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 املستخلص   

تستكشف  النقالة.  املرتبطة ابهلواتف  التجارية  العالمات  مع  الزبون  اخنراط  أاثر وحمددات  الدراسة كشف  حتاول 
الدراسة احلالية مستوى أتثري مشاركة الزبون و انضمامه  و التعبري عن الذات من خالل العالمة على أبعاد اخنراط 

لوالء للعالمة التجارية. واختريت عينة من زابئن العالمات التجارية الزبون )املعاجلة املعرفية ، العاطفة ، التفعيل ( و ا
( زبون. ومت توزيع االستمارة من خالل وسائل التواصل االجتماعي.  330االكثر شهرة يف السوق العراقية بلغ عددها) 

للدهشة أن املعاجلة   تظهر النتائج أن املودة والتنشيط يؤثران بشكل إجيايب على والء العالمة التجارية. من املثري
املعرفية تؤثر سلًبا على والء العالمة التجارية ، يف حني أن االنضمام )على عكس مشاركة  الزبون والعالمة التجارية 

 املعربة عن النفس( هلا أتثري مباشر إجيايب على والء العالمة التجارية. 

الزبون ، العالمة التجارية املعربة عن الذات ، والء   الكلمات املفتاحية: اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية ، انضمام
 الزبون. 

 املقدمة :   

شغلت ديناميكيات العالقات املركزية بني الزبون و املنظمة اهتمام الباحثني يف الفكر التسويقي املعاصر .إذ تركز    
ديهم روابط نفسية و عاطفية بنية تسويق العالقات احلالية بشكل أساسي على االحتفاظ ابلزابئن احلاليني الذين ل

(، ومنها موضوع االخنراط ابلعالمة التجارية ، اليت تعكس مستوى اهتمام Andersen,2005:42مع املنظمة)
كبريًا) اهتماًما  التجارية  للعالمة  الشخصية  واألمهية  التجارية  ابلعالمة   & Vivekالزبون 

Morgan,2012:124.) 

مام كبري من  قبل الباحثني  واملمارسني و اجلزئية االكثر جدالً يف هذا لذلك حظي موضوع اخنراط الزبون ابهت   
التجارية ابلعالمة  الزبون  اخنراط  أساس   (.Wallace & Chernatony,2014:37)السياق  كان   إن 

الفاعلة ، وغري  املتزايد ابألدوار والسلوكيات  التحول امللحوظ هو االعرتاف األكادميي  الكامن وراء هذا   املنطقي 
معينة) جتارية  بعالمة  املرتبطة  العمليات  يف  املعاصرين  للزابئن   ،  ,Busselle & Bilandzicالسلبية 

الرؤى حول 2009:326 السابقة ، فإن  التطبيقية  للبحوث  الرغم من االدعاءات األولية  (. ومع ذلك ، على 
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 & Busselle) التجرييب حىت اآلن   الديناميكيات املتعلقة "ابالخنراط" ال تزال متفرقة وتفتقر القياس والتحقيق 
Bilandzic, 2009:326.) 

هو "املوضوع االكثر حداثة  اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية أن (  Vivek & Morgan,2012:122ويؤكد )  
للزبون إىل احلالة النفسية   "ابلعالمة التجارية و يشري اخنراط الزبون  ". يف التسويق االسرتاتيجي والعالمات التجارية

تقر البحوث والدراسات  . و "اليت حتدث يف التجارب التفاعلية و املشاركة يف االبتكار مع عالمة جتارية مفضلة
، لذا فإن هناك أتكيد من قبل الدراسات أبن  السابقة ابلدور احلاسم للعالقة التفاعلية بني الزبون والعالمة التجارية

تطوير عالقتهم مع الزبون أو احلفاظ على روابط قوية ودائمة بني العالمة   املسوقني يستثمرون املزيد من املوارد يف
العوائد   او  واملكافآت  التجربة   حمتوايت  و  املشرتكة   والقيم  التفاعالت  خالل  من  وذلك  الزابئن   و  التجارية 

(Wallace & de Chernatony,2014:35 .) 

بتجارة العالمات التجارية يف نطاق صناعة اهلواتف النقالة ، إال   وعلى الرغم من االهتمام الكبري يف اآلونة األخرية    
أن هذا اجملال ال يزال حيتاج اىل املزيد من التحقيق والتقصي،  كما ان هناك حاجة إىل مزيد من األدلة التجريبية 

 لتقدمي تصور واضح عن حمددات اخنراط الزبون و أاثره احملتملة. 

( Verhoef & Krafft, 2010:250سات يف هذا السياق مثل دراسة )فقد اجريت القليل من الدرا    
واليت طورت مقياس خاص ابخنراط الزبون واوصت بضرورة التحقق واعادة اختبار هذا املقياس يف قطاعات خمتلفة 

ستهلك لتعميم املقياس ، كما دعت دراسات اخرى اىل حتقيق يف الروابط بني منطق اخلدمة املهيمنة  ونظرية ثقافة امل
( االجتماعية  اهلوية  أو   / و  األفراد  تتناول  اليت  األخرى  املستهلك  سلوك  نظرايت  و   ،Brown et al ., 

2006:103() Busselle & Bilandzic, 2009:326 .) 

فمن املتوقع أن تؤدي زايدة مستوايت اخنراط الزابئن ابلعالمة التجارية  إىل حتقيق نتائج أداء تنظيمي متفوقة ،     
مبا يف ذلك منو املبيعات ، وخفض التكاليف ، وإحاالت  أو التوصية ابلعالمة التجارية ، وتعزيز مسامهات املستهلك 

ز التجارب اإلبداعية املشرتكة ، و حتقيق رحبية فوق املتوسط. عليه يف عمليات تطوير املنتجات التعاونية ، وتعزي
العالمة  ألداء  جديًدا  رئيًسا  مقياًسا  ميثل  أنه  على  التجارية  ابلعالمة  الزبون  اخنراط  إىل  النظر  ميكن 
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( . و على الرغم من االهتمام الكبري من قبل املمارسني يف اجلانب Doreen et al.,2010:263التجارية)
بيقي هبذا السياق  اإل إن البحوث العلمية والتجريبية ما زالت قليلة واندرة ، مما أدى إىل فهم حمدود ملفهوم التط

 (. Wallace & de Chernatony,2014:38اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية وقياسه حىت اآلن) 

جتري       واختباره  مفاهيمي  منوذج  تطوير  اىل  يسعى  احلايل  البحث  فان  املختلفة عليه  اجلوانب  أتثري  لكيفية  بًيا 
لتفاعالت املستهلك مع العالمة التجارية ضمن سياق خدمة معني على اخنراط الزبون ويف النهاية على والء العالمة 

(   تقدمي مفهوم واضح  إلخنراط الزبون وأداة قياس 1لذا يهدف البحث احلايل اىل حتقيق ما أييت:  )   التجارية . 
 تعتمد بشكل مباشر على البحوث السابقة ،كما يسعى البحث إىل املسامهة مبزيد من الرؤى يف مرتبطة به واليت

طبيعة وأبعاد وقياس "االخنراط " يف جمال الفكر التسويقي و االنتقال به من جمال املوارد البشرية والسلوك التنظيمي  
ا معززًا لطبيعة واجتاه هذه االرتباطات املفاهيمية ( استكشاف طبيعة العالقة املفاهيمية الخنراط الزبون ، نقدم فهمً 2)

 ( اختبار صالحية البنية اخلاصة مبقياس اخنراط الزبون ااثره وحمدداته.3احملددة ؛ )

ومت اختيار عينة من زابئن  للهواتف الذكية اخلاصة ابلعالمات التجارية االكثر رواجاً يف العراق ، بلغ حجم العينة 
االستبانة عليهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي املختلفة. و قد استخدمت منذجة   ( زبون مت توزيع 330)

 املعادلة اهليكلية و التحليل العاملي االستشكايف و التحليل العاملي التوكيدي إلختبار املقياس وفرضيات البحث. 

