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 الحمدهلل الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل اليه لوال فضل اهلل علينا

 اما بعد , اهدي هذا البحث الى :
ول قبل االنشاء واالحياء ... واالخر بعد فناء االشياء العليم الذي الحمدهلل اال

الينسى من ذكره وال ينقص من شكره وال ... يخيب من دعاه واليقطع رجاه 
 من رجاه

 اهلل جل جالله ربي
الى من بلغ رسالة وادى االمانه ... ونصح االمة ... الى نبي الرحمة ونور 

 العالمين
 اهلل عليه واله وسلمسيدنا ونبينا محمد صلى 

الى من كلله اهلل بالهيبة والوقاء ... الى من علمني العطاء بدون انتظار ... 
الى من احله اسمه بكل افتخار ... ارجو من اهلل ان يمد في عمرك لترى 

ثمارًا قطافها بعد طول االنتظار وستبقى كلماتك نجومًا اهتدي بها اليوم وفي 
 الغد والى االبد ...

 ي العزيز () والد
الى من ربتني وانارت دربي واعانتني بالصلوات والدعوات , الى من كان 

 دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي
 )والدتي الحبيبة (

وأخيرا وليس اخرًا للنجاحات اناسًا يقدرون معناها , ولإلبداع  أناسًا 
علمية يحصدونه ,لذا اًقدر  الجهود المضنية لمثلي األعلى في مسيرتي ال

" فانت اهًل للشكر واالحترام ووجب علًي ليــث علــي الحكــــيم" دكتوراألستاذ ال
     إحترامك .... ولك مني كل معاني االحترام والذي يساوي حجم عطاؤك 

 الباحث.                                  الالمحدود

 
 

 



 

 
 

 

 شــكر و إمتنــان

 
لسالم على اشرف االنبياء والمرسلين محمد وعلى اله الحمدهلل رب العالمين والصالة وا

 الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وبعد ...

بدء اتوجه بالشكر الجزيل واالمتنان الكبير ألولئك المخلصين الذين لم يألوا جهدا  في 

مساعدتنا في مجال البحث العلمي ، وأخص بالذكر الدكتور : ليث علي يوسف الحكيم  

على هذا البحث الذي كان بحق اخا  ومشرفا  علميا  وامينا  افاض علي من نبله  المشرف

 ، وانضجها لتظهر بشكلها الحالي ، فجزاه هللا عني خيرا . البحثورصانة لمحتوى 

 

وال انسى ان اتقدم بجزيل الشكر ....  الى رئيس قسم إدارة االعمال المحترم األستاذ 

 هالوي .المساعد الدكتور عباس مزعل الس

والى جميع األساتذة في قسم ادارة االعمال واخص بالذكر المدرس الدكتور مهند حميد 

 العطوي 

كذلك اشكر جميع طلبة المرحلة الرابعة في قسم ادارة االعمال الذين سهلوا لي توزيع 

 االستبانة الخاصة بالبحث.

نة المناقشة على تفضلهم كذلك اهدي مؤدتي الفائقة ، وامتناني لألساتذة االفاضل اعضاء لج

بتحمل عناء المناقشة ، وعلى كل ما سيطرحونه من مالحظات قيمة ستغني دراستي هذه ان 

 شاء هللا . 

على اكمل وجه ولم  البحثواخيرا ، اتقدم بالشكر لكل من شاركني وازرني ألعداد هذه 

 تتسنى لي الفرصة لذكرهم ، ليوفقى هللا الجميع وله الشكر والحمد.  
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معنوية للتسويق  ةبرزها وجود تأثير ذو داللأالى عدد من النتائج  الباحث ضياته توصلوفر

البحث ستنتاجات إبرز أمن  ، عليه فإنعاده في محبة المستهلك تجاه العالمة التجاريةأبالعاطفي ب

 .التجاريةفي تحقيق محبة المستهلك تجاه العالمة  اً كبير ن التسويق العاطفي يمارس دوراً إ
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 مـقـدمــــــــة

التي  ،حد التحدياتأبيئة تتسم بالتغيير والذي يشكل  تعمل المنظمات في وقتنا الحاضر في 

 ،أن تمتلك المقومات األساسية يهاالتغيير يجب علالتطور و وللبقاء في هكذا بيئة ومواكبة تواجهها

و ومن أهم هذه المقومات ه، ومواجهة هذه التحديات والمنافسة ستمرارالتي تمكنها من اإل

ات وبما فيها المنظممختلف مثل النهج األساس الذي تتمكن من خالله ي والذي، التسويق العاطفي

 .ة طويلة األجلوالتطور وتحقيق رؤيالبقاء  من شركات الموبايل

تتمكن  التي من خاللها ،ستعمال جميع السبلن إالحالي ع وقتنافي  الموبايل شركاتتبحث  

 ،التسويق الرقمي. وواحدة من أهم هذه السبل هو العالقة بينها وبين زبائنها ةتنمي من إنشاء أو

المنتجات إيصال  يقعن طرهتمام الزبائن إثارة إالتي يمكن من خاللها ، الوسيلة األقوىالذي يعد 

قنوات رقمية متعددة، التي من المتوقع أن  وذلك بوساطة أليهم،بشكل أسرع وأقرب  والخدمات

في نمو وتوسيع نطاق عمل  اً حاسم اً دور يؤدي التسويق الرقمي فإن. لذلك عددهمزيادة تسهم في 

التي  ،و الخدماتأالمنتجات  طلبهذه الشركات والحصول على زبائن جدد يحرصون على 

  .اليهم تقدمها

 يمكن همن خالل ت الموبايل إلستخدام أنشطة التسويق العاطفي، الذيلذا تحاول أن تلجأ شركا 

 ،بشكل عام شركات من الزبائنال فهو ييتميز من زيادة قرب هذه ،توليد مصادر جديدة لألرباح

الى ان تستعمل  لكن هذه الميزة ال يعني نجاحها في هذا القطاع لكونه يحتاج من الشركات

بكفاءة عالية والتعامل مع الفرص والتهديدات بمرونة وكذلك القدرة  األنشطة التسويقية العاطفية

على مواجهة المنافسين المقدمين لنفس الخدمات، من هنا كانت فكرة الدراسة التي تستند على 

ويق العاطفي سعملية التهذه الشركات في  ن تراعيها، التي يجب أالفعالةنشطة تحليل األ

 زيادة محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية. نعكاسها على وإ

الفصل األول  أربعة فصول خصص علىبشكل عام الحالي  البحث قسمإستناداً لما تقدم،    

منهجية البحث تناول المبحث األول  مبحثينإلى  نقسمأ ذيال لمنهجية البحث ودراسات سابقة،

 ستعراضصل الثاني فقد تضمن اإل. أما الفسابقة لدراساتعرض اني بينما تناول المبحث الث

التسويق تناول المبحث األول متغير  مبحثينتكون من بذلك فقد البحث ولمتغيرات  يالنظر

هتم فقد أ أما الفصل الثالثمحبة المستهلك تجاه العالمة التجارية. والمبحث الثاني متغير  العاطفي

حث األول ختص المبإاقشة النتائج وتضمن ثالثة مباحث ومن البحث لبياناتبالتحليل اإلحصائي 

المبحث بتقييم مقياس البحث، في حين تضمن ختص المبحث الثاني أبينما  بتحليل البيانات األولي
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ستنتاجات اإل فأستعرض عبر مبحثين أهمأما الفصل الرابع إختباراً للفرضيات. الثالث 

 .البحثإليها  والتوصيات التي توصل
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 الفـصــل الأولــ

منهجية البحث 

 ودراسات سابقة
 

 ث األولـــالمبح

 البحثمنهجية 

 المبحـــث الثاني
  سابقـةدراسـات 
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 البحث: منهجيـة ث الأولالمبحـ

 

 أوالً: مشكلة البحث:

اليركز ، إذ نسبياً  ةيثدحيعد من المواضيع الالتجارية  للعالمةهتمام بحب المستهلكين ن اإلإ

فغالبية الدراسات والبحوث  هذا المتغير، على  الدراسات والبحوث التطبيقيةعدد قليل من ى سو

مع . ل عامكية بشرالتجا ةمالوالعأالمستهلكين  يزها على عالقاتفي مجال التسويق يكون ترك

ن أية يمكن رالتجا لعالمةوا في كيفية تكوين العالقة الحميمية بين المستهلكينفإن البحث  ،ذلك

  يسهم في تحقيق التفوق التنظيمي على المستوى التسويقي

(Bergkuist & Bech,2010:505) 

ة رضرويعد ية رالتجا للعالمةالجوانب العاطفية ب اإلهتمام نإالدراسات السابقة  تفكش لقد  

ستخدام إ في هذا المجال معنفاق اإل ي فإنوبالتال ،التجارية للعالمةجل خلق الحب أمن حتمية، 

برامج التسويق العاطفية يؤدي إلى زيادة والء المستهلكين تجاه المنظمة                   د من يزالم

(412 Filho et al., 2010:). 

خلق محبة المستهلك تجاه العالمة التجارية ألي منظمة يسهم في زيادة تغلغلها وزيادة ن إ  

ف الوضع صيتم من خالل وزيادة الحصة السوقية متطلبات تحقق  حصتها السوقية. إن ضمان

قية ة السوحصالوختراق اإل زيادةن الحالي. إ السوق معمثل األوالحالة  التجارية للعالمةالراهن 

 (.al., 2015: 812 et Zarntnelb) وهي تعكس نمو العالمة التجاريةدابير ديناميكية ت تعد

إلى  المعاصرةالمنظمات البيئية دعت  فى التطورات والتعقيدات ةالسرع إستناداً لما تقدم، إن  

فرص  فكتشاإا على يز موقفها التنافسى وزيادة قدراتهزتع التفكير في كيفية مواجهتها عبر

، ومن أهم عمالهاألتحقيق النمو واالزدهار فى ستثمارها إبقصد  ةجديدة ومجدي ةعمال سوقيأ

اإلستراتيجيات المستخدمة في هذا المجال هو التسويق العاطفي الذي يمكن من خالله زيادة محبة 

 المستهلكين تجاه العالمة التجارية.

إن غياب محبة ي بما يأتي:"في ضوء الحقائق أعاله، يمكن وضعة مشكلة البحث الحال   

المستهليكن تجاه العالمة التجارية لبعض المنظمات هو نتيجة لعدم إهتمامها بتبني أنشطة 

 ".التسويق العاطفي

 

 : تساؤالت البحث:ثانياً 

 :أعاله، يمكن وضع تساؤالت البحث بما يأتيالبحث  ةستناداً إلى ماجاء فى مشكلإ
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عاطفي بالنسبة للعالمات التجارية             ما مستوى إستخدام أنشطة التسويق ال .1

((iPhone, Galaxy, Huawei؟ 

 ؟iPhone, Galaxy, Huawei)ما مستوى محبة المستهلكين تجاه العالمات التجارية ) .4

 ؟ما العالقة بين التسويق العاطفي ومحبة المستهلكين تجاه العالمات التجارية .3

 

 البحث: ةهميأ: ثالثاً 

التسويق العاطفي )بـ ةيعة المتغيرات قيد البحث والمتثلالي تتجسد في طبالبحث الح ةهميأن إ

ن إالباحث  ىير، وعليه التسويقية ةهميتها في البيئأو (التجارية العالمةالمستهلك تجاه  محبةو

                                        ، كما يأتي:ما الجانب النظري والجانب العلميوه سيينالبحث تكمن من جانبين رئي ة هذاهميأ

 :يأتيل فيما وتتمث :ةيرالنظ ةهمياأل .أ

ض بعء الضوء على عالقته مع ألقاه لمفهوم التسوق والعاطفي مع يروضع اسس نظ .1

 .التجارية العالمةالمستهلك تجاه  محبة ةخاص ىخراأل ضيميةالمتغيرات التن

 حثين والجهات، التيث متوفرة للبالمتغيرات هذا البح ةظرينطر الل األعفي ج ةالمساهم .4

 رغب باالستفادة منها مستقبال.ت

مقصود بالتسويق العاطفي وطبيعته ال من خالل توضيح ما هذا البحث أيضاً  ةهميأتي أت .3

 السابقة، على البحوث والدراسات اً عتمادإسط يبتعد عن الغموض الدائر حوله يف مبريفه تعتعرو

 .التي تناولته

 :يأتييما ل فوتتمث األهمية التطبيقية:ب. 

التسويق الذي يربط بين ) هى وفق إطالع الباحث االول من نوعالبحث وعل هذايعد  .1

 .التجارية( العالمةالمستهلك تجاه  محبةالعاطفي و

ل عدد من ظل افضل للمنظمات في تقبيمثل البحث الحالي خطوة في اتجاه رسم مس .4

 يق نجاحها.رف في طقالتحديات، التي ت

 

 :: أهداف البحثاً رابع

 محبةين ) التسويق العاطفي،غيرالبحث في جانبية النظري والميداني الئ دراسة المت تناول

 بينهما لتحقيق األهداف األتيه: تأثيروال عالقة( والالتجارية العالمةالمستهلك تجاه 

التعرف على مستوى إستخدام أنشطة التسويق العاطفي بالنسبة للعالمات التجارية              .1

((iPhone, Galaxy, Huawei. 
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 ,iPhone, Galaxy)تحديد مستوى محبة المستهلكين تجاه العالمات التجارية ) .4

Huawei. 

 .العالقة بين التسويق العاطفي ومحبة المستهلكين تجاه العالمات التجاريةإستكشاف  .3

 

 : : نطاق البحثخامساً 

 ينقسم نطاق البحث الحالى على:      

 النطاق الفكري:  .أ

المتغير : ين همايرلمتغ ةوالفكري ةيرن البحث فى األطر النظمضتطاق البحث الفكري ن نإ       

فضل ونوع التسويق المفضل والعوامل ار الشراء األقرطفي، الذي يتضمن )التسويق العاالمستقل 

 ةالمستهلك تجاه العالم ةمحبالمتغير التابع ، وار الشراء والعوامل العاطفية(قررة على ثالمؤ

 .يةرالتجا

  النطاق التطبيقى: .ب

 ةارة األعمال فى كليإدفى قسم  ةالرابع ةحلرمال ةطلببلقد تمثل النطاق التطبيقي للبحث        

 .اإلدارة واالقتصاد

  النطاق الزمني: .ج

 (.40/3/4018( إلى ) 3/18/ 4018د النطاق الزمنى للبحث الحالى من ) متإ 

 

 : مخطط البحث الفرضي:سادساً 

 ( يظهر المخطط الفرضي للبحث الحالي.1ن الشكل )إ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منهجية البحث: ألولالمبحث ا...... ................................................. منهجية البحث ودراسات سابقة: ولالفصل األ

7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إرتباط 

 تأثير        

 

 

 

 

 

 ( المخطط الفرضي للبحث1)الشكل 

 

 :: فرضيات البحثاً سابع

لى ، فإن البحث الحا(1خطط الفرضى فى الشكل )التى أظهرها الم ،على العالقات إعتماداً 

 :ييتضمن نوعين من الفرضيات، وه

  :رتباطاإل عالقاترضيات ف .أ

 ات الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات المتفرعة عنها، كما يأتي:رضيفالتضمن هذه ت      

 على: نصت :ىة األولالفرضية الرئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محبة المستهلك تجاه 

 العلامة التجارية

 

  التسويق العاطفي

 قرار الشراء الافضل

 نوع التسويق المفضل

 

 العوامل العاطفية

ة على العوامل المؤثر 

 قرار الشراء

 

 عالقة ارتباط

 عالقة تأثير
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 العالمةالمستهلك تجاه  محبةبين التسويق العاطفى و معنويةطردية و إرتباطوجود عالقة "

 :يأتى عنها ما فرعويت ،"التجارية

المستهلك تجاه  محبةضل وفار الشراء االقربين  معنويةو ةود عالقة إرتباط طرديوج .1

 .التجارية العالمة

طردية ومعنوية بين التسويق المفضل ومحبة المستهلك تجاه العالمة  إرتباطوجود عالقة  .4

 التجارية.

