018. 288. أكثر ويؤثر في قرار شرائك؟

                                                a  Dependent Variable: نوع الجنس 

 T، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05  مبستوى معنويةHoنرفض 
  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960 وهي أكرب من 15.699هنا تساوي 

 بني اإلعالنات اليت تشد  قويةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .أثري يف قرار الشراء واجلنسأكثر االنتباه وهلا ت

  :pearsonمعامل االرتباط :III-1-13اجلدول 
Correlations 

 

 نوع الجنس 

عند مشاهدتك أو سماعك 
إلعالنات السيارات الجديدة هل 

 تشعر بقوة شهرة السيارة؟
 (**)Pearson Correlation 1 .731 نوع الجنس

 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 150 150 

ك أو سماعك إلعالنات السيارات عند مشاهدت
 الجديدة هل تشعر بقوة شهرة السيارة؟

Pearson Correlation (**)731. 1 

 Sig. (2-tailed) .000  
 N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ل مشاهدة اإلعالن  بني رأي الشعور بقوة شهرة السيارة من خالpearsonمعامل االرتباط ل 
 0.7ر بني النه حمصو(وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.731واجلنس يساوي 

  بني الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة االعالن واجلنس، أي هناك ارتباط طردي وقوي )0.9و 
  .%95مقدارها عند مستوى ثقة 

  :اختبار الفرضيات
ال توجد عالقة بني الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن  : Hoصفريةالفرضية ال

  .واجلنس
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 توجد عالقة بني الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن :H1الفرضية االبديلة 
  .واجلنس

  III-1-14:)a(Coefficientsاجلدول 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .217 .081  2.666 .009 1 

عند مشاهدتك أو سماعك إلعالنات 
السيارات الجديدة هل تشعر بقوة 

 شهرة السيارة؟
.891 .068 .731 .04613 .000 

                            a  Dependent Variable: نوع الجنس          
  

 T، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960 وهي أكرب من 13.046هنا تساوي 

  بني الشعور بقوة شهرة قويةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن واجلنس

  :pearsonمعامل االرتباط : III-1-15اجلدول 
Correlations 

  

 نوع الجنس 

هل تمثل لك العالمة 
معيار التخاذ ) الماركة(

 قرار الشراء؟
Pearson Correlation 1 .669(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

 نوع الجنس

N 150 150 
Pearson Correlation (**)669. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

) الماركة(مة هل تمثل لك العال
 معيار التخاذ قرار الشراء؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                                             

  
بني رأي اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء واجلنس يساوي  pearsonمعامل االرتباط ل 

،  )0.7 و 0.5ر بني النه حمصو( وهو ارتباط متوسط ) ألن إشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.669
مقدارها  عند مستوى ثقة  بني اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء واجلنسأي هناك ارتباط طردي ومتوسط

95%.  
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  :اختبار الفرضيات
  .ال توجد عالقة بني اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء واجلنس : Hoالفرضية الصفرية
 .توجد عالقة بني اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء واجلنس: H1الفرضية االبديلة 

  
  III-1-16:)a(Coefficientsاجلدول 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .258 .093  2.779 .006 1 

هل تمثل لك العالمة 
معيار التخاذ قرار ) الماركة(

 الشراء؟
.871 .079 .669 .96110 .000 

                                a  Dependent Variable: نوع الجنس 
 T، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05ستوى معنوية  مبHoنرفض 

  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960 وهي أكرب من 10.961هنا تساوي 
 بني اعتبار العالمة  متوسطةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط متوسط مع وجود عالقة

  .اذ قرار الشراء واجلنسمعيار الخت
  

  pearsonمعامل االرتباط : III-1-17اجلدول 
Correlations 

 نوع الجنس 
ما هو مستوى الرضا المحقق من 

 خالل استخدامك لهذه العالمة؟
 (**)Pearson Correlation 1 .737 نوع الجنس

 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 150 150 

 ما هو مستوى الرضا المحقق من خالل
 استخدامك لهذه العالمة؟

Pearson Correlation (**)737. 1 

 Sig. (2-tailed) .000  
 N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 بني رأي مستوى الرضا احملقق من خالل استخدام العالمة واجلنس pearsonمعامل االرتباط ل 

 0.9 و 0.7حمصور بني النه ( وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة ( باط طردي  وهو ارت0.737يساوي 
عند مستوى   بني مستوى الرضا احملقق من خالل استخدام العالمة واجلنس، أي هناك ارتباط طردي وقوي)

  .%95مقدارها ثقة 
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  :اختبار الفرضيات
ن خالل استخدام العالمة  ال توجد عالقة بني مستوى الرضا احملقق م :Hoالفرضية الصفرية

  .واجلنس
  .توجد عالقة بني مستوى الرضا احملقق من خالل استخدام العالمة واجلنس: H1الفرضية االبديلة 

  III-1-18:)a(Coefficientsاجلدول  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) .430 .065  6.612 .000 1 

ما هو مستوى الرضا المحقق من 
 خالل استخدامك لهذه العالمة؟

.328 .025 .737 .26313 .000 

                                          a  Dependent Variable: نوع الجنس 

 Tأن ، حيث T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960 وهي أكرب من 13.263هنا تساوي 

 بني مستوى الرضا احملقق من  قويةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .خالل استخدام العالمة واجلنس

  :npearsoمعامل االرتباط :III-1-19اجلدول 
Correlations 

 نوع الجنس 
ما هي درجة وفائك لهذه 

 العالمة؟
 (**)Pearson Correlation 1 .781 نوع الجنس

 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 150 150 

 Pearson Correlation (**)781. 1 ما هي درجة وفائك لهذه العالمة؟
 Sig. (2-tailed) .000  
 N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)                                                  
 وهو ارتباط 0.781 بني رأي درجة وفاء للعالمة واجلنس يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 

ردي ارتباط ط، أي هناك  )0.9 و 0.7ألنه حمصور بني ( وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة ( طردي 
  .%95 مقدارها عند مستوى ثقة بني درجة وفاء للعالمة واجلنس وقوي

  :اختبار الفرضيات
  . ال توجد عالقة بني درجة وفاء للعالمة واجلنس :Hoالفرضية الصفرية
 . توجد عالقة بني درجة وفاء للعالمة واجلنس:H1الفرضية االبديلة 
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  III-1-20:)a(Coefficientsاجلدول 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .443 .056  7.846 .000 1 

 000. 19215. 781. 024. 364. ما هي درجة وفائك لهذه العالمة؟
                     a  Dependent Variable: نوع الجنس 

 T، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05اذ كان  0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960 وهي أكرب من 15.192هنا تساوي 

 بني درجة وفاء للعالمة  قويةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .واجلنس

ئج أن اجلنس له ارتباط نوعا ما متوسط وذو عالقة كذلك متوسطة باالهتمام نالحظ من خالل النتا
لكن نالحظ أن له . األصدقاء واألقارب، حىت مشاركة األسرة يف قرار الشراءبعامل السيارات واحمليط من آراء 

وي جدا كذلك نالحظ ارتباط ق.ارتباط قوي وعالقة قوية كذلك باالعالن واالهتمام بوسائلها والتأثر ا 
  . ظهر يف الوفاءاوعالقة كذلك قوية جدا بالعالمة التجارية وهذ

III-2 : حساب معامل االرتباطpearsonمث اختبار الفرضيات بني السن واألسئلة من القسم الثاين :  
  