ن خالل  فحص عروض أو أنشطة يساهم البحث احلايل يف مزيد من األفكار حول طبيعة مفهوم اخنراط الزبون م    
البحث يف توسيع اجلهود  الزابئن وعالقاهتم املستدامة. عليه يساهم هذا  التجارية اليت هتدف إىل اخنراط  العالمة 
األخرية جمال التسويق ابلعالقات ، و تطوير البنية املفاهيمية الخنراط الزبون و تطوير مقياًسا صاحلًا وموثوقًا، ومييزها 

املقرتحة، كما يعرض التصور متعدد األبعاد للبنية املفاهيمية. وتطبيقه لفحص العالقات بني اخنراط عن النماذج  
الزبون مع بعض العوامل احملددة وآاثره للحصول على فهم أفضل لسلوك الزبون يف جمتمع العالمة التجارية. مث  فهم 

 دور املهم الخنراط الزبون يف الوالء للعالمة التجارية. العوامل اليت تؤثر على اخنراط الزبون يف العالمة التجارية وال

 األطر النظرية ومراجعة األدبيات 
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( وجود ثالثة سوابق)حمركات( ألبعاد اخنراط الزبون 1يقرتح النموذج املفاهيمي املقدم يف هذه الدراسة ما أييت  )  
املعربة عن التجارية  الزبون  والعالمة  انضمام  الزبون و  املباشرة 2الذات(. )   وهي  )مشاركة  (  ومث يوضح اآلاثر 

( و العالقة بني اخنراط  الزبون والوالء للعالمة التجارية )انظر الشكل 3للدوافع الثالثة على والء العالمة التجارية و )
1.) 

ويعتمد النموذج املفاهيمي على إطارين نظريني ، ومها نظرية منطق اخلدمة السائد ونظرية ثقافة املستهلك.  يكمن    
منطق اخلدمة يف دور الزابئن يف املشاركة االستباقية إلنشاء جتارهبم وقيمهم الشخصية مع املنظمات من خالل حوار 

( ، ابإلضافة إىل امهية حتويل الزابئن Busselle & Bilandzic, 2009:326وتفاعالت نشطة وواضحة ) 
(. إن دور الزابئن كالعبني Bagozzi, & Dholakia, 2006: 51من مجاهري سلبية إىل العبني نشطني )

نشطني جيعل مفهوم القيمة املدركة متعدد األوجه مبا يف ذلك تصورات املنتج و / أو اخلدمة امللموسة وحاالت 
(. لذلك ، ابالعتماد على دور الزابئن يف املشاركة Andersen,2005:45داف )االستخدام والقيم / األه 

اببتكار القيمة ، يوفر منطق اخلدمة السائدة أساًسا نظراًي لتأثريات مشاركة الزبون و انضمامه على اخنراط الزبون 
 ابلعالمة التجارية. 

 
ياقية والرمزية والتجريبية لدورة االستهالك" اليت من انحية أخرى ، تتحقق نظرية ثقافة املستهلك من "اجلوانب الس

 ,Sprottتبدأ ابالكتساب واالستهالك واحليازة والتصرف يف املنتجات واخلدمات والعالمات التجارية التجارية )
& Spangenberg, 2009:99  كما تركز النظرية أيًضا على الطريقة اليت يعمل هبا الزابئن بنشاط مع املواد .)



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
289 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

يف السوق ورسم هوية ذاتية متماسكة داخل السوق. على سبيل املثال ، يستخدم الزابئن بنشاط افكار املطروحة  
 (. Wallace & Chernatony,2014:39السوق ويرمسون هويتهم عرب معىن العالمة التجارية )

عليه كما هو حمدد يف منوذجنا املفاهيمي ، فإن نظرية ثقافة املستهلك تدعم أتثري العالمة التجارية املعربة عن    
 الذات على اخنراط الزبون مع العالم التجارية ، واليت متثل اجلوانب الرمزية والتجريبية واملتجسدة لسلوك املستهلك. 

ظرية سلوك املستهلك يكمل بعضهما البعض حيث يضع كالمها الزبون من املالحظ ان منطق اخلدمة املهيمنة و ن  
( ويبحثان يف كيفية ختصيص الزابئن ملوارد رأس Brodie et al., 2013يف قلب عملية خلق القيمة املشرتكة ) 

صية املال االقتصادي واالجتماعي والثقايف بني العالمات التجارية املتنافسة وعروض اخلدمات إلثراء حياهتم الشخ 
(Bagozzi, & Dholakia, 2006: 51 بشكل عام ، من خالل دمج منطق اخلدمة املهيمنة و .) نظرية

 ، حتدد هذه الدراسة املتغريات الرئيسة اليت تفسر سبب تفاعل الزابئن مباشرة مع العالمات التجارية. ثقافة املستهلك

 اوالً: مفهوم اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية  

االعوام        خالل  الدراسات  و  البحوث  يف  ابهتمام كبري  التجارية  ابلعالمة  الزبون  اخنراط  مفهوم  حظي 
(. وقد تطور اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية  ليكون مفهوًما مهًما يف Brodie et al., 2011:256املنصرمة)

يهمن و نظرية ثقافة املستهلك يُعتقد أن  مفهوم أدبيات التسويق. و استناًدا إىل تسويق العالقات و منطق اخلدمة امل
اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية  يعزز النتائج العالئقية مثل االحتفاظ ابلزبون  والكلمات اإلجيابية  أو التواصل  

( للعمالء  قيمة  خلق  يف  املشاركة  خالل  من  والوالء   ()Verhoef & Krafft, 2010:250الشفوي 
Brodie et al., 2011:255 وذلك ما يفسر الُنظر إىل الزابئن على أهنم يكرسون املوارد املعرفية والعاطفية .)

واملادية للمشاركة يف خلق القيمة من خالل تفاعل العالمة التجارية. تشري الدراسات حول مشاركة العالمة التجارية 
( Bowden, 2009:67ة جتارية معينة)أن غالبية األحباث حول اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية  تركز على عالم

(Verhoef & Krafft, 2010:250أما مفهوم .)   (Hollebeek et al. ,2014 فقد تبىن منظورًا )
التجارية. كما إن  اليت يدركها املستهلك للعالمة  النفعية واملتعة والرمزية  التجارية يتضمن اجلوانب  للعالمة  شامالً 
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راط الزبون ابلعالمة التجارية  تعمل على بنية املفهوم ابعتباره متعدد األبعاد غالبية الدراسات اليت أجريت على اخن
 الذي يشمل األبعاد املعرفية والعاطفية والسلوكية. 

