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  مساهمة العالمة التجارية في ترويج المنتج
 دراسة ميدانية على مصنع البرج لإلسمنت بمدينة زليتن

 

 *يــــامحمد الثابت الصداع        
 **أبوفردة عبدالسالم عاشور   

  
 :ملخصال

ج املنيي يف ععصنر عن  زنيل نالتجارية ملصنع  الن ل ل م مسامهة العالمةاهلدف من الدراسة التعرف على مدى 
 العالقات العامة. الشخصي،الب    املب عات،الرتوجيي للمعتج من ح ث: تعش ط 

لنننى ع عنننة منننن وعيعهنننا عولتحق نننهل اهلننندف: ل يننن  الب اةنننات الالعمنننة منننن انننالا  عننندا  اسنننتمار  اسنننتب ا  ل ت
 ر  .مخس وعشرو  مف (25)العاملني املعع ني زإ ار  التسويهل زاملصع  وزلغ حجم الع عة 

قننننناي س معلنننننى تسننننناة،ت الدراسنننننة، ح نننننث اسنننننتخدم   الوصنننننفي ل  ازنننننةتخدام أسنننننلوح التحل ننننن  ل اسننننن
 ية.واجلداوا التكرار  املئوية،والعسب  املع ارية،وا،حنرافات  احلساز ة،املتوسطات 

منن  جارينة املدرةنةلعالمنة التو نو  أرنر  جيناو قنوي لق منة ا أمههنا: العتناجج،وتوصل  الدراسنة    مموعنة منن  
والنيي  ،للمعنتجلرتوجيني للمييج ا ةاسرتات ج ة تروجي ة و و  أرر  جياو قوي لس اسة املصع   زاملصع ،  العاملني قب

 ا احلال ني.  عزاجعهمزدوره يساهم يف احتالا موق  تعافسي يف السوق سع اً معها إلجيا  وس لة للتواص  

 ع .مصع  ا،م الرتويج، التجارية،الكلمات املفتاح ة: العالمة 

 

 

 
                                                           

 جلامعة األمرية اإلسالم ةا -حماضر زقسم   ار  األعماا ةل ة ا،قتصا  والتجار  عل ن *
 جلامعة األمرية اإلسالم ةا -حماضر زقسم التسويهل ةل ة ا،قتصا  والتجار  عل ن  **
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 المقدمة
ويف علننم  ريننة،التجاات منن  عيننا   العننرا واملعافسننة السننوق ة أصننبح  العالمننة التجاريننة مننن أهننم اصننوا الشننرة
امللموسنننة  ا اصاجصننن التسنننويهل احلنننديث عا ت امه تهنننا مننن  عينننا   تطلعننن  املسنننتهل  الشنننراج ة للمعتنننول منننن انننال

هنننا التجارينننة وير عالمتزتخصننن ب مبنننالغ مال نننة لتطننن هنننيا منننا  فننن  العديننند منننن الشنننرةات التجارينننة ملموسنننة،والغننن  
 وتروجيها وزعاء صور  ذهع ة ملعتو ها يف السوق للحصوا على حصة سوق ة. 

هننا ىت يسننتط   رزطحننملعافسننة تعننتج العالمننة التجاريننة لر نناا التسننويهل زاملعنمننات ع نني معتجننا م عننن املعتجننات ا
اةوين ا اجلاةننب القنن م مننن اننالوفر احلمايننة القاةوة ننة ملعتجنناةمننا تنن  املسننتهل ،زالصننور  املربوزننة لننديهم يف ذاةننر  

عف نني زرامهننا مننات علننى تأو املارةننات املسننجلة، فنننال عننن هننيا تسنناعد املعن زالعالمننات،أو مننا يعننرف  للعالمننة،
 الرتوجي ة املختلفة، وعيا   الرقازة على السوق وحساح حصتها السوق ة ملعتجا ا.

لعالمنننة لتسنننويق ة  ةتننناجج وتوصننن ات تتعلنننهل  مارسنننات   ة تسنننعى للوصنننوا زعننناء علنننى منننا تقننندم هنننيه الدراسننن
 التجارية وتروجيها.

 مشكلة الدراسة: -أولا 
احلماينننة  ةمننا تننوفر  فسننة،املعايتننن   للمعنمننات ع  نني معتو ا ننا يف سنننوق  أصننب موضننوا العالمننة التجاريننة     

ازننة علننى ة وعيننا   الرقة املختلفنن نني زرامهننا الرتوجي ننوةننيل  تسنناعد املعنمننة علننى تعف التقل نند،القاةوة ننة للمعننتج مننن 
 حصتها السوق ة.

 رتوجيي.ملييج الايف ععصر  تتمث   شكال ة الدراسة يف معرفة مسامهة العالمة التجارية ملعتج مصع 

 عل   فإ  مشكلة الدراسة تتمحور حوا السؤاا الرج س التايل:

 محلي؟ق الج سلعة اإلسمنت في السو ما مدى مساهمة العالمة التجارية للمصنع في تروي
 أهداف الدراسة: -ثانياا 

 تطم  الدراسة يف حتق هل األهداف التال ة: الدراسة،استعا اً على مشكلة 

 املصع .زلني حتل   ومعرفة األمه ة العسب ة للعالمة التجارية والرتويج من قب  العام -1
 رتويج.مدى ارتباط وتأر  العالمة التجارية للمعتج على س اسة ال -2
 .لرتوجيياط االتعرف على مدى تطب هل املصع  لس اسة التسويهل احلديث واهتماما م زالعش -3
 تقدمي التوص ات اليت ميكن أ  تستف د معها   ار  املصع  تسويق اً. -4
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 أهمية الدراسة: -ثالثا  

 كنن أ  تسناهم يفالنيت مي ،ق منةاإلةتا  ة من أقنوى األصنوا بن  امللموسنة  التجارية للمؤسساتتعت  العالمة 
اسنة كمنن أمه نة الدر ةما ت  سة،واملعاف السوق ة،فعال ة األةشطة التسويق ة لتحق هل أهدافها من ح ث: عيا   احلصة 

 لدراسة.وي العالقة زاعاملني ذيف معرفة مسامهة العالمة التجارية يف الرتويج وتوط د قن ة التسويهل يف أذها  ال

 تساؤلت الدراسة: -رابعاا 
   حديثة. ويق ةةاسرتات ج ة تس  التجارية،ع  ال ل ل مع  تدرك ق مة العالمة   ار  مص -1
 ية.  ار  مصع  ال ل ل مع  تعم  على ترويج السلعة وفقاً للعالمة التجار  -2
 العالمة التجارية للمعتج هلا تأر   جياو على حجم مب عات املصع . -3

 الدراسة: مجتمع وعينة -خامساا 
  ن.  متم  الدراسة زالعاملني  صع  ال ل ل مع   ديعة علمتم  الدراسة: عث

واملعع ننني  (25)شننرو  ل اات ننار ع عننة عشننواج ة زسنن طة مننن متمنن  الدراسننة وعنند ها مخننس وع ع عننة الدراسننة:
 زاملوضوا.

