
 901 

 

 

 

دراسة  ،التجارية بني شباب اجلامعات اخلاصةالعوامل االجتامعية ذات العالقة باستهالك العالمات 

 من طلبة جامعة النهضة، بني سويفميدانية عىل عينة 

 حسن أمحد حسن أبو زيد

 ، عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، جامعة امللك فيصلاملساعدأستاذ علم االجتامع 

 هـ(91/1/9442 هـ، وقبل للنرش يف4/3/9442 )قدم للنرش يف

  

 .العالمات التجارية، املكانة، االستهالك، الرمزية، التفرد املفتاحية:الكلامت 

يتمثل موضوع الدراسة احلالية يف دراسة العالمات التجارية من منظور اجتامعي ومتثلت أهداف  :البحث ملخص

الدراسة يف التعرف عىل مفهوم العالمات التجارية، ويف اإلجابة عن بعض التساؤالت التي تتعلق بالعوامل املؤثرة يف 

العينة، واعتمدت الدراسة عىل املقابلة استهالك العالمات التجارية. واستخدم الباحث منهج املسح االجتامعي ب

املتعمقة كأداة جلمع البيانات من املبحوثني. وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن استهالك العالمات التجارية 

يرتبط بالرغبة يف احلصول عىل املكانة االجتامعية، وأن السعي نحو التفرد والتميز عن اآلخرين كان دافًعا الستهالك 

مات التجارية، وكللك ما تتمتع ب  العالمات التجارية من جودة كان من عوامل استهالكها، وكللك الرمزية العال

 .التي تتسم هبا العالمات كانت من العوامل الدافعة الستهالكها فهي ترمز للمكانة االجتامعية وللثروة
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Abstract: This study is an attempt to look at trademarks from a social perspective. It aims to identify the concept 

of trademarks and answer a number of questions related to the factors which tend to have some impact on the use 
of trademarks. To do so, a sample social survey method and an in-depth interview were used as tools to collect 

data from the participants. The discussion of the results and the analysis of the data used in this paper indicated 

that the use of trademarks was mainly attributed to a desire to obtain a social status and a motivation to pursue 
uniqueness and distinction from others via the use of trademarks. It also showed that the quality of trademarks as 

well as the symbolism that characterized the brands were the driving factors behind trademarks consumption, as 

this tends to symbolize social status and wealth. 
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  :مقدمة

ال -يف املجتمعات املتقدمة والنامية  أصبح االستهالك  

ثل  ،نشاًطا مركزًيا -يام استهالك السلع غري الرضوريةس   ومت 

األشياء املسَتهلكة ما جياوز قيمتها ووظائفها املادية، فهي متثل 

هو ف ؛عىل بناء اهلويات الفردية واالستهالك يعمل .قيمة رمزية

واد وقد اكتسبت امل .نشاط اجتامعي عىل مر التاريخ

واملنتجات املامثلة طرًقا خمتلفة الستهالكها، ومعاين رمزية 

–لالستمتاع، ولكن - فقط –فالناس ال يستهلكون  ؛متنوعة

ذهب  ،ويف هلا اإلطار .هويتهم لتحديد -أيًضا

إىل أن االستهالك ال ينبغي أن  ( Baudrillardبودريالرد)

ية نظرية االحتياجات، ولكن عىل أساس نظر فهم يف ضوءي  

 –فاستهالك السلع ال يستجيب  ؛املنفعة االجتامعية وأمهيتها

لوظيفة  -أيًضا–الفردية، ولكن  املاديةلالحتياجات  - فقط

 .اجتامعية مرتبطة باهليبة واملكانة االجتامعية

وقد ظهرت يف العرص الراهن جمموعات من املستهلكني، 

مت هلم  د  االستهالك دوًرا مركزًيا يف حياهتم، وق   أنامط   أد ت

من السلع، لتمييز أنفسهم عن املجموعات حمددة   أشكال  

وبالرغم من  األخرى من املستويات االجتامعية املختلفة.

: وخصوًصا ،ذلك، ال تزال البحوث عن االستهالك حمدودة

 ،االستهالك الواضحو استهالك العالمات التجارية،

ن إواستهالك املكانة يف األسواق الناشئة ومنها مرص، حيث 

 .جريت يف الواليات املتحدة وأوروباأ  قد غالبية الدراسات 

نسبًيا  قليلة   حاولت دراسات  فقد أما يف األسواق الناشئة، 

 كيفية ظهور االستهالك الواضح واستهالك املكانة، حتديدَ 

 .والعوامل املؤثرة فيهام

اللين  ،د املستهلكني يف األسواق الناشئةومع تزايد عد 

أنفسهم من خالل االستهالك الواضح  نللتعبري عيسعون 

واستهالك املكانة، واستغالل السلع للتعبري عن هويتهم، 

وحماولة اكتساب املكانة من خالل االستهالك، اللي تزامن 

مع ظهور عديد من العالمات التجارية، التي يتم تسويقها 

عالم، ووسائل التواصل ا من خالل وسائل اإلوالرتويج هل

عالن عنها االجتامعي، وربطها بالشخصيات الناجحة، واإل

من خالل نجوم املجتمع يف مجيع املجاالت؛ أضحت 

العالمات التجارية رموًزا للتعبري عن املكانة، وأصبح 

ددات االنتامء الطبقي، ومعياًرا ها واستهالك  امتالك   ها من حم 

  ملجتمع.للثراء يف ا

ومنل ستينيات القرن العرشين فصاعًدا، كان الناس 

ينظرون إىل االستهالك عىل نحو متزايد باعتباره جمااًل 

مرتبطني بالتقاليد،  نهم من حتقيق هوياهتم غريَ مك  مستقاًل، ي  

ويف هله  .أو الظروف االجتامعية، أو املؤسسات االجتامعية

ّسد وصفاٍت كانت العالمات التجا ،البيئة اجلديدة رية ُت 

م صطنعة من ِقبل جهات التسويق حول كيفية عيش الناس 

حلياهتم، ومل يرفض املستهلكون السلع ذات العالمات 

 ,Holt). بل أصبحت أكثر مركزية يف حياهتم ،التجارية

2002)  
أظهرت دراسات عديدة أن االستهالك الواضح هو قد و

أن املستهلكني وسيلة إلعالم اآلخرين بالصورة اللاتية، و

جيد كام يعتربون ممتلكاهتم تأكيًدا وامتداًدا لصورهتم اللاتية، 

األفراد طريقة للتعبري عن أنفسهم من خالل اختيار العالمات 

 Souiden et)شخصياهتم. سامتالتجارية، التي تتطابق مع 

al., 2011)  
، Bourdieu بورديو) كلٌّ من: وقد عرب عن ذلك

من خالل  (؛Douglas دوجالسو، Isherwood دووارشو

لعالقات ل االنظر الستهالك السلع باعتباره يصنع خطوطً 

اإلشباع  - فقط–االستهالك ليس  من دفاهلف ؛االجتامعية

املادي، وإنام ي ستخدم لرسم الفوارق االجتامعية بني األفراد 

إىل  Baudrillard)بودريالرد (ذهب قد و(. 2092)الكرايت، 

اللي يغلي  اإلعالم بوسائل  - ستهالكأن التهافت عىل اال

جعل من أفراد املجتمع الصغار والكبار حيددون قد  -املختلفة

وجودهم ويدركون أنفسهم فقط من خالل االستهالك، ومن 

خالل املمتلكات الشخصية التي حتدد مكانتهم الطبقية. 

  .(2094، )سطوطاح

يق، ويربط املستهلكون العالمات التجارية العاملية بالرب

واهليبة، واملكانة العالية، والنجاح، ألهنا مرتبطة بنخبة عاملية 

وتشري الدراسات إىل أن االحرتام اللي حتظى ب  . قوية

الدرجة التي يتم هبا النظر مدى العالمة التجارية يرتبط ب

  Cayla, 2009) &(Roberts للعالمة عىل أهنا عاملية.

بمجلة هارفارد يف مقال ن رش ( Levitt) ليفيت وقد أشار

إىل أن  قد نشأ  "عوملة األسواق"بعنوان  9183 لألعامل عام

 ويتعني عىل .سوق  عاملي للمنتجات واخلدمات املوحدة
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عن طريق  الرشكات استغالل االقتصاديات البسيطة والنمو

فرس الباحثون قد و .بيع منتجات موحدة يف مجيع أنحاء العامل

 تعددة اجلنسيات جيب أنالرشكات م أن :أهنا تعنيبأفكاره 

تعمل عىل توحيد املنتجات والتعبئة والتواصل لتحقيق 

 القاسم املشرتك األدنى، اللي يؤثر بفاعلية عرب الثقافات،

القت الفكرة قد و .وهو ما يشري إىل العالمة التجارية العاملية

، عندما انفتحت من القرن املايض يف الثامنينيات اشعبي  قبواًل 

سواق اخلارجية، بلدان عىل املنافسة يف األمن ال عديد  

وحاولت الرشكات األمريكية واليابانية اخرتاق تلك 

et  (Holt وبرامج تسويق عاملية. بعالمات ُتارية،األسواق 

2004) al., 
 :الدراسة أمهية .9

 الرمزي االستهالك بدراسة االستهالك اجتامع علم اهتم

 ناحيةال من - املنتجات ئنارشا وراء من فالفكرة ودوافع ،

 إىل النظر يمكننا حيث .ملكن امل انعكاس   أننا هو -ةالرمزي

 .شخصيتنا من ممتدة أجزاء أهنا عىل بنا اخلاصة املمتلكات

 عن خالل  من نعرب ،رمزًيا نظاًما ُتسد األشياء وهله

 بيئتنا مع -خالل  من - التواصل ونستطيع شخصيتنا،

 Hetesi, & ronay(P (2016 في . نعيش اللي واملجتمع

 أن إىل (Bastien و)باستن (Kapferer )كابفري وأشار

 الطبقات بناء إعادة يف أساسًيا دوًرا ؤديت الرفاهية

 عنرًصا الرفاهية يعتربون الناس أن :ذلك ويعني .االجتامعية

 )Kapferer يرغبون. كام اجتامعًيا بأنفسهم للتعريف أساسًيا

 2103) Kim, & Zhang in dcite as 2008, Bastien, &

 بغض - املستهلكني معظم أن (Bernthal برينتال) ويرى

 عىل -االجتامعية مكانتهم أو دخلهم مستوى عن النظر

 الفاخرة، املنتجات عىل املال من كبرية مبالغ إلنفاق استعداد

 وتلبية املكانة، استهالك يف املشاركة أجل من وضعهم، لتعزيز

 معظم أن إىل (وسيسك هوسك) ريويش .الشخصية رغباهتم

 ويتبعون متامثلة، معتقدات لدهيم الفاخرة السلع مستهلكي

 al., et (Chan 2015 ) نفس . االستهالكي السلوك

من  ااستخدمت عديدً فوقد استفادت الرشكات من ذلك 

فهي تزيد  ،التقنيات لزيادة األرباح، ومنها العالمة التجارية

من أرباحها عن طريق إنشاء أنواع خمتلفة من االعتامد 

وتصبح العالمة  .ثم استغالهلا عىل العالمات،االجتامعي 

رصيًدا اقتصادًيا للرشكة عندما يعتمد الناس عليها للمسامهة 

يف احلياة االجتامعية، عندما تكون جزًءا ال يتجزأ من املجتمع 

ألهنا  تجارية يف احلياة االجتامعيةوت قبل العالمات ال .والثقافة

توفر لعمالئها فوائد إعالمية وتفاعلية ورمزية حقيقية. 