 (Hollebeek et al.,2014)و الدراسة احلالية ، نعتمد تعريف اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية الذي قدمه      
ًيا وسلوكًيا مرتبطًا ابلعالمة التجارية للمستهلك يتم تقييمه بشكل إجيايب أثناء التفاعل ابعتباره "نشاطًا إدراكًيا وعاطف

 بني املستهلك / العالمة التجارية".  

( ثالثة أبعاد Hollebeek et al. ,2014)ويف ضوء أتثري التدرج اهلرمي لإلدراك واملودة واخلداع ، يقرتح      
وهي) املعاجلة املعرفية واملودة والتنشيط(.  و تصف املعاجلة املعرفية مستوى   من اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية ،

املستهلك يف معاجلة األفكار املتعلقة ابلعالمة التجارية والتفصيل عند التفاعل مع عالمة جتارية معينة. يشري املودة 
التجارية يف   املستهلك واملرتبطة ابلعالمة  اإلجيابية لدى  املشاعر   املستهلك والعالمة إىل درجة  تفاعل معني بني 

التجارية. أخريًا ، يستلزم التنشيط مستوى الطاقة واجلهد والوقت الذي يقضيه املستهلك يف تعامله مع عالمة جتارية 
 معينة. 

 Consumer involvement  انضمام الزبون     

انضمام الزبون هو مفهوم يفسر الدرجة اليت يدرك هبا الزابئن أمهية املنتج /العالمة بناًء على احتياجاهتم وقيمهم     
(. كما أنه ميثل مستوى أمهية املنتج /العالمة ابلنسبة للفرد Coulter et al.,2003:155ومصاحلهم املتأصلة )

(. Hollebeek & Brodie, 2014:154األان للفرد منهم )  من الزابئن ، أو مركزية املنتج /العالمة يف بنية
التجارية مبا يتجاوز جمرد االستهالك  ارتباطًا ابلعالمة  الزابئن أبهنم أكثر  ارتفاع مستوى االنضمام ، يشعر  و مع 

(، ألن اخنراط الزابئن يف العالمات التجارية املفضلة ، يعين De Villiers,  2015:1955للمنتج و السلعة )
 Doreenم سينخرطون يف حبث خارجي مكثف ومعاجلة املعلومات حول العالمات التجارية بشكل متقن )أهن

et al.,2010:260  .) 
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وتؤكد الدراسات السابقة أن الزابئن الذين لديهم مستوايت عالية من االهتمام أو االنضمام هم أكثر عرضة إلظهار   
االخنراط من  مكثفة    ,Busselle & Bilandzic, 2009:324 () De Villiers)مستوايت 

2015:1956 )  (Hollebeek, 2011:787 .) 

( أبعاًدا خمتلفة Hollebeek et al.  2014:122و يف سياق مستهلكي اهلواتف النقالة ، استخدم )      
لعالمة )القوة والتفاين واالستيعاب( الخنراط الزبون ابلعالمة التجارية،  وتوصل يف دراسته اىل أن اخنراط الزبون اب

التجارية يؤثر بشكل إجيايب على نوااي الوالء ، ألنه عندما ينخرط الزبون مع العالمات التجارية املفضلة فقد يرفع 
الزبون  لذلك ، مييل  املفضلة.  ووفقاً  التجارية  العالمات  الرتابط و حيقق جتارب انجحة و إجيابية مع  مستوايت 

مع املفيدة  العالقات  هذه  مثل  على  )  ابحلفاظ  املفضلة  التجارية   ,Verhoef & Krafftالعالمات 
من 2010:250 أكد كل   ، االجتماعي  التواصل  وسائل  يف  التجارية  ابلعالمة  الزبون  اخنراط  سياق  يف  و   .)

(Barki& Hartwick, 1994:66(  )Sprott, & Spangenberg, 2009:98 انضمام (أن 
عاد الثالثة )املعاجلة املعرفية والعاطفة والتفعيل(. عالوة إىل ذلك ، العالمة التجارية للزبون هلا أتثري إجيايب على األب

تتفق الدراسات يف سياق جمتمعات العالمات التجارية عرب اإلنرتنت على أن اخنراط الزبون يزداد مع زايدة مستوى 
( التجارية  العالمة  مع   ,Doreen et al.,2010:261()Calder & Schaedelانضمامه 

2009:325()Busselle & Bilandzic, 2009:325) . 

( املودة و b( املعاجلة املعرفية ، )aانضمام الزبون له أتثري إجيايب على )و هكذا ميكن تقدمي الفرضية االتية :  إن  
(c . التنشيط ) 

 مشاركة الزبون التطوعية 

ميثل سلوكيات الزبون املعيارية اليت تؤكد الدراسات املتاحة حول مفهوم "األداء التطوعي للزبون"  أن هذ املتغري  
(. Barki & Hartwick, 1994:62تساعد قدرات منظمة اخلدمة لتقدمي خدمات ذات جودة أفضل )

تعد مشاركة الزبون أحد األشكال األساسية لألداء التطوعي للزبون الذي يظهر يف سلوكيات الزبون جتاه املنظمة. 
ب بناءة واقرتاحات مفيدة حول تقدمي اخلدمة إلدارة و تشري املشاركة إىل املدى الذي يقدم  الزابئن مالحظات  ه 
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(.و يف جوهرها ، تشري مشاركة اىل الدرجة اليت Bagozzi, & Dholakia, 2006: 50منظمات اخلدمة )
 (. Bettencourt, 1997:390يسهم هبا الزبون يف إنتاج وتقدمي اخلدمات اليت يقدمها الزبون  ) 

، يؤكد بعض الباحثني على أمهية مشاركة الزبون مبا يتجاوز التواصل االستباقي مع منظمات   يف سياق اخلدمات     
( Chan& Lam, 2010:50)(. وقد اقرتح  Auh et al., 2007:362اخلدمة لتشمل اإلنتاج املشرتك )

ال يف إنتاج أنه ميكن لشركات اخلدمات استخدام اسرتاتيجيات الدفع واجلذب جلعل املستهلكني يشاركون بشكل فع
 اتصاالت تسويقية تعزز التبادالت املفيدة للطرفني.

كما تشري الدراسات السابقة إىل أن أمهية إخنراط الزابئن داخلًيا من خالل مشاركتهم كأمر أساسي للتحول املعاصر    
مشاركة املستهلك من املنطق املرتكز حول السلع إىل املنطق  املهيمن حول اخلدمة او منطق اخلدمة املهيمن.  توفر 

 )(Chen & Ching, 2011: 1336العديد من الفوائد مثل الوصول إىل املعلومات يف الوقت املناسب )
Hollebeek et al.,2014:155)  ( التسويقية  العروض  و حتسني   ،Payne,2009:380 وتطوير  )

السابقة أن مشاركة (. كما أظهرت الدراسات  Bagozzi, & Dholakia, 2006: 51خدمات جديدة ) 
املستهلك يف التفاعالت توفر منافع مشرتكة لكل من املنظمة والزبون ،  و تؤدي إىل مستوايت أعلى من احلماس 

 ,Barki & Hartwickأو التعصب للعالمة ، مما يؤدي إىل زايدة إخنراط مع املنظمة / العالمة التجارية) 
1994:63() Auh et al., 2007:362 .) 

