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 الملخص
 

 من خالل مجموعة من التجارية العالمة قيمة لمحددات نموذج بناء إلى الدراسة هذه هدفت: الهدف
 . السابقة واألبحاث الدراسات من مجموعة على ا  اعتماد وذلك المحددات هذه

 من النتائج مجموعة إلى باإلضافة التجارية العالمة قيمة لمحددات ا  نموذج البحث قدم: البحث أهمية
 قيمة بناء من خاللها يمكن التي واألساليب الطرق توصيف على تساعد التي والتوصيات واألفكار
 . التجارية العالمة

 0141شملت  فقد الدراسة عينة أما فرضية، وعشرين إحدى من الدراسة هذه تتألف: البحث منهج
 كأداة االستبانة واُعتمدت دمشق، وجامعة األعمال إلدراة العالي المعهد طالب من جامعيا   طالبا  
 مختلفة إحصائية أساليب باستخدام البيانات وتحليل الفرضيات اختبار تم كما. الدراسة بيانات لجمع

  .AMOS برنامجو  SPSS الـ برنامج كٍل من باستخدام
 العالمة قيمة لمحددات نموذج بناء إلى أدت النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت: النتائج

 والعالمة التسويق ومديري جهة من واألكاديميين الباحثين قبل من استخدامه يمكن والذي التجارية،
 . أخرى جهة من التجارية

 باقتراح الباحث قام حيث والمقترحات، التوصيات من مجموعة إلى الدراسة أشارت: التوصيات
 . التجارية للعالمة قيمة بناء في التسويق ومديري الباحثين من كلٍ  تساعد التوصيات من مجموعة
 محددات أثر اختبار مثل المقترحة، األبحاث من مجموعة إلى الدراسة أشارت: المقترحة األبحاث

 عينة وعلى أخرى تجارية عالمات على الدراسة تطبيق ا  أيض الترويجية، للعروض الوعي مثل أخرى
 . الجامعيين الطالب غير أخرى

 التجارية، بالعالمة الوعي باإلعالن، الوعي بالسعر، الوعي التجارية، العالمة: الدالة الكلمات
 الثقة المدركة، الجودة التجارية، للعالمة الذهنية الصورة التجارية، للعالمة الذهنية االرتباطات

 .التجارية العالمة قيمة التجارية، للعالمة الوالء التجارية، بالعالمة
 
 
 
 

 



  

 

 

                          
                     

                           
 

Abstract 
 

Purpose – The purpose of this study is to design the structural model for brand 

equity building, using many dimensions for brand equity according to a lot of 

studies and researches. 

 

Design/methodology/approach – A total of 21 structural paths were estimated for 

the model containing the 9 constructs. The responses were collected using a 

structured questionnaire from 1028 Mobile users in Higher Institute of Business 

Administration (HIBA) and Damascus University, Syria –Damascus. Structural 

equation modeling and a lot of statistical analysis were used to test the model 

and hypothesis using SPSS and AMOS. 

 

Findings – The study provides a model which mangers and researcher can follow 

to build brand equity and the finding can be used by them to enhance and build 

brand equity. Results elucidate that not only brand awareness can enhance and 

create brand equity but also, both price awareness and advertising awareness 

play an important role in building brand equity. 

 

Research limitations – this study does not consider all brand equity dimensions, 

other variable needs to be studied, such as promotion awareness. We should try 

to replacing this study with more product categories and participating to general 

consumers instead of students. These limitations suggest more future research. 

 

Originality/value – The absence of model that we can follow to build brand equity 

in Syrian markets. Thus, there is a lack of in-depth analysis of this field. In 

addition, the absence of the effect of the advertising awareness and price 

awareness on both brand awareness and brand equity makes this paper so 

important in identifying more sources of brand equity. 

 

Keywords – Advertising awareness, Price awareness, Brand awareness, Brand 

association, Brand image, perceived quality, brand trust, brand loyalty, brand 

equity. 

 