(Holt, 2006)  
من أن املواقف  (: Mead ميد)ما ذهب إلي   وهلا

حكام واملواقف املختلفة الشخصية للفرد يستوحيها من األ

للمحيطني ب ، فالفرد يشكل صورت  عن نفس  من خالل 

من  -شخاص املحيطني ب ، فاملعاين والرموز تفاعل  مع األ

يتم اكتساهبا من خالل تفاعل  -( Meadميد)وجهة نظر 

فالفرد يضع يف اعتباره وجهة نظر  ؛الفرد مع اآلخرين

 جوفامن)( وذهب 2014لتقييم ذات . )طالبي،  ااآلخرين معيارً 

Goffman) التي  ؛إىل تشبي  احلياة االجتامعية بالفرقة املرسحية

ى من خالهلا املمثلون إىل إقناع اجلامهري بالدور أو يسع

األشخاص يف احلياة إن ف ،وباملثل .هناؤدوالشخصية التي ي

اليومية حياولون إقناع اآلخرين بطبيعتهم اللاتية من خالل 

 (2002)بوتقرابت،  .االستهالك

وبالنظر إىل األمهية االجتامعية التي تنقلها العالمات 

التجارية، فغالًبا ما يطور املستهلكون ارتباطات عاطفية قوية 

بالعالمات التجارية، أو ربام يقعون يف حب العالمات التي 

 (Ahuvia يوفا)هو (Batra برتا)حتقق أهدافهم، كام يرى 

الباحثني من  كثريوبالرغم من اهتامم  (.Bagozzi باجوزي)و

العالمة  مستهلكيبتحديد عديد من العوامل التي تؤثر عىل 

التجارية، إال أن معظمهم ركز عىل املستهلكني يف األسواق 

 ة.املتقدم

Sun,  &(Batra et al., 2012, as cited in, Yang, Lu 
2018)  

فئة الشباب هم الفئة األكثر تأثرًيا يف سوق  ونتيجًة ألن  

ارية الفاخرة، فقد زادت هله الفئة من إنفاقها العالمات التج

 ،عىل السلع الفاخرة مقارنة بأي جمموعة ديموجرافية أخرى

عام  (رونالد بريجر)ويف دراسة قام هبا  .كام يرى هالربت

، وجد أن الشباب يطورون موقًفا إجيابًيا متزايًدا ُتاه 2092

  .االستهالك الفاخر

, 2015)et al. (Schade  
من الدراسات إىل أن فئة الشباب  توصلت عديد  وقد 

وخصوًصا  ،يمثلون أكثر الفئات تأثرًيا يف أسواق االستهالك

أكثر  فئة الشبابومتثل  .استهالك املستلزمات الشخصية

الفئات تأثرًيا عىل قرارت األرسة خصوًصا يف جمال 
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كام أن املستهلكني الشباب ( 2099ل مظف، آ) .االستهالك

رضة للتأث ر برمزية العالمة الواعني بامل ركز هم أكثر ع 

 .Riqueleme et al)(2001 , التجارية، واملشاعر التي تثريها.

وقد سجلت مبيعات العالمات التجارية لألحلية 

 43.7قدره ممجايل مبيعات إ 2020عام  -فقط –الرياضية 

وحسب بيانات مؤسسة االحصاءات االمريكية . مليار دوالر

"Statista"  كان نصيب العالمة التجارية نايكي“Nike” 

 (2029)عىل،  مليار دوالر. 23.3

ومما سبق، يتضح أن  العالمات التجارية متثل قطاًعا مهاًم 

يف سوق السلع االستهالكية، تركز علي  الرشكات  العاملية 

الكربى يف تسويق منتجاهتا بأسعاٍر مرتفعة، ويف كثرٍي من 

فيها. كام ي روج هلا من خالل وسائل األحيان يكون مبالًغا 

التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم املختلفة، مستهدفًة فئة 

الشباب، وهم الفئة األكثر استخداًما وتفاعاًل مع هله 

 الوسائل. 

 كربىمن أمهية التجارية ونظًرا ملا يمثل  اقتناء العالمات 

زايد اللي للشباب، وكللك األسعار املرتفعة هلا، واإلنفاق املت

رشائها، ونظًرا ألن العالمات املستوردة متثل ليقوم ب  الشباب 

-اجلزء األكرب يف سوق العالمات يف مرص والوطن العريب 

جنبية تسيطر عىل وقد ذهب بعض اخلرباء إىل أن العالمات األ

ونظًرا ملا يمثل   -سوق العالمات يف مرص من ثلثيما يقرب 

رصي، إذا ما نظرنا إىل ذلك من خطر عىل االقتصاد امل

األسعار املبالغ فيها للعالمات التجارية العاملية، وما ينفق  

لكل  ما سبق، كانت  -الشباب من أجل اقتناء تلك العالمات

 تلك الدراسة التي بني أيدينا. 

 

 .مشكلة الدراسة: 2

يف فهم ما متثل  العالمات التجارية  تتمثل مشكلة الدراسة

العوامل االجتامعية التي ترتبط  ستجالءا اولةللشباب، وحم

باستهالك العالمات التجارية، من وجهة نظر عينة الدراسة 

من شباب اجلامعات اخلاصة. وتتمثل هله العوامل 

االجتامعية يف: الرغبة يف احلصول عىل املكانة، وكلا احلاجة 

إىل التفرد، وقيمة االستعامل التي متثلها العالمات، والرمزية 

ؤدهيا تلك العالمات يف حياة الشباب، ودور األصدقاء التي ت

 يف استهالك العالمات. 

 :الدراسة أهداف .3

 ذات االجتامعية العوامل أهم حتديد إىل الدراسة هتدف

 اهلدف هلا من وينبثق التجارية. العالمات باستهالك العالقة

 ومنها: الفرعية، األهداف من عدد   العام

 املكانة عىل احلصول يف الرغبة عالقة حتديد 

 التجارية. العالمات باستهالك

 عن والتميز التفرد إىل احلاجة عالقة حتديد 

 .التجارية العالمات استهالكب اآلخرين

 التجارية العالمات استعامل قيمة بني العالقة حتديد 

 ها.استهالكو

 رمًزا التجارية العالمات تؤدي  اللي الدور حتديد 

 واملكانة. والثروة للنجاح

 العالمات استهالك يف األصدقاء دور حتديد 

 التجارية.

 

 الدراسة: تساؤالت .4

 التساؤل صياغة تم   السابقة، الدراسة أهداف ضوء يف

 التي االجتامعية لعواملا ما التايل: النحو عىل للدراسة الرئيس

 تتفرع قدو ؟التجارية للعالمات الشباب استهالك يف تؤثر

 اآلتية: التساؤالت ن ع

 املكانة عىل احلصول يف الرغبة بني ةالعالق ما 

 التجارية؟ العالمات استهالكو

 عن والتميز التفرد إىل احلاجة بني عالقةال ما 

 التجارية؟ العالمات استهالكو اآلخرين

 التجارية للعالمات االستعامل قيمة بني عالقةال ما 

 واستهالكها؟

 ةوالثرو للنجاح رموًزا التجارية العالمات متثل هل 

  ؟واملكانة

 العالمات استهالك يف األصدقاء يؤثر هل 

 التجارية؟

 

 الدراسة: مفاهيم .1

  :االستهالك ممفهو .9.1

 قسام،أ أربعة إىل االستهالك )Smith )سميث صنف

 للنمو أسايس الثاين:و .احلياة الستمرار رضوري األول:
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 ارضوري   يسول أسايس، ريغ الثالث:و .الطبيعي واالزدهار

 العرض. حمدود وهو ،تريف الرابع:و .واالزدهار للنمو

2013) Kim, & Zhang in cited as 1776, Smith,( 
 إىل يشري هوو معقدة، اجتامعية ظاهرة واالستهالك

 بقيمة طترتب ال ألسباب اخلدمات أو السلع استهالك

 الواضح، االستهالك :مثل ،للسلع األساسية االستخدام

  .والديني والقهري، دماين،واإل والرمزي،

2013) ,al. et Saltık Arıkan( 
 .باحتياجاهتم للوفاء الناس ب  يقوم اقتصادي نشاط وهو

 أن  عىل االستهالك تصنيف يصعب ،احلداثة بعد ما جمتمع ويف

 من امزيدً  املستهلكون أظهر فقد خالص، اقتصادي نشاط

 إلرضاء نشاط من أكثر ليس فهو ؛االستهالك عملية يف التنوع

 Bae, & (Kang (2016 .األساسية الشخصية احلاجات

إىل لالستهالك يف هله الدراسة، جرائي اإلويشري املفهوم 

شكااًل متعددة من أفنائها، التي تأخل إاالنتفاع بالسلع املادية و

، أو ، أو أحليةً كانت مالبَس أالعالمات التجارية، سواء 

 ، أو غريها من املنتجات.ٍت ، أو ساعاحقائَب 

 

 :املكانة ك. استهال2.1

وآخرون استهالك املكانة  (Eastmanيعرف )ايستامن 

عملية حتفيزية يسعى األفراد من خالهلا إىل حتسني  :بأن 

من خالل االستهالك الواضح  ،وضعهم االجتامعي

للمنتجات االستهالكية التي متنح املكانة وترمز إليها بالنسبة 

  ولآلخرين املهمني املحيطني ب .للفرد 

.( Eastman et al., 1999, as cited in Chan et al., 

2015)  
ويشري استهالك املكانة إىل ميل األفراد إىل البحث عن 

وعادة ما يكون  .اهليبة من خالل اقتناء املنتجات واستهالكها

من االستهالك،  متميز   لدى املستهلكني املهتمني باملكانة نمط  

يتم إعطاء أولوية لرشاء سلع معينة يف املجتمعات التي و

ويف  .تتمتع بمستويات أعىل من النزعة االستهالكية

رموز املكانة، يزداد استهالك  ،املجتمعات االستهالكية

للمكانة، ويصبح املعنى الرمزي  االعالمة التجارية رمزً تظهر و

من السلعة نفسها، فالقيمة  أمهيةً  للعالمة التجارية أكثرَ 

 الرمزية للعالمة التجارية تساعد يف صنع اهلوية.

جرائي الستهالك املكانة إىل استهالك ويشري املفهوم اإل

فراد إىل حتسني مكانتهم منتجات يسعى من ورائها األ

االجتامعية، واكتساب أوضاع اجتامعية جديدة، من خالل 

 ز للمكانة.استهالك سلع حتمل عالمات ُتارية ترم

 

 :الواضح كاالستهال .3.1

أن ( Majumdar مامجدار)و (Chaudhuri شودري)يرى 

تشري إىل جمموعة متنوعة من  كلمة الواضح يف القاموس،

أن  يف  نويضيفا .الالفت للنظر، والبارز :، بام يف ذلكاملعاين

داللة  -بشكل كبري -سياق االستهالك، تكتسب الكلمة 

 ؛تشري إىل االستهالك الرتيف والبلخي للمستهلكني ،خمتلفة

 & Chaudhuri). من أجل تعزيز املكانة االجتامعية

Majumdar, 2006) 
إىل  ؛جرائي لالستهالك الواضحويشري املفهوم اإل

العالمات املرئية بشكل واضح، التي قد متكن  استهالك

هتم االجتامعية، ومحل االتعبري عن رغب :املستهلكني من

  رهتم اللاتية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.صو

 
 :السلع الفاخرة .4.1

التمتع امل كرر، واألناقة،  :يشري مفهوم السلع الفاخرة إىل

قودي )ويرى  .واألشياء املرغوب فيها، ولكن غري الرضورية

Goody أهنا أكثر بكثري من املواد وِصفاهتا، ألهنا حتتوي عىل)

اجتامعية، وهي أعىل مستوى من استهالك السلع التي  معانٍ 

 تعكس اهليبة، وت عد مؤرًشا عىل املكانة والثروة.

Kim 2013) &(Zhang   
عىل أهنا السلع  والسلع الفاخرة يتم تعريفها إجرائًيا،

جيلب  ،عرضها رد استخدامها أوباهظة الثمن، التي يكون جم  

نَتج حيمل عالم. اهليبة للاملك معينة، برصف  ُتارية ةوهي م 

من الناس  حمدودٍ  مكن لعددٍ النظر عن فائدت  الوظيفية، وي  

  استهالك .