ار الشراء ومحبة قررة على ثطردية ومعنوية بين العوامل المؤ إرتباط وجود عالقة .3

 مستهلك تجاه العالمة التجارية.ال

طردية ومعنوية بين العوامل العاطفية ومحبة المستهلك تجاه العالمة  إرتباطوجود عالقة  .2

 التجارية. 

 

 رضيات التأثير:ف .ب

 ات الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات المتفرعة عنها، كما يأتي:رضيفالتضمن هذه ت      

 على: نصت :ثانيةالفرضية الرئيسة ال

 العالمةالمستهلك تجاه  محبة فيلتسويق العاطفى لوجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية "

 :يأتي ها مان، ويتفرع ع"التجارية

 العالمةالمستهلك تجاه  ةفى محبضل فقرار الشراء األل موجب ومعنوي وجود تأثير .1

 .التجارية

ستهلك تجاه محبة المفي نوع التسويق المفضل لوجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية  .4

 العالمة التجارية.

محبة في ار الشراء قررة على ثلعوامل المؤلوجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية  .3

 .تجاه العالمة التجارية المستهلك

محبة المستهلك تجاه العالمة في لعوامل العاطفية لوجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية  .2

 التجارية.
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 : مقياس البحث:ثامناً 

ري البحث الحالي والعالقة فيما بينهما تبنى الباحث عدد من المقاييس العالمية، كما لقياس متغي

 (.1موضح في الجدول )

 ( مقياس البحث الحالي1الجدول )
 المصدر عدد الفقرات البعد المتغير

 التسويق العاطفي

 3 قرار الشراء االفضل

Liangai (2017) 
 4 نوع التسويق المفضل

 7 على قرار الشراء  العوامل المؤثرة

 4 العوامل العاطفية 

محبة المستهلك تجاه العالمة 

 التجارية
 متغير أحاي البعد

9 

 

Karjaluoto et al. 

(2016) 

 اعداد الباحث باالستناد على بعض ادبيات الدراسات السابقة. المصدر:

 

 : البحثداة أتاسعاً: 

االداة  (1لى المقاييس الواردة في الجدول )اإلستبانة التي أعدها الباحث باالعتماد عتعد 

، وهي ؤالت وتحقيق اهداف البحث الحالىة لجمع البيانات الخاصة باإلجابة عن التساالرئيس

 تتضمن عدد من المحاور وهي:

     غرافية الخاصه بالمستجيبين وهى: و: يتآلف من عدد من العوامل الديمالمحود األول .أ

 .ل(وبايالمنوع ور عم) النوع البشري وال

 هما:: ويتآلف من جزئين المحور الثانى .ب

 .ي( فقرة تتعلق بالتسويق العاطف18يتضمن ) الجزء األول: .1

 ( فقرة تتعلق بمحبة المستهلك تجاه العالمة التجارية.                                        9) يتضمن الجزء الثانى: .4

الخماسي  بثصورة مقيدة على وفق مقياس ليكرتوتكون اإلجابة عن فقرات الجزئين أعاله،      

 من )ال أتفق تماماً إلى أتفق تماماً(.

 

  :: التعريفات االجرائيةعاشراً 

(، يتضمن عدد من التعاريف اإلجرائية الخاصة بمتغيرات وأبعاد البحث 2إن الجدول )

 الحالي.
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 جرائية( التعريفات اإل  2الجدول )
 التعريف االجرائي المتغير

 أسلوب تقوم به المنظمة الكتساب الزبائن لشراء منتجاتها من اجل تحقيق والءهم المستمر لها. التسويق العاطفي

 قرار الشراء االفضل
عملية فنية لتحديد االختيارات والتعرف على احسن البدائل المتوفرة فهي عملية تبنى على دراسة 

 ين البدائل.وتفكير موضوعي للوصول للقرار معين اي االختيار ب

  .وهو النوع الذي يفضله الزبون التخاذ  قرار الشراء نوع التسوق المفضل

  .وهي مجموعة العوامل التي تؤثر على سلوك المستهلك عند اتخاذه قرار الشراء  العوامل المؤثرة على قرار الشراء

 .ن عند رؤية منتجات المنظمةوهي العوامل التي تؤثر على الجوانب النفسية للمستهلكي العوامل العاطفية

محبة المستهلك تجاه العالمة 

 التجارية

ينه من اجل تحقيق حاجاته هو الشعور الجيد الذي يدفع الزبون الى الشراء من عالمة تجارية مع

 ورغباته.

  .اعداد الباحث المصدر:

 

 البحث:  ةمجتمع وعينإحدى عشر: 

ال/كلية دارة االعمإن طلبة المرحلة الرابعة في قسم ، فإلطبيعة المتغيرات قيد البحثنظراً       

. عليه لبحث الحاليايمثلون مجتمع ( طالباً، 140والبالغ عددهم ) اإلدارة واإلقصاد/جامعة الكوفة 

  ( طالب.110تم إختيار من هذا المجتمع عينة عشوائية بسيطة بلغت )

 

 :وخطواته حصائيالتحليل اإل أدوات عشر: ثنىإ

ابة على تساؤالت البحث الحالي وبما يحقق األهداف التي تم وضعها، أستعمل أستخدم لإلج       

   SPSS v. 22.الباحث عدد من اإلختبارات اإلحصائية ضمن البرنامج اإلحصائي 
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  سابقـةات دراسـ اني:المبحـث الثـ

 

ه دره منفرغيرات البحث الحالي ، بصوالتي تتعلق بمت، سات السابقةعلى الرغم من قلة الدرا

 الحصول على بعض الدراسات الباحث تمكن من نإال إستوى العالقة فيما بينهما و على مأ

 : تيالتي يمكن عرضها كاآلالسابقة، 

 

 والً: بعض الدراسات الخاصة بالتسويق العاطفي: أ

 
 ( 2014جثير )  اسم الباحث والسنة       1

 لزبون تأثير تسويق العاطفي في تجربة ا عنوان البحث 

 دراسة تطبيقية في شركت الطيف للتحويل المالي  اسلوب البحث 

 اهداف البحث 

تشخيص الدور الذي يؤدية التسويق العاطفي في تقديم تجربة زبون متفوقه 

 وكذلك تقييم 

 مدى تبني نهج التسويق العاطفي من قبل المنظمة المبحوثة 

 االستنتاجات 

يانات متكاملة خاصة بالزبأن تسهل على امتالك الشركة المبحوثة قاعدت ب

عملية التحويل االحقه كونها تضم معلومات كاملة عن الزبون وهيه  الزبون

بذلك التحتاج الى جلب المستمسكات التعريفية والثبوتيه وتختصر على الرقم 

  .السري الخاص بكل زبون

 حث اختالف بيئة البحث ومجتمع الب اوجة االختالف عن البحث الحالية 

 كال من الدراستين انطلقت من اطر مفاهيمية متشابها  اوجة تشابة مع البحث الحالية 

 تدعيم الجانب النظري  استفاده من هذه البحث 

 Deshwal( 2015)  اسم الباحث والسنة       2

 عنوان البحث 

EMOTIONAL MARKETING: SHARING THEHEART 

OF CONSUMERS 

 اسم قلب المستهلكينالتسويق العاطفي : تق

 دراسة حالة  اسلوب البحث 

 اهداف البحث 

القبض على العقل ) من خالل التسويق التقليدي ( هو الشيء واحد فان التقاط 

شيء اخر تماما وكذلك دور العواطف عندما يشتري المستهلك منتجا  القلوب 

   .مالئهاالشركات مع التسويق العاطفي كأداة بزيادة قاعدة ع وكيف تتعامل 

 االستنتاجات 
من اجل بيع المنتج وجعله مقبوالً بين الجمهور البد من فهم العواطف الرئيسة 

  .التي تجعل الجمهور يتصل مع المنتجات

 .اختالف بيئة البحث ومجتمع البحث اوجة االختالف عن البحث الحالية 

 .طر مفاهيمية متشابهاكال من الدراستين انطلقت من ا اوجة تشابة مع البحث الحالية 

  .تدعيم الجانب النظري والمعرفي استفاده من هذه البحث 
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 ثانياً: بعض الدراسات الخاصة بمحبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية:
 

 اسم الباحث والسنة       1
Roy et al. (2012 ) 

 عنوان البحث 
Antesedents and consequensec of brand love 

 السوابق ونتائج حب العالمة التجارية

 ةحال ةدراس اسلوب البحث 

 اهداف البحث 

تركزهذه الدراسه على مفهوم جديد للسلوك االستهالكي والتسويق : حب  

العالمة التجارية الغرض االساسي من هذه البحث هو تحديد السوابق والنتائج 

 .المترتبة على حب العالمة التجارية

  االستنتاجات
تقديم اطار نظري يلتقط العالقات المقترحة ويناقش االثار االدارية لحب 

  .العالمة التجارية لتطوير ستراتيجية التسويق

 اختالف بيئة البحث ومجتمع البحث  اوجة االختالف عن البحث الحالية 

  ة.كال من الدراستين انطلقت من اطر مفاهيمية متشابه اوجة تشابة مع البحث الحالية 

  .تدعيم الجانب النظري استفاده من هذه البحث 

 اسم الباحث والسنة       2
Kaufmann et al. (2016 ) 

 عنوان البحث 

Exploring behavioural brandang , brand love and brand co-

creation 

استكشاف العالمة التجارية السلوكية : حب العالمة التجارية وانشاء العالمة 

 المشتركة يةالتجار

 ة.دراسة حال اسلوب البحث 

 اهداف البحث 

تهدف هذه البحث الى المساهمة في فهم العالقات التجارية االستهالكية المعقدة 

 من خالل استكشاف ديناميكيات العالقة بين حب العالمة التجارية واالبداع

  .المشترك

 االستنتاجات 

مة التجارية هم اكثر استعدادا ان المستهالكين الذين يعانون من حب العال

للنخراط في سلوك نشط مشارك في سياق مجتمع العالمة تجارية وخاصة 

 عندما يقوم ممثلو العالمات التجارية بيصال قيم العالمة التجارية بشكل واضح

 .وتحفيز المستهلكين على االنخراط

  .ثاختالف بيئة البحث ومجتمع البح اوجة االختالف عن البحث الحالية 

  ة.كال من الدراستين انطلقت من اطر مفاهيمية متشابه اوجة تشابة مع البحث الحالية 

 .تدعيم الجانب النظري والمعرفي استفاده من هذه البحث 

 

 ثالثاً: مميزات البحث الحالي:

 بالمقارنة مع الدراسات السابقة فإن البحث الحالي يتميز بما يأتي:     

العالمية لقياس متغيري التسويق العاطفي ومحبة المستهلكين تجاه تبنيه لبعض المقاييس  .1

على وفق  iPhone, Galaxy, Huawei)) العالمة التجارية لعدد من شركات الموبايل

 لية اإلدارة واإلقتصاد جامعة الكوفة.في كآراء عدد من الطلبة الجامعيين 

 يل اإلحصائي للبحث.تقديمه عدد من اإلستنتاجات والتوصيات في ضوء نتائج التحل .4
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 ثــانيل الــالفص

الإستعراض النظري 

 لمتغيرات البحث 
 ث األولـــالمبح

 التسويق العاطفي

 المبحـــث الثاني

 العالمة التجارية المستهلك تجاه  محبة
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 األول: التسويق العاطفيالمبحث 

 

 :ريخية وتطور معرفيأنظرة تالتسويق العاطفي أوالً:  

رسذطو بذذذلت جهذذود كثيذرة للتأكيذذد علذى العاطفذذة فذذي مختلذف مجذذاالت المعرفذذة. زمذذن أمنذذ    

عذن العمليذات  ، التذي تختلذفاإلنسذانيةفبالنسبة إلى ديكارت كانت العواطف سلسة من السذلوكيات 

ديكارت ال يعرف فقط عن ثنائية له ُ بين الذروح والجسذد ، وبذين العقذل غيذر المذادي إن المعرفية. 

شهرت في مجذال األكثر  يعد دارونوالدماغ ولكن أيضاً للفصل بين العقل والعاطفة، بعد ديكارت 

دل على أهميتها إذ كان تشارلز دارون أول من قدم أساس قوي للمشاعر ، مما ي. العواطفبحوث 

ويعتقد دارون أن العديد من تعبيرات الوجه من العواطف ،  وقيمتها وتكيفيها وفائدتها واتصاالتها،

لشذخص مذن دون الها أهميذة تكيفيذه )فذي المصذطلحات(، التذي تعمذل علذى توصذيل شذيء مذا إلذى 

، لذ أ، .....  ما يشذعر بذه فذي تلذك اللحظذة: حزينذة ، سذعيدة ، خائفذةعن اآلخرين بها كلمات يخبر 

شير إلى خطر وأن مذن المفيذد التواصذل مذع تما  على سبيل المثال الخوف هو العاطفة، التي غالباً ف

علذى االول الذي درس التطور العذاطفي علذى الرضذع واالطفذال  يعد الباحثون رداإن  اآلخرين.

متعذة بأن يشذعر ال يمكذن للرضذيع ، إذ البدايذةمنذذ غيذر متمذايزه لذديهم قذد العواطذف الرغم من إن 

  (.Consoli, 2010:1)على نحو متزايد  تتطور لديهم العواطفولكن بعد النمو  أوألم

تعرف أدبيات علم النفس تنظيم العاطفة بأنه عمليذة تهدئذة أو تعزيذز أو مجذرد الحفذاظ علذى    

ابيذذة، يجهذذي الذذدول اإل ل العاطفيذذة األكثذذر تنظيمذذاً اوقذذد أثبتذذت البحذذوث أن الذذدو، المشذذاعر القائمذذة

جذل خفذض الذدوال السذلبية أواعيذة مذن  األفراد الذين يعانون من مشاعر سلبية قذد يبذذلون جهذوداً ف

ل  ااع  انفسذهم لذدوضذخإل العاطفيذة السذلبية عذن طريذق ان األفراد يمكن أن يخففوا الدوإالعاطفية. 

اس الذذذاتي نغمذذاإل لفعاليذذات المتركذذزة هلذذىفذذي مختلذذف ا فهذذم يمكذذن أن يشذذاركوا تعزيذذز االيجابيذذة.

