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جأزحرمصضاقُت الػلمت الخجاعٍت في مﻮاحهت املﻘاػػت الاقخصاصًت
وصوعمهانت الػلمت الخجاعٍت الاحخماغُت
ص .هكام ﻓاطل

(*)

حامػت ﺑِكت

امللخص
بن ٗٞالُت م٣اَٗت الٗالماث الخجاعٍت حٗخجض بلى خض ٦بحر ٖلى اؾخٗضاص اإلاؿتهل ٪لالقترا ٥ؤْ الاهسغاٍ ف ؤوكُت
اإلا٣اَٗت املسخلٟت ٢.لت ألابدار التي جبدض ف الاؾتراجُجُاث املسخلٟت التي ًج ً٨جُبُِ٣ا للخإزحر بك٩ل بًجابي ٖلى
ْظِاث هٓغ ألاٞغاص خٓ ٫الٗالماث الخجاعٍت ْالتي ٢ض جازغ ٖلى مضٔ عٚبت ألاٞغاص ف الاقترا ٥ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت
املسخلٟت مً ٖضمّ صٗٞذ الباخض لضعاؾت َظٍ الٓاَغة الِامت ف ٖالم الدؿًٍٓ. ٤ىا٢ل َظا البدض الٗال٢ت الؿببُت
بحن مضٔ مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ٦جخٛحر مؿخ٣ل ْاإلاكاع٦ت ف اوكُت اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت ٦جخٛحر جاب٘ .صٖم
ً
الباخض بخهاثُا اٞترايُت الخإزحر اإلاباقغ ٖلى عٚبت ؤْ جٓظّ اإلاؿتهل ٪لالهسغاٍ ف ألاوكُت املسخلٟت للج٣اَٗت
الا٢خهاصًت ف خا ٫اعجٟإ الكٗٓع بجهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ْ.ها٢ل البدض ً
ؤًًا م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت ْ٢بٓلِا
ف املجخج٘ ٦جخٛحر ْؾُِ ًٟؿغ الٗال٢ت الؿاب٣ت.
ملماث الﺒدث :الٗالمت الخجاعٍت ،اإلاهضاُ٢ت ،اإلا٩اهت الاظخجاُٖت ،اإلا٣اَٗت.

)*( َكام ٢اؾم ٞايل  ،ظامٗت بِكت ٧ ،لُت الاٖجا٢ ، ٫ؿم بصاعة الاٖجا ، ٫الخسهو الض ٤ُ٢الدؿٍٓ ، ٤مجاالث البدض ؾلُٓ٦اث
اإلاؿتهل ، ٪الدؿٍٓ ٤الضْل  ،الٗالماث الخجاعٍت
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The impact of brand reliability and prestige
in confronting consumer boycott
Dr. Hesham Fazel)*(
Bisha University

Abstract
Consumer participation in economic boycott activities depends is reliant on the level of consumers„ willingness
to engage in such activities. Existing studies explore different approaches that can be useful in influencing
consumer perceptions of boycotted brands, and possible confrontation and defusing of boycott activities;
however limited number of studies that explore these topics. Accordingly, this study empirically discusses the
main effects of brand reliability on the willingness of consumers to engage in economic boycott activities.
Additionally, this paper proposes that when consumers perceive a brand to be highly reliable, they are less likely
to engage in boycott activities for such brands. Moreover, the findings of this study show that brand prestige
may play a positive role as a mediating factor in explaining the main relationship between of brand reliability
and consumer boycott.

Keywords: Brand, Reliability, prestigious, Boycott

(*) Hesham Fazel, University of Bisha, College of business, department of business administration, speciality: Marketing,
research interests: consumer behavior , international marketing , branding.
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .هكام ﻓاطل  ،جأزحر مصضاقُت الػلمت الخجاعٍت في مﻮاحهت املﻘاػػت الاقخصاصًت وصوع مهانت
الػلمت الخجاعٍت الاحخماغُت

 -1املﻘضمت
ً
ظاثغا ْم ً
ً
اهتها٧ا ً
ؿِئا
يُدُا للىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ْالظي ؤٖخبر
وكغث ظُالهضؽ بٓؾتن )ظغٍضة صهجاعُ٦ت(  00عؾجا جٓ
إلاباصت اإلاؿلجحن ُْ٢جِم الضًيُت ٖام )ْ .(0113اهُل٣ذ ف الٗضًض مً الضْ ٫ؤلاؾالمُت مٓاَغاث خاقضة هدُجت لِظٍ
الغؾٓم اإلاؿِئت صاُٖت بلى خٓغ بٌٗ الٗالماث الخجاعٍت الضهجاعُ٦ت ،التي ال نلت لِا ف ْا ٘٢الخا ٫باإلاُبٖٓاث
ُ
ْالًغع التي وكغث الا ؤن ال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن َظٍ الكغ٧اث ْالجغٍضة ؤجهجا مً هٟـ الضْلت )الضهجاع٢ْ .(٥اَ٘
الؿٓاص ألآٖم مً اإلاؿتهل٨حن الٗالماث الخجاعٍت الضهجاعُ٦ت ف الضْ ٫ؤلاؾالمُت للخٗبحر ًٖ اؾدُائهم ْاٖترايِم ٖلى
جٓػَ٘ جهٍٓغ الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ف نٓع ال جلُ ٤بجلُل م٩اهخّ ُْٖٓم ٢ضعٍْ .هدُجت لِظٍ اإلا٣اَٗت ج٨بضث الكغ٧اث
الضهجاعُ٦ت مالًحن الضْالعاث ْػاص مً مكاٖغ ال٣ل ٤لضٔ َظٍ الكغ٧اث اخخجالُت مٓانلت م٣اَٗت اإلاىخجاث
الضهجاعُ٦ت ْٖال٢اث الخباص ٫الخجاعي ف اإلاؿخ٣بلْ .قاع ٥الٗضًض مً اإلاؿلجحن ْاإلااٍضًً ف َظٍ اإلا٣اَٗت ف ظجُ٘
ؤهداء الٗالم خُض اظخج٘ ال٨شحر مً مؿتهل٩ي اإلاىخجاث الضهجاعُ٦ت ف ْاخضة مً ؤ٦بر اإلا٣اَٗاث الخجاعٍت ٖلى ؤلاَال١
)ؤزباع .(2006 ،BCC
بضؤ اإلاؿتهلٓ٩نْ ،زانت الضْ ٫ؤلاؾالمُت ،بج٣اَٗت ظجُ٘ الؿل٘ الضهجاعُ٦ت بٗض ٞترة ْظحزة مً وكغ نٓع
الغؾٓم اإلاخدغ٦تْ .جبّٗ بنضاع خٓ٩ماث بٌٗ البلضان م٣اَٗاث ُْٓ٢ص ٖلى اإلاىخجاث الاؾتهالُ٦ت اإلاؿخٓعصة مً
الضهجاعٖ ٥لى اإلاؿخٓٔ الغؾمي ْالخٓ٩مي٧ .اهذ الضهجاع ٥ف طل ٪الٓ٢ذ حكٗغ ب٣ل ٤بال ٜبػاء اخخجا٣ٞ ٫ضان 00111
ُْْٟت هدُجت للج٣اَٗاث يض اإلاىخجاث الضهجاعُ٦ت ف الٗالم ؤلاؾالمي .حٗغيذ قغ٦ت آعال ٓٞصػ ،بخضٔ ؤ٦بر قغ٧اث
ألالبان ف ؤْعْبا ،أل٦ثر مً م٣اَٗت إلاىخجاتها الضهجاعُ٦ت ف مىُ٣ت الكغ ١ألاْؾِ خُض ط٦غث قغ٦ت آعال ٓٞصػ بن
اإلابُٗاث ف الكغ ١ألاْؾِ ٢ض جٟٓ٢ذ بال٩امل ْجدجلذ الكغ٦ت زؿاثغ  5.0ملُٓن صْالع ؤمغٍ٩ي ًٓم ًُا ف ٞبراًغ 0111
)ؤزباع .(2006 ،BCC
ججشل اإلا٣اَٗت ٓ٢ة اإلاؿتهل ٪ألاْلى ْآلُت الغ٢ابت الاظخجاُٖت ٖلى ؤٖجا ٫الكغ٧اث الخجاعٍت ف مسخلُ٢ ٠اٖاث
ألاٖجاْ ٫اإلااٌ .٫ؿخسضم ٞحها اإلا٣اَٗٓن ما ًُلٖ ٤لُّ انُالخا “ؤنٓاث الكغاء” ًٖ ٖجض لهالر ؤْ لغ ٌٞالكغ٧اث
التي لِا جإزحراث بُئُت ؾلبُت ؤْ مٓا ٠٢اظخجاُٖت مىاًَت لُ٣م ْٖاصاث املجخجٗاثْ .حٗخبر اإلا٣اَٗت ٗٞل ظجاع
مجازل للخهٍٓذْ ،ه ؾلٓ ٥اظخجاع ال ًىٓغ ٞحها الى اإلاهالر الٟغصًت ؤْ اإلاىا ٘ٞالصسهُتْ .جغج٨ؼ اإلا٣اَٗاث
الخجاعٍت ٖلى الُ٣ام بدىُٓم جٓاَغة ؤْ بيغاب مجخجع ٌؿعى مً زاللِا الٗضًض مً اإلاؿتهل٨حن الى جبُان زُإ جل٪
الكغ٧اث الخجاعٍت اْ الاؾدشجاعٍت ْطل ٪للٓنٓ ٫الى ج٣لُل مبُٗاث قغ٦ت ما ُبُٛت الًٖ ِٛلحها لخ٣ضًم اٖخظاع
ْحٗضًل ما جم عنضٍ مً مسالٟاث لُ٣م للججخج٘ )عْر & ٞحرمان٢ْ (0119 ،ض ازبدذ ال٨شحر مً اإلا٣اَٗاث الخجاعٍت
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ؤزغَا ف اهسٟاى اإلابُٗاث للكغ٧اث الخجاعٍت هدُجت لئليغاباث ْاإلا٣اَٗاث ْما جبِٗا مً بظغاءاث اجسظَا مىٓجٓ
اإلا٣اَٗت ؤٖا٢ذ مِٗا جٓػَ٘ اإلاىخجاث ف ألاؾٓا ١اإلا٣اَٗت )ؾجُضْ .(0991 ،م٘ طلٌٗ ،٪خبر اإلاؿٓ٢حن ْمضًغي
الكغ٧اث اإلا٣اَٗت اججاٍ ٚحر مغٓٚب  ُّٞخُض ًٟغى ٖلحهم جٍُٓغ الٗضًض مً ألاؾالُب اإلاج٨ىت ْمٗالجتها ْجىُٟظَا
إلاى٘ ْنٓ ٫اإلا٣اَٗٓن بلى ؤَضاِٞم ْج٣لُل السؿاثغ املخخجلت ف خهت الؿٓ.١
 -1أ -مكهلت الﺒدث:
٢بل بظغاء صعاؾت بدشُت ٖلى اإلاؿتهل٨حن٧ ،اهذ ؤوكُت اإلا٣اَٗاث طاث َاب٘ مٟاَُمي ْنٟي جغ٦ؼ ٖلى م٣اَٗت
مىٓمي اإلا٣اَٗت لبٌٗ ألاٖجا ٫الغؾجُت ؤْ الٛحر عؾجُت ْشخظ اإلاؿتهل٨حن ْاإلاؿخُٟضًً مً اإلاكاع٦ت ف ؤوكُت
اإلا٣اَٗاث ْطل ٪لبلٓ ٙؤَضا٢ ٝهضًت مُٗىت )ٓ٧ػٍىدـ .(0111،لم ًخم بظغاء صعاؾاث ؾاب٣ت جخجاْػ الٗال٢ت الٗامت
بحن الكغ٧اث ْصْا ٘ٞمكاع٦ت اإلا٣اَٗحن٢ْ .ض ؤظغٍذ بٌٗ البدٓر لخُُ٣م الاؾتراجُجُاث ؤلاصاعٍت التي مً اإلاجً٨
جُبُِ٣ا إلآاظِت اإلا٣اَٗت ْمىٓجحها ْخجاًت نٓعة الكغ٦ت الخجاعٍت ْاؾدشجاعاتها ْه صاعؾاث مدضْصة لم ٌؿخٟض مجها
٦شح ًرا ؤصخاب اإلااْ ٫ألاٖجا ٫ف مجابهت َ
الخ ُٛحراث اإلاٟاظئت ف جٓظِاث ْ٢غاعاث اإلاؿتهل٨حن ججاٍ مىخجاتهم ْزضماتهم.
ً
ألامغ الظي ؤب٣ى ؾُاؾت اإلا٣اَٗاث الخجاعٍت َاظؿا ًاع ١مخسظي ال٣غاع ف َظٍ الكغ٧اثَ .ظٍ الضعاؾت جىا٢ل بٗج٤
ً
ؤ٦ثر ُُٟ٦ت الخإزحر ٖلى ؾلُٓ٦اث اإلاؿتهل٨حن ف جُُ٣جِم للٗالمت الخجاعٍت ْصِٗٞم مٗىٍٓا الى ٖضم الاهسغاٍ ْاإلاكاع٦ت
ف اإلا٣اَٗاث الخجاعٍت ْطلَ ًٖ ٪غٍ ٤ػٍاصة مٗغٞت ْجُُ٣م مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت لضٔ اإلاؿتهلْ ٪مضٔ هُت
الكغاء لضًّ بك٩ل ٖام ْف طعْة اإلا٣اَٗت بك٩ل زام .ف ألاٚلب ألاٖم جٓ٩ن هُت الكغاء مغجبُت بؿلٓ ٥اإلاؿتهل٨حن
ْإصعاِ٦م ْاججاَاتهم الاظخجاُٖت ْالا٢خهاصًتَْٗ .خبر ؾلٓ ٥الكغاء هُ٣ت عثِؿُت للجؿتهل٨حن للٓنٓ ٫بلى جُُ٣م
مىخج مدضص ٢بل ٖجلُت الكغاءَُ ْ .كحر )ظاٞغ  ،اللب & هاب (0100 ،ؤن هُت الكغاء حٗخبر اصاٍ ٗٞالّ للخيبا بٗجلُت
الاؾتهال ٥اإلاؿخ٣بل ٢ْ .ض جخٛحر هُت الكغاء جدذ جإزحر الؿٗغ ؤْ الُ٣جت ؤْ الجٓصة اإلاضع٦ت .باإلياٞت بلى طل ،٪جخإزغ
هُت الكغاء لضٔ اإلاؿتهل٨حن بالضْا ٘ٞالساعظُت ْالضازلُت زالٖ ٫جلُت الكغاء.
 -1ب -أهضاف الﺒدث:
 .iبهضَ ٝظا البدض الى مىا٢كت صْع مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ف الخإزحر ٖلى عٚبت اإلاؿتهل٨حن باإلاكاع٦ت ؤْ ٖضمِا ف
اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت ْالتي هخجذ ًٖ ؤٖجا ٫مُِىت يض الُ٣م ؤْ اإلاٗاًحر لٟئت مُٗىت مً البكغ .حٗخبر مهضاُ٢ت
الٗالمت الخجاعٍت اإلاٟخاح الغثِسخي ف بصعا ٥اإلاؿتهل ٪الاًجابي اْ الؿلبي لجٓصة اإلاىخجاث ْمٓزُٓ٢ت ؤٖجالِا
ً
ً
ً
ْمهضاُ٢ت حٗاملِا ْاخترام خ ١ٓ٣املجخجٗاث ُْ٢جِم ْؤًًا حُٗي اهُباٖا بًجابُا ًٖ الكغ٦ت ْظجُ٘ مىخجاتها
ألازغٔ )ْاهً & ٤اه.(0101 ،٤