 

 :التجارية ة. العالم1.1

عماًل فنًيا،  تصور العالمات التجارية التي حتمل رمًزا

ُتعل املتلقي يستمتع من الناحية الوجدانية واملعرفية، 

ويراوح التأثري ما بني تلقي، يؤثر عىل امل   ،وتعكس شكاًل مجالًيا

غموض الأو الشعور ب ،واالكتشاف والتوقع والتأمل االنفعال

 (2009العالمة. )عرتيس، تلك ُتاه 

والعالمة التجارية الفاخرة هي التي تتجاوز املنفعة  

، باإلضافة إىل ت املالك وصور الوظيفية هلا، وتؤكد عىل مكانة
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ن بالعالمة التجارية اجلودة العالية، ويربط املستهلكون املهتمو

 ،املكانة بصورة العالمة، ويرون أن العالمات باهظة الثمن

 للمكانة ًزاي مكن أن تكون رم ،واملعروفة أكثر من غريها

  واهليبة. العالية

(Siu et al., 2016)  
، : اسمالتجارية بأهنا مريكية العالمةَ اجلمعية األ ف  عر  وت  

هدف  متييز  ما سبق، كل أو مصطلح، أو إشارة، أو خليط من

نتِج ما نتِجون  يقدم  امل  عام   ،السلع أو اخلدمات التي يقدمها م 

 (2008. )الصالح،هااآلخرون من السلع واخلدمات نفس

 :لعالمات التجارية إىل أهنالجرائي اإل ويشري التعريف  

من أجل ملنتَجات ،  االرمز أو الصورة، التي يضعها املنتِج شعارً 

سواء كانت  .املنتجات املامثلة للمنتجني اآلخرينيزها عن يمت

حقائب  هله املنتجات من املالبس، أو اإلكسسوارات، أو

الساعات، أو املجوهرات، أو العطور،  اليد، أو األحلية، أو

، أو غريها من Adidas, Gucci, Swatchمثل: أو غريها 

 املنتجات. 

 

  :إىل التفرد ة. احلاج6.1

بأهنا: وآخرون احلاجة إىل التفرد  Tian) نتيا(فت ر  عَ 

حالة يقوم فيها الشخص بمالحقة العالمات التجارية 

واملنتجات للتعبري عن التفرد، من أجل تطوير صورت  

احلاجة إىل  شكل. وتتهامالشخصية وهويت  االجتامعية وحتسين

االختيار اخلالق،  :تتمثل يف ،التفرد من ثالثة أبعاد سلوكية

ومن منظور سلوك  .شعبي، وُتنب التشاب واالختيار غري ال

مفهوم  ( أنKimم كي)و( Knight نايت)املستهلك، يرى 

حيث يتجنب  ؛احلاجة إىل التفرد يشب  مفهوم عدم املطابقة

املستهلكون االلتزام بقاعدة اجتامعية واضحة، وعندما تكون 

هناك حاجة إىل التفرد، فإن العنارص اجلديدة والنادرة تعمل 

هم لتحديد اإلحساس ملبناء التفرد، ألهنا مصدر  أدواٍت 

et Kim, 20007, as cited in Chan  & (Knight باللات.

, 2105)al. 
رغبة  :لتفرد إىلإىل اجرائي للحاجة ويشري املفهوم اإل

إظهار تفردهم، ومتييز أنفسهم عن اآلخرين؛ من  فراد يفاأل

جات ومنت ،استهالك عالمات ُتارية مميزة وجديدة خالل

ُتنب استهالك من خالل حرصية ال يستهلكها اآلخرون، و

 للتميز عن اآلخرين.  ،العالمات املنترشة بني املستهلكني

 :االستعامل ة. قيم2.1

السامت امللموسة  االستعامل إىل:يشري مفهوم قيمة 

نسانية، أو للسلعة، التي يمكن أن تلبي بعض املتطلبات اإل

وهي الرضا  .ختدم غرًضا مفيًدا ، أو التياملادية االحتياجات

. وهي من استهالك سلعة مااللي يشعر ب  الفرد نتيجة 

منظور املستهلك، الفائدة املتحصلة من السلعة التي 

 يستهلكها. 

اخلصائص  :جرائي لقيمة االستعامل إىلويشري املفهوم اإل

التي متيزها عن غريها من و ،املادية التي تتسم هبا السلع

 التي يستفيد هبا املستهلك. ،السلع

 

  :اإلطار النظري .6

أن  بعد الثورة الصناعية وانتشار  Veblen)فبللن ) يرى

أصبح من الرضوري متييز الشخص من  ،مهن الطبقة العليا

أجروا معركة  العليافأعضاء الطبقة  ؛خالل عرض الثروة

 (Veblen فبللن)رمزية فيام بينهم عن طريق ما أسامه 

 ،ك الواضح للسلع الرمزية، وقضاء وقت الفراغباالستهال

من –من أجل احلصول عىل التقدير واالحرتام، فليس كافًيا 

بل جيب وضع  ،فقط امتالك الثروة أو السلطة -وجهة نظره

من خالل االستهالك،  يمنح التقديرَ  السلطة أو الثروة دلياًل 

احلصول عىل  وأاللين يستطيعون اقتناء السلع األشخاص ف

يف حني أن  .الرتفي  يستطيعون احلصول عىل املكانة واالحرتام

وال يستطيعون  ،اللين ال يستطيعون اقتناء السلعاألشخاص 

احلصول عىل  -أيًضا–احلصول عىل الرتفي ؛ ال يستطيعون 

  .لللك نتيجةً الالئقني املكانة واالحرتام 

( Veblenفبللن )، يرشح "نظرية الطبقة املرتفة"ويف كتاب  

للحفاظ عىل  االستهالك الواضح للطبقة املرتفة وسيلةً 

السمعة والكرامة بدال من احلصول عىل فوائد عملية، ويستند 

فالفرد يعرب عن  ؛مفهوم االستهالك الرتيف عىل املادية والتوافق

ومن خالل  .هويت  من خالل املال واملنتجات التي يمتلكها

عية التي ينتمي يؤكد عىل عضويت  يف الطبقة االجتام ذلك،

االنتامء إليها مستقباًل. ويلهب بعض يطمح يف إليها حالًيا، أو 

لتوضيح املكانة التي  علامء االجتامع إىل أن االستهالك موجود  

أو عن  ومتييز نفس  عن اآلخرين، ،ينتمي إليها الفرد

  Bae, 2016) &(Kangاملجموعات األخرى. 
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فكرة املنافسة عىل املكانة من خالل  ورظهيتضح لنا و

الغرض األساس من التملك هو  كام أناالستهالك، 

 .للحصول عىل املكانة االجتامعية االستعراض وسيلةً 

 ،يف بداية القرن العرشين (Veblen فبللن)وبحسب حماولة 

 .ا عىل املكانة االجتامعية الرفيعةكان قضاء وقت الفراغ مؤرًش 

 -يف ظل النظام الرأساميل -ازية األوىل ورأت الطبقة الربجو

للتامهي مع الطبقة  يف قضاء وقت الفراغ وسيلةً 

 األرستقراطية. 

أن األفراد يتحدد سلوكهم ( Veblen)فبللن ويرى 

االستهالكي يف ضوء سلوكيات اآلخرين، فاألغنياء حياكون 

، ويسعى الفقراء إىل حماكاة سلوك اسلوك بعضهم بعض

ك االستهالكي ألفراد املجتمع ليس سلوكًا األغنياء، فالسلو

بل يعتمد عىل عوامل  ،مستقاًل لكل فرد من أفراد املجتمع

  (Trigg, 2002)خارجية. 

لبناء الطبقي بشكل ل (Veblen فبللن) ويف ضوء فهم

كالسيكي، فاملجتمع يمكن رؤيت  عىل أن  ينقسم إىل 

وهله الرؤية مماثلة لرؤية ماركس للطبقة  ،جمموعتني

فهم  (Veblen فبللن)حاول  فقدالرأساملية وطبقة العامل، 

وكيفية تأثري ذلك  ،األسباب التي تدفع الناس لالستهالك

 ,Graham) ومكانت .االستهالك التفاضيل عىل هيبة الفرد 

2009)  
األثرياء يستهلكون  أن   -أيضا– (Veblen فبللن)ويرى 

مظهرية لإلعالن عن ثرواهتم بام يمكنهم من  سلًعا وخدماٍت 

ليا، وأن األفراد يتلهفون احلصول عىل مكانة اجتامعية ع  

يتم تدعيمها للحصول عىل املكانة، وأن تلك املكانة 

 فبللن)حسب وجهة نظر بو .باالستعراض املادي للثروة

Veblen)انن احلصول عىل االحرتام والتقدير يستلزمإ، ف 

يرى أن االستهالك املظهري يعكس ام ك ،إظهار الثروة

بني دافعني الستهالك  (Veblen فبللن)وقد ميز  .اإلشهار

األول  .السلع املظهرية، األول املقارنة، والثاين هو التقليد

يشري إىل أوضاع يستهلك فيها أبناء الطبقة العليا استهالًكا 

ع أما الداف .لتمييز أنفسهم عن أبناء الطبقة الدنيا ؛مظهرًيا

الثاين فيحدث حني يقوم أعضاء الطبقة الدنيا بمامرسة 

  االستهالك املظهري تشبًها بالطبقة العليا.

 (Veblen فبللن)افرتاض  (Campbellكامبل )وينتقد 

هدف االستهالك هو االستعراض االجتامعي  :القائل بأن

وهو السعي خلف الللة  ،فحسب، ويطرح دافًعا بدياًل 

 ,Campbell) .فعة لالستهالك احلديثباعتبارها القوة الدا

1987, as cited in Cook, 2008)  
( فريى أن النزعة Featherstone فيزرستونأما )

إىل  لإلشباع حولت االستهالك من وسيلةٍ قد االستهالكية 

ر السلع التي حتمل قيمة ويرى أن توف   .يف حد ذات  هدٍف 

الرمزية للسلع، اجتامعية أدى إىل التغري الدائم للقيمة 

 .متغرية ومعاين اوخضوعها للتعديل، واكتساهبا رموزً 

( عن النزعة الفردية يف العملية  Simmel زيمل)وحتدث 

واملبالغة في ،  االستهالكية، واإلفراط يف عملية االستهالك

فرصة لألفراد لتمييز أنفسهم عن بقية أفراد  انعطيي للانوال

 (2096املجتمع. )عيفة، 

إال أن  ،لالنتقادات (Veblen فبللن)ض من تعر  وبالرغم 

حتليالت  لالستهالك ت عد حماولًة إلضفاء الطابع االجتامعي 

الطابع االقتصادي، متجاوًزا يف  العملية ذاتعىل حتليل تلك 

ذلك الرؤية الكالسيكية التي تفرس االستهالك يف ضوء 

فرس أن  كام  .املنفعة االقتصادية التي تتحقق باستهالك السلعة

عىل أساس أن  ،االستهالك يف عالقت  بالطبقة -أيًضا–

حماولة من األفراد  -أيًضا–االستهالك ينب ع من الطبقة، كام أن  

لدخول الطبقة العليا، فالطبقة تؤثر يف استهالك السلع 

كام أن  .الرمزية، التي بدورها تشري إىل االنتامء الطبقي

الطبقة  رمزيتها أبناء   خالل حياول مناستهالك السلع وسيلة 

عىل أساس أن السلع ما هي  ؛الدنيا اكتساب املكانة االجتامعية

يتحاور من خالل استهالكها أفراد املجتمع لتحديد  إال رموز  

 (Veblen فبللن)عد حماوالت وت   .هويتهم وانتامئهم الطبقي

عملية يف إضفاء الطابع االجتامعي عىل تفسري  نوعيةً  نقلةً 

 االستهالك.