 (.Kemp et al., 2012 :341كعالج لتنظيم المشاعر السلبية )

علذى الذرغم سذتيقاظ لذدينا لحظذات األ ، فهذي تثذريهاما في حياتنا العواطف تؤدي دوراً إن     

لطيفه أو غير سارة فهي توفر معنى للوجذود اليذومي ممذا يوضذح أن العالقذة مذع  قد تكونأنها  من

 ةمذن قبذل المسذتهلكين ببسذاط التسذوقيتم ضمن نطاق التسوق،  عاطفية.عالمنا المادي هي عالقة 

ن إثذار أي فذرح لهذا مجموعذة كاملذة مذن اآلالحيذان عاطفذة فذي بعذض األ، ستخداممتعة وفرح اإللل

تعزز فهمنا لما يجعلنا نسذتمتع بالتفاعذل إن يمكن و ،ثارة المشاعرإمعرفة عملية العاطفة أي كيفية 

وحتذى اآلن ومذع ذلذك ال يعذرف سذوى القليذل  ،خر مذن المنتجذاتآمع نوع  مع جهاز الكمبيوتر أو

للمنتجذات ومذا جوانذب التصذميم أو التفاعذل وتذؤدي ردود الفعذل  عاطفيذاً  ستجابة الناسإعن كيفية 

 عالقذة، فالمسذتهلك يقذيم بيع المنتجات في عمليةكثر أهمية العاطفي في الوقت الحاضر الجانب األ

 الفـصــل الــثانـي
 للبحثالإطــار النـظـــري 

 ث األولـــالمبح

 العاطفيالتسويق  

 المبحـــث الثاني
 محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية

 المبحـــث الثالث
 السلوك اإلستباقي

 ث الرابع ـــالمبح
 البحثالعالقة بين متغيرات 

 



 التسويق العاطفي: ول......... المبحث األ.......................................الفصل الثاني: اإلطر النظري لمتغيرات البحث ..........

11 

والجوانذب  الخدمة في السذلع الفذاخرة،مقدم ل بها المنتج أو وارية، التي يتصة التجامعالبال عاطفية

الجوانذذب العقالنيذذة  بعذذض مذذن كثذذر أهميذذةاألالعاطفيذذة والعالقذذة التجاريذذة والتفذذرد والهيبذذة، هذذي 

علذى  ما شراء منتجبسعداء يكونوا المستهلكين فإن في هذه الحالة ، ومثل التقنية أو السعراألخرى 

 (.Deshwal: 2015, 255)ه مكلف للغاية الرغم من أن

 

  :ثانياً: النظريات المتعلقة بالتسويق العاطفي

مذذن خذذالل إطذذالع البحذذث علذذى عذذدد مذذن الدراسذذات والبحذذوث المتعلقذذة بالتوسذذويق العذذاطفي       

 تذرتبط نظريذة، قد تفسر طبيعة ومفهوم التسويق العاطفي. Fredricksonنظرية توصل إلى إن 

Fredrickson  للتوسذذذع والبنذذذاء علذذذى وجذذذه التحديذذذد بتنظذذذيم العواطذذذف، إذ تقتذذذرح ان للمشذذذاعر

 Fredricksonفذي دراسذة أجراهذا ، فااليجابية القدرة على التراجع عن تأثير االنعكاسات السلبية

ة، (، تعذذرض المشذذاركون لمهذذة مثيذذرة للقلذذق، وفذذي عقذذاب هذذذه المهمذذ4000وآخذذرون فذذي عذذام )

اثذارت المشذاعر التاليذة: المحتذوى او التسذلية أو الحذزن أو الحيذاد.  ربعة، التذيأفالم أحد أعرضو 

هذذذه المواضذذيع فذذي ظذذروف التحفيذذز العاطفيذذة )التسذذلية والرضذذا( شذذهدت عذذودة اسذذرع الذذى خذذط 

إذ ظهذرت االفذالم، التذي اثذارت  .ولئذك المشذاركينآاالساس لتفاعالت القلب واالعيذة الدمويذة مذن 

التذذي فذذي حالذذة السذذيطرة )الحيذذاد(. هذذذه النتذذائج تذذدعم فرضذذية المشذذاعر السذذلبية )الحذذزن( وتلذذك، 

لذلك قذد تسذاعد المشذاعر االيجابيذة االفذراد علذى التنظذيم أو التراجذع عذن أثذار المشذاعر  .التراجع

ماتستدعي المشاعر االيجابية من المستهلكين، فأنها يمكن  غالباً  Hedonicمنتجات  ، فمثالً السلبية

القذدرة  هظهذرت البحذوث السذابقة أن االعذالن لديذأمشذاعر السذلبية. وقذد أن تستخدم للتراجع عن ال

وفي نفس الوقذت يمكذن أن تنشذأ فوائذد تنظذيم  ،على استخالص ردود الفعل العاطفية من المستهلك

فراد من خالل دمج اللغة أستراتيجياً في االتصذاالت التسذويقية، التذي تسذتهدف مشذاعر العاطفة لأل

علذذى الموقذذف تجذذاه  تذذأثيرفذذرد العذذاطفي المسذذتمدة مذذن االعذذالن يمكذذن أن تالمسذذتهلكين. رد فعذذل ال

 (.Kemp et al., 2012: 341-342) هن نفسعالاأل

 

 :ثالثاً: مفهوم التسويق العاطفي

تمثل العواطف شكالً أخر من أشكال اللغة، التي يتم التحدث بها عالمياً وفهمها. المشاعر هذي  

فكذذار والسذذلوكيات الداخليذذة موعذذة واسذذعة مذذن المشذذاعر واألحالذذة عقليذذة وفسذذيولوجية تذذرتبط بمج

)البدنية( أو الخارجية )االجتماعية(. العاطفة هي عملية إذ تصور مجموعة من المحفزات ويسمح 

للتقيم المعرفي الذي يمكن للناس من تسمية وتحديد حالذة عاطفيذة معينذة. المفهذوم الجديذد للتسذويق 

العذاطفي بذين الشذركة والمسذتهلك المتضذرر مذن نظذام القذيم  طرتبذاالعاطفي يركذز علذى أهميذة اإل
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المميزة وأحتياجات المستهلكين المعاصرين، التي بدورها تشذكل ثقافذة جديذدة السذتهالك الرمذوز. 

بعذذد  والثبذذات تكذذوين مفهذذوم التسذذويق العذذاطفي يذذتم فحذذص ورقذذة نظذذام القيمذذة المميذذزة لمجتمذذع مذذا

في لتلك القيم ويشكل الرغبة )ليس فقذط االحتياجذات( مذن الحداثة والذي يكشف عن االساس العاط

المستهلكين المعاصرين في السوق في هذه العملية يصبح المستهلك بالرمز/ الصورة الن هذه هي 

في العالم من الرمز/ الصذورة المسذتهلكين يبحثذون عذن ، الطريقة، التي يتم عرض االشياء له/ لها

لى وعي المستهلك تصبح الغذرض االساسذي إلصورة ونقلها الخبرات والمعنى في حين إن أنشاء ا

التذي ، من التسويق العاطفي كل هذذا يذدعم اهميذة السذمات العاطفيذة فذي التبذادل السذوقي المعاصذر

 (.(Deshwa,2015:256 تبدو انها الفئات الرئيسة لمفهوم التسويق العاطفي

ب الوظيفيذة الكالسذيكية لسذلوك كمذا الجوانذ ةالعوامل العاطفيذة مهمذ ، تعدفي الوقت الحاضر  

الشركات تريد أن تنشأ مع المستهلكين قنذاة عاطفيذة مذن الثقذة والتعذاون ف ،المستهلكينلدى شراء ال

بيع المنتج هي العالقة، التي يقيمها المستهلك مع العالمذة لالجانب األكثر أهمية  . عليه فإنالمتبادل

مكلذف  إنذهسذعداء لشذراء المنذتج علذى الذرغم مذن  ايكونو المستهلكين فإن في هذه الحالة ،التجارية

العديد مذن أنذواع فيها صطناعي وتستخدم عنصر مهم من الذكاء اإل يللغاية. تكنولوجيا العاطفة ه

الخصذائص الفسذذيولوجية السذتخراج العواطذذف، مثذذل الصذوت وتغييذذرات الوجذه، وأيمذذاءات اليذذد، 

 (.Consoli, 2010: 1) ...ال  قلب، وضغط الدم والمعلوماتوحركات الجسم، ضربات ال

نمذوذجي جديذد أو تحذول أنهذج  علذى إنذه يمكذن تعريذف التسذويق العذاطفي في سياق ما تقدم،  

العالقذة العاطفيذة بذين الشذركة إلذى بنذاء نشذاء ودعذم وتقيذيم( إ)من  دارةاإل تتحولتسويقي جديد إذ 

فذي  التبذادلعمليذات لتحفيذز ميزة رئيسذة ممن يمتلكون خرين في السوق( آوالمستهلك )أو العبين 

 هعرفذذفذذي ذات النطذذاق و، (Khuong & Trem, 2015: 524-525) األنشذذطة التجاريذذة

(Robinette, 2000: 1، ) أتصذذال مسذذتدام يجعذذل  لقيذذام مذذن قبذذل المنظمذذةالسذذعي  علذذى إنذذه

. أي إن المنظمة تشعر بذأن موالية مشاعر لتكون تتطور عاليةقيمة ورعاية بالمستهلكين يشعرون 

فذذي أنشذذاء أو تعزيذذز هويذذة العالمذذة  هذذاهميتأسذذتراتيجي مذذع االعتذذراف بإمسذذتوى  لهذذاالمشذذاعر 

 .التجارية

 

  :رابعاً: أهمية التسويق العاطفي

ظهرت أبحاث المستهلك أن العواطف تؤدي دوراً هاماً في صذنع القذرار وقذد بذذل المسذوقون أ

ت االعالنذات، التذي تهذدف الذى حبمنذ مذدة طويلذة محذاوالت السذتهداف مشذاعر المسذتهلكين. أصذ

اسذذتخالص ردود الفعذذل العاطفيذذة مذذن المسذذتهلك جذذزء اليتجذذزء مذذن ثقافتنذذا وقذذد أقترحذذت ادبيذذات 

الدارة العواطذف علذى  ةابحاث المستهلكين أن االفراد قذد ينخرطذون فذي سذلوكيات أسذتهالك معينذ
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المثذال المجذوهرات،  سبيل المثال، قذد يسذاعد شذراء منذتج يقذدم بعذض الفوائذد الممتعذة علذى سذبيل

 يقومونفرد األوبعض والسيارات أو االنخراط في سلوك متسامح )معتدل( مثل تناول الشكوالتة، 

عذن  بعيذداً  هنتبذاتحويذل اإللهذذه المنتجذات ل هماسذتهالك عبذرل العاطفيذة السذلبية اتنظيم بعض الذدوب

                 غوبذذذذذذةل المراالمشذذذذذذاعر غيذذذذذذر المرغذذذذذذوب فيهذذذذذذا والسذذذذذذماح باعذذذذذذادة التركيذذذذذذز علذذذذذذى الذذذذذذدو

(Kemp et al., 2012:339.) 

تذوفير مذع  هذاستراتيجيات يكاد من المستحيل تكرارإ في صياغة العاطفي يسهم  التسويقإن   

سذذتفادة مذذن مشذذاعر اإل كيفيذذةوقذذد عرفذذت وكذذاالت االعذذالن منذذذ مذذدة طويلذذة  ،ميذذزة تنافسذذية قويذذة

إذ يعمل التسويق العاطفي  .الغيرة أو المتعةالخوف والفخر ووالحب ب ت متمثلةالجمهور سواء كان

للعمل على مثل هذه المشاعر ويعطيهم سبباً لذهاب الى أبعد من عملية شراء  المستهلكينعلى دفع 

ن يعنذي زيذادة األربذاح إذ يمكذن للعمذالء تعزيذز أوهذذا يمكذن  ،الطويذل ىواحدة للوالء علذى المذدا

 (.Robinette, 2000:1والء المستهلكين )وهذا يرجع الى  %99االرباح بنسبة تصل الى 

عالنذذات حكذذام بشذذأن اإلتشذذير البحذذوث إلذذى ان المشذذاعر تذذؤدي دوراً فذذي تشذذكيل مواقذذف واأل 

ة علذذى الداعيذذ ،د الفعذذل المعرفيذذة والسذذلوكيةن تكذذون وسذذيطاً فذذي شذذرح العالقذذة بذذين ردوأويمكذذن 

لمنتجذات، التذي تتسذم بالشذفافية عالنات وخاصة تلذك المتعلقذة باوالمحفزات، ومع ذلك قد تكون اإل

، فعلذى سذبيل المثذال الفاعلة أيضاً في مناشدة المشاعر السابقة للمستهلكين ودوافع تنذيظم المشذاعر

تثيذر ردود فعذل عاطفيذة ممتعذة فهذي هي سلع وخدمات ذات سمات ذاتية  Hedonicمنتجات فإن 

ذات  المعلبذةل )االغذيذة مثذ Hedonicوقذد يكذون بمقذدور المسذوقين مذن منتجذات  ،من المسذتهلك

تنظذيم المشذاعر لذدى المسذتهلكين مذن خذالل دمذج اللغذة  يستخدموا طرائذقصناف الفاخرة(. أن األ

تصاالتهم التسويقية، التي تستهدف الحساسيات العاطفية حتى اآلن لذلك يتم فحص إفي  ستراتيجياً إ

ذج يسذذاعد علذذى تفسذذير نمذذوأسذذتهالك فذذي عذذدد مذذن السذذياقات لتطذذوير العواطذذف وتأثيرهذذا علذذى اإل

ستهالك تنظيم العاطفة ولفحص فاعلية األعالن عذن منذتج متعلذق بالشذفافية يسذتخدم لغذة إقرارات 

 (.Kemp et al., 2012: 340ذات تأثير محمل لتحفيز مثل هذه العملية )

 ا تبنذتإذ تلبيذة رغبذات المسذتهلكينن تكون مفيذدة فذي أن االعالنات يمكن فإ إستناداً لما تقدم، 

 المسذذتهلكسذذتجابة . إن إاسذذتخدام لغذذة العاطفذذة فذذي تخطذذيط وتصذذميم بذذرامج االتصذذاالت التسذذوقية

عالنات والنواحي السلوكية تجاه المنتج تؤثر على المواقف تجاه اإل ماعالن عن منتج العاطفية لإل

ل القيام المعلن عنه كما يفترض ايضا ان التفكير قبل االوان )المداوالت، التي يشارك الفرد فيها قب

بعمذذل مذذا(، فضذذال عذذن جهذذود الحذذد مذذن االدراك المتصذذور سذذوف تكذذون مرتبطذذة بزيذذادة النوايذذا 

 (.Kemp et al., 2012: 340) نحو الشراء السلوكية
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  :أستراتيجية تنافسيةبوصفه : التسويق العاطفي خامساً 

عالقذة ضذمن علذى حذدا سذواء تأسذتراتجية تسذويق عقالئيذة بوصذفه ستخدم التسويق العاطفي أ

ة علذى الجانذب العذاطفي واالحتفذاظ بموقذف تنافسذي فذي سذتندالم ،عميقة وشخصية مع المستهلكين

ن أل نتاج المنتجات ليتم بيعهاإعلى فقط تصر قتركيز المنظمة اليفإن في الوقت الحاضر و ،السوق

 تية:اآلسترتجيات مجموعة من اإل( consoli  , 2010: 4لذلك حدد ) ،لكل فئة هنالك خيار واسع

التركيز على العالقة، التي يقيمها المستهلك مع العالمة التجارية ومع العواطف، التي  .1

 يتصف بها المنتج.