018

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .هكام ﻓاطل  ،جأزحر مصضاقُت الػلمت الخجاعٍت في مﻮاحهت املﻘاػػت الاقخصاصًت وصوع مهانت
الػلمت الخجاعٍت الاحخماغُت

 .iiصعاؾت مضة ٢ضعة م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت ٗ٦امل ْؾُِ ف جٟؿحر الٗال٢ت بحن مهضاُ٢ت الٗالمت
الخجاعٍت ْاإلاكاع٦ت ؤْ ٖضم اإلاكاع٦ت ف اإلا٣اَٗاث الا٢خهاصًت يض ٖالمت ججاعٍت مؿتهضٞت ف ْغْ ٝمُٗىت.
ْ .iiiمً هاخُت جىُٟظًت ٞةن َظا البدض ٌُؿِم ف ب٦ؿاب مال٩ي اإلااْ ٫ألاٖجاِٞ ٫م ؤًٞل لؿُٓ٩لٓظُت اإلاؿتهل٪
ْج٣لباجّ اإلاؼاظُت ف ٢غاعاث الكغاء ْؤلاؾتهالْ ٥بالخال مٓاظِت اإلا٣اَٗاث الا٢خهاصًت ْيجان ٖضم جإزغ نٓعة
الكغ٦ت الظَىُت ْالخٟاّ ٖلى اؾدشجاعاتها.
ً
ْإهُال٢ا مً ؤَضا ٝالبدض الؿاب ٤ط٦غَا ٌؿعى الباخض الى ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث الخالُت:
 .aما َٓ جإزحر مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ٖلى عٚبت اإلاؿتهل٨حن باإلاكاع٦ت ؤْ ٖضمِا ف اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت ججاٍ
مىٓجت ججاعٍت مُٗىت؟
 .bما مضٔ ٢ضعة م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت ٗ٦امل ْؾُِ ف جٟؿحر الٗال٢ت بحن مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت
ْاإلاكاع٦ت ؤْ ٖضم اإلاكاع٦ت ف اإلا٣اَٗاث الا٢خهاصًت يض ٖالمت ججاعٍت مؿتهضٞت ف ْغْ ٝمُٗىت؟
ًٓ٣م البدض ٖلى ألاظؼاء الخالُت:
ً
 (aؤصبُاث البدض خٓ ٫اإلا٣اَٗاث الخجاعٍت ُْ٦ىٓهتها ْؤنلِا ْبٌٗ الىجاخاث اإلادؿلؿلت ػمىُا ْالتي ج٣ترن بإصبُاث
مٓيٕٓ البدض مً هاخُت مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ْم٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖتٓ٣ً .م الباخض ببىاء
الٟغيُاث بٗض طل.٪
ٌٗ (bالج الباخض ف الجؼء الشاوي مىهجُت البدض َْٓ اإلاىهج الخجغٍبي ْقغح الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ٢ام بها الباخض
َْغٍ٣ت ظج٘ البُاهاث ْالاٖخباعاث ألازالُ٢ت ؤًًا.
ٖ (cغى البُاهاث ألاْلُت التي جم ظجِٗا مً زال ٫الاؾخبُاهاث ْؤًًا ٖغى هخاثج البُاهاث ألاْلُت مً زال٫
املسُُاث البُاهُت.
ً
 (dمىا٢كت ْجدلُل الىخاثج ْطل ٪إلاٗغٞت جد ٤٣الٛغى مً البدض ْجد ٤٣ؤَضاْ ،ّٞف َظا الجؼء ؤًًا جلسُها
ً
للبدض ْإًًاخا لخضْص الضعاؾت ْحؿلُِ الًٓء ٖلى هُا ١الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ف هٟـ مجا ٫البدض.
 -2الخلفُت لاصﺑُت
ُ
حٗغ ٝم٣اَٗت اإلاؿتهل٨حن بإجها “مداْلت مً ظاهب َغْ ٝاخض ؤْ ؤ٦ثر لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝمُٗىت مً زال ٫خض
اإلاؿتهل٨حن ألاٞغاص ٖلى الامخىإ ًٖ الُ٣ام بٗجلُاث قغاء مدضصة ف ؾٓ ١مدضص )ٞغٍضمانْ (0971 ،حٗغ ٝاإلا٣اَٗت
الا٢خهاصًت بإجها “ ٖجلُت الخٓ ٠٢الُٓع ًٖ اؾخسضام ؤْ قغاء ؤْ الخٗامل م٘ ؾلٗت ؤْ زضمت لجِت ٦كغ٦ت ؤْ صْلت
ُْ
ُ
حسخيء ؤْ جلخ ٤الًغع بُ٣م ؤْ مٗاًحر مُٗىت ٦ك٩ل مً ؤق٩ا ٫الاٖتراى ْالاؾدى٩اع” )ٞغٍضمانٍْ . (0999،إحي

019

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume
Issue1,1,2020
2020- https://hj.kku.edu.sa
- https://hj.kku.edu.sa
Volume 29,
7, Issue
Dr. Hesham Fazel, Brand reliability impact on confronting economic
boycott and the role of brand prestigious