 

  :استهالك العالماتو ة. املكان9.6

ال ت عد عالقة االستهالك باملكانة عالقة ذات اُتاه واحد، 

فاملكانة تؤثر يف االستهالك وطرق   ؛رعالقة تأثري وتأث  هي بل 

وأنامط ، فاستهالك الفرد يتحدد يف ضوء الطبقة التي ينتمي 

، ومن إليها، والتي تعكس املكانة االجتامعية للفرد من ناحية

ناحية أخرى فسلع االستهالك وطرق  وأنامط  تعكس املكانة 

شياء التي يستهلكها األفراد االجتامعية للفرد، وأصبحت األ

ليها ومتثل الطبقة التي ينتمي إِ  .االجتامعية كانتهمرمًزا مل
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الفرد، واألرسة التي يعيش يف كنفها، وكللك اجلامعات 

 أنشطتها، عاماًل مؤثًرا يف ليها ويشارك يفإِ البرشية التي ينتمي 

فكل طبقة ومجاعة هلا  ؛سلوكيات ، وخصوًصا االستهالكية

تلف عن اجلامعات والطبقات األخرى، خسلوب حياهتا املأ

ولويات أنمط االستهالك، وتوزيع بنود الدخل، و :من حيث

فأنامط  ؛االستهالك، واهلدف من . وهلا ليس شيًئا جديًدا

الطبقة االجتامعية التي ينتمي  االستهالك ختتلف باختالف

إليها الفرد، فاالستهالك وسيلة الستعراض املكانة. )شور، 

9111/2099) 

وإذا ما ميزنا بني االستهالك الواضح واستهالك املكانة، 

ول يركز عىل عرض الثروة، من خالل نجد أن األفإننا 

يف حني أن الثاين  .استهالك املنتجات واخلدمات الفاخرة

يطمح املستهلكون من  ،اجتامعًيا لالستهالك ايعني عنرًص 

خالل  إىل تعزيز وضعهم االجتامعي ومكانتهم، من خالل 

 ,.Cronje et al) بالسلع.اكتساب رموز املكانة املرتبطة 

2016)  
أن ( Kanuk كانوك)و (Schiffman شيفامن)ويرى 

 -واهليبة ،والقوة ،مثل الثروة-املكانة االجتامعية ومؤرشاهتا 

 .دوًرا كبرًيا يف توجي  نوايا الرشاء لدى املستهلكني ؤديت

تتأثر نية الرشاء باملكانة املتوقع احلصول عليها  ،وبشكل عام

 .من اقتناء عالمة ُتارية معينة، خصوًصا املكانة الواضحة

 ا لتحفيزرئيًس  وكثرًيا ما يكون استعراض املكانة عاماًل 

و)فلني  (Smith سميث(االستهالك الواضح. ويؤكد 

Flynnستامن ي( و)اEastman)  ن الرغبة يف اكتساب أعىل

ساسية المتالك السلع املكانة واهليبة من الدوافع األ

 . هاواستهالك

 Souiden , as cited inKanuk, 2004&(Schiffman 
)et al., 2011 

يمكن أن تكون مواقف ويف ضوء الرؤية الوظيفية، 

عن قيمهم التي توج  املستهلكني بمثابة تعبريات مهمة 

سلوكهم واُتاهاهتم، وحتى مفهوم اللات يمكن التعبري عن  

كام أن لرشاء السلع الفاخرة وظيفة  .من خالل قرارات الرشاء

هنا يمكن أن متنح املكانة واهليبة إاجتامعية قوية، حيث 

 Siu et)قيمتها املادية. االجتامعية ألصحاهبا، والتي تتجاوز 

al., 2016)  
س ألهنا  ؛ن العالمات التجارية الفاخرة نوعية احلياةوحت 

ومااًل من أجل  وقًتا التصميم، تتطلبثامر مشاريع متقنة 

وجيب عىل املرء أن يميز ما تفعل  السلع  .حتسني نوعية احلياة

فالسلع تفعل أشياء  ؛للشخص عام يفعل  الشخص مع السلع

خمتلفة، مكانات  من خالهلامكن أن تتحقق خمتلفة للناس، وي  

من املكانات املحتملة يف وقت  اعديدً السلع قق ويمكن أن حت  

دركة  سواء ،قبل أن يدرك املرء فائدهتا ،واحد أكانت املكانة م 

تارة، أو دركة وخم    (Koyama, 2013) .تارةوغري خم   غري م 

 

  :العالمات استهالكو للتفرد احلاجة .2.6

نظرية التفرد التي  من خاللنشأت احلاجة إىل التفرد 

،التي ) Fromkin فرومكني (وSnyder سنايدر(طرحها 

للتميز عن  ؛عىل السلع تتجىل يف السعي الفردي للحصول

وباملثل يف  .وتعزيز الصورة اللاتية للشخص ،اآلخرين

استهالك املكانة، يطمح املستهلكون إىل وضع أنفسهم بمكانة 

من  اة جزءً فريدة، فرشاء العالمات التجارية الفاخر

الرضوريات األساسية يؤدي إىل احلفاظ عىل الفروق بني 

باع العالمات التجارية الفاخرة بأسعار األشخاص. وت  

يمكن أن  ،وبالتايل .حرصية للمنتجات اوت قدم أنامطً  ،مرتفعة

 -بشكل كبري -أنفسهم  مستهلكو العالمات الفاخرةيميز 

ج تعزز نتَ رة امل  وتشري نظرية السلع إىل أن ند. عن اآلخرين

 ،وبالتايل .جنتَ ه أمًرا مفيًدا ملالك امل  ؤقيمة أي يشء يمثل اقتنا

فإن رشاء السلع الفاخرة يمكن أن يمنح هؤالء املستهلكني 

 يزدادج عندما نتَ وتزداد قيمة امل   .شعوًرا فريًدا بني أقراهنم

 . االجتامعيتفرده، مما يؤدي إىل تعزيز الوضع يف التدرج 

 (Snyder and Fromkin, 1977, as cited in Chan et 
al., 2105)  

( Hennigs)هينجز ( وWiedmann فيدمان)ويلهب 

نظًرا خلصائصها -إىل أن  يمكن للكامليات  (Siebels سيبلز)و

ويستخدم  .أن ختلق إحساًسا بالتاميز بني املستهلكني -الرمزية

املستهلكون تشكيلة واسعة من العالمات التجارية الفاخرة يف 

 اجلديدة، أوأو -وتستخدم األقلية الكامليات النادرة  .السوق

ويف خلق مسافة  نامط املختلفة،يف خلق األ -غري املعروفة

  بينهم وبني املستهلكني اآلخرين.

 Kastanakis in cited as 2009, al., et (Wiedmann
2014) Balabanis, &  
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  :العالمات واستهالك االستعامل قيمة .3.6

السلعة هلا جانبان  ( إىل أن  Marx ماركس)يلهب 

قيمة االستخدام وقيمة ومها رضوريان، ولكنهام متناقضان، 

 .وتشري قيمة االستخدام إىل االحتياجات والرغبات .التبادل

أما قيمة التبادل فتستند إىل وجود قيمة استخدام لآلخرين، 

وإىل قيمة االستخدام االجتامعي، وكالمها مصدره العمل 

يلهب  ،نتاج السلعة. ويف حتليل  للحداثةإاملبلول يف 

 ( إىل أن عملية التبادل حتدد القيمة عالقةً  Simmelيمل)س

ة نقدية واضحة قيممن شياء، فاملال بام يكتسب  بني األ ةً كمي  

د بودريالر)ويلهب  .يمكن من خالل  حتقيق كل يشء

Baudrillard ثانوية -دائاًم -( إىل أن قيمة االستخدام كانت، 

  بالنسبة لـتأثري قيمة التبادل.

(Varul, 2011)  
من الفوائد للعمالء، فهي متيز  ات قدم العالمات عديدً كام 

 :من كلٌّ  بللكقال املنتجات، ومتثل وعًدا بالقيمة، كام 

و )بيجوت ،  (Pritchard برتشارد)(، وMorgan مورجان)

Piggott .) متكن املستهلك من التعبري عن اللاتأهنا كام.  

 al., et Sun in cited as 2003, al., et (Morgan
2014) 

املزايا النفسية التي توفرها العالمات  وبرصف النظر عن

وظيفية مثل اجلودة العالية، التجارية الفاخرة، فهي توفر مزايا 

قدر الفوائد الوظيفية ألي مهم ألن املستهلك ي   وهو أمر  

عملية رشاء، كام أن السلع الفاخرة تتسم بجودة عالية، وي عد 

االسم التجاري مؤرًشا رئيًسا جلودة املنتج بالنسبة 

ويميل املستهلكون إىل  .للمستهلكني األحدث يف السوق

شهورة لتقليل املخاطر، وتؤكد املرية عالمات التجاالاختيار 

عىل جودة  -بشكل خاص-العالمات التجارية الفاخرة 

والعناية  ،ز التقنيوالتمي   ،املنتج، من خالل جودة املواد

ومعظم العالمات التجارية  .اخلاصة أثناء عملية التصنيع

 He,  &(Zhan بجودة عالية. تتسم ،الفاخرة عالمات عاملية

2012)  
 

  :العالمات استهالكو زالرم .4.6

افرتاض أن  إىلتستند فكرة االستهالك الرمزي 

 .للمشكلة الوظيفية للمنتجات االستهالك أكثر من جمرد حل  

فالعالمات التجارية هلا معان ذات داللة، ويمكن  ،ولللك

يمكن أن  ،ومع ذلك .يف النظام الثقايف ااستخدامها رموزً 

ألن   ؛ارية املحددة أمًرا حمرًيايكون إدراك معنى العالمة التج

يتقاسم   يفرتض معرفة العالمة التجارية عىل أهنا رمز  

 دوغالس)ويرى  (Pronay & Hetesi, 2016). العمالء

Douglas) و(ارشوود Isherwood)  أن الوظيفة الرئيسة

 إىل حد  -لالستهالك ليس تلبية االحتياجات املادية، ولكن 

  شاعر.خلق املالقدرة عىل  -كبري

(Douglas & Isherwood, 1978, as cited in Pronay 
& Hetesi, 2016)  

 (Douglas دوجالس)يف حتليلهام لالستهالك ذهب و

طرًقا  األفراد يستخدمونإىل أن  (Isherwood ارشوود)و

لالستهالك يتضح من خالهلا الفروق االجتامعية، خمتلفًة 

باجلانب املادي  - فقط –رتبط تفاملتعة يف استهالك السلعة ال 

االجتامعية بني  السلع الفواصَل  ع استهالك  صنهلا، بل ي

يف الكيفية التي   ولكن ؟ماذا نستهلك :ليس سؤالفراد، فالاأل

 (2004 )صقر ،هبا. نستهلك 

يف العامل املعارص دوًرا بارًزا يف انتشار  عالم  األ ؤديوي 

، ودفع أفراد ثقافة االستهالك، والرتويج للثقافات املستوردة

من االستهالك وتبني  ا الشباب ملزيداملجتمع وخصوًص 

  (Shin et al., 2016)ا للمكانة. رمزً العالمات التجارية 

الحظ الباحثون أن استهالك العالمات التجارية قد و

 .مثل الوضع االجتامعي والثروة ،يقدم فوائد رمزية

القوي وت سَتهلك العالمات التجارية أساًسا لنقل املعنى 

ويقدم استهالك العالمات التجارية  ؟املستهلك هو من :حول

ر بوضوح ألن هله السلع ت ظهِ  ؛الفاخرة مزايا رمزية للفرد

قيمة كبرية  الفاخرة وتوفر العالمات التجارية .الثروة

للمستهلكني بسبب املكانة التي ترتبط باستهالكها. 