 ان نقرتح الفرضية االتية:لذلك ميكن  

H2( مشاركة املستهلك هلا أتثري إجيايب على :a( ، املعاجلة املعرفية )b( املودة و )c.التنشيط ) 

 العالمة جتارية املعربة عن الذات )الذات الداخلية( 

ا العالمة التجارية ميكن تعريف العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات على أهنا "تصور الزبون للدرجة اليت تعكس هب    
(. و تؤكد الدراسات السابقة أن زابئن Bagozzi, & Dholakia, 2006: 51احملددة ذاته الداخلية" )

بعض العالمات التجارية مييلون إىل التفكري يف تلك العالمات التجارية على أهنا امتداد للذات ويستخدمون التصميم 
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 Bagozzi, & Dholakia, 2006: 53() Carrollاتية )الرمزي للعالمات التجارية لبناء هوايهتم الذ 
& Ahuvia, 2006: 82 .) 

وعلى الرغم من وجود دراسات حمدودة حول أتثري العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات على   اخنراط الزبون    
ابلعالمة التجارية، فقد أظهرت بعض الدراسات السابقة أتثري العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات على املكوانت 

ى سبيل املثال ، وجدت الدراسات السابقة (. علBarki& Hartwick, 1994:69السلوكية و العاطفية ) 
 Brodieحول االخنراط جمتمع العالمة التجارية أن الدوافع اإلجيابية املؤيدة للذات تزيد من مستوايت االخنراط ) 

& Hollebeek, 2013:112 الزابئن يف ينخرط  املرجح أن  املعجبني ، من  (، يف سياق مشاركة صفحة 
م قادرون على التعبري عن مفاهيمهم الذاتية أو قيمهم الشخصية يف االخنراط صفحة املعجبني عندما يشعرون أهن

دراسة)(Hollebeek et al.,2014:155 )اجلماعي   ُوجدت   ، النحو  هذا  على   .Brown, 
طرح 2006:98 ذلك  إىل  ابإلضافة  املعجبني.  صفحة  تفاعل  على  إجيايب  أتثري  هلا  الذات  مفهوم  قيمة  أن   )

Badrinarayanan, & Laverie, 2011:130) لـتؤثر الذات  عن  التعبري  دور  حول  التصور  (هذا 
 العالمات التجارية جزئًيا على تفاعلها مع تلك العالمات التجارية. 

 وابلتايل ، فإننا ميكن االفرتاض أن: 

 ( التنشيط.c( املودة و )b( املعاجلة املعرفية ، )aالعالمة التجارية اليت تعرب عن الذات هلا أتثري إجيايب على )  -

 الوالء للعالمة التجارية 

(. De Villiers, 2015:1955يشري الوالء للعالمة التجارية إىل درجة ارتباط الزبون بعالمة جتارية معينة )   
( املعاصرة  التسويقية  الدراسات  يف  مهًما  متغريًا  يعد  التجارية  للعالمة  الوالء  أن  من  الرغم  -Russellعلى 

Bennett et al., 2007:1253 هلا تعريفات وعمليات ختتلف ابختالف الدراسات.  فقد تركز بعض ، )
( ، بينما يركز دراسات اخرى على الوالء السلوكي من خالل قياس دراسةالدراسات على الوالء السلوكي )مثل  

(. ويف الدراسة احلالية يتم توظيف 2011) .Badrinarayanan,., & Laverie, D.Aتكرار الشراء )
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( ، واليت جتسد الوالء العام لعالمة جتارية معينة De Villiers, 2015:1956نموذج الذي قدمته دراسة  ) ال
 بدالً من القياس املباشر لسلوك شراء العالمة التجارية الفعلي. 

-Russellإذ يغطي الوالء السلوكي التزام الزبون ابلعالمة التجارية املفضلة ونية إعادة شراء العالمة التجارية )  
Bennett et al., 2007:1254 و يعد الوالء للعالمة التجارية مهًما ، حيث أن الزابئن املوالني يكون .)

التدفق احلايل واملستقبلي لعائدات املبيعات )  :Bagozzi, & Dholakia, 2006هلم أتثري مباشر على 
51 .) 

ء العالمة التجارية. على سبيل املثال ، وفًقا لنظرية وميكن التأكيد على أن انضمام الزبون له أتثري مباشر على وال    
احلكم االجتماعي ، من املرجح أن يقوم الزابئن ذوو االنضمام العايل مبـــــعاجلة املعلومات اليت تتوافق مع آرائهم حول 

علومات اليت ال تتوافق  العالمة التجارية احملورية بشكل أكثر إجيابية )أتثري االستيعاب( ويكونون أكثر عرضة ملعاجلة امل
( . مبعىن أنه عندما :Wirtz et al., 2013 مع آرائهم حول العالمة التجارية البؤرية أكثر سلبية )أتثري التباين()

يكون الزابئن أكثر اخنراطًا يف العالمات التجارية املفضلة ، فإهنم مييلون إىل امتالك قناعة قوية هبذه العالمات. كما 
الزب انضمام  املفضل يؤثر  اخلدمة  ملزود  التجارية  العالمة  املوقفي جتاه  الوالء  على  إجيايب  بشكل  املنتج  فئة  مع  ون 

(Russell-Bennett et al., 2007:1254 : لذلك ميكن صياغة الفرضية االتية .) 

H4.انضمام الزبون له أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية : 

الزابئن مع العالمة التجارية اثناء مراحل الشراء وما بعدها ، تساعد مشاركة الزابئن مقدم من خالل التفاعالت بني  
اخلدمة من خالل تقدمي توصيات لتحسني العمليات أو اخلدمات أو املنتجات وإبالغ املنظمة بشكل استباقي عند 

( املطلوبة  خصائصه  و  املنتج  تصميم  أو  اخلدمة  عملية  يف  مشاكل  (. كما Brown, 2006:99مواجهة 
قناعاته ابلعالمة و يضيف قيمة  :Gruen, 2000يؤكد) الزبون يعزز رضاه و  ( يف دراسته على إن انضمام 

للمنتج.  ومن احملتمل أن انضمام العمالء  تؤثر على والئه العالمة التجارية بسبب حجم االستثمار الذي يقوم به 
 املعرفة. نتيجة لذلك ،  ميكن أن نفرتض: مع العالمات التجارية املفضلة من حيث املعلومات و 

H5 .انضمام الزبون له أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية  : 
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على الرغم من وجود قلة الدراسات التطبيقية اليت تثبت وجود عالقة بني العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات    
والوالء للعالمة التجارية ، إال أن الدراسات السابقة حول التطابق الذايت ألقت الضوء على هذه العالقة. على سبيل 

النقالة Russell-Bennett et al., 2007:1255املثال ، وجد ) اهلواتف  أن مستهلكي  ( يف دراسته 
الذين لديهم متاهي او متاهي قوي للعالمة التجارية هم أكثر ثقة وإدراك للقيمة العالية للعالمة التجارية ، وهذا بدوره 

 ( خلص   ، السيارات  مستهلكي  سياق  يف  و  التجارية.  العالمة  والء  على  إجيايب  بشكل   ,Brownيؤثر 
امل2006:61 التطابق ( إىل أن  التجارية )عالية  العالمة  الذاتية مع  التعبري عن صورهتم  القادرين على  ستهلكني 

 الذايت( حتقق مستوى والء أعلى للعالمة التجارية. ومن مث ، فإننا  ميكن ان نفرتض: 

H6 .العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات هلا أتثري إجيايب على والء العالمة التجارية : 

ات السابقة بعض األدلة اليت تدعم العالقات بني أبعاد اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية)املعاجلة املعرفية قدمت الدراس
والعاطفة والتنشيط( والوالء للعالمة التجارية. على سبيل املثال ، تنص نظرية احلكم االجتماعي على أن احلكم 

مب الزابئن  يقوم  أن  املرجح  ومن   ، ذاتية  عملية  هو  السابقة البشري  وأحكامهم  قيمهم  على  بناًء  املعلومات  عاجلة 
(Bowden, 2009:67 لذلك ، عندما خيصص أو حيدد الزابئن طاقتهم املعرفية من خالل الرتكيز و / أو .)