  :pearsonمعامل االرتباط :III-2-01اجلدول 
Correlations 

 السن 
هل أنت من المهتمين 
 بجديدعالم السيارات؟

Pearson Correlation 1 .433(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

 لسنا

N 150 150 
Pearson Correlation (**)433. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل أنت من المهتمين بجديدعالم 
 السيارات؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 وهو 0.433 بني االهتمام جبديد عامل السيارات والسن يساوي pearson ل معامل االرتباط
ارتباط ، أي هناك  )0.5 و 0.3النه حمصور بني ( وهو ارتباط ضعيف ) ألن إشارته موجبة ( ارتباط طردي 
  .%95مقدارها  عند مستوى ثقة  بني االهتمام جبديد عامل السيارات والسنطردي ضعيف
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  :اختبار الفرضيات
  . ال توجد عالقة بني االهتمام جبديد عامل السيارات والسن :Ho  فرضية الصفريةال

  . توجد عالقة بني االهتمام جبديد عامل السيارات والسن:H1الفرضية البديلة 
 

 :III-2-02اجلدول 

 Coefficients(a) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) .710 .314  2.264 .025 1 

هل أنت من المهتمين 
عالم  بجديد

 السيارات؟
1.645 .282 .433 .8415 .000 

                                     a  Dependent Variable: السن 

 Tث أن ، حيT < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960وهي أكرب من  5.841هنا تساوي 

 بني االهتمام جبديد  لكن ضعيفةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط ضعيف مع عالقة
  .السيارات والسن

  :pearsonمعامل االرتباط :III-2-03اجلدول 
Correlations 

 لسنا 

هل تعتقد أن رأي المجتمع، األصدقاء 
واألقارب مصدر موثوق تعتمد عليه 

 ؟)مثال سيارة(عند شرائك منتوج جديد 
 (**)Pearson Correlation 1 .542 السن

  Sig. (2-tailed)  .000 
  N 150 150 

هل تعتقد أن رأي المجتمع، األصدقاء 
واألقارب مصدر موثوق تعتمد عليه عند 

 ؟)مثال سيارة(نتوج جديد شرائك م

Pearson Correlation 
(**)542. 1 

  Sig. (2-tailed) .000  

  N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ألن (  وهو ارتباط طردي 0.542 بني رأي احمليط والسن يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 
 بني ، أي هناك ارتباط طردي ومتوسط )0.7 و 0.5حمصور بني النه ( تباط متوسط وهو ار) اشارته موجبة 

  .%95مقدارها عند مستوى ثقة رأي احمليط والسن 
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  :اختبار الفرضيات
  .ال توجد عالقة بني رأي احمليط والسن : Ho الفرضية الصفرية
   توجد عالقة بني رأي احمليط والسن:H1الفرضية االبديلة 

  
  III-2-04:)a(Coefficientsاجلدول 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) .561 .256  2.193 .030 1 

هل تعتقد أن رأي المجتمع، 
األصدقاء واألقارب مصدر 
موثوق تعتمد عليه عند 

مثال (شرائك منتوج جديد 
 ؟)سيارة

1.720 .219 .542 .8467 .000 

                                         a  Dependent Variable: السن 

 T، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960 وهي أكرب من 7.846هنا تساوي 

 بني رأي احمليط  متوسطةية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط متوسط مع وجود عالقةالصفر
  .والسن

  :pearsonمعامل االرتباط :III-2-05اجلدول 
Correlations 

 السن 
هل شاركت أسرتك في 
 قرار شراء السيارة؟

Pearson Correlation 1 .371(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

 السن

N 150 150 
Pearson Correlation (**)371. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل شاركت أسرتك في قرار شراء 
 السيارة؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

هو  و0.371 بني مشاركة األسرة يف قرار الشراء والسن يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 
ارتباط ، أي هناك  )0.5 و 0.3النه حمصور بني ( وهو ارتباط ضعيف ) ألن اشارته موجبة ( ارتباط طردي 

  .%95مقدارها عند مستوى ثقة  بني مشاركة األسرة يف قرار الشراء والسن طردي وضعيف
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  :اختبار الفرضيات
  .شراء والسن ال توجد عالقة بني مشاركة األسرة يف قرار ال :Ho  الفرضية الصفرية
   توجد عالقة بني مشاركة األسرة يف قرار الشراء والسن:H1الفرضية االبديلة 

 
 

  III-2-06:)a(Coefficientsاجلدول 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .780 .360  2.167 .032 1 

كت أسرتك في هل شار
 000. 8574. 371. 331. 1.610 قرار شراء السيارة؟

a  Dependent Variable: السن 

 T، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
  بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية H1 ونقبل Ho فنرفض 1.960 وهي أكرب من 4.857هنا تساوي 
 بني مشاركة  لكن ضعيفةل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط ضعيف مع وجود عالقةالصفرية ونقب

  .األسرة يف قرار الشراء والسن
  :pearsonمعامل االرتباط :III-2-07اجلدول 

Correlations 

 السن 

هل يشد انتباهك 
اإلعالنات الخاصة 
 بالسيارات الجديدة؟

Pearson Correlation 1 .743(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

 السن

N 150 150 
Pearson Correlation (**)743. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل يشد انتباهك اإلعالنات الخاصة 
 بالسيارات الجديدة؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

يساوي .الن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه والسن بني أن اإلعpearsonمعامل االرتباط ل 
، أي  )0.9 و 0.7ر بني ألنه حمصو( وهو ارتباط قوي ) ألن اشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.743

 عند مستوى ثقة  بني أن اإلعالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه والسنهناك ارتباط طردي وقوي
  .%95مقدارها 
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  :فرضياتاختبار ال
 ال توجد عالقة بني أن اإلعالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه  :Ho  الفرضية الصفرية

  .والسن
  .  توجد عالقة بني أن اإلعالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه والسن:H1الفرضية االبديلة 

  
   III-2-08:)a(Coefficientsاجلدول 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .317 .170  1.866 .064 1 

هل يشد انتباهك اإلعالنات 
 000. 52513. 743. 122. 1.643 الخاصة بالسيارات الجديدة؟

a  Dependent Variable: السن 

، حيث أن T < 1.960إذا كان  أي T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 13.525 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  

 أن اإلعالن اخلاص  قوية بنيالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  . والسنبالسيارات اجلديدة يشد انتباه

  :pearsonمعامل االرتباط :III-2-09اجلدول 
Correlations 

 السن 

هل تتابعون 
اإلعالنات حول 
 السيارات كثيرا؟

Pearson 
Correlation 

1 .830(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

 السن

N 150 150 
Pearson 

Correlation 
(**)830. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل تتابعون اإلعالنات 
 حول السيارات كثيرا؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 وهو 0.830 بني متابعة اإلعالن حول السيارات والسن يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 
ارتباط ، أي هناك  )0.9 و 0.7النه حمصور بني ( وهو ارتباط قوي ) ألن اشارته موجبة ( ارتباط طردي 

  .%95 ومقدارها سن عند مستوى ثقة بني متابعة االعالن حول السيارات والقويطردي و
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  اختبار الفرضيات
  .ال توجد عالقة بني متابعة اإلعالن حول السيارات والسن : Ho  الفرضية الصفرية
  . توجد عالقة بني متابعة اإلعالن حول السيارات والسن:H1الفرضية االبديلة 

 

  III-2-10:)a(ficientsCoefاجلدول  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -.012 .146  -.081 .935 1 

هل تتابعون اإلعالنات 
 000. 10418. 830. 095. 1.719 حول السيارات كثيرا؟

a  Dependent Variable: السن 

، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 معنوية  مبستوىHoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 18.104 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  