(Souiden et al., 2011)  فاالستهالك يمكن تفسريه من

شباع إإىل  -فقط-خالل التفاعلية الرمزية باعتباره ال هيدف 

بإشباع اجلوانب املعنوية،  -أيًضا–احلاجات املادية، بل يرتبط 

ذهان أيف  انفاستهالك السلع واستعامل اخلدمات يرتبط

املستهلكني بالقيمة الرمزية التي حتملها تلك السلع 

د بودريالر)( ويرى 2901ي، واخلدمات. )العتيب

Baudrillard) ن استهالك السلع ال يمثل استهالًكا للقيمة أ

، ولكن  يمثل استهالًكا وحسب أو املنفعة ذات الصبغة املادية

ىل رمزية استهالك إملا متثل  هله السلع من رموز، وهلا يشري 
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 .بغض النظر عن املنفعة املادية والقيمة الوظيفية هلا ،السلع

 (2092السيد عبد الرمحن حافظ،  )منى

نتِج اللي  وال  يقوم الناس برشاء العالمات التجارية للم 

يقف وراء العالمة التجارية فحسب، بل أيًضا لرمزية امل نَتج، 

فالعالمات التجارية الفاخرة هي املطلوبة عىل نطاق واسع، 

بالعالمات األرخص تؤدي قيمة وظيفية وللة  ألهنا مقارنة

وبينام تشري  .صحاهبا، باإلضافة إىل قيمتها النفعيةورمزية أل

إىل  التللذالقيمة الوظيفية إىل اجلودة العالية، تشري قيمة 

وتكمن القيمة الرمزية  .املكونات اجلاملية غري العادية

للعالمات التجارية الفاخرة يف قدرهتا عىل اإلشارة إىل نجاح 

  املستهلك والثروة واإلنجاز االجتامعي.

(Hudders & Pandelaere, 2013) 
االحتياجات الرمزية ووظيفة إنشاء الرمز توجد بني و

 ... األكل، والنظر، واحلركة :مثل ،األنشطة البرشية األساسية

وهي احتياجات أساسية خاصة بكل إنسان. ويشري  ،إلخ

االستهالك الرمزي إىل تقييم املنتجات استناًدا إىل قيمتها 

اص يف حتديد سامهتم وحاجاهتم شخالرمزية. ويرغب األ

ورغباهتم والتواصل من خالل االستهالك، فاالستهالك ل  

جانب رمزي، ويرغب املستهلكون يف توصيل يشء عن 

وتعمل  .أنفسهم باالستفادة من اجلوانب الرمزية لالستهالك

 مكانةتوضح ما يمكن أن  رمزيةً  املنتجات واخلدمات أشياءً 

وما ال يمكن للمستهلك أن يكون شياء، املستهلك هبله األ

فرمزية املنتجات املوثوقة  ،وعىل هلا النحو .بدوهنا

تشكل مصدًرا مهاًم الكتساب  تهاوالعالمات التجارية ومكان

 Arikan Saltik et al., 2013))  املكانة.

عد  استهالك املعنى الرمزي للمنتجات عملية اجتامعية، وي 

 اضحة ومستقرة، والُتعل الطبقات الثقافية األساسية و

ت ستهلك املنتجات الفاخرة مادًيا فحسب، بل يتم استهالك 

نظر إىل هله األنواع من املنتجات باعتبارها  .الصورة أيًضا وي 

للطبقة االجتامعية أو نمط احلياة، فاالستهالك هو  انعكاًسا

عنرص مهم للمشاركة يف احلياة االجتامعية، وحتسني العالقات 

ن من ان خمتلفاهناك نوع (،فيبلنيرؤية )ا لفقً االجتامعية. وو

 انعكاسيف  :اموهلالدوافع يف االستهالك الفاخر، يتمثل أ

للتميز عن  :والثاين .صورة املرء ألعضاء آخرين من النخبة

  (Arikan Saltik et al., 2013)اآلخرين من الطبقات الدنيا. 

وتتضح الرمزية يف الطرق التي يتم هبا وضع تصاميم 

يف الطريقة التي يتم  -أيًضا–ظهر توصور خمتلفة لإلنتاج، و

وتستخدم العالمات التجارية ملا هلا من  .تسويق السلع هبا

دالالت رمزية، لتوضيح االختالفات يف نمط احلياة، ويف 

واالستهالك الرمزي هو قيام  .التمييز بني الطبقات االجتامعية

ستفادة من ليس فقط من أجل اال ،العمالء برشاء السلع

إليصال رسالة  -أيًضا–قيمتها الوظيفية واستخدامها، ولكن 

خالل  من -ألنفسهمويف كثري من احلاالت -إىل اآلخرين 

 معانيها. 

 

  :العالمات واستهالك ءاألصدقا .1.6

 أكثرَ  إليها ينتمون التي االجتامعية باجلامعات األفراد يتأثر 

 ذلك ويرجع .اجلامعات تلك خارج من بأقراهنم رهمتأث   من

 عىل تؤثر التي ،اجلامعات داخل حتدث التي التفاعالت إىل

 االستهالكية. سلوكياهتم ومنها ،األفراد سلوكيات

أن رغبة الناس يف ( Zhou و زهو Wong )ووانجويرى 

لعضوية  رمزيةً  امتالك عالمات ُتارية حمددة قد تكون عالمةً 

 ،فإن املستهلكني ال يترصفون بشكل مستقل ،وبالتايل .اجلامعة

 (Souiden et al., 2011) اجتامعية.ولكن ممثلني ملجموعات 

أقراهنم  فاخرة ألنالعالمات ال يشرتي األشخاص ا ماوكثريً 

ويتوقعون أن التوافق مع معايري املجموعة  يستهلكوهنا أيًضا،

ا وأن العالمات توفر ملالكيه ،يرسيؤدي إىل القبول والتقد

هبم،  وضًعا أعىل، ليس فقط داخل اجلامعات املرجعية اخلاصة

يف داخل اجلامعات التي يطمحون هبا. وقد  -أيًضا-ولكن 

العالمات التجارية الفاخرة مكانًة عالية،  ويكتسب مستهلك

عىل هلا النحو ووبالتايل حتقيق شعور أكثر إجيابية ُتاه النفس. 

 ءنتمالال اجتامعيةً  اٍت تعمل العالمات التجارية الفاخرة مؤرش

 د للات .لفراحرتام الى تعزيز إلك دي ذقد يؤ، ولتميزوا

(Hudders & Pandelaere, 2013) 
ويتأثر األفراد بقواعدهم الثقافية وتوقعات مجاعاهتم 

، ويقومون برشاء املنتجات التي هلا هماملرجعية وقواعد

 ؛ليس فقط بالنسبة هلم ولكن جلامعاهتم املرجعية ،معنى

إلرضاء رغباهتم، ولكن  -فقط-فاملستهلكون ال يتسوقون 

  et al.(Cronje(2016 , .أيًضا إلرضاء اآلخرين
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  السابقة الدراسات .2

 et al. Souiden(2099:) ,دراسة  .9.2

 ،كسسوارات األزياء ذات العالمات التجاريةإاستهالك "

بني املجتمع الكندي  من منظور ثقايف نةدراسة مقار

إجراء الدراسة عىل عينة عشوائية من  م. وت"والتونيس

الكنديني املقيمني يف مونرتيال بكندا، وعينة من التونسيني 

املقيمني يف مدينة تونس بتونس. واعتمد الباحثون عىل 

، حاول الدراسةاالستبيان يف مجع البيانات. ويف هله 

األزياء  كسسواراتإالتعرف عىل عالقة استهالك  الباحثون

ذات العالمات الفاخرة برغبة املستهلكني يف عكس وضعهم 

 ،وتعزيز تقديرهم للاهتم ،ونقل صورهتم اللاتية ،االجتامعي

األزياء الفاخرة  رشاء إكسسواراتوالتعرف عىل عالقة 

باالستهالك الواضح، والتعرف عىل عالقة الثقافة 

مات باالستهالك الواضح من إكسسوارات األزياء ذات العال

 التجارية.

أظهرت النتائج أن االستهالك الواضح يف كال قد و 

بعرض املكانة  -بشكل مبارش وإجيايب-الثقافتني يتأثر 

أن  يعتقدون  يف كال الثقافتنينياملستهلك وأناالجتامعية، 

مكانتهم االجتامعية تؤثر عىل صورهتم اللاتية، التي بدورها 

قد و .بشكل واضح حتفزهم عىل إظهار سلوكهم االستهالكي

توصلت الدراسة إىل أن االستهالك الواضح أعىل يف الثقافات 

اجلامعية، التي تركز عىل الفردية أكثر من تلك التي تركز عىل 

اجلامعية  يف الثقافات التي تركز عىل االجتامعية املكانة وأن

 .للاهتم املستهلكني تقدير عىل التأثري يف مهاًم  دوًرا تؤدي

 
 He,  &Zhan (2092 :) دراسة .2.2

الدوافع الكامنة وراء االستهالك الفاخر بني املستهلكني "

قام  . ويف هله الدراسة"من الطبقة املتوسطة يف الصني

للمستهلكني  النفسية الباحثان بدراسة العالقة بني السامت

. وتم نحو العالمات التجارية املعروفة بالرفاهية مواُتاهاهت

ة شنغهاي. وتم دعم الدراسة من إجراء الدراسة يف مدين

وزارة االتصاالت. وقد اعتمد الباحثان يف مجع البيانات عىل 

االستبيان االلكرتوين، وتكونت عينة الدراسة من مستخدمي 

اختربت الدراسة ثالث سامت نفسية قد واهلاتف املحمول. 

ُتعل املستهلكني الصينيني متفردين مقارنًة بنظرائهم 

لوعي بالقيمة، واالمتثال للمعايري، واحلاجة ا :العامليني، وهي

ّقيمون قد و .إىل التفرد توصلت الدراسة إىل أن املستهلكني ي 

العالمات املشهورة بشكل أكثر تفصياًل حينام يصبحون أكثر 

وعًيا بالقيمة، وأن املعايري تؤثر عىل االستهالك الفاخر، كام 

لعالمة احلاجة للتفرد واملوقف من ا تعتمد العالقة بني

التجارية عىل معرفة املستهلك بالسلعة، وعندما يتعلم 

عن خمتلف العالمات التجارية الفاخرة،  ااملستهلكون مزيدً 

بشكل أكثر  يقومون بتقييم العالمات التجارية املشهورةفإهنم 

 عن التفرد هدًفا أكثر أمهية.  البحث   صبح  حيث ي   ؛سلبية

 
  :(2092) اخلواجة دراسة .3.2

يف هله  حاول الباحث. "العوملة وثقافة االستهالك"

التعرف عىل عالقة العوملة بتزايد أنامط االستهالك  الدراسة

تأثري االنفتاح كام حاول التعرف عىل العادية وغري العادية، 

عىل إعادة صياغة الثقافة وعىل الثقافة االستهالكية 

صف حاول الباحث وكام  .االستهالكية يف القرية املرصية

واعتمد الباحث  نمط االستهالك يف القرية املرصية املعارصة.

عىل االستبيان واملناقشة اجلامعية يف مجع البيانات. وتم إجراء 

الدراسة عىل عينة من األرس املقيمة يف قرية نواج بمحافظة 

 الغربية بمرص.

الثقافة  أن :برزهاأىل عدة نتائج إتوصلت الدراسة قد و

صيل، يف ثقافة املجتمع األ اأحدثت تأثريً  كيةالعاملية االستهال

توصلت كام  .اللي ترتب علي  ظهور أنامط استهالكية جديدة

 واالنفتاح االستهالكي، ،الدراسة إىل أن االنفتاح الفيزيقي

يف القرية املرصية املعارصة شكال معامل النمط  احدث نليلال

زيادة ىل إ يااالستهالكي اجلديد يف القرية املرصية، وأد

وظهور االستهالك املظهري، واتسم  ،التطلعات االستهالكية

 -أيًضا–كام توصلت الدراسة  .االستهالك بالطابع الرمزي

ضفي عليهم ت  إىل أن معرفة األفراد بالسلع يف املجتمع الريفي 

مكانة اجتامعية، كام أن امتالك السلع الغالية يضفي عىل 

 ممتلكيها مكانة أكرب. 