“الخض” ؤْ الخدٟحز لخىُٓم اإلا٣اَٗت ٖاصة مً مججٖٓت ي ِٛؤْ مىٓجاث خُ٢ٓ٣ت اْ ٚحر خٓ٩مُت
)ٞغٍضمانْ . (0999،بالخال ٞةن اإلا٣اَٗٓن الظًً ٌؿٗٓن الى الخٗبحر ًٖ اؾدُائهم مً بٌٗ اإلاجاعؾاث ْألاخضار
ً
اإلاغٓٞيت ؾُاؾُا اْ صًيُا ؤْ ا٢خهاصًا ٞةن ؤٚلب اإلا٣اَٗاث الخجاعٍت ٧اهذ جيكإ إلصاهت آلازاع الؿُاؾُت اْ البُئُت
اإلاترجبت ٖلى ال٣غاعاث الخٓ٩مُت ،بُض ؤن ؤوكُت اإلا٣اَٗت التي حؿعى الى الٓنٓ ٫الى بخضار حُٛحر ف ؾلٓ ٥قغ٦ت ما
ؤْ الخٗبحر لخٓ٩مت ما ًٖ اؾدُاء اإلا٣اَٗٓن ْاإلابيُت ف ؤؾاؾِا ٖلى جٓظِاث صًيُت ؤمغ هاصع الخضْرْ ،مً الهٗب
الخٗامل مِٗا) عْر & ٞحرمان.(0119 ،
ْمً الىاخُت الخاعٍسُت ،ؤؾِجذ اإلا٣اَٗاث ف جد ٤ُ٣هجاخاث باَغة ْالؿجاح للجججٖٓاث التي ال خُلت لِا ف
حُٛحر ألاهٓجت الدكغَُٗت اْ مٗا٢بت بٌٗ اإلاجاعؾاث اإلاؿِئت لٟئت اظخجاُٖت مُٗىت ْطل ٪بالخإُ٦ض ٖلى خِ٢ٓ٣م
ْيغْعة الالتزام بها )بُلُاُٞان ،ؤللُان & ٧اللحرْْ .(0999،مً ألامشلت ٖلى طل ،٪ؤصث م٣اَٗت الكٗٓب اإلاؿخٗجغة
للبًاج٘ البرًُاهُت بلى بػالت ٢اهٓن الُٓاب٘ مً ظاهب الخٓ٩مت البرًُاهُت ف ٧ْ ،0711ان ألوكُت الخغ٦ت الى٣ابُت ف
الٓالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ألازغ الٓ٣ي ف جدغٍ ٪ألآٞاط املجخجُٗت للُ٣ام بالٗضًض مً اإلا٣اَٗاث الا٢خهاصًت ف
ؤْاثل ال٣غن الٗكغًٍ ْالتي ؤصث الى حٗضًل ال٨شحر مً الٓ٣اهحن الضؾخٓعٍت ْاإلاضهُت ف ؤمغٍ٩ا )٧لحن ،ؾجُض & ظٓن،
ْ .(0111مشا ٫آزغ ،خُىجا هٓم ٚاهضي م٣اَٗت اإلالر ْال٣جاف البرًُاوي ٦جؼء مً اؾتراجُجُخّ للٗجل اإلاباقغ
الؿلميْ ،التي ؤصث ف الجهاًت بلى اؾخ٣ال ٫الِىض ف ٖام ) 0917بْٓثْ .(0998،مً ألامشلت ٖلى اإلا٣اَٗاث الا٢خهاصًت
ألازغٔ التي هٓجتها بٌٗ اإلاىٓجاث الخُ٢ٓ٣ت ٦ج٣اَٗت اإلاؿتهلٓ٩ن ألاْعْبُٓن قغ٦ت قل بؿبب زُتها لض ًٞمىهت
ه ِٟبغهذ الهاعٍت ف البدغ  0117م ْم٣اَٗت ج٨ؿا ٓ٧ألامغٍُ٨ت بؿبب جهغٍداث ٖىهغٍت مؼٖٓمت مً ؤلاصاعة
الٗلُاْ ،م٣اَٗت مُدؿٓبِصخي الُاباهُت بؿبب بؾاءاث ؤزالُ٢ت ف م٩ان الٗجل )٧لحن  ،ؾجُض & ظٓن.(0111 ،
ٖاصة ما ًخم ٖجل اإلا٣اَٗت لٛغيحن عثِؿُحن :اإلا٣اَٗاث آلالُت ْالخٗبحرًت ،اإلا٣اَٗت آلالُت ْالتي حؿعى مً زاللِا
الجِاث اإلا٣اَٗت الى الاٖتراى ٖلى آلُاث الٗجل ال٣اهٓهُت التي حؿً ف صْلت اْ خٓ٩مت ما ْجإحي اإلا٣اَٗاث َىا للٗجل
ٖلى الًٖ ِٛلى الجِاث الدكغَُٗت لخُٛحر جل ٪الٓ٣اهحن ْآلُاث ٖجلِا ْجدضًثها بجا ًسضم املجخج٘ ٍْ٣لل ما ًٓىّ
ً
اإلا٣اَٗٓن ياعا بهم .ؤما ُٞجا ًسو اإلا٣اَٗاث الخٗبحرًت ٞهي اإلا٣اَٗاث التي ٌٗبر ٞحها اإلاؿتهلٓ٩ن اْ اإلا٣اَٗٓن ًٖ
اؾدُائهم لُ٣ام بٌٗ الكغ٧اث ألٖجا ٫مىاُٞت لُ٣جِم ؤْ ْجٓظِاتهم ال٨ٟغٍت ،البُئُت ،ؤلاوؿاهُت ...الخ )ٞغٍضمان،
ْ . (0999تهض ٝاإلا٣اَٗت الخٗبحرًت الٟاٖلت الى بظباع الكغ٦ت اإلاؿتهضٞت ٖلى حُٛحر ؤلاظغاءاث ؤْ الؿُاؾاث اإلاك٥ٓ٩
ٞحها اْ اإلاجخٌٗ مجهاْ .مً امشلت اإلا٣اَٗت الخٗبحرًت ه اإلا٣اَٗاث الا٢خهاصًت التي تهض ٝالى بظباع الكغ٧اث ٖلى
حُٛحر ؤؾٗاعَا ؤْ اإلآاػهت بحن ألاؾٗاع الخالُت ْالسضماث الخ٨جُلُت التي ٢ض حؿاٖض اإلاؿتهل٨حن ٖلى ٢بْٓ ٫جبرًغ
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ألاؾٗاع الخالُتٍْ .خجحز َظا الىٕٓ مً الاخخجاط اْ اإلا٣اَٗاث ببُان ٚامٌ لؤلَضا ٝالخ٣ُ٣ت زلْ ّٟل٨ىّ ٌؿاَم ف
جس ٌُٟخضة الخٓجغ ْجىِٟـ إلاكاٖغ ؤلاخباٍ التي ؤنابذ املججٖٓت الاخخجاظُت )٧لحن  ،ؾجُض & ظٓن.(0111 ،
ٖلى مؿخٓي اإلاؿتهل ٪الٟغصي٢ ،ض جيكإ ؤوكُت اإلا٣اَٗاث ظغاء مججٖٓت مخىٖٓت مً الضْا٣ٞ .٘ٞض ًٌٛب
اإلاؿتهل ٪مً الكغ٦ت ٍْخججي ؤن ٌُٛحر مً مجاعؾتها ؤْ ؤن ًٓ٣م ٖلى اجساط بظغاءاث مً قإجها بًًاح ْإِْاع مّٟٓ٢
الصسصخي ججاٍ ُ٢جّ ْمٗاًحرٍ املجخجُٗت .م ٌ
شاٖ ٫لى طل ٪ما خضر ف م٣اَٗت اإلاىخجاث الضهجاعُ٦ت ف الكغ ١ألاْؾِ،
٣ٞض ًٓ٩ن الؿبب الغثِسخي إلا٣اَٗت مىخجاث الٗضًض مً الكغ٧اث الضهجاعُ٦ت َٓ لخجىب الكٗٓع بالظهب لٗضم ْٞاثّ
ْالتزامّ بُ٣م مجخجٗت ْٖاصاجّ ْمٗاًحرٍ ألازالُ٢ت مً زال ٫صٖجّ إلا٣اَٗت الكغ٧اث الضهجاعُ٦ت ب ٌٛالىٓغ ًٖ
ظٓصة اإلاىخجاث )٧لحن ،بجُيؿً & مٓعَـٗٞ ،(0998 ،ل ؾبُل اإلاشاْ ،٫ظض ؤن ًٚب اإلاؿتهل٨حن ٦جا خهل م٘
صزٓ ٫بٌٗ الكغ٧اث الُاباهُت ف الهحن لِـ لّ ٖال٢ت بد٨م الٗجالء ٖلى ظٓصة اإلاىخجاث٣ٞ .ض جٓنلذ الضعاؾاث
البدشُت بلى ؤن ًٚب اإلاؿتهل٨حن ف هاهجُى ،ٜالهحن٧ ،ان بؿبب اخخجا ٫ملُ٨ت الُابان لبٌٗ اإلاىخجاث التي ٧اهذ
جهى٘ ف بلضان ؤزغٔ ْال ًغظ٘ ف خ٣ُ٣ت ألامغ بلى خ٨جِم ٖلى اإلاىخج ف طاجّ .بجٗجي آزغ ،امخى٘ الهِىُٓن ًٖ قغاء
اإلاىخجاث التي بضؤ جهيُِٗا ف الُابان ْل ً٨لم ًٓ٣مٓا بدكٍّٓ ؾجّٗ اْ جىُٓم بظغاءاث مً قإجها قل خغ٦ت الكغاء
لخل ٪اإلاىخجاث ٧لحن بجُيؿً & مٓعَـ٧; 0998 ،لحن ،ؾجُض & ظٓن.(0111 ،
ٌججشل ٧ل َظٍ اإلا٣اَٗاث ألانٓاث اإلاازغة ف ؾٓ ١اإلاؿتهلْ ،٪بالخال جؼٍض الًٖ ِٛلى الٗالماث الخجاعٍت للىٓغ
بٗىاًت ف اؾتراجُجُاث بوكاء جل ٪الٗالماث الخجاعٍت ٖلى ؤعى نلبت مً الؿجٗت ْال٣بٓ ٫ف الؿٍْٓ .١ج ً٨جد٤ُ٣
طلَ ًٖ ٪غٍ ٤جٓٞحر آلُت ليكغ مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ْبىاء نٓعة ْْظٓص مكغ ٝلِا ف الؿٓ ١الٗالمي.
-3أ .مصضاقُت الػلمت الخجاعٍت
ف الؿٓ ١الٗالمي ٧ان جٓؾ٘ الىُا ١الجٛغاف للٗضًض مً ٖجلُاث الكغ٧اث ْالتي ؤنبدذ قغ٧اث صْلُت
ْمخٗضصة الجيؿُاث طاث ؤؾٓاٖ ١اإلاُتْ ،امخالِ٦ا لخهت مً ألاؾٓا ١املخلُت ف صْ ٫ؤزغٔ ْإ٢امت ٖال٢اث ٖبر
الخضْص الضْلُت ،ألامغ الظي صِٗٞا الى ؤن جٓل اَخجاما ْزُ٣ا بلى بصماط اؾتراجُجُاث الدؿٍْٓ ٤إ٢ىإ اإلاؿتهل٪
اإلاخجضصة ْاإلاخٛحرة ٖبر ألاؾٓا ١الضْلُت بجضْٔ اإلاىخجاثْ .مجا ال قٞ ُّٞ ٪ةن مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ْمٓزُٓ٢تها
ً
ٌؿِل للكغ٧اث بم٩اهُت الخٗغٍ ٠ألاؾِل بالكغ٦ت ْ٢بٓلِا ْجٍُٓغ ؤٖجالِا صْلُا ْبىاء ٖال٢ت جباصْ ٫زُ٣ت الهلت
باإلاؿتهل٨حن ف الٗالم )بً٨غْ .(0999 ،تهض ٝالٗضًض مً الكغ٧اث الى بىاء نٓعة طَىُت ٍٓ٢ت للٗالمت الخجاعٍت لضٔ
اإلاؿتهل٨حن لخد ٤ُ٣مىا ٘ٞا٢خهاصًت ٖالُت )ْٓٞعهحر.(0998،
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ُ
حٗغ ٝنٓعة الٗالمت الخجاعٍت ٖلى ؤجها هٓغة اإلاؿتهل٨حن ْإصعاِ٦م )بًجابُا اْ ؾلبُا( للجىخج ؤْ الٗالمت الخجاعٍت.
ً
ً