 بني متابعة اإلعالن حول  قويةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .نالسيارات والس

  pearsonمعامل االرتباط :III-2-11اجلدول 
Correlations 

 السن 

أي هذه اإلعالنات 
يشد انتباهك أكثر 
ويؤثر في قرار 

 شرائك؟
Pearson Correlation 1 .854(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

 السن

N 150 150 
Pearson Correlation (**)854. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

أي هذه اإلعالنات يشد انتباهك أكثر 
 ويؤثر في قرار شرائك؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 بني رأي اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الشراء pearson ـمعامل االرتباط ل
 0.7ألنه حمصور بني ( وهو ارتباط قوي ) رته موجبة ألن إشا(  وهو ارتباط طردي 0.854والسن يساوي 

  بني اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الشراء والسنارتباط طردي وقوي، أي هناك  )0.9و 
  .%95مقدارها عند مستوى ثقة 
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  :اختبار الفرضيات
ثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار ال توجد عالقة بني اإلعالنات اليت تشد أك : Hoالفرضية الصفرية

  .الشراء والسن
توجد عالقة بني اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الشراء : H1الفرضية البديلة 

  .والسن
  III-2-12:)a(Coefficientsاجلدول 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .927 .090  10.334 .000 1 

أي هذه اإلعالنات يشد انتباهك 
 000. 96519. 854. 038. 760. أكثر ويؤثر في قرار شرائك؟

a  Dependent Variable: السن 

، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 19.965 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  

 بني اإلعالنات اليت تشد  قويةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الشراء والسن

  :pearsonمعامل االرتباط :III-2-13اجلدول 
Correlations 

 السن 

عند مشاهدتك أو سماعك 
إلعالنات السيارات الجديدة 

هل تشعر بقوة شهرة 
 السيارة؟

Pearson Correlation 1 .592(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

 السن

N 150 150 
Pearson Correlation (**)592. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

عند مشاهدتك أو سماعك إلعالنات السيارات 
 الجديدة هل تشعر بقوة شهرة السيارة؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 بني رأي الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن pearsonمعامل االرتباط ل 
النه حمصور بني ( رتباط متوسط وهو ا) ألن إشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.592واجلنس يساوي 

 بني الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة االعالن ارتباط طردي ومتوسط، أي هناك  )0.7 و0.5
  .%95مقدارها عند مستوى ثقة والسن 
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  :اختبار الفرضيات
  ال توجد عالقة بني الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن :Hoالفرضية الصفرية 

  .والسن
 توجد عالقة بني الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن :H1الفرضية البديلة 

  .والسن
  III-2-14:)a(Coefficientsاجلدول 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .481 .235  2.049 .042 1 

عند مشاهدتك أو سماعك إلعالنات 
السيارات الجديدة هل تشعر بقوة 

 شهرة السيارة؟
1.760 .197 .592 .9408 .000 

a  Dependent Variable: السن 

، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 8.940 هنا تساوي Hoنقبل  وH1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  

 بني الشعور بقوة  متوسطةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وبالتايل وجود ارتباط متوسط مع وجود عالقة
  .شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن والسن

  :pearsonمعامل االرتباط :III-2-15اجلدول 
Correlations 

 السن 

هل تمثل لك العالمة 
معيار التخاذ ) لماركةا(

 قرار الشراء؟
Pearson Correlation 1 .542(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

 السن

N 150 150 
Pearson Correlation (**)542. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

) الماركة(هل تمثل لك العالمة 
 معيار التخاذ قرار الشراء؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 بني رأي اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء واجلنس يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 
،  )0.7 و 0.5ر بني ألنه حمصو( وهو ارتباط متوسط ) ألن إشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.542
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مقدارها عند مستوى ثقة مة معيار الختاذ قرار الشراء والسن  بني اعتبار العالأي هناك ارتباط طردي ومتوسط
95%.  

  :اختبار الفرضيات
  .ال توجد عالقة بني اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء والسن : Hoالفرضية الصفرية
  . توجد عالقة بني اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء والسن:H1الفرضية االبديلة 

 

  III-2-16:)a(Coefficientsاجلدول  

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .561 .256  2.193 .030 1 

هل تمثل لك العالمة 
معيار التخاذ قرار ) الماركة(

 الشراء؟
1.720 .219 .542 .8467 .000 

a  Dependent Variable: السن 

، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 7.846 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  

تبار العالمة  بني اع متوسطةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط متوسط مع وجود عالقة
  .معيار الختاذ قرار الشراء والسن

  :pearsonمعامل االرتباط : III-2-17اجلدول 
Correlations 

 السن 
ما هو مستوى الرضا المحقق من 

 خالل استخدامك لهذه العالمة؟
 (**)Pearson Correlation 1 .848 السن
 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 150 150 

حقق من خالل ما هو مستوى الرضا الم
 استخدامك لهذه العالمة؟

Pearson Correlation (**)848. 1 

  Sig. (2-tailed) .000  
  N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 بني رأي مستوى الرضا احملقق من خالل استخدام العالمة واجلنس pearsonمعامل االرتباط ل 
، ) 0.9 و 0.7ألنه حمصور بني (وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة( ارتباط طردي  وهو0.848يساوي 
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عند مستوى ثقة  بني مستوى الرضا احملقق من خالل استخدام العالمة والسن أي هناك ارتباط طردي وقوي
  .%95مقدارها 

  :اختبار الفرضيات
احملقق من خالل استخدام العالمة ال توجد عالقة بني مستوى الرضا  : Hoالفرضية الصفرية

  .والسن
  . توجد عالقة بني مستوى الرضا احملقق من خالل استخدام العالمة والسن:H1الفرضية االبديلة 

  
  III-2-18:)a(Coefficientsاجلدول 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .233 .124  1.877 .063 1 

ما هو مستوى الرضا المحقق من 
 خالل استخدامك لهذه العالمة؟

.921 .047 .848 .42919 .000 

a  Dependent Variable: السن 

، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض  1.960 وهي أكرب من 19.429 هنا تساويHo ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض  

 بني مستوى الرضا  قويةالفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .احملقق من خالل استخدام العالمة والسن

  :pearsonمعامل االرتباط : III-2-19اجلدول 
Correlations 

 هذه العالمة؟ما هي درجة وفائك ل السن 
 Pearson السن

Correlation 
1 .858(**) 

  Sig. (2-tailed)  .000 
  N 150 150 

 Pearson ما هي درجة وفائك لهذه العالمة؟
Correlation 

(**)858. 1 

  Sig. (2-tailed) .000  
  N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 وهو ارتباط 0.858 بني رأي درجة وفاء للعالمة واجلنس يساوي pearson االرتباط ل معامل
ارتباط طردي ، أي هناك  )0.9 و 0.7ألنه حمصور بني ( وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة ( طردي 
  .%95مقدارها عند مستوى ثقة  بني درجة وفاء للعالمة والسن وقوي

  :اختبار الفرضيات
  . ال توجد عالقة بني درجة وفاء للعالمة والسن :Hoريةالفرضية الصف

 . توجد عالقة بني درجة وفاء للعالمة والسن:H1الفرضية االبديلة 

  III-2-20:)a(Coefficientsاجلدول 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) .369 .113  3.258 .001 1 

 000. 28320. 858. 048. 975. ما هي درجة وفائك لهذه العالمة؟
a  Dependent Variable: السن 

، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 20.283 هنا تساوي Ho ونقبل H1ض   بوجود عالقة، أي نرف

 بني درجة وفاء  قويةالفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .للعالمة والسن

نالحظ من خالل النتائج أن السن له ارتباط نوعا ما ضعيف مع وجود عالقة ضعيفة باالهتمام بعامل 
 وعالقة قوية مع اإلعالن ووسائله، وكذلك السيارات واحمليط حىت مشاركة األسرة، لكن ذو ارتباط قوي