 

 Sauer-Stokburger&  Teichmann . دراسة4.2

(2093 :) 

 . وتناولت الدراسة ثالث"العالماتالنوع واستهالك " 

املالبس، والعطور، وساعات  :وهي ،فئات من املنتجات

إجراء الدراسة يف أملانيا باالعتامد عىل االستبيان  ماليد. وت
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اإللكرتوين. وتم إجراء الدراسة عىل ثالث مراحل عىل عينة 

من طالب إحدى اجلامعات األملانية واملوظفني من عشوائية 

توصلت الدراسة إىل أن النساء لدهين اللكور واإلناث. وقد 

اُتاه إجيايب نحو رشاء العالمات التجارية الفاخرة أكثر من 

العالمات التجارية غري الفاخرة مقارنة بالرجال. باإلضافة 

لكني إىل ذلك، توفر العالمات التجارية الفاخرة للمسته

 اإلناث مزيًدا من التفرد واملكانة والللة.

 

 : Pandelaere&  Hudders (2093)دراسة  .1.2

ويف هله  ."نتائج االستهالك الرتيف عىل احرتام اللات"

حاول الباحثان التعرف عىل العالقة بني االستهالك الدراسة، 

واحرتام اللات، مع األخل يف االعتبار أن احرتام  الرتيف

اللات يعتمد عىل الدرجة التي يشعر الفرد بقيمت  واحرتام  

من قبل اآلخرين، وأن العالمات التجارية الفاخرة لدهيا 

 موت تعكس النجاح واإلنجاز االجتامعي. ،رمزية عالية القيمة

ن إجراء الدراسة يف بلجيكا عىل عينة من الطالب، وم

املواطنني العاديني، وتم االعتامد عىل االستبيان يف مجع 

أن  :أمهها ،توصلت الدراسة إىل عدة نتائجقد و البيانات.

هناك عالقة إجيابية بني االستهالك الفاخر واحرتام اللات، 

أن هناك عالقة إجيابية بني االستهالك الرتيف وتقدير كام 

  اللات.

 

 Visser (2091:) دراسة .6.2

العالقة بني استهالك املكانة واالستهالك الواضح يف "

العالمات التجارية الفاخرة يف السوق الناشئة يف جنوب 

. اعتمد الباحث عىل املسح االجتامعي بالعينة، وتم "أفريقيا

سعت و مجع البيانات باستخدام االستبيان اإللكرتوين.

الدراسة إىل التعرف عىل استهالك املكانة واالستهالك 

فريقيا، وحاولت الدراسة اختبار العالقة ألواضح يف جنوب ا

، يف النظاراتاملكانة واالستهالك الواضح  بني استهالك

مس من العالمات خلوالعطور، واملنتجات اجللدية الصغرية 

 الفاخرة. العاملية التجارية

أن العالمات  :أمهها ،توصلت الدراسة إىل عدة نتائجقد و

نظر إليها  يؤخل يف االعتبار  مهام   اهلا جانبً  عىل أن  التجارية ي 

وتوصلت الدراسة إىل . عند بناء اهلوية، فهي تشري إىل اإلنجاز

املتوسطة العليا عىل التمييز  من الطبقةعدم قدرة املستهلكني 

ال ختتلف كام أن   .بني استهالك املكانة واالستهالك الواضح

لواضح بني فئات العالقة بني استهالك املكانة واالستهالك ا

معظم املستهلكني يشرتون السلع كام أن  .املنتجات كثرًيا

 اللات.الكاملية من أجل حتسني تقدير اللات، واحرتام 

ويشرتي املستهلكون أيًضا العالمات التجارية الفاخرة من 

 أجل احلصول عىل املكانة.

 
 : (2092)محد أدراسة  .2.2

وفيها  ."قرار الرشاءتأثري العالمة التجارية عىل اختاذ "

حاول الباحث التعرف عىل دور العالمة التجارية يف اختاذ 

قرار الرشاء، والتعرف عىل أبعاد العالمة التجارية املؤثرة يف 

وقد اختار  اختاذ قرار الرشاء لدى الشباب اجلامعي يف سوريا،

الباحث عينة عشوائية من طالب وطالبات جامعة الفرات. 

توصلت قد واالستبيان يف مجع البيانات.  واعتمد الباحث عىل

أن سعر العالمة التجارية  :أمهها ،ىل عدة نتائجإالدراسة 

 وجودهتا ل  تأثري إجيايب يف قرار الرشاء.

تناولت أهنا قد  ،الدراسات السابقةواملالحظ عىل  

من نواٍح  االستهالك ختصص ثقافة ةمتعددموضوعات 

ل العالقة بني فحاولت بعض الدراسات حتلي متعددة؛

وتناولت دراسات أخرى استهالك  .االستهالك والعوملة

 ،يف حني تناولت بعض الدراسات. املكانة واالستهالك الرتيف

 الرشاء،خصائص العالمات التجارية عىل اختاذ قرار  تأثري

وكللك عالقة النوع باستهالك العالمات. أما الدراسة 

ذات فتتناول العوامل االجتامعية التي بني أيدينا احلالية 

صدقاء، مثل: األ التجارية، استهالك العالماتب العالقة

عالقة استهالك  -أيًضا–وتتناول . ورمزية العالمات

العالمات باملكانة، ودور الرغبة يف التفرد والتميز عن 

خرين يف استهالك العالمات، ودور اخلصائص املادية اآل

 للعالمات يف استهالكها. 
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 جراءات املنهجيةاإل .8

  :منهج الدراسة .9.8

  .استخدم الباحث منهج املسح االجتامعي بالعينة

 

  :املجال املكاين .2.8

وهي جامعة مرصية خاصة، مقرها مدينة  .جامعة النهضة

األسنان، والطب، وطب الفم ) :وتضم كليات. بني سويف

األعامل، والصيدلة، واهلندسة، واحلاسب اآليل، وإدارة 

 .(عالمواإل

 

  :املجال الزمني .3.8

 ،9/2/2091 ؛ بدًءا منتم إجراء الدراسة امليدانية

 .91/8/2091وحتى 

 

  :عينة الدراسةاملجال البرشي و .4.8

قام الباحث باختيار عينة من طالب جامعة النهضة، وهي 

تم اختيار العينة قد و .جامعة خاصة يف مدينة بني سويف

بعض طالب اجلامعة  بمساعدٍة من ؛كرة الثلجبطريقة عينة 

ومن خالل هؤالء  .اللين تربطهم بالباحث عالقات شخصية

بلغ عدد مفردات العينة قد و .تم الوصول للعينة ،الطالب

لسهولة تواصل ؛ وتم اختيار جامعة النهضة .ن مفردةيعرش

ن نظًرا أل؛ وسهولة إجراء الدراسة امليدانية ،الباحث مع العينة

طالب اجلامعة يمثلون املستويات االقتصادية العليا يف 

حيث تبلغ املرصوفات الدراسية السنوية، ؛ املجتمع املرصي

 نيئة وسبعاما يقرب من م -عىل سبيل املثال–لكلية الطب 

الفم  تبلغ مرصوفات كلية طبو مرصي. ألف جني 

تبلغ و مرصي. ئة ومخسة عرش ألف جني اسنان مواأل

 مرصي.  ألف جني نيوسبع سةالصيدلة مخكلية مرصوفات 

 

 :مجع البيانات ة. أدا1.8

 ؛املتعمقةالشخصية املقابلة: تم االعتامد عىل املقابالت 

للتعرف عىل ُتربة رشاء املستهلك للعالمات التجارية، 

من البيانات من خالل التفسري  ممكن ولتوفري أكرب قدر

الكيفي، والكتشاف احلقائق العميقة التي يمكن أن تكون 

خمتلفة عن احلقائق السطحية. وقد تم مجع البيانات من أفراد 

تصوراهتم ومشاعرهم، وسلوكياهتم،  العينة، حول

ومواقفهم، فيام يتعلق بتجارهبم مع استهالك العالمات 

 ؤدهيااألدوار التي ت ني:بوتراوحت األسئلة  .التجارية

دوافع االهتامم و ،العالمات التجارية يف حياة املشاركني

  .باقتنائها، وأسئلة مفصلة أخرى تنطوي عىل دوافع الرشاء

أما األسئلة األولية فكانت هتدف إىل تشجيع املشاركني 

تم االعتامد كام  .عىل البدء يف التفكري يف العالمات التجارية

فتوحة التي تسمح للمشاركني باإلجابة عىل األسئلة امل

وتم تدوين املقابالت املتعمقة  .بالتفصيل عن كل سؤال

ومن ثم استخدامها لتطوير التفسري املوضوعي  ،حرفًيا

 لدوافع املبحوثني الستهالك العالمات التجارية.

 

 نتائج الدراسة  .1

  الدراسة: عينة فوص .9.1

من طالب  وطالبة تكونت عينة الدراسة من عرشين طالًبا

سنان بجامعة النهضة األالفم ووكلية طب  ،كلية الصيدلة

ثامنية عرش )وكانت غالبية أفراد العينة  .بني سويفمحافظة ب

من ذوي األصول  فقط( اثنني)من احلرض، يف مقابل  (مبحوًثا

، فكان غالبية اآلباء آباء أفراد العينةأما بالنسبة ملؤهل  .الريفية

، ثم يأيت يف (حد عرش مبحوًثا)أؤهالت العليا ممن حيملون امل

، ثم محلة (ستة مبحوثني)املرتبة الثانية محلة درجة الدكتوراه 

 امبحوثً )، ثم محلة املؤهالت املتوسطة (مبحوثني) املاجستري

 (.واحدً 

ا  غالبية  تكاننسبة ملؤهل أمهات أفراد العينة، فبالأم 

ثالثة عرش ) االيً ع مؤهاًل  نأفراد العينة ممن حتملأمهات 

أربعة )أيت يف املرتبة الثانية محلة درجة الدكتوراه ت، ثم (مبحوًثا

، ثم من (مبحوثني)، ثم محلة املؤهالت املتوسطة (مبحوثني

ن آباء هَ أما بالنسبة ملِ  (.مبحوًثا واحًدا)محلة درجة املاجستري 

أفراد العينة فكانوا من أصحاب املهن الفنية والعلمية 

ا بالنسبة (.تسعة عرش مبحوًثا)واإلدارية العليا   مهاتملَِهن أ أم 

من أصحاب أفراد العينة فكانت ـ أيًضا ـ غالبية األمهات 

 مبحوثا(. ثامنية عرش)املهن الفنية والعلمية واإلدارية العليا 

 ينتمي إليها أفراد العينة. وهلا يعكس الطبقة التي
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 احلصول يف الرغبة بني ةالعالق ما :األول التساؤل .2.1

 التجارية؟ العالمات استهالكو املكانة عىل

إىل أن  -من خالل املقابالت-توصلت الدراسة  

استهالك العالمات يرتبط ارتباًطا شديًدا بالرغبة يف احلصول 

لعينة استهالك غالبية أفراد ا تفقد أرجع ؛عىل املكانة

العالمات إىل املكانة التي ترتبط باستهالكها، وكللك أبدى 

أفراد العينة اهتامًما باملنتجات اجلديدة للعالمات ألهنا تعكس 

 .ألفراد العينة كبرية بالنسبةاملكانة، وأن ذلك يمثل قيمة 

تزداد كلام كانت هلا  العالمات وذهب أفراد العينة إىل أن قيمة

فراد العينة عىل أكام أكد  .تعكس املكانة العالية جاذبية كبرية

كام اتفق  .أهنم يدفعون أكثر للعالمات التي ترمز للمكانة

أفراد العينة عىل أن العالمات تزداد قيمتها بالنسبة هلم كلام 

واتفق  .كانت هلا جاذبية ترتبط باهليبة التي تعكسها يف املجتمع

 مجيع أفراد العينة عىل أن  ليست كل املنتجات متنح اهليبة

 .واملكانة

 :وهلا ما يتضح من استجابات أفراد العينة 

أصل الناس داياًم بتبص لو أنا " :تقول )ص( -

بشرتي ماركة أو حاجة شب  كده أو حد شافها معايا 

إن أنا شخص كبري، أو ليا مكانة فعاًل يف املجتمع  :بيقولوا

يف - ألن  ؛وكده، وأنا لو ملياش مكانة مش هشرتي

الناس اليل ليهم  االناس اليل بتشرتي ماركات مه -الغالب

  ."جل أو ستامكانة يف املجتمع، سواء كان ر

د أأكيد كل واحد بيشرتي عىل " :ما )ع( فتقولأ -

اإلمكانية اليل تسمح، بس في  ناس تانية كامن بتحب 

املادية إن حالتها مع  تلبس وتشرتي املاركات دي،

 ."، البسة عىل املوضة عىل طولحمدودة

 