( ، فمن املرجح أن يطوروا والئهم  Brodie & Hollebeek, 2013:111االنغماس يف العالمة التجارية ) 
فضلة. عالوة على ذلك ، يزداد الوالء للعالمة التجارية أيًضا عندما يطور الزابئن روابط جتاه العالمة التجارية امل 

عاطفية مع العالمة التجارية املفضلة. مبجرد أن يبذل أو خيصص الزابئن الوقت والطاقة واجلهد يف العالمات التجارية 
 Russell-Bennett etية املفضلة )ويستثمروهنا يف ذلك ، فمن املرجح أن يصبحوا موالني للعالمات التجار 

al., 2007:1257 ابستخدام التسلسل اهلرمي الكالسيكي ملفهوم التأثريات للوالء ، تظهر الدراسات السابقة .)
أن الزابئن املتفاعلني هم أكثر عرضة لتطوير معتقدات قوية ، وتعزيز مشاعرهم ، وتكرار سلوك الشراء من العالمات 

 (. لذلك ميكن اقرتاح الفرضيات االتية: Vivek et al., 2012:()Oliver, 1999:38التجارية املفضلة )

H7 .املعاجلة املعرفية هلا أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية : 

H8 .للعاطفة أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية : 
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H9 .التنشيط له أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية : 

 منهجية البحث   اثنياً:

 مجع البياانت 

مت مجع البياانت من عينة من مستهلكي )زابئن( اهلاتف النقال ابستخدام استطالع عرب وسائل التواصل االجتماعي   
املختلفة . لقد  مت اختيار هذا القطاع ملا يشهده من املنافسة شديدة  عرب عالمات جتارية متنوعة و لبلدان خمتلفة 

بحث موزعي و منتجي هذه املنتجات ابستمرار عن طرق جلذب الزابئن واالحتفاظ هبم ألهنم املنشأ، وابلتايل ي
عرضة لفقدان الزابئن وحتوهلم لعالمات اخرى ؛ كما إن جتارة اهلاتف النقالة هي واحدة من أسرع انواع التجارة منواً 

 يف العامل. 

فهم  فإن   ، التنافس  القطاع شديد  مثل هذا  الزابئن يف  توسع خيارات  مع  أنه  أيًضا  السابقة  الدراسات  تؤكد  و 
العالقات بني الزبون والعالمة التجارية يعد أمرًا أساسًيا لنجاح العالمات التجارية اخلاصة ابهلواتف النقالة )انظر  

لتحقيق يف العوامل الرئيسة إلخنراط الزبون و والئه للعالمة اجلدول(. نتيجة لذلك ، يف مثل هذه التجارة  جيدر ا
 التجارية. 

( املتاحة مع  Facebook , Viber , Whats upمت مجع البياانت عرب وسائل التواصل االجتماعي )    
ر االصدقاء و الزمالء واالقارب  حسب إمكانية الوصول من مستهلكي اهلاتف النقال. طُلب من املستجيبني اختيا

مزود خدمة اهلاتف احملمول الرئيسي )املستخدم يف الغالب( )العالمة التجارية( فقط. مت بعد ذلك ملء اسم العالمة 
( يوضح 1واجلدول )  التجارية للهاتف النقال احملدد تلقائًيا لألسئلة املتبقية املتعلقة ابلعالمة التجارية يف االستطالع.

 2020- 2019و املبيعات السنوية خالل عامي العالمات التجارية اليت مت اختيارها  

 2020-2019( يوضح العالمات التجارية اليت مت اختيارها و املبيعات السنوية خالل عامي 1اجلدول ) 
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Source: Counterpoint Research: Quarterly Market Monitor Q1 2020  

-shipments-smartphone-https://www.counterpointresearch.com/global
300mn/-lummetp 

 2020- 2019(العالمات التجارية اليت مت اختيارها و املبيعات السنوية خالل عامي  1اجلدول ) 

املستجيبني االجاابت اخلاصة ابال  502أكمل ما جمموعه       الذكور   من  بنسبة    225ستبيان ، كانت عدد 
 24-19٪(.  و من حيث العمر ، كانت هناك الفئة  العمرية  55.2عدد اإلانث بنسبة )  277٪( و  44.8)

- 35٪( من املستجيبني ، و الفئة )20.5( بنسبة )  34-25٪(  من املستجيبني ،  و الفئة )11.8سنة  بنسبة)
٪( من املستجيبني  و الفئة العمرية) 26.7( بسبة  )  54- 45الفئة)    ٪( من املستجيبني ، و 27.3( بنسبة )44
٪( 30.7٪( من املستجيبني. كان معظم املستجيبني حاصل على درجة البكالوريوس )13.7فأكرب (بنسبة )  55

٪( ، ودرجة الدراسات 19.5٪( ، يف حني الثانوية كانت نسبتهم )26.7، اما محلة شهادة الدبلوم نسبتهم كانت)
 ٪(. 6.6٪( من املستجيبني وغريها ) 15.9عليا )ال

 اجراءات بناء املقياس 

https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-shipments-plummet-300mn/
https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-shipments-plummet-300mn/
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" غري موافق متاما -  ʹ1مت اعتماد مقاييس متعددة االبعاد ، ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي من مرتكز على "
"موافق متام" ، ومت تعديل املقياس ليتالئم مع سياق الدراسة. مت إختبار صالحية احملتوى خالل أراء   -   ʹ5"إىل"  

خرباء أكادمييني لتقييم مدى جودة متثيل األداة للمتغريات و الفقرات قيد الدراسة. أيًضا ، قبل توزيع االستبانة ، مت 
ومت االعتماد على دراسة  و الثبات ملقياس الدراسة.  مستجوب إلختبار صدق البناء  50إجراء اختبار أويل مع  

(Hollebeek et al., 2014 يف قياس ابعاد االخنراط يف العالمة التجارية ، والذي يتكون من ثالثة ابعاد )
املتعلقة  والسلوكية  والعاطفية  املعرفية  اجلوانب  وتفسري  لتوضيح  والتنشيط(  والعاطفة  املعرفية  )املعاجلة  هي  فرعية 

تفاعالت االساسية  بني املشرتي )الزبون( والعالمة التجارية. مت قياس املعاجلة املعرفية ابستخدام ثالثة فقرات ، ابل
يف  حني كان للعاطفة أربعة فقرات ، وأتلف  بعد التنشيط من ثالثة فقرات . مت تكييف مجيع عناصر اخنراط الزبون 

التجارية فقرات  و  ،( Hollebeek et al., 2014من) ابلعالمة  الزبون ابستخدام مخسة  انضمام  تقييم  مت 
واليت تعكس األمهية الشخصية املرتبطة ابلعالمة التجارية بناًء   (Malär et al., 2011):  ابالعتماد على دراسة