ولئذذك الذذذين يقومذذون بعمليذذة ألفهذذم المواقذذف والسذذلوكيات واالفضذذليات والعواطذذف  .4

 الشراء.

 ثناء عملية الشراء.أقياس عواطف المستهلكين قبل و .3

 .عالن والترويجاإلب عندما يحفز فهم كيف يتفاعل عقل المستهلكين .2

سذذتخدام قنذذوات الوسذذائط المتعذذددة لتحفيذذز العواطذذف فذذي المسذذتهلكين مثذذل الرسذذوم إ .9

 و الفيديو، التي تكون مقبولة لدى المستهلك.أالبيانية والنصوص والمحفزات السمعية 

 

  :: العوامل المؤثرة على قرار الشراءسادساً 

 , Majumdar ))لننى قننرار الشننراء للزبننائن كمننا يشننير هننم العوامننل المننؤ رة عأن مننن إ      

 :هي 2012:68

المستهلكين مهتمون بشراء تلك المنتجنات، التني هني اقتصنادية اي تتناسنب منع : االقتصادية .1

 .امكانياتهم

 .المستهلكون مهتمون بشراء المنتجات، التي يمكن ان تقدم لهم المتعة بعد امتالكها :المتعة .4

المسوقين للزبائن من خنالل  ءهي افضل األم لة على هذا المعيار ندا منتجات التأمين من:األ .3

الخوف عليهم مستقبال إذ يقوم اب بأعطاء ابنه او ابنته المال للوفاء بمتطلباتهم اليومينة ومنن 

 م يدرك اهمية التأمين في الحياة هذا هنو العامنل االك نر اهمينة كمنا ان المسنتهلكين مهتمنون 

 نفسهم.أعلى تأمين الدائما في 

: وتشمل العوامل األخرى الحالة / النمط / االنتماء ...الخ، يضيف المسوقين العوامل األخرى .2

العواطف في ندائهم الءغراء افاقهم ،مجرد التفكير في اخر عملية شراء قمت بها الي مننت  

 ماهي القوة الخفية، التي اجبرتك على شراء هذا المنت  كاننت العاطفنة ، النيس كنذلك ت كننت

تعتقد ذلك ام ال ولكن التخاذ قرار الشراء بعض نسبة من المشناعر ، العاطفنة بم ابنة الوقنود 

المنطنق وراء كنل عملينة  يضنعونفي محرك عملينة اتخناذ قنرار الشنراء. المسنتهلكين دائمنا 
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قرار عقالني والعاطفة لم تؤدي اي دور ، ولكن السائق  واقد اتخذم  بات انهإ ةشراء ومحاول

في قرار الشراء النهائي، سنواء كنان معروفنا ام  ا  العاطفة، التي لعبت دورا رئيس النهائي هو

 ال.

 

 :نواع التعبير العاطفي لمقدمي الخدماتأسابعا: 

ن ننظر في طرق مختلفة منن التعبينرات أ يمكن( ،  console ,2010:5-6)على وفق رأي 

 : اآلتية العاطفية

لنى جاننب علنم الننفس البشنري وعلنم إلنى جنه الو تعنابيرالتعرف على إن : هتعابير الوج -1

لتقناط تعبينرات الوجنه مننن إيمكننن ، واالعصناب هنو مجنال ينطنوي علننى علنم الننفس والحسنابات

 ، ك نوعان منن مينزات التعبينر النوجهي: عنابرة )التجاعيند واالنتفنا ( لهنافخالل مالمح الوجه 

ن ، والجفننون ، والخنندين وتقننع فنني الحنناجبي ،تعبيننرات الوجننهبعتننراف نقنناط ميننزة الوجننه لإو

 والشفتين والذقن. 

نتضام وإسرعة ، في حالة تحليل الصوت، التي تعبر عادة عن حجم: التعبيرات الصوتية -4

مزاج المتكلم والسياق وال قافة على سنبيل الم نال  بحالةالتعبير الصوتي بشدة  تأ يركما يت ،الكالم

ي أخنذ نفنس السنلوك فني ألتنوتر ويي مسنتوى منن اأخطيب يشارك في خطاب كبير بلكاد يظهر 

 سياق.

ن النص هو وسيلة هامنة للكشنف إبحاث الحدي ة كيف ظهرت األلقد أ: التعبيرات النصية -3

التي يمكن جمعها ، تصال غنية في العاطفةإعن الجواب العاطفية. المعلومات النصية هي وسيلة 

 ،االلكتروني ، ...الخ من مصادر ك يرة ، م ل الكتب والصحف وصفحات الويب ورسائل البريد

الحاضنننر بطريقنننة مك فنننة فننني المجتمعنننات االفتراضنننية  الوقنننت وتسنننتخدم القننننوات النصنننية فننني

رائهنم حنول آالعديد منن المسنتهلكين يمكننهم التعبينر عنن  ، وإن)محركات العواطف االجتماعية(

ة مالحظاتنة المستهلك عند كتابن . إندوات الويب )المنتدى ، الدردشة(أالمنت /الخدمة عن طريق 

ة نظنر المنظمنة هلذلك من وج، ينقل المشاعر في الرسالة انه / انها تشعر قبل وبعد شراء المنت 

 المعامالت العاطفية تدفع المستهلكين الختيار منت  معين/الخدمة.من من المهم ان نفهم اي 

 

  :األدراك العاطفي وقرارات الشراء :ثامناً 

هتمام كل من المراقبين إجل جذب أك ر من أتوى عاطفي عالنات على محتحتوي اإلدائما  ما 

 10-15 ـوقنند كشننفت بحننوث وتحليننل السننوق علننى منندى السنننوات النن، ومراعنناة اهميننة االعننالن

علننى  مهيمنننا   ن رد فعننل المسننتهلكين العنناطفي تجنناه االعننالن يمكننن ان يكننون حننافزا  إ .الماضننية
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وبالتنالي قند  ،وتنذكر االعالنني اك نر تمينزا   ن يقنع بشكل كبير بعد تجربة العقنلأويمكن ، نفاقاإل

عالنات تحتوي علنى اإل ن هذهإ يستخدم المعلنون رسائل دعائية معبرة تهدف الى توليد العاطفة.

وبنناء علنى ذلنك يمكنن تقسنيم  ،التنأ ير، التني تولند مشناعر قوينة من عالية ة بدرجةنداءات محفز

 :إلى ما يأتي( Khuonj & Trem , 2015:524-525قرارات الشراء كما يشير )

شننكل فنني ضننوء االدراك هننو االجننراءات، التنني يختارهننا الشننخص  :المستتتهلك إدراك .1

وتفسير التحفيز يتم فصل هذا التحفيز لتصبح وجهة نظر الشخص من العالم . شخصنين 

على نفس البيئنة كنل ينوم ونحنن  هلن تواجة نفس الشي حتى لنفس الشي الذي يتم عرض

نننواا المنبهننات ،الننروائح والصننوت ،االذواق ،ولكننن تؤخننذ كميننة يننتم عرضننها لماليننين ا

 .ي يتم معالجتها من قبل الدماغكصغيرة من هذه المحفزات ل

دراك الجنودة فني المنتجنات المعقندة وعنادة منا يسنيطر عليهنا إ: النظر التى جتودة المنتتج .4

اشنرة بنين البنى متعددة االبعناد والتني يتطلنب القيناس تعرينف الجنودة المدركنة لغينر المب

ميننزات المنننت  . وهننذا يعننني جننودة المنننت  الختيننار المسننتهلك مننن خننالل بعننض القننرائن 

 .ونتيجة لهذا فان النظر اللجودة يمكن ان يكون مختلف عن كل واحد

مسنتهلكين تحديند ل: تعرف العالمة التجارية بأنها رمنوز يمكنن لالوعي بالعالمة التجارية .3

بنع عنودة جيندة النى الشنركة المصننعة، التني تتحمنل وتميز منت  واحد مع القدرة على تت

الى  هلية عن جودتها ، ويشير الوعي بالعالمة التجارية الى االحتراف الذي يتم نقلؤالمس

وبالتنالي  ،العالمة التجارية ، مما يسمح لمستهلكين بالتعرف على منت  العالمة التجارينة

مة التجارية علنى قندرة المسنتهلك تزويد الشركات بميزة تنافسية دون تغير الوعي بالعال

 على تحديد العالمة التجارية من خالل التخصص.

: فني سنوق مشنبعة ،الرغبنات هني اك نر اهمينة منن االحتياجنات ، قرار شراء المستتهلك .2

وبالتننالي فننان حالننة ذهنيننة والعواطننف والتعنناطف تصننبح السننائدة باالضننافة الننى الجننودة 

ستهلك يريد ال قة والحب والحالم )العوامنل غينر والسعر تصبح العاطفة اك ر اهمية. الم

متعة المستهلك. العواطف هي العنصر المميز النذي يجنب ان أ الملموسة( مع ظهور مبد

تضنناف الننى تعزيننز امنندادات اسنناس المنننت  / الخدمننة وخاصننة انهننا مصننممة وتم ننل مننع 

حتياجنات ح االخالق . المستهلك اليبحث عن منت  /خدمة تلبي كل من االوالصرامة ور

والعمليات العقالنية ولكن الكائن الذي يصبح مركزا لمعاني الرمزية والنفسية وال قافية ، 

 مشاعر والعالقات والعواطف.لل مصدرا  
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  :بعاد التسويق العاطفيأ: تاسعاً 

 فإن أبعاد التسويق العاطفي يمكن وضعها باآلتي:،  ( (Liangai , 2017على وفق رأي       

 االفضل:قرار الشراء  .1

 من ةتخاذ قرار الشراء االفضلعملية ديناميكية تتكون مجموعإ ةعمليد تع

، ان معضم ضلالخطوات والتأثيرات التي يمر بها المستهلك التخاذ قرار الشراء االف

بدراسة وتفسير عملية اتخاذ قرارات الشرائيه تقوم على اساس  النظريات التي اهتمت

صعوبة حل المشكله حسب نوع المنتج، وعليه  تلفاعتبار الشراء هل مشكله، حيث تخ

تعرف  سلوك المستهلك هو يجب أن يكون التركيز األساسي لرجل التسويق في دراسة

اإلستراتيجيات  على طريقه التي يتخذ بها المستهلك قرار الشراء ، ويفيد ذلك في تصميم

  احمد ،  (ويعرف  2017 : 62 ) .ثابت ،  (التسويقية المناسبة للتأثير على المستهلك 

 عمليه تقيم البدأئل باتخاذ موقف محدد من  قرار الشراء االفضل بانه  :91 ) 2017

وخالل عمليه التقيم ، يقوم المشتري بتصنيف  .المشتري اتجاه الماركات والمنتجات 

والماركات او المنتجات وتشكل لديه نيه الشراء ويكون قرار الشراء  مختلف البدائل

  2012زينب ، (كما عرف  .لدى المستهلك  لح الصنف او الماركه المفضلهعموما لصا

ويتم بعد  بانه هو القرار النهائي للمستهلك بالحصول على سلعه او خدمه محددة : 16 ) 

تقيم الملعومات التي جمعت ، واختيار البديل المناسب من بين البدائل المتاحه وفق 

 ا.الموضوعة مسبقً  المعاير

ان التسويق العاطفي كجزء من عملية التصميم عبر فهم   ل:يق المفضنوع التسو .2

استجابات ومشاعر زبون عند اجراء االختبارات االولية كتجربة انموذج من المنتج من 

اجل االستفادة منها في تحسين وتطوير المنتج قبل ان يتم طرحة بشكل نهائي في السوق 

ويعزز مكانة المنظمة في ذهن الزبون  اذ ان االنتاج المشترك يجذب انتباه الزبون

ويمنحها فرصة لالستدامة العالقات مع الزبائن والتاكيد على المهارات والقدرات التي 

( ، وعليه نجد ان العواطف موجوجة في جوهر اتخاذ    Ford & Disksonتتمتع بها ) 

فاعلة هي التي القرار وهي اساس ) قيادة سفينة النجاح للمنظمات ( ، اذ ان المنظمات ال

الزبائن الستمالتهم نحو منتجات المنظمة عبر  تستخدم المهارات للتاثير في سلوكيات

التصميم وعرض وتسليم المنتجات ، التي ترضي الحالية النفسية للزيون لضمان ايجاد 

حلة من الثبات والتوازن في سلوكهم من قبل الغموض وعدم االستقرار وضمان رضائهم 

طلق على مجموعة من االساليب التي تستخدم في تصميم وتطوير عن تجربتهم . ي

منتجات وانظمة ) ذات طبيعة هندسية ( لصالح المؤسسات الصناعية ، التي تنتج 
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منتجات المستهلك في العموم وتعرف جموعة هذه االساليب ايضا بتطوير المنتج وهي 

مكانيات التصنيع ، انشطة عديدة تبدا ببحوث السوق ودراسة حاجات المستهلكين ، ا

فرص نجاح المنتج وسط مجموعة المستهلكين المستهدفين ، تطوير طرق التصميم 

ال  . وقد تنتهي العملية بوضع مخططات التصميم المقترح فقط  والتطوير الخاصة  ...

حسب العقد وقد تستمر حتى انتاج المنتج من قبل الجهة المصنعة وتسويقة ) مكي ، 

2015   :10  . ) 

 ء:عوامل المؤثرة على قرار الشرالا .3

دت التطورات التي افرزها المحيط الخارجي وتغيرات التي تطرأ في سلوك أ       

واختالف العوامل المؤثرة على قرار الشراء ٱالمر الذي  االفراد المستهلكين ، الى تعدد

مع جعل المؤسسة تسعى إلى التأقلم  صعب على رجال التسويق دراسه هذا السلوك مما

او اسعارة او من  هذة التغيرات والعوامل بتنويع وتميز منتجاته سواه من حيث جودتها

المؤسسه بشكل  خالل اإلعالن وتنويع طرق التوزيع ، وهذا مما يتوافق مع امكانيات

  هي:وهناك نوعين من العوامل ، 2012 : 17-16)زينب ،  (يناسب المستهلك  الذي

قرار الشراء تتمثل في مجموعه العوامل النفسيه التي المؤثرة في  ةلعوامل الداخليا .أ

 والحاجة التي تضغط بدرجة كافية لتوجيه الفرد نحو سلوك معين تتعلق بتحفيز الفرد

 .لدوافع ، االدارك ، التعلم ، الذاكرةا لتلبية رغباته وحاجاته ولتي تتكون من

 ل المؤثرة البيئيهوتشمل هذة العوام :لعوامل الخارجية المؤثرة في قرار الشراءا .ب

والثقافية  الخارجية التي تؤثر في المستهلك وهي تشمل المؤثرات الحضارية

 -.والمؤثرات االجتماعيه الموقفية والمؤثرات التسويقية

 

 : العوامل العاطفية .4

تهدف المنظمات الى استعمال االليات وادوات التسويق العاطفي الى التعرف على       

مسؤولة عن العاطفة  من اجل تنشيط وتضخيم ردود الفعل االيجابية  النقاط  و االجزاء ال

من قبل المستهلكين عن رؤية منتجات المنظمة . ان التسويق العاطفي يهدف الى 

التعامل مع الجانب النفسية التي تحكم سلوك المستهلك عند اتخاذ الشراء ولمعرفة سبب 

  2015ج ير ، ) ن عند شراء المنتجات والء للعالمة التجارية ومايفكر ويشعر به الزبائ

 :74  ). 