 التفرد إىل احلاجة بني عالقةال ما :الثاين التساؤل .3.1

 التجارية؟ العالمات استهالكو اآلخرين عن والتميز

اتفق مجيع أفراد العينة عىل أهنم هيتمون برشاء العالمات 

كام اتفق  .اآلخرينظهر تفردهم ومتيزهم عن التجارية التي ت  

مجيع أفراد العينة عىل أهنم يستخدمون العالمات التجارية 

، ألنفسهمنشاء صورة متميزة إاملتميزة التي تساعدهم يف 

 .وكللك رشاء العالمات التي ُتعلهم خمتلفني عن اآلخرين

واتفق مجيع أفراد العينة عىل أهنم ال يلتزمون بقواعد 

من  نوًعاهنا حتقق هلم أطاملا حمددة فيام يشرتون  من عالمات 

–كام اتفق غالبية أفراد العينة  .التفرد والتميز عن اآلخرين

عىل أهنم يتجنبون رشاء العالمات التي تصبح شائعة  -أيًضا

كام اتفق غالبية أفراد العينة عىل  .االستخدام بني أفراد املجتمع

ىل ألهنم يسعون إ ؛أهنم يشرتون العالمات التي ُتلب االنتباه

من خالل ما  للكجلب انتباه اآلخرين، ويستمتعون ب

كام أتفق مجيع أفراد العينة عىل أهنم  .يمتلكون  من عالمات

من العالمات التي تزيد من تفردهم،  يتطلعون إىل مزيدٍ 

 وُتعلهم متميزين عن باقي أفراد املجتمع. 

 :وهلا ما يتضح من استجابات أفراد العينة

بس حاجة لبين شخص إلو " :تقول )ص(-

هيبقى  فأكيدمش بيلبس ماركة،  وشخص تاينماركة، 

كده يعني أنا ملا تبقى حاجايت براند وماركة و ؛في  متيز

 ."أكيد هتديني متيز ...

يوه املاركات بتفرق يف الشكل أ" :(لوتقول )-

وده اليل  ،ألهنا مش حاجة متاحة ألي شخص ؛املميز

 ."بيسبب االختالف

% من الناس 30كرت بص يا د  " :ما )س( فتقولأ -

، وباقي الشعب واجلودةبيدورو عىل القوة واملتانة 

 ."بيجيب املاركة عشان يتفشخر بيها

 

 االستعامل قيمة بني عالقةال ما :الثالث التساؤل .4.1

 واستهالكها؟ التجارية للعالمات

توصلت الدراسة من خالل املقابالت إىل أن استهالك 

فاتفق مجيع  ؛ًطا شديًدا بقيمتها الوظيفيةالعالمات يرتبط ارتبا

أفراد العينة عىل أن قيمة االستعامل للعالمات التجارية من 

فقد أرجع مجيع أفراد العينة  ها؛أهم أسباب استهالك

استهالكهم هلا إىل القيمة العملية املتحصلة منها، وأهنم 

حياولون زيادة الفائدة التي حيصلون عليها مقابل ما يدفعون  

ن أموال القتناء هله السلع، فهم ال يدفعون املال يف هله م

من احلصول عىل قيمة ما يدفعون   متأكدينالسلع إال إذا كانوا 

وهم يشرتون العالمات نظًرا ملا تتمتع ب  من  .فيها من مال

فهم  ،لللك .جودة عالية تعوض املقابل املايل املدفوع فيها

 رشائهم للسلع، كام يركزون بشدة عىل العالمات األصلية يف
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 ؛أهنم يرون يف استخدامها وسيلة لتحسني مستوى معيشتهم

 نظرا ملا تتمتع ب  من مزايا حتقق الرفاهية.

 :وهلا ما يظهر يف استجابات أفراد العينة

بالنسبة للجودة فأكيد يعني في  " :يقول )أ(-

نيجي مثال يف اجلزم، في  براند اسم   .براندات مشهورة

أجيب ملا نا أف .وجزمة مش براند من حت  تانيةديداس، أ

مدة هتبقى أحسن، وهتعيش معايا أكيد ديداس األ

 ."أطول

هو مش كل حاجة اشرتهيا الزم " :ما )م( فتقولأ-

تبقى ماركة، بس في  حاجات معينة بحتاج ملا اشرتهيا 

 إهنا تكون حاجة نضيفة، تقعد أو تعيش معايا، يعني ما

 . "برسعة يعني براند تبوظش

بيفرقنيش عن  اركات مااملنا لبس أ" :(ويقول )و-

عن نا بتكلم عن نفيس أبس  ،حد، كل  زي بعض 

نا ماسك موبايل حلو هريحيني يف أ، االستخدام

 ."االستخدام، مش هيفرقني عن حد

الرباند أحسن يف االستخدام، " :ويقول )ر(-

 ."املاركات تساوي راحةو

أول حاجة ، حنا بنشرتي ماركةلو ا" :(نوتقول )-

املظهر بتاع املاركة، بعد كده بنشوف  ،احنا بندور عليها

. بس في  ناس بتبص عىل  ألصلية بتعيش معانا واّل أإهنا 

. لكن متفرقش معاها هتعيش واّل أل ؛املنظر بتاع املاركة

ن دي ماركة إبتدور عىل  -نا منهمأو-يف الغالب الناس 

  ."، ودي شكلها كويس فبتجيبهاوهتعيش معاهم

ه، املهم املاتريل والكواليتي يف أيو" :(شوتقول )-

يف  أفضلاحلاجة اليل بلبسها، واللبس الغايل بيكون 

طول فرتة مناسب، وبيكون موجود أل بيكونشكل ، و

 ."ن اللبس الغايل متن  في ممكنة معايا، أل

 

 التجارية العالمات متثل هل :الرابع التساؤل .1.1

  ؟واملكانة والثروة للنجاح رموًزا

اتفق مجيع أفراد العينة عىل أن العالمات متثل رموًزا  

ا للمكانة االجتامعية زً فهم يروهنا متثل رم ؛تدفعهم إىل رشائها

وأهنم سيدفعون أكثر للعالمات التي ترمز  يف املجتمع،

العينة عىل أن ق غالبية أفراد اتف للمكانة األعىل يف املجتمع. كام

العالمات تكون أكثر قيمة إذا كانت فيها جاذبية ترتبط 

وأن امتالك العالمات  ترمز للثروة،العالمات  أنباهليبة، و

ا متثل شيئً باهظة الثمن يرمز للثراء الفاحش، وأن العالمات 

نظًرا ملا متثل  من قيمة رمزية يف  ؛مهاًم يف حياهتم اليومية

اتفق مجيع أفراد العينة عىل أن  أخري،من ناحية و. املجتمع

كام اتفق غالبية أفراد العينة  للنجاح.العالمات ال متثل رموًزا 

ال متثل رموًزا لإلنجاز أو هنا أ الإ ؛عىل حبهم للعالمات

 للنجاح امل طلق.

 :وهلا ما يتضح من استجابات أفراد العينة

 ؛لو هو فعاًل شخص ثري أو كده" :تقول )ص(-

فداياًم يعني معروف إن الناس األثرياء دول بيلبسوا 

ال مش  ؛ماركات، بس لو هو شخص ناجح أو كده

ن أنا إرشط يكون عشان أبقي شخص ناجح أو بتاع 

لو هو شخص  فبالنسبة .لبس ماركات أو كدهأالزم 

ناجح أو كويس أو كده، ال مش رشط إن  هو يكون 

كده ال  الشخص دا البس براند، بس لو هو ثري أو

  ."البسني براند افعاًل بيكونو األثرياءالناس 

معتقدش إن املاركات ليها عالقة " :(فتقول )و-

ص الناجح ليها مش خبالنجاح، هو ممكن استخدام الش

بًدا، ألي ، وده بالنسبة ليا مش نجاح  مناسب ومرض

ولكن بتدل عىل أن اليل بيلبس ماركات أكيد غني 

إن  يشرتي  عىل درةالقوثري، علشان كده عنده 

 ."حاجات زي كده

اليل بيستخدم املاركات نظًرا ألن " :(حوتقول )-

بيدل إن ربنا أعطى أرست  فده سعارها غالية جًدا جًدا أ

رزق وفري، اللهم بارك، بس مش معنى كدا إن  يبقى 

شخص ناجح زي ما حرضتك بتقول، ممكن يبقى 

، عادي مفيش صايع وتاف  والبس لبس أغيل من 

 ."اجدً 

 

 استهالك يف األصدقاء يؤثر هل :اخلامس التساؤل .6.1

 التجارية؟ العالمات

إىل أن هناك  -من خالل املقابالت-توصلت الدراسة  

صدقاء التأثري، منها بعض اجلوانب التي يامرس من خالهلا األ

صدقاء يف اختيار العالمات، ما يتعلق باالستعانة بخربة األ
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عن  أصدقائهمبخربة أفراد العينة  حيث استعان كل  

صدقاء يف معرفة ، وكللك اعتمدوا عىل األالعالمات

كام أوضح غالبية أفراد العينة  .املعلومات حول العالمات

أهنم يشرتون العالمات التي حتقق انطباًعا جيًدا لدى 

كام أبدى مجيع أفراد العينة اهتامًما بام يشرتي   .أصدقائهم

كام أبدى بعض أفراد العينة اهتامًما  .اتصدقاء من العالماأل

اتضح أن قد و .صدقاءالتي يشرتهيا األذاهتا  برشاء العالمات

كل  ما هو األصدقاء يمثلون مصدًرا مهاًم للمعلومات عن 

كام أبدى بعض أفراد العينة . العالمات التجاريةعامل جديد يف 

 بعض متابعة املاركات اجلديدة من خالل ما يرتدي 

 .دقاءصاأل

 :وهلا ما يظهر يف استجابات أفراد العينة

يف رِشا  حاب تأثري عيل  يوه للص  أ" :يقول )أ(-

نا أف هحلو  حبي البس جزماالقي صأاملاركات، ملا 

 اشرتيأنا بروح أمن كلا، ف هحلو  عرفت إن في  جزم

 صحاب ليهم تأثرييوه األأ" :ويتفق )ر( مع )أ( ."زهيا

 ."كبري

وقات إن  يف معظم األ  شايفأنا " :وتقول )م(-

عشان أكيد ل   ؛صحابكأنت بتحتاج تسأل حد من أ

ل أيعني مش هروح أس ؛خربة مع احلاجة دي قبل كده

شرتاش احلاجة دي قبل كده، ا لوش خربة أو ما حد ما

  ."ستفيد من خربت أو ،حد اشرتاها قبل كده هاشوف

طبًعا الناس بيأثروا فينا، " :(يوتقول )-

إن العطر  :ابنا، ملا صاحبتي تقويل مثالوخصوًصا أصح

حتى من باب الفضول هبقى  ،الفالين دا حلو جًدا

 ."عايزه أجّرب 

أكيد األصدقاء ليهم تأثري " :أما )ص( فتقول-

 :علينا واحنا بنشرتي احلاجات املاركة، يعني مثال

وشافتها واحدة تانية  ،واحدة اشرتت حاجة ماركة

فيبقى ليها  ؛املاركة فعجبتها، فرتوح تشرتي من نفس

 تأثري عليا، مها اليل بيخلوين أشوف املاركة، أنا أكيد ما

كنتش عارفة نوع املاركة دي إال ملا شوفتها وعرفتها عن 

طريق صاحبتي، أكيد ليها تأثري فعاًل يف إين اشرتي 

 ."املاركة دي

أنا كبنت مش هبتم أوي بامركات ": (أوتقول )-

، لكن ممكن تصادف واشرتي زهيم، بس املهم صحبايت

 ."يكون مناسب الستايل لبيس، ويكون مجيل وكويس

من اجلوانب األخرى التي مل يكن  اإال أن هناك عديدً 

بِد أفراد  ألألصدقاء  ًرا فيام يتعلق  ي تأثري فيها، فلم ي  العينة تأث 

بموافقة األصدقاء عىل ما يشرتون  من عالمات، وكللك 

بِد  .حدث املاركاتأمع األصدقاء قبل رشاء التشاور  كام مل ي 

بالراحة النفسية عند ارتداء  أفراد العينة الشعورَ أيٌّ من 

إال إذا كانت تروق  ؛التي يرتدهيا األصدقاءذاهتا العالمات 

ما يرتدون  من ماركات  كام رفض أفراد العينة ربطَ  .ل 

صدقاء فيام كام مل يكن ملخالفة األ .صدقاء علي بموافقة األ

بِد أفراد   يرتدون  من عالمات أي    رغبتهم العينة تأثري، كام مل ي 

صدقاء للحصول التي يرتدهيا األ ذاهتايف ارتداء العالمات 

 من نيصدقاء، وحتى يكونوا حمبوبعىل التقبل من األ

بِد أيٌّ  .صدقاءاأل صدقاء انزعاًجا عند ارتداء من األ كام مل ي 

 عالمات غريبة أو خمتلفة عنهم.أصدقائهم أزياء أو 

 