 حدود الدراسة: -سادساا 
ععاصنننر املنننييج و  تجارينننة،ال رةنننيت الدراسنننة منننن ةاح نننة املوضنننوا علنننى تعننناوا اعننناور املتعلقنننة  وضنننوا العالمنننة
شنهر  معن  عل نن مننلن ل ل االرتوجيي يف ظ  اْل ة التسويهل. أمنا احلندو  املكاة نة فقند طبقن  الدراسنة يف مصنع  

  .2020يعاير    مارس 

 نات:أداة جمع البيا -سابعاا 
 عنة عشنواج ة ع عن  علنىووع اعتمدت الدراسة علنى الب اةنات النيت يعن  م نداة اً منن انالا اسنتمار  اسنتب ا  

ر ات وععن  الند اسنتخدم مق ناس ل كنرخل اسماسني ةما  ،من العاملني  صع  اإلمع  وعد هم مخس وعشرو 
 ةما يف اجلدوا التايل:  1-5على   ازات العبارات 
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 ( مق اس ل كرخل1 دوا رقم )

 ب  موافهل زشد  ب  موافهل حمايد موافهل موافهل زشد  مستوى الق اس
 1 2 3 4 5 الدر ة

 لستبيان:صدق وثبات ا -ثامناا 
الا معام   اق ة من ملورو ال حساح  ا،ستب ا ،لغرا ااتبار ربات ا،ستب ا  وق اس مدى اتساق أسئلة     

 ( جلم   العبارات.0.75)وةاة  العتاجج وفهل املستوى املطلوح  ألفا،ةروةباخ 

 ( يبني ااتبار املوروق ة2 دوا رقم )

N of ltems Cronach s Alpha 
18 0.75 

 املصدر: ةتاجج التحل   اإلحصاجي             

 منهجية الدراسة: -تاسعاا 
 ا، تماع ة،و ساة ة ا،ة حب ث يتعاسب هيا املعهج م  طب عة الدراسات الوصفي،اعتمدت الدراسة املعهج 
 وز ا  أهم اصاجص . هو،ويتم ذل  زوصف الواق  ةما 

 وحتل لها، لب اةات،اي  و  املشكلة،بة الفروا اليت تساعد يف ح  وص ا املشكلة،يبدأ هيا العهج زتحديد 
 ب ا .ت ا،ستأ وا وللوصوا ا  ةتاجج اتب  هليه الدراسة األسلوح الكمي جلم  الب اةات عن طريهل

 :الدراسات السابقة -عاشراا 
شراجي رار الأررها على القزععوا : العالمة التجارية و  (،2018 ،اهلروس  اين ها ر، راسة )الشريف  -1

يه هستعرض  ة. ا راسة حالة على شرةة العس م للصعاعات الغياج ة  ديعة مصرات للمستهل ،
ء الو، ة،ةاملدر اجلو    شهر ،ال اليهع ة،الدراسة مدى تأر  العالمة التجارية للشرةة من ح ث: الصور  

ار أر ًا على قر لعس م تارةة لش ومعرفة أقوى العالمة التجارية العس م،على قرار الشراء ملستهل  معتج 
يا رار الشراء هلق م على العس وتوصل  الدراسة    و و  تأر  للعالمة التجارية لشرةة للمعتج،الشراء 
 املعتج.
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ى تق  م ارية علالعالمة التجزععوا : تأر  ا،جتاهات حنو زلد املعشأ و  ،(2010 ، راسة )ماهدي فات  -2

د تهلكني حنو زلات املسجتاهااالصة هيه الدراسة أ   ،ت اعل ة واأل عب ةاملستهل  اجلياجري للمعتجا
و املستهلكني حن اجتاهاتو  ية،التجار املعشأ والعالمة التجارية تؤرر زدر ة ةب   على تق  مهم للعالمة 

 العالمة التجارية أقوى تأر اً من اجتاها م حنو زلد املعشأ.
لتسنننننويقي يف  نننننا  ععنننننوا : األمه نننننة العسنننننب ة لععاصنننننر املنننننييج از (،1991هعننننناء،  عبننننند احلكننننن م راسنننننة ) -3

مننا تنننأر  ملعننتج هلوةننوا ا السننوق،ا،سننرتات ج ات التسننويق ة. أظهننرت ةتنناجج هننيه الدراسنننة أ  اصنناجب 
   أمه نننة ععاصنننروترتفننن  نننة،الفعوأ  أمه نننة املعنننتج ترتفننن  ععننند   راك طب عنننة املعنننتج  الرتوجيننني،علنننى العشننناط 

 ك ةقب يف معرفة اصاجب املعتج من قب  املستهل .الرتويج ةلما ةا  هعا
اجج التجارينة. أظهنرت ةتن زععنوا : زعناء ذنوذل عند ات ق منة العالمنة (،2015 ،عبند اه راسة )احلندا   -4

ر الننننوعي اريننننة و و هننننيه الدراسننننة أ  املعرفننننة زشننننك  عننننام تشننننك  األسنننناس يف عمل ننننة زعنننناء العالمننننة التج
 .ة من  هة أارىة التجاريويف زعاء ق مة العالم  هة،التجارية من  والسعر يف زعاء العالمة زاإلعال ،

ق ة. ت ج ة التسننويزععننوا : اصنناجب املعننتج والسننوق وأررهننا زفاعل ننة ا،سننرتا ،(Engel) 1985 راسننة  -5
 وقندر  شننراج ة عال ننة،ا أظهنرت ةتناجج الدراسننة أ   هنو  ر ناا الب نن  املبيولنة يف طنر  معننتج زدر نة  شنبا 

عننتج  اصنناجب املاتننن  أ  هعنناك عالقننة قويننة زننني معاسننب،وتننرويج  قريبننة،ن توعينن  وأمنناة للمسننتهل ،
 وفاعل ة ر اا الب  . 