 Eisingerich et) على القيم واملواقف واالهتمامات. بعد ذلك ،مت قياس مشاركة الزبون ابستخدام مقياس
al., 2014)  املكون من ثالثة فقرات للحصول على تعليقات الزبون البناءة واالقرتاحات املفيدة حول عروض

 Carroll)العالمة التجارية. مت تقييم العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات ابستخدام مخسة فقرات مقتبسة من
& Ahuvia, 2006  )  ات الداخلية للزبون. واليت حددت كيف ميكن أن تنعكس العالمة التجارية على الذ

أخريًا ، قمنا بتفعيل الوالء للعالمة التجارية جلذب الوالء العام لعالمة جتارية معينة بداًل من القياس املباشر للسلوك 
من فقرات  تكييف مخسة  مت   ، وهكذا  التجارية.  للعالمة  املوايل   ,.Russell-Bennett et al) الفعلي 

التجار  (2007 للعالمة  الوالء  الرتكيبات يف لقياس  السيكومرتية جلميع  القياس واخلصائص  توفري عناصر  يتم  ية. 
 ( 2اجلدول ) 

 ( مؤشرات اختبار مقياس الدراسة 2جدول )

 FL Α CR الفقرة  
 ( Source: Malär et al., 2011انضمام الزبون )
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هي العالمة التجارية   )العالمة التجارية س(  بسبب مواقفي الشخصية ، أشعر أن  1
 اليت جيب أن تكون مهمة ابلنسبة يل. 

.82 

.89 
 

.81 

هي العالمة التجارية  ()العالمة التجارية س ن بسبب قيمي الشخصية ، أشعر أ 2
 .اليت جيب أن تكون مهمة ابلنسبة يل

.85 

 78. .مهمة جًدا ابلنسبة يل شخصًيا (العالمة التجارية س) العالمة التجارية 3
مهمة ابلنسبة  (العالمة التجارية س (املقارنة مع العالمات التجارية األخرى ، تعد  4

 .يل
.89 

 88. (العالمة التجارية سأان مهتم بـ ) 5
 (Source: Eisingerich et al., 2014)مشاركة الزبون  

أجل حتسني  1 للشركةمن  اليت ختطر يف ذهين  اجليدة  االفكار  )العالمة   اقدم كل 
  ( التجارية س

.80 

.82 .85 
 84.  غالبا ما اقدم اقرتاحات بناءة لتحسني عروض وخدمات ومنتجات  العالمة س 2
اطلع و اتداول مع مندويب العالمة س حول  الطرق اليت ميكنها من خالهلا تلبية  3

 . احتياجايت بشكل أفضل
.77 

العالمة التجارية   املعلومات مع اآلخرين حولاقضي الكثري من الوقت يف مشاركة   4
 س

.87 

 (Source: Carroll & Ahuvia, 2006)العالمة املعربة الذات  
 72. .إىل طبيعيت الشخصية اليت أعيش فيها بشكل حقيقي س ترمز العالمة التجارية 1

.81 .82 
 81. . تعكس العالمة التجارية س شخصييت   2
 87. التجارية س امتداد لذايت . العالمة   3
 79. تعكس حقيقيت.   العالمة التجارية س 4
 80. تساهم يف إظهار صوريت .   العالمة التجارية س 5

 (Source: Hollebeek et al., 2014)املعاجلة املعرفية  
 95 . 87. استخدامي للعالمة التجارية س جيعلين افكر فيها.  1
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 . 78. غالبا ما تشغل العالمة التجارية س ذهين عندما افكر يف اهلواتف النقالة.  2
 83. .استخدامي هذه العالمة التجارية حيفز اهتمامي ملعرفة املزيد عنها    3 90

 (Source: Hollebeek et al., 2014)املودة  
 84. استخدامي للعالمة التجارية س يولد شعور إجيايب بداخلي .  1

.83 .79 
 77. يشعرين ابلسعادة .   استخدامي للعالمة التجارية س 2
 82. اشعر ابلرضا عندما اتعامل مع العالمة التجارية س.  3
 81. اشعر ابلفخر النين استخدم العالمة التجارية س.  4

 (Source: Hollebeek et al., 2014)التنشيط  
ابلعالمات  1 مقارنة  التجارية س  العالمة  مع  التعامل  يف  وقيت  من  الكثر  اقضي 

 االخرى . 
.85 

.81 .87 
 83. احتجت خدمات االتصال استخدم العالمة التجارية س . كلما   2
 81. استخدم العالمة التجارية س اكثر من غريها .  3

 (Source: Russell-Bennett et al., 2007)الوالء للعالمة 
 81. سابقى خملصا للعالمة التجارية س .  1

 82. العالمة . عندما احتاج هاتف نقال سأشرتي من نفس   2 83. 85.
 75. سأشرتي منتجات اخرى من العالمة التجارية س .  3

Note: All significant at .05 level. α, Cronbach’s alpha; CR, construct 
reliability; SFLs, standardized factor loadings. 

 

( لتقييم اخلصائص السيكومرتية ملقياس الدراسة. لتقييم مدى جودة CFAمت استخدام حتليل العامل التوكيدي )  
،  χ2 32 = 82.02حتميل عناصر القياس على املتغريات اخلاصة بكل منها. وأظهرت النتائج مالءمة مقبولة ) 

χ2 / df = 2.56  ،p <.001   ،GFI = .97 )ري )، مؤشر املالءمة املعياNFI = .98 ( ، )CFI 
= .99    ،(TLI = .97    ،RMSEA = .05اخنراط الزبون  لدعم موثوقية البناء. هذا يثبت صحة تشغيل
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 .Hollebeek et alارية ابعتباره بناء ثالثي األبعاد يف سياق دراستنا ، مبا يتماشى مع دراسة  ابلعالمة التج
2014) .) 

 AVEالتباين املستخرج لكل متغري كامن)   دراسة حيث جتاوز متوسط  مت حتديد الصالحية املتقاربة يف هذه ال
(. اما فيما Fornell & Larcker   ،1981(. مما يوفر مزيًدا من الدعم لصالحية التمييز )50.اكرب من  

 التمييزية. كل بناء ، واالحنراف املعياري ، ونتائج الصالحية  متوسط    3خيص وصف متغريات البحث يوضح اجلدول  

 (نتائج وصف متغريات الدراسة 3جدول )

 AVE 1 2 3 4 5 6 7 املتغريات  
       74. 54. االنضمام  1
      90. **24. 80. املشاركة  2
     82. **29. **67. 67. العالمة املعربة  3
    77. **60. **41. **52. 59. العميات املعرفية 4
   75. **57. **69. **21. **72. 56. املودة  5
  79. **36. **26. **23. **11. **42. 63. التنشيط  6
 75. **31. **68. **64. **69. **47. **71. 57. الوالء  7

 4 4.11 3.47 4.22 3.35 3.39 4.21  الوسط احلسايب 
 94. 1.2 98. 69. 89. 74. 1.29  االحنراف املعياري 