  .نالحظ أن االرتباط نوعا ما قوي وعالقة كذلك قوية نوعا ما بالعالمة التجارية خاصة الوفاء
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III-3 : حساب معامل االرتباطpearson مث اختبار الفرضيات بني املستوى التعليمي واألسئلة من 
  :القسم الثاين

  :pearsonاالرتباط معامل : III-3-01اجلدول 
Correlations 

 المستوى التعليمي 

هل أنت من 
المهتمين 
بجديدعالم 
 السيارات؟

Pearson Correlation 1 .270(**) 
Sig. (2-tailed)  .001 

 المستوى التعليمي

N 150 150 
Pearson 

Correlation 
(**)270. 1 

Sig. (2-tailed) .001  

هل أنت من المهتمين 
 بجديدعالم السيارات؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  
 وهو 0.270 بني االهتمام جبديد عامل السيارات والسن يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 

، أي هناك  )0.3 و 0ألنه حمصور بني ( وهو ارتباط ضعيف جدا ) ألن إشارته موجبة ( ارتباط طردي 
بني االهتمام جبديد عامل السيارات واملستوى إىل درجة ميكن القول ال يوجد ارتباط  جدا ارتباط طردي ضعيف

  .%95مقدارها عند مستوى ثقة التعليمي 
  :اختبار الفرضيات
  .ال توجد عالقة بني االهتمام جبديد عامل السيارات واملستوى التعليمي : Ho الفرضية الصفرية
  . توجد عالقة بني االهتمام جبديد عامل السيارات واملستوى التعليمي:H1الفرضية االبديلة 

  
  III-3-02:)a(Coefficientsاجلدول 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 2.580 .394  6.542 .000 1 

 المهتمين من أنت هل
 عالم دبجدي

 السيارات؟
1.210 .354 .270 .4173 .001 

                                   a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 
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، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960وهي أكرب من  3.417 هنا تساوي Ho ونقبل H1قة، أي نرفض الفرضية   بوجود عال

 بني االهتمام  ضعيفة جدا عالقة وجودالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط ضعيف مع
  . التعليميىجبديد السيارات و املستو

  :pearsonمعامل االرتباط :III-3-03اجلدول 
Correlations 

 المستوى التعليمي 

هل تعتقد أن رأي المجتمع، 
واألقارب مصدر األصدقاء 

موثوق تعتمد عليه عند شرائك 
 ؟)مثال سيارة(منتوج جديد 

Pearson Correlation 1 .339(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

 المستوى التعليمي

N 150 150 
Pearson Correlation (**)339. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل تعتقد أن رأي المجتمع، 
األصدقاء واألقارب مصدر موثوق 
تعتمد عليه عند شرائك منتوج 

 N 150 150 ؟)مثال سيارة(جديد 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ألن (  وهو ارتباط طردي 0.339 بني رأي احمليط والسن يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 
 بني ارتباط طردي وضعيف، أي هناك  )0.5 و 0.3ألنه حمصور بني ( وهو ارتباط ضعيف ) اشارته موجبة 

  .%95 مقدارها  عند مستوى ثقةرأي احمليط واملستوى التعليمي
  :اختبار الفرضيات
  .ال توجد عالقة بني رأي احمليط واملستوى التعليمي : Ho الفرضية الصفرية
 . توجد عالقة بني رأي احمليط واملستوى التعليمي:H1الفرضية االبديلة 

  
  III-3-04:)a(Coefficientsاجلدول 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 2.470 .337  7.329 .000 1 

هل تعتقد أن رأي المجتمع، 
األصدقاء واألقارب مصدر 
موثوق تعتمد عليه عند 

مثال (شرائك منتوج جديد 
 ؟)سيارة

1.265 .289 .339 .3794 .000 

a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 



 الدراسة امليدانية  :                                                                                  الفصل الرابع

 202

  
، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 

T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 4.379 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  
 بني رأي احمليط  ضعيفةلة ، وبالتايل وجود ارتباط ضعيف مع وجود عالقةالصفرية ونقبل الفرضية البدي

 .واملستوى التعليمي

  :pearsonمعامل االرتباط :III-3-05اجلدول 
                                       Correlations 

 المستوى التعليمي 

هل شاركت 
أسرتك في قرار 
 شراء السيارة؟

Pearson Correlation 1 .232(**) 
Sig. (2-tailed)  .004 

 المستوى التعليمي

N 150 150 
Pearson Correlation (**)232. 1 

Sig. (2-tailed) .004  

هل شاركت أسرتك في 
 قرار شراء السيارة؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 وهو 0.232ني مشاركة األسرة يف قرار الشراء والسن يساوي  بPearsonمعامل االرتباط ل 
، أي هناك  )0.3 و 0ور بني النه حمص( وهو ارتباط ضعيف جدا ) ألن اشارته موجبة ( ارتباط طردي 

 مقدارها عند مستوى ثقةجدا بني مشاركة األسرة يف قرار الشراء واملستوى التعليمي ارتباط طردي وضعيف 
95%.  

  :اتاختبار الفرضي
  . ال توجد عالقة بني مشاركة األسرة يف قرار الشراء واملستوى التعليمي :Ho الفرضية الصفرية
  . توجد عالقة بني مشاركة األسرة يف قرار الشراء واملستوى التعليمي:H1الفرضية االبديلة 

  III-3-06:)a(Coefficientsاجلدول 

                           
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2.631 .444  5.926 .000 1 
هل شاركت أسرتك في 
 004. 8982. 232. 409. 1.184 قرار شراء السيارة؟

a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 
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، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.96 وهي أكرب من 2.898 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  

 بني  لكن ضعيفة جداالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وبالتايل وجود ارتباط ضعيف جدا مع وجود عالقة
  .مشاركة األسرة يف قرار الشراء واملستوى التعليمي

  :pearsonمعامل االرتباط :III-3-07اجلدول 
Correlations 

 المستوى التعليمي 

هل يشد انتباهك 
اإلعالنات الخاصة 
 بالسيارات الجديدة؟

Pearson Correlation 1 .629(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

 المستوى التعليمي

N 150 150 
Pearson Correlation (**)629. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل يشد انتباهك اإلعالنات 
 يدة؟الخاصة بالسيارات الجد

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

يساوي . بني أن اإلعالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه والسنpearsonمعامل االرتباط ل 
،  )0.7 و 0.5ر بني ألنه حمصو( وهو ارتباط متوسط ) ه موجبة ألن إشارت(  وهو ارتباط طردي 0.629

عند  بني أن اإلعالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه واملستوى التعليمي أي هناك ارتباط طردي ومتوسط
  .%95 مقدارها مستوى ثقة

  :اختبار الفرضيات
يارات اجلديدة يشد انتباه  ال توجد عالقة بني أن اإلعالن اخلاص بالس :Ho الفرضية الصفرية

  .واملستوى التعليمي
  توجد عالقة بني أن اإلعالن اخلاص بالسيارات اجلديدة يشد انتباه واملستوى :H1الفرضية البديلة 

  .التعليمي
  III-3-08:)a(Coefficientsاجلدول 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 1.725 .233  7.412 .000 1 

هل يشد انتباهك اإلعالنات 
 000. 8469. 629. 166. 1.637 الخاصة بالسيارات الجديدة؟

                                  a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 
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، حيث أن T < 1.960ذا كان  أي إT < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 9.846 هنا تساوي Ho ونقبل H1ة   بوجود عالقة، أي نرفض الفرضي