ْمً الجاهب الىٟسخي ،حٗخبر نٓعة الٗالمت الخجاعٍت جغُ٦با عمؼٍا ًيكإ ف طًَ ألاشسام َْكجل ٧اٞت اإلاٗلٓماث
ْالخٓٗ٢اث املخخجل جدِ٣٣ا ٓٞع قغاء ؤْ ا٢خىاء اإلاىخج ؤْ الاؾخٟاصة مً السضمت .ألامغ ؤقبّ ببىاء ٖال٢ت شسهُت م٘
اإلاؿتهل٨حنٞ ،بىاء ٖال٢ت ٍٓ٢ت بحن الٗالمت الخجاعٍت ْألاشسام جضِٗٞم بلى الابخٗاص ًٖ ألاوكُت التي ٢ض جلخ ٤ألاطٔ
بجىخجاتهمْ .مً بخضٔ الاؾتراجُجُاث التي حٗؼػ نٓعة الٗالمت الخجاعٍت ْجٓظّ اإلاؿتهل ٪الى ب٢امت ٖال٢ت ٍٓ٢ت م٘
الكغ٦ت بك٩ل ٖام ه الٗجل ٖلى بىاء مهضاُ٢ت للٗالمت الخجاعٍت )َٓٞلحر & الن .(0110 ،حؿعى الكغ٧اث الىاجخت
الى جغؾُش مِٟٓم اإلاهضاُ٢ت الٗالُت بحن مؿتهل٨حها ْبىاء نٓعة بًجابُت ْمؿخجغة ًٖ مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت
بهض ٝحٗؼٍؼ اؾخ٣غاع جُُ٣م الٗالمت الخجاعٍت لضٔ اإلاؿتهل ٪ف ؤْ٢اث ػمىُت مسخلٟت ْف ٞتراث ا٢خهاصًّ مخظبظبت
)ُ٦لغ & بً٨غ.(0998،
ْحٗخبر مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت بجشابت ؤصاٍ هٟؿُت إلعياء اإلاؿتهل٨حن .جً٘ الكغ٧اث بىاء ٖلُّ الٗضًض مً
الاؾتراجُجُاث اإلابِىت ف اؾاؾِا ٖلى جشبُذ اإلاهضاُ٢ت لخهجض ف الؿٓ ١الخىاٞسخي ْللخد٨م ف ج٣لباث اإلاؼاط
ْالاهٟٗاالث الٛحر مدؿٓبت للجؿتهل٨حن٢ْ .ض ط٦غث الٗضًض مً الضعاؾاث ؤن بىاء مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ًٓ٣م
ٖلى مداْع زالر -0 :السبرة )ٖالمت طاث ظٓصة ْمبخ٨غة ْجدبٓؤ مُٓ٢ ٘٢اصي ف الؿٓ -0 ،(١الش٣ت اإلاخباصلت )ًجً٨
الاٖخجاص ٖلحها ْجً٘ اَخجاماث اإلاؿتهل٨حن ف ٖحن الٖخباع( -5 ،ؤلاعجاب بها )ؤن جٓ٩ن مٟغختْ ،مشحرة لالَخجام
ْحؿخد ٤ؤن ًجطخي اإلاؿتهل٢ْ ٪خا للدؿٓ ١لِا ْالبدض ٖجها )ؾٍُٓجي & ؾٓاًذْ .(0118،حٗجض الكغ٧اث الى الخٟاّ
ٖلى طل ٪ف ؤطَان ٧اٞت الٗجالء املخخجلٓن خٓ ٫الٗالم َْٗخجض هجاح جىُٟظ َظٍ الاؾتراجُجُت اإلاازغة ٖلى ُُٟ٦ت نى٘
ال٣غاع اإلاخٗل ٤بةصاعة اإلاىخج )َٓٞلحر & الن ٫ٓ٣ً .(0110 ،ؾٍُٓجي ْؾٓاًذ ) (0118ؤن هخاثج البدض التي صعؾذ مىاٞظ
ُ
البُ٘ بالخجؼثت ف الٗالم حكحر بلى ؤن مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت لِا جإزحر باعػ ف خجاًت الكغ٦ت مً ؤي ج٣لباث ف
عٚباث اإلاؿتهل٨حن ٦ ،جا ؤجها حٗؼػ ْبهٓعة ٦بحرة خضًض اإلاؿتهل٨حن ؤلاًجابي خٓ ٫الٗالمت الخجاعٍت ْج٣لل بظل ٪مً
الؿلُٓ٦اث اإلاخٛحرة بُجهم ْاإلاازغة ٖلحهم.
جيصخئ مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت مً ؤنل اإلاٗلٓماث الاؾتهالُ٦ت للجىخج ف الٗالمت الخجاعٍت ْالتي جدخاط مً
الٗجالء الى الٓزٓ ١ف مهضاُ٢تها )ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫السبرة( ،الغٚبت )ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫الش٣ت اإلاخباصلت( ْمضي
الاؾخجابت للجخُلباث )ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫ؤلاعجاب الٗالمت الخجاعٍت( )بهغٍ٩ي ،عاٞاًُل & بًؼابُلْ .(0119،بالخال ٞةهّ
ًخٓظب ٖلى الكغ٦ت ؤن جٟي بٖٓٓصَا بك٩ل مغضخي ختى جبجي الٗالمت الخجاعٍت ْظٓصَا ف ألاؾٓا ١املخلُت ْالضْلُت
بك٩ل ٞاٖل ْمخجحز .بن الٗالماث الخجاعٍت التي ال جٟي بٖٓٓصَا جىسُ٢ ٌٟجتها لضٔ اإلاؿتهل ،٪خُض ٌكٗغ اإلاؿتهل٪
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ً
بالغيا الخام ٖىض الٓٞاء بخٓٗ٢اجّ )ؾٍٓذ & ؾٍُٓجي ْ .(0111،جإؾِؿا ٖلى ما ؾبٞ ٤ةن الكغ٧اث الٗابغة للخضْص
ْالٗاملت ف ؤ٦ثر مً صْلت صاثجا ما حكٗغ بال٣ل ٤خَٓ ٫غٍ٣ت ْنْٓ ٫اؾخ٣غاع نٓعتها بلى اإلاؿتهل٨حن ٖلى هدٓ ظُض
ً
ْٗٞا ٫هٓغا الزخال ٝالُ٣م املجخجُٗت مً بلض آلزغْ .لظلٞ ٪ةجها حؿعى لبىاء السُِ الٓ٢اثُت ْالاؾتراجُجُاث اإلاازغة
التي حؿاَم بك٩ل مباقغ ف الخٟاّ ٖلى نٓعة ظُضة لٗالماتها الخجاعٍت بك٩ل صاثمْ .حؿعى ٦ظل ٪الكغ٧اث الخجاعٍت
الضْلُت الى بظ ٫مؼٍض مً الجِض للخإ٦ض مً ٖضم الخإزحر ٖلحها بٟٗل مكحن ًٓ٣م بّ َغ ٝآزغ )بهغٍ٩ي  ،عاٞاًُل &
بًؼابُلٖ .(0119،لى ؾبُل اإلاشا ،٫ف خالت اإلا٣اَٗت للكغ٧اث الضهجاعُ٦تْ ،هٓغا لٟكل قغ٦ت آعال لؤلٚظًت ف بىاء
مهضاُ٢ت إلاىخجاتها ْٖالمتها الخجاعٍت اإلاجلٓ٦ت لِا لم جخج ً٨مً الهجٓص ؤمام الخكٓص ال٨بحرة التي ٢غعث م٣اَٗت
ً
الكغ٧اث الضهجاعُ٦ت ف خُىّْ .جٓيُدا لظلٞ ،٪ةن ٞكل قغ٦ت آعال الضهجاعُ٦ت ف ب٢امت ٖال٢ت ْزُ٣ت صاثجت ْمؿخ٣غة
ْْ٢اثُت م٘ مؿتهل٩ي الكغ ١ألاْؾِ بُغٍ٣ت ؾلُجت ؤصٔ الى جإزغ ْظٓصَم ْاَتزاػ اؾدشجاعاتهم ف الؿٓ ١الٗغبي
ْؤلاؾالمي ٓٞع وكغ الهٓع اإلاؿِئت بصسهُت َامت ُْٖٓجت للجؿلجحن.
بن الٗالماث الخجاعٍت التي جدٓى بجؿخٓي ٖال مً اإلاهضاُ٢ت ه ف الٓا ٘٢حٗؼػ اٖترا ٝاإلاؿتهل٨حن بجٓصة
الٗالماث الخجاعٍت ْمٓزُٓ٢تها ْبالخال ًىٗ٨ـ طلٖ ٪لى عٚبت اإلاؿتهل٨حن ف ا٢خىائها بًجاها مجهم بإجها البضًل ألامشل.
ْمٓظؼ الْ ،٫ٓ٣بىاء ٖلى ما ؾب ٤ؾغصٍ مً مُُٗاث ًُخٓ ٘٢بإن مهضاُ٢ت الٗالماث الخجاعٍت الٗالُت ؾُٓ٩ن لِا جإزحر
مباقغ ٖلى ٖضم اإلاكاع٦ت ف ؤي ؤوكُت مدخجلت إلا٣اَٗت الٗالماث الخجاعٍت.
 :H1املؿتهلنﻮن الظًن لضيهﻢ ئصعاك غالي (مﻘاﺑل املنسفع) ملصضاقُت الػلمت الخجاعٍت من غحر املخﻮقؼ أن
ٌكترلﻮا في أنكؼت املﻘاػػت الاقخصاصًت للػلمت الخجاعٍت.
-3ب .املهانت الاحخماغُت للػلمت الخجاعٍت
جخجشل ُعق الٗالمت الخجاعٍت ؤْ م٩اهتها الاظخجاُٖت مً زال ٫ألاَجُت ال٨بحرة التي ًخجخ٘ بها اإلاىخج ٖىض ٞئت مُٗىت
مً اإلاؿتهل٨حن )جغْه ، ٤م٦ & ٫ٓ٩دكً .(0118،بن ؤخض اإلاجحزاث املخضصة ْالًغْعٍت ْالتي حٗخبر مً ؤَم ع٧اثؼ م٩اهت
ؤْ مغمُٓ٢ت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت ه قجٓلُت الجٓصة ْؤصاء اإلاىخج َْٓ اإلاُٗاع ألاؾاسخي لخُُ٣م مىخج ْجهيُّٟ
باإلاىخج الِام ْالغاق ْالظي ً٨دؿب مّٗ قِغة بحن ؤْؾاٍ ٞئاث مُٗىت مً اإلاؿتهل٨حن لّ )ٖلى ؾبُل اإلاشا :٫صْبُٓؽ &
٦ؼٍالعَْ .(0110،ؿخسضم الؿٗغ الٗال )ٖلى ؾبُل اإلاشاٍْ :٫ضمانَ ،ى٣حز& ؾِبالً ْ (0119جإزحر ال٨الم اإلاخضاْ- ٫
ٖ) word of mouthلى ؾبُل اإلاشا :٫بحرصًً & اًتزٖ (0980،٫لى مضٔ الغٚبت ف اؾتهال ٥الٗالماث الخجاعٍت ْبالخال
ٖلى ؾغٖت اهدكاعَا ْب٣ائها ٖلى ٢اثجت الٗالماث الخجاعٍت اإلاغمٓ٢ت ْالتي ججخاػ بج٩اهت اظخجاُٖت َامت ْطل ٪لؿُٕٓ
هججِا ْقِغتهاٍْ .جُل اإلاؿتهل٨حن ججاٍ ا٢خىاء الٗالماث الخجاعٍت اإلاغمٓ٢ت ٦ضلُل ٖلى م٩اهتهم الاظخجاُٖت ؤْ زغْتهم ؤْ

