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 الملخص

المستهلكون الشباب هم جزء هام  وحيوي من السوق األردني. بالنسبة للمستهلكين الشباب، مفهوم الذات هو أداة 

 حاسمة لخلق موقف اتجاه المنتجات، علماً أن مفهوم الذات هو أكثر أهمية للشباب مما هو عليه بالنسبة لكبار السن.

تستهدف العديد من العالمات التجارية الغربية المستهلكين الشباب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان النامية،  

مثل األردن. الدراسات السابقة لم تعطي ما يكفي من االهتمام بكيفية تشكيل الموقف للمستهلكين الشباب نحو العالمات التجارية 

الحالية إلى دراسة كيف يفسر مفهوم الذات ،واالستهالك االجتماعي )الدوافع والمواقف( فيما يتعلق الغربية. لذلك تهدف الدراسة 

بالماركات الغربية الفاخرة في األردن، وهي دولة عربية مسلمة. وبشكل أكثر تحديدا، تهدف الدراسة المقترحة إلى دراسة تأثير 

جماعات المرجعية والمادية والدين على الموقف من شراء العالمات التجارية المتغيرات االجتماعية والنفسية وهي مفهوم الذات وال

الغربية النخبة، واستكشاف تأثير المتغيرات الديموغرافية وهي النوع االجتماعي، والموقع الجغرافي، والدخل وحجم األسرة على 

استنادا إلى  غيرات لمديري التسويق المحليين والعالميين،الموقف نحو شراء العالمات التجارية الغربية الفاخرة، وتزويد آثار هذه المت

 نتائج هذه الدراسة.

طالبًا جامعيًا أردنياً، يدرسون في ثماني جامعات وهي جامعة الزيتونة األردنية وجامعة اليرموك  816جمعت البيانات من 

وجامعة العالم اإلسالمي للعلوم والتعليم، الجامعة األردنية  والجامعة األردنية وجامعة فيالدلفيا وجامعة عمان األهلية والجامعة الهاشمية

 للعلوم والتكنولوجيا. الجامعات الثمانية تعد تمثيالً مناسباً للجامعات األردنية الحكومية والخاصة.

أن المتغيرات االجتماعية  ANOVAتم استخدام االنحدار الهرمي لتحليل بيانات الدراسة. وأظهرت نتائج اختبار 

نفسية وهي مفهوم الذات والجماعات المرجعية والمادية والدين لها تأثير ذو داللة إحصائية على موقف الشباب األردني تجاه وال

العالمات التجارية النخبة الغربية. كما أن المتغيرات الديموغرافية، أي النوع البشري، والدخل، والموقع وحجم األسرة، تؤثر على 
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ه العالمات التجارية النخبة الغربية. أجرينا االنحدار الخطي الستكشاف تأثير الدوافع لكل متغير سابق موقف الشباب األردني تجا

)الجماعات المرجعية، مفهوم الذات، الدين، المادية( على الموقف من العالمات التجارية النخبة الغربية بين الشباب األردنيين 

 المتعلمين. 

والمادية عوامل لها تأثير إيجابي  كبير على موقف الشباب األردني تجاه العالمات التجارية  مفهوم الذات، الجماعات المرجعية،

النخبة الغربية. كذلك الشباب األردنيون الذين يعيشون في محافظة عمان وذوي األسر الصغيرة الحجم يتمتعون بموقف أكثر إيجابية 

ي الدخل المنخفض و الذين يعيشون خارج محافظة عمان و الذين هم من تجاه العالمات التجارية الغربية من الشباب األردني  ذو 

 ذوي األسر الكبيرة الحجم،على التوالي.

وبصفة عامة، أظهرت النتائج أن االستهالك الفاخر لألردنيين مدفوعا بالمتغيرات االجتماعية والنفسية، وهي مفهوم الذات، 

الشباب األردنيين يقدرون العالمات التجارية الغربية الفاخرة بشكل أكثر وضوحاً من والجماعات المرجعية، والمادية. وعموما فإن 

 تلك العالمات التجارية مجهولة الهوية


