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 الممخص

 

)الجودة المدركة لمعالمة التجارية، االرتباطات الذهنية لمعالمة التجارية هذه الدراسة إلى اختبار أثر المتغيرات  تهدف
، المكونة من خمسة أبعاد وهي الموثوقية، الكفاءة، اإلثارةوجاذبية العالمة التجارية( عمى شخصية العالمة التجارية 
أديداس والحاسب  رياضية مشروبات غازية بيبسي، مالبسوالرقي والقوة وتم تطبيق الدراسة عمى العالمات التجارية، 

 وريفها.في محافظات حمب من طالب الجامعات السورية تم جمع البيانات من عينة باد حيث  -ايالمحمول 
 التالية:عمى اختيار الفروض الدراسة تركز 
  التجارية وأبعادها.عمى شخصية العالمة ذو داللة إحصائية لمجودة المدركة يوجد أثر 
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالرتباطات الذهنية عمى شخصية العالمة التجارية وأبعادها. 
 .يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجاذبية العالمة التجارية عمى شخصية العالمة التجارية وأبعادها 

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
  العالمة التجارية )الموثوقية، الكفاءة، اإلثارة، الرقي والقوة(.تؤثر الجودة المدركة عمى جميع أبعاد شخصية 
  ثارة وقوة العالمة التجارية بينما ال تؤثر عمى كفاءة ورقي العالمة تؤثر االرتباطات الذهنية عمى موثوقية وا 

 التجارية.
  إثارة وقوة العالمة التجارية بينما ال تؤثر عمى رقي العالمة التجارية عمى موثوقية كفاءة، تؤثر جاذبية

 تجارية.لالعالمة ا
 ارية توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:والعالمات التجوبمقارنة نتائج البحث باختالف أصناف السمع 

  الجودة المدركة عمى جميع أبعاد شخصية العالمة التجارية بيبسي )الموثوقية، عينة السمع الميسرة: تؤثر
جاذبية العالمة التجارية عمى موثوقية، كفاءة، إثارة وقوة العالمة الكفاءة، اإلثارة، الرقي والقوة(، وتؤثر 

ة لمعالمة التجارية فكان تأثيرها سمبي عمى كفاءة، التجارية بيبسي وال تؤثر عمى رقيها، أما االرتباطات الذهني
يجابي عمى موثوقيتها.  إثارة وقوة العالمة التجارية بيبسي وا 

  عمى جميع أبعاد شخصية العالمة التجارية أديداس )الموثوقية، عينة السمع التسوق: تؤثر الجودة المدركة
عمى كفاءة، إثارة ورقي العالمة ية لمعالمة التجارية االرتباطات الذهنالكفاءة، اإلثارة، الرقي والقوة(، وتؤثر 

التجارية أديداس وال تؤثر عمى موثوقيتها وقوتها، أما جاذبية العالمة التجارية ال تؤثر عمى موثوقية، إثارة، 
 وقوة العالمة التجارية أديداس بينما تؤثر فقط عمى كفاءتها.رقي 

  بينما ال باد  –الجودة المدركة عمى كفاءة، إثارة، رقي وقوة العالمة التجارية اي عينة السمع الخاصة: تؤثر
تؤثر عمى موثوقيتها، أما االرتباطات الذهنية لمعالمة التجارية ال تؤثر عمى موثوقية، إثارة، رقي وقوة 

تؤثر جاذبية العالمة عمى موثوقية، إثارة ورقي باد بينما تؤثر فقط عمى كفاءتها، بينما -اي ةالعالمة التجاري
 وال تؤثر عمى كفاءتها.باد  –العالمة التجارية اي 

 