 الجانب النظري
 مفهوم العالمة التجارية 

د  سننل  حتننء والننيت أو النن ط مننن هننيه األشنن ا ،أو تعجنن م ،أو رمنني ،أو مصننطل  ،يقصنند /نناا عبننار  عننن اسننم
 (.219 :2009 ،معتجات املعافسني )الس دوةيل  تفرق ز عها وزني  ،وادمات الباج 

 أنواع العالمة التجارية:
 عالمة المنتج  -1

مننة اململوةننة زواسنننطة تلننن  العال هنني AMANUFACTURER BRANDعالمننة املعننتج ا 
 و، يعن  ذلن  أ   Natinoal Brandوعنا   منا يطلنهل علنى هنيه العالمنة اسنم العالمنة القوم نة  ،املعنتج ذاتن 
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أو  قل منني  ،ىسننتوى حملننتم توعينن  املعتننول علننى معا علننى املسننتوى القننومي للسننوق فقنند ينناملعننتج ،زنند وأ  يننو 
  .تجةتال هيا املعتقوم زإ ولكع  ،عاا حيم  اسم العالمة القوم ة طاملا أ  العالمة اململوةة للمعنمة اليت

  عالمة الموزع -2
  ملنننننننننة،اجلمتنننننننننا ر  أو التجيجنننننننننة،مثننننننننن  متنننننننننا ر  الوسنننننننننطاء،هننننننننني تلننننننننن  العالمنننننننننة اململوةنننننننننة زواسنننننننننطة أحننننننننند 

 هننا منن عالمناتني علنى أوعالمات املوععني هي اليت قد يعلن ععها زكثافة حب ث تبدو يف ع و  زعن  املسنتهلك
   م ننننننة.قو المننننننات املعننننننتج وتتم نننننني عالمننننننة املننننننوعا زأهنننننننا تبنننننناا زسننننننعر أقنننننن  مننننننن تلنننننن  املعتو ننننننات الننننننيت حتمنننننن  ع

 ( 88: 2009، )حسا 

 عالمات الفردية  -3
د العالمنات وتعن لسنوق،لوتقدمين   زإةتا ن ، عطناء اسنم عالمنة فتلنف لكن  معنتج تقنو   هني النيت تقنوم زعمل نة

دام العالمنات عر واسنتخالفر ية هي األةسب ععدما ، تكو  معتجنات املعنمنة متمارلنة منن ح نث اجلنو   أو السن
ملعنمنننة منننن لعالمنننات ااةمنننا عكنننن هنننيه   املعنمنننة،الفر ينننة قننند ينننؤ ي    حننن   املسنننتهل  ف منننا يتعلنننهل  عتجنننات 

 ملختلفة ااستخدامها ا،سرتات ج ة استخدام الدعاوي ا،عالة ة املختلفة للقطاعات السوق ة 

 عالمات األسرة  -4
تخدام عنمنات زاسننوتقندم زعنن  امل واحند،فهني تعطني عالمننة واحند  لكنن  املعتجنات الواقعنة علننى انط معننتج 

 .(64، 2009 ،علي )عا امييج من عالمات األسر  

 الصنع:عالمات  -5
 هي العالمة اليت تنعها املعنمة لتم ي معتو ا ا عن املعتجات األارى 

 عالمات الخدمة  -6
 يهننا عننن ع والعقنن  ل ننتم ا،تصننا،ت،انندمات  مثنن : لليزنناجن،هنني الننيت تعتنن  عالمننة ة نني  سدمننة مع عننة مقدمننة 

 (.78، 2010مصطفى موسى، )معافس هم. ب ها من اسدمات اليت يقدمها 

 التجارية:مكونات العالمة 
 مة.   العالمععدما تقوم املعنمة زاات ار اسم ملعتجا ا حب ث يتالءم  العالمة،اسم  -1
 .تستخدم  ل تم ع  يه عن اآلار المنظمة،شعار  -2
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رقافة  وافهل م ويت ، وحجم  وطرق حات ،ح ث يكو  تصم م الرمي يتعاسب م  ةشاط املعنمة ،الرمز -3

 .(97، 2008، اجملتمعات املستهدفة )حممو  صا ق
 العالمة:مفهوم صورة 

 ندا ،ت الصنور  زعع نني  ،تهي عيا   و  راك ومعاجلة املعلومات التجارية للمشرتيني واملستهلكني من انالا 
سننتقب  توسنن   شننك  أسنناس مأو السننلب ة وت ،اإلجياز ننةوتطننوير املواقننف  الشننراء،عننن املعافسننني منن  تننوف  أسننباح 

 .(81 ،999، زش  )العالقالعالمة 

 العالمة:أنواع صورة  

 عنمة ،تصال ة للماترية الصور  املر و  واليت تنهر على الوساج   اليات ة: هيالصور  اليهع ة  -

املسنننتهدفة عنننن  عى يف  يصننناهلا    أسنننواقهاوتسننن املؤسسنننة،هننني الصنننور  النننيت تربنننب  املربوزنننة:الصنننور  اليهع نننة  -
 املعنمة. قصد /ا التوق  املر و من طرقوالرساج  ا،تصال ة اليت ي الوساج ،طريهل فتلف 

وزنيل   اجن،اليزن  متم ني يف ذهنن للحصنوا علنى موقن املعنمة،وهي عبار  عن عروا تقدمها  املدرةة:الصور   -
 (56 ،2007 ،ةا ي )معاليتحقهل اهلدف السوقي هلا 

  العالمة:أهمية صورة 
  اآلتي:وتتمثل في  بالنسبة للمنظمة -1
 يتها التعريف بمنتجاتها وحما -

  فسننة حننىت يسننتط ات املعاح ننث تعننتج العالمننة التجاريننة لر نناا التسننويهل زاملعنمننات ع نني معتجننا م عننن املعتجنن
 ن انننالا اجلاةنننبمنننعتجنننا م ملةمنننا تنننوفر احلماينننة القاةوة نننة   املسنننتهل ،رزطهنننا زالصنننور  املربوزنننة لنننديهم يف ذاةنننر  

ات علننى تعف نني اعد املعنمننسننجلة، فنننال عننن هننيا تسننأو املارةننات امل زالعالمننات،أو مننا يعننرف  للعالمننة،القنناةوين 
لنى عكن  ولكن  معنتج لعتجا نا زرامها الرتوجي نة املختلفنة، وعينا   الرقازنة علنى السنوق وحسناح حصنتها السنوق ة مل

 حد .
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 تكرار البيع  -
 باطهننال هنا وارتعملسنتهل  تسناهم العالمنة التجارينة يف عمل نة تكنرار الب ن  الننيي يكنو  ةت جنة لسنهولة تعنرف ا

 منننن ،لديننن  ن النننو،ءمنننسننناعد علنننى النننهل ةنننوا ةمنننا ي  ،لديننن  زنننأمور   ننند  وزالتنننايل رسنننوخ صنننور ا اجل ننند  يف ذهعننن 
رار صن  النو،ء وتكنتعتن  أ وزعناء صنور  ذهع نة   ند  هلنا النيت ،ن الت املستهلكني هلنا زاسنتمالتهماالا الهل تف 