075

King Khalid University Journal of Humanities,
29,Issue
Issue
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Volume 7,
1, 1,
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Dr. Hesham Fazel, Brand reliability impact on confronting economic
boycott and the role of brand prestigious

ؾلُتهم ْطل ٪ألن الٗالماث الخجاعٍت اإلاغمٓ٢ت ُحكترٔ ٖلى هدٓ ٚحر مٗخاص ْ ً
ٚالبا ما جغجبِ بجِٟٓم الٟغص ْالهٓعة
الاظخجاُٖت )بٓ & ٥اٌؿخجان.(0108 ،
بُض ؤهّ قغاء الٗالماث الخجاعٍت اإلاغمٓ٢ت اْ طاث اإلا٩اهت الاظخجاُٖت الٗالُت ٢ض ًسخل ٠بىاء ٖلى مضٔ مالػمتها
ْا٢تراجها بصسهُت اإلاؿتهل٣ُٞ) ٪ىٓعْن & ظٓوؿٓن .(0999 ،خُض ًخه ٠ألاٞغاص الاظخجآُٖن بتر٦حزَم الصسصخي
ٖلى آلاعاء ْاإلاكاٖغ الساعظُت ٍْٓلٓن اَخجاما ً
٦بحرا إلآِغَم الساع ؤمام آلازغًٍ ْبالخال ِٞم ؤ٦ثر ب٢باال لكغاء
الٗالماث الخجاعٍت طاث اإلا٩اهت الاظخجاُٖت اإلاغمٓ٢ت ْالتي جضٖ ٫لى الجٓصة الٗالُت لُِٓغْا بهٓعة مُٗىت ألهٟؿِم
ْؤمام آلازغًٍ )ؾخازبٓلٓ & باالباهِـٖ .(0109،لى الهُٗض آلازغٞ ،ةن الصسو الشجٓ ٫الٛحر اظخجاع ًغ٦ؼ طَىّ
ٖلى ألا٩ٞاع ْاإلاكاٖغ الضازلُتْ ،بالخال ٞةن َظا الىٕٓ مً الصسهُاث ًٓ٩ن ؤ٢ل ب٢باال لكغاء الٗالماث الخجاعٍت
اإلاغمٓ٢ت خُض ال ًٓل اَخجاما إلآِغٍ الساع ؤمام آلازغًٍ )ؾخازبٓلٓ & باالباهِـ.(0109،
ْْ ً
٣ٞا ألْ٧اؾـ ْٓٞعؾذ ) ،(0110جسخل ٠الٗالماث الخجاعٍت طاث اإلا٩اهت الاظخجاُٖت اإلاغمٓ٢ت بخإزحرَا ٖلى
ألاَضا ٝالكغاثُت للجؿتهل٨حن ْالتي جغمي الى حٗؼٍؼ حٗبحرَم ًٖ الظاث ْجشبُذ نٓعة طَىُت مُٗىت لضٔ آلازغًٍ.
بياٞت بلى طل٣ٞ ٪ض ازبذ الباخشٓن ف بٌٗ الضعاؾاث اإلاسخُت بإن الٗضًض مً اإلاؿتهل٨حن ًغبُٓن بحن الٗالماث
الخجاعٍت الٗاإلاُت ْقِغتها ْم٩اهتها الاظخجاُٖت لضٔ الٗضًض مً املجخجٗاث الضْلُت بجٓصة مىخجاث الكغ٦ت اإلاىخجت لِا
ْ٢ض ٌٗٓص طل ٪الى هضعتها ؤخُاها اْ ؤؾٗاعَا الٗالُت م٣اعهّ بالٗالماث الخجاعٍت.
ْؤْعص الباخشان ْْهْ ٤ػَٓ ) (0113ف صعاؾتهم ،ؤن بصعا ٥الٗالماث الخجاعٍت بحن ؤْؾاٍ اإلاؿتهل٨حن لّ جإزحر ٖلى
هُت الكغاء ْطلٖ ٪ىضما ًجشل اإلاىخج ُ٢جت مٗىٍٓت ٖالُت لِم٦ .جا ًبضْا ؤن الٗالماث الخجاعٍت اإلاغمٓ٢ت ْالتي لِا م٩اهت
اظخجاُٖت ٖالُت مغجبُت لضٔ اإلاؿتهل ٪بالجٓصة ْإلج٣ان ف الهىاٖت ْبالخال اعجٟإ وؿبت ز٣ت اإلاؿتهل ٪ال٢خىائها
ْاؾخسضامِا .ف خحن ٦ك ٠ؾخِى٩امب  ،باجغا ْؤلضًً ) (0115ف صعاؾتهم ؤن جُُ٣م اإلاؿتهل ٪للٗالماث الخجاعٍت
مغجبِ بك٩ل بًجابي بج٩اهت الٗالماث الخجاعٍت الاظخجاُٖت الٗاإلاُت ْ٢بٓ ٫ؤٚلب ألاْؾاٍ الاؾتهالُ٦ت املسخلٟت لِا.
ُ
ؤياٞت الى طل ٪حكحر َظٍ الضعاؾت بلى ؤن الٗالمت الخجاعٍت التي ججخ٘ بج٩اهت اظخجاُٖت مغمٓ٢ت ْقِغة ٖاإلاُت ٖالُت لِا
جإزحر ظَٓغي ٖلى هُت الكغاء لضٔ اإلاؿتهل٨حن ختى ْلٓ لم ًٓ٣م اإلاؿتهل ٪بٗجلُت الكغاء بك٩ل ٗٞل .
ًبدض مؿتهل٩ي الٗالماث الخجاعٍت اإلاغمٓ٢ت ًٖ زالر ُ٢م لخدِ٣ُ٣ا; -0الُ٣جت الٓاضخت اإلاضع٦ت ،خُض ًج ً٨ؤن
ٌكحر مؿتهل٩ي الٗالماث الخجاعٍت طاث اإلا٩اهت الاظخجاُٖت اإلاغمٓ٢ت بلى زغْتهم الصسهُت اْ خالتهم الاظخجاُٖت اإلاجحزة
ْجٟغصَم الصسصخي ًٖ ٚحرَم -0 .الُ٣جت الٟغٍضة اإلاضع٦تْ ،التي حكحر الى هضعة اإلاىخج اإلا٣خجى ْبالخال الى الخجحز-5 .
الُ٣جت الاظخجاُٖت اإلاضع٦تْ ،طلٖ ٪ىضما جدٓى الٗالمت الخجاعٍت بخ٣ضًغ ٦بحر مً ظاهب املججٖٓت اْ الٟئت
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الاظخجاُٖت التي ًىدؿب الحها مال ٪اإلاىخج ) ٣ُٞىٓعْن & ظٓوؿٓن٢ْ .(0999 ،ض حؿاَم الُ٣جت الاظخجاُٖت اإلاضع٦ت مً
ج٣لُل ظِٓص اإلاؿتهل ٪للخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث الالػمت الجساط ٢غاعاث الكغاء خُض ٌٗخ٣ض اإلاؿتهل ٪ؤن ظجُ٘ اإلاىخجاث
التي ججخاػ بج٩اهت اظخجاُٖت مغمٓ٢ت مً اإلاغجر ؤن جٓ٩ن ظُضة لالؾخسضام بطا ٧ان ٦شحر مً الىاؽ ٖلى اؾخٗضاص
ْعٚبت للخهٖٓ ٫لحها )ؾخازبٓلٓ & باالباهِـ.(0109،
ْ٢ض صٖجذ بٌٗ الضعاؾاث الٗلجُت الٟغيُاث ال٣اثلت بإن ماقغ قغاء الٗالماث الخجاعٍت التي ججخاػ بج٩اهت
اظخجاُٖت مغمٓ٢ت ٢ض ًازغ بك٩ل بًجابي ٖلى مجابهت مساَغ ألاصاء ْاملساَغ الىٟؿُت ْاملساَغ الاظخجاُٖت
ْالتهضًضاث الساعظُت التي جخهل ٖاصة ب٣غاعاث قغاء اإلاىخجاث )ْْه & ٤ػَٖٓ .(0113،لى ؾبُل اإلاشا٢ ،٫امذ قغ٦ت
عْل٨ـ بخهيُ٘ ؾاٖت عْل٨ـ سخي صٍْلغ ْالتي جخدجل ي 0001 ِٛمتر جدذ اإلااء طاث الؿٗغ الٗال ظضاَْ ،ظا مجا
ال قٌٗ ُّٞ ٪ض ماقغا للٗضًض مً اإلاؿتهل٨حن ٖلى ظٓصة اإلاىخج ْبالخال ٞةن َظٍ اإلاجحزاث ٢ض حؿاَم ف ج٣لُل مساَغ
ٞكل ألاصاء ْاملساَغ الٗاَُٟت لضٔ اإلاؿتهل٧) ٪اإلخباٍ ْٖضم الغضخى( الىاججت مً يٗ ٠ؤصاء اإلاىخج)ظٓعصْن،
صًب ،ماق ْٓ٧ ،بغ& ْاًذْٖ .(0108 ،لُّ ٞجتى ما ْظضث هُت الكغاء إلاشل َظٍ إلاىخجاث ٞةن الُ٣ام بٗجلُت الكغاء
الٟٗل جٓ٩ن ٖالُت.
ْبهٓعة مٓظؼةٞ ،ةن اإلاؿتهل٨حن الظًً ًًٟلٓن الٗالماث الخجاعٍت التي ج٣ضم ُ٢م مغمٓ٢ت ال ًٓ٩ن لضحهم الغٚبت
ف بجالِٞا ؤْ ٣ٞضَا ؤْ ٖضم ا٢خىائها ْ٣ٞا لم ؤْعصٍ )ظٓعصْن ،صًب ،ماق ْٓ٧ ،بغ& ْاًذْ .(0108 ،بالخال لِـ مً
ُ
اإلاج ً٨ؤن ٌكترٓ٧ا ف ؤي ؤوكُت ٢ض جازغ ٖلى مىخجاتهم اإلاًٟلت ؤْ جسل بخٓاظضَا ف الؿٓ.١
ْهٟترى ا٢تراها بجا ؾب ٤الخال :
 :H2aاملؿتهلنﻮن الظًن لضيهﻢ ئصعاك غالي (مﻘاﺑل املنسفع) ملصضاقُت الػلمت الخجاعٍت لضيهﻢ ئصعاك غالي ملهانت
الػلمت الخجاعٍت الاحخماغُت.
 :H2bملما مان إلاصعاك ملصضاقُت الػلمت الخجاعٍت غالي (مﻘاﺑل منسفع); مانذ هناك ئصعاك غالي ملهانت الػلمت
الخجاعٍت الاحخماغُت وبالخالي من غحراملخﻮقؼ املكاعلت في أنكؼت املﻘاػػت الاقخصاصًت للػلمت الخجاعٍت.