 



 حب العالمة التجارية: ثانيالمبحث ال...... ...........................البحث اإلستعراض النظري لمتغيرات : الفصل الثاني

23 

 الثاني: حب العالمة التجاريةالمبحث 

 

 ريخية وتطور معرفي:أنبذة تحب العالمة التجارية  :أوالً 

العديد أجريت ا لقدفي مجال االستهالك  التجريبي. ناشيء حب العالمة التجارية هو مفهوم  

 Shimp & Madden (1988) جارية  من  قبلبناء حب العالمة الت من التجارب في مجال

يتفاعل  إذ  شياء االستهالكية.األحب الهيكلي بين حب األشخاص و اللذان دعا إلى التشبيه (1988)

 يرتبطون عاطفياً مع مفإنه ،لكذلعالمات التجارية في حياتهم ومع الالف من اآالمستهلكون مع 

لمستهلكين يمكن أن يطوروا عالمة عاطفية قوية هنالك احتمال أن او .المنتجاتعدد قليل من هذه 

بمنتج ما، يتيح الفرصة العاطفي للفرد  رتباطن اإلإ . إذذات العالمة التجارية المنتجاتمع 

العاطفي بين  رتباطإلا يتيحقد فعلى سبيل المثال  أي منتج،بنوعية تفاعل الفرد مع بالتنبؤ  للمنتجين

 منها، تقديم  تضحيات مالية للحفاظ على قربهمببرغبتهم  ؤ التنبالعالمة التجارية و المستهلكين

نموذج األ على وفق المتعددةدراك والعواطف والسلوكيات ن حب العالمة التجارية يشمل اإلإو

بين  ةالهيكلي تؤكد على أهمية دراسة العالقةغالبية الدراسات السابقة على الرغم من إن  العقلي.

 همنظروعلى وفق وجهات عدد قليل من الباحثين  إال إنرية العالمة التجا بوح المستهلكين

 (.Sarkar, 2013: 481-482) أهتموا بتطبيق هذه األفكار في الجانب العمليمختلفة ال

 

  :: النظريات المتعلقة بالعالمة التجاريةثانياً 

األفراد بقوة بشخص ما أو  إرتباطن درجة إعلى  Attachment االرتباط تنص نظرية

التى تنطوي عليها  ،قبول التضحياتلتزامهم بإمستوى على وفق حدد تت ما، تجاريةعالمة 

دراك المعرفي اإل يتحدد بعدة عوامل منهاالعالمة التجارية العاطفي ب إلرتباطاإن  .العالمة

 من ماثلةيختلف عن عدة مفاهيم مالعالمة التجارية  حب نإ .عقول المستهلكينفي والعاطفي 

وليس حيازة  مرتبط بالتحسينالعالمة التجارية حب إن معها.  اد والتواصليازة الموناحية ح

اء عنها غناالست ناحيةتختلف من مة التجارية والملكية الملموسة العال إرتباطوبالتالي فإن  ،مادية

، التي يتم فيها ترتبط بمدة الحيازةالمادية الممتلكات ألن  .أو استخدامها بعد االستحواذ عليها

 ،العالمة التجارية بحب فيما يتعلقلتطبيق لالتي قد ال تكون قابلة ، او كيفية عرضها هاظ باالحتفا

ر المواقف االيجابية وعالوة على ذلك فإن تأثي ،تبانيةمتكون غالباً مافية إن المواقف العاط إذ

اس اكثر من تشكيل اس العاطفي هو مفهوم اكثر دواماً  رتباطاإلأي إن  العاطفية،حالة اليعتمد على 

 ,Hwang & Kandawpully) العالمة التجارية العاطفية تجاه ستجابات المستهلكينإل اتساقاً 

2010: 100.) 
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 :العالمة التجارية حب : مفهومثالثاً 

تشكل تجربة المستهلك مع المنتج من خالل تعامله مع الخصائص الفنية والوظائفية ا عادة م

 هذه الخصائص وتميزها في أشباع ةبسعر يعكس جود منتج والمعبر عنهاالمميزة لحزمة هذا ال

 المنظمةكمعرف ومميز للمنتج أو  همية العالمة التجارية بدورهاأتبرز هنا  إذحاجات المستهلكين 

، وكعامل مساعد للمستهلك في تحديد توقعاته من المنتج وفي تقيمه للتجارب السابقة المنتجة

ي موثراً عامل مؤثر ف تالي تعد العالمة التجارية عامالً بالووالحالية والمستقبلية لهذا المنتج، 

. ستهالكهإلمرتبطة بشراء المنتج ووفي تقديره لدى المخاطرة ا، القرار الشرائي لدى المستهلك

نما كمفهوم إو، بسالتجارية كاسم او شكل مجرد فحبناءاً على ما تقدم ال يمكن  النظر الى العالمة 

المة التجارية على ربة المستهلك مع هذا المنتج ويمكن تعريف العيتضمن عدة ابعاد مرتبطة بتج

رسم أو تفاعل كل هذه العناصر العاملة في تحديد السلع او أو رمز أو  شارةإ أو لفظ أو نها اسمإ

 (. 2012:14الخدمات لبائع او مجموعة من البائعة التي تميز بين المنافسين )مصطفى،

اهمية قصوى بالنسبة لتنظيم مختلف الثقافات والمجتمعات  ن المفاهيم المتعلقة بالحب ذاتإ

الحب كان  إن على الرغم من .ما هو مناسب ومرغوب فيه للعالقات بين االفراد النها تحدد ضمناً 

تعريف الحب يتجاوز  فإن ،المختلفة ) االدب والفلسفة( المجاالتالعديد من  في للكتابات مصدراً 

العالقات التجارية  سالتي يتصل بها لقيا، شرح الطريقة ال العالقات الشخصية من اجلمج

 ن مجتمعإومع ذلك ف فيها، نها مبالغأة التجارية وكمدو عبارة حب العالقد تب. ستهالكستياء اإلإو

لوكياته وقد مواقفه وس التعبير عنجل أكثر بالسلع المادية من أكثر فأعلق يت اإلستهالك المعاصر

إن ستراتيجية بيع منتجاتها. إداء العاطفي في ضعت المزيد من األنها وإرأت الشركات بالفعل 

ن للحب إ تثبتأس التي أجريت في دراسات علم النف ،الحب هو تجربة عاطفية قوية والبحوث

ثير العالقات الشخصية وان المنتجات التي تولد المتعة او التقدير تمثل فوائد أهمية شديدة في تأ

كثر محبوب أ يصفونها بأنهاى مما يجعل المستهلكين قوأفعل عاطفي توليد ردود لى إاولية تميل 

 (. Filho et al , 2010: 3-2لديهم )

حب العالمة التجارية على إن  Kaufmnn et al., 2016:520 ) ) في سياق ما تقدم، أكد

 ،تجارية معينةسم عالمة ألعاطفي الذي يمثل رضا الزبون عن عبارة عن درجة الطموح اهو 

العاطفي  رتباطعلى اإل ن المستهلكين قادرونإذ إ لها.للعالمة التجارية هو الهدف النهائي  والحب

تجاه العالمة التجارية ن العواطف إ إذ .مع العالمات التجارية بطريقة مماثلة للعالقات الشخصية

 ون حب العالمة التجارية هإعالقة ووبشكل خاص في الميل الى مواصلة ال رئيساً  دوراً تؤدي 

 إرتباطن إلى إوتشير البحوث السابقة  ،لمستهلكلخصائص االثاني  الجانبجزء متكامل من 

 ،لعالمة التجاريةا موثوقية لقيمةكثر ق بعالمة التجارية هو المقياس األالعاطفي العمي مستهلكال
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 ,Karjaluoto المستهلكينعالقات  وأإلدارة العالمات التجارية  اً رئيس ن يكون هدفاً أولذلك يجب 

2016: 527).)  

الحب للعالمة التجارية هو مفهوم ( إن et al., Roy 326 :2013إستناداً لما تقدم، يؤكد )

م الحب بين ن الحب العالمة التجارية مشتق من مفهوإفي مجال سلوك المستهلك و ناشيء

الحب للعالمة  إن Sarkar) , 582 :2014 ) يرى، وفي ذات السياق االشخاص في علم النفس

( ,.Zarantonello et al 808 :2016مرتبط بها، كما إن )طموح عميق ومؤثر  هوالتجارية 

لتزام وان المساهمات بعاد العاطفية الحقيقة واإلم األحب العالمة التجارية يض يؤكد على إن

تجارية الالحقة لتطوير الحب للعالمة التجارية تركز بشكل وثيق على التسويق وسياقة العالمة ال

ن يطورعالقة عاطفية مكثفة مع أن المستهلكين يمكن فيه إ ظهريالل تبني منهج تفسير من خ

بحاث ظهرت األلقد أو ،ات التجاريةمستهالكية بما في ذلك العالمتنوعة من االشياء اإلمجموعة 

 ويعبر ،ةالمودة والعاطفهما: ن الحب للعالمة التجارية يتكون من اثنين من االبعاد الكلية إالسابقة 

يرى العالمة  فهوالتفرد على إنها  لمستهلكا منظور وفقعلى  المة التجاريةلعا تجاه عن المودة

ة طويلة قالعالعلى مما ينعكس منها مقربة  بأنه علىيشعر  وبذلك فإنهالتجارية فريدة من نوعها 

للعالمة التجارية على وفق  تجاه عن العاطفة عبريو ،االجل بين المستهلك والعالمة التجارية

 .المتعةمنظور المستهلك بأنها 

 

   :نواع العالمة التجاريةأ: رابعاً 

 :يأتييمكن تقسيم أنواع العالمة التجارية إلى ما  ( 63:  2016كشكول ،  )على وفق رأي        

 تجديد المنتجين مع منتوجات عند من قبل المنتجين وضمان لعالمة التجارية المصنعةا -أ

وعادة ما تتطلب العالمة التجارية المصنعة منتجات يمكن من خاللها  معينة، شراءطة نق

 .يع والترويج وقرارات التسعيرانخراط أو المشاركة في عمليات التوز

مة التجارية أو العال التسويقيةالعالمة التجارية  يضاً أأو تسمى  العالمة التجارية الخاصة -ب

هي لعالمة هذه ان السمة الرئيسة لإ .لتجزئة والجملةامن قبل تجار الموزعة والمملوكة 

عطي لتاجر يالعالمة أي إن هذا النوع من  .لمنتجاتل عةالشركات المصنب ها ال تعرفنإ

دون الكشف عن  قل تكلفةأنتجات من نوعية محددة بالحرية لشراء الم التجزئة أو الجملة

 .  ةهوية الشركات المصنع

 ير فقط إلى فئة من فئات المنتجات وال تتضمن اسم المنظمةتش العالمة التجارية العامة -ت

ع االساسية، التي وهذه العناصر عادة تكون من السل، خرىأو المصطلحات التعريفية األ

سمات الخاصة مثل اللى إنها تفتقر سترايجية غير متمايزة ألإستخدام إسيتم تسويقها ب



 حب العالمة التجارية: ثانيالمبحث ال...... ...........................البحث اإلستعراض النظري لمتغيرات : الفصل الثاني

26 

قل من ألعالمة التجارية العامة بأسعار ا وعادة ما تباع، لمينومح ورقائق األالسكر والمل

  .ساس السعر و القيمةأمنافسة على العالمة التجارية المماثلة وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أنواع العالمات التجارية2الشكل )
( , دور ابعاد المصفوفة المستندة على القيم لبناء   2016, حسين محمد علي عبد الحسين )  كشكول المصدر:

رية وفق الجيل الثالث للتسويق , دراسة تحليلية في شركة الكفيل لالستثمارات في محافظتي ) العالمة التجا

 جامعة الكوفة. –النجف االشرف , كربالء المقدسة ( , رسالة ماجستير , كلية االدارة واالقتصاد 

 

  :في بناء العالمة التجارية العاملين: دور خامساً 

ألن  العديد من مصادر الوعد  اً ونظر ،حاسماً  مراً أالتجارية بناء العالمة  في العاملينيعد دور 

ي صلة ذالعاملين مع اي تسويق اصبح الجهد غير بالعالمة التجارية تشتد الى قرارات اجراءات 

تابعة ميجب أن يمتلكوا مديري العالمة التجارية . إن داخلية للعالمة التجاريةدارة إدون ه من

لمستهلكين والتأثير والسيطرة على تصورات ا ،هلك والعالمة التجاريةلعالقة بين المستلديناميكية 

دارة نشاط جزء هوية إوفي ذلك السيطرة هي  ه،صعب مما يمكن القيام بأحول العالمة التجارية 

 العالمة التجارية من هذه المعادلة للسيطرة على الفجوة بين تصورات العالمة التجارية داخلياً 

ن تجارب العالمة التجارية الشاملة ال يمكن ان تحقيق إال إذا إبحاث ألوقد وثقت ا ،وخارجياً 

واء بطريقة صحيحة وظيفيا ومطابق للعالمة التجارية وهذا من سعلى حد  العاملين عملوا

تصاالت بالمستهلكين دوار اإلأولئك الذين هم في أوخاصة  ،المنطقي بالنظر الى ان الموظفون

مع سلوكياتهم يمكن ان تحفز المستهلكين وبالتالي  ،لعالمة التجاريةاضفاء الطابع االنساني على ا

تدل على تأثير لذلك تسمى هذه السلوكيات بتجربة العالمة التجارية، التي  على التواصل عاطفياً 

ذوي الدوافع الجوهرية  العامليندافعية على من الخدمة بسبب ارتفاع أالسلوك وهي ترتبط بجودة 
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ويمكن تفسير ذلك من خالل نتائج البحوث المتعلقة  ،م مع العالمة التجاريةالذين يعرفون أنفسه

 .(Kaufmann et al., 2016: 520) عاملبرضا المستهلكين لنوعية التفاعل مع ال

 

  :دوار المستهلكين في العالمة التجاريةأ: سادساً 

                    يرالتجارية كما يش من أهم أدوار المستهلك في خلق الحب تجاه العالمة ن منإ

Kaufmann et al.2016:517) :يمكن أن تتمثل بما يأتي ) 

تجارية محددة ويشارك في جمع المستهلك جاذبية أولية لعالمة  يظهر المرحلة االولى: .أ

 عنها.المعلومات 

طور تك والعالمة التجارية وتكتشاف التطابق بين قيم المستهلإيتم  المرحلة الثانية: .ب

يشعر تجارية حول عالمة  يصبح المستهلك منجذباً و ،تحديد الذاتلوسيلة الى  ةريخاآل

 .نفس القيم واالفكار تحمل إنها

 نشطاً  يصبح المستهلك عضواً . إذ نها الرنينأب توصف هذه المرحلة المرحلة النهائية: .ت

العالمة  إنشاءلتزام تجاه المجموعة والمشاركة في إلتزام عاطفي وإب يشعرفي المجتمع وا

والعالقة بين المستهلك والعالمة التجارية هو عمل  ،عند هذه النقطة اتجارية وقيمتهال

وتحريك المستهلك الى المرحلة  ومكافأة نفسها تعكس حاجة الناشئة لالنتماء ،جتماعيإ

اذبية االساسية للعالمة ولى من عالقة المشاركة، التي تركز على الحفز أو الجاأل

 .التجارية

 