 لننة هنني مننا ينندف بننالغ طاجمعفننهل عل هننا املؤسسننات الشننراء ول سنن  اإلعالةننات واحلمننالت اإلعالة ننة الكبنن   الننيت ت
 .(96 ، 2009 ،األفرا  لتكرار الشراء .) و   حمفوظ

 حماية الحصة السوقية   -
 املعنمنة صناحب  ذ أ  ط،العشناالعالمة التجارينة هني  حندى احلنوافي النيت ععن  املعافسنني منن النداوا لقطناا 

حنة جياز نة العا آلرنار اإلاة ةب   وزالتايل حصن  من  ةن  العالمة التجارية القوية يكو  قد حص  على حصة سوق 
 زام .فنال عن ارتباط املعتول يف القطاا  ععها،

 بالنسبة للمستهلك وتتمثل في اآلتي: -2
 التعريف بالمنتج  -

 انننم العنند  يفة وزثقننة تسنناعد العالمننة التجاريننة املسننتهل  علننى التعننرف زاملعتو ننات الننيت يربننب ف هننا زسننرع
 تعنا احلنايل منن شن  يف وقاصوصنا من  منا يع، عروا السنلعي املو نو  ةنا يسنه  عل ن  عمل نة التسنوقاهلاج  من امل

 تياحم املعتو ات ةا جيعل  يلجأ    العالمة التجارية لتسه   عمل ة تسويق  .

 العالمة ضمان المستهلك:   -
 عامنننا زننناجلو     التيامننناثننن هننننا ع املسنننتهل ،العالمنننة التجارينننة ضنننما  ملصننندر و نننو   املعتجنننات النننيت يقتع هنننا 

تنول مني  نو   املعشراء زتأفإ  العالمة تقلب من  ر ة اسطر املدرك من االا تسه   عمل ة ال واأل اء، وزيل 
 .(1 11ا  2001املقتىن )الصحنا حممد ا 

 مفهوم الترويج
اصننة ن امليايننا اسعنن علومنناتو عبننار  عننن تلنن  اجلهننو  التسننويق ة املتعلقننة زإمنندا  املسننتهل  أو املسننتعم  زاملهنن

 اتنن  وذلنن  /نندفإشننباا حا اهتمامنن  /ننا و قعاعنن   قنندر ا عننن ب هننا ز مع عننة، و رننار زسننلعة أو ادمننة أو فكننر  
 التو      اختا  قرار شراجها مث ا،ستمرار يف استعماهلا مستقبال. 
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 الترويج:عناصر 

 اإلعالن  -1
 ة معلومنة ةنن واسنطة  هنزفكار عن السل  واسندمات هو عبار  عن الوس لة ب  الشخص ة اهلا فة لتقدمي األ

 ((31 :2002))العالق زش  ا  مدفوا.أ ر 

 تنشيط المبيعات  -2
أص   فة لليزاجن من مة مناققدمي تهي تل  األةشطة اليت تقوم /ا املعنمة يف فرت  عمع ة حمد   من االل       
 السلعة.أو عيا   طلب  حتف ي،

 هي:ومن أهدافها 

سلعة     من العف معنيص  محلة مو هة للمستهلكني يف تشج عهم وترب بهم يف التحوا من شراء  دف   •
 آار.صعف 

  دف     هو  مو هة للوسطاء يف تشج عهم على ختيين ةم ات أة  من السل   •

لسلعة يد لى توعي  معتول  ديد أو ذوذل  دعيف تشج عهم  - ةثلي الب   - دف    تو    قوى الب    •
 (.2-6-24: 2006 ،العبديلأة  )وتشج عهم على عيا ات مب عات 

 البيع الشخصي  -3
اء السننننل  لكني زشننننر هننننو تلنننن  األةشننننطة الننننيت يقننننوم /ننننا ر نننن  الب نننن  والننننيت  نننندف    تعريننننف و قعنننناا املسننننته

 متخصصني.واسدمات من االا عمل ة اتصاا شخب زر اا ز   

  هي:ا الب   من أهم األةشطة اليت يقوم /ا أبلب ر ا

 البحث عن عزاجن  ضاف ني  د .  -

 ا،تصاا زاليزاجن اعتملني.  -

 عرا السل  واسدمات.  -

 حللوا.اعاجلة ا،عرتاضات اليت قد تأيت من اليزاجن ووض  ح  هلا و قعاا اليزاجن /يه م-

 ملشاة  اليت توا   اليزاجن مساعد  اليزاجن ف ما يتعلهل زالسلعة من االا الق ام زأي استشار  للتغلب على ا -
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 من أهم خطوات البيع لشخص هي:
   سلعاً مرتبةا قد يكو ف  العنر وا،ةتباه زداية عم  ر   الب   حب ث تكو  لف  ةنر اليزو     شيء مل -

 املعرا.ترت با   دا وزشك  متعاسهل على وا هة 

  رار  ،هتمام. -

 الهل الرببة.  -

   قعاا اليزو . -
  (1-5 :2006)تامر البكري  التعف ي. -

 العالقات العامة -4
اجعها  املعنمة وعزبا ا زنياملت هي عبار  عن تل  األةشطة املخططة واليت  دف    حتق هل الرضا والتفاهم    

  ة ا، تماع ة.ملسؤول ابدأ  سواء  اال ا أو اار  ا من االا س اسات وزرامج تستعد يف تعف يها على األاي 

 القات العامةأهداف الع
 عافنة على صور  املعنمة وا،ةطباا اليه  ععها لدى عزاجن املعنمة والرأي العام. ا -

 مة. سب تأي د اجلمهور الداالي للمعنمة من العاملني للس اسات والقرارات الصا ر  من املعنة  -

ات اساصنننننة فات والس اسننننأر  يف الننننرأي العنننننام واحلصننننوا علننننى تأي نننننده و عمنننن  ورضنننناج  للقنننننرارات والتصننننر التنننن -
 زاملعنمات.

 أهمية العالقات العامة 
 س اسنننا ا،ر  وشننن ةشننناطها،وأو ننن   املعنمنننة،وسننن لة الفعالنننة ،طنننالا اجلمننناه  علنننى أهنننداف تتمثننن  يف أهننننا ال -

املعلومنننات زت العامننة وةسننب تأي نند النننرأي العننام ورقتنن  واحرتامننن  وذلنن  عننن طرينننهل  منندا ه مننن انننالا العالقننا
 حلقاجهل والب اةات وا

ينة الما نا التجار وع واندمات،عالقات العامة هلا  ور مسناةد ورج سني يف تنرويج املعتو نات املعنمنة منن سنل  ال -
 .(12 :2009من االا األةشطة وال امج اإلعالم ة )س د برفة ، 
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 النشر -5

 و اسدمنة وحثن اعة زالسل األةشطة الرتوجي ة ب  مدفوعة ا، ر واهلدف من العشر تعريف املستهل  أحدوهو 
 على شراجها عن طريهل تعدا  مياياها.