073

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume
Issue1,1,2020
2020- https://hj.kku.edu.sa
- https://hj.kku.edu.sa
Volume 29,
7, Issue
Dr. Hesham Fazel, Brand reliability impact on confronting economic
boycott and the role of brand prestigious

الكهل  :1إلاػاعالنظغي املﻘترح للضعاؾت

مهانت الػلمت الخجاعٍت
الاحخماغُت

املكاعلت في

مصضاقُت

املﻘاػػت الاقخصاصًت

الػلمت الخجاعٍت

 -4منهجُت الضعاؾت
باؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي ،جدىاَْ ٫ظٍ الٓع٢ت البدشُت جإزحر مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ٖلى الاقترا ٥مً ٖضمّ
ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت الخجاعٍت ججاٍ ٖالمت ججاعٍت مدضصة ْصْع الٗامل )م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت( ٦جخٛحر
ْؾُِ ٌكغح الٗال٢ت الؿبِبت بحن مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ْمضٔ الاقترا ٥مً ٖضمّ ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت الخجاعٍت.
ْجٓضر الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جدضزذ ْها٢كذ الٗضًض مً اإلاخٛحراث اإلاازغة ٖلى ما ًُجازل َظٍ الٗال٢ت ْالتي
ٌ
ؤؾخسضم ٞحها ؤصْاث ُ٢اؽ مُٗىت لخدضًض جإزحر اإلاخٛحراث مٓيٕٓ الضعاؾت ،ؤهّ ٢ض جم الخد ٤٣مً ُ٢اؽ مهضاُ٢ت
الٗالمت الخجاعٍت )ٖ 1ىانغ( ْم٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت )ٖىهغًٍ( ْالاقترا ٥مً ٖضمّ ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت
الا٢خهاصًت ًٖ َغٍُ٢ ٤اؽ هُت الكغاء )ٖ 5ىانغ( )بعصم  ،ؾٓاًذ & لُٓٞحر ; 0110،بعصم & ؾٓاًذ  ; 0111،بعصم،
ً
ؾٓاًذ & ٞالُجزْالْ .(0111 ،جم الاؾخٗاهت بٗىانغ الُ٣اؽ اإلآضخت آهٟا مً بدٓر ؾاب٣ت ْٖجل الخٗضًالث الالػمت
ٖلى جل ٪الٗىانغ ف َظا البدض بجا ًدىاؾب م٘ ؾُا ١الضعاؾت ُْٖىتها٢ْ .ام الباخض بُ٣اؽ الىجٓطط اإلا٣ترح ٖلى
حؿ٘ ه٣اٍ ْ ٤ٞهجٓطط مُ٣اؽ لُ٨غث ) = 0ال ؤْا ٤ٞبكضة؛  = 9ؤْا ٤ٞبكضة( )ظٓوؿٓن ،عْصعٍ٣غػ & جُٓ٦ذ،
.(0108
َّبحن نض ١ألاصاء الضازل ألصْاث ُ٢اؽ الٗالمت الخجاعٍت ْؤصْاث ُ٢اؽ م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت
مٓزُٓ٢ت ٖالُت ٞحها )٦غْ هبار ؤلٟا إلاهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت  ،α = .96م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت .(α = .94
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ُ
ْجم ُ٢اؽ مضٔ الاقترا ٥ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت مً زال ٫الىُت ف الكغاء مً الٗالماث الخجاعٍت اإلا٣اَٗتٖ .لُّ ؤؾخسضم
مُ٣اؽ هُت الكغاء بشالزت ٖىانغ م٣خبؿت مً صعاؾت )لحي & ل “) (0100،مً اإلاغجر ؤن ؤقتري ظجُ٘ اخخُاظاحي مً
َظٍ الكغ٦ت”“ ،ؾإ٨ٞغ ف قغاء َظٍ الٗالمت الخجاعٍت ف اإلاغة ال٣اصمت ٖىضما ؤخخاط بلى ؤي ؾل٘ ْ”ؾإخاْ ٫قغاء
البًاج٘ السانت بي مً َظٍ الكغ٦ت”( .بحن ُ٢اؽ نض ١ألاصاء الضازل ل٣ٟغاث ُ٢اؽ هُت الكغاء ٖلى حؿ٘ ه٣اٍ مً
مُ٣اؽ لُ٨غث ) = 0ال ؤْا ٤ٞبكضة = 9 ،ؤْا ٤ٞبكضة( مهضاُ٢ت اإلاُ٣اؽ الضازل ).(α = .86
 -4أ .ئحغاءاث الضعاؾت املُضانُت
ً
ً
 011مكاع٧ا مخُٖٓا مً الُالب ْالُالباث اإلاُ٣ضًً بهخٓاما ف الٟهل ألاْ ٫مً الٗام الجامع 0111/0159
ً
بإخض الجامٗاث الؿٗٓصًت ؾاَجٓا ف الضعاؾت .جم ازخُاع الُٗىت مً املجخج٘ ٖكٓاثُا لّ ٞغنت اإلاكاع٦ت ف ؤي
م٣اَٗاث ججاعٍت مؿخ٣بلُت مدخجلت ؤزظًً ف ٖحن الاٖخباع يبِ اإلاخٛحراث الضًجٓٚغاُٞت اإلاؿخ٣لت التي لً جضزل
ً
يجً اإلاٗالجت الخجغٍبُتْ ،ل٨جها ظؼءا مً الخهجُم الخجغٍبي للبدض ٧الٗجغ ْالجيـْ ،الٛغى مجها ؤلا٢ال ٫مً
السُإ ف الىخاثج الىاظجت ًٖ جإزحر َظٍ اإلاخٛحراث.
ْخُض ؤن الضعاؾت حٗخجض ٖلى البدض الخجغٍبي الظي ًضعؽ مضٔ ٢ضعة اإلاخٛحراث مٓيٕٓ الضعاؾت ف الخد٨م
بؿلُٓ٦اث ْجهغٞاث اإلاؿتهل٨حن ججاٍ ؤخضار ا٢خهاصًت مُٗىت ال ًج ً٨الخيبا بدضْثهاٞ ،ةن جهٓع جل ٪ألاخضار مً
زال ٫بىاء ؾِىاعٍٓ مدا٧اة ألخضار صعامُت ًٖ م٣اَٗت ججاعٍت ؾِؿاَم ف بىاء نٓعة طَىُت ؤ٦ثر ْاُٗ٢ت لضٔ
اإلاكاع٦حن ف البدض ْبالخال بم٩اهُت ُ٢اؽ الخهغٞاث املخخجلت مً اإلاكاع٦حن ف الضعاؾتْٖ .لُّ بٗض بظغاء
الخٓيُداث الالػم للجكاع٦حن ْخِ٢ٓ٣م البدشُت ْالا٢غاع بغٚبتهم ف مٓانلت اإلاكاع٦ت ف البدض جم جٓظحهم الى ٢غاءة
ؾِىاعٍٓ ًٖ م٣اَٗت ججاعٍت خضزذ ف ْ٢ذ مٗحن بؿبب ؤٖجا ٫مىاُٞت لُ٣م ْمباصت املجخج٘ ،زم ؤ٦جل اإلاكاع٦حن بٗض
طل ٪اؾخبُان ًِ٣ـ مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت )ٖ 1ىانغ( م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت )ٖىهغًٍ( ْهُت
الكغاء )ٖ 5ىانغ( اياٞت الى الاظابت ٖلى الاؾئلت الضًجٓٚغاُٞت الالػمت.
جم جٓػَ٘ اإلاكاع٦حن ٖكٓاثُا بلى ْاخضة مً ؤعب٘ زالًا ف ) 0مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍتٖ :ال م٣ابل مىس0 × (ٌٟ
)م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖتٖ :ال م٣ابل مىس ٤ْٞ (ٌٟالخهجُم بحن ألاٞغاص ).(Within Subject Design

-4ب .نخائج جدلُل الضعاؾت
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حضوى  1الﺒُان الضًمﻮغغافي لػُنت الضعاؾت
طلغ
أنثى