**Significant at α = .01 level (two-tailed); all correlations are 
significantly less than 1.00; n = 335 

  ،AVE متوسط التباين املستخرج.. 
إما ابلنسبة ملصفوفة معامالت ارتباط  بني متغريات الدراسة فقد استخدمت لغرضني ، األول يتعلق ابلتحقق من 
قوة منوذج الدراسة من خالل االستدالل على وجود ارتباط خطي بني املتغريات متهيداً الستخدام منوذج املعادلة 
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البحث ، فقد أشارت مجيع معامالت االرتباط إىل   اهليكلية  إما الغرض الثاين فيخص تقدمي دعم أويل لفرضيات
 (. 1وجود عالقة معنوية بني متغريات البحث عند مستوى داللة )%  

 اختبار الفرضيات 

( الفرضية االوىل  حيث أن إنضمام الزبون مرتبطة بشكل إجيايب ابملعاجلة 4تدعم النتائج  الواردة يف اجلدول )      
( β = .62   ،t = 8.52( والتنشيط )β = .64   ،t = 13.92( ، واملودة )β = .22   ،t = 3.95املعرفية )

( للتحقق من β = 0.27   ،t = 6.59، على التواىل. كما ترتبط مشاركة الزبون بشكل إجيايب ابملعاجلة املعرفية )
 β = −.02لى املودة )صحة الفرضية الفرعية االوىل من الفرضية الرئيسة الثانية . اإل إن أتثريات مشاركة الزبون ع

 ،t = .75( و التنشيط )β = .02  ،t = .37 غري مدعومة ومن مث رفضنا الفرضية الفرعية الثانية والثالثة من )
 الفرضية الرئيسة الثانية.

 (نتائج اختبار فرضيات الدراسة 4جدول )

 الفرضيات  β SE t-Value النتيجة  
 العمليات املعرفية  انضمام الزبون    :H1a ***3.95 06. 22. متحققة 
 املودة   اضمام الزبون  H1b ***13.92 05. 64. متحققة 
 التنشيطاضمام الزبون  H1c ***8.52 06. 62. متحققة 
 العمليات املعرفية مشاركة الزبون  H2a ***6.59 04. 27. متحققة 

 املودة مشاركة الزبون   75ns H2b.− 03. 02.− غري متحققة 
 التنشيط مشاركة الزبون  :37ns H2c. 04. 02. غري متحققة 

 العمليات املعرفية  العالمة املعربة    :H3a ***6.80 06. 39. متحققة 
 املودة   العالمة املعربة    :H3b ***6.39 05. 28. متحققة 

 التنشيط  املعربة العالمة     :H3c **2.79− 06. 19.− غري متحققة 
 والء الزبون انضمام الزبون   :H4 ***5.78 08. 38. متحققة 

 والء الزبون مشاركة الزبون   :16ns H5. 03. 01. غري متحققة 
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 والء الزبون  العالمة املعربة    :1.23ns H6− 06. 06.− غري متحققة 
 والء الزبون املعرفيةالعمليات     :H7 **3.27− 05. 14.− غري متحققة 

 والء الزبون  املودة   :H8 ***7.13 07. 41. متحققة 
 والء الزبون  التنشيط     :H9 ***9.25 06. 35. متحققة 

Significant at ***p < .001, **p < .01 (two-tailed test); ns, not 
significant; 

أما فرضية التاثري بني العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات وأبعاد اخنراط الزبون ابلعالمة كانت متحققة جزئًيا،       
 = βألن )كما يتضح يف اجلدول)(( العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات ترتبط ارتباطًا إجيابًيا ابملعاجلة املعرفية )

0.39   ،t = 6.80( واملودة )β = .28   ،t = 6.39 اليت تدعم الفرضية الفرعية الثانية و الثالثة ، على )
ألن عالمة جتارية معربة   H3cالتوايل. ومع ذلك ، على الرغم من وجود نتيجة ذات داللة إحصائية ، فقد رفضنا  

ة التجارية على الوالء عن الذات مرتبطة سلًبا ابلتنشيط . فيما يتعلق ابلتأثريات املباشرة ألبعاد اخنراط الزبون ابلعالم
( ، مما β = .38   ،t = 5.78للعالمة التجارية ، يرتبط انضمام الزبون بشكل إجيايب ابلوالء للعالمة التجارية )

يدعم صحة الفرضية الرابعة. تشري هذه النتيجة إىل أن أبعاد اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية تتوسط جزئًيا يف االرتباط 
 والوالء للعالمة التجارية. بني انضمام الزبون  

كما يتضح من خالل ما ورد يف اختبار الفرضيات عدم حتقق الفرضية اخلامسة الرئيسة ، ألن العالقة املباشرة بني     
(.كما  يشري النتائج إىل أن بُعد β = .01  ،t = .16مشاركة املستهلك ووالء العالمة التجارية غري معنوية )

املعرفية إلخنرا أيًضا املعاجلة  التجارية.  العالمة  املستهلك ووالء  بني مشاركة  الرابط  يتوسط بشكل كامل  الزبون  ط 
،جنحت النتائج يف دعم الفرضية السادسة الرئيسة ، حيث أن العالقة املباشرة بني العالمة التجارية املعربة عن الذات 

إىل أن هذا االرتباط يتم توسطه ابلكامل   ( مما يشري β =.06   ،t = 0.23والوالء للعالمة التجارية كانت معنوية )
،  β = −.14، ألن املعاجلة املعرفية مرتبطة سلًبا ابلوالء للعالمة التجارية )  H7. رفضنا  CBEبواسطة أبعاد  
t = −3.27( بينما تظهر عالقة إجيابية بني املودة والوالء للعالمة التجارية .)β = .41  ،t = 7.13 لدعم )
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H8( أخريًا ، تظهر النتائج عالقة إجيابية بني التنشيط والوالء للعالمة التجارية .β = .35   ،t = 9.25 مما )
 يدعم حتقق الفرضية االخرية. 

 

 االستنتاجات و التوصيات 

موضوًعا مهًما بشكل متزايد يف الفكر التسويقي املعاصر ، كما احتل   اط الزبون ابلعالمة التجاريةاخنر  أصبح    -1
وأكثر من ذلك يف سياق  التجارية  للعالمة  القرار  إدارة صنع  التطبيقي  ويف جمالس  املستوى  على  امهية خاصة 

 العالمات التجارية للخدمات, 

زبون ابلعالمة التجارية على والء العالمة التجارية. ومع ذلك ، يف حني تؤثر األبعاد الثالثة للنب إلخنراط ال   -2
وجد أن أبعاد املودة والتنشيط هلا أتثريات إجيابية على والء العالمة التجارية ، فقد وجد أن بُعد املعاجلة املعرفية له 

ة املعرفية على الوالء للعالمة التجارية أتثري سليب على والء العالمة التجارية. على الرغم من أن التأثري السليب للمعاجل
 مثري للدهشة ، إال أن هناك بعض التفسريات احملتملة. 

وجد الدراسة أن مشاركة الزبون  و انضمام الزبون  والعالمة التجارية اليت تعرب عن الذات هلا أتثريات متباينة     -3
صوص ، كما وجدت أن انضمام الزبون  هلا أتثري إجيايب على األبعاد إلخنراط الزبون ابلعالمة التجارية. على وجه اخل

على األبعاد الثالثة إلخنراط الزبون ابلعالمة التجارية. كما تبني من خالل نتائج الدراسة  أن انضمام الزبون  هلا 
 أتثري إجيايب مباشر على والء العالمة التجارية. 