 وظائف المزيج الترويجي: 
 ة:التال تتمث  وظاجف املييج الرتوجيي من و هة ةنر املعنمة يف  حدى الطرق     

جنم ةبن  منن حتصناا زقصند حتق نهل لكني تقنوم املعنمنات زا، معهنا،اعافنة علنى حجنم ةبن   املب عات:عيا    -
ط املب عننات  تعشنن  لكني،املسننتهحتننن   املننوععني،ومعهننا عنند  طننرق هنني: ا،عتمننا  علننى ر نناا الب نن   املب عننات،

 واملعنمة.ةما تصعف املعنمة ا،شهار لتحسني صور  املعتج 

ة عنمننة يف حماولننمننن أهننم الوسنناج  الننيت تلجننأ  ل هننا امل يعتنن  ا،تصنناا املب عننات:التغلننب علننى مشننكلة ا فنناا  -
 من ا،حندار. اةقاذ معتول معني 

ف املسننتهلكني وتعرينن اجلدينند ،السننلعة  تعتمنند املعنمننة يف ا،تصنناا زشننىت الطننرق لتقنندمي  دينند :تقنندمي سننلعة  -
 )رحبننننيجلدينننند  يج السننننل  الننننرتو  التسننننويهل،وزالتننننايل تنهننننر الفرصننننة أمننننام ر نننناا  تقنننندمها،زامليايننننا اجلدينننند  الننننيت 

 .(205 :2010مصطفى 

 مفهوم المنتوج:
تتنننمن  لننة والننيتجب تشننب  حا ننات حيصنن  عل هننا املسننتهل  يف ق امننة زعمل ننات يف مبا هننو عبننار  عننن اصننا

 (.2000،55مموعة من املعاف  العفس ة واملا ية )بع ة: 

 مكونات المنتوج:
 المنتج األساسي -1

ة ملبا لنا يف عمل نات اصن  عل هنهو عبار  عن مموعة املعاف  ب  امللموسة ملعتول والنيت يعتقند املسنتهل  أةن  حي
 اليت يقوم /ا. 

 المنتوج الملموس  -2
 اسي. تول األسيتكو  من املالم  واألزعا  املا ية امللموسة واليت تسه  عمل ة املبا لة للمع
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 أهمية المنتوج
 وأهننناين  ننات املشننرت فاملعنمننات ي عهننا تعمنن  يف منننمار  شننباا حا أصننال،املعتننول هننو سننبب و ننو  املعنمننة 
 اليت تقدمها هلم. تفع  ذل  من االا املعتو ات 

ل نة  يف تسنه   عمراً مهمناً وي   ععاصر املييج التسويقي األارى تدور حوا املعتول، وتلعب هيه الععاصر  و 
 (.2012،63قبوا السوق للمعتول )مسعو ،

 الجانب العملي للدراسة
 التحليل اإلحصائي للبيانات

  عة:التحل   اإلحصاجي الوصفي للمتغ ات الدميغراف ة ألفرا  الع

 علمي:( يبني التوعي  التكراري والعسب املئوية ملتغ  املؤه  ال4. اجلدوا رقم )1

 ( توعي  أفرا  الع عة حسب املؤه  العلمي4 دوا رقم )

 % التكرار املؤه 
 100.0 25  امعي
 100.0 25 اجملموا

 (. % 100زعسبة ) جلامع ةاها   شفاجلم   من محلة ال للع عة،من اجلدوا أعاله ف ما يتعلهل زاملستوى التعل مي 

 عمرية:( يبني التوعي  التكراري والعسبة املئوية ملتغ  الفئة ال5. اجلدوا رقم )2

 ( توعي  أفرا  الع عة حسب العمر5 دوا رقم )

 % التكرار العمر
35 -26من   7 28.0 

36من   -  45 9 36.0 
55 -46من   9 36.0 

 100.0 25 اجملموا
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-45%( مننن الفئننات العمريننة )36جلنندوا أعنناله تشنن  الب اةننات الننوار   مننن   ازننات أفننرا  الع عننة أ  )مننن ا     
 %(.28( ةسبة )35-26( ف ما عث  الفئة العمرية )55-46)( وزعفس العسبة للفئات العمرية 36

 ( يبني التوعي  التكراري والعسب املئوية ملتغ  سعوات اس  :5. اجلدوا رقم )3

 ( توعي  أفرا  الع عة حسب اس  5 دوا رقم )

 % التكرار اس  
 10أق  من  - 5من 

 سعوات
7 28.0 

أق  من  - 10من 
 سعة 15

8 32.0 

 40.0 10 15 سعة فأةثر
 100.0 25 اجملموا

 (%40ةسنبتهم )و  سنعة، 15من اجلدوا أعاله يتن  أ  من لديهم سعوات ا   يف ماا العمن  أةثنر منن 
 (.%28سعوات ةاة  ) 10ق  من أ -5ومن  ،(%32سعة ةسبتهم ) 15-10من ا  م ترتاو  من يل ها 

 التحليل الوصفي لعبارات الستبيان:

 :الوصفي لمتغير الصورة المدركة للعالمة التجارية للمنتوج أول: التحليل
 :يقيتسو   ار  املصع  زالعالمة التجارية وفقاً للمفهوم ال األو :  تم. العبار  1

 تسويقي( مدى اهتمام   ار  املصع  زالعالمة التجارية وفقاً للمفهوم ال6 دوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 32.0 8 حمايد
 52.0 13 موافهل

 16.0 4 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا
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ر  هتمننام   ادى ا ننملتعلقننة ةالحننم مننن اجلنندوا أعنناله أ  العسننب املئويننة إل ازننات أفننرا  الع عننة حننوا العبننار  ا
ةنا  املوافنهل، % ةسنبة52و زشند ،% ةسنبة املوافنهل 16ةاةن    التسنويقي،املصع  زالعالمة التجارية وفقا للمفهوم 

 قي.م التسوييش  على موافقة أفرا  الع عة زأ  هعاك اهتمام زالعالمة التجارية وفقاُ للمفهو 