  :على مصفوفة القيمة المستندة : العالمسابعاً 

رؤيتها وقيمها ستخدام  رشاد المنظمة إلإمهمة في تعد المصفوفة المستندة على القيم ادارة  

المصفوفة من محورين اساسيين لف أذ تتإ، في سبيل الوصول الى عقل وقلب وروح المستهلك

لمحور الثاني فيختص الرؤية والقيم أما ايختص بالمنظمة ويتضمن الرسالة و المحور االول

ندة على ( والمصفوفة المست2مثل الشكل )يو، بالمستهلك ويتضمن عقل وقلب وروح والمستهلك

 .طبيق مفهوم الجيل الثالث للتسويقهم االدوات تأالقيم وتعد المصفوفة من 
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  مصفوفة القيم (3الشكل ) 
بعاد المصفوفة المستندة على القيم ( , دور ا  2016كشكول , حسين محمد علي عبد الحسين )   المصدر:

لبناء العالمة التجارية وفق الجيل الثالث للتسويق , دراسة تحليلية في شركة الكفيل لالستثمارات في محافظتي 

 جامعة الكوفة. –) النجف االشرف , كربالء المقدسة ( , رسالة ماجستير , كلية االدارة واالقتصاد 

 
 

 ( :  ,2016 : 41كشكولل )مزايا  كما يرى كشكو لية عمل المصفوفة تسعآوتتضمن 

لذا فإن تحقيق  ،اصال من االصول المهمة للمنظمة يعد المستهلك :Satisfactionالرضا أ ـ 

الرضا لدى المستهلك سوف يكسب المزيد من المستهلكين وهذا ما تهدف إلية المنظمة الكفيل من 

التي من خاللها يمكن ، تحقيقه فضال عن كونهاتهدف الى خالل رضاء زبائنها بالشكل الذي، التي 

مواجهة المشاكل الموجودة والمستقبلية لذى تسعى الكثير من المنظمات ان تكون جا دة في قياس 

ي ثقافة المنظمة وهو ما ف يأخذ بعداً  اساسياً  يعد مقياساً  مستوى أدائها، لذا فإن رضا المستهلك

وهو العمل على إجراء تحسينات مستمرة في منتجات المستهلك وكذلك منظمة الكفيل  هليأيهدف 

وخدماتها وهو ادراك عمل المستهلك من خالل تحقيق والء المستهلك من خالل تلبية توقعات 

 واحتياجات المستهلك.

تعد الجاذبية من المصطلحات، التي تدل على اهتمام الشركات  :Aspirationب ـ الجاذبية 

والغاية منها كسب اكبر عدد ممكن من المستهلكين، ، مهما اجية والخدمية واصبحت هدفااالنت

وذلك  من خالل جذب وقناع المستهلكين بالمنتج المقدم اليهم  سواء كان منتجا ام خدمة بعد ان 

كان التنافس بين المنظمات هو الوصول الى الجودة العالية، التي تتميز بها منظمة الكفيل عن 

رى لذا اصبحت جاذبية المستهلكين للتعامل معهم وبطرق غيرها من الشركات المنافسة االخ

اقناعية مميزة من خالل رسم صور للمنظمة وكيفية جذبهم للزبون واختيار المستهلكين المميزين 

وهذا ما تعمل بة منظمة الكفيل وتميزها عن الشركات االخرى ،لذا يجب ان تميز المنتجات 

 ك.بجاذبية عالية لكي يتم ادراك قلب المستهل
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يعد التعاطف ظاهرة نفسية و اجتماعية واخالقية من اهم  :Compassionت ـ التعاطف 

الجوانب المهمة والتي تهتم بالمستهلك من خالل الجانب الروحي والنفسي وكما يعد التعاطف هو 

من االحساس باالخرين  لذا فإن اهم المكونات االساسية لنجاح العاملين في منظمة الكفيل هو 

فضل الخدمات و االستشارات للزبائن وافضل منتج وبأنسب االسعار وذلك ألن االساس تقديم ا

في العالمات  هو بناء عالقة عاطفية مع الزبان والذي يهدف من خالل تحقيق رغبات وحاجات 

 المستهلكين وهذا يتم من خالل إدراك قلب المستهلك واتجاة منتجاتها.

ية هدفا اساس للشركات وامر ضروريا لبقائها و تعد الربح :Profitabilityث ـ الرحية 

ستمرارها وهي اداة مهمة لقياس كفاءة المنظمة لذلك تقوم االدارة المالية لمنظمة الكفيل بالدرجة 

االولى الى استخدام االمثل لمواردها بهدف تحقيق افضل عوائدها ، لذا تعمل الشركات على 

تثمار ويفضل بة كيفية استخدام  المنظمة لمواردها هدف الربحية من خالل قرارين هما قرار االس

المتاحة منها االقتساء مختلف االنواع المنتجات ،اما قرار التمويل ويقصد بة بقية اختيارا 

المصادر، التي سوف يتم الحصول منها على االمور االزمة لتمويل االستثمار على المنتوجات 

خال ل ادراك عقل المستهلك اتجاة روية المنظمة  والخدمات، التي تقدمها المنظمة وهذا يتم من

 ومنتجاتها والذي وبدورة  يعزز من ربحية المنظمة.

يستعمل هذا المصطلح في العمليات التسويقية   :Return Abilityج ـ العائدية 

واالستثمارية وغيرها  ويقصد بة معدل االموال المكتسبة لذلك  يقس العائد  كفاءة المنظمة في 

االرباح من خالل عملياتها االنتاجية وكما يبن العائد مدى نجاح المنظمة من خالل توليد 

استثماراتها في توليد االرباح والذي يعزز من قيمتها ،وتعمل ادارة المنظمة على دراسة رؤيتها 

من خالل ادراك عواطف القلب وزبائنها من خالل منتجاتها والتي تؤدي الى توليد ارباح وكذلك 

 لمنظمة  وهذا هو هدفها الذي تسعى الية وهو هامش من االرباح.عوائد ا

يعد هذا المصطلح من اكثر المصطلحات شيوعا  :Sustain Abilityاالستدامة  ح ـ

ويستعمل قي الكثير من المجاالت لذا فإن االستدامة باختصار هي االستمراية و الديمومة لذا فإن 

قديم الخدمات والمنتجات لزبائنها من اجل تحقيق  منظمة الكفيل هدفها هو االستمرارية في ت

رغبات واحتياجات المستهلكين والبقاء ألطول مدة ممكنة  من اجل خدمة المجتمع لذا فإن لذا فإن 

لستدامة المنظمة تتوقف على اقتصادها والمجتمع والبيئة، التي تعمل بها والتي تعزز من استدامها 

ائمة لذا فإن ادراك المستهلكين لمنتجات المنظمة واستدامتها على المدى الطويل مع التطورات الد

 يعزز من ديمومتها.

يشير مصطلح االفضلية، التي تتمتع بها  المنظمة عندما تكون  :Bebetterخ ـ االفضلية 

قادرة على استخدامها مواردها  المحددة على تقديم منتجات يزيد عما تنتجه الشركات منافسة 
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االفضلية من اهم المعوقات االساسية ألغلب الشركات المنافسة فإن منظمة اخرى لها، لذا تعد 

الكفيل تعدها احد اسسها، التي تتفرد بها عن غيرها .اذان تقديم المنتجات و الخدمات لزبائنها لما 

تتميز بة  من طابع ديني يعد محل اطمئنان لزبائنها  عند اختيار منتجاتها وبعض الخصائص 

ميز بها وكما تعد هذه الخاصية اساس تفردها عن الشركات المنافسة االخرى  االخرى، التي تت

،كذا جودة  منتجاتها وبعض الخصائص االحول، التي تميزه بها عن غيرها وكما يمكن  قياس 

 ات  عالماتها التجاري منة خالل القوة واالفضلية والعقود.إرتباط

يوم الى التمايز في تقديم  منتجات تسعى جميع شركات ال :Differentiateد ـ التمايز 

خدمات فريدة ومتميز عن الشركات االقوى او المنافسة ، لذا فإن منظمة الكفيل تتميز بتقديم 

منتجات متميزة او فريدة وذات جودة عالية والميزة االساسية، التي تتميز بها هو الطابع الديني 

ا ان الطابع الديني هو الذي يميزها إذ تتمكن بإداراتها العليا، التي ميزتها عن باقي الشركات وبم

المنظمة من تلبية طلبات زبائنها وارضائهم، فإن من قيم منظمة الكفيل هو ادراك عواطف 

 المستهلكين والذي يعد من اهم العوامل، التي تهدف إلها.    

هو واحد من اهم االنشطة االستراتيجية في الشركات  :Makeadiffernceز و ـ التمي  

وتسمى الية كافة الشركات لذا تميزت منظمة الكفيل بسرعتها في تقديم المنتجات والخدمات 

وجودتها والقدرة على االستجابة لذا عملت منظمة الكفيل على خلق ثقافة التميز في بيئتها 

وادارتها والعقوق والذي ادى الى نموها وتقديمها من بين الشركات الحلية العالمية ،لذا تفردت 

 اصفاتها الجيدة، التي ادركت فيها روح المستهلك وقيمها من اجل تحقيق أهدافها.بمو

 

  :يةر: مكونات وخصائص العالمة التجاثامناً 

ول ألن هما الوظيفي والرمزي. اعالمة التجارية مع جانبين رئيسيقد وضع العلماء صورة لل

)مثل السعر والتصميم  ستخدام خاصية متأصلة خاصة بسمات العالمة التجاريةإتم تطويره ب

ستخدام خصائص خارجية مثل السمعة وغالف المنتج، إتم انشاؤه ب الثانين إفي حين  ،والجودة(

 ثاراً آوتولد جمعيات العالمات التجارية  ،التي تلبي احتياجيات المستهلكين على مستوى اعلى

ة التجارية وقد اثبتت ، أو تؤثر على بناء العالمء على الجوانب الوظيفية والرمزيةمختلفة سوا

البحوث السابقة ان زيادة الروابط بين المستهلك والعالمة التجارية تزيد من التقييمات االيجابية 

)نموذج ان ، والمصداقية او المواقف او الصورة للمستهلكين للعالمة التجارية بما في ذلك

Briaq)  يتناول بشكل شامل وفعال على اهمية جودة العالمة وان هذا النموذج الذي يسلط الضوء

التي تقدم مفهوم ة، ين المستهلكين والعالمة التجارياالبعاد المتنوعة لجودة العالمة في العالقات ب

التي تقدم مفهوم تسويق العالقات فأن تسويق ، ن المستهلكين والعالمة التجاريةتسويق العالقات بي
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ظ على االطراف ذات العالقة على وجه العالقات هو مفهوم تسويق متقدم والتعزيز وكذلك الحفا

التحديد فان النموذج يفترض ان التفاعل بين سبعة صفات يوثر على قوة العالقة مع العالمة 

 : (Hwang,kndampully,2012:99 )يتمثل بما يأتي   التجارية

 .العالقة الحميمة )القرب النفسي( .1

 .المرفق العاطفي .4

 لتجارية(.الحب )المشاعر المحتملة نحو العالمة ا .3

 .االلتزام الشخصي ) الوالء للعالمة التجارية( .2

 .االتصال الحنين )االتصال لتاري  المستهلك والذكريات المعينة( .9

 .    (شركاء الجودة )مع الرعاية الجيدة للمستهلكين .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للعالمة التجاريةاالطار المفاهيمي  (4الشكل )

 

Reference :  Hwang, Jiyoung, and Jay Kandampully, (2012) , the role of 

emotional aspects in younger consumers- Brand Relationship , journal of 

consumers marketing, vol. 30. No 3.98-108 

 حب العالمة التجارية

 االرتباط العاطفي

 مفهوم اتصال الذات الوالء 
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 تقييم اداة القياس

 المبحـــث الثالث

 إختبار الفرضيات
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 المبحث الأول: التحليل الأولي للبيانات

 ة:الحالي البحثإختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات  أوالً:

 إختبارإجراء  الباحثالحالية معلمية أم ال معلمية يتطلب من  البحثلمعرفة نوع بيانات       

 Skewnessالتوزيع الطبيعي للبيانات، التي تم جمعها عبر اإلعتماد على معاملي اإللتواء 

بالغة ، التي ال بد أن تقع قيمها الدنيا والعليا ضمن حدود لتوزيع الطبيعي الKurtosisوالتفلطح 

 :يأتي(، وسيتم التحقق من ذلك كما 1.96)±

 :التسويق العاطفيالتوزيع الطبيعي لمتغير  إختبار -أ

(، يظهر إن جميع قيم معاملي اإللتواء والتفلطح الدنيا والعليا 3) الجدولعند النظر في نتائج       

التسويق رات متغير (، وذلك يشير إلى إن جميع فق1.96)±تقع بين حدود التوزيع الطبيعي البالغة 

 تتوزع توزيعاً طبيعياً.   العاطفي

 

 التسويق العاطفيالتوزيع الطبيعي لمتغير  إختبار( 3) الجدول

Item 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic 

Std. 

Error 

BD1 110 -1.430- .230 1.269 .457 

BD2 110 -.381- .230 -.708- .457 

BD3 110 .953 .230 -.072- .457 

TM1 110 -.167- .230 -1.097- .457 

TM2 110 -.249- .230 -.919- .457 

TM3 110 .576 .230 -.521- .457 

TM4 110 .607 .230 -.761- .457 

FD1 110 -.812- .230 -.343- .457 

FD2 110 -.773- .230 .520 .457 

FD3 110 .160 .230 -.944- .457 

FD4 110 -.411- .230 -.832- .457 

FD5 110 -.363- .230 -.508- .457 

FD6 110 -.286- .230 -.825- .457 

FD7 110 .061 .230 -1.035- .457 

FE1 110 .520 .230 -.977- .457 

FE2 110 -.700- .230 .053 .457 

FE3 110 -.671- .230 -.257- .457 

FE4 110 -.395- .230 -.549- .457 

 .SPSS V.22برنامج  المصدر:
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 :محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةالتوزيع الطبيعي لمتغير  إختبار -ب

(، يظهر إن جميع قيم معاملي اإللتواء والتفلطح الدنيا والعليا 4) الجدولعند النظر في نتائج       

محبة ميع فقرات متغير (، وذلك يشير إلى إن ج1.96)±تقع بين حدود التوزيع الطبيعي البالغة 

 تتوزع توزيعاً طبيعياً.  المستهلكين تجاه العالمة التجارية

  

 إختبار التوزيع الطبيعي لمتغير محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية( 4) الجدول

Item 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic 

Std. 