كبري يف العالمات التجارية املفضلة هم أكثر عرضة إلثبات تشري النتائج  إىل أن الزابئن الذين يشاركون بشكل    - 4
والئهم يف شكل نية شراء متكررة. عالوة على ذلك ، ُتظهر النتائج أن مشاركة املستهلك هلا أتثري إجيايب فقط على 

يقتصر   املعاجلة املعرفية ، ولكن ليس على املودة والتنشيط. نظرًا لطبيعة سياق صناعة خدمة اهلاتف النقال،  إذ
 مستوى مشاركة الزبون على تقدمي التعليقات واألفكار املفيدة حول كيفية خدمة احتياجاهتم بشكل أفضل. 
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توصلت نتائج التحليل االحصائي اىل أن العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات هلا آاثر إجيابية على املعاجلة   -5
ط. كما اتضح من النتائج أن الزابئن يهتمون بصورهتم الذاتية املعرفية والعاطفة ، كان هلا أتثري سليب على التنشي

ومدى توافق ذلك مع صورة العالمة التجارية للهواتف النقالة. عالوة على ذلك ، فإن العالقة السلبية بني العالمة 
ام الفعلي التجارية اليت تعرب عن الذات والتفعيل كانت سلبية وهو امر متوقع، ألنه عندما يتعلق األمر ابالستخد 

للهواتف النقالة ، فرمبا يعطي الزابئن األولوية للقضااي الرئيسية مثل جودة الشبكة والسرعة والتغطية واملوثوقية مقارنة 
 ابلسمات غري امللموسة مثل تطابق الصورة الذاتية.

أخريًا ، أثبتت نتائج التحليل االحصائي أن أبعاد اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية تلعب دورًا وسيطًا يف أتثريات -6
مشاركة الزبون والعالمة التجارية املعربة عن الذات على الوالء العالمة التجارية. كما أظهرت النتائج أيًضا أن املعاجلة 

بني انضمام  الزبون ووالء العالمة التجارية. تؤكد هذه النتائج على دور تفاعل   املعرفية تتوسط بشكل كامل العالقة
املستهلك مع العالمات التجارية املفضلة ، حيث ينخرط الزبون بشكل استباقي يف إنشاء جتارهبم وقيمهم الشخصية 

مستوايت االخنراط مع املنظمات من خالل حوار نشط وصريح وتفاعل مع العالمات التجارية. وابلتايل ، فإن  
 املرتفعة للعالمة التجارية جتعل الزابئن أكثر والًء للعالمة التجارية. 

  التوصيات  

اختبار النموذج املفاهيمي  ألشهر العالمات التجارية يف سياق اهلواتف النقالة يف العراق   ، وهو سياق  لقد مت      
قد يكون فيه إخنراط الزبون مفتاًحا لتعزيز النتائج العالئقية من حيث الوالء للعالمة التجارية .و عليه ميكن أن يكون 

العالمات التجارية  لتقدمي حلواًل ملعاجلة مشكلة حتول الزبون هذا النموذج دليل  للمديرين االسرتاتيجيني ومديري  
 من عالمة اىل اخرى الذي تتميز به هذه  الصناعة. وميكن ان تتم االفادة يف ضوء االيت : 

توظيف اسرتاتيجيات تطوير العاطفة و املودة جتاه العالمة التجارية مراقبة ودعم جمتمعات العالمات التجارية   -1
نت و مواقع التواصل االجتماعي من املعجبني ابلعالمات التجارية )على سبيل املثال ، تشجيع "اإلعجاب" عرب اإلنرت 

 (. Facebookعلى  
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استخدام اسرتاتيجيات التسويق ابلعالقات لتعزيز تنشيط العالمات التجارية، فقد يؤدي ضمان الرضا فيما    - 2
توايت التنشيط بني الزابئن.  كما إن بعض املكافآت مثل إعطاء يتعلق ابجلودة الفنية للهاتف النقال إىل حتسني مس

املزيد من البياانت املسموح هبا التنشيط املستمر بني الزابئن وتقدمي املزيد من احللول الربجمية اجملانية بعد البيع من 
 شأنه أن يرفع من والء الزبون يف ضوء اخنراطه ابلعالمة التجارية . 

ت املصنعة إىل دفع املشاركة النشطة للزابئن احلاليني واحملتملني. و كذلك تعزيز الروابط  جيب أن تسعى الشركا  - 3
بني الزبون والعالمات التجارية من حيث تلبية الرغبات والقيم الشخصية من خالل إجراء حبوث املستهلك وتصميم 

 اتصاالت فعالة حول العالمات التجارية للزابئن. 

ع الرئيسة لتحقيق اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية من خالل تصميم برامج تسويقية الرتكيز على هذه الدواف  -4
جاذبة مثل املكافآت أو احملتوى التجرييب، للمساعدة يف تعزيز التفاعالت بني الزبون والعالمة التجارية. كما يتطلب 

املعرفية عند تقدمي شكوى و ملنع االمر فتح قنوات اتصال تسويقية مباشرة لتشجيع الزابئن على توظيف املعاجلة  
حدوث مشاكل حمتملة ، جيب أن تتضمن االتصاالت التسويقية عرب اإلعالانت وموظفي خدمة الزابئن لتحقيق 

 االتساق بني ما وعدت به  العالمة وما يتم تسليمه  للزبون. 

الحظات الزبون والتغذية بشكل عام ، جيب على شركات صناعة اهلواتف النقالة أن تسعى جاهدة للنظر يف م  -5
العكسية اليت يقدمها ، واستخدامها لتوليد رؤى حقيقية للمساعدة يف حتسني  جودة العالمة يف املستقبل.  ومع 
ذلك ، جيب أن يكونوا مدركني لعواقب إمهال املالحظات السلبية من الزابئن ألن هذا ميكن أن يؤدي إىل فك 

 ن له املزيد من اآلاثر الضارة على الوالء العالمة التجارية. ارتباط الزبون ابلعالمة وابلتايل يكو 

تصميم برامج تعزز شخصية العالمة التجارية والعالقة بني الزبون والعالمة التجارية ، مما يسمح للزابئن بربط   -6
كحاجز للتحول هويتهم الداخلية هبوية العالمة التجارية للخدمة. مما ميكن أن تعمل صورة العالمة التجارية نفسها  

 ، حيث جتعل العالمات التجارية القوية الشركات أقل عرضة الستنزاف العمالء حىت لو مل يكن العمالء راضني . 
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Towards an integrated understanding of customer engagement with the 
brand: A postmodern marketing Perspective 

 Applied research on brands of mobile phones in Iraq 

Abstract:  

  The study attempts to reveal the effects and determinants of customer 
engagement with brands associated with mobile phones. The current 
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study explores the level of influence of customer participation, 
engagement, and self-expression through the brand on the dimensions 
of customer engagement (cognitive processing, emotion, activation) and 
brand loyalty. A sample of the customers of the most famous brands in 
the Iraqi market was selected, numbering (330) customers. The form was 
distributed through social media. The results show that affection and 
activation positively affect brand loyalty. Surprisingly, cognitive 
processing negatively affects brand loyalty, while engagement (as 
opposed to self-expressing brand engagement) has a direct positive effect 
on brand loyalty. Keywords: customer brand engagement, customer 

engagement, self-expression brand, customer loyalty. 

 

Keywords: customer brand engagement, customer involvement , self-
expression brand, customer loyalty. 