 املصع : . العبار  الثاة ة: العالمة التجارية للمعتول معاسبة للعشاط2

 ( العالمة التجارية معاسبة للعشاط املصع 7 دوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 4.0 1 حمايد
 80.0 20 موافهل

 16.0 4 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

عاسننبة للعشنناط ملتجاريننة ةالحننم مننن اجلنندوا أعنناله أ  العسننب املئويننة إل ازننات أفننرا  الع عننة حننوا العالمننة ا
 فنرا  الع عنة أ  العالمننةأةنا يشن  علنى موافقننة  املوافننهل،% ةسنبة 80و زشند ،سنبة املوافننهل % ة16ةاةن    املصنع ،

 مة التجارية.صم م العالوهيا ما يتفهل م  املفهوم التسويقي ععد ت املصع ،التجارية للمعتج معاسبة لعشاط 

 اع .تول ة. الصور  الثالثة: الصور  اليهع ة اليت يدرةها املستهلكو  عن عالمة املعت3

 ( الصور  اليهع ة املدرةة للعالمة املعتول8 دوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 72.0 18 موافهل

 28.0 7 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

يت ينننندرةها يهع ننننة الننننالصننننور  ال حننننوا،ةالحننننم مننننن اجلنننندوا أعنننناله أ  العسننننب املئويننننة إل ازننننات أفننننرا  الع عننننة 
ةننا يشنن  علننى  وافننهل،امل% ةسننبة 72و زشنند ،% ةسننبة املوافننهل 28اةنن  ة  ةتنناع ،املسننتهلكو  عننن عالمننة املعتننول 

علنننني ع  يف السننننوق اتننننول ةتنننناموافقننننة أفننننرا  الع عننننة أ  الصننننور  اليهع ننننة املدرةننننة مننننن قبنننن  املسننننتهلكني لعالمننننة املع
 ل مع .
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 . عالمة املعتول تدا على اجلو   والتم ي مقارةة زاملعافسني:4

 املعتول  ل   على اجلو  ( تصم م عالمة 9 دوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 72.0 18 موافهل

 28.0 7 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

يت ينننندرةها يهع ننننة الننننالصننننور  ال حننننوا،ةالحننننم مننننن اجلنننندوا أعنننناله أ  العسننننب املئويننننة إل ازننننات أفننننرا  الع عننننة 
ةننا يشنن  علننى  وافننهل،املسننبة % ة72و زشنند ،% ةسننبة املوافننهل 28ةاةنن    ةتنناع ،املسننتهلكو  عننن عالمننة املعتننول 

 السوق ة. املعافسةموافقة أفرا  الع عة أ  تصم م العالمة التجارية تدا على  و   املعتول مقارةة ز

 العالمة التجارية للمعتج من زني ةقاط القو  ملب عات املصع  يف السوق: .5

 ( العالمة التجارية للمعتول ضمن ةقاط القو  حلجم املب عات10 دوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 56.0 14 موافهل

 44.0 11 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

لمعتنول منة التجارينة لأ  العالةالحم من اجلدوا أعاله أ  العسب املئوية إل ازات أفنرا  الع عنة حنوا العبنار  زن
ةنا  ،وافنهلسنبة امل% ة56و ،% ةسنبة املوافنهل زشند 44ح نث ةاةن   ،حلجم املب عنات السنوق ة القو قاط ضمن ة

 .لسوق ة للمصع احلصة ا يش  على موافقة أفرا  الع عة أ  العالمة التجارية تلعب  وراً ةب اً يف عيا  
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 ثانياا: التحليل الوصفي لمتغير سياسة المصنع للمزيج الترويجي للمنتوج:
 لسوق:ايف    ار  املصع  تشارك يف املعارا واملهر اةات من أ   حتسني صور  املعتول .1

  ( مشارةة املصع  يف املعارا واملهر اةات لرتويج املعتول11اجلدوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 4.0 1 ، أوافهل
 80.0 20 موافهل

 16.0 4 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

عنارا ول عنن طرينهل امليج املعتنتش  الب اةات الوار   يف اجلدوا أعناله أ    ار  املصنع  تشنارك يف تعشن ط وتنرو 
ويعتنن  ذلنن   ارةة،املشنن%، وهننيا  ل نن  علننى 80%، واملوافننهل 16زشنند  املهر اةننات ح ننث ةاةنن  ةسننبة املوافننهل و 

 من األسال ب الرتوجي ة الفعالة.

 ع ة:  ار  املصع  تقدم هدايا و واجي ماة ة يف املعاسبات الوطع ة وا، تما .2
 ةالوطع  (   ازات أفرا  الع عة حوا املشارةة يف املعاسبات12اجلدوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 36.0 9 موافهل

 64.0 16 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

وافنهل املث ةاةن  ةسنبة اة نة ح نتش  الب اةات النوار   يف اجلندوا أعناله أ    ار  املصنع  تقندم هندايا و نواجي م
 .% وهيا يتفهل م  املفاه م التسويق ة لتعش ط وترويج املعتول64% واملوافهل زشد  36
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   ار  املصع  لديها موق   لكرتوين للتواص  م  اجلمهور:  .3
 (   ازات أفرا  الع عة حوا ا،تصاا  لكرتوين 12اجلدوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 4.0 1 حمايد
 68.0 17 موافهل

 28.0 7 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

هلكو  واصن  من  املسنتتةوسن لة   ا موقن   لكنرتوينتش  الب اةات الوار   يف اجلدوا أعاله أ    ار  املصع  لديه
عتنننول واملسنننتهل  وهنننيه تعتننن  وسننن لة اتصننناا زنننني امل ،%28واملوافنننهل زشننند   ،%68املوافنننهل ح نننث ةاةننن  ةسنننبة 

 لتقدمي وتبا ا املعلومة.

   ار  املصع  ختصب م ياة ة ةاف ة للرتويج: .4
 (   ازات أفرا  الع عة حوا ختص ب امل ياة ة13اجلدوا رقم )

لدر ةا  % التكرار 
 32.0 8 حمايد
 56.0 14 موافهل

 12.0 3 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

 ننث ةاةنن  ةسننبة حلرتوجينني اتشن  الب اةننات الننوار   يف اجلنندوا أعنناله أ    ار  املصننع  ختصنب مواعةننة للعشنناط 
ة زاألةشنطة التسنويق م ح ث أ  املصع  خيصب مبالغ مال نة يسنتط   الق نا ،%12واملوافهل زشد   ،%56املوافهل 

 والرتوجي ة على أةم  و  .
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  ليزاجن:ام     ار  املصع  حترص على  صدار التعل مات اليت من االهلا تعن م العالقات .5
 (   ازات أفرا  الع عة حوا تعن م العالقات العامة14اجلدوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 44.0 11 حمايد
 40.0 10 موافهل

 16.0 4 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

ال ني   عزاجعهننا احلننمننات عامنة تشن  الب اةننات الننوار   يف اجلندوا أعنناله أ    ار  املصننع  تعمنن  علنى  قامننة عالقنن
احلسنعة زنني   ار   وهنيا مؤشنر   ند لتوط ند العالقنات ،%16واملوافنهل زشند   ،%40املوافنهل ح ث ةاةن  ةسنبة 
 املصع  واملستهلكني.