غضص املكاعلحن
93
13

مخﻮؾؽ الػمغ
00.0
01.8

جم ؤْال جدلُل ألاؾئلت الضًجٓٚغاُٞت إلاٗغٞت ما بطا ٧ان َىا ٥ؤي جإزحراث مدخجلت للسهاثو الضًجٓٚغاُٞت
للجكاع٦حن ف َظٍ الضعاؾت ْللخإ٦ض مً ؤهّ جم يبِ َظٍ اإلاخٛحراث ،ؤِْغث الىخاثج ؤن الٟغْ ١بحن الجيؿحن لم ًً٨
لِا جإزحر ٖلى الىخاثج). F (1, 021) = .061, p = .845
مً هاخُت ؤزغٔ ،صٖجذ ازخباعاث جدلُل الخباًً للجخٛحراث الخابٗت مٓيٕٓ الضعاؾت ٞغيُاث البدض H1,H2a,
 َْٓ H2bؤن َىا ٥جإزحر ) (Main effectمباقغ عثِسخي إلاهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ٖلى مضٔ اإلاكاع٦ت ف ؤوكُت
اإلا٣اَٗاث الا٢خهاصًتْ .مٗجى طل ٪ؤن اإلاكاع٦حن الظًً لضحهم بصعاٖ ٥ال إلاهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت َم ؤ٢ل عٚبت
لالهسغاٍ ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت يض الٗالمت الخجاعٍت اإلاؿتهضٞت ) ( p = .06،F = 3.122م٣اعهت باإلاكاع٦حن الظًً لضحهم
بصعا ٥مىس ٌٟإلاهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت.
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ْحكحر هخاثج الضعاؾت ؤًًا الى ؤن اإلاكاع٦حن الظًً لضحهم بصعاٖ ٥ال إلاهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ًخجخٗٓن بضعظت
ٖالُت ف جُُ٣م م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت )) ( p < .05،F = 6.292ظضْ.(0 ٫
حضوى  2صعاؾت نخائج الخأزحرالغئِسخي
مصضاقُت الػلمت الخجاعٍت

قُمت F

قُمت P
*.06
**.013

غالُت

منسفظت

اإلاكاع٦ت ف اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت

1.113

3.18

5.000

م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت اإلاغمٓ٢ت

3.801

3.110

1.090

.Sig .01<* 
.05<** 
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ْ٦كٟذ جدلُل الخباًً )جدلُالث الخٓؾُُت البؿُُت( ؤن َىا ٥صاللت بخهاثُت حكحر الى ؤن الٗالمت الخجاعٍت
طاث اإلا٩اهت الاظخجاُٖت جخٓؾِ ْجٟؿغ الٗال٢ت بحن مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ْالاقترا ٥مً ٖضمّ ف ؤوكُت
اإلا٣اَٗت يض الٗالمت الخجاعٍت اإلاؿتهضٞت )ظضْ٩ٞ (5 ٫لجا ٧اهذ الٗالمت الخجاعٍت طاث مهضاُ٢ت ٖالُت ؤزغ طل٪
ً
بًجابُا ف جُُ٣م م٩اهتها الاظخجاُٖت ْبالخال ٞةن اهسغاٍ املجخج٘ مجشال ف ُٖىت الضعاؾت ف ؤي ؤوكُت م٣اَٗت لخل٪
الٗالمت الخجاعٍت ؤ٢ل.
الكهل  4الغؾﻢ الخﻮطُخي للػلقت الخﻮؾؼُت املخغحراملؿخﻘل  +املخغحرالخابؼ  +املخغحرالﻮؾُؽ

مهانت الػلمت الخجاعٍت
ب

الاحخماغُت

ط

املكاعلت في
املﻘاػػت الاقخصاصًت

ؤ

مصضاقُت
الػلمت الخجاعٍت

ط*

ْلخ٣غٍغ الٗال٢ت الخٓؾُُت البؿُُت هٓضخّ ف الك٩ل ) (1خُض ٌكحر:
) ط( الى الٗال٢ت ألاؾاؾُت بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ْاإلاخٛحر الخاب٘.
) ؤ( ٌكحر الى الٗال٢ت بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ْاإلاخٛحر الٓؾُِ.
) ب( ٌكحر الى الٗال٢ت بحن اإلاخٛحر الٓؾُِ ْاإلاخٛحر الخاب٘.
) ط*( ٌكحر الى الٗال٢ت بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ْاإلاخٛحر الخاب٘ ْطل ٪ف ْظٓص اإلاخٛحر الٓؾُِ ْخؿابّ ف اإلاٗاصلت.
ْمً ؤظل ازخباع الضْع الٓؾُِ إلاخٛحر م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل( مهضاُ٢ت الٗالمت
الخجاعٍت( ْاإلاخٛحر الخاب٘ )اإلاكاع٦ت ف اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت( ؤٖخجض الباخض ٖلى السُٓاث اإلا٣ترخت مً باعْن ُْ٦جي
)ْ (0981التي خضصث جدلُل ازخباع اإلاخٛحراث الٓؾُُت بإعب٘ زُٓاث ه ٧الخال :
ْ .0ظٓص ٖال٢ت جإزحر مٗىٍٓت بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ْاإلاخٛحر الخاب٘ )مٗاصلت .(0
ْ .0ظٓص ٖال٢ت جإزحر مٗىٍٓت بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ْاإلاخٛحر الٓؾُِ )مٗاصلت .(0

081

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
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ْ .5ظٓص ٖال٢ت جإزحر مٗىٍٓت بحن اإلاخٛحر الٓؾُِ ْالخاب٘ يجً مٗاصلت جدلُل الاهدضاع الشالشت ْبٓظٓص اإلاخٛحر
اإلاؿخ٣ل ٦جخٛحر يابِ )مٗاصلت .(5
ْ .1ظٓص ٖال٢ت جإزحر اإلاخٛحر الٓؾُِ ٖلى الٗال٢ت ْطل ٪ف خالخحن:
 .aبطا اجطر بإن ُ٢جت مٗامل الخإزحر )) (Zero-effectنٟغ( ف اإلاٗاصلت )ُ٢ ًٖ (5جتها ف اإلاٗاصلت )ِٞ (0ظا ٌٗجي
ؤن َىا ٥صْع ْؾُِ ٧امل بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ْاإلاخٛحر الخاب٘.
 .bبطا اهسًٟذ ُ٢جت مٗامل الخإزحر ف اإلاٗاصلت )ُ٢ ًٖ (5جتها ف اإلاٗاصلت )ِٞ (0ظا ٌٗجي بإن َىا ٥صْع ْؾُِ
ظؼجي بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ْالخاب٘.

حضوى  3صعاؾت الخدلُلث الخﻮؾؼُت البؿُؼت
الخﻮؾؼُت
م٩اهت الٗالمت
الخجاعٍت
الاظخجاُٖت

ازخﺒاعؾﻮبُل:
Sobel Test

اإلاؿاع
0
0
5
1

B
587.
718.
510.
181.

السُٓة
ط
ؤ
ب
ط*
Z

t
0.700
0.111
5.100
703.

SE
000.
091.
017.
001.

p
179.
100.
113.
010.

)Sig (p

)مٟهل مؼصْط(
0.980

**1.13

0.05<** 
ْف يٓء هخاثج الجضًْ (5) ٫دبحن جدْ ٤٣ظٓص ٖال٢ت جإزحر مٗىٍٓت بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل )مهضاُ٢ت الٗالمت
الخجاعٍت( ْاإلاخٛحر الٓؾُِ )م٩اهت الٗالمت الخجاعة الاظخجاُٖت( زِ )ؤ(٦ْ ،ظلٖ ٪ال٢ت جإزحر مٗىٍٓت بحن اإلاخٛحر
الٓؾُِ ْاإلاخٛحر الخاب٘ )اإلاكاع٦ت ف اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت( زِ )ب(ْ .بىاء ٖلُّ جبحن بإن اإلاخٛحر )م٩اهت الٗالمت
الخجاعٍت الاظخجاُٖت( ًخٓؾِ بك٩ل ٧امل الٗال٢ت بحن )مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت( ْ)اإلاكاع٦ت ف اإلا٣اَٗت
الا٢خهاصًت( خُض ُ٢جت مٗامل بِخا ف السُٓة ألاْلى حٛحرث مً  )β=.387 , P=.079الى ْ (β=.480, P=.162).خؿب
ما ؤقاع الُّ باعْن ُْ٦جي )ٞ (0981ان هخاثج الخدلُل الؿاب٣ت ال جٓ٩ن طاث صاللت بخهاثُت الا بٗض بظغاء ازخباع
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ؾٓبُل ) (Sobelختى ًخم الخد ٤٣مً مٗىٍٓت الاٞتراياث السانت بالضْع الٓؾُِ ْ٢ض نجم بغَكحر ْإلل )(0110
ً
بغهامج خؿابي إلظغاء َظا الازخباع ْالتي حٗغى هخاثجّ ف اًًا ف زاججت الجضْ (5) ٫خُض جضُ٢ ٫جت )0.980=(Z
) (P-0.05بٓظٓص صاللت الضْع لخإزحر ْؾُِ ٧امل للجخٛحر )م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت( بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل
ْاإلاخٛحر الخاب٘ ْاإلآضخت ٖال٢تها ف الك٩ل ).(1
ْإهُال٢ا مً َظٍ الىخاثج وؿخُُ٘ ٢بٓ ٫الٟغيُت ألاْلى ال٣اثلت بإن اإلاؿتهلٓ٩ن الظًً لضحهم بصعاٖ ٥ال إلاهضاُ٢ت
ً
الٗالمت الخجاعٍت ال ٌكترٓ٧ن ف ؤوكُت جضٖٓ الى م٣اَٗت الٗالماث الخجاعٍت التي ججخ٘ بجهضاُ٢ت ٖالُتْ .ؤًًا ٢بٓ٫
الٟغيُت الشاهُت ) (aال٣اثلت بإن اإلاؿتهلٓ٩ن الظًً لضحهم بصعاٖ ٥ال إلاهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ًٓ٩ن لضحهم ؤًًا
بصعاٖ ٥ال إلا٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت .ألامغ الظي ًد ٤٣نض ١الٟغيُت الشاهُت )ْ (bالتي جٓضر َظٍ الٗال٢ت
مً زال ٫بُان ؤن اإلاؿتهل٨حن الظًً لضحهم بصعاٖ ٥ال إلاهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ْم٩اهّ الاظخجاُٖت ال ًىسغَٓن ف
ؤٖجاْٗٞ ٫الُاث جضٖٓ الى م٣اَٗت جل ٪اإلاىخجاث الا٢خهاصًت.
 -5املناقكت الػامت:
اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت ه ٓ٢ة اإلاؿتهل ٪للغ٢ابت الاظخجاُٖت ٖلى ؤٖجا ٫الكغ٧اث الخجاعٍت ف مسخلُ٢ ٠إ
ألاٖجاٌ .٫ؿخسضم ٞحها اإلاؿتهلٓ٩ن ؤنٓاتهم الغاًٞت لبٌٗ ؤٖجا ٫الكغ٧اث التي لِا جإزحراث بُئُت ؾلبُت ؤْ مٓا٠٢
اظخجاُٖت مىاًَت لُ٣م ْٖاصاث املجخجٗاثْ .حٗخبر اإلا٣اَٗت ؾلٓ ٥اظخجاع ال ًىٓغ ٞحها الى اإلاهالر الٟغصًت ؤْ
اإلاىا ٘ٞالصسهُت ْإهجا لخد ٤ُ٣مىٟٗت مجخجُٗتْ .حٗخجض اإلا٣اَٗاث الخجاعٍت ٖلى الُ٣ام بدىُٓم جٓاَغة ؤْ بيغاب
مجخجع ٌؿعى مً زاللِا الٗضًض مً اإلاؿتهل٨حن الى بًًاح زُإ جل ٪الكغ٧اث الخجاعٍت اْ الاؾدشجاعٍت ْطل ٪للٓنٓ٫
الى ج٣لُل مبُٗاث قغ٦ت ما ُبُٛت الًٖ ِٛلحها لخ٣ضًم اٖخظاع ؤْ حٗضًل ما جم عنضٍ مً مسالٟاث لُ٣م للججخج٘٢ْ .ض
ازبدذ ال٨شحر مً اإلا٣اَٗاث الخجاعٍت ؤزغَا ف اهسٟاى اإلابُٗاث للكغ٧اث الخجاعٍت هدُجت لئليغاباث ْاإلا٣اَٗاث ْما
جبِٗا مً بظغاءاث اجسظَا مىٓجٓ اإلا٣اَٗت ؤٖا٢ذ مِٗا جٓػَ٘ اإلاىخجاث ف ألاؾٓا ١اإلا٣اَٗتْ .م٘ طلٌٗ ،٪خبر
اإلاؿٓ٢حن ْمضًغي الكغ٧اث اإلا٣اَٗت اججاٍ ٚحر مغٓٚب  ُّٞخُض ًٟغى ٖلحهم جٍُٓغ الٗضًض مً ألاؾالُب اإلاج٨ىت
ْمٗالجتها ْجىُٟظَا إلاى٘ ْنٓ ٫اإلا٣اَٗٓن بلى ؤَضاِٞم ْج٣لُل السؿاثغ املخخجلت ف خهت الؿٓ.١
بن الِض ٝمً َظٍ الضعاؾت َٓ بظغاء صعاؾت ج٨كُُٟ٦ ًٖ ٠ت جإزحر مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ٖلى ٢غاع
اإلاؿتهل ٪باالقترا ٥مً ٖضمّ ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت يض الٗالمت الخجاعٍت اإلاُٗىت ْم٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت
٧إخض الٗٓامل اإلاباقغة التي جخٓؾِ الٗال٢ت الؿاب٣ت ْالتي لِا جإزحر ف جٟؿحر الٗال٢ت الؿببُت بحن مهضاُ٢ت الٗالمت
الخجاعٍت ْ٢غاع اإلاؿتهل ٪باالقترا ٥مً ٖضمّ ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت الخجاعٍتْ .ؤْضخذ هخاثج الضعاؾت الخجغٍبُت لِظا