أن اإلعالن اخلاص  بني  متوسطة، وبالتايل وجود ارتباط متوسط مع وجود عالقةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة
  .بالسيارات اجلديدة يشد انتباه واملستوى التعليمي

  :pearsonمعامل االرتباط :III-3-09اجلدول 
Correlations 

 المستوى التعليمي 

هل تتابعون 
اإلعالنات حول 
 السيارات كثيرا؟

Pearson Correlation 1 .802(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

 المستوى التعليمي

N 150 150 
Pearson Correlation (**)802. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل تتابعون اإلعالنات 
 حول السيارات كثيرا؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 وهو 0.802 بني متابعة اإلعالن حول السيارات والسن يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 
، أي هناك ارتباط  )0.9 و 0.7ني ألنه حمصور ب( وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة ( ارتباط طردي 
  .%95 ا مقداره عند مستوى ثقة بني متابعة اإلعالن حول السيارات واملستوى التعليميطردي وقوي

  :اختبار الفرضيات
  .ال توجد عالقة بني متابعة اإلعالن حول السيارات واملستوى التعليمي : Hoالفرضية الصفرية 
  .متابعة اإلعالن حول السيارات واملستوى التعليميتوجد عالقة بني : H1الفرضية البديلة 

  III-3-10:)a(Coefficientsاجلدول 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.044 .184  5.677 .000 1 

هل تتابعون اإلعالنات 
 000. 33616. 802. 120. 1.956 حول السيارات كثيرا؟

a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 

، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 16.336 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  
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 بني متابعة اإلعالن حول  قويةبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، و
  .السيارات واملستوى التعليمي

  :pearsonمعامل االرتباط :III-3-11اجلدول 
Correlations 

 المستوى التعليمي 

أي هذه اإلعالنات يشد 
انتباهك أكثر ويؤثر في 

 قرار شرائك؟
Pearson Correlation 1 .729(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

 المستوى التعليمي

N 150 150 
Pearson Correlation (**)729. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

أي هذه اإلعالنات يشد انتباهك أكثر 
 ويؤثر في قرار شرائك؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 بني رأي اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الشراء pearsonمعامل االرتباط ل 
 0.7ر بني ألنه حمصو( وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.729والسن يساوي 

راء  بني اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الش، أي هناك ارتباط طردي وقوي )0.9و 
 .%95مقدارها  ثقة ىعند مستوواملستوى التعليمي 

  :اختبار الفرضيات
 ال توجد عالقة بني اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار  :Hoالفرضية الصفرية 

  .الشراء واملستوى التعليمي
تأثري يف قرار الشراء  توجد عالقة بني اإلعالنات اليت تشد أكثر االنتباه وهلا :H1الفرضية البديلة 

  .واملستوى التعليمي

  III-3-12:)a(Coefficientsاجلدول 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2.319 .139  16.691 .000 1 
أي هذه اإلعالنات يشد انتباهك 

 000. 95912. 729. 059. 764. رائك؟أكثر ويؤثر في قرار ش

a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 
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، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 12.959 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  

 بني اإلعالنات اليت  كذلك قويةبديلة، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقةالصفرية ونقبل الفرضية ال
  .تشد أكثر االنتباه وهلا تأثري يف قرار الشراء واملستوى التعليمي

 pearson: Correlationsمعامل االرتباط :III-3-13اجلدول 

 المستوى التعليمي 

عند مشاهدتك أو سماعك 
إلعالنات السيارات الجديدة 

هل تشعر بقوة شهرة 
 السيارة؟

Pearson Correlation 1 .370(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 

 المستوى التعليمي

N 150 150 

Pearson Correlation (**)370. 1 
Sig. (2-tailed) .000  

عند مشاهدتك أو سماعك إلعالنات 
السيارات الجديدة هل تشعر بقوة شهرة 

 السيارة؟
N 150 150 

                          **  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 بني رأي الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن pearsonمعامل االرتباط ل 
 ور بنيالنه حمص( وهو ارتباط ضعيف ) ألن إشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.370واجلنس يساوي 

 بني الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن ، أي هناك ارتباط طردي وضعيف )0.5 و0.3
  .%95مقدارها عند مستوى ثقة واملستوى التعليمي 

  :اختبار الفرضيات
ال توجد عالقة بني الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن : Hoالفرضية الصفرية 

  .يواملستوى التعليم
توجد عالقة بني الشعور بقوة شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن : H1الفرضية البديلة 

  .واملستوى التعليمي
  III-3-14:)a(Coefficientsاجلدول 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 2.411 .318  7.572 .000 1 

عند مشاهدتك أو سماعك 
إلعالنات السيارات الجديدة هل 

 تشعر بقوة شهرة السيارة؟
1.295 .267 .370 .8454 .000 

a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 
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، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960من  وهي أكرب 4.845 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  

 بني الشعور بقوة  لكن ضعيفةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وبالتايل وجود ارتباط ضعيف مع وجود عالقة
  .شهرة السيارة من خالل مشاهدة اإلعالن واملستوى التعليمي

  
  :pearsonمعامل االرتباط :III-3-15اجلدول 

Correlations 

 المستوى التعليمي 

هل تمثل لك العالمة 
معيار التخاذ ) الماركة(

 قرار الشراء؟
Pearson Correlation 1 .339(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

 المستوى التعليمي

N 150 150 
Pearson Correlation (**)339. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

هل تمثل لك العالمة 
معيار التخاذ قرار ) الماركة(

 الشراء؟
N 150 150 

**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 بني رأي اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء واجلنس يساوي pearsonمعامل االرتباط ل 
،  )0.5 و 0.3 ر بنيالنه حمصو( وهو ارتباط ضعيف ) ألن إشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.339

عند مستوى  بني اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء واملستوى التعليمي أي هناك ارتباط طردي وضعيف
  .%95مقدارها ثقة 

  :اختبار الفرضيات
 ال توجد عالقة بني اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء واملستوى :Hoالفرضية الصفرية

  .التعليمي
  .توجد عالقة بني اعتبار العالمة معيار الختاذ قرار الشراء واملستوى التعليمي: H1يلة الفرضية االبد

  III-3-16:)a(Coefficientsاجلدول 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 2.470 .337  7.329 .000 1 

ك العالمة هل تمثل ل
معيار التخاذ ) الماركة(

 قرار الشراء؟
1.265 .289 .339 .3794 .000 

a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 
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، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 4.379 هنا تساوي Ho ونقبل H1ي نرفض الفرضية   بوجود عالقة، أ

 بني اعتبار العالمة  لكن ضعيفةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط ضعيف مع وجود عالقة
  .معيار الختاذ قرار الشراء واملستوى التعليمي
  :pearsonمعامل االرتباط :III-3-17اجلدول 

Correlations 

 المستوى التعليمي 

ما هو مستوى الرضا 
من خالل المحقق 

 استخدامك لهذه العالمة؟
Pearson Correlation 1 .779(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

 المستوى التعليمي

N 150 150 
Pearson Correlation (**)779. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

ما هو مستوى الرضا المحقق من خالل 
 استخدامك لهذه العالمة؟

N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 بني رأي مستوى الرضا احملقق من خالل استخدام العالمة واجلنس pearsonمعامل االرتباط ل 
 0.9 و 0.7ر بني ألنه حمصو( وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة (  وهو ارتباط طردي 0.779يساوي 

عند توى الرضا احملقق من خالل استخدام العالمة واملستوى التعليمي  بني مس وقوي طردي، أي هناك ارتباط)
  .%95مقدارها مستوى ثقة 