 :لتجاريةمة المتغير الميزة التنافسية والحصة السوقية للعالثالثا: التحليل الحصائي 
 تعم    ار  املصع  على الفرت  الفاصلة زني طلب الكم ة وموعد التسل م:  .1

 (   ازات أفرا  الع عة حوا مواع د التسل م13اجلدوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 56.0 14 حمايد
 28.0 7 موافهل

 16.0 4 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

بة ت ح ننث ةاةنن  ةسننم الطلبنناتشنن  الب اةننات الننوار   يف اجلنندوا أعنناله أ    ار  املصننع  لننديها تننأا  يف تسننل 
علنننى تنننوف   العمننن  املصنننع وزالتنننايل جينننب علنننى   ار   ،% 56واعايننند  ،%16واملوافنننهل زشننند   ،%28املوافنننهل 

 الكم ات املطلوزة يف املوعد اعد . 
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 ة:لب ئدر  على موا هة األعمات وا،ستجازة للتغ ات يف ا  ار  املصع  هلا الق .2
 (   ازات أفرا  الع عة حوا موا هة األعمات14اجلدوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 60.0 15 موافهل

 40.0 10 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

بة ات ح نث ةاةن  ةسنعمناألهنة تش  الب اةات النوار   يف اجلندوا أعناله أ    ار  املصنع  هلنا القندر  علنى موا 
 ةبن اً يف  تعتن  ال نوم عاجقناً وهيا مؤشر   د ملوا هنة التغن ات الب ئ نة والنيت ،%40واملوافهل زشد   ،%60املوافهل 
 ل ب ا.

 تلتيم   ار  املصع  جبو   املعتول للحصوا على حصة سوق ة معاسبة: .3
 (   ازات أفرا  الع عة حوا  و   املعتول15اجلدوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 4.0 1 حمايد
 84.0 21 موافهل

 12.0 3 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

 ،%84املوافنننهل  اةننن  ةسنننبةتشننن  الب اةنننات النننوار   يف اجلننندوا أعننناله أ    ار  املصنننع  تلتنننيم زننناجلو   ح نننث ة
 علي.وهيا ما حيافم على احلصة السوق ة ملعتول املصع  يف السوق ا ،%12واملوافهل زشد  

 م    ار  املصع  على س اسة البحث والتطوير /دف ختف   التكال ف:تع .4
 (   ازات أفرا  الع عة حوا س اسة تطوير املعتول16اجلدوا رقم )

 % التكرار الدر ة
 36.0 9 حمايد
 48.0 12 موافهل

 16.0 4 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا
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  التكنننال ف لتطنننوير وختفننن ر  املصنننع  تعمننن  علنننى س اسنننة اتشننن  الب اةنننات النننوار   يف اجلننندوا أعننناله أ    ا     
لتطوير املعتول يف سنوق  وتع  ا  حداً ما ةسبة مقبولة ،%16واملوافهل زشد   ،%48املوافهل ح ث ةاة  ةسبة 

 املعافسة.

 حجم ا،ةتال معاسب لتغط ة التكال ف وطلب السوق اعلي: .5

 % التكرار الدر ة
 4.0 1 ، أوافهل
 40.0 10 حمايد
 40.0 10 موافهل

 16.0 4 موافهل زشد 
 100.0 25 اجملموا

ة ةاةننن  ةسنننب  ح نننث السنننوقتشننن  الب اةنننات النننوار   يف اجلننندوا أعننناله أ  حجنننم ا،ةتنننال يعاسنننب مننن  طلنننب      
   ار  املصننع  العمنن  وجيننب علننى مننا،وتعتنن  هننيه العسننبة مقبولننة    حنند  ،%16واملوافننهل زشنند   ،%40املوافننهل 

 تال لتغط ة  حم الطلب.على عيا   اإلة
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 :الوصفي للبياناتاإلحصاء 

 ( اإلحصاء الوصفي للبيانات3جدول رقم )

 البيان

 
 العدد
N 

Mean 
 المتوسط

 

النحراف 
 المعياري
Std.D
eviati

on 

 
 اللتواء

Skew
ness 

 

 التفرطح
Kurtosis 

 اإلحصاءات
 731.- 216. 688. 3.84 25 .تسويقيوم ال تم   ار  املصع  زالعالمة التجارية وفقاً للمفه
 2.279 685. 440. 4.12 25 العالمة التجارية للمعتول معاسبة لعشاط املصع .

ل ملعتننننو االصنننور  اليهع ننننة الننننيت ينننندرةها املسننننتهلكو  عننننن عالمننننة 
 998.- 1.044 458. 4.28 25 ةتاع .

 998.- 1.044 458. 4.28 25 ني.عافسعالمة املعتول تدا على اجلو   والتم ي مقارةة زامل
صنع  يف ات املالعالمة التجارية للمعتج من زني ةقاط القو  ملب عن

 2.110- 257. 507. 4.44 25 السوق.

ني   حتسن  ار  املصع  تشنارك يف املعنارا واملهر اةنات منن أ ن
- 572. 4.08 25 صور  املعتج يف السوق.

1.430 7.411 

 يف  ار  املصننننننننع  تقنننننننندم هنننننننندايا و ننننننننواجي ماة ننننننننة واصننننننننومات 
 1.762- 621.- 490. 4.64 25 املعاسبات الوطع ة وا، تماع ة السعوية.

 008.- 295. 523. 4.24 25 مهور.  ار  املصع  لديها موق   لكرتوين للتواص  م  اجل
 480.- 202. 645. 3.80 25   ار  املصع  ختصب م ياة ة ةاف ة للرتويج.

 الننيت   هننات  ار  املصننع  حتننرص علننى  صنندار التعل مننات والتو 
 921.- 509. 737. 3.72 25 تعم  على تعن م العالقات م  اليزاجن.

 عتنننننولتعمننننن    ار  املصنننننع  علنننننى الفنننننرت  الفاصنننننلة زنننننني طلنننننب امل
 684.- 854. 764. 3.60 25 والتسل م.