080

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .هكام ﻓاطل  ،جأزحر مصضاقُت الػلمت الخجاعٍت في مﻮاحهت املﻘاػػت الاقخصاصًت وصوع مهانت
الػلمت الخجاعٍت الاحخماغُت

البدض ؤن اإلاؿتهل ٪الظي لضًّ مهضاُ٢ت ٖالُت للٗالمت الخجاعٍت جإزحر ؤؾاسخي ٖلى عٚبخّ ف اإلاكاع٦ت بإوكُت
ً
ً
اإلا٣اَٗتْ .الاَم مً طل٣ٞ ،٪ض ؤْضخذ ؤن م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت لٗبذ صْ ًعا ْؾُُا خاؾجا بحن اإلاخٛحر
اإلاؿخ٣ل الغثِسخي اإلاكاع بلُّ بجهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍتْ ،بحن اإلاخٛحر الخاب٘ ،اإلاكاع بلُّ بجضٔ الاقترا ٥ف اإلا٣اَٗت
 -3أ .الخﻮصُاث:
مً ألاَجُت بج٩ان صعاؾت مشل َظٍ الٗال٢اث التي جٓضر ألصخاب اإلااْ ٫ألاٖجاْ ٫اإلاضعاء الخىُٟظًً ْالباخشحن
اإلاِخجحن بضعاؾاث ؾلُٓ٦اث اإلاؿتهل ٪الخال :
 -0الترابِ بحن م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت ْمهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍتْ ،بحن اإلاخٛحر الخاب٘ ،اإلاكاع بلُّ
باالقترا ٥مً ٖضمّ ف اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت ْهخاثجِا ف الدؿٍْٓ ٤ؾلٓ ٥اإلاؿتهل ،٪الظي ٌؿِم ف بىاء السُِ
ْالاؾتراجُجُاث الٓ٢اثُت إلآاظِت مشل َظٍ اإلا٣اَٗاث الا٢خهاصًت ْطل ٪لخجاًت اؾدشجاعاث الكغ٦ت ؤْ اإلاىٓجت.
 -0جٓصخي هخاثج َظٍ الضعاؾت ؤًًا بلى ؤن م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت ما ه الا ماقغ بًجابي ْمخحن إلاهضاُ٢ت الٗالمت
الخجاعٍت لظلٞ ٪ةن مٗغٞت آلُاث حٗؼٍؼ َظٍ اإلا٩اهت ْاإلاهضاُ٢ت للٗالمت الخجاعٍت ؾِؿِم ف ِٞم ؤ٦ثر ألصبُاث
ؾلٓ ٥اإلاؿتهل ٪اإلاخظبظبت ُُْٟ٦ت الخٗامل مِٗا.
٢ -5ضم َظا البدض ،اؾتراجُجُاث ٢ض حُُٗىا ٨ٞغة قاملت ًٖ ُُٟ٦ت ٖضم مكاع٦ت اإلاؿتهل٨حن ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت.
ْمً يجً َظٍ الاؾتراجُجُاث التي ًجب ٖلى مضًغي الكغ٧اث ْمؿاْل الدؿٍٓ ٤الاهدباٍ لِا َٓ حٗؼٍؼ مهضاُ٢ت
الٗالمت الخجاعٍت لضٔ ظجِٓع اإلاؿتهل٨حن٧ٝ .لجا ػاص ٖضص اإلاؿتهل٨حن الظًً ًىٓغْن بلى الٗالمت الخجاعٍت ٖلى ؤجها
طاث مهضاُ٢ت ْظضًغة بالش٣ت ،ػاص اخخجاٖ ٫ضم مكاع٦تهم ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت يضَا .الاؾتراجُجُت الشاهُت التي
ًجب ٖلى مضًغي الكغ٧اث ْمؿاْل الدؿٍْٓ ٤يِٗا ف الاٖخباع ه البدض ب٩ل الؿبل الى جضُٖم م٩اهت الٗالمت
الخجاعٍت الاظخجاُٖت ف املجخجٗاث املسخلٟت للجؿتهل٨حن ْطل ٪بغؾم نٓعة طَىُت مؿخ٣غة لضٔ اإلاؿتهل ٪بإَجُت
مىخجاث الكغ٦ت ْؾجٓ م٩اهتها الاظخجاُٖت ٖلى الهُٗض الٗالمي ْاملخل ألامغ الظي ؾُاصي الى بٖاصة الخ٨ٟحر ف
م٣اَٗت الٗالمت الخجاعٍت التي جد ٤٣لِم مؼاًا ْامخُاػاث شسهُت عُٗٞت.
 -5ب .الخاجمت والضعاؾاث املؿخﻘﺒلُت:
بصاهت اإلا٣اَٗت ٖلى هُاْ ١اؾ٘ ْحُُٛت ؾلبُاتها ْإًجابُاتها ٦بحرة ف ْؾاثل ؤلاٖالم اإلاُبٖٓت ْاإلاغثُت ْاإلاؿجٖٓت.
خُض ًُضع ٥اإلاؿتهل٨حن ً
ظُضا اإلاؿإلت التي جاصي بلى اإلا٣اَٗت ْاإلاٗاعيت بإٚلبُت ؾاخ٣ت ٖلى بظغاءاث ْؤٖجا ٫الكغ٧اث.
َْؿعى مضعاء الكغ٧اث بلى ججىبها ْإبُالِا ْبالخال خجاًت اؾدشجاعاث الكغ٦ت مً هخاثج مشل َظٍ الؿلُٓ٦اث٢ .ام
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ً
الباخض ْباؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي ،بضعاؾت ظؼء َام ظضا ف َظٍ الٗال٢ت اإلادكاب٨ت ْالتي لِا ابٗاص ٖضًضة ْمخٛحرة
ْطل ٪بالتر٦حز ٖلى جإزحر مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ف عٚبت الججاَحر ؤْ اإلاؿتهلٓ٩ن ف الاقترا ٥مً ٖضمّ ف ؤوكُت
ً
اإلا٣اَٗت الخجاعٍت ف ؤلاَاخت بُ٣جت الٗالمت الخجاعٍت قٗبُا ،خُض ٢ضم الباخض بالكغح ْالخدلُل ؤخض الٗٓامل
اإلاِجت التي ٧ان لِا ألازغ ال٩امل ف جٟؿحر الٗال٢ت الؿاب٣ت٣ٞ .ض ٞؿغث )م٩اهت الٗالمت الخجاعٍت الاظخجاُٖت( ٦جخٛحر
ْؾُِ الٗال٢ت الؿبِبت بحن مهضاُ٢ت الٗالمت الخجاعٍت ْمضٔ الاقترا ٥مً ٖضمّ ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت الخجاعٍت٩ٞ .لجا
٧اهذ الٗالمت الخجاعٍت طاث مهضاُ٢ت ٖالُت ؤصٔ طل ٪باإلاؿتهل٨حن الى ٖضم الاقترا ٥ف اإلا٣اَٗت الخجاعٍت يضَا.
ٖالْة ٖلى طلٞ ٪ةن ِٞم الُُٟ٨ت التي ٌٗخ٣ضَا ٍْامً بها اإلاؿتهلُٞ ٪جا ًخٗل ٤باإلاكاع٦ت ف ؤوكُت اإلا٣اَٗت
املسخلٟت ٢ض ٌؿاٖض مضًغي الكغ٧اث ْمؿاْل الدؿٍٖٓ ٤لى مٗغٞت الُغْ ١الاؾتراجُجُاث الىاجخت لخجاًت ْجدهحن
ُ
اؾدشجاعاتهم مً املساَغ ْألايغاع املخخجلت .حٗض الٗٓامل ألازغٔ مشل الهٟاث الصسهُت للجؿتهلْ ٪إصعا ّ٦ألَجُت
ً
ً
ظُضا للبدض ف اإلاؿخ٣بلً .
ؤًًاٞ ،ةن مٗاًحر الٗٓإلات ْؤؾالُب الا٢ىإ الدؿٍٓ٣ي ٢ض جٓ٩ن
ُ٢جِم املجخجُٗت مؿاعا
ً
ً
َغٍ٣ا ْاٖضا للبدض.
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