  :اختبار الفرضيات
 ال توجد عالقة بني مستوى الرضا احملقق من خالل استخدام العالمة :Hoالفرضية الصفرية

  .واملستوى التعليمي
من خالل استخدام العالمة واملستوى  توجد عالقة بني مستوى الرضا احملقق :H1الفرضية البديلة 

  .التعليمي
  III-3-18:)a(Coefficientsاجلدول 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.449 .173  8.370 .000 1 
ما هو مستوى الرضا المحقق من 

لعالمة؟خالل استخدامك لهذه ا  
.996 .066 .779 .10815 .000 

a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 
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، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960 وهي أكرب من 15.108 هنا تساوي Ho ونقبل H1ية   بوجود عالقة، أي نرفض الفرض

 بني مستوى الرضا  كذلك قويةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .احملقق من خالل استخدام العالمة واملستوى التعليمي

  :pearsonمعامل االرتباط :III-3-19اجلدول 
Correlations 

 ما هي درجة وفائك لهذه العالمة؟ المستوى التعليمي 
 Pearson ستوى التعليميالم

Correlation 
1 .744(**) 

 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 150 150 

 Pearson ما هي درجة وفائك لهذه العالمة؟
Correlation 

(**)744. 1 

  Sig. (2-tailed) .000  

  N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 وهو ارتباط 0.744 بني رأي درجة وفاء للعالمة واجلنس يساوي pearsonاط ل معامل االرتب
ارتباط طردي ، أي هناك  )0.9 و 0.7ألنه حمصور بني ( وهو ارتباط قوي ) ألن إشارته موجبة ( طردي 
  .%95مقدارها عند مستوى ثقة  بني درجة وفاء للعالمة واملستوى التعليمي وقوي

  :اختبار الفرضيات
  . ال توجد عالقة بني درجة وفاء للعالمة واملستوى التعليمي :Ho الصفرية الفرضية

  . توجد عالقة بني درجة وفاء للعالمة واملستوى التعليمي:H1الفرضية االبديلة 
  III-3-20:)a(Coefficientsاجلدول 

a  Dependent Variable: المستوى التعليمي 

  
  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 1.723 .173   9.957 .000 1 

 000. 55013. 744. 073. 996. ما هي درجة وفائك لهذه العالمة؟
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، حيث أن T < 1.960 أي إذا كان T < t0.05 اذ كان 0.05 مبستوى معنوية Hoنرفض 
T فنرفض 1.960رب من  وهي أك13.550 هنا تساوي Ho ونقبل H1 بوجود عالقة، أي نرفض الفرضية  

 بني درجة وفاء  كذلك قويةالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وبالتايل وجود ارتباط قوي مع وجود عالقة
  .للعالمة واملستوى التعليمي

ام مع عالقة من خالل النتائج نالحظ أن املستوى التعليمي له ارتباط ضعيف جدا قريب من االنعد
لكن له ارتباط . كذلك ضعيفة جدا باالهتمام بعامل السيارات واحمليط وحىت مشاركة األسرة يف قرار الشراء

  .قوي نوعا ما باإلعالن وعالقة كذلك قوية بالعالمة التجارية خاصة الوفاء
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  خالصة الفصل

راسة ميدانية خصصت لدراسة تأثري هذا الفصل هو مكمل للفصول السابقة، وهو عبارة عن د
اإلعالن والعالمة التجارية يف القرار الشرائي للمستهلك اجلزائري بصفة عامة واملستهلك بوالية تلمسان بصفة 

  .خاصة حيث مت دراسة منتوج السيارة
 استمارة صاحلة للتحليل ودراسة النتائج مبا خيدم الدراسة، 150حيث مت استجواب املستهلك عرب 

 تفريغ االستمارات مت معاجلتها باستخدام بعض األساليب اإلحصائية الالزمة من أجل حساب معامل وبعد
  .SPSSوم االجتماعية برنامج ل احلزم اإلحصائية للعاالرتباط واختبار الفرضيات بواسطة برنامج

برية يف ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل صحة فرضية تأثر املستهلك بالعالمة التجارية بدرجة ك
) اجلنس،السن،املستوى التعليمي( اختاذ القرار الشرائي مقارنة باإلعالن، واثبات أن للعناصر املستقلة املتمثلة يف 

هلا عالقة باإلعالن والعالمة التجارية جيب مراعاا عند صياغة اإلعالن أو تصميم العالمة التجارية من طرف 
  .املؤسسات
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يف ظل اشتداد املنافسة اليت تطبع املعامالت التجارية احلديثة وتعقد دينامكية سلوك املستهلك، تعترب 
عوامل املنافسة غري السعرية مبا فيها اإلعالن والعالمة التجارية دعامة أساسية يف تعزيز القدرات التنافسية 

 مما جعل املؤسسات وضعهم من أولوياا يف ملؤسسات وزيادة حجم املبيعات من خالل التعريف باملنتجات،
  . استراتيجياا التسويقية

من خالل الدراسة النظرية و امليدانية ومن خالل حتليل خمتلف املتغريات املتعلقة مبوضوع تأثري 
اإلعالن والعالمة التجارية على القرار الشرائي للمستهلك استطعنا أن نكون فكرة مالئمة، كما استطعنا أن 

  إىل إجابة عن إشكاليتنا الرئيسية اليت هي نصل

    هل يتأثر املستهلك اجلزائري عند شراء منتوج جديد باإلعالن أم بالعالمة التجارية أم بعوامل "
  "أخرى ؟ 

  فصورة املؤسسة اليت هي العالمة التجارية للمؤسسة، هي جمموعة التمثيالت واملعلومات واألفكار 
ن مجهور املستهلكني عن املؤسسة واليت تدفعه لتكوين فكرة معينة عنها،اليت تعمل واآلراء اليت تبقى يف ذه

وسلوك املستهلك هو ذلك السلوك البشري املعقد . املؤسسة إليصال مضموا من خالل نشاط إعالين فعال
رة إىل جزء الذي ال ميكن ضبطه و ال قياسه و لكنه يتأثر بعدد ال منتهي من املتغريات حاولنا حصرها و اإلشا

  .منها من خالل دراستنا هذه
  ولتدعيم دراستنا، و تسهيل تعيني األثر قمنا بدراسة ميدانية و اليت اعتمدت أساسا على استقصاء 

 مستهلك الذين ميلكون سيارات جديدة تقريبا احملدودة بني سنة 150عينة من املستهلكني واملقدرة ب 
   .2009 و2004

ا ا حاولنا أن ال نبتعد كثريا عن إشكالية املوضوع الفرضية املنتقاة وفقا من خالل الدراسة اليت قمن
هل يتأثر املستهلك اجلزائري عند شراء منتوج جديد باإلعالن أم "ملعطيات البحث واليت كانت اشكاليته هي 

  "بالعالمة التجارية أم بعوامل أخرى ؟ 
  . اليت تبنيناها يف البداية  كما توصلنا يف األخري إىل مدى صحة أو خطأ الفرضيات

صحة الفرضية األوىل حيث من خالل الدراسة استنتجنا أن للعالمة التجارية دور مهم يف اختاذ القرار 
الشرائي فهي تساهم بصفة واضحة يف حتديد سلوك املستهلك اجلزائري وذلك نظرا لكون سوق املنافسة يف 
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 واملستهلك ال حيب املغامرة بتجريب كل املنتجات جمال السيارات يف اجلزائر سوق فيت وحديث النشأة
  .املتواجدة فيه

  :أما الفرضيات الفرعية املكملة للفرضية األوىل
 ثبت انه خيتلف أثر اإلعالن باختالف الوسيلة اإلعالنية وظهر ذلك جليا من خالل تأثر املستهلك -أ