 النتائج: مناقشة .90

 إىل أن استهالك احلالية توصلت الدراسة

العالمات يرتبط بالرغبة يف احلصول عىل املكانة، ويتفق 

القتناء السلع واحلصول  (Veblen فبللن)هلا مع رؤية 

للحصول عىل املكانة واالحرتام،  عىل الرتفي  وسيلةً 

عن  لفرد للامل واملنتجات للتعبريورؤيت  يف استخدام ا

هويت ، والتأكيد عىل عضويت  يف الطبقة التي ينتمي إليها 

حالًيا، أو يتطلع لالنتامء إليها، فاحلصول عىل االحرتام 

إظهار الثروة. ويتفق هلا مع ما  انوالتقدير يستلزم

يف تعريفهم  ( وآخرونEastman ايستامن)ذهب إلي  

لية حتفيزية، اهلدف منها حتسني استهالك املكانة بأن  عم

الوضع االجتامعي للفرد، من خالل استهالك املنتجات 

التي متنح املكانة، وترمز إليها بالنسبة للفرد وللمحيطني 

  .ب 

 و (Isherwood دوارشو)وهو ما أشار إلي  

من خالل النظر لالستهالك  (؛Douglas دوجالس)

 .باعتباره ي ستخدم لرسم الفوارق االجتامعية بني األفراد

( و)فلني Smith سميث( -أيًضا– ما ذهب إلي  هوو



 ...العوامل االجتامعية ذات العالقة باستهالك العالمات التجارية: حسن أمحد حسن أبو زيد

 

926 

Flynnستامن ي( و)اEastman)  من أن الرغبة يف اكتساب

ساسية المتالك واستهالك الدوافع األأهم املكانة، من 

وآخرون،  Bernthal)برينتال )وهلا ما أكد علي   .السلع

معظم املستهلكني إلنفاق األموال الطائلة  من استعداد

لتعزيز وضعهم للمشاركة يف  ؛عىل املنتجات الفاخرة

)كابفري كلٌّ من لي  إوهو ما أشار  .استهالك املكانة

Kapferer ( و)باستنBastien )ا عىل الدور  حيث أكد 

الرفاهية يف إعادة بناء الطبقات  ؤدي الرئيس اللي ت

 االجتامعية. 

مع دراسة  -أيًضا– واتفقت نتائج الدراسة احلالية

التي توصلت إىل أن امتالك السلع  ؛(2000)اخلواجة 

مع دراسة  اوكل .الغالية يضفي عىل ممتلكيها مكانة أكرب

(Visser 2015)استهالك التي توصلت إىل أن  ؛

 .احلصول عىل املكانةهدف   لعالمات التجارية الفاخرةا

التي  ؛(2099وآخرون  ،نزار سويدان)دراسة  اوكل

بشكل مبارش -توصلت إىل أن االستهالك الواضح يتأثر 

مع  -أيًضا–وتتفق  .بعرض املكانة االجتامعية -وإجيايب

أن التي توصلت إىل  (؛hlot et al.,2004) نتائج دراسة

يربطون العالمات املستهلكني يف مجيع أنحاء العامل 

ويقيموهنا عىل أساسها  ،التجارية العاملية بثالث خصائص

للك مع كتفق تو .ومنها املكانة ،أثناء اختاذ قرارات الرشاء

ىل وجود عالقة إالتي توصلت  ؛(2092داود )دراسة 

 ارتباط قوية بني االستهالك املظهري واملكانة.

تفرد إىل أن احلاجة إىل الاحلالية توصلت الدراسة و

من دوافع استهالك العالمات ت عد والتميز عن اآلخرين 

يف حديث   (Veblen فبللن)التجارية، وهلا ما أشار إلي  

 عن دافع املقارنة يف استهالك السلع املظهرية وسيلةً 

وهلا  .بناء الطبقة الدنياأألبناء الطبقة العليا للتميز عن 

الفرد يف سعي  (وفرومكني ،سنايدر)يتفق مع ما طرح  

وتعزيز صورت  اللاتية من خالل استهالك  ،زللتمي  

التمييز من  (Veblen فبللن)وهلا ما أسامه  .السلع

 فيدمان)وهلا ما ذهب إلي   .خالل عرض الثروة

Wiedmann) ( جزنهيو Hennigs)  فيام يتعلق

وما يرتتب عىل  ،باخلصائص الرمزية للكامليات

وهلا ما  .استهالكها من إحساس بالتاميز عن اآلخرين

رساف الطبقة إيف  (Baudrillard بودريالرد) علي  أكد

 يمل)سوهلا يتفق مع رؤية  .لتأكيد تفوقها العليا حماولةً 

 Simmel) واإلفراط  ،للنزعة الفردية يف االستهالك

 .عن اآلخرينلألفراد لتمييز أنفسهم  واملبالغة في  وسيلةً 

واتفقت  .وآخرون (Tianويتفق هلا مع ما أكدت علي  )

 stokburger-Sauer) نتائج الدراسة احلالية مع دراسة

( & Teichman, 2013 ؛ التي توصلت إىل أن العالمات

ومع دراسة  .التفردتوفر للمستهلكني اإلناث مزيًدا من 

(Pandelaere,2013 Hudders, ؛ التي توصلت إىل أن)

 .هناك عالقة إجيابية بني االستهالك الرتيف وتقدير اللات

التي توصلت إىل (؛ Zhan and he, 2092)ومع دراسة 

أن البحث عن التفرد يصبح هدًفا ذا أمهية كبرية يف تقييم 

 العالمات.

توصلت الدراسة إىل أن استهالك العالمات و

ويتفق ذلك مع ما  .وظيفيةيرتبط ارتباًطا وثيًقا بقيمتها ال

 برتشارد)( وMorgan مورجان) :من ذهب إلي  كلٌّ 

Pritchard)  بيجوت( وPiggott،)  من أن العالمات

فهي متيز املنتجات،  ؛من الفوائد للعمالء ات قدم عديدً 

 احلالية معوتتفق نتائج الدراسة  .ومتثل وعًدا بالقيمة

ودة التي توصلت إىل أن ج ؛(2092 ،أمحد)دراسة 

 -أيًضا–وتتفق  .العالمة هلا تأثري إجيايب يف قرار الرشاء

وتوصلت (؛  et al.,2004Holt)مع نتائج دراسة قام هبا 

أن اجلودة من اخلصائص التي ي قيم املستهلكون عىل إىل 

. أثناء اختاذ قرار الرشاءيف أساسها العالمات التجارية 

 (؛Baudrillard بودريالرد)لي  إوهلا عكس ما ذهب 

من أن قيمة االستخدام كانت دائاًم ثانوية، وأيًضا رؤية 

 ؛لالستهالك الواضح للطبقة املرتفة (Veblen فبللن)

عىل أن  وسيلة للمحافظة عىل السمعة والكرامة، وليس 

 هدف  االنتفاع بالفوائد العملية.

توصلت الدراسة إىل أن استهالك العالمات و

 فبللن)ما ذهب إلي   وهلا .يمثل رمًزا للمكانة والثروة

Veblen)  من أن األثرياء يستهلكون سلًعا وخدماٍت

للك مع رؤية كويتطابق  .مظهرية لإلعالن عن ثرواهتم

باعتباره  ؛الستهالك السلع( Baudrillard)بودريالرد 

ويتفق هلا  .يمثل استهالًكا ملا متثل  هله السلع من رموز
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ستهالك التي رؤية التفاعلية الرمزية يف تفسري االالمع 

ترتبط بالقيمة الرمزية  املعنوية التيتركز عىل اجلوانب 

 دوجالس)لي  إويتفق هلا مع ما ذهب  .للسلع

Douglas) و(ودوارش Isherwood؛)  من أن العالمات

–ويتفق  .التجارية هلا رموز ذات داللة يف النظام الثقايف

للتغري  ( Featherstoneمع رؤية )فيزرستون -أيًضا

 املستمر للقيم الرمزية للسلع، واكتساهبا لرموز ومعانٍ 

 السلع التي حتمل قيمة اجتامعية.  نتيجة لتوافرمتغرية 

 et Holtوتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج )

al., 2004) أن املستهلكني يف مجيع توصلت إىل ؛ التي

املية ويقيمون العالمات التجارية الع أنحاء العامل يربطون

أثناء اختاذ قرارات الرشاء عىل أساس قدرهتا عىل حتقيق 

اتفق مجيع من ناحية أ خرى والتواصل مع اآلخرين. 

أو  أفراد العينة عىل أن العالمات ال متثل رموًزا للنجاح

 اإلنجاز يف حد ذاهتا.

 صدقاء هلم تأثري األ إىل أن  احلالية توصلت الدراسة

ويتفق هلا مع ما  .العالماتيف بعض جوانب استهالك 

من أن رغبة (؛ Zhou و زهو Wong )ووانجإلي   ذهب

 الناس يف امتالك عالمات ُتارية حمددة قد تكون عالمةً 

ترصفون ممثلني ون يلعضوية اجلامعة، فاملستهلك رمزيةً 

جلامعات اجتامعية، ويتأثرون بتوقعات مجاعاهتم 

 ها.املرجعية وقواعد

أهم أسباب استهالك العالمات  أحديتضح أن  ،مما سبقو

التجارية، هو الرغبة يف احلصول عىل املكانة، وأن الرغبة يف 

 .التميز والتفرد، كانت من أهم دوافع استهالك العالمات

وأن ما تتمتع ب  العالمات من سامت مادية، كاجلودة، واملتانة، 

تلك السامت التي ت عيل من القيمة الوظيفية -واملظهر املتميز 

 كام كان لألصدقاء دور   .من أهم دوافع استهالكها تكان -اهل

. كام كان لرمزية يف التعرف عىل العالمات واستهالكها مهمٌّ 

 العالمات دور  مهمٌّ يف استهالكها دلياًل عىل الثروة واملكانة.

وملا كانت الدراسة احلالية قد اقترصت عىل حماولة 

استهالك العالمات ب ذات العالقةالتعرف عىل العوامل 

حدى اجلامعات اخلاصة؛ إالتجارية، بالتطبيق عىل عينة من 

مستقبلية حول العالمات  اتللا يويص الباحث بإجراء دراس

النوع، والسن،  :اعتبارها متغرياتيف التجارية، تأخل 

والتعليم، والطبقة. كام تويص الدراسة، بإجراء دراسات 

حول  اوكل .لوطنيةحول استهالك العالمات العاملية، وا

العوامل املؤثرة يف استهالك املكانة، ودوافع استهالك 

 العالمات الفاخرة.
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