Error 

LB1 110 -.915- .230 .894 .457 

LB2 110 -1.193- .230 1.327 .457 

LB3 110 -.344- .230 -.643- .457 

LB4 110 -.643- .230 -.124- .457 

LB5 110 -.718- .230 .188 .457 

LB6 110 .168 .230 -.749- .457 

LB7 110 -.743- .230 .121 .457 

LB8 110 -.758- .230 .069 .457 

LB9 110 -.457- .230 -.761- .457 

 .SPSS V.22برنامج  المصدر:

 

 :الحالية البحثالتحليل الوصفي لمتغيرات  ثانياً:

الغرض األساسي من التحليل الوصفي الذي يستخدم عدد من المقاييس اإلحصائية  إن

الوصفية هو لتحليل البيانات، التي تم جمعها  من أجل التعرف على طبيعة توجهات المستجيبين 

على وفق آراء عدد من طلبة قسم إدارة األعمال في كلية الحالية  البحثت متغيرات إتجاه فقرا

 :يأتي، كما اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة

 

 :التسويق العاطفيالتحليل الوصفي لمتغير  .أ

لمتغير التسويق  اإلحصائية الوصفية باإلختبارات الخاصةيظهر النتائج  (،5) الجدول إن      

 (، كما يأتي:الوسط الحسابي و اإلنحراف المعياريبـ) متمثلةوال العاطفي
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 التسويق العاطفيالتحليل الوصفي لمتغير  (5) الجدول

Item N Mean 
Std. 

Deviation 

BD1 110 3.8818 1.00212 

BD2 110 3.1909 1.16914 

BD3 110 2.2000 1.26201 

TM1 110 3.1727 1.26968 

TM2 110 3.1091 1.18357 

TM3 110 2.2364 1.06596 

TM4 110 2.2455 1.22801 

FD1 110 3.4818 1.23208 

FD2 110 3.6545 .93295 

FD3 110 2.7091 1.16008 

FD4 110 3.2545 1.25205 

FD5 110 3.3182 1.09152 

FD6 110 3.3000 1.21572 

FD7 110 2.8000 1.23259 

FE1 110 2.3364 1.27989 

FE2 110 3.7091 1.00773 

FE3 110 3.5182 1.13922 

FE4 110 3.4727 1.09803 

Average 3.088383 1.156797 

 .SPSS V.22برنامج  المصدر:

 

يظهر عدد من النتائج الخاصة بالوسط الحسابي واإلنحراف المعياري على (، 5) الجدولإن 

لألوساط  المعدل العامإن تبين مستوى الفقرات، التي تنتمي ألبعاد متغير التسويق العاطفي، التي 

(، 3أكبر من الوسط الفرضي البالغ )( هي 3.088383والبالغ )الحسابية لفقرات هذا المتغير 

إنحراف معياري عام  مع، التسويق العاطفيوهذا ما يشير إلى إتفاق المستجيبين حول متغير 

فضالً عن وجود  يشير إلى عدم وجود تشتت في إجابات المستجيبين، ، مما(1.156797مقداره )

على وفق آراء عدد من طلبة قسم إدارة األعمال في كلية  التسويق العاطفيإهتمام بتبني متغير 

 iPhone, Galaxy, Huawei).)من قبل شركات ، اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة

 

 

 :لمتغير محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية التحليل الوصفي .ب

لمتغير محبة  اإلحصائية الوصفية باإلختبارات الخاصةيظهر النتائج  ،(6) الجدول إن      

 (، كما يأتي:الوسط الحسابي و اإلنحراف المعياريبـ) والمتمثلة المستهلكين تجاه العالمة التجارية
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 محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةالتحليل الوصفي لمتغير ( 6) الجدول

Item N Mean 
Std. 

Deviation 

LB1 110 3.6636 .99795 

LB2 110 3.7727 .86374 

LB3 110 3.1455 1.05653 

LB4 110 3.6545 1.01761 

LB5 110 3.5727 1.07053 

LB6 110 2.7273 1.08289 

LB7 110 3.4545 1.01037 

LB8 110 3.5273 1.04670 

LB9 110 3.3000 1.11331 

Average 3.424233 1.028848 

 .SPSS V.22 برنامج المصدر:

 

يتضح إن النتائج المتعلقة بالوسط الحسابي واإلنحراف المعياري على (، 6) الجدول من  

إن  مستوى الفقرات، التي تنتمي ألبعاد متغير محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية، تشير إلى

بر من الوسط أك( هي 3.424233والبالغ )الحسابية لفقرات هذا المتغير لألوساط  المعدل العام

محبة المستهلكين تجاه (، وهذا ما يشير إلى إتفاق المستجيبين حول متغير 3الفرضي البالغ )

يشير إلى عدم وجود  ، مما(1.028848إنحراف معياري عام مقداره ) مع،  العالمة التجارية

اه محبة المستهلكين تجمتغير حقيق تشتت في إجابات المستجيبين، فضالً عن وجود إهتمام بت

على وفق آراء عدد من طلبة قسم إدارة األعمال في كلية اإلدارة واإلقتصاد /  العالمة التجارية

 iPhone, Galaxy, Huawei).)من قبل شركات ، جامعة الكوفة

 

 :التسويق العاطفي ومحبة المستهلكين للعالمة التجارية ثالثاً:

آراء عدد طفي على وفق آراء الشركات االعلى من ناحية التسويق العا (5يوضح الشكل ) 

من قبل شركات ، من طلبة قسم إدارة األعمال في كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة

(.(iPhone, Galaxy, Huawei 
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 ( التسويق العاطفي حسب الشركات5الشكل )

 

لى محبة المستهلكين للعالمة التجارية ع( الشركات االعلى من ناحية 6يوضح الشكل )كما     

من قبل ، آراء عدد من طلبة قسم إدارة األعمال في كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة وفق

 iPhone, Galaxy, Huawei).)شركات 

 

 

 حسب الشركات محبة المستهلكين( 6الشكل )
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 المبحث الثاني: تقييم أداة القياس

 أوالً: ثبات المقياس: 

يعد من األمور في غاية األهمية، التي ال بد من تحديدها  إن قياس ثبات مقياس أي دراسة       

قبل البدء بالتحليالت اإلحصائية الالحقة، ومن أجل ذلك تم قياس معامل ألفا كرونباخ 

Cronbach's Alpha( محبة المستهلكين تجاه العالمة و التسويق العاطفي، لمقياس المتغيرات

  (.7) الجدول(، كما في التجارية

 

 الحالي البحثثبات مقياس ( 7) الجدول
 معام معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات البعد المتغير

 التسويق العاطفي

 86. 3 قرار الشراء االفضل

 85. 4 نوع التسويق المفضل

 89. 7 العوامل المؤثرة على قرار الشراء 

 86. 4 العوامل العاطفية 

محبة المستهلك تجاه العالمة 

 التجارية
 أحاي البعدمتغير 

9 

 
.82 

 .SPSS v.22 برنام المصدر: 

 

الحالية يتسم بالثبات واإلتساق الداخلي فلقد تراوحت  البحث(، يظهر إن مقياس 7) الجدولمن 

 (.82.-89.قيمة معامل ألفا كرونباخ  )

 

 :البحثثانياً: التحليل العاملي اإلستكشافي لمتغيرات 

ذا كانت فقرات أبعاد كل متغير تنتمي لها أم ال، بمعنى آخر إن هذا التحليل يستخدم لمعرفة فيما إ  

وبين آراء المستجيبين في اإلطار العملي،  البحثهل هنالك توافق بين األطر النظرية لمتغيرات 

 :يأتيتوضيح هذا التحليل، كما  وسيتم

 :التسويق العاطفيأ. التحليل العاملي اإلستكشافي لمتغير       

( 18ة تم إستخدام التحليل العاملي اإلستكشافي، إلستكشاف إنتماء الفقرات الـ)في هذه الفقر      

قرار الشراء أبعاد رئيسة هي:) أربعة، التي تتوزع على التسويق العاطفيالمكونة لمقياس متغير 

(، عن طريق األفضل ونوع التسويق المفضل والعوامل المؤثرة على قرار الشراء والعوامل العاطفية

، والمتعلق بتحديد درجة كفاية Bartlettو   Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) تبارإخإجراء 

 (.8) الجدولحجم العينة، كما في 
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 التسويق العاطفيكفاية حجم العينة لمتغير  إختبار( 8الجدول )

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.619 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 351.361 

df 153 

Sig. .000 

 .SPSS v.22 برنام المصدر: 

 

 البحث(، يتضح إن درجة كفاية حجم العينة هي مناسبة جداً لمتطلبات 8) الجدولمن         

 ختبار(، وهي بذلك أعلى من الحد األدنى لهذا اإل619.قد بلغت ) KMOالحالية، إذ إن قيمة 

 Rotated. فضالً عما تقدم، أظهرت مصفوفة Bartlett إختبار، مع معنوية قيمة (50.)والبالغ 

Component Matrix  إن تشبعات فقرات أبعاد هذا المتغير ضمن تحليل المكونات األساسية

Principal Components  وهذا يشير إلى التوافق بين 50.ى من ( هي أعل8) الجدولفي ،

  مع اإلطار النظري والمعرفي لهذا المتغير. آراء المستجيبين

 

 التسويق العاطفيبعاد متغير أمصفوفة ( 9) لجدولا

Item 
Component 

1 2 3 4 

BD1 .805      

BD2 .756      

BD3 .752      

TM1   .869    

TM2   .861    

TM3   .789    

TM4   .700    

FD1    .772   

FD2    .683   

FD3    .623   

FD4    .599   

FD5     .522   

FD6    .514   

FD7    .511   

FE1     .722 

FE2     .686 

FE3     .667 

FE4     .609 

  .SPSS v.22 برنام المصدر: 
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 :محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةب. التحليل العاملي اإلستكشافي لمتغير 

( المكونة 7دام التحليل العاملي اإلستكشافي، إلستكشاف إنتماء الفقرات الـ)في هذه الفقرة تم إستخ      

 -Kaiser (KMO) إختبار، عن طريق إجراء محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةلمقياس متغير 

Meyer-Olkin   وBartlett (.9) الجدول، والمتعلق بتحديد درجة كفاية حجم العينة، كما في  

 

 محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةكفاية حجم العينة لمتغير  ختبارإ10) ) الجدول

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.645 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 170.824 

df 36 

Sig. .000 

  .SPSS v.22 برنام المصدر: 

 

 البحث(، يتضح إن درجة كفاية حجم العينة هي مناسبة جداً لمتطلبات 10) الجدولمن          

 ختبار(، وهي بذلك أعلى من الحد األدنى لهذا اإل645.قد بلغت ) KMOالحالية، إذ إن قيمة 

 Rotated. فضالً عما تقدم، أظهرت مصفوفة Bartlett إختبار، مع معنوية قيمة (50.)والبالغ 

Component Matrix  إن تشبعات فقرات أبعاد هذا المتغير ضمن تحليل المكونات األساسية

Principal Components  وهذا يشير إلى التوافق بين 50.ى من ( هي أعل10) الجدولفي ،

  آراء المستجيبين مع اإلطار النظري والمعرفي لهذا المتغير.

 

 تجاه العالمة التجاريةمحبة المستهلكين مصفوفة ابعاد متغير  (11) الجدول

Item 
Component 

1 

LB1 .875 

LB2 .797 

LB3  .723 

LB4 .681 

LB5 .634 

LB6 .621 

LB7 .563 

LB8 .555 

LB9 .505 

  .SPSS v.22 برنام المصدر: 
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  الفرضيات إختبارالمبحث الثالث: 

 : رتباطعالقات اإل إختبارأوالً: 

 كاآلتي:إلرتباط سيتم إختبار فرضيات عالقات ا    

 على: نصت :ىة األولالفرضية الرئيس -

 العالمةالمستهلك تجاه  محبةبين التسويق العاطفى و معنويةطردية و إرتباطوجود عالقة "

بلغ  الذيبين هذين المتغيرين  رتباطمعامل اإل (12) الجدول يظهروفي هذا السياق  ،"التجارية

 :يأتى عنها ما فرعويت، يتم قبول هذه الفرضية، عليه س( (0.01(، وتحت مستوى معنوية851.)

المستهلك تجاه  محبةضل وفار الشراء االقربين  معنويةو ةوجود عالقة إرتباط طردي .1

بين هذين  رتباطمعامل اإل (12) الجدول يظهروفي هذا السياق ، التجارية العالمة

بول هذه ، عليه سيتم ق( (0.01(، وتحت مستوى معنوية675.بلغ ) الذيالمتغيرين 

 .الفرضية

المستهلك تجاه العالمة  طردية ومعنوية بين التسويق المفضل ومحبة إرتباطوجود عالقة  .4

 الذيبين هذين المتغيرين  رتباطمعامل اإل (12) الجدول يظهروفي هذا السياق ، التجارية

 .، عليه سيتم قبول هذه الفرضية( (0.01(، وتحت مستوى معنوية665.بلغ )

 ار الشراء ومحبةقررة على ثطردية ومعنوية بين العوامل المؤ تباطإر وجود عالقة .3

 رتباطمعامل اإل (12) الجدول يظهروفي هذا السياق ، المستهلك تجاه العالمة التجارية

، عليه سيتم قبول ( (0.01(، وتحت مستوى معنوية785.بلغ ) الذيبين هذين المتغيرين 

 .هذه الفرضية

المستهلك تجاه العالمة عنوية بين العوامل العاطفية ومحبة طردية وم إرتباطوجود عالقة  .2

 الذيبين هذين المتغيرين  رتباطمعامل اإل (12) الجدول يظهروفي هذا السياق ، التجارية

 .، عليه سيتم قبول هذه الفرضية( (0.01(، وتحت مستوى معنوية802.بلغ )
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 الحالية البحثبين متغيرات  رتباطمصفوفة عالقات اإل 12)) الجدول
Correlations 

 EM BD TM FD FE LB 

EM 

Pearson 

Correlation 
1 .816** .804** .930** .948** .851** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 110 110 110 110 110 110 

BD 

Pearson 

Correlation 
.816** 1 .990** .752** .769** .675** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 110 110 110 110 110 110 

TM 

Pearson 

Correlation 
.804** .990** 1 .735** .759** .665** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 110 110 110 110 110 110 

FD 

Pearson 

Correlation 
.930** .752** .735** 1 .876** .785** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 110 110 110 110 110 110 

FE 

Pearson 

Correlation 
.948** .769** .759** .876** 1 .802** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 110 110 110 110 110 110 

LB 

Pearson 

Correlation 
.851** .675** .665** .785** .802** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 110 110 110 110 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  .SPSS v.22 برنام لمصدر: ا
 

 انياً: إختبار التأثير: ث

 كاآلتي:سيتم إختبار فرضيات التأثير        

 على: نصت :يةثانالفرضية الرئيسة ال -

 العالمةالمستهلك تجاه  محبة فيلتسويق العاطفى لوجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية "       

( إلى إن أنموذج اإلنحدار البسيط الذي يمثل عالقة 13) الجدولوفي هذا السياق يشير ، "التجارية

( من التغير في 85%) فسر ما نسبتهيالتسويق العاطفي إن يشير إلى  التأثير بين هذين المتغيرين،

وإن زيادة وحدة واحدة من هذا المتغير ستؤدي إلى زيادة  محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية

بلغت  t(، وهذا التأثير يعد معنوياً إذ إن قيمة 15.بـ) محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية

 (، عليه سيتم قبول هذه الفرضية.807.16)
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 محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةفي  التسويق العاطفي تأثير( 13) الجدول
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .155 .205  .757 .451 

EM .924 .055 .851 16.807 .000 

a. Dependent Variable: LB 

  .SPSS v.22 برنام المصدر: 

 

 :يأتي ها مانويتفرع ع

التجارية،  العالمةالمستهلك تجاه  ةفى محبضل فقرار الشراء األل موجب ومعنوي وجود تأثير .1