  . ف اخللفية االجتماعية والثقافية والدميوغرافيةباختالخاصة باإلعالن التلفزيوين والكتايب، وكذلك خيتلف األثر 
 صحة فرضية أن اإلعالن له الدور الكبري يف حتفيز املستهلك اجلزائري يف الشراء خاصة -ب

  .املنتوجات اجلديدة، ألن له دور كبري يف التذكري بالعالمة التجارية
 للعمالء واجلمهور املستهلكني  صحيح أن امتالك املؤسسة عالمة قوية ومميزة واآلراء االجيابية-ج

  .يعترب أقوى ترويج هلا، لكن مع مراعاة الوضعية االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمستهلك
 حقا املستهلك اجلزائري عند شرائه منتوج جديد يعتمد بدرجة كبرية يف مجع املعلومات من -5

ات حقيقية وبطريقة جذابة وملفتة حتفز احمليط ، لكن ال ميكن أن ننسى  دور اإلعالن يف إيصال معلوم
  . املستهلك على الشراء خاصة يف ظل التطور التكنولوجي والتقين احلديث

أما الفرضية الثانية فهي خاطئة ألنه يوجد عالقة ارتباط وتأثري بني اجلنس والسن واملستوى التعليمي 
صل عليها، هلذا على املؤسسات عند صياغة مع اإلعالن والعالمة التجارية، وذلك من خالل مالحظة النتائج احمل

إعالن أو تصميم عالمة جتارية األخذ بعني االعتبار عناصر اجلنس والسن واملستوى التعليمي يف احلسبان، مع 
عدم إمهال البيئة احمليطة باملستهلك من أقارب وأصدقاء وأسرة وتأثريهم عليه، وكذلك العوامل االجتماعية 

  . يةوالثقافية واالقتصاد
  :   و من خالل دراستنا توصلنا إىل جمموعة من النتائج أمهها

  .العالمة التجارية هي أحد األهداف الرئيسية لالتصاالت التسويقية -1
تعترب العالمة التجارية الواجهة اليت تقابل ا املؤسسة حميطها اخلارجي و تعرف خمتلف مجاهريها  -2

  .ا
قدمها من خالل إعالناا و شعاراا يدعم موقعها و حيسن وفاء املؤسسة بالوعود اليت ت -3

  .صورا



 خـامتة عامـة
  

 iii

 سلوك الفرد هو سلوك إنساين معقد يصعب التحكم فيه كما يصعب التنبؤ به، لذا كل -4
  .الدراسات اليت اهتمت به و توصلت إىل نتائج متعلقة ذا السلوك، هي دراسات صائبة نسبيا

د للمؤسسة اليت جيب أن تستمر و املؤسسة اليت حيب أن املستهلك اليوم هو احملدد الوحي -5
تنسحب من السوق، لذا على املؤسسة أن تكثف من جهودها يف هذا اال و تسعى لدراسة املستهلك أكثر و 

  .حماولة إرضائه و ذلك عن طريق حتسني وسائلها و أدواا
ف أساسا إىل زيادة املبيعات اإلعالن أسلوب من أساليب اإلتصال بني املؤسسة واملستهلك يهد-6

من خالل استخدام أساليب متنوعة حسب اهلدف واحلاجة ،يتربع اإلعالن على حصة األسد فيها مث البيع 
 وتقوية ءالشخصي، تنشيط املبيعات،والعالقات العامة ضمن خمتلف اإلستراتيجيات التروجيية وكأهم الطرق لبنا

  .مسعة عالمة املنتجات
  :قة بدراستنا النظرية، أما فيما خيص النتائج امليدانية املتعلقة باملؤسسة فهيهذه النتائج املتعل

أن معظم املؤسسات املوجودة يف اجلزائر مؤسسات رائدة يف السوق و منتجاا تصل إىل كافة  -1
 أحناء اجلزائر و حتضى مديرية التسويق فيها مبوقع مهم، وهلم مسعة كبرية رغم هذا يهتمون كثريا بتحسني

  .صورم
  .معظم املؤسسات تفي بوعودها، و تسعى دوما إلرضاء املستهلكني -2
معظم املؤسسات تم كثري بدراسة املستهلك واالعتماد على رأيه ورغبته يف كل           -3

  .التعديالت و التغيريات اليت حتدث على املنتوج 
 املؤسسات لسياسة جخاصة بعد انتهاالسوق اجلزائرية من أنشط وأكرب األسواق يف مشال أفريقيا -4

  .البيع بالتقسيط اليت كانت سارية املفعول يف وقت قريب
سوق اإلعالن اجلزائري سيصبح أكرب سوق إعالين يف املنطقة بال مزاحم والسبب يف ذلك -5

  .إرتفاع ميزانيات اإلعالن والترويج بفضل اإلنفتاح اإلقتصادي ونشوء املنافسة
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  :ية اليت مت التوصل إليها هي أنوالنتيجة الرئيس
 مفادها أن اإلعالن أهم وسيلة اتصال ختلق وحتفز قرار الشراء خاصة حالة املنتوج اجلديد وهذا -

الشيء متكنا من اإلجابة عليه من خالل الفصل النظري األول وخمتلف نتائج اإلستمارات املوجهة للمستجوبني 
  . املستهلك وإذا ما كانت تروج فعال ملنتجات ذات جودة ومسعةو خاصة إذا كانت يف مستوى ما يتطلع إليه

 توصل املؤسسة لكسب والء املستهلك بعالمة مميزة وآراء العمالء ومجهور املستهلكني أحسن - 
وأقوى إعالن يروج للعالمة وهذا يغنيها على اإلنفاق الكبري على اإلعالن ، توصلنا يف اية املطاف إىل أنه ال 

سسة لإلعالن مهما كانت عالمتها قوية أو ذات صيت عاملي وخري دليل أن أكرب املؤسسات يف غىن ألي مؤ
  .العامل وبعالماا املتفوقة تستعمل اإلعالن لكونه يزيد من شهرا وقبول املستهلك هلا

 ال يستطيع املستهلك اختاذ قرار شراء املنتوج اجلديد بسهولة فهو يدخل ضمن القرارات املعقدة -
  .ليت تستدعي معلومات دقيقة وفترة ووقت أكربوا

 وال ميكن لإلعالن وحده أن حيسم قرار الشراء وهنا يركز املستهلك على عالمة املنتج كضمان -
لقرار الشراء وملزيد من االطمئنان يظهر دور األصدقاء واألهل وأفراد اتمع يف حتفيز وتدعيم ثقة املستهلك يف 

ربته معها ، خاصة أن العالمة القوية تروج لنفسها ولكن تستعمل اإلعالن لزيادة نشر العالمة اجلديدة نظرا خل
  . هذه السمعة وتعميم الثقة

وأخريا ميكن القول أن تغيري النظرة السطحية يف ممارسة األنشطة لتسويقية باملؤسسة اجلزائرية مبا فيها 
لشرائي املستهلك بالقيام ببحوث يف هذا اال اإلعالن واالهتمام بسمعة العالمة التجارية، وفهم السلوك ا

  .أصبح ضرورة حتمية متليها التغريات احلالية للقدرة على التنافسية يف ظل انفتاح السوق
ويف اخلتام، ميكن اإلشارة إىل أن هذا العمل ميثل حماولة فهم ديناميكية تطور النشاط اإلعالين 

توج اجلديد،ومدى تأثريمها على سلوك املستهلك، كما يعترب نقطة  خالل توسعهما يف املننوالعالمة التجارية م
  . انطالق لدراسات مستقبلية أكثر مشوال وختصصا ودقة

  



  

 

  

   
  

 
 

    

              

  

  

  قائمة املصادر واملراجع
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Questionnaire 
  

 املستهلك اجلزائري بصفة عامة وتلمساين بصفة حناول القيام حاليا بصرب االراء حول دراسة سلوك
  خاصة 

أمام اخلانة أو العمود الذي يتفق مع رأيكم، ) x(لذا نرجوا من سيادتكم املوقرة وضع العالمة  
مشاركة منكم يف إجناح هذه الدراسة، علما أنه ال يطلب منكم ذكر أمسائكم وال عناوينكم 

 .سرية وألغراض البحث فقط الشخصية، كما أن هذه املعلومات ستعاجل ب
  معلومات شخصية حول املستجوب 

  :القسم األول
  أنثى      ذكر    :اجلنس1.
       :السن2.