ة سننننتجاز  ار  املصننننع  هلننننا القنننندر  علننننى موا هننننة األعمننننات وا،
 1.976- 435. 500. 4.40 25 للتغ ات يف الب ئة اع طة.
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ة سننوق  تلتننيم   ار  املصننع  جبننو   املعتننول للحصننوا علننى حصننة
 3.925 754. 400. 4.08 25 معاسبة.

 تعمننننن    ار  املصنننننع  علننننننى س اسنننننة البحننننننث والتطنننننوير /نننننندف
 846.- 307. 707. 3.80 25 ختف   التكال ف.

 524.- 144. 802. 3.68 25 لي.حجم ا،ةتال معاسب لتغط ة التكال ف وطلب السوق اع
 1.262- 111.- 286. 4.19 25 .معتولاملعدا العام للصور  املدرةة للعالمة التجارية لل

 953. 814. 327. 4.10 25 عتول.املعدا العام للس اسة املصع  للمييج الرتوجيي للم
ة التجارين عالمنةاملعدا العام للم ني  التعافسن ة واحلصنة السنوق ة لل

 1.02- 016.- 459. 3.91 25 للمعتول.

 تشير البيانات الواردة في الجدول أعاله إلى التي: 
ول لتجاريننننة للمعتننننلعالمننننة ا  املتوسننننط العننننام إل ازننننات أفننننرا  الع عننننة حننننوا التسنننناةا األوا: الصننننور  املدرةننننة لأ

وهننيا يشنن   ،(3.( وهننو مؤشننر   نند يفننوق املتوسننط الفرضنني )286( وزنناحنراف مع نناري عننام )4.19يسنناوي )
 ة.ق ة حديثر  مصع  ال ل ل مع  تدرك ق مة العالمة التجارية ةاسرتات ج ة تسوي   أ    ا

لمعتننول يج الرتوجينني لصننع  للمنني أينناً أ  املتوسننط العننام إل ازننات أفننرا  الع عننة حننوا التسناةا الثنناين: س اسننة امل
وهننيا يشنن   (،3وهننو مؤشننر   نند يفننوق املتوسننط الفرضنني ) .(،327واحنننراف مع نناري عننام ) (،4.10يسنناوي )

    أ    ار  املصع  تقوم زأةشطة تروجي ة للمعتول وفقاً للعالمة التجارية.

لعالمننة صننة السننوق ة لفسنن ة واحلوةننيل  املتوسننط العننام إل ازننات أفننرا  الع عننة حننوا التسنناةا األانن : امل نني  التعا
سننط يفننوق املتوسننط تو وهننو مؤشننر فننوق امل .(،459واحنننراف مع نناري عننام ) (،3.91التجاريننة للمعتننول يسنناوي )

 صننع  يف السننوقم مب عننات امل(. ةننا يشنن     أ  العالمننة التجاريننة للمصننع  هلننا تننأر   جينناو علننى حجنن3الفرضنني )
 اعلي.
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 النتائج والتوصيات
 أولا: النتائج

 من خالل تحليل بيانات الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:

هننيا و  تروجي ننة، ج ة ةاسننرتات  اريننة املدرةننة مننن قبنن  العنناملني زاملصننع و ننو  أرننر اجينناو لق مننة العالمننة التج -
 عننيع قننرار شننراءتزنندورها   ل نن  علننى أ  عالمننة املعتننول هلننا تننأر   جينناو علننى ةسننب الننو،ء والرضنناء الننيت

 املستهل  للمعتول ذو العالمة املم ي .
احننتالا موقنن   سنناهم يفزنندوره ي و ننو  أرننر  جينناو قننوي لس اسننة املصننع  للمننييج الرتوجينني للمعتننول والننيي -

عتمنننا  علنننى انننالا ا، سنننع اً معهنننا إلجينننا  وسننن لة للتواصننن  مننن  عزاجعننن  احلنننال ني منننن السنننوق،تعافسننني يف 
 فتلف الوساج  الرتوجي ة املختلفة. 

يف  احلصننة السننوق ةو ملعافسننة أظهننرت ةتنناجج الدراسننة أ  العالمننة التجاريننة للمعتننول هلننا تننأر  اجينناو علننى ا -
 لي.السوق اع

ين العتبار خذت بعذا أإمن خالل النتائج التي توصل اليها الباحثان يمكن تقديم بعض التوصيات 
 -التالية: ويمكن سرد هذه التوصيات في النقاط  المصنع،من قبل إدارة 

 عتول.ا يف ترويج املاً لدورهيعبغي على   ار  املصع  حم  الدراسة ا،هتمام أةثر زالعالمة التجارية ةنر  -
 ها.عم  على تطوير ويق ة الا راء املييد من البحوخل على املصع  ق د الدراسة ف ما يتعلهل زاألةشطة التس -
 ات اعل ة.م  الشرةتعن م الدورات والعدوات العلم ة يف ماا علوم التسويهل /دف حتسني أ اء ع  -
  ة،السننوقلننى احلصننة تننأر  ع تكث ننف احلمننالت الرتوجي ننة وا،هتمننام زبعنند الننو،ء للعالمننة التجاريننة ملننا هلننا -

 والقرار الشراجي للمستهل .
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ملعهنند ا ،لننوم اإل اريننةأطروحننة  ةتننوراه يف الع ،جاريننةزعنناء ذننوذل عنند ات ق مننة العالمننة الت ،عبنند اهاحلنندا  -19
 . 2015،سوريا ،العايل إل ار  األعماا قسم التسويهل

ي األةنا ميملنؤعر ا للمسنتهل ،ا علنى القنرار الشنراجي العالمنة التجارينة وأررهن  ناين،اهلنروس  ها ر،الشريف  -20
 .2018 ،ةالس اس ة مصراتةل ة ا،قتصا  والعلوم   واألعماا،الثاين للدراسات ا،قتصا ية 
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 ردةأبوف عبدالسالم عاشور    بت الصداعيامحمد الثا                            مساهمة العالمة التجارية في ترويج المنتج  
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ABSTRACT 
This study aims to examine to what extent trademark - as one of the 
promotion mix - contributes in cement product promotion through 
sales promotion, personal selling and public relations in Zliten Albourj 
Cement Factory. To achieve the object of study, a questionnaire was 
designed and distributed to a sample of decision makers in marketing 
management in the factory (25 individuals).  For data analysis, 
descriptive statistics was used such as means, standard deviation, 
percentiles and frequencies.  The result of study found that there is a 
positive effect of trademark perception’s responses as promotion 
strategy; the results also revealed that there is a positive effect of 
factory policy related promotion mix, which in turn lead to 
competitive advantages achievement and find good way to keep 
communicate with existing customer. 

Key words: Trademark, Promotion, Cement Factory. 

 
 