( إلى إن أنموذج اإلنحدار البسيط الذي يمثل عالقة التأثير 14) الجدولوفي هذا السياق يشير 

( من التغير في 67%فسر ما نسبته )ي الشراء األفضلقرار إن يشير إلى  بين هذين المتغيرين،

وإن زيادة وحدة واحدة من هذا المتغير ستؤدي إلى  محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية

 t(، وهذا التأثير يعد معنوياً إذ إن قيمة 33.بـ) محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةزيادة 

 لفرضية.(، عليه سيتم قبول هذه ا508.9بلغت )

 

 محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةفي  قرار الشراء األفضلتأثير ( 14) الجدول
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.169 .254  4.603 .000 

BD .667 .070 .675 9.508 .000 

a. Dependent Variable: LB 

  .SPSS v.22 برنام المصدر: 

 

محبة المستهلك تجاه العالمة في نوع التسويق المفضل لوجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية  .2

( إلى إن أنموذج اإلنحدار البسيط الذي يمثل عالقة 15) الجدولوفي هذا السياق يشير ، التجارية

( من 66%فسر ما نسبته )ي نوع التسويق المفضلإن يشير إلى  التأثير بين هذين المتغيرين،

وإن زيادة وحدة واحدة من هذا المتغير  محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةالتغير في 

(، وهذا التأثير يعد معنوياً إذ 34.بـ) محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةستؤدي إلى زيادة 

 ه سيتم قبول هذه الفرضية.(، علي253.9بلغت ) tإن قيمة 
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 محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةفي  المفضلالتسويق نوع تأثير ( 15) الجدول
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.198 .258  4.651 .000 

TM .657 .071 .665 9.253 .000 

a. Dependent Variable: LB 

  .SPSS v.22 برنام المصدر: 

 

تجاه  محبة المستهلكفي ار الشراء قررة على ثلعوامل المؤلوجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية  .3

( إلى إن أنموذج اإلنحدار البسيط الذي 16) الجدولوفي هذا السياق يشير ، العالمة التجارية

فسر ي العوامل المؤثرة على قرار الشراءإن يشير إلى  التأثير بين هذين المتغيرين، يمثل عالقة

وإن زيادة وحدة واحدة  محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية( من التغير في 78%ما نسبته )

(، وهذا التأثير 22.بـ) محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةمن هذا المتغير ستؤدي إلى زيادة 

 (، عليه سيتم قبول هذه الفرضية.162.13بلغت ) tيعد معنوياً إذ إن قيمة 

 

 محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةفي  العوامل المؤثرة على الشراءتأثير ( 16) الجدول
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .735 .218  3.375 .001 

FD .779 .059 .785 13.162 .000 

a. Dependent Variable: LB 

  .SPSS v.22 برنام لمصدر: ا

 

وفي ، محبة المستهلك تجاه العالمة التجاريةفي لعوامل العاطفية لوجود عالقة تأثير موجبة ومعنوية  .4

موذج اإلنحدار البسيط الذي يمثل عالقة التأثير بين هذين ( إلى إن أن17) الجدولهذا السياق يشير 

محبة ( من التغير في 80%فسر ما نسبته )ي نوع التسويق المفضلإن يشير إلى  المتغيرين،

محبة وإن زيادة وحدة واحدة من هذا المتغير ستؤدي إلى زيادة  المستهلكين تجاه العالمة التجارية

(، 13.952بلغت ) t(، وهذا التأثير يعد معنوياً إذ إن قيمة 20.بـ) المستهلكين تجاه العالمة التجارية

 عليه سيتم قبول هذه الفرضية.
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 محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةفي  ةالعاطفي العواملتأثير ( 17) الجدول
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .669 .210  3.177 .002 

FE .796 .057 .802 13.952 .000 

a. Dependent Variable: LB 

  .SPSS v.22 برنام المصدر: 
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 رابـعل الــالفص

الإستنتاجات والتوصيات 

 والمقترحات
 ث األولـــالمبح

 اإلستنتاجات

 المبحـــث الثاني

 التوصيات ومقترحات 

 للدراسات المستقبلية
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 المبحث األول: اإلستنتاجات

 

 :يأتيما كإلى مجموعة من اإلستنتاجات  البحث توصل     

 .الباحثمجتمعة حسب اطالع  البحث الحالي ومتغيراته ندرة الدراسات التي تناولت موضوع -1

 إّن التسويق العاطفي ذات تأثير كبير على كل مستويات المنظمة إذ تعمل على خلق التفاعل -2

 .اإلنساني الالزم لتحقيق أهدافها

من مواجهة تحديات التغيير البيئي والمنافسة من خالل وضع يمكن المنظمات  التسويق العاطفي إن -3

 تستند على العاطفة. رؤية بعيدة األمد يجة ديناميكية وتحديداسترات

على  ومحبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية التسويق العاطفيبين  ومعنوية توجد عالقة طردية -4

 .وفق آراء عدد من طلبة قسم إدارة األعمال في كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة

 محبة المستهلكين تجاه العالمة التجاريةللتسويق العاطفي في  تأثير موجبة ومعنويةوجود عالقة  -1

 .على وفق آراء عدد من طلبة قسم إدارة األعمال في كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة
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 المبحث الثاني: التوصيات 

     

 :على النحو اآلتييمكن إستعراض توصيات البحث الحالي      

من شأنها  نتائج إيجابيةالنها تساعد على خلق  سويق العاطفيالتتطبيق ممارسات ضرورة  -1

 .مبيعات شركات الموبايل قيد البحثالنهوض بمستوى 

من خالل قيام شركات محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية  ضرورة العمل على تعزيز -4

 الموبايل قيد البحث زيادة األنشطة التسويقية العاطفية.

 .األفكار التسويقية ذات البعد العاطفيبتبني االهتمام ضرورة  -3

ضرورة العمل على تعزيز محبة المستهلكين تجاه العالمة التجارية من أجل تحقيق الوالء  -2

 .المستدام

من وعدم تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة التسويقية مواجهة المشاكل ضرورة العمل على  -9

 . اءات المستندة على أسس عاطفيةقبل شركات الموبايل قيد البحث من خالل تبني اإلدر
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 ة:العربيباللغة  المصادر أوالً: 

تأثير العالمة التجارية في اتاخذ قرار الشراء ،دراسه ،  (2017) احمد ، شيندي يوسف .1

 2.العدد 39الجامعي في سوريا ،مجله جامعه البعث ، المجلد ،  الميدانيه ع شباب

ة على اتاخذ قرار الشراء لدئ تأثيريروسي والتسويق الفا، 2017) )ثابت ،هدئ محمد  .4

من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بشريحة الطلبة في الجامعة  المستهلكين

 .الجامعه االسالميه بغزة -ماجيستير ،كليه التجارة االسالمية بقطاع غزة، رساله

التسويق الشعوري في تجربة الزبون، بحث  تأثير، 2015) )  جثير، سعدون حمود .3

ل المالي ، كليه اإلدارة واالقتصاد ،جامعه بغداد،مجله يالطيف للتحو تطبيقي في شركه

 82 .العدد 21،  االقتصادية واإلدارية ، المجلد العلوم

السياسه التسعيريه للخدمات على القرار الشرائي  تأثير، (2012) زينب ، عيساوي  .2

جيستير ، كليه االقتصاديه مستشفى الضياء بورقله، رساله ما للمستهلك، دراسه حاله

 .مرباح ورقله وتجاريه وعلوم التيسير ، جامعه قاصدي

 دورة ابعاد المصفوفة المستندة على،  2016))كشكول ، حسين محمد علي عبد الحسن  .9

التجارية وفق الجيل الثالث للتسويق ، دراسه تحليليه في شركه الكفيل  العالمة القيم لبناء

، رساله ماجستير ، كليه  )النجف األشرف وكربالء المقدسة) تيظلالستثمارات في محاف

 .الكوفة جامعة -اإلدارة واالقتصاد

التجارية في تحقيق والء المستهلك ، دراسة  العالمةدور ،  2012 )  ) مصطفى، خنفر .6

الجزائريه ومؤسسة موبايلي السعودية ، رساله ماجستير ، كليه العلوم  مؤسسة جازي

 .ية وعلوم التيسراالقتصادية والتجار

( ، تصميم المنتج الموائم  المعوثات والفرص في   2015مكي ، عمر احمد الخليفة )  .3

 السودان ، اطروحة دكتوراه ، جامعة السودان  للعلوم والتكنولوجيا .  
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 : أسماء السادة محكمي اإلستبانة (2ملحق )ال

 مكان العمل اإلختصاص اإلسم

 دارة واإلقتصادجامعة الكوفة / كلية اإل إدارة الجودة  أ.م.د. عمار عبد األمير زوين
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 جامعة بابل / كلية اإلدارة واإلقتصاد إدارة تسويق أ.م.د. ثامر هادي عبود الجنابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 (: اإلستبانة األولية1الملحق )

 

 الكوفةجامعة             

 كلية الإدارة والاقتصاد       

 قسم إدارة الأعمال         

 الدراسات الأولية          

     

 اإلستبانة
 

 المتعلقة بمشروع بحث البكالوريوس الموسوم

 اه العلامة التجاريةالتسويق العاطفي وتأثيره في محبة المستهلك تج

 دراسة إستطلاعية لآراء عينة من طلبة قسم إدارة الأعمال في كلية الإدارة والإقتصاد / جامعة الكوفة

 

 الباحث       

 حسين علي العارضي       

 جامعة الكوفة / كلية الإدارة والاقتصاد         

 قسم إدارة الأعمال       

 

 المشرف

 الاستاذ الدكتور

 الحكيم ليث علي

  والاقتصاد جامعة الكوفة / كلية الإدارة

 قسم إدارة الأعمال

e-mail: laitha.alhakim@uokufa.edu.iq 
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 .............. عزيزي المستجيب الكريم

 

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتها

 

يمة هذا االستبيان وهو جزء من متطلبات أعداد بحث البكالوريوس في أدارة األعمال نضع بين أيديكم الكر     

دراسة إستطالعية آلراء عينة من طلبة -التسويق العاطفي وتأثيره في محبة المستهلك تجاه العالمة التجاريةالموسوم:)

م معنا وإبداء الرأي الصريح والصحيح، (، آملين تعاونكقسم إدارة األعمال في كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة

فاإلجابة الصريحة والدقيقة على فقرات هذه اإلستبانة لها بالغ األهمية في التوصل إلى نتائج دقيقة وموضوعية ومعبرة عن 

 واقع ما تحتويه البحث، وبالتالي تمكن الباحث من تقديم مقترحات بناءة. 

اطتكم علما انه ال ضرورة لذكر االسم والتوقيع على اإلستبانة، وان نتائج اإلجابات وكلنا ثقة في تعاونكم معنا، ونود أح      

ستظهر بهيئة مجاميع إحصائية ال عالقة لها بكم شخصياً، كما نأمل منكم اإلجابة عن جميع فقرات اإلستبانة خدمة لسير 

 البحث العلمي في بلدنا العزيز.

 

 شكرنا وتقديرنا لكممع خالص 

............................................................ 

....................................... 

 

 :الجزء األول: معلومات عامة

  فأك ر 82  82  88  العمر: -0

 

  أن ى  ذكر       :النوا البشري -8

 

 

 

 

 

 

 Hyawei Iphone Galaxy نوا الموبايل الذي تستخدمه  : -3
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 :البحثالجزء الثاني: متغيرات 

االستجابة الشعورية للزبائن فهو عبارة عن اداءة توجه االسئلة مجال يهتم بفهم   التسويق العاطفي: .1

العقالنية والتي يمكن ان تثار من قبل المنظمات عن شراء الزبائن للمنتجات او التعامل مع عالمة 

 تجارية والتركيز على الجانب الشعوري والنفسي ايضا .

 

رف على احسن البدائل المتوفرة فهي عملية عملية فنية لتحديد االختيارات والتع  قرار الشراء األفضل:  -أ

 تبنى على دراسة وتفكير موضوعي للوصول للقرار معين اي االختيار بين البدائل.

 ت
 الفقرات

 ...... فيما يتعلق بماركة الموبايل الذي تفضله

ال أتفق 

 تماماً 
 أتفق محايد ال أتفق

أتفق 

 تماماً 

      تمتلك خطة لما تريد شراؤه. 1

      ا تقوم بالشراء بشكل عفوي لكن مع وجود ضبط ذاتي.عادة م 4

      ال تتمالك نفسك في سلوكك الشرائي. 3

 وهو النوع الذي يفضله الزبون التخاذ  قرار الشراء  نوع التسوق المفضل:   -ب

 ت
 الفقرات

 ...... فيما يتعلق بماركة الموبايل الذي تفضله 

ال أتفق 

 تماماً 
 أتفق محايد ال أتفق

فق أت

 تماماً 

      ترغب بشرائه بصورة تقليدية من مركز تجاري كبير )مول(. 1

      ترغب بشرائه بصورة تقليدية من محل صغير. 4

      ترغب بشرائه من محل لبيع األجهزة المستعملة. 3

      ترغب بشرائه عبر األنترنت. 2

لتي تؤثر على سلوك المستهلك عند وهي مجموعة العوامل االعوامل المؤثرة على قرار الشراء:  .ج

 اتخاذه قرار الشراء 

 ت

 الفقرات

فأنك  فيما يتعلق بشرائك لماركة الموبايل الذي تفضله 

 ..تأثيرتت

ال أتفق 

 تماماً 
 أتفق محايد ال أتفق

أتفق 

 تماماً 

      بالموضة والجمال. 1

      بالبحث عن الحقيقة. 4

      بالعاطفة. 3

      ماركات المنافسة.بالمقارنة مع ال 2

      بالدافع. 5

      بأن تكون مختلفاً. 6

      بعدد من العوامل النفسية األخرى. 7

وهي العوامل التي تؤثر على الجوانب النفسية للمستهلكين عند رؤية منتجات  العوامل العاطفية: -د

 المنظمة

 ت

 الفقرات

فأنك  فيما يتعلق بشرائك لماركة الموبايل الذي تفضله 

 ..تأثيرتت

ال أتفق 

 تماماً 
 أتفق محايد ال أتفق

أتفق 

 تماماً 

      بعاطفة اإلشتياق إلى الماضي )التراث(. 1

      بتبني التغيير. 4

      بالعاطفة تجاه الجمال. 3

      بالعاطفة تجاه اللون.  2
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V 

 

 

 

 

 

 

ث وقد ثبت انه يؤثر علتى  المتغييترات هو بناء تسويقي حدي  :محبة المستهلك تجاه العالمة التجارية   -2

 التسويقية الهامة مثل الوالء للعالمة التجارية والتعبير الشفهي .
 

 ت
 الفقرات

 ...... إن ماركة الموبايل الذي تفضله

ال أتفق 

 تماماً 
 أتفق محايد ال أتفق

أتفق 

 تماماً 

      تجعلك تشعر بأنك بحالة جيدة. 1

      ا.أنت تصفها بأنها رائعة تمامً  4

      لديك مشاعر محايدة حولها.  3

      تجعلك سعيداً جداً. 2

      أنت محب لها. 9

      ليس لديك أي مشاعر خاصة حولها. 6

      هي ذات متعة خالصة.  3

      أنت متحمس لها.  8

      أنت متعلق بها. 9

 

 
 