                18-30  
     30-40  
     40-50  
  50أكرب من      

       :املستوى التعليمي3.
      ال شيء      

  ابتدائي
  متوسط

     ثانوي 
 جامعي

 
  

  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 :القسم الثاين
   ؟هل أنت من املهتمني جبديد عامل السيارات .1

      ال            نعم      
 :عند شرائك ملنتوج جديد هل تركز على .2

 شهرة املنتوج     )املاركة(عالمة املنتوج       سعر املنتوج
  ......     أشياء أخرى أذكرها      جودة املنتوج

اء واألقارب مصدر موثوق تعتمد عليه عند شرائك هل تعتقد أن رأي اتمع، األصدق .3
 ال      نعم     ؟)مثال سيارة(منتوج جديد 

 :تعتمد على أصدقائك وأهلك يف الشراء يف حال .4
           لديك معلومات حمدودة حول املنتوج 

  االلتزام برأي اجلماعة
 االستفادة من خربام ومعلومام حول املنتوج

 :وأهلك انتقادا لنوع من السيارات هليف حال قدم لك أحد أصدقائك  .5
  يتكون لديك انطباع سليب    ال تشتريها    تشتري هذا النوع من السيارات

 جترب بنفسك
   هل شاركت أسرتك يف قرار شراء السيارة؟ .6

  ال          نعم
 
 هل كان رأيهم يف قرار شرائك له .7

 ال يوجد تأثري    تأثري قليل    تأثري متوسط    تأثري كبري
 ؟شيء الذي اعتمدت عليه أكثر عند شرائك للسيارةما هو ال .8

  مسعة العالمة    رأي األهل واألصدقاء    اإلعالنات
 ؟هل يشد انتباهك اإلعالنات اخلاصة بالسيارات اجلديدة .9

 ال             نعم  
 ؟ حول السيارات كثرياهل تتابعون اإلعالنات .10

 ال              نعم  
  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

  

 

    

   

  

  



  

 

 إذا كانت إجابتكم نعم ملاذا؟ .11
  كل ما سبق     معرفة اخلدمات اجلديدة      معرفة جديد السيارات     ة تغريات األسعار اجلديدةمعرف
  ما هو الشيء الذي يشد انتباهك أكثر يف اإلعالن؟ .12

  املوسيقى والفكاهة    الديكور واألضواء    الصوت، الصورة واألوان
  .....أذكرها:         أشياء أخرى  

   بالسيارات اجلديدة؟هل توضح اإلعالنات اخلاصة .13
       جديد السيارة      كل ما سبق    أسعار وأماكن بيعها  مزايا وخصائص السيارة

 أي هذه اإلعالنات يشد انتباهك أكثر ويؤثر يف قرار شرائك؟ .14
  اإلعالن يف اجلرائد    اإلعالن يف اإلذاعة    اإلعالن يف التلفاز

   اإلنترنيتاإلعالن عرب    اإلعالن عرب الالفتات وامللصقات
تشعر بقوة شهرة السيارة؟عند مشاهدتك أو مساعك إلعالنات السيارات اجلديدة هل  .15

 ال      نعم    
 معيار الختاذ قرار الشراء؟) املاركة(هل متثل لك العالمة  .16

 ال             نعم  
     هل حققت لك هذه العالمة املنافع املنتظرة؟ .17

             مساوي للمتوقع     ملتوقعأكرب بكثري من املتوقع            أكرب من ا
           أقل بكثري من املتوقع    أقل من املتوقع

                          ما هو مستوى الرضا احملقق من خالل استخدامك هلذه العالمة؟ .18
                                    رضا عادي      رضا مرتفع    رضا مرتفع جدا

 ض جدا    رضا منخف    رضا منخفض
 ما هي درجة وفائك هلذه العالمة؟ .19

 جيدة جدا      جيدة    متوسطة     ضعيفة
اآلن متتلك منتوج جديد وهو عبارة عن سيارة جديدة ما هي العوامل اليت قد تدفعك إىل  .20

  تغيريها ذات يوم؟
.....................................  

  
 .اإلجابة علي أسئلتنا، فلكم منا جزيل الشكرمرة أخري نشكركم علي إتاحتنا بعض من وقتكم الثمني يف 

  

   

  

  

   

  

   

  

   

  

    

 

    

    



  

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  خالصة الدراسة
تناولت ھذه الدراسة موضوع تأثیر اإلعالن والعالمة التجاریة على سلوك المستھلك 

الجزائري في اتخاذ قرار شراء منتوج جدید، كما تم إبراز أھمیة االتصال التسویقي في نجاح 

ؤسسات وبقائھا، وضرورة البحث في دراسة سلوك المستھلك ومعرفة حاجاتھ ورغباتھ الم

  .ومسایرة التغیرات التي تطرأ علیھا، ألنھ أیضا یعتبر من أسباب نجاح وبقاء المؤسسات

 استمارة في والیة تلمسان، 150ولتنفیذ ھذه الدراسة قمنا بإجراء استبیان تم من خاللھ توزیع 

ھذه االستمارات واستخدام بعض األسالیب اإلحصائیة لدراسة وتحلیل نتائج وبعدھا تم تفریغ 

  .     وآراء الزبائن

  التسویق، الترویج، المنتوج، اإلعالن ، العالمة التجاریة، المستھلك: الكلمات المفتاحیة
Résumé 

Cette étude traite l’influence de la publicité et de la marque 
commerciale sur le comportement du consommateur Algérien dans  la 
décision d’achat d’un nouveau produit, cette étude nous a également 
permis de montrer l’importance de la communication marketing dans le 
succès et la survie des entreprises ainsi que la nécessité d’étudier le 
comportement du consommateur et de connaitre ses besoins et désirs et 
suivre les éventuels changements du fait qu’il s’inscrit parmi les facteurs 
de succès et de survie des entreprises.  

Pour  réaliser cette étude, nous avons préparé un questionnaire en 
distribuant 150 exemplaires dans la wilaya Tlemcen. Ensuite, nous avons 
utilisé des techniques de statistiques pour étudier et analyser les résultats 
obtenus.  
Les mots clés : Marketing, Promotion, Produit, publicité, marque, 
comportement du consommateur 

Abstract 
This study deals with the impact of advertising and brand on the Algerian 
consumer’s behaviour decision to buy a new product. It also highlighted 
the importance of marketing communications in the enterprise’s success 
and survival, and the need for research in the study of consumer’s 
behaviour in order to know his needs and desires and cope with the 
changes in it because it is one of the reasons for the success and survival of 
enterprises. 
To implement this study, we distributed 150 questionnaires in wilaya 
Tlemcen. Then, they were unloaded using some statistical methods to 
study and analyze the customers views 
Key words: Marketing,Promotion, Product, advertising, Brand, Consumer 
behavior